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Tiivistelmä 

Muuramessa Keski-Suomen granitoidikompleksin kaakkoisosassa on Suolikon Pb-Zn-mineralisaatio, jota on 

aiemmin tutkittu vain pintapuolisesti.  Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli kuvata kattavasti mineralisaation 

ja sen sivukivien mineralogiaa, petrografiaa ja kemiallista koostumusta sekä selvittää sen syntymekanismia. 

 

Tutkielman pohja-aineisto koostuu Geologian tutkimuskeskuksen Keski-Suomen mineraalipotentiaalin 

arviointi -hankkeen aikana vuosina 2013–2014 tehtyjen maastotöiden tuloksista (kallioperähavainnot, 

näytteet, geofysiikka) sekä syksyllä 2014 tehtyjen kairausten raporteista (4 reikää, pituus 195,80 m). Lisäksi 

tekijä keräsi lisänäytteitä maastosta ja kairasydämistä keväällä 2015. Näytteistä analysoitiin pää- ja 

hivenalkuaineita XRF-, ICP-MS- ja ICP-OES-menetelmillä ja jalometalleja käyttäen Pb-Fire Assay -

esirikastusmenetelmää. Kiillotetut ohuthieet tutkittiin Oulun yliopistossa polarisaatiomikroskoopilla käyttäen 

pinta- ja läpivaloa. Tarkempiin mineraalianalyyseihin valittiin 13 ohuthiettä, joiden mineraaleja analysoitiin 

mikroanalysaattorilla Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksessa. 

 

Suolikon mineralisaation alueella vallitseva kivilaji on Muuratsalon porfyyrinen graniitti, jonka lisäksi 

esiintyy jonkin verran Vaajakosken litodeemiin kuuluvia dioriitteja sekä vähemmissä määrin edellisiä 

nuorempia, tasarakeisia graniitteja. Pb-Zn-mineralisaatio sijoittuu länsiluoteesta itäkaakkoon suuntautuvan 

hiertovyöhykkeen yhteyteen ja sen isäntäkivenä on pääasiassa graniittisia kiviä.  Sulfidit ovat rikastuneet 

kivien hiertyneisiin kohtiin, joissa ne esiintyvät pirotteena tai suonimaisina pesäkkeinä. Sulfidien kanssa 

esiintyy runsaasti hienorakeista granaattia sekä vaihtelevia määriä gahniittia (sinkkispinelli), joiden osuus 

kivestä voi olla yli 50 %.  Lisäksi välittömästi mineralisaation ympärillä olevassa graniitissa kalimaasälpä on 

muuttunut amatsoniitiksi. 

 

Mineralisaation taloudellisten metallien keskiarvopitoisuudet ovat 0,06 p.-% Cu, 0,35 p.-% Pb, 0,59 p.-% 

Zn ja 13 ppm Ag. Merkittävimmät malmimineraalit ovat sinkkivälke, magneettikiisu, kuparikiisu ja 

lyijyhohde. Paikoin yli puolet sinkistä ja lyijystä on sitoutunut gahniittiin ja amatsoniittiin.  

Mineralisoituminen liittyy pitkäaikaiseen hydrotermiseen fluiditoimintaan, joka on tapahtunut isäntäkiven 

päädeformaatiovaiheiden jälkeen melko korkeassa lämpötilassa.  Mineralisaatioprosessin taustalla on ollut 

mahdollisesti graniittisen intruusion magmaattis-hydroterminen fluiditoiminta. Mineralisaation pienen koon 

ja metallien esiintymistavan vuoksi sillä ei ole taloudellista merkitystä, eikä sen suhteen ole suunnitteilla 

malminetsinnällisiä jatkotoimenpiteitä. On kuitenkin todennäköistä, että Keski-Suomen granitoidikompleksin 

alueelta on löydettävissä vielä muitakin hiertovyöhykkeisiin liittyviä pieniä mineralisaatioita. 
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 1  Johdanto 

 

 

Suolikon Pb-Zn-mineralisaatio on tunnettu vuosikymmenten ajan Keski-Suomessa 

Muuramen ja Korpilahden väliltä granodioriittia ja dioriittia sisältävällä alueella (Kuva 

1). Kohde on nimetty Suolikko-järven mukaan. Mineralisaatio on parhaiten nähtävissä 

valtatien n:o 9 tieleikkauksessa (tässä työssä Ysitien tieleikkaus) noin 7 km Muuramen 

keskustasta eteläänpäin.  Jyväskylä sijaitsee noin 20 km tieleikkaukselta pohjoiseen. 

 

 

Kuva 1. Suolikon sijainti kartalla (sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 

aineistoa 04/2016). 

 

Suolikon mineralisaatioon liittyviä kansannäytteitä on lähetetty GTK:hon menneinä 

vuosikymmeninä toistuvasti, viimeisimmät vuosina 2003–2004. Näiden pohjalta 

tutkimuksia on tehty GTK:n toimesta 1961, 1978 ja 2004 (Oivanen 1962, Hartikainen 

1978, Nikander 2004). 
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Mineralisaatio on melko pieni, sillä sen tunnettu pituus on noin 380 m ja leveys 

vaihtelee muutamista metreistä reiluun 10 metriin. Tieleikkauksessa mineralisaatio on 

nähtävissä noin metrin levyisenä kiillerikkaana saumana. Erityispiirteenä saumaa 

ympäröivässä granodioriitissa esiintyy myös runsaasti vihreää amatsoniittia, joka on 

kalimaasälvän muunnos. 

Muuramen Suolikon Pb-Zn-mineralisaatiota on aiemmin tutkittu vain pintapuolisesti. 

Tämän opinnäytteen tarkoituksena on kuvata kattavasti kyseisen mineralisaation ja sen 

sivukivien mineralogiaa, petrografiaa, mineraalikemiaa ja kokokivikoostumusta sekä 

selvittää sen syntymekanismia. Saatuja tuloksia on hyödynnetty Keski-Suomen 

malmipotentiaalin arviointi -projektin loppuraportin laadinnassa (Mikkola ja muut 2016) 

ja tullaan hyödyntämään myöhemmin erillisjulkaisun laadinnassa. 
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 2  Alueellinen geologia 

 2.1  Svekofennisen alueen geologia 

Suomen kallioperä on osa prekambrisesta Fennoskandian kilvestä, ja se voidaan jakaa 

3100–2500 miljoonan vuoden ikäiseen arkeeiseen osaan ja 2500–1800 miljoonan 

vuoden ikäiseen varhaisproterotsooiseen osaan (Vaasjoki ja muut 2005). Suomen itä- ja 

pohjoisosasta tavataan arkeeisia kiviä, jotka ovat vihreäkiviä, gneissejä ja migmatiitteja. 

Arkeeisen osan päällä on myös monin paikoin 2500–1890 miljoonan vuoden ikäisiä 

metasedimenttejä ja metavulkaniitteja. Suomen etelä- ja keskiosan kallioperän 

muodostavat suurelta osin 1900–1880 miljoonan vuoden ikäiset svekofennisten 

saarikaarisysteemien kivet. Vain pieni osa kallioperästä on tätä nuorempaa; 

merkittävimpänä Etelä-Suomen rapakivigraniitit, joiden iät ovat 1650–1540 miljoonan 

vuotta.  

 

 

Kuva 2. Svekofenninen kallioperä. KSGK= Keski-Suomen granitoidikompleksi, ESK= 

Etelä-Suomen kaarikompleksi, LSK= Keski- Länsi-Suomen kaarikompleksi, KSPK= 

Keski-Suomen primitiivinen kaarikompleksi  (Korsmanin ja muiden (1997) karttaa 

mukaillen). Punainen neliö osoittaa Suolikon sijoittumisen kartalle. 

 

Svekofenninen kallioperä voidaan jakaa kolmeen osaan (Kuva 2): 1) Keski-Suomen 

primitiiviseen kaarikompleksiin, 2) Keski- ja Länsi-Suomen kaarikompleksiin ja 3) 

Etelä-Suomen kaarikompleksiin (Nironen 2003). Keski-Suomen granitoidikompleksi 
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muodostaa Svekofennisen Keski- ja Länsi-Suomen kaarikompleksin ytimen, jonka 

laajuus on noin 44 000 km
2 

(Nironen 2003). Granitoidikompleksi rajautuu etelässä 

Tampereen liuskealueeseen ja Pirkanmaan migmatiittialueeseen (Nironen ja muut 2002).  

Pohjois- ja itäpuolella ovat Savon ja Saimaan liuskealueet ja lännessä Pohjanmaan 

liuskealue. 

Svekofenniseen orogeniaan liittyvät syväkivet voidaan luokitella preorogeenisiin, 

synorogeenisiin, myöhäisorogeenisiin ja postorogeenisiin (Nironen 2005). 

Rapakivigraniitit ovat anorogeenisia eli orogeniaan kuulumattomia. Synorogeeniset 

kivet jakautuvat edelleen synkinemaattisiin ja postkinemaattisiin. 

Preorogeeniset kivet, iältään 1,93–1,91 miljardia vuotta, muodostuvat pääosin 

gneissimäisistä tonaliiteista ja edustavat svekofennisen kallioperän vanhimpia kiviä 

(Nironen 2005). Ne ovat muodostuneet saarikaariympäristössä ja asettuneet nykyiselle 

paikalleen svekofennisen orogenian aikana. Ne sijoittuvat primitiivisen kaarikompleksin 

alueelle lähelle arkeeisen kallioperän kontaktia. Tonaliitit edustavat I-tyyppistä 

granitoidia. Niissä on korkeat Fe-, Mg- ja Ca- pitoisuudet ja alhaiset  K- ja Rb- 

pitoisuudet.  

Synorogeeniset kivet, jotka ovat iältään 1,89–1,87 miljardia vuotta, ovat muodostuneet 

kaarikompleksien ja arkeeisen kratonin törmäyksen aikana ja muodostavat enemmistön 

Keski-Suomen granitoidikompleksin kivistä (Nironen 2005). Nämä jaetaan edelleen 

synkinemaattisiin ja postkinemaattisiin kiviin.  Synkinemaattiset syväkivet, iältään 

1,89–1,87 miljardia vuotta, ovat muodostuneet orogenian voimakkaimman 

deformaatiovaiheen aikana ja postkinemaattiset 1,88–1,86 miljardin vuoden ikäiset 

syväkivet orogenian myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin deformaatio on ollut 

heikompaa (Nironen 2005). Orogeniaan liittyvä päädeformaatiotapahtuma on ajoitettu 

tapahtuneeksi 1,885–1,880 miljardia vuotta sitten (Nironen 1989, Hölttä 1995, Mäkitie 

1999, Mouri ja muut 1999). Syn- ja postkinemaattisten kivien päällekkäiset ajanjaksot 

kertovat siitä, että deformaatiota on tapahtunut eri aikoina eri alueilla  svekofennisessa 

kallioperässä. 

Myöhäisorogeeniset kivet syntyivät 1,84–1,81 miljardia vuotta. Ne ovat tyypillisesti 

graniitteja, jotka liittyvät migmatiittiutuneiden suprakrustisten kivien yhteyteen 

(Nironen 2005). Kivet muodostavat noin 100 km leveän, itäkoillissuuntaisen 

vyöhykkeen Etelä-Suomen kaarikompleksin alueelle.  Niiden tulkitaan muodostuneen 
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proterotsooisten sedimenttikivien osittaissulamisen seurauksena mantereisessa kuoressa. 

Graniitit edustavat S-tyyppiä ja ovat selkeästi peralumiinisia. Synorogeenisiin kiviin 

nähden niissä on korkeammat Al-, K- ja Rb- pitoisuudet ja alhaisempi Zr –pitoisuus. 

Postorogeeniset kivet esiintyvät yleensä pieninä, 1,81–1,77 miljardia vuotta vanhoina 

intruusioina, jotka noudattelevat karkeasti myöhäisorogeenisten graniittien 

pohjoisreunaa (Eklund ja muut 1998). Intruusiot ovat yleensä pyöreitä ja usein 

kehämäisiä, mutta toisinaan myös juonimaisia (Nironen 2005). Kivien koostumus 

vaihtelee graniitista granodioriittiin ja monzodioriittiin.  Niissä on tyypillisesti korkeat 

K-, Ti- ja Ba- pitoisuudet. Ne edustavat I-tyypin granitoidia ja ovat yleensä 

metalumiinisia. Kivissä on huomattava alkalinen affiniteetti, ja ne ovat usein 

rikastuneita keveistä lantanideista (Nurmi ja Haapala 1986; Eklund ja muut 1998).  

 2.2  Keski-Suomen granitoidikompleksi 

Granitoidikompleksin tarkka rajaaminen on paikoittain vaikeaa; esimerkiksi 

pohjoispuolella primitiivisen kaarikompleksin alueella granitoidikompleksiin liittyvä 

nuorempi magmatismi ulottuu kaarikompleksien rajan yli (Nironen 2003). 

Granitoidikompleksia eteläpuolella rajaava Tampereen liuskealue koostuu hyvin 

säilyneistä vulkaniiteista ja sedimenttikivistä.  Kompleksin itäpuolella on myös 

sedimenttikiviä, jotka ovat Tampereen alueen kiviin verrattuna metamorfoituneet 

korkeammassa lämpötilassa ja siirrostumisen seurauksena muodostavat lohkorakenteen 

(Korsman ja muut 1984). 

Nimensä mukaisesti Keski-Suomen granitoidikompleksin kivilajeissa vallitsevina ovat 

felsiset syväkivet, jotka ovat yleensä graniitteja ja granodioriitteja (Nironen 2003). 

Mafisten kivien osuus on vähäinen, ja ne ovat koostumukseltaan yleensä dioriittisia 

Selkeästi pintasyntyisiä kiviä on vähän. Alueella esiintyvät vulkaaniset kivet ovat 

pääasiallisesti intermediäärisiä. 

 2.2.1  Granitoidit 

Granidoidikompleksin synkinemaattiset syväkivet ovat pääasiallisesti keskirakeisia 

graniitteja, granodioriitteja ja tonaliitteja (Nironen 2005). Kiville on ominaista 

tektoninen suuntaus, jonka voimakkuus vaihtelee heikosta voimakkaaseen.  Kivet 

vaihtelevat tasarakeisesta porfyyriseen tyyppiin. Porfyyriset graniitit ja granodioriitit 

vaihettuvat usein toisikseen ilman selvää leikkaussuhdetta (Nironen 2003).  
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Granodioriiteissa esiintyy vaihtelevia määriä pieniä, pyöreähköjä mafisia sulkeumia, 

jotka lienevät seurausta mafisen ja felsisen magman mekaanisesta sekoittumisesta 

(Nironen 2003). Näiden lisäksi esiintyy hienorakeisia, tummia, kulmikkaita kappaleita, 

joiden on tulkittu olevan intrudoimisen aikaisten juonten ja pintasyntyisten kivien 

kappaleita. Deformoituneissa granodioriiteissa liuskeisuus on poimuttunut, mikä näkyy 

kiharaisena rakenteena. Porfyyrisessä granodioriitissa kiven perusmassa on 

granodioriittinen, mutta runsaiden kalimaasälpähajarakeiden vuoksi kokonaiskoostumus 

voi toisinaan olla graniittinen. 

Porfyyrisissä graniiteissa tyypillisenä piirteenä ovat 1–5 cm:ä halkaisijaltaan olevat 

pyöreähköt kalimaasälpähajarakeet ja tätä pienemmät, harvemmassa esiintyvät 0,5–2 

cm:n kokoiset plagioklaasihajarakeet (Nironen 2003). Intrudoitumisen aikainen 

hienorakeinen, tumma aines on yleistä, mutta granodioriiteille tyypilliset pyöreähköt 

sulkeumat ovat graniiteissa harvinaisia. Leikkaavia apliitti- ja pegmatiittijuonia esiintyy 

yleisesti. 

Granitoidikompleksia ympäröivien suprakrustisten vyöhykkeiden  synkinemaattiset 

kivet ovat yleensä granodioriitteja ja tonaliitteja (Nironen 2005). Intruusiot ovat 

pyöreähköjä ja niiden suuntaus on yhtenevä sivukiven kanssa. Intruusioiden sisällä 

koostumus vaihettuu reuna-alueen tonaliitista keskustan granodioriittiin. 

Postkinemaattiset granitoidit ovat graniitteja, granodioriitteja ja kvartsimontsoniitteja 

(Nironen 2003). Ne ovat suuntautumattomia tai korkeintaan vähän suuntautuneita ja 

sijoittuvat tyypillisesti hiertovyöhykkeiden ja suurimpien siirrosten yhteyteen. Kivien 

on tulkittu muodostuneen ekstensionaalisessa tai transtensionaalisessa ympäristössä 

(Nironen 2005). 

Postkinemaattiset intruusiot ovat usein vyöhykkeellisiä ja niiden koostumus muuttuu 

felsisemmäksi reunoilta keskelle mentäessä (Nironen 2005). Granitoidien reuna-alueilta 

tavataan joskus myös pieniä mafisia intruusioita (dioriittia ja gabroa), jotka ovat 

samanikäisiä granitoidien kanssa.    Elliotin ja muiden (1998) mukaan postkinemaattiset 

intruusiot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 1) granitoidikompleksin eteläreunan 

karkeaporfyyrisiin  biotiittigranodioriitteihin ja -graniitteihin, 2) karkeaporfyyrisiin ja 

tasarakeisiin graniitteihin sekä 3) pyrokseenipitoisiin kvartsimontsoniiteihin ja 

graniitteihin. 

Keski-Suomen granitoidikompleksin synkinemaattiset kivet muistuttavat 



11 

koostumukseltaan nykyisiä kaarityyppisiä kalkkialkalisia andesiitteja ja vastaavat 

luonteeltaan I-tyypin granitoideja (Front ja Nurmi 1987).  

Granitoidikompleksin synkinemaattiset kivet ovat Al- ja Na-köyhempia ja K-, Ba- ja 

Rb-rikkaampia verrattuna suprakrustisten vyöhykkeiden synkinemaattisiin kiviin. Tämä 

indikoi granitoidikompleksin graniittista luonnetta.  

Postkinemaattisissa kivissä Fe-, K-, Ba-, Zr-pitoisuudet ja Fe/Mg-suhde ovat 

korkeampia kuin SiO2-pitoisuudeltaan vastaavissa synkinemaattisissa kivissä (Nironen 

2005). Mg- ja Ca-pitoisuudet ovat vastaavasti alhaisempia. Kokonaisuudessaan 

postkinemaattiset kivet ovat alkalisempia ja kehittyneempiä kuin synkinemaattiset kivet. 

 2.2.2  Intermediääriset ja mafiset syväkivet 

Granitoidikompleksin intermediääriset kivet ovat mineralogialtaan kvartsidioriittia ja 

montsodioriittia (Nironen 2003). Niille on tyypillistä koostumuksellinen 

heterogeenisyys, josta kertoo myös niistä käytettyjen kenttänimien suuri vaihtelu.  

Pieniä gabro-dioriittikoostumuksellisia intruusioita tavataan koko granitoidikompleksin 

alueelta, ja ne liittyvät usein geneettisesti synkinemaattisiin granodioriiteihin ja 

tonaliitteihin (Nironen 2003). Useissa paikoissa on nähtävissä mafisen ja felsisen 

magman sekoittumisrakenteita, mikä viittaa niiden olevan samanikäisiä. 

Granitoidikompleksin reuna-alueilla on joitain koostumukseltaan gabromaisia 

intruusioita, joissa tavataan magmaattisia Ti-Fe-P-mineralisaatioita (Peltonen 2005). 

Intruusiot ovat kerroksellisia ja jakautuvat yleensä ultramafiseen ja mafiseen osaan. 

 2.2.3  Juonikivet ja suprakrustiset kivet 

Granitoidikompleksin alueella sijaitsevista juonikivistä valtaosa on intermediäärisiä, 

mutta myös felsisiä ja mafisia kiviä tavataan yleisesti (Nironen 2003). Juonikivet ovat 

tyypillisesti homogeenisiä, heikosti suuntautuneita ja saattavat sisältää hajarakeita.  

Granitoidikompleksin sisällä on lukuisia, kooltaan vaihtelevia liuske- ja gneissialueita, 

jotka muistuttavat kompleksia ympäröiviä suprakrustisten kaarityyppisten kivien alueita 

(Korsman ja muut 1997).  

Vulkaaniset kivet ovat tyypillisesti pyroklastista alkuperää (Nironen 2003). 

Vuorottelevien tuffikerrosten aiheuttama raitaisuus ja erilaiset hajarakeet ovat tavallisia. 

Vulkaanisista kivistä valtaosa on intermediäärisiä. Vulkaniittien yhteydestä tavataan 

paikoin tuffiittisia kvartsimaasälpäliuskeita ja -gneissejä, joiden on tulkittu olevan 
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vulkaanisen aineksen uudelleenkerrostumisen tulosta.  

Kompleksin alueen kiillegneissit ovat raitaisia ja vaihtelevasti migmatisoituneita 

biotiittigneissejä tai biotiittisarvivälkegneissejä, joiden tulkitaan muodostuneen 

vulkaniittien rapautumistuotteista. 

 2.2.4  Granitoidikompleksin  metamorfoosi ja siirrokset 

Granitoidikompleksia ympäröivät kivet ovat metamorfoituneet amfiboliittifasieksen 

olosuhteissa (Nironen 2003).  Metamorfoosi on ollut voimakkainta kompleksin 

koillisosassa, jossa näkyy merkkejä granuliittifasieksen olosuhteista. Metamorfoosin 

huippuvaihe 1885–1880 miljoonaa vuotta sitten on samanaikainen synkinemaattisten 

granitoidien kanssa. Kompleksin länsi- ja keskiosan suprakrustisten ja puolipinnallisten 

kivien mineraaliseurueet edustavat alhaisempaa amfiboliittifasiesta, jonka tulkitaan 

johtuvan mahdollisesti myöhäismagmaattisesta fluiditoiminnasta. 

Granitoidikompleksin merkittävät siirrokset voidaan jakaa kulkusuuntansa perusteella 

kolmeen ryhmään: 1) 20–40°, 2) 120–135° ja 3) 0° (Nironen 2003). Ryhmän 1 

siirrokset, jotka tulkitaan vanhimmiksi, erottavat kompleksin kaakkoisosassa 

synkinemaattisia porfyyrisiä kiviä sisältämättömän lohkon.  Ryhmän 2 siirrokset 

leikkaavat ryhmän 1 siirroksia. Niiden on tulkittu olleen aktiivisia joidenkin 

synkinemaattisten granitoidien intrudoituessa ja ne ovat myös mahdollisesti 

kontrolloineet postkinemaattisten intruusioiden paikalleen asettumista.  Ne ovat siis 

muuttuneet transpressiivisista transtensionaalisiksi tai ekstensionaalisiksi aikavälillä 

1880–1870 miljoonaa vuotta sitten.  Siirroksiin liittyvän hauraan rikkoutumisen 

seurauksena nämä näkyvät selvästi topografiassa Päijänteen luode-kaakkosuuntaisina 

pitkinä lahtina.  Ryhmän 3 siirrokset, joita esiintyy kompleksin länsireunassa, 

keskiosassa ja koilliskulmassa, ovat siirroksista nuorimpia. 

 2.3  Suolikon ja sen ympäristön geologia 

Suolikon ympäristön kallioperän kuvaus perustuu soveltuvin osin Nirosen (2003) 

kuvaukseen ja pääosin Keski-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi -projektin 

loppuraporttiin (Mikkola ja muut 2016). Tekstissä kuvatut kivilajit ja niiden rajat on 

esitetty kuvassa 3. 

Suolikko sijoittuu Keski-Suomen granitoidikompleksin kaakkoisosaan, jossa vallitsevat 

kivilajit kuuluvat Muuramen porfyyrisiin granitoideihin (1885–1880 Ma). Ne kuuluvat 
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Jyväskylän seurueen kiviin, jotka rinnastuvat Nirosen (2003) luokittelussa 

synkinemaattiseen granitoidiryhmään. Muuramen porfyyriset granitoidit jakautuvat 

kahteen faasiin: Muuratjärven porfyyriseen granodioriittiin ja Muuratsalon porfyyriseen 

graniittiin. Näiden erona on kalimaasälvän määrä, jota granodioriiteissa on 5–25 % ja 

graniiteissa 20–40 %. Näissä esiintyy sulkeumina sekä pyöreitä pienirakeisempia 

tummia osueita, jotka todennäköisesti ovat alun perin synmagmaattisia juonia, että 

suprakrustisten kivien sulkeumia.  

Muuramen granitoidien ohella Suolikossa esiintyy yleisesti Vaajakosken litodeemiin 

kuuluvia kvartsidioriitteja (1885 ± 3 Ma), jotka kuuluvat myös Jyväskylän seurueeseen. 

Vaajakosken litodeemiin sisältyvät granitoidikompleksin kaakkoisosassa esiintyvät 

kvartsidioriitit, dioriitit ja gabrot. Litodeemin kvartsidioriittien kontaktit Muuramen 

granitoideihin ovat osin vaihettuvia, ja molemmissa esiintyvien rakenteiden ja asujen 

samankaltaisuus viittaa kivien samanaikaisuuteen. 

Muuramen granitoideja ja Vaajakosken kvartsidioriitteja leikkaavat paikoittain Oittilan 

seurueeseen kuuluvat tasarakeiset biotiittigraniittiset osueet ja juonet, jotka edustavat 

alueen nuorimpia kiviä (1873 ± 10 Ma). 

Päijänteen länsipuolella, Jyväskylän eteläpuolella, on kapeahko kaksiosainen 

muodostuma ortopyrokseenitonaliittia, jota kutsutaan Kuokkalan enderbiitiksi. Se 

kuuluu Vaajakosken kvartsidioriittilitodeemiin. Kivi on tummaa, homogeenistä, 

suuntautumatonta, pieniporfyyristä, pieni/keskirakeista ja korkeintaan heikosti 

deformoitunutta. Siinä esiintyy yleisesti pienirakeisiä, pyöreitä, tummia sulkeumia. 

Luode-kaakkosuuntainen siirros jakaa muodostuman porfyyriseen eteläpuoliskoon ja 

tasarakeiseen pohjoispuoliskoon. Enderbiitteihin kuuluu myös edellisten eteläpuolella 

oleva kapea muodostuma, joka ulottuu Säynätsalosta Muuramen keskustan eteläpuolelle. 

Enderbiitit erottuvat aeromagneettisella kartalla positiivisena anomaliana. 
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Kuva 3. Suolikon ympäristön geologia (Mikkola ja muut 2016). Kairareikien sijainti 

merkitty rastilla (sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa 04/2016). 

 

Muuratjärven länsiosassa on pienialainen, pyöreähkö intruusio, joka kuuluu Saarijärven 

seurueeseen ja Puulan litodeemiin (noin 1875 Ma). Tämä rinnastuu Nirosen (2003) 

postkinemaattiseen kvartsimontsoniittiin. Kivi on tasarakeista, väriltään vihertävän 

punaista ja sisältää kämmenen kokoisia dioriittisia sulkeumia. 

Suolikon eteläpuolelle sijoittuu luode-kaakkosuuntainen, magnetiittipitoinen 

Korpilahden dioriitti-intruusio, joka kuuluu Istrualan litodeemiin ja Saarijärven 

seurueeseen.  Kiven kenttänimet vaihtelevat kvartsidioriittista gabroon, ja siitä on 

erotettavissa ainakin kolme erilaista osuetta: 1) hienorakeinen, 2) keski- ja pienirakeinen, 

ja 3) karkearakeinen. Yhteistä näille on homogeenisuus ja suuntautumattomuus. Paikoin 

ympäröivien granitoidien kontaktissa erottuu sekoittumisrakenteita (magma mingling). 

Dioriitti erottuu voimakkaana positiivisena anomaliana aeromagneettisella kartalla. 

Nirosen (2003) tulkinnan mukaan kyseessä olisi kerrosjuoni, johon viittaavat 

pitkänomainen muoto ja pieni raekoko. Voimakas magneettinen anomalia ulottuu myös 
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kartoitetun muodostuman pohjoispuolelle ja siitä erkanee toinen, kapeampi haara, jota 

on tulkittu kerrosjuoneksi, mutta josta ei ole saatu varmuutta. Korpilahden dioriittia 

leikkaavat paikoin graniittiset juonet, joista osa kuuluu Puulan litodeemiin ja osa 

Oittilan seurueeseen. 

Korpilahden dioriitti-intruusion etelä- ja koillispuolisella alueella esiintyy kapeana 

vyöhykkeenä hienorakeista, ruskean harmaata kvartsidioriittia, jonka kenttänimet 

vaihtelevat dioriitista diabaasiin. Näiden on tulkittu kuuluvaksi myös Istrualan 

litodeemiin.  Paljastumilla näkyy paikoin ympäröivän granitoidin breksioivan dioriittia 

ja myös magmojen sekoittumista on havaittavissa. Toisin kuin lounaispuolen 

pyrokseenirikkaassa, gabromaisemmassa kivessä, kvartsidioriitissa ei muodostu yhtä 

selkeää positiivista magneettista anomaliaa. 

Dioriittien kaakkoispuolella on Oittilan seurueeseen kuuluvaa tasarakeista, punertavaa 

biotiittigraniittia. Siinä tavataan mafisia sulkeumia ja apliittisia ohuita juonia. Graniitin 

länsipuolella on lisäksi pieneltä alueelta tavattu hienorakeista, harmahtavaa 

intermediääristä vulkaniittia. 

Muuramen alueella on kolme suurempaa siirros/hiertovyöhykettä (Nironen 2003). 

Pohjoisin on Keljonkankaan kautta kulkeva, suunnassa noin 160 ° oleva siirrosvyöhyke, 

joka erottaa Jyväskylän alueella Keljon graniittia ja jakaa tämän itäpuolella olevia 

pyrokseenitonaliitteja.  Muuratjärven ja Päijänteen Ristinselän kautta kulkee suunnassa 

noin 120 ° oleva siirrosvyöhyke. Kyseinen vyöhyke luetaan ryhmän 2 pääsiirroksiin, 

jotka ovat olleet aktiivisia jo synkinemaattisten intruusioiden asettuessa paikoilleen. 

Niillä on ollut myös yhteyttä joihinkin Saarijärven seurueen intruusioiden paikalleen 

asettumiseen. Ryhmän 2 siirroksiin luetaan myös kolme kilometriä Muuratjärven 

siirrosvyöhykkeen eteläpuolella oleva ainakin Mäenkylästä Härkölahteen ulottuva 

oikeakätinen siirros. Tämän yhteydessä sijaitsee myös Suolikon mineralisaatio. 

 2.4  Suolikon aikaisemmat kohteelliset tutkimukset  

Vanhimmat Suolikon alueelta raportoidut tutkimukset johtuivat lyijyhohdetta ja 

sinkkivälkettä sisältävästä kansannäytteestä, joka löytyi valtatie 9:n oikaisun yhteydessä. 

Oivanen (1962) tutki Ysitien tieleikkausta, jossa mineralisaatio ja siihen liittyvä 

amatsoniitti ovat selkeiten nähtävissä. Mineralisoitunutta kohtaa Oivanen piti 

kiillegneissisulkeumana tai välikerroksena ympäröivässä gneissigraniittissa. 

Lyijyhohdetta, sinkkivälkettä ja kuparikiisua oli havaittavissa heikkona pirotteena 
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rakopinnoilla. Alueen peitteisyyden vuoksi mineralisaation jatkeita ei tuolloin onnistuttu 

seuraamaan kauemmaksi, vaan tutkimus rajoittui tieleikkaukseen. Alhaisten 

pitoisuuksien ja pienten mittasuhteiden vuoksi aihetta ei tuolloin tutkittu tarkemmin. 

Aluetta tutkittiin uudelleen vuonna 1978 (Hartikainen 1978), jolloin aluetta kartoitettiin 

Ysitien tieleikkauksesta noin 500 m länteen amatsoniittivyöhykettä seuraillen. Alueen 

kivilajia tulkittiin granodioriitiksi, jossa on paikoin liuskefragmentteja.   

Läntisessä osassa havaittiin kapea luode-kaakkosuuntainen amfiboliittivyöhyke, jossa 

esiintyy vähäisiä määriä kupari- ja rikkikiisupirotetta. Vyöhykkeen jatkumista ei 

kuitenkaan tutkittu tarkemmin. Pääalueen eteläpuolelta havaittiin eräässä 

tieleikkauksessa amfiboliittia, joka ei kuitenkaan sisältänyt kiisuja. Kulun perusteella 

Hartikainen (1978) tulkitsi sen kuitenkin liittyvän pääalueen länsiosassa esiintyvään 

amfiboliittiin. 

Ketunmutkan tien pohjoispuolelta (Kuva 5) ei tuolloin löydetty merkkejä amatsoniitista 

eikä kiisuuntuneesta kiillegneissistä; eikä myöskään Ysitien tieleikkauksen itäpuolelta. 

Tutkimuksia tehtiin myös Tampere-Jyväskylän radan kallioleikkauksilla, noin 900 m 

Suolikon itäpuolella. Näistä löydettiin vaihtelevasti kiisuja, mutta niiden yhteydestä 

Suolikon alueen kiisuaiheisiin ei saatu käsitystä. 

Suolikkoa tutkittiin seuraavan kerran kansannäytteeseen liittyvän kenttäkäynnin 

yhteydessä vuonna 2004. Nikanderin (2004) mukaan kyseessä oli itä-länsisuuntainen 

hiertovyöhyke, jossa kalimaasälpä on paikoin muuttunut amatsoniitiksi. Toisin paikoin 

hiertovyöhykkeessä esiintyy liuskeista sarvivälkegneissimäistä kiveä, jossa on kiisuja 

hienona pirotteena. Myös amatsoniittigranodioriitista löytyi pieniä määriä kiisuja. 

Hiertovyöhykettä ei tuolloin tavoitettu Ysitien tieleikkauksen länsipuolisista 

paljastumista, mutta paikallisista amatsoniittilohkareissa havaittiin kuparikiisua. 

Keski-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi –hankkeen uusimmissa tutkimuksissa 

Suolikon alueelta löydettiin hiertynyttä kalliota Ysitien molemmilta puolilta (Heilimo ja 

Niemi 2015). Amatsoniittia sisältävät paljastumat sijoittuvat länsiluode-

itäkaakkosuuntaiselle linjalle. Suunta on sama kuin paljastumilta mitatut suuntaukset. 
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 3  Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tutkielmassa käytetty aineisto on GTK:n Keski-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi 

–hankkeen aikana vuosina 2013–2014  kerättyä aineistoa. Tekijä keräsi lisäaineistoa 

(ohuthie- ja kemiallisia näytteitä) vuoden 2015 maaliskuussa kairasydämistä ja 

toukokuussa maastokäynnin yhteydessä. 

 3.1  Geofysikaaliset tutkimukset 

Suolikon alueella tehtiin keväällä 2014 magneettisia mittauksia sekä indusoidun 

polarisaation ja sähkömagneettisia MaxMin-mittauksia (Heilimo ja Niemi 2015). 

Magneettisia mittauksia tehtiin noin 8,1 linjakilometria, joista pääosa systemaattisesti 

50 m linjavälillä Suolikon alueella ja osa hajaprofiileina alueen luoteispuolella. 

Systemaattista MaxMin- ja IP-mittausta 50 m:n linjavälillä käytettiin noin kuuden 

linjakilometrin verran. Mittauksissa saatuja tuloksia käytettiin kairareikien paikan 

määrittämiseen. 

 3.2  Kallioperäkartoitus ja kairaukset 

Kallioperäkartoitusta tehtiin Suolikon alueella vuosina 2013–2014, jonka lisäksi 

tutkimusalueella suoritettiin kairauksia joulukuussa 2014 tarkemman informaation 

saamiseksi (Heilimo ja Niemi 2015). Tuolloin kairattiin neljä reikää, yhteensä noin 200 

m. Reiät 1 ja 2 kairattiin ympäristöään heikommin magnetoituvaan vyöhykkeeseen 

(Kuva 4), jossa oletettiin hiertovyöhykkeen sijaitsevan. 

Noin 300 metriä tieleikkauksesta länteen sijaitseva kairareikä R1 on mineralisaation ja 

amatsoniitin läntisin tunnettu osa. Reiät 3 ja 4 oli tarkoitus kairata siirroksen 

pohjoispuolella kulkevaan positiiviseen magneettiiseen anomaliaan, jonka tulkittiin 

liittyvän mahdolliseen diabaasijuoneen. 

 3.3  Kemialliset analyysit 

Kemialliset kokokivianalyysit on teetetty Labtium Oy:lla. Näytteille tehdyissä 

analyyseissa on käytetty seuraavia menetelmiä (Rasilainen ja muut 2007): 

Monialkuainemääritys puristenapista XRF:lla eli röntgenfluoresenssilla (Labtiumin 

menetelmä 175X), monialkuainemääritys induktiokytketyllä plasma-
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massaspektrometrilla (ICP-MS) tai atomiemissiospektrometrilla (ICP-OES).  

Massaspektrometrimenetelmissä näytteiden liuotuksessa on käytetty fluorivety-

perkloraalihappo- (Labtiumin menetelmä 308) tai kuningasvesiliuotusta (Labtiumin 

menetelmä 511). Hiilen osuus on analysoitu (Labtiumin  menetelmä 811L) kaikista 

röntgenfluoresenssillä analysoiduista näytteistä ja otettu huomioon tuloslaskennassa. 

Muutamille näytteille on tehty lisäksi jalometalli-analyysi Pb-Fire Assay –menetelmällä 

(Labtiumin  menetelmä 704).  

Analyyseja tehtiin 50 näytteestä, joista 23 paljastumista ja 27 kairasydämistä. Kullekin 

näytteelle käytetyt analyysimenetelmät on esitetty liitteessä 1. 

 3.4  Ohuthietutkimukset 

Kiillotettuja ohuthieitä tehtiin yhteensä 50 kappaletta, joista 21 kalliopaljastumista ja 29 

kairasydämistä. Ohuthieet on valmistettu GTK:n hielaboratoriossa Kuopiossa.  

Ohuthieet on tutkittu Oulun yliopistossa polarisaatiomikroskoopilla käyttäen pinta- ja 

läpivaloa. 

 3.5  Mineraalianalyysit 

Mineraalien tarkemman koostumuksen selvittämisessä käytettiin mikroanalysaattoria 

(electron probe microanalyzer, EPMA). Analyysit tehtiin Oulun yliopiston 

mikroskopian ja nanoteknologian keskuksessa. Menetelmässä tutkittavaa näytettä 

pommitetaan elekroneilla, jolloin elektronisuihkun primaarielektronit törmäävät 

näyteatomin sisäkuoren elektroneihin (Reed 1996). Tämän seurauksena vapautuu 

kullekin alkuaineelle ominaista röntgensäteilyä. Alkuaine tunnistetaan säteilyviivan 

aallonpituuden perusteella, ja sen tarkka pitoisuus saadaan vertaamalla säteilyn 

intensiteettiä tunnettuihin standardeihin. Osa elektronisuihkun primaarielektroneista 

heijastuu takaisin ja näiden avulla voidaan muodostaa BSE-kuva (back scattered eletron 

image). Raskaat alkuaineet aiheuttavat voimakkaampaa elektronien takaisinsirontaa, 

jolloin niitä sisältävistä mineraaleista saatava kuva on kirkkaampi. 

Mikroanalysaattorissa röntgensäteilyn mittaus tapahtuu kidespektrometreillä, joita on 

useita eri aallonpituuksia varten. Mineraalien tarkan kvantitatiivisen 

alkuainekoostumuksen selvityksessä käytetään pääasiassa aallonpituusdispersiivistä 

(WDS) kidespektrometriä, jonka avulla saadaan tulos noin kahdessa minuutissa. 

Epätarkempi, mutta nopeampi menetelmä on käyttää energiadispersiivistä (EDS) 
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kidespektrometriä. EDS:ää käytettäessä saadaan selvillä näytteen alkuaineet, mutta ei 

tarkkoja pitoisuuksia. Se soveltuukin parhaiten mineraalifaasien tunnistamiseen. 

Ohuthieistä valittiin mineraalianalyysiin 13 kpl. Rajoitetun analysaattoriajan vuoksi 

pääpaino oli mineralisoituneissa kivissä. Kvantitatiivisten WDS-analyysien ohessa 

tunnistettiin aksessorisia mineraaleja EDS:llä. Kvantitatiivisia mineraalianalyyseja 

tehtiin kaksi sarjaa: toinen silikaateille ja toinen sulfideille. Analysoinnissa käytetty 

kiihdytysjännite oli 15 kV, elektronisäteen virranvoimakkuus 15 nA ja läpimitta 

normaalisti 10 µm. Pienimpien rakeiden analysointiin käytettiin 5 µm:n läpimittaa. 

Granaateista ja gahniiteista (sinkkispinelli) selvitettiin pääalkuainekoostumus sekä 

lyijyn ja sinkin esiintyminen. Kalimaasälvissä tutkittiin lyijypitoisuuden vaihtelua ja sen 

yhteyttä mineraalin väriin. Granaateista, gahniiteista ja kalimaasälvistä analysoidut 

oksidit olivat SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, MgO, CaO, MnO, FeO, Na2O, K2O, 

BaO, PbO ja ZnO. 

Sulfideista selvitettiin lyijyn, sinkin ja kuparin esiintymistä sekä mahdollisia muita 

aksessorisia alkuaineita. Analysoitavia sulfideita olivat sinkkivälke, lyijyhohde ja 

kuparikiisu. Lisäksi muutamasta rikkikiisu- ja magneettikiisusta tehtiin analyysi 

mahdollisesti poikkeavien koostumuksien tutkimiseksi. Sulfideista analysoidut 

alkuaineet olivat Se, S, Co, As, Cd, Ni, Pb, Fe, Cu, Ag, Zn, Bi, Sb, Ti, V, Mn ja Hg. 

Mikroanalyysiaineiston käsittelyssä on hyödynnetty AGTSoft-  ja GabbroSoft© - 

Excel-laskentataulukoita granaattien ja gahniittien luokittelussa. 
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 4  Tulokset 

 

Tekstin selventämiseksi viittaukset havainto- ja näytetunnuksiin on lyhennetty 

jättämällä niistä vuosiluku pois; esimerkiksi näytetunnus PIM$-2015-11.3  lyhenee 

muotoon PIM$-11.3. Vastaavasti kairareikien tunnuksista on jätetty karttalehteä ja 

kairausvuotta osoittava N4322014-alku pois,ja niihin viitataan lyhyesti R1, R2, R3 ja 

R4. Kairasydännäytteistä mainitaan pelkästään analyysin alkusyvyys; esimerkiksi R4-

40.25–40.50 lyhenee muotoon R4-40.25. Näytteiden kokonaiset tunnukset on ilmoitettu 

näyteluettelossa (Liite 1) 

Kivilajien luokittelu perustuu pääosin ohuthieistä havainnoituun mineralogiaan ja 

kokokivigeokemiaan. Apuna on käytetty kairasydänraportteja ja maastohavaintoja. 

 4.1  Geofysikaalisten mittausten tuloksista 

Suolikon alueella suoritetut magneettiset mittaukset osoittivat, että vaihtelu 

magneettivuon tiheydessä mineralisaation sisältävällä vyöhykkeellä on vähäistä kolmea 

anomaliaa lukuun ottamatta (Kuva 4). IP-mittauksissa havaittiin kaksi pienialaista 

varautuvuusanomaliaa (Heilimo ja Niemi 2014). Länsikulmaa lukuun ottamatta alue on 

erittäin resistiivinen. Tulosten perusteella ei voida osoittaa selkeitä johteita.  

 4.2  Suolikon kivilajit 

Suolikon pääkivilajeja ovat porfyyrinen granitoidi ja heterogeeninen dioriitti, joka 

kohteella edustaa vanhempaa kiveä. Lisäksi esiintyy edellisiä nuorempia tasarakeisia 

graniitteja ja pegmatiitteja, jotka yleensä esiintyvät juonina tai pienialaisina osueina. 

Paikoittain tavataan myös vaihtelevan ikäisiä mafisia juonikiviä. Alueen kivet ovat 

vaihtelevasti deformoituneita ja muuttuneita lukuunottamatta nuorempia tasarakeisia 

graniiteja. Graniiteissa deformaatio näkyy usein gneissimäisinä piirteinä. Pienirakeisissa 

dioriiteissa suuntautuneisuus ei ole niin selkeää.  
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Kuva 4. Suolikon kairareiät R1–R4 aeromagneettisella kartalla, johon yhdistetty 

magneettinen maastomittausaineisto. Punainen neliö osoittaa Ysitien leikkauksen, jossa 

mineralisaatio on paljastuneena.  Maastomittausalueen keskellä erottuu kolme 

pienempialaista posiiivista anomaliaa, lisäksi lounais- ja koillispuolella 

laajempialainen positiivinen anomalia  (sisältää Maanmittauslaitoksen 

Maastotietokannan aineistoa 10/2016).  
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Kuva 5. Havaintokohteet Suolikon alueella (vihreät pisteet). Tekstissä viitattaviin 

havaintokohteisiin on merkitty tunnukset. Ysitietä leikkaava hiertovyöhyke merkitty 

mustalla katkoviivalla. (sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa 

04/2016) 

 

 4.2.1  Porfyyriset graniitit 

Suolikon vallitseva kivilaji on porfyyrinen granitoidi, joka vastaa ulkoasultaan Nirosen 

(2003) kuvaamia synkinemaattisia porfyyrisiä granodioriitteja ja nykytulkinnassa 

(Mikkola ja muut 2016) Muuramen granitoideja. Näille tyypillisiä piirteitä ovat 

pyöreähköt mafiset sulkeumat ja selkeän deformoitunut ulkoasu. Koostumukseltaan 

kivessä on vaihtelua graniittisen ja granodioriittisen välillä. Graniittiseen 

koostumukseen vaikuttaa olennaisesti kalimaasälpäporfyyrien suuri määrä. Tällaisissa 

kivissä on yleensä selkeä punertavan harmaa sävy. Granodioriittisen koostumuksen 

omaavissa kivissä kalimaasälpähajarakeita on harvemmassa tai ne voivat puuttua 

kokonaan, jolloin vaalea plagioklaasi esiintyy vallitsevana hajarakeina. Tällaisen kiven 

värisävy on yleensä harmaampi. Graniittisen koostumuksen omaavia kiviä on alueella 
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määrällisesti enemmän, joten tästä eteenpäin käytetään nimitystä porfyyrinen graniitti. 

Mineralisaation pohjoispuolelta Ysitien tieleikkauksesta otetusta näytteestä (MAAH-27, 

Kuva 5)   porfyyrisen graniitin zirkonin U-Pb-iäksi on saatu 1882 ± 6 miljoonaa vuotta 

(H. Huhma, kirjallinen tiedonanto, 2015). 

Porfyyristen graniittien perusmassa on raekooltaan pieni- tai keskirakeista (1–5 mm). 

Kalimaasälpähajarakeet ovat yleensä kooltaan 5–30 mm. Yleinen piirre alueen kivissä 

on deformaation seurauksena syntynyt kiharainen tekstuuri (Kuva 6). Paikoitellen 

kivissä esiintyy gneissimäisiä kohtia, joissa raekoko on pienentynyt ja tummien 

mineraalien määrä lisääntynyt. Nämä on tulkittu hiertyneiksi ja osassa on nähtävissä 

selkeitä myloniittiutumisen piirteitä. 

 

 

Kuva 6. Kiharaista tekstuuria hiertyneessä porfyyrisessä graniitissa. Havaintokohde 

PIM$-8. 

 

Hiertovyöhykkeen pohjoispuolella maasto on suurelta osin peitteistä ja paljastumia on 

vähän. Repolan talon itäpuolella olevalla mäellä kallio on näkyvissä kolmella 

paljastumalla (havaintokohteet EPHE-314, -315, -220). Alueella esiintyvä porfyyrinen 
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graniitti on keskirakeista (2–5 mm), väriltään harmaata tai punertavan harmaata. 

Havaintokohteella EPHE-220 kivi on heterogeenisempää. Paljastumalla on 

erotettavassa harmahtava porfyyrinen graniitti, jossa on paikoin hiertyneen näköisiä ja 

pienirakeisia tummempia osueita. Tummemmat hiertyneet kohdat erottavat porfyyrisen 

graniitin vaaleammasta, tasarakeisesta graniitista, jonka yhteydessä on leikkaavia, 

vaaleanpunertavia pegmatiittigraniittisuonia. Kivien kontakti on paikoin terävähkö 

(Kuva 7 ) ja välillä epämääräisempi. 

 

Kuva 7. Kuvan alaosassa on porfyyristä graniittia, jossa on tummempia hiertyneen 

näköisiä kohtia (sininen katkoviiva). Tätä leikkaa  pienirakeisempi, tasarakeinen 

vaaleampi graniitti, jonka yhteydessä vaaleanpunertavaa pegmatiittia (punaiset nuolet). 

Mittakaavassa on cm-asteikko. Havaintokohde EPHE-220. Kuva: Esa Heilimo, GTK 

 

Kuusanmäentien pohjoispuolella olevissa kairarei’issä R3 ja R4 porfyyrinen graniitti on 

voimakkaasti suuntautunutta, gneissimäistä ja keskirakeista. Kivi on selvästi 

punertavampaa kuin eteläisemmillä paljastumilla (Kuva 8 ) ja sisältää runsaasti biotiittia 

ja kalimaasälpää.  
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Kuva 8. Vahvasti punertavaa, biotiitti- ja kalimaasälpärikasta, gneissimäistä 

porfyyristä graniittia kairasydämessä R4. 7 metrin kohdalla on tasarakeinen 

graniittijuoni (rajattu katkoviivoilla), joka leikkaa selvästi porfyyrisen graniitin 

suuntausta. Kairasydän kuvattu märkänä. Kairasydämen halkaisija n. 42 mm. 

 

Mineralisaation pohjoispuolisissa Ysitien leikkauksissa (kohteet EPHE-395 ja -396) 

porfyyrinen graniitti on keskirakeista, punertavan harmaata ja siinä on paikoitellen 

pieniä dioriittisia sulkeumia sekä leikkaavia mafisia ja leukograniittijuonia. Alueen 

kivessä on yleisesti sarvivälkettä, mikä taas lännempänä olleissa (kairareiät R3 ja R4) 

graniiteista puuttuu. Kohteen EPHE-396 yhteydessä on myös kahdessa kohtaa 

tonaliitiksi tulkittua juonimaista kiveä. 

Hiertovyöhykkeen eteläpuoliset porfyyriset graniitit (havaintokohteet EPHE-313, -329, 

-330, -397 sekä TOS$-6) eivät eroa merkittävästi pohjoisen puolen kivistä. Kivi on 

pieni- tai keskirakeista, ja sen väri vaihtelee punertavan harmaasta harmaaseen. 

Tyypillisesti porfyyrisessä kivessä esiintyy sulkeumina dioriittista tummaa kiveä (mm. 

EPHE-318, TOS$-7). Pidemmälle etelään mentäessä pääkivilaji vaihtuu graniitista 

kvartsidioriitiksi. 
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 4.2.2  Tasarakeiset graniitit 

Porfyyristen kivien ohessa esiintyy suuntauksettomia, tasarakeisia graniitteja, jotka 

voidaan jakaa raekoon perusteella pienirakeisiin ja pegmatiittisiin graniitteihin. 

Tasarakeiset graniitit ovat enimmäkseen leukokraattisia, ja tummana mineraalina on 

enimmäkseen biotiittia, paikoin myös sarvivälkettä. Niissä on runsaasti kalimaasälpää ja 

jonkin verran kvartsia. Plagioklaasia on selkeästi vähemmän tai se puuttuu.  

Pienirakeinen (1–2 mm), tasarakeinen graniitti esiintyy leikkaavina juonina (Kuva 8) 

useilla havaintokohteilla, mm. PIM$-8, -12, EPHE-220, -321 ja lähes kaikissa 

kairasydämissä. Juonien paksuus vaihtelee muutamasta senttimetristä muutamaan 

metriin. Myös pegmatiitteja tavataan koko Suolikon alueelta, mm. kairarei’issä R3 ja 

R4 sekä kohteissa EPHE-314, -325 ja PIM$-5. Niiden paksuus on muutamia kymmeniä 

senttimetrejä. 

Kohteella PIM$-7 tasarakeisessa graniitissa on sulkeumana suuntautunutta porfyyristä 

graniittia. Havaintoaineiston perusteella tasarakeinen graniitti on porfyyrisen graniitin 

suuntausta nuorempaa. Suolikkoa ympäröivillä alueilla pienirakeisten tasarakeisten 

graniittien iäksi on saatu noin 1875 miljoonaa vuotta  (Mikkola ja muut 2016). 

 4.2.3  Dioriitit, dioritoidit ja mafiset kivet 

Porfyyrisen graniitin ohella Suolikossa esiintyy yleisesti mafisempia kiviä, jotka ovat 

melko heterogeenisiä vaihdellen montsodioriitista dioriittiin ja sisältäen paikoin jopa 

tonaliittisia piirteitä.  

Dioriittisia kiviä esiintyy sekä pääkivilajina että tummina sulkeumina porfyyrisissä 

graniiteissa. Sulkeumat ovat yleisiä koko Suolikon alueella, ja niiden koko vaihtelee 

muutamista senttimetreistä useisiin metreihin.  

Voimakkaasti hiertyneissä tai metamorfoituneissa kohdissa kivien mineraalikoostumus 

ei useinkaan vastaa täysin alkuperäistä kiveä. Dioriitin kaltaisista deformoituneista ja 

muuttuneista kivistä, joiden protoliitti on epäselvä, käytetään tässä tutkimuksessa 

nimitystä dioritoidi. Dioriiteiksi sitä vastoin kutsutaan homogeenisempia, vähemmän 

muuttuneita kivilajiosueita, joiden protoliitti on selkeämpi. 

Suolikon alueen lounaisosassa (havaintokohteet EPHE-289 ja PIM$-9) esiintyy 

pääkivilajina kvartsidioriittia kapeahkona intruusiona.  Kivi on suuntautumatonta, 

väriltään ruskean harmaata. Se esiintyy raekooltaan pienirakeisina (1–2 mm) tai 

hienorakeisina (0,2–1 mm) osueina. Useissa kohden tavataan felsisiä, injektoituvia 
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suonia tai suoniverkostoja, jotka breksioivat vanhempaa mafista kiveä. 

Havaintokohteella PIM$-10 (Kuva 9) on nähtävissä hieman edellisisistä poikkeavaa, 

tiiviimpää, mafista kiveä, jota leikkaa harmaanpunertava granodioriitti. Mafinen kivi 

saattaa olla kvartsidioriitin tiiviimpi osue tai erillinen juoni.  Kivilajien kontakti on 

terävä, hieman kaareutuva tai epäsäännöllisen muotoinen. Kuvan oikeassa alareunassa 

näkyvä ohut alle 1 cm paksu, itä-länsisuuntainen felsinen rakojuoni, joka leikkaa muita 

rakenteita.  

 

 

Kuva 9. Mafiseen juonimaiseen kiveen tunkeutunutta granodioriittista kiveä. 

Havaintokohde PIM$-10. Kompassin pituus 12 cm. 

 

Hieman Suolikon hiertovyöhykkeen eteläpuolella havaintokohteella EPHE-318 on 

nähtävissä noin 40 m x 30 m -kokoisella alueella sulkeumaksi tulkittua, pienirakeista 

(1–2 mm) dioritoidia, johon on intrudoitunut juoniverkkona tasarakeista, 

granodioriittista kiveä. Juoniverkon rajat ovat haamumaiset ja huomattavasti 

epämääräisemmät verrattuna havaintokohteisiin EPHE-289 ja PIM$-9. Paljastumalla 

näkyy myös muita kiviä leikkaavia, muutaman senttimetrin paksuisia, itä-
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länsisuuntaisia, leukograniittisia juonia (Kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Dioritoidi-sulkeuma, jossa granodioriittista juoniverkkoa. Verkko esiintyy 

paikoin ohuempina suonina (esimerkkinä mustalla rajattu alue) ja paikoin isompina 

epämääräisinä laikkuina (valkoisella rajattu alue). Keltaisella merkitty ohuita, 

leikkaavia juonia.  Havaintokohde EPHE-318. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Esa 

Heilimo, GTK. 

 

Dioritoideja tavataan myös Suolikon luoteisosasta. Kairasydämessä R4 noin 16 metrin 

kohdalla on nähtävissä, miten porfyyrinen graniitti vaihtuu vihertävän tummaksi 

pienirakeiseksi (0,5–1 mm) dioritoidiksi (Kuva 11). Dioritoidin ulkoasu on välillä 

homogeenisen vihertävänharmaata ja tiivistä (<0,1 mm), hyvin amfibolirikasta, ja sitä 

leikkaavat terävärajaiset ohuet plagioklaasisuonet. Välillä kivessä on vaihtelevan 

kokoisia, karkeampia plagioklaasivaltaisista osueita, joiden seassa on harmaita tai 

vihertäviä kulmikkaita amfiboliittikappaleita. Myös leikkaavia leukograniittisia juonia 

esiintyy. 
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Kuva 11. Gneissimäistä porfyyristä graniittia ja amfibolirikasta dioritoidia 

kairasydämessä R4. Kivilajien kontakti (syvyydellä 15,90 m) merkitty punaisella. 

Kairasydämen halkaisija 42 mm. 

 

 

 

Kuva 12. Syväkivimäistä, plagioklaasiporfyyristä dioriittia kairasydämessä R4 ja R3. 

Kairasydämen halkaisija n. 42 mm. 

 

Kairasydämen R4 loppupuolella syvyydellä 34–42 m kivi on dioriittia (Kuva 12). Se on 

syväkivimäisempää ja amfibolin osuus on pienempi. Plagioklaasi esiintyy 2–5 mm: 

R4 

R3 
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kokoisina hajarakeina tummanharmaassa, pienirakeisessa perusmassassa. Samaa 

dioriittia on löydettävissä myös kairasydämestä R3. 

Kairareikien R3 ja R4 lähellä näkyy aeromagneettisella kartalla positiivinen anomalia 

(Kuva 4), jota on tulkittu diabaasiksi. Kairasydämistä tehtyjen magneettisten mittausten 

perusteella kairasydämien dioriittiset kivet eivät edusta anomalia lähdettä, vaan lähde on 

pohjoisempana. 

Suolikon ympäristössä on havainnoitu useita mafisia tai intermediäärisiä juonia, jotka 

leikkaavat porfyyristä graniittia, mm. havaintokohteilla EPHE-395 – 396  ja PIM$-8.  

Juonet vaihtelevat paksuudeltaan muutamista senttimetreistä metreihin. Noin metrin 

levyinen, hienorakeinen (0,2–1 mm) mafinen juoni leikkaa terävällä kontaktilla 

hiertynyttä porfyyristä graniittia havaintokohteella PIM$-8 (Kuva 13).  

 

Kuva 13. Porfyyristä graniittia leikkaava tumma mafinen juoni. Havaintokohde PIM$-8. 

Vasaran varren pituus n. 60 cm. 

 

 4.2.4  Granaatti- ja amatsoniittipitoiset kivet 

Granaattipitoista kiveä esiintyy pääosin hiertyneimmissä kohdissa (Kuva 14), samassa 

yhteydessä kuin suurin osa sulfideista ja vihreästä gahniitista (sinkkispinelli), joka ei 
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tosin ole paljastumilla helposti havaittavissa.  Granaatti ei ole sidonnainen tiettyyn 

kivilajiin, vaan sitä esiintyy sekä porfyyrisessä graniitissa että dioritoideissa. Useissa 

kohdin granaatti ja gahniitti muodostavat yli 50 prosenttia kivestä. Granaattipitoisista 

kivistä käytetään nimityksiä granaattigranitoidi ja granaattidioritoidi isäntäkivensä 

mukaan tai molempiin viitatessa pelkästään yleistermiä granaattikivi. 

 

Kuva 14. Sulfidipitoista, vaaleaa granaattigranitoidia. Näyte R2-67.90 m. 

Kairasydämen halkaisija n. 42 mm. 

 

Turkoosinvärinen amatsoniitti esiintyy pääasiallisesti porfyyrisessä graniitissa 

granaattikiven yhteydessä tai sen ympärillä olevana muuttumisvyöhykkeenä. (Kuva 15). 

Ulkoisesti amatsoniittipitoinen kivi poikkeaa alueen muista porfyyrisistä graniiteista 

vain kalimaasälvän turkoosista vaaleanvihreään vaihtelevan värin suhteen. Koska 

amatsoniitti viittaa muuttuneeseen kalimaasälpään,  ei kiven nimeen, sitä voi esiintyä 

myös sellaisten dioritoidien seassa, joihin on sekoittunut graniittista komponenttia. 

Amatsoniittista kalimaasälpää sisältävästä kivestä käytetään myös nimeä 

amatsoniittikivi, joka ei ota kantaa protoliittiin. 
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Kuva 15. Runsasta amatsoniittia hiertyneessä porfyyrisessä graniitissa. Keskimääräistä 

voimakkaampi vihreä väri esiintyy vain kiven pintaosassa ja kivi on syvemmällä 

vaaleampaa. Havaintokohde PIM$-11. Kompassin pituus 12 cm. 

 

 4.2.5  Suolikon mineralisoitunut hiertovyöhyke ja sen lähiympäristö 

Suolikon tunnetut mineralisoituneet kohdat sijoittuvat alueen poikki länsiluoteesta 

itäkaakkoon suuntautuvalle hiertovyöhykkeelle (Kuva 5). Sulfideista ja granaatista 

rikastunutta kiveä on havaittavissa kairasydämissä R1 ja R2, Ysitien leikkauksessa 

(havainto TOS$-4) ja tämän itäpuolella olevalla paljastumalla (havainto PIM$-11). 

Mineralisoituneiden granaattikivien läheisyyteen liittyy myös amatsoniittigraniitti.  

Hiertovyöhykkeen pohjoispuolella havaintokohteessa PIM$-5 on myös havaittavissa 

poikkeuksellista rikastumista sulfideista.  

Mineralisaation yhteydessä tavattuja suldideja ovat kuparikiisu, sinkkivälke, lyijyhohde, 

rikkikiisu ja magneettikiisu. Sulfidirikkaimmat kohdat sijoittuvat kairasydämessä R1 

välille 4–10 m ja 15–27 m, kairasydämessä R2 välille 55–68 m  sekä tieleikkaukseen 

(TOS$-4). Tieleikkauksen itäpuolella (havaintokohde PIM$-11) sulfideja on selkeästi 

vähemmän. Sulfidien lisäksi magnetiittia esiintyy yleisesti ja paikoitellen myös 

hematiittia. 
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 4.2.5.1  Kairareikä R1 ja sen ympäristö 

Kairareikä R1 (Kuva 24) lävistää hiertovyöhykettä ja siihen liittyvää mineralisaatiota ja 

edustaa mineralisaation läntisintä tunnettua osaa. Reiän lounaispuolella kohteella 

EPHE-317 mineralisaatiosta ei ole merkkejä, vaan kivi on normaalia porfyyristä 

graniittia. Kairareikä R1 on pituudeltaan 74,50 m ja se on kairattu lounaaseen 56,50 

asteen lähtökulmalla. 

Kallion pinnasta ensimmäiset 9 m on harmaata, paikoin gneissimäistä ja paikoin 

porfyyrisen oloista granaattipitoista kiveä, jota leikkaavat paikoin ohuet 1 cm paksuiset 

leukokraattiset suonet (Kuva 16). Kivi on hyvin heterogeenistä ja muuttuneen näköistä, 

näyttäen välillä granitoidilta ja välillä dioritoidilta. Granitoidi-osissa on paikoin noin 

10–15 cm pätkiä amatsoniittipitoista kiveä. Kairasydämen alkupään (0–8 m) 

dioritoidiset kohdat poikkeavat kairasydämen alempien osien (15 m syvemmällä olevat) 

osien  dioritoideista vaihtelevalla, vaaleammalla ulkoasullaan, jossa esiintyy toisiaan 

leikkaavia plagioklaasisuonia.  Tummat biotiittiset kohdat, joiden yhteydessä on 

granaattia, esiintyvät suonimaisina luiroina, eivätkä tasaisesti perusmassassa. 

Purppuranvärinen granaatti on omamuotoista, noin 1 mm kokoista. Se esiintyy 

epäsäännöllisenä pirotteena, verkkomaisena kuviona ja paikoin massiivisina kasaumina. 

Kivi sisältää vaihtelevia määriä pirotteisia sulfideja, mm. kuparikiisua, sinkkivälkettä ja 

magneettikiisua, jotka sijoittuvat yleensä granaattien yhteyteen.  

 

 

Kuva 16. Granaattipitoista kiveä ja ohuita leukokraattisia suonia kairasydämessä R1 

välillä 3.00–8.50 m. Kivessä vaihtelevat dioriittiset ja graniittiset osueet. Purppura 

viiva kuvaa granaattipitoisia kohtia. Turkoosit viivat amatsoniittisia kohtia. 

Kairasydämen halkaisija n. 42 mm. 

 

Granaattikiven jälkeen on 5 metrin jakso (9,65–15,20 m) vaaleaa porfyyristä graniittia, 
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joka on lähes suuntautumatonta ja myös sulfidit puuttuvat. Myöskään amatsoniittia ei 

esiinny. 

Porfyyristä graniittia seuraa mineralisoitunut jakso (15,20–23,50 m) tummanharmaata 

granaattidioritoidia (Kuva 17). Päämineraalit ovat biotiitti, sarvivälke, granaatti sekä 

plagioklaasi, joka esiintyy paikoin 2–3 mm hajarakeina. Paikoin on havaittavissa myös 

kloriittia. Kvartsin osuus on vähäinen. Granaattien osuus on hieman pienempi kuin 

kairasydämen alkupäässä. Ne esiintyvät hienorakeisena, suonimaisina laikkuina tai 

kooltaan hieman suurempina (1–3 mm) porfyroblasteina. Kuparikiisu, magneettikiisu ja 

sinkkivälke esiintyvät usein suonimaisina pesäkkeinä. Ne sijoittuvat yleensä granaatin 

ja biotiitin yhteyteen, ja suurimmillaan niiden määrä on kloriittia sisältävissä kohdissa. 

Kiven tummuusaste ja suuntautuneisuuden voimakkuus vaihtelevat, mutta keskimäärin 

kivi ei ole kovin deformoitunutta, heterogeenisen ja muuttuneen oloista kylläkin. 

 

 

Kuva 17. Kairasydän R1. Tummaa kiisupitoista granaattidioritoidia, johon on merkitty 

muutamia esimerkkejä granaatti- ja sulfidirikkaista kohdista. Punainen yhtenäinen viiva 

= suoniverkkomaista granaattia; punainen katkoviiva = yksittäisiä isoja 

granaattiporfyroblasteja; keltainen pisteviiva = sulfideja. Kairasydämen halkaisija n. 

42 mm. 

 

23–25 m kohdalla on vaalea, graniittisempi välikerros, josta granaatti puuttuu ja kiisuja 

on vähemmän.  Sen alapuolella on reilun viiden metrin jakso (25,00–32,50 m) 

dioriittista, mineralisoitunutta granaattikiveä, jonka sävy on hieman ylempää 

mineralisoitunutta kohtaa vaaleampi ja joka sisältää vähemmän granaatteja ja sulfideja 
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(Kuva 18). Jakson alaosaan mentäessä granaatti ja sulfidit katoavat kivestä kokonaan. 

 

 

Kuva 18. Kairasydän R1. Granaattidioritoidia, jossa alhaisempi granaatti- ja 

sulfidipitoisuus. Kairasydämen halkaisija n. 42 mm. 

 

Syvyydellä 32,50 m kivi vaihtuu keskirakeiseksi, vaaleaksi, punertavan harmaaksi 

porfyyriseksi graniitiksi, jollaisena se säilyy kairasydämen loppuun (72,50 m) asti. 

Paikoitellen porfyyristä kiveä leikkaavat tasarakeiset felsiset ja mafiset juonet, joiden 

leveys vaihtelee välillä 1–10 cm. Kalimaasälpä on väriltään vaaleanpunaista; 

amatsoniittia ei tavata. Kivi on enimmäkseen suuntauksetonta, mutta muutamissa 

kohden näkyy kapeita, myloniittisia kohtia. Näissä kohdissa raekoko on usein pienempi 

ja biotiitin osuus suurempi. Syvyyden 45 m jälkeen graniitissa näkyy hiertyneiden 

osuuksien lisäksi useita hauraasti rikkoutuneita ja rapautuneita vyöhykkeitä. 

 4.2.5.2  Kairareikä R2 ja sen ympäristö 

Kairareikä R2  sijaitsee hiertovyöhykkeessä 120 m:n päässä kairareiästä R1 (Kuva 24. 

ja sen lähtöpisteen läheisyydessä on muutamia paljastumia. Kairareiän kohdalla kivi on 

alueelle tyypillistä punertavan harmaata porfyyristä graniittia. 20 m päässä 

kairauspisteeltä lounaaseen (havaintokohde EPHE-316, Kuva 19) on nähtävissä noin 16 

m
2
 alueella turkoosinsävyistä amatsoniittipitoista graniittia. Sekä amatsoniittisessa että 

tavallisessa graniitissa että on nähtävissä muutamassa kohtaa 10–20 cm leveitä, tummia 

hiertosaumoja, joiden seassa on pieninä kiteinä purppuraa granaattia ja kiisuja. 

Hiertosaumojen ympäriltä kivi on usein värjäytynyt punertavaksi ja ruosteen väriseksi. 
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Kuva 19. Havaintokohde EPHE-316. Ruosteisina erottuvia tummia biotiittirikkaita 

hiertosaumoja, joiden ympärillä amatsoniittigraniittia. Hiertosauman leveys 10–15 cm. 

 

Kairareikä R2 on kairattu lounaaseen 45 asteen kulmassa ja on pituudeltaan 68,50 m. 

Kairasydämen ensimmäiset 55 metriä ovat porfyyristä graniittia, jota leikkaavat paikoin 

tasarakeiset, alle metrin paksuiset graniittijuonet, joista osa on pegmatiittia. 

Ensimmäiset 17 m graniittia on heikosti suuntautunutta, väriltään harmaata, jossa on 

häivähdys punaista. Syvyyden 17 m jälkeen kivi muuttuu punaisemmaksi kalimaasälvän 

osuuden kasvaessa (Kuva 20). Myös gneissimäisyys ja biotiitin määrä lisääntyy alaspäin 

mentäessä.  

Syvyyksien 20 ja 32 m paikkeilla on rapautunutta ja rikkoutunutta kiveä, ja syvyyden 

27 m jälkeen kalimaasälpähajarakeiden koko kasvaa ja kivessä alkaa esiintyä paikoittain 

biotiitista rikastuneita, gneissimäisiä ja paikoin myloniittisia kohtia. Hiertyminen näkyy 

erityisen voimakkaana syvyyksillä 36–40 m ja 48–52 m  (Kuva 21). Syvyyden 45 m 

jälkeen porfyyrisen graniitin värisävy muuttuu punertavasta harmaammaksi ja siinä 

esiintyy paikoittain amatsoniittisia kohtia. 
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Kuva 20. Harmaata ja punaista porfyyristä graniittia kairasydämen R2 alkupuolelta. 

Kairasydämen pinta kasteltu ja sen  halkaisija n. 42 mm. 

 

 

Kuva 21. Voimakkaasti deformoitunutta kiveä kairasydämessä R2 syvyyksillä 37–40 m 

ja 48–52 m. Lisäksi selkeä amatsoniittirikas kohta (rajattu turkoosilla). Kairasydämen 

halkaisija n. 42 mm. 

 

Syvyyden 55 m kohdalla purppura granaatti ilmestyy kiveen ja esiintyy kairasydämen 

loppuun (68,50 m) saakka. Kiven ulkoasu muuttuu hieman pienirakeisemmaksi, 

tummemmaksi ja gneissimäiseksi. Granaatti on kiven päämineraali lukuunottamatta 

väliä 62,50–64,50 m, jossa se esiintyy aksessorisena mineraalina. 

Granaatin esiintymistapa vaihtelee pirotteisesta gneissimäisiin raitoihin. Välillä se 

4,5 – 
7,5 m 

16 – 
19 m 

26 – 
29 m 

37 – 
40 m 

48 – 
52 m 
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muodostaa verkkomaisen tekstuurin, joka ympäröi vaalean harmaata perusmassaa. 

Granaatti esiintyy pääasiassa hienorakeisena massana, joissa yksittäisiä kiteitä ei erota. 

Kairasydämen R1 granaattien kaltaisia isompia yksittäisiä porfyroblasteja ei esiinny. 

Granaatin esiintyminen on vahvasti sidoksissa biotiittiin, ja jälkimmäisen mineraalin 

muodostama tekstuuri vastaa kairasydämen ylemmissä granaatittomissa osissa 

esiintyvän biotiitin esiintymistapaa.  Syy tähän on biotiitin korvautuminen granaatilla, 

mikä näkyy myös biotiitin määrän vähenemisenä granaatin lisääntyessä. Muutamissa 

paikoissa näkyy pieninä alueina vahvaa biotiittipirotetta, minkä yhteydessä granaatin 

osuus on vähäinen. 

Granaattikiven ja granaatittoman porfyyrisen graniitin vaihettumiskohdissa ja 

paikoittain granaattikiven seassa esiintyy hieman huonosti erottuvaa, haaleansävyistä 

amatsoniittia. Amatsoniittipitoisimmat kohdat sijoittuvat väleille 49–55 m ja 62–63 m. 

Granaattikiven koostumus on enimmäkseen granitoidinen, vaihdellen syeniitin, graniitin 

ja granodioriitin välillä. Granaattirikkaimmat kohdat ovat syvyyksillä 55–61 m  ja 64–

68 m (Kuva 22–23).  Mineraalien välitiloissa esiintyvien sulfidien esiintyminen korreloi 

granaatin esiintymisen kanssa. Jonkin verran sulfideja tavataan myös granaatista 

erillään, jolloin ne ovat yksittäisinä pisaroina porfyyrisen graniitin perusmassan seassa. 

Kairasydämestä R1 poiketen sulfidit eivät esiinny suonimaisina pesäkkeinä. Sulfideista 

yleisimmin esiintyy kuparikiisua, magneettikiisua, lyijyhohdetta ja sinkkivälkettä.  

Noin 70 m:n päässä kairareiän R2 eteläpuolella on paljastuma, jossa esiintyy 

amatsoniittia porfyyrisessä graniitissa (TOS$-8). Sitävastoin itäkoillisessa 60 m:n 

päässä olevalla paljastumalla (TOS$-5) amatsoniittia ei esiinny. Gneissimäisiä ja 

hiertyneitä, biotiittirikkaita osueita graniitissa sen sijaan tavataan kairareiän R2 

ympäriltä molemmilta paljastumilta. 
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Kuva 22. Granaatin pirotteista, verkkomaista ja gneissiraitaista esiintymistä 

kairasydämessä R2 syvyydellä 58–63 m. Kuvan leveys noin 0,5 m. Kairasydämen pinta 

on kuiva. Tummemmat viistot raidat ovat kairauksesta aiheutuneita. Kairasydämen 

halkaisija n. 42 mm. 

 

 

Kuva 23. Pirotteisena ja gneissimäisenä esiintyvää granaattia kairasydämessä R2 

syvyydellä 64–68 m. Kuvan leveys noin 0,5 m. Kairasydämen pinta on kuiva. 

Tummemmat säännölliset raidat ovat kairauksesta aiheutuneita. Kairasydämen 

halkaisija n. 42 mm. 

 

58 – 
63 m 
 

64 – 
68 m 
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Kuva 24. Kairasydämien R1 ja R2 litologia. Granaattikivien jako 

granaattigranitoideihin ja granaattidioritoideihin perustuu geokemiaan ja perusmassan 

mineralogiaan. Mustat pisteet kuvaavat sulfidien osuutta: yksi piste - 1–5 % sulfideja; 2 

pistettä - 5–10 % sulfideja; 3 pistettä - yli 10 % sulfideja. 
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 4.2.5.3  Ysitien tieleikkaus (havaintokohteet TOS$-4 ja PIM$-7) 

Kohdassa, jossa hiertovyöhyke leikkaa valtatietä n:o 9, on nähtävissä alueelle tyypillistä 

kiharamaisesti suuntautunutta, keskirakeista, harmahtavaa, kalimaasälpäporfyyristä 

graniittia. Tien länsipuolinen tieleikkaus (havaintokohde TOS$-4, Kuva 25) on 

korkeudeltaan kolmisen metriä ja pituudeltaan noin 100 m. 

 

Kuva 25. Valtatien 9 länsipuolisessa kallioleikkauksessa erottuu selkeänä reilun metrin 

levyinen, tumma hiertosauma, jota ympäröi amatsoniittipitoinen graniitti. Rautapitoiset 

mineraalit ovat voimakkaasti hapettuneet. Havaintokohde TOS$-4. Vasaran varren 

pituus n. 60 cm. 

 

Graniitissa on havaittavissa noin 5 metrin matkalla amatsoniittia. Amatsoniittisen 

vyöhykkeen sisäpuolella on useassa kohden pienirakeisia, biotiittirikkaita hiertosaumoja, 

joiden leveys vaihtelee muutamasta kymmenestä senttimetristä vajaaseen metriin. 



42 

Gneissimäisissä kohdissa on 1–2 mm:ä paksuja, poimuilevia biotiittiraitoja, joissa 

biotiitti esiintyy paikoin myös massiivisena.  Raitojen välissä on pienirakeista kvartsia 

ja maasälpää, joiden rakeissa on nähtävissä lievää venymistä. Tummat kohdat esiintyvät 

läpikotaisesti kivessä, mikä erottuu kallion pystyleikkauksessa juonimaisena.  

Hiertyneiden kohtien ympärillä kivi on myös selkeästi ruosteista. Kohdat näyttävät 

kauempaa katsottuna leikkaavan ympäröivää porfyyristä graniittia terävästi, mutta 

lähempää katsottuna on nähtävissä, miten mineraalirakeet vaihettuvat noin senttimetrin 

matkalla pienirakeisemmaksi ja venyneemmiksi (Kuva 26). 

Hiertyneestä kivestä on erotettavissa biotiittiraitojen yhteydestä paikoin pieniä, alle 

millimetrin kokoisia granaatteja sekä kiisurakeita, jotka esiintyvät pirotteisena. 

Ympäröivässä amatsoniittikivessä kiisuja tai granaatteja ei ole.  

 

Kuva 26. Tumma, mutkitteleva, myloniittiutunut hiertosauma, jossa biotiitti on vahvasti 

suuntautunut ja maasälpärakeet venyneet. Ympärillä olevassa graniitissa on näkyvissä 

turkoosia amatsoniittia. Hierron läheisyydessä rautapitoiset mineraalit ovat 

hapettuneet varsin voimakkaasti. Hiertosauman leveys noin 10 cm. Havaintokohde 
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TOS$-4.   

 

 4.2.5.4  Ysitien itäpuoli 

Ysitien itäpuoleisessa, matalammassa leikkauksessa (havaintokohde PIM$-7) kallio on 

peitteisempää ja selkeästi paljastunutta kalliota on vähemmän. Tieleikkaus on tällä 

kohtaa noin 40 m pitkä ja 2 metriä korkea.  

Paljastuman kivi on suuntautumatonta, pienirakeista, tasarakeista graniittia, jossa on 

paikoin sulkeumina suuntautunutta, harmahtavaa porfyyristä graniittia. Tämä viittaa 

siihen, että tasarakeinen graniitti on kallioperään intrudoituessaan irrottanut mukaansa 

kappaleita alueen vanhemmasta kivestä. Näin ollen tasarakeinen graniitti on porfyyristä 

graniittia ja siinä esiintyvää suuntausta nuorempaa. 

Noin 30 m tien itäpuolella oleva havaintokohde PIM$-11 (Kuva 27) on matalahko, alle 

metrin korkuinen paljastuma ja sen pituus pohjois-eteläsuunnassa on noin 20 m ja 

leveys 6 m. 

 

Kuva 27. Keskellä paljastumaa erottuva tumma, noin metrin leveyinen, voimakkaasti 

hiertynyt vyöhyke. Kallio on paikoin huonosti paljastunutta. Havaintokohde PIM$-11. 

 

Paljastumalla kivi vaihtelee tyypillisen punertavanharmaan porfyyrisen graniitin ja 

vaaleanvihertävän amatsoniittigraniitin välillä. Amatsoniitti esiintyy enimmäkseen 

paljastuman pohjoispuoliskolla.  Se on parhaiten esillä kiven hiertyneiden kohtien 

ympärillä ja muuttuu haaleammaksi kauemmaksi siirryttäessä. 



44 

Kalimaasälpähajarakeiden koko vaihtelee välillä 3–7 mm.  Pienirakeinen perusmassa 

muodostuu kvartsista, biotiitista ja plagioklaasista. Plagioklaasia on melko paljon 

perusmassassa ja kiven koostumus on lähellä granodioriittia.  Kivi on selkeän 

deformoitunut ja sisältää monin paikoin hiertyneitä kohtia. Paljastumalla on 

havaittavissa kaksi deformaatiosuuntaa: länsiluode-itäkaakkosuuntainen –hierto 

paljastuman keski- ja pohjoisosissa sekä pohjois-eteläsuuntainen hierto, joka erottuu 

koko paljastuman alueella. 

 

Kuva 28. Mafisia sulkeumia (musta katkoviiva) ja intermediäärinen juoni (sininen 

nuoli), jotka hiertyneet pohjois-eteläsuuntaisesti. Nuolet kuvaavat deformaation 

aiheuttamaa kiven liikkumissuuntaa (musta=vanhempi, oranssi=nuorempi). PIM$-11 -

havaintokohteen eteläosaa. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. 

 

Paljastuman eteläosassa graniitti on väriltään punertavan harmaata. Graniitin seassa on 

siellä täällä tummia, soikeita, mafisia sulkeumia (Kuva 28). Hiertymisen seurauksena 

sulkeumat ovat venyneet ja muistuttavat hieman S-kirjainta. Noin viiden metrin päässä 

paljastuman eteläreunasta on noin 10 cm leveä, itä-länsisuuntainen, budinoitunut juoni 

tai juonenkappale, jonka koostumus on silmämääräisesti arvioituna intermediäärinen, 

 



45 

 

Kuva 29. Paljastuman keskikohdilla tummaa, hiertynyttä kiveä, jossa on vaikuttanut 

varhaisemmaksi tulkittu hierto (D1) sekä myöhempi pohjois-eteläsuuntainen hierto (D2). 

Kuvan oikeassa laidassa näkyy epämääräisenä kapeampi hierto. Havaintokohde PIM$-

11 

 

Paljastuman keskikohdilla porfyyrinen kivi vaihettuu amatsoniittipitoiseksi, jolloin 

kalimaasälpähajarakeiden väri muuttuu vaaleanpunaisesta turkoosiksi. Pian tämän 

jälkeen kivi vaihtuu voimakkaan hiertyneeksi ja tummemmaksi raekoon pienentyessä ja 

biotiitin lisääntyessä. Hiertyneessä kohdassa on porfyyrisen peruskiven lisäksi 

muutamia venyneitä mafisia sulkeumia, jotka ovat todennäköisesti samaa kiveä kuin 

hierron ulkopuolella olevat sulkeumat. Hiertynyt kohta on noin metrin levyinen ja 

jatkuu koko paljastuman poikki karkeasti itä-länsisuunnassa (Kuva 29).  Hierron rajat 

ovat hieman epämääräiset ja voimakkaasti poimuilevat, mikä lienee seurausta 

paikallisesta deformaation suunnan vaihtelusta. Nähtävissä on myös useita vaihtelevan 

suuntaisia, leikkaavia felsisiä juonia, joista osa on deformoitunut (Kuva 30). 

Päähiertokohdasta alle 2 m:n päässä on toinen samansuuntainen, noin 10 cm leveä 

hiertosauma, jota leikkaa noin metrin mittainen siirros kululla 70 astetta (Kuva 31). 

 

D1 

D2 
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Kuva 30. ”Päähierto”, jonka yhteydessä pieniä venyneitä tummia sulkeumia. Vaaleat, 

ohuet kvartsi-maasälpäjuonet leikkaavat hiertoa. Vasaran varren pituus n. 60 cm. 

Havaintokohde ????. Kuva: Perttu Mikkola, GTK. 

 

 

Kuva 31. ”Päähierron” pohjoispuolella oleva kapeampi hierto (musta pisteviiva) ja sitä 

70 asteen kululla leikkaava oikeakätinen siirros (violetti katkoviiva).  Havaintokohde 

PIM$-11. Kompassin pituus 12 cm. Kuva: Perttu Mikkola, GTK  

 

Noin 4 metriä paljastuman pohjoisesta reunasta on nähtävillä ympäristöään 

voimakkaammin vihreä, pohjois-eteläsuuntainen sauma (Kuva 32). Kyseisessä kohdassa 

kivi on voimakkaasti hiertynyt pohjois-eteläsuunnassa ja samalla rikastunut 



47 

kalimaasälvän suhteen. Hiertoon liittyy myös N-S-suuntainen, vaalea juoni, joka jatkuu 

paljastuman pohjoisreunaan saakka. Tämän ympärillä on kivi on haaleanväristä 

amatsoniittia.  

Reilun metrin päässä N-S-suuntaisesta hiertosaumasta on samansuuntainen porfyyristä 

graniittia leikkaava pienirakeinen felsinen juoni sekä hieman kauempana 

samansuuntainen pegmatiitti. Näiden ympärillä ei kuitenkaan ole amatsoniittia. Juonet 

ovat todennäköisesti tunkeutuneet aiemmin muodostuneisiin, pohjois-eteläsuuntaisiin 

rakoihin, joiden synty liittynee samaan tapahtumaan hierron kanssa. Graniittisia juonia 

on nähtävissä muussakin kohdassa paljastumaa. Ohuet (alle 1 cm) ja vaaleat, 

kiemurtelevat juonet ovat yleisiä koko paljastumalla, ja niiden suunta vaihtelee. Nämä 

leikkaavat poikkeuksetta muita rakenteita ja ovat näin ollen nuorimpia. 

Paljastuman pohjoisreunalla porfyyristä graniittia leikkaa terävällä kontaktilla 

pegmatiittinen osue, joka on suorassa yhteydesssä edellä mainitun pegmatiittijuonen 

kanssa. 

 

 

Kuva 32. Vihreää amatsoniittia S-N-suuntaisen hierron yhteydessä kuvan yläosassa. 

Amatsoniittisen ja ”normaalin” graniitin raja merkitty turkoosilla katkoviivalla. 

Alempana hierron kulun suuntainen felsinen juoni (musta nuoli) ja alimpana pegmatiitti 

(punainen nuoli). PIM$-11 -havaintokohteen pohjoisosa. 

 

Havaintokohteen PIM$-11 pohjoispuolella porfyyrinen graniitti vaihtuu tasarakeiseksi, 

pienirakeiseksi ja harmaaksi, jossa biotiitin ohessa on myös sarvivälkettä (PIM$-12). 

Samaa kiveä on myös havaintokohteella PIM$-7. Pohjoiseen mentäessä tasarakeinen 
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graniitti vaihtuu uudestaan porfyyriseksi ja sen koostumus granodioriittisemmaksi 

(PIM$-6). Kivilajien kontakti ei ole havaittavissa alueen peitteisyyden vuoksi. 

 

Kuva 33 Osittain venyneitä plagioklaasihajarakeita deformoituneessa granodioriitissa 

sekä ruosteen ympäröimiä aaltomaisia biotiittisaumoja, joiden yhteydessä sulfideita. 

Havaintokohde PIM$-5. Kompassin pituus 12 cm. 

 

Havaintokohteen PIM$-11 koillispuolella, havaintokohteella PIM$-5, porfyyrinen kivi 

on selkeämmin granodioriittista, väriltään harmaata ja sisältää suuria, paikoin yli 10 mm 

kokoisia plagioklaasihajarakeita (Kuva 33). Pienirakeinen perusmassa koostuu 

kvartsista, kalimaasälvästä, plagioklaasista, biotiitista ja pienestä määrästä sarvivälkettä. 

Kivi on jonkin verran deformoitunut, mikä näkyy aaltomaisesti poimuilevana 

tekstuurina ja hajarakeiden venynemisenä. Biotiitti muodostaa ohuita, kiemurtelevia 

saumoja, jotka noudattelevat kiven muuta tekstuuria. Biotiittiraitojen ympärillä on 

ruosteinen kehä. Hieman samankaltaista ruskehtavaa ja punertavaa ruosteisuutta on 

nähtävissä myös havaintokohteissa TOS$-4 (Kuva 26) ja EPHE-316 (Kuva 19) , mutta 

noista poiketen havaintokohteen PIM$-5 kivessä biotiittisaumat ovat ohuempia. 

Biotiittiraitojen yhteydessä esiintyy myös merkittävästi sulfideja. 
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Havaintokohteen PIM$-5 itäpuolelta ei ole löydetty merkkejä mineralisaatiosta tai 

amatsoniitista. Itäpuoleisella alueella on havainnoitu muutamasta paljastumasta 

magmaattista granaattia nuorempien, tasarakeisten graniittien yhteydestä, mutta nämä 

eivät liity Suolikon mineralisaatioon. 

 4.3  Petrografia 

Suolikon alueella voidaan erottaa seuraavia kivilajeja: porfyyrinen graniitti, 

tasarakeinen graniitti, dioriitti/dioritoidit, amatsoniittigraniitti ja granaattigranitoidi. 

Yhteenveto niiden mineralogiasta on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Yhteenvetotaulukko Suolikon kivilajeista ja niissä esiintyvistä mineraaleista. 

Yleisimmin esiintyvät mineraalit on mainittu ensin. 

Kivilaji Päämineraalit Yleisimmät aksessorit Yleiset malmimineraalit 

Porfyyrinen graniitti kalimaasälpä, kvartsi, 

plagioklaasi, biotiitti 

±sarvivälke  +serisiitti +titaniitti 

+zirkoni ± kloriitti  ±karbonaatti 

±saussuriitti  ±monatsiitti ±apatiitti 

magnetiitti, hematiitti 

±rikkikiisu 

Tasarakeinen graniitti kalimaasälpä, kvartsi, 

plagioklaasi, biotiitti 

±sarvivälke + titaniitti +zirkoni 

+serisiitti ±saussuriitti ±kloriitti 

magnetiitti, hematiitti 

±rikkikiisu ±kuparikiisu 

Dioriitit/dioritoidit plagioklaasi, biotiitti, 

sarvivälke, ±pyrokseenit 

+titaniitti +epidootti +serisiitti 

+apatiitti +zirkoni +monatsiitti 

+kloriitti 

magnetiitti, kuparikiisu, 

magneettikiisu, rikkikiisu 

±ilmeniitti 

Amatsoniittigraniitti kalimaasälpä, kvartsi, 

plagioklaasi, biotiitti 

+serisiitti +titaniitti +zirkoni 

±monatsiitti ±apatiitti ±kloriitti 

±saussuriitti 

magnetiitti, rikkikiisu 

Granaattigranitoidi granaatti ±gahniitti, 

kalimaasälpä, biotiitti, 

plagioklaasi, kvartsi 

+zirkoni + monatsiitti + titaniitti magneettikiisu, sinkkivälke, 

kuparikiisu, lyijyhohde 

±rikkikiisu  ±magnetiitti 

±hematiitti 

Granaattidioritoidi granaatti, plagioklaasi, 

amfibolit, biotiitti ±gahniitti 

±kalimaasälpä ±kvartsi ±karbonaatti 

+serisiitti +zirkoni + monatsiitti + 

kloriitti  

magneettikiisu, kuparikiisu, 

sinkkivälke ±rikkikiisu 

±lyijyhohde ±magnetiitti 

 
 
 

 4.3.1  Yleiset aksessoriset mineraalit 

Ennen päämineraalien tarkastelua esitetään yhteenveto aksessorisista mineraaleista, 

koska ne ovat yleisiä koko tutkimusalueella ja esiintyvät lähes kaikissa kivilajeissa. 

Titaniitti on yksi yleisimmistä aksessorisista mineraaleista. Se on osittain omamuotoista 

tai vierasmuotoista ja esiintyy biotiiteissa ja näiden raerajoilla. Se on väriltään kirkas tai 
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hieman ruskehtava. Interferenssiväri on yleensä todella korkea, jolloin eri värejä ei enää 

erotu, mutta toisinaan esiintyy kolmannen jakson keltaista, vihreää ja sinistä. Suuri osa 

titaniiteista on todennäköisesti sekundääristä alkuperää ja muodostunut biotiitin ja 

magnetiitin muuttumisen seurauksena. Joissain hieissä sen esiintyminen on todella 

runsasta, jolloin se muodostaa biotiittien raerajoille osittain omamuotoista kidemassaa. 

Vierasmuotoisissa kidemassoissa on usein opaakki ydin, joka koostuu yleensä 

magnetiitista, toisinaan myös ilmeniitistä.  Titaniitin yhteydessä esiintyy useissa 

näytteissä epämääräisen kokoisina laikkuina leukokseenia. Muutamasta näytteestä 

tavataan myös rutiilia, joka ei kuitenkaan ole kovin yleinen. 

Apatiitti on yleinen varsinkin dioritoideissa, mutta myös granitoideissa. Se esiintyy 

yleensä pieninä, alle 0,1 mm:n pituisina neulasina, mutta kvartsidioriiteissa jopa 1 mm 

puikkomaisina kiteinä. Apatiittia on yleensä tasaisesti kivessä. 

Omamuotoista zirkonia esiintyy sekä terveenä että metamiktisena variaationa. 

Tavallisesti zirkoni on alle 0,1 mm:n kokoisina, omamuotoisina, kirkkainen kiteinä 

biotiitissa ja sen ympärillä on tyypillinen tumma, pleokroinen kehä. Toisinaan zirkoni 

esiintyy suurempina, metamiktisina kiteinä, jossa interferenssiväri on poikkeuksellisen 

matala, yleensä 1. jakson harmaa tai keltainen. Kiteet ovat kuitenkin aina omamuotoisia. 

Useimmissa isommissa zirkoneissa on havaittavissa selkeää vyöhykkeellisyyttä. 

Monatsiitti liittyy toisinaan biotiitin ja metamiktisen zirkonin yhteyteen varsinkin 

muuttuneemmissa kivissä. Se esiintyy toisinaan hieman zirkonin kaltaisina, 

kirkkaampina, omamuotoisina kiteinä ja toisinaan ruskean töhkän keskellä olevina, 

vierasmuotoisina kiteinä. Sen interferenssiväri on yleensä toisen jakson keltaista tai 

sinistä. Se on normaalia zirkonia huomattavasti suurempaa, kooltaan noin 0,1–0,5 mm.  

Epidoottia ja zoisiitti/klinozoisiittisarjan mineraaleja esiintyy yleensä 

saussuriittiutuneessa plagioklaasissa pieninä kirkkaina vierasmuotoisna kiteinä. 

Anomaalinen sininen interferenssiväri on tyypillistä. Hienorakeisiessa kvartsidioriiteissa 

epidootti muodostaa myös isompia, osittain omamuotoisia kiteitä. 

Kloriittia on yleisenä dioriiteissa/dioritoidessa ja myös pieninä määrinä granitoideissa. 

Se esiintyy usein biotiitin yhteydessä tämän muuttumistuotteena ja toisinaan myös 

erillisinä rakeina. Dioriiteissa ja dioritoideissa sen läheisyydessä on usein myös 

sarvivälkettä. Serisiitti on hyvin yleinen maasälpien muuttumistuote ja esiintyy sekä 

granitoideissa että dioritoideissa. 
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Magnetiitti on yleisin rautaoksidi ja useimmiten sekundääristä. Se esiintyy yleensä 

biotiitissa ja sarvivälkkeessä hienona pirotteena, lamellimaisena tai symplektisinä 

kasaumina. Harvemmin se esiintyy omina, isoina, osittain omamuotoisina rakeinaan. 

Hematiittia on muutamissa selkeästi muuttuneissa näytteissä, yleensä suonimaisesti tai 

pirotteena. Se esiintyy yleensä erillisinä rakeina mutta toisinaan hapettuneen magnetiitin 

yhteydessä. 

 4.3.2  Porfyyriset graniitit 

Suolikon porfyyristen graniittien (Kuva 34) mineralogia vaihtelee kvartsisyeniittisestä 

granodioriittiseen.  Päämineraalit ovat kvartsi, kalimaasälpä, plagioklaasi ja biotiitti, 

joiden lisäksi esiintyy paikoin aksessorista sarvivälkettä. Muuttumisen seurauksena 

tavataan usein serisiittiä, kloriittia, titaniittia ja epidoottia. Yleisiä aksessoreja ovat 

apatiitti, monatsiitti ja zirkoni. 

Kvartsia on yleensä 20–35 %. Se on vierasmuotoista, usein melko pyöristynyttä. 

Raekoko vaihtelee välillä 0,1–1,0 mm, joskin paikoin esiintyy jopa 4 mm:n kokoisia 

rakeita.   Nämä ovat todennäköisesti uudelleenkiteytymisen seurauksena syntyneitä 

kasaumia, joissa vanhat raerajat ovat näkyvissä. Hiertyneissä kivissä kvartsi esiintyy 

tyypillisesti peräkkäisten heksagonisten kiteiden muodostaminen raitoina. Kvartsia 

esiintyy usein sulkeumina maasälvissa tai hyvin hienona pirotteena niiden raerajoilla. 

Aaltosammuminen on yleinen kvartsirakeiden ominaisuus. 

Kalimaasälpää on 35–60 %, ja se on vallitseva maasälpä muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta.  Se esiintyy pääasiallisesti 2–10 mm:n kokoisina hajarakeina, mutta myös 

perusmassan mineraalina kvartsin ja plagioklaasin kanssa. Mikrokliini ja ortoklaasi ovat 

molemmat yleisiä. Pertiittisuotaumat ovat yleisiä molemmissa tyypeissä. 

Hajarakeet ovat osittain omamuotoisia ja hienorakeisen perusmassan mineraalit yleensä 

vierasmuotoisia. Kalimaasälvässä raerajat ovat usein rosoiset ja paikoin hieman 

epämääräiset.  Rakeet ovat kohtalaisesti tai voimakkaasti serisiittiytyneet. Rakeiden 

reunoissa esiintyy yleisesti myrmekiittiä. Voimakkaammin hiertyneissä kivissä 

kalimaasälpä esiintyy usein porfyroklasteina, joiden ympärillä on kalimaasälpärakeen 

muotoa myötäilevää suuntautunutta biotiittia ja mikrokiteistä kvartsia. 

Plagioklaasin osuus graniiteissa on yleensä 5–25 %. Sitä on selkeästi vähemmän kuin 

kalimaasälpää; poikkeuksena granodioriittisempi näyte PIM$-5.1, jossa sen osuus on 

40 %. Plagioklaasi esiintyy kvartsin kanssa perusmassassa ja paikoin myös hajarakeina. 
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Sen raekoko vaihtelee alle 0,5 mm:stä (perusmassassa) 4 mm:iin (hajarakeet). 

Plagioklaasirakeet ovat yleensä hieman ehyempiä kuin kalimaasälpärakeet ja raerajat 

selkeämpiä. Plagioklaasi on kohtalaisesti serisiittiytynyt ja paikoin epidoottiutunut. 

Ohuthieissä R2-15.00 ja R4-13.00  tavataan myös pieniä määriä karbonaattia 

plagioklaasin muuttumistuloksena. 

Biotiitin määrä vaihtelee välillä 10–15 %. Se esiintyy suuntautumattomissa kivissä 

epäsäännöllisinä luiroina ja kasaumina ja suuntautuneemmissa näytteissä yhden 

suuntaisina, hieman poimuilevina raitona. Omamuotoiset, levymäiset rakeet ovat 

kooltaan 0,25–1 mm. Biotiitti ympäröi usein kalimaasälpähajarakeita tai suurempia 

kvartsikasaumia, ja.sen yhteydessä on paikoin sarvivälkettä. Biotiitti on paikoin 

kloriittiutunutta.  Sen yhteydestä tavataan myös useimmat aksessoriset mineraalit: 

zirkoni, monatsiitti ja titaniitti. 

Sarvivälkettä on melko vähän, enimmillään muutamia prosentteja. Se esiintyy biotiitin 

yhteydessä tai omina sälemäisinä kasauminaan. Raekoko vaihtelee välillä 0,5–2 mm.  

Porfyyriset graniitit ovat paikoin voimakkaasti suuntautuneita, jopa hiertyneitä ja välillä 

taas vain heikosti suuntautuneita tai kokonaan suuntauksettomia. Useasti paljastumalla 

selkeän gneissimäisessä kivessä on mikroskooppitarkastelussa havaittavissa vain 

heikkoja merkkejä suuntautuneisuudesta. Suuntaus erottuu yleensä biotiitin 

muodostamina, hieman kiemurtelevina raitoina. Heikommin suuntautuneissa kivissä 

raitoja ei yleensä muodostu, mutta biotiittirakeet ovat asettuneet yhden suuntaisiksi.  

Voimakkaammin hiertyneissä kivissä biotiitti muodostaa tiheitä raitoja, joiden väleissä 

esiintyy omina raitoinaan hienorakeista granoblastista kvartsia ja paikoin myös 

plagioklaasia. Kalimaasälpääkin tavataan, mutta se esiintyy useasti hajarakeina myös 

hiertyneissä kivissä. 
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Kuva 34. Porfyyrinen graniitti. Tasopolarisoitu valo.Näyte R1-56.40. 

 

Hiertyneimmissä kivissä on myloniittiutumisen piirteitä, mm. raekoon pieneneminen ja 

mineraalirakeiden asettuminen yhdensuuntaisiksi suoriksi raidoiksi, joissa 

mineraalirakeet ovat muotoutuneet heksagoniseen muotoon muodostaen granoblastisen 

tekstuurin.  Tämä näkyy varsinkin kvartsissa. Plagioklaasi ja kalimaasälpä säilyttävät 

omamuotoisen piirteensä pidempään.  

Malmimineraaleja graniiteissa on melko vähän. Niistä yleisin on magnetiitti, jota 

tavataan biotiitin ja kloriitin yhteydestä. Hematiitti esiintyy runsaana ohuthieessä R4-

59.00. Kiisut ovat yleensä rikki- tai magneettikiisua, jotka esiintyvät pieninä, alle 0,1 

mm:n kokoisina rakeina. Granaattikivien läheisyydessä myös porfyyrisessä graniitissa 

on mm. kuparikiisua ja sinkkivälkettä pieninä määrinä. Näyte PIM$-5.1 on 

poikkeuksellinen, sillä siinä on rikki-, kupari- ja magneettikiisua sekä sinkkivälkettä 

useita prosentteja. Näyte on kuitenkin otettu hiertosaumasta eikä näin ollen edusta koko 

kiven mineralogiaa. 

 4.3.3  Tasarakeiset graniitit 

Tasarakeiset graniitit ovat suuntautumattomia, hyvin vaaleita ja tummien mineraalien 

1 mm 
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osuus on vähäinen (Kuva 35).  Mineraalien raekoko on yleensä 0,5–2 mm. Poikkeuksen 

muodostaa näyte PIM$-12.1, jossa kalimaasälpä esiintyy  6 mm:n kokoisina hajarakeina. 

Kalimaasälpä ja plagioklaasi ovat osittain omamuotoisia, ja niiden raerajat ovat usein 

rosoisia ja hieman epätarkkoja. Kalimaasälvän osuus tasarakeisissa graniiteissa on 

merkittävä, ja plagioklaasia on yleensä varsin vähän tai se puuttuu kokonaan. Kvartsi 

esiintyy yleensä maasälpiä pienempirakeisina, granoblastisina kasaumina tai sitten 

hienorakeisena kalimaasälpien väleissä. Kvartsirakeet ovat usein pyöristyneitä ja 

granoblastisissa kasaumissa ne voivat olla muodoltaan heksagonisia.  Biotiitti esiintyy 

suuntauksettomina kasaumina tai yksittäisinä kiteinä. Yleisimmät aksessorit ovat 

sarvivälke, titaniitti ja zirkoni.  

Vaikka tasarakeisissa graniiteissa ei ole havaittavissa mekaanisen deformaation 

merkkejä, niiden muuttuminen on samantyyppisistä kuin porfyyristen graniittien. 

Kalimaasälvissa esiintyy yleisesti myrmekiittistä tekstuuria raerajoilla, ja rakeet ovat 

melko serisiittiytyneitä. Jonkin verran esiintyy myös saussuriittia plagioklaasin kanssa. 

Biotiitti on paikoin kloriittiutunut. 

Kiisuja ei ole muutamia satunnaisia rikki- ja kuparikiisurakeita lukuun ottamatta. 

Rautaoksidit sen sijaan ovat yleisiä. Magnetiittia esiintyy biotiitin, sarvivälkkeen ja 

kloriitin yhteydessä pirotteena. Ohuthieessä PIM$-12 on lisäksi hematiittia varsin 

runsaasti. 

 4.3.4  Dioriitit, dioritoidit ja mafiset kivet 

Dioriitit ja dioritoidit ovat pääsääntöisesti tasarakeisia ja suuntautumattomia tai heikosti 

suuntautuneita.  Raekooltaan ne ovat hienorakeisia 0,25–1 mm tai paikoin pienirakeisia 

(1–2 mm). Päämineraalit ovat plagioklaasi, sarvivälke ja biotiitti. Plagioklaasia on 

yleensä vähintään puolet muutamaa amfibolirikasta näytettä lukuun ottamatta. Biotiitti 

esiintyy yleensä yhdessä sarvivälkkeen kanssa.  Osa näytteistä sisältää hieman 

pyrokseenia, joka on usein reunoiltaan muuttunut amfiboliksi. Kvartsia on yleensä 

niukasti tai se puuttuu. Yleisiä aksessorisia mineraaleja ovat kloriitti, serisiitti, epidootti, 

titaniitti, apatiitti ja zirkoni. 
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Kuva 35. Tasarakeinen graniitti, jossa mikrokliiniä, pienirakeista kvartsia ja hieman 

biotiittia. Ristiin polarisoitu valo. Näyte R4-40.25. 

 

Näytteet EPHE-289.1 ja PIM$-9.1 edustavat Suolikon lounaisosassa pääkivilajina 

olevaa kvartsidioriittia, joka sijoittuu Korpilahden dioriitti-intruusion itäreunalle. 

Päämineraalit ovat plagioklaasi, pyrokseeni ja biotiitti. Kvartsi on aksessorinen. Kivet 

ovat suuntauksettomia ja tasarakeisia. 

Plagioklaasi esiintyy vallitsevana molemmissa näytteissä. Kivissä on jäljellä primaareja 

pyrokseeneja, jotka eivät ole vielä muuttuneet amfiboleiksi. Biotiitti esiintyy 

vierasmuotoisina kasaumina. 

EPHE-289.1 on hienorakeinen (0,25–1 mm) ja heikosti suuntautunut. Enimmäkseen 

poikiliittisesta plagioklaasista koostuvan perusmassan seassa on vierasmuotoista 

biotiittia ja kohtalaisen säilyneitä omamuotoisia pyrokseenikiteitä. Perusmassassa on 

poikkeuksellisen runsaasti epidoottia, liki 10 %. Myös neulasmaista apatiittia esiintyy. 

PIM$-9.1 on pienirakeinen (0,25– 2 mm), selkeästi muuttuneempi. Perusmassa koostuu 

pääosin plagioklaasista, joka esiintyy omamuotoisina, suuntauksettomina kiteinä 

ympäröiden muita mineraaleja. Plagioklaasi on jonkin verran serisiittiytynyt ja 

1mm  
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saussuriittiutunut ja sen reunoilla on paikoittain myrmekiittiä. Biotiitti, sarvivälke ja 

pyrokseenit ovat repaleisia ja voimakkaasti muuttuneita. Pyrokseenien ulkokehä on 

muuttunut amfiboliksi (yleensä sarvivälkettä) ja usein itse pyrokseeni on hankalasti 

tunnistettavissa (Kuva 36). Sarvivälkkeessä ja biotiiteissa on symplektistä kuviointia 

rakeiden reunoilla. Aksessoreina esiintyy zirkonia ja apatiittia, joista jälkimmäinen 

suurina yli 1 mm pitkinä kiteinä. 

Malmineraalit (<1 %) ovat molemmissa näytteissä pääosin pirotemaista magnetiittia.  

PIM$-9.1 näytteessä magnetiitti muodostaa matomaisia laikkuja biotiitissa. Samassa 

näytteessä on myös muutamia satunnaisia hippuja sinkkivälkettä ja magneettikiisua. 

 

Kuva 36. Kvartsidioriitti, jossa osittain amfiboliksi (2) muuttuneita pyrokseenikiteitä (1), 

ruskeaa biotiittia (3), jossa omamuotoisia pieniä zirkoneita (4) ja vierasmuotoisia 

magnetiittilaikkuja (5, sekä pitkiä apatiittineulasia (6). Taustalla plagioklaasia (7). 

Tasopolarisoitu valo. Näyte PIM$-9.1. 

 

Näytteet PIM$-11.6 ja PIM$-11.7, R1-33.95 ja R1-34.25 (Kuva 37) edustavat pieniä 

hienorakeisia (0,2–1 mm) sulkeumia hiertyneessä porfyyrisessä graniitissa. Näille on 

tyypillistä suuntautuneisuus ja deformaation aiheuttamat muutokset. Päämineraalit ovat 

plagioklaasi (35–50 %), amfiboli (5–10 %), biotiitti (15–25 %) ja kvartsi (15–20 %). 
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Mukana on yksittäisiä kalimaasälpäkiteitä lähellä graniittisen kiven kontaktia.  

Mineraalit ovat yleensä vierasmuotoisia ja esiintyvät granoblastisessa perusmassassa. 

Biotiitit muodostavat heikosti suuntautuneita raitoja, joiden yhteydessä on paikoittain 

amfibolikasaumia. 

Aksessoreina esiintyy apatiittia, titaniittia. Titaniittia on melko runsaasti biotiittien 

raerajoilla vierasmuotoisina kiteina ja massoina, joiden keskellä on paikoin opaakkia 

mineraalia, mahdollisesti ilmeniittiä.  

Malmimineraaleista (<0,1 %) sinkkivälkettä, magneetti- ja rikkikiisua esiintyy 

yksittäisinä pieninä kiteinä.  

 

 

Kuva 37. Gneissisulkeuma (dioritoidi) porfyyrisessä graniitissa.  Ristiin polarisoitu valo. 

Näyte R1-34.25. 

 

Sulfidimineralisaation yhteyteen sijoittuva näyte PIM$-11.6 on sulkeumakivissä hieman 

poikkeava. Se sisältää runsaasti granaattia, gahniittia ja sulfideita, mutta amfibolit 

puuttuvat ja kvartsia on niukasti.

1 mm 
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Näyte PIM$-11.7 edustaa amatsoniittigraniitissa olevaa tummaa sulkeumaa. Kivessä on 

heikko suuntaus, joka näkyy biotiiteissa. Päämineraalit ovat biotiittia (25 %), 

sarvivälkettä (10 %), plagioklaasia (35 %) ja kvartsia (30 %).  Biotiitti muodostaa 

verkkomaisen ketjurakenteen, jonka yhteydessä esiintyy myös sarvivälke. Plagioklaasi 

ja kvartsi esiintyvät granoblastisesti. Kvartsi muodostaa paikoin kasaumia.  

Aksessorisena esiintyy samaa granaatin kaltaista tunnistamatonta mineraalia kuin 

ohuthieessä PIM$-11.6 . Myös rutiilia esiintyy vierasmuotoisina ruskeina läiskinä 

biotiitin yhteydessä. Sen läheisyydessä on myös titaniittia, jota on melko yleisesti 

hieessä muutenkin. Apatiittia esiintyy pieninä neulasina siellä täällä. 

Sulfideja ei juurikaan esiinny muutamia pieniä rikkikiisurakeita lukuunottamata. 

Biotiittien yhteydessä esiintyy aksessorisena titaniittia, jonka yhteydessä opaakkia 

(todennäköisesti magnetiittia). 

Näyte EPHE-318.1 (Kuva 38) edustaa hiertovyöhykkeen eteläpuolella olevaa isompaa 

dioritoidi-sulkeumaa, jonka yhteydessä on haamumaista, plagioklaasirikasta 

juoniverkkoa. Ohuthieessä näkyy näiden terävä kontakti. Dioritoidi koostuu 

hienorakeisesta (0,2–0,5 mm) granoblastisesta amfiboli-plagioklaasi-

biotiittiperusmassasta, josta kvartsi puuttuu. Plagioklaasirikkaassa, vaaleammassa  

osassa  kiteet ovat suurempia (0,5–3mm), ja osittain omamuotoiset kiteet muodostavat 

tiiviitä, monomineraalisia kasaumia.  Amfiboli ja biotiitti ovat usein yhdessä, ja 

plagioklaasi esiintyy erillisinä rakeina. Sen osuus on selkeästi suurempi kuin 

dioritoidissa. Muuttuneemman näköisissä kiteissä tai niiden raerajoilla esiintyy hienoa 

kvartsia. Plagioklaasi ja biotiitti ovat paikoin hieman vääntyneet. Plagioklaasin 

runsaampaa esiintymistä lukuunottamatta karkean osan mineralogia on sama kuin 

hienorakeisen. 

Aksessorisina mineraaleina on biotiitin ja amfibolin yhteydessä runsaasti 

vierasmuotoista titaniittia. Titaniitissa on usein opaakki ydinosa. Paikoittain esiintyy 

yhdessä titaniitin kanssa leukokseenia isoina, vierasmuotoisina läiskinä. Yleisesti 

biotiitissa esiintyy myös zirkonia ja apatiittia.  Suurin osa aksessorisista mineraaleista 

esiintyy karkeammalla puolella. 

Malmimineraaleina (<0,1 %) esiintyy pieni määriä rikki-, kupari- ja magneettikiisua ja 

sinkkivälkettä harvakseltaan pieninä täplinä tummien mineraalien yhteydessä. 

Oksideista esiintyy magnetiittia ja ilmeniittiä. 
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Kuva 38. Dioritoidi, jossa runsaasti biotiittia ja lisäksi hieman amfibolia, kvartsia ja 

plagioklaasia. Biotiittien raerajoilla titaniitista koostuva ”sauma”. Biotiiteissa lisäksi 

pieniä zirkonikiteitä. Keskellä kuvaa harmaa laikku leukokseenia. Ristiin polarisoitu 

valo. Näyte EPHE-318.1. 

 

Suolikon luoteispuolta edustavassa kairasydämessä R4 esiintyy pieni-keskirakeista (1–4 

mm) amfiboliitti-dioritoidia, jota edustavat näytteet R4-18.85, R4-24.10 ja R4-26.90. 

Päämineraalit ovat amfiboli (50–70 %) ja plagioklaasi (20–35 %). Kivissä ei erotu 

selkeää suuntausta, mutta ne ovat runsaasti muuttuneita ja niissä on merkkejä 

deformaatiosta, mm. taipuneita plagioklaasilamelleja ja biotiitteja sekä perusmassan 

granoblastinen tekstuuri. 

Näyte R4-24.10 koostuu pääosin vaihtelevan kokoisesta sarvivälkkeestä (0,5–4 mm), 

joka esiintyy säleinä ja levyinä (Kuva 39). Näiden keskellä on usein vaaleampaa, 

säleistä amfibolia, joka on mahdollisesti sarvivälkkeen muuttumisen seurausta.  

Amfibolien seurassa esiintyy ruskehtavia biotiittilastuja ja vihertävää kloriittia.  Paikoin 

erottuu pyrokseenien jäänteitä. Plagioklaasi on lähes kokonaan muuttunut serisiitiksi ja 

karbonaatiksi. 

1 mm 
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Kuva 39. Amfibolidioritoidi. Runsaasti vaihtelevan kokoisia amfibolikiteitä, biotiittia ja 

jonkin verran kloriittia. Kiteet voimakkaasti hajonneita ja paikoin vääntyneitä 

deformaation ja metamorfoosin seurauksena. Näyte R4-24.10. 

 

Näytteessä R4-26.90 vaaleaa amfibolia on enemmän ja mukana myös kvartsia. Biotiitti 

on korvautunut kokonaan kloriitilla, ja plagioklaasista suurin osa on serisiitin ja 

saussuriitin peittämä. Mineraalit ovat pakkautuneet yhteen granoblastisiksi kasaumiksi. 

Aksossorisia mineraaleja amfiboliiteissa ovat titaniitti ja zirkoni, kuten muissakin 

dioriittisissa kivissä. Apatiitti puuttuu. Malmimineraalit (<1 %) koostuvat rikki- ja 

kuparikiisusta, jotka esiintyvät tummien mineraalien yhteydessä. 

Näyte R4-18.85 edustaa amfibolidioritoideissa esiintyviä vaaleita breksioivia osia, jotka 

ovat karkearakeisempia (1–6 mm).  Tummia mineraaleja on noin kolmannes. Biotiitti 

(20 %) esiintyy isoina levyinä ja suuntautuneina lastuina, jotka ovat paikoin 

voimakkaasti vääntyneet. Biotiitin ohessa on myös sarvivälkettä (15 %) ja kloriittia. 

Vaaleat mineraalit ovat kvartsia (25 %) ja plagioklaasia (40 %). Kvartsi esiintyy 

granoblastisina kausaumina ja hienorakeisena biotiitin ja sarvivälkkeen ympärillä. 

Plagioklaasi esiintyy vaihtelevan kokoisina, enimmäkseen hyvin karkeina, 

omamuotoisina rakeina. Kaksoslamelleissa näkyy samanlainen vääntyminen kuin 

1 mm 
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biotiitissa. Osa plagioklaasista on muuttunut kokonaan saussuriitiksi ja serisiitiksi. 

Amfibolidioritoidi vaihtuu syvemmälle mentäessä syväkivimäisemmäksi dioriitiksi, jota 

edustaa näyte R4-43.90 (Kuva 40). Päämineraalit ovat plagioklaasi (50 %), amfiboli 

(25 %) ja biotiitti (20 %). Kivi on pieni-keskirakeinen (0,2–3mm), suuntautumaton ja 

heikosti deformoitunut. Vaalea amfiboli ja kvartsi puuttuvat. Aksessorina mineraaleina 

on yleisesti titaniittia, zirkonia ja apatiittia. 

Malmimineraalit muodostuvat pienestä määrästä rikki- kupari ja magneettikiisua. 

Sarvivälkkeessä on magneettia pieninä neulasina. Titaniitin yhteydessä on paikoin 

ilmeniittiä. 

  

 

Kuva 40. Dioriitti, jossa biotiittia, sarvivälkettä ja plagiklaasia. Opaakit laikut 

magnetiittia, joiden reunoilla titaniittia.  Tasopolarisoitu valo. Näyte R4-43.90. 

 

Näyte PIM$-8.1 edustaa porfyyristä graniittia leikkaavaa mafista juonikiveä, joka 

sijoittuu hiertovyöhykkeen eteläpuolelle, Ysitien tieleikkauksesta itään. Juonikivi on 

tiivis (0,1–0,5 mm), ja siinä näkyy heikko suuntaus.  Biotiitti ja sarvivälke (yhteensä 

75 %) ja plagioklaasi (20 %) muodostavat hienon perusmassan, jossa on suuria (3–7 

1 mm 
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mm), omamuotoisia plagioklaasihajarakeita. Plagioklaasi on hieman serisiittiytynyt ja 

paikoin saussuriittiutunut. Osa plagioklaasikiteistä on hieman vääntynyt. 

Malmimineraalit (<1 %) esiintyvät heikkona pirotteena. Näistä valtaosa on magnetiittia 

ja seassa on pieniä määriä sinkkivälkettä ja rikkikiisua. 

 4.3.5  Amatsoniittigraniitit 

Amatsoniittikivi poikkeaa normaalista porfyyrisestä graniitista vain vihreän värinsä 

vuoksi, eikä amatsoniittinen kalimaasälpä poikkea ohuthietarkastelussa tavallisesta 

kalimaasälvästä. Käsinäytteissä vihreäksi värjäytynyt kalimaasälpä erottuu selvästi 

vaaleaksi jääneestä plagioklaasista. Tämän perusteella voidaan olettaa, että valituissa 

näytteissä kaikki kalimaasälpäkiteet edustavat amatsoniittia.  

Amatsoniittinen graniitti on edustettuna mm. näytteissä PIM$-11.3, TOS$-4.8 ja R2-

63.30. Amatsoniittigraniitit sijoittuvat poikkeuksetta hiertovyöhykkeeseen, joten ne ovat 

keskimäärin deformoituneempia kuin normaalit porfyyriset graniitit. Amatsoniittisista 

näytteistä puuttuu yleensä sarvivälke, mutta tämä ei välttämättä ole erottava tekijä.  

Muihin amatsoniitteihin verrattuna näyte PIM$-11.3 (Kuva 41) sisältää runsaammin 

kalimaasälpää. Voimakkaasti aaltosammuva kvartsi muodostaa granoblastisia, 

suuntautuneita raitoja ja paikoin raekasaumia. Biotiitti myötäilee 

kalimaasälpähajarakeita, jotka ovat yleensä pertiittistä mikrokliinia ja ortoklaasia. 

Rakeet ovat usein kasvaneet yhteen. Plagioklaasia on paikoin kalimaasälpien välissä tai 

näiden sisässä sulkeumina. Se on voimakkaasti serisiittiytynyttä.  Huomion arvoista on 

myös omamuotoisen apatiitin esiintyminen runsaampana kuin muissa amatsoniitikivissä. 

Amatsoniittikivissä saattaa esiintyä pieniä määriä granaattia, ja näin ollen 

amatsoniittikiven ja granaattikivien välinen raja ei ole yksiselitteinen. Näytteessä R2-

63.30 on havaittavissa granaatin yhteydessä vähäinen määrä pirotteista magneetti- ja 

kuparikiisua, sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta. Näyte voidaan luokitella osittain myös 

granaattikiveksikin. Granaattia sisältämättömissä amatsoniittikivissä malmimineraalit 

sen sijaan ovat pääosin pelkkiä rautaoksideja, yleisimmin magnetiittia. 
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Kuva 41. Amatsoniittigraniitti, jossa kalimaasälpää (1),  kvartsia (2), apatiittia (3) ja 

biotiittia (4). Tasopolarisoitu valo. Näyte PIM$-11.3. 

 

 4.3.6  Granaattikivet 

Granaattia ja gahniittia esiintyy sekä graniittisten että dioriittisten kivien hiertyneissä 

kohdissa, ja niiden osuus vaihtelee muutamasta prosentista yli viiteenkymmeneen 

prosenttiin. Gahniitin esiintyessä näytteessä esiintyy aina myös granaattia, mutta 

granaatti voi esiintyä myös ilman gahniittia. Granaatti ja gahniitti sijoittuvat useimmiten 

biotiitin tai amfibolin yhteyteen ja samaan yhteyteen sijoittuu usein sulfideja. Biotiitti 

on granaatin ja gahniitin yhteydessä usein voimakkaasti tummunut. 

Granaattikivet ovat tyypillisesti sulfideista rikastuneita, joskaan granaatin määrä ei 

suoraan korreloi sulfidien määrän kanssa.  Granaatin ja sulfidien määrällä ei ole 

myöskään suoraa yhteyttä deformaation voimakkuuteen, sillä lähialueella on 

voimakkaasti deformoituneita kiviä, joissa sulfideja tai granaattia ei tavata ollenkaan. 

Toisaalta taas vähemmän deformoituneessa kivessä voi olla runsaastikin granaattia. 

Granaattia esiintyy sekä oma- että vierasmuotoisina kiteinä (Kuva 42). Kiteet ovat 

yleensä hienorakeisia (0,1–0,5mm), mutta ovat paikoin yli 3 mm kokoisia. Sekä 

1 1 

2 

3 

4 
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4 
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omamuotoisissa että vierasmuotoisissa granaateissa on erotettavissa paikoin pieniä 

fluidisulkeumia. Molemmissa tyypeissä esiintyy raerajojen resorboitumista, joskin 

isommissa poikiloblastisissa rakeissa se on yleisempää. Osassa näytteitä granaatit ovat 

runsaasti rakoilleita, rikkoutuneita ja raerajat ovat voimakkaasti resorboituneet, jolloin 

rakeiden muoto voi olla epämääräinen. Rotaatiota tai muunlaisia merkkejä rakeiden 

liikkumisesta niiden muodostumisen aikana ei yleensä esiinny tai ne ovat todella 

vähäisiä. 

Pääsääntöisesti hienorakeiset kiteet ovat omamuotoisia, hieman pyöristyneitä, yleensä 

siistejä ja niiden raerajat ovat selkeät. Ne esiintyvät pääsääntäisesti runsaina raeryppäinä, 

jotka paikoitellen ovat pakkautuneet toisiinsa täysiin kiinni. Joissain rakeissa on 

havaittavissa hienoa tummaa pirotetta ja pieniä sulkeumia.  

 

 

Kuva 42. Granaattien esiintymismuotoja: A. Rypälemäisiä omamuotoisia granaatteja. 

Kuvan leveys 3 mm. Näyte R2-59.80.  B. Vierasmuotoista granaatia, gahniittia ja 

biotiittia. Kuvan leveys 1,5 mm. Näyte R1-8.00 C. Vierasmuotoista granaattia 

sarvivälkkeen ja biotiitin yhteydessä. Kuvan leveys 3 mm.  Näyte R1-29.25. D. 

Hajonneita granaatteja. Kuva-alan leveys 3 mm. Näyte TOS$-4.7. 

 

A B 

C D 
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Isommat, poikiloblastiset kiteet ovat vierasmuotoisia tai osittain omamuotoisia. Nämä 

näyttävät usein muodostuneen pienempien granaattien kasvaessa yhteen. Niissä on 

yleisempää runsas rakoilu, sulkeumien esiintyminen ja raerajojen epätasaisuus ja 

epämääräisyys. 

Gahniitti esiintyy granaatin, biotiitin ja sinkkivälkkeen yhteydessä (Kuva 43). Sitä on 

kahdentyyppisenä: osittain omamuotoisina, tarkkarajaisina, pienikokoisina rypäleinä tai 

vierasmuotoisina, raerajaltaan epämääräisinä ja vaihtelevan kokoisina laikkuina. 

Granaatteihin verrattuna gahniiteissa on yleensä enemmän pieniä sulkeumia ja usein 

mustaa, töhkäistä pirotetta. Varsinkin vierasmuotoisisina laikkuina esiintyvien 

gahniittien  keskiosat voivat olla kokonaan lähes opaakin pirotteen peitossa. 

Rypälemäiset gahniitit esiintyvät omamuotoisten, pienikokoisten granaattien kanssa 

yhdessä tai muodostavat omia rypälekasaumiaan. Gahniitti on hieman granaattia 

pienempää, ja sitä on joskus sulkeumina granaatissa. Näiden välitiloissa on 

kalimaasälpää ja sulfideja. Rypälemäisten gahniittien ja sitä ympäröivien mineraalien 

välillä ei yleensä ole havaittavissa reaktioita tai ne ovat hyvin vähäistä. 

Vierasmuotoiset gahniitit sijoittuvat granaattien, sinkkivälkkeen ja biotiitin yhteyteen. 

Ne muodostavat reunoiltaan epämääräisiä, tasaisen vaaleita pieniä laikkuja sijoittuen 

granaattien sisään tai raerajoille. Toisinaan näiden laikkujen sisässä näkyy biotiittia tai 

sinkkivälkesulkeumia. Biotiiteissa olevat gahniittilaikut ovat yleensä hieman isompia ja 

kasvaneet usein raerajojen yli. Niissä on enemmän töhkäistä pirotetta ja keskusosa on 

tummempi. Granaateissa sulkeumana olevien sinkkivälkkerakeiden ympärillä on  usein 

gahniittinen kehä, mutta yksinään (ilman granaattia) esiintyvien sinkkivälkerakeiden 

yhteydestä gahniittia ei esiinny.  

Granaattikivet voidaan jaotella protoliitin perusteella granaattigranitoideihin ja 

granaattidioritoideihin. Granitoidiseen protoliittiin viittaavat selkeä kalimaasälvän ja 

kvartsin esiintyminen ja amfibolien puuttuminen. Dioritoidiselle protoliitille tyypillisiä 

ovat plagioklaasivaltainen perusmassa ja amfibolien esiintyminen. 
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Kuva 43. Gahniittien esiintymistapoja. A. Biotiittiin ja granaatin reunoille 

muodostunutta gahniittia. Kuvan leveys 1,5 mm. Näyte R1-8.00. B. Gahniittia 

breksioituneessa granaatissa olevan sinkkivälkkeen ympärillä. Kuva-alan leveys 1,5 mm. 

Näyte R1-8.00. C. Granaatin sinkkivälkesulkeumien ympärillä muodostunutta gahniittia. 

Kuva-alan leveys 0,75 mm. Näyte R1-17.60.  D. Tarkkarajaisia, rypälemäisiä vaaleita 

gahniitteja. Kuva-alan leveys 1,5 mm.  Näyte R2-66.35. E. Gahniittisia täpliä 

granaateissa. Kuva-alan leveys 1,5 mm. Näyte R2-67.35. F. Tarkkarajaisia tummempia 

gahniitteja biotiitissa. Kuva-alan leveys 1,5 mm. Näyte R2-67.35. 

 

 4.3.6.1  Granaattigranitoidit 

Graniittisen koostumuksen omaavia granaattikiviä, joiden  suuntauksen voimakkuus 

vaihtelee heikosta hyvin voimakkaaseen, esiintyy koko mineralisoituneella alueella.  

A B 

C D 

E F 
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Granaattigranitoidien päämineraalit ovat granaatti, gahniitti, biotiitti, kalimaasälpä, 

kvartsi ja plagioklaasi. Gahniitti voi olla aksessorinen tai puuttua kokonaan, mikäli 

granaatin osuus on vähäinen. Granaattigranitoidien perusmineralogia on vastaava kuin 

granaatittomien porfyyristen graniittien, sillä poikkeuksella, että amfiboleja ei esiinny ja 

kvartsia ja plagioklaasia on paikoin vähemmän. 

Granoblastinen perusmassa koostuu tasarakeisesta plagioklaasista, kvartsista ja 

kalimaasälvästä. Viimeksimainittua esiintyy myös hajarakeina. Gahniitti-rikkaissa 

kivissä kalimaasälpä on usein poikiliittista ortoklaasia. Pienet kvartsirakeet muodostavat 

isoja, porfyyristä raetta muistuttavia kasaumia. Levymäiset biotiittirakeet muodostavat 

suuntautuneita raitoja, jotka myötäilevät hajarakeita. Myös kvartsin muodostavat 

granoblastiset raejonot ovat yleisiä. Myloniiteille tyypillistä raekoon pienenemistä on 

nähtävissä varsinkin kvartsirakeissa. Plagioklaaseissa esiintyy deformaatiokaksostusta 

ja lamelliparvien taipumista (kink-banding). Voimakkaimmin myloniittiutuneissa 

kivissä perusmassan mineraalit esiintyvät kuusikulmaisina rakeina muodostaen 

granoblastisen tekstuurin. 

Aksessoriset mineraalit ovat samat kuin normaaleissa porfyyrisissä graniiteissa: titaniitti, 

zirkoni ja monatsiitti. Voimakkaimmin muuttuneissa kivissä näiden osuus on 

huomattavasti vähäisempi. Alunperin biotiiteissa olleet aksessorit esiintyvät usein 

myöhemmin granaateissa sulkeumina tämän korvattua biotiitin. 

Granaatista ja gahniitista muodostuvien raemassojen seassa biotiittia on harvakseltaan 

yksittäisinä rakeina, mutta enimmäkseen se on korvautunut granaatilla ja gahniitilla. 

Välitilat koostuvat sulfideista ja poikiliittisesta ortoklaasista, joka on yleisin 

silikaattimineraali. Kaikkein runsaimmin granaattia ja gahniittia sisältävissä kivissä 

plagioklaasi ja kvartsi voivat olla aksessorisia. Tällaisten kivien alkuperäiset 

rakennepiirteet, esimerkiksi raitaisuus, ovat tunnistettavissa enää granaateista 

muodostuneina raejonoina. 

Granaattirikkaimmat kivet sijoittuvat kairasydämessä R2 syvyydelle 59–68 m, jossa 

esiintyy myös runsaasti sulfideita. Havaintokohteen TOS$-4 näytteissä granaatin osuus 

on vähäisempi (alle 10 % hieestä), mutta sulfideita esiintyy melko paljon, kun taas 

havaintokohteen PIM$-11 näytteissä sulfidien osuus on selkeästi vähäisempi, mutta 

granaattia runsaammin (20–30 %). 
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 4.3.6.2  Granaattidioritoidit 

Granaattidioritoidit sijoittuvat kairareiän R1 yhteyteen lukuun ottamatta kahta hieman 

poikkeavaa sulkeumakiveä (PIM$-11.6  ja PIM$-11.7). Granaattidioritoidien 

päämineraalit ovat plagioklaasi, biotiitti, amfiboli ja granaatti. Granaattia on selkeästi 

vähemmän mitä granitoideissa, eikä se esiinny koskaan vallitsevana mineraalina. Kuten 

alueen dioritoidit muutenkin, ne ovat granitoideja heikommin suuntautuneita ja 

merkkejä myloniittiutumisesta ei ole. Kivet ovat enimmäkseen tasarakeisia ja 

raekooltaan pienirakeisia (0,5–1,5 mm). 

Granaattidioritoideissa vallitsevana mineraalina on plagioklaasi, jota on yleensä 30–60 % 

kivestä. Se esiintyy yleensä perusmassassa aksessorisen kvartsin kanssa tasarakeisena ja 

paikoin hieman isompina hajarakeina. Biotiitti on toinen päämineraali. Sitä on yleensä 

5–25 %. Se esiintyy suuntautuneina raitoina tai verkkoina ja joskus suuntauksettomina 

isoina kasaumina. 

Amfibolia on yleensä 10–20 %, mutta paikoin vain aksessorisia määriä. Amfiboli on 

pääsääntöisesti vihreää sarvivälkettä, joka esiintyy ruusukemaisina kasaumina tai 

biotiitin kanssa suuntautuneina raitoina. Joissain näytteissä on mukana myös 

vaaleampaa amfibolia  (antofylliittiä), jota esiintyy sarvivälkekasaumien keskellä ja 

joskus granaattien yhteydessä. Deformoituneimmissa kivissä amfibolien raekoko on 

usein pienentynyt. 

Granaatin osuus on yleensä 5–20 %. Se esiintyy useimmiten osittain omamuotoisina, 

pieninä porfyroblasteina biotiitin ja sarvivälkkeen yhteydessä tai isompina 

vierasmuotoisina poikiloblasteina, jolloin sen yhteydessä on usein myös sulfideja. 

Poikiloblastisissa granaateissa yleisimmät sulkeumat ovat gahniitti ja sinkkivälke. 

Gahniitti esiintyy aksessorisena ja painottuu granaatin, sinkkivälkkeen tai biotiitin 

yhteyteen. Se esiintyy vierasmuotosina laikkuina tai osittain omamuotoisena 

sulkeumina.  

 4.3.6.3  Sulfidit granaattikivissä 

Mineralisoituneissa kivissä sulfidien osuus vaihtelee välillä 1–20 %. Sulfidimineraalit 

ovat magneetti- ja rikkikiisu, sinkkivälke, lyijyhohde ja kuparikiisu. Ne esiintyvät 

pääsääntöisesti silikaattien välitiloissa tai näiden sisässä pirotteena tai isompina 

laikkuina. Niitä on myös sulkeumina ja rakotäytteenä granaateissa. Sinkkivälkettä 

esiintyy toisinaan gahniittin vieressä tai sen sisässä. Sulfidien esiintyminen painottuu 
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granaatin, gahniittin, biotiitin ja amfibolin yhteyteen. Sulfideja esiintyy erityisen paljon 

voimakkaasti suuntautuneissa biotiitti(± amfiboli)raidoissa.  

Vallitseva sulfidi on vaihtelevasti magneettikiisu, kuparikiisu tai sinkkivälke. Nämä 

esiintyvät usein isoina, vierasmuotoisina laikkuina tai verkkomaisesti silikaattien 

välitiloissa ja rakojen täytteenä (Kuva 44). Lyijyhohdetta on selkeästi vähemmän, ja se 

esiintyy enimmäkseen pirotteisena ja pienempinä laikkuina silikaattisen perusmassan 

seassa ja etenkin kalimaasälvän raerajoilla ja paikoin hippumaisena sulkeumana.  

Runsaampana esiintyessään se täyttää granaattien välitiloja muiden sulfidien ohessa. 

Sinkkivälkkeen väri on läpäisevässä valossa tarkasteltuna yleensä punertavan ruskeaa, 

mutta se voi vaihdella opaakin, tummanruskean, punertavan ja oranssin välillä. 

Sinkkivälkkeen esiintyessä vallitsevana sen sisässä saattaa esiintyä suotaumina tai 

sulkeumina magneetti- ja kuparikiisua. Vierasmuotoinen  gahniitti esiintyy yleisesti 

sinkkivälkkeen ympärillä. Rautasulfideista magneettikiisu on rikkikiisua yleisempää, ja 

sitä esiintyy lähes jokaisessa sulfidipitoisessa näytteessä. Rikkikiisua esiintyy 

mainittavia määriä ainoastaan näytesarjassa TOS$-4  ja muutamissa kairasydämen 

R1näytteissä, joissa se esiintyy vieras- tai osittain omamuotoisina, isoina laikkuina 

magneettikiisua korvaavana. Sitä on myös muutamissa näytteissä kollomorfisena 

biotiittien reunoissa tai rakotäytteenä granaateissa. 

Muita sulfideja tai sulfosuoloja näytteissä ei juurikaan esiinny. Yksittäisinä kiteinä 

muutamista näytteistä tavataan kovelliittia, markasiittia ja arseenikiisua.  

 

Kuva 44. Magneettikiisua (1), sinkkivälkettä (2) ja kuparikiisua (3) A)  välitiloissa  ja  B) 

pesäkemäisenä. Vasen kuva: granaattigranitoidi, näyte R2-66.35. Oikea kuva: 

granaattidioritoidi, näyte R1-8.00. Kuvien pitkä sivu 3 mm. 
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 4.3.7  Sulfidimineralisaation ja granaattikivien ohuthiekuvaukset 

Seuraavassa on esitetty lyhyt tiivistelmä kairasydänten R1 ja R2 sekä havaintokohteiden 

TOS$-4, PIM$-11 ja PIM$-5 ohuthiekuvauksista. Granaatin, gahniitin, sulfidien 

osuudet on esitetty kuvassa 45. Tarkemmat ohuthiekuvaukset on esitetty liitteessä 2. 

 

 

Kuva 45. Granaatin, gahniitin ja sulfidien osuuksia mineralisaatiossa.   Grt=granaatti, 

Gah= gahniitti, PbS=lyijyhohde, CuFeS2=kuparikiisu, FeS2=rikkikiisu, 

FeS=magneettikiisu, ZnFeS=sinkkivälke.  

 

 

 4.3.7.1  Kairareikä R1 

Mineralisoituneita kiviä kairasydämessä R1 edustavat näytteet R1-4.55, R1-8.00, R1-

17.60, R1-21.10 (Kuva 46), R1-26.95 ja R1-29.25. Näistä lähes kaikki ovat dioriittisia 

lukuun ottamatta näytettä R1-8.00, joka on graniittinen. R1-näytteissä tyypillinen piirre 

on granaatin esiintyminen suurina poikiloblasteina ja gahniitin vierasmuotoisina 

laikkuina. Granaattia on muodostunut sekä biotiitin että sarvivälkkeen yhteyteen, mutta 

gahniittia esiintyy vain ylimmissä näytteissä (R1-4.55, -8.00 ja -17.60), joista  

sarvivälke puuttuu. Sulfidit ovat enimmäkseen sinkkivälkettä, magneettikiisua ja 

kuparikiisua, jotka ovat esiintyvät suonina ja muodostavat pesäkkeitä. 

Ylimpien osien granaateille (R1-4.55) on ominaista rakoillut ja pirstaloitunut ulkoasu.  
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Vastaavaa pirstaloitumista on myös biotiiteissa, joista osa on selkeästi suuntautuneita.  

Granaattien raoissa on yleensä sekundaarista biotiittia rakotäytteenä. Lisäksi esiintyy  

karbonaateilla ja rikkikiisulla korvautuneita granaatin pseudomuotoja. Sulfideja on 5 %. 

Niistä vallitseva on rikkikiisu, joka korvaa magnetiittikiisua ja toisinaan biotiittia.  

Kuparikiisu ja sinkkivälke esiintyvät biotiitin yhteydessä; joskus yksinään tai 

rikkikiisun kanssa. 

Granaatti ja sulfidit esiintyvät runsaimpana granaattikiven keskimmäisessä osassa (R1-

8.00, R1-17.60 ja R1-21.10). Kivi on heikosti suuntautunutta. Granaattien osuus on 10-

20 %, ja ne esiintyvät suurina poikiloblasteina.  Aksessorista, vierasmuotoista gahniittia 

esiintyy sinkkivälkkeen, granaatin ja biotiitin yhteydessä. Sulfidien osuus on 10-20 %. 

Ne esiintyvät sekä sulkeumina että suonimaisesti.   Sinkkivälke on vallitseva, ja sen 

ohessa esiintyy yleensä kuparikiisua ja magneettikiisua sulkeumina. Näytteessä R1-8.00 

esiintyvien sinkkivälkesuonien yhteydessä granaatit ovat breksioituneet ja 

sinkkivälkkeen ympärille on muodostunut gahniittia. 

Alimmissa osissa (R1-26.95 ja R1-29.25) granaattien ja sulfidien osuus vähenee.   Kivi 

on tasaisesti suuntautunut.  Päämineraalit ovat plagioklaasi, amfibolit ja biotiitti. 

Granaattia on alle 5 %, ja se esiintyy harvakseltaan osittain omamuotoisen pyöreinä 

porfyroblasteina, joissa on runsaasti sulkeumia.  Siellä täällä esiintyy pyöreitä kasaumia, 

joissa on  sarvivälkettä, biotiittia, antofylliitiä, kvartsia ja plagioklaasia. Nämä saattavat 

olla tulosta granaattien hajoamisesta. Gahniittia ei esiinny. Sulfidit ovat aksessorisia ja 

koostuvat sinkkivälkkeestä, kuparikiisusta ja magneettikiisusta, jotka esiintyvät 

pirotteisena sarvivälkkeen yhteydessä. 

 

 4.3.7.2  Kairareikä R2 

Mineralisoituneita kiviä kairasydämessä R2 edustavat näytteet R2-59.80, R2-61.10, R2-

63.30, R2-66.35 ja R2-67.35. Näistä kaikki on luokiteltu perusmassansa perusteella 

granitoideiksi. Kivet ovat melko voimakkaasti suuntautuneet ja tekstuuriltaan 

granoblastisia. 
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Kuva 46. Granaattidioritoidi, jossa granaattia (1), sinkkivälkettä (2), sarvivälkettä (3), 

antofylliittiä (4) ja biotiittia (5). Tasopolarisoitu läpäisevä valo. Näyte R1-21.10. 

 

 

Granaatin osuus vaihtelee välillä 5–50 %, ja gahniittia on <5–25 %. Kiteet ovat 

enimmäkseen pieniä ja siistejä, eikä niissä ei esiinny rotaatiota, kiertäviä biotiittiraitoja 

tai merkittäviä mekaanisen deformaation jälkiä. Ne esiintyvät runsaina kideryppäinä 

(Kuva 47).  Perusmassan mineraalit muodostuvat suureksi osaksi kalimaasälvästä ja 

biotiitista sekä pienestä määrästä kvartsia ja plagioklaasia. Myrmekiittiä esiintyy 

selvästi vähemmän kuin muissa graniittisissa kivissä. 

Sulfideja on 5–20 %. Ne sijoittuvat granaattien ja gahniittien välitiloihin.  Vallitsevana 

sulfidina on vaihtelevasti  kuparikiisua, magneettikiisua tai sinkkivälkettä. 

Magneettikiisu on selkeästi vallitseva alimmissa näytteissä, mutta sinkkivälkkeen osuus 

kasvaa ylemmäs mentäessä. Lyijyhohdetta on selkeästi enemmän kuin kairasydämen R1 

näytteissä, mutta aina selkeästi muita sulfideja vähemmän. 
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Kuva 47. Granaattia (1) ja gahniittia (2) granaattigranitoidissa. Välitiloissa  

sinkkivälkettä (3) ,magneettikiisua (4) ja ortoklaasia (5). Tasopolarisoitu, läpäisevä 

valo. Näyte R2-59.80. 

 

 4.3.7.3  Havaintokohde TOS$-4 

Mineralisaatiota edustavat näytteet TOS$-4.3, TOS$-4.5 ja TOS$-4.7, jotka ovat kaikki 

koostumukseltaan granitoideja. Tyypillisenä piirteenä näillä kaikilla on voimakas, lähes 

myloniittimainen suuntautuneisuus ja rakeiden pirstaloitunut ulkoasu. Granaattia on 

huomattavasti vähemmän kuin kairasydänten R1 ja R2 näytteissä, ja se esiintyy yleensä 

yksittäisinä vierasmuotoisina kiteinä. Granaatit ovat pirstaloituneita (Kuva 48), ja niiden 

raekoko on pienentynyt. Osassa näytteitä näkyy granaattia myötäileviä biotiittiraitoja. 

Gahniitti puuttuu kokonaan.  

Vaalea, granoblastinen perusmassa koostuu tasakokoisista kvartsista, plagioklaasista ja 

kalimaasälvästä. Ortoklaasista ja mikrokliinistä koostuva kalimaasälpä esiintyy myös 

hajarakeina. Rakeiden raerajoilla on mikrokiteistä kvartsia uudelleenkiteytymisen 

seurauksena. Myrmekiittiä ei ole. 

Sulfideja on noin 5 %. Niistä suurin osa on sinkkivälkettä, joka esiintyy pirotteisena tai 

vierasmuotoisina, isoina laikkuina biotiitin yhteydessä ja paikoin 
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plagioklaasipainotteisessa perusmassassa. Sen väri vaihtelee kellanoranssista 

punaruskeaan. Pienempinä määrinä esiintyy magneettikiisua ja rikkikiisua, jotka joskus 

esiintyvät molemmat yhdessä sinkkivälkkeen kanssa.  Magneettikiisu on usein 

korvautunut rikkikiisulla. Sulfidit ovat reunoiltaan hapettuneita, ja niiden raerajat 

rosoisia. Hematiittisuonia esiintyy paikoin. 

 

Kuva 48. Granaattia (1), biotiittia (2), sinkkivälkettä (3) granaattigranitoidissa. 

Tasopolarisoitu, läpäisevä valo. Näyte TOS$-4.3. 

 

 4.3.7.4  Havaintokohteet PIM$-11 ja PIM$-5 

Mineralisaation itäisimpiä tunnettuja osia edustavat näytteet PIM$-11.1, PIM$-11.4-7 ja 

PIM$-5.1. Näistä suurin osa on koostumukseltaan graniittisia lukuun ottamatta 

tummista sulkeumakivistä otettuja näytteitä PIM$-11.6 ja -11.7. 

Tyypillisenä piirteenä havaintokohteen PIM$-11 kivissä on granaatin runsas 

esiintyminen, mutta vähäinen sulfidien määrä. Granaatit esiintyvät tiheinä ryppäinä 

kuten kairasydämen R2 näytteissä (Kuva 49) Gahniitti sen sijaan on aksessorista tai 

puuttuu kokonaan. Vaalea granoblastinen perusmassa muodostuu kalimaasälvästä 

(ortoklaasi ja mikrokliini), plagioklaasista ja kvartsista, joita on suunnilleen yhtä paljon. 

Serisiittinen muuttuminen on yleistä maasälvissä, ja kalimaasälvässä on lisäksi 
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myrmekiittiä. Biotiitti on paikoin kloriittiutunut. Biotiitti esiintyy vaihtelevan 

suuntautuneena, ja sitä on vähemmän kuin muissa mineralisoituneissa näytteissä.  

Tummissa sulkeumakivissä (PIM$-11.6-7) kuitenkin esiintyy hieman enemmän 

gahniittia ja sulfideja kuin muissa näytteissä. 

Sulfideja on niukasti, vain muutamia rakeita, ja ne sijoittuvat granaatin yhteyteen. 

Osittain omamuotoinen sinkkivälke on yleisin, ja sen yhteydessä on omamuotoista 

rikkikiisua. Toisinaan rikkikiisu esiintyy vierasmuotoisena sulkeumana 

sinkkivälkkeessä.  Magneettikiisu ja kuparikiisu esiintyvät yhdessä pieninä, 

vierasmuotoisina kiteinä.  

 

Näyte PIM$-5.1 on koostumukseltaan granodioriittisempi.  Siinä ei esiinny ollenkaan 

granaattia eikä gahniittia. Biotiitti muodostaa suuntautuneita raitoja, joiden yhteydessä 

on myös kloriittia, sarvivälkettä ja hienorakeista kvartsia.  Kvartsi, kalimaasälpä ja 

plagioklaasi muodostavat granoblastisen perusmassan, jossa plagioklaasi esiintyy 

hajarakeina. Myrmekiittiä on yleisesti. 

 

Kuva 49. Runsaasti rypälemäistä granaattia korvaamassa biotiittia 

granaattigranitoidissa. Tasopolarisoitu, läpäisevä valo. Näyte PIM$-11.1. 
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Sulfidit, joita on alle 5 %, ovat enimmäkseen kuparikiisua ja painottuvat kivessä 

esiintyvän sauman läheisyyteen.  Myös rikkikiisua esiintyy yleisesti silikaattien 

reunoilla korvaavana mineraalina. Sinkkivälke ja magneettikiisu ovat aksessorisia.  

Poikkeuksellisesti esiintyy arseenikiisua satunnaisina kiteinä. 

 4.4  Mineraalikemia 

 4.4.1  Granaatti 

WDS-analyysi tehtiin 18 pisteestä 8 eri näytteestä. Granaattien koostumus on 

pääsääntöisesti mitattu rakeiden ydinosasta; vain 2 pistettä edustaa rakeiden reunoja.  

Taulukko 2. Granaattien tyypillisiä koostumuksia ja niistä lasketut päätejäsenten 

osuudet. ydin/reuna = mittauspisteen sijainti rakeessa; puh/tuhr=puhdas/tuhruinen rae, 

sulk=sulkeumia.  

 

Osa granaattien tyypillisistä koostumuksista ja niistä lasketut päätejäsenet on esitetty 

taulukossa 2. Granaattien yksityiskohtaiset koostumukset on esitetty liitteessä 3 ja 

kaikki lasketut päätejäsenet liitteessä 4. 

Granaattien koostumuksista selviää, että päätyypiltään kyseessä on almandiini. 

Almandiinin (Fe-granaatti) osuus  on keskimäärin noin 80–85 mol-%, pyrooppia (Mg-

granaatti)  on 1–7 mol-%, grossulaaria (Ca-granaatti) 2–6 mol-% ja spessartiinia (Mn-

granaatti) 4–15 mol-%.  Poikkeuksellisia ovat näytteen R1-17.60 granaatit, jossa 

almandiinin osuus on alle 60 mol-% ja grossulaarin yli 20 mol-%. Myös näytteessä 

TOS$-4.3 on paikoin yli 20 mol-% grossulaaria ja spessartiinia. Andradiitin (Ca-Fe-

Näytepiste R1-17.60_p2.1 R1-8.00_p2.1 R2-59.80_p1.1 R2-63.30_p1.2 R2-66,35_p2.1 TOS-4.3_p1.1a TOS-4.3_p1.1b 

kuvaus   ydin, puh    ydin, sulk ydin, puh ydin,  puh   ydin, puh   ydin, tuhr, sulk   reuna, tuhr, sulk

Mn/Fe 0,25 0,06 0,11 0,05 0,11 0,17 0,42

   SiO2  37,81 37,23 37,03 37,27 37,59 37,47 37,06

   TiO2  0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 0,03

   Al2O3 20,97 21,03 21,55 21,41 21,21 21,34 20,64

   Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,02

   MgO   0,72 0,78 0,98 1,64 1,10 0,74 0,24

   FeO   26,22 37,36 36,75 37,67 35,80 33,49 23,10

   MnO   6,60 2,11 4,05 1,98 4,11 5,70 9,77

   CaO   7,76 1,19 1,31 1,14 1,69 1,94 7,22

   Na2O  0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01

   K2O   0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

   BaO   0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

   PbO   0,00 0,01 0,10 0,03 0,03 0,03 0,00

   ZnO   0,09 0,00 0,00 0,20 0,00 0,12 0,19

  Total  100,18 99,71 101,83 101,403 101,56 100,89 98,28

Almandiini (Fe) 59,61 88,32 82,99 85,62 81,33 78,15 54,61

Andradiitti (Ca-Fe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grossulaari (Ca) 22,44 3,53 3,80 3,17 4,86 5,63 21,39

Pyrooppi (Mg) 2,88 3,22 3,95 6,57 4,43 3,00 1,00

Spessartiini (Mn) 15,07 4,93 9,27 4,53 9,37 13,16 22,95

Uvaroviitti (Ca-Cr) 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,05 0,05
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granaatti) ja uvaroviitin (Ca-Cr-granaatti) osuudet jäävät kaikissa näytteissä alle 0,1 

mol-%. 

Granaattien koostumukset on esitetty kolmiodiagrammissa (Kuva 50) päätejäsentensä 

perusteella. Tarkastelussa pyrooppia ei ole huomioitu sen suhteellisen pienen osuuden 

vuoksi.  Spessartiini- ja grossulaaripitoisemmat pisteet ovat granaattien reunaosista  

(näytteet TOS$-4.3 ja R1-4.55) ja näytteestä R1-17.60. 

 

Kuva 50. Granaattien koostumuksia esitettynä almandiini-, grossulaari- ja 

spessartiinipäätejäsenten osuuksina. Purppurat kolmiot kuvaavat granaattigranitoideja 

ja violetit kolmiot granaattidioritoideja. 

 

Granaattien vyöhykkeellisestä koostumusvaihtelusta voi kahden rakeen perusteella 

todeta pyroopin ja almandiinin pitoisuuden olevan ytimessä suurempi kuin reunoilla, 

kun taas grossulaari ja spessartiini ovat reunoilla suurempia.  Almandiinin ja 

grossulaarin osalta erot huomattavia (jopa 20 %). Tämä näkyy myös Mn/Fe-suhteissa,  

jotka reunoilla ovat suurempia kuin ydinosassa. Näytteen R1-17.60 rakeiden ydinosista 

mitatut pitoisuudet ovat hyvin samankaltaisia kuin näytteiden R1-4.55 ja TOS$-4.3 

rakeiden reunat.  

Granaatit sisältävät jonkin verran myös sinkkiä ja lyijyä korkeimpien pitoisuuksien 
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ollessa 0,24 p.-% ZnO ja 0,10 p.-% PbO. Osassa granaatteja on pelkästään lyijyä, osassa 

sinkkiä ja osassa hieman molempia. 

 4.4.2  Gahniitti 

Alumiinispinelliryhmän sinkkipitoinen päätejäsen ”puhdas” gahniitti  (ZnAl2O4), 

muodostaa seossarjan rautapitoisen päätejäsenen hercyniitin (FeAl2O4) kanssa (Anthony 

ja muut). Gahniiteista tehtiin WDS-analyysi 7 näytteestä, joista valittiin 13 pistettä. 

Näistä 10 pistettä edustavat rakeiden ydinosaa ja 3 reunaosaa. Gahniittien 

yksityiskohtaiset mineraalianalyysit on esitetty liitteessä 3.   

Gahniitit ovat koostumukseltaan granaatteja homogeenisempi ryhmä. Analysoitujen 

gahniittien pääkomponentteja ovat sinkki ja rauta, joiden lisäksi esiintyy pieniä määriä 

magnesiumia ja mangaania. ZnO-pitoisuus vaihtelee välillä 26–33 p.-% (Kuva 51). 

Useimmat gahniitit sisältävät myös hieman lyijyä (PbO <0,21 p.-%).  

Kaavaksi muunnettuna (Liite 5) gahniitin koostumukset vaihtelevat ollen koostumusten 

Zn0,58Fe0,38Mg0,04Al2O4 ja Zn0,72Fe0,25Mg0,03Al2O4 välillä. Vaikka optisessa tarkastelussa 

gahniitit ovat vyöhykkeellisiä (tummanvihreä ydin ja vaalea reuna), ytimet ja reunat 

eivät näytä eroavan koostumukseltaan. 

 4.4.3  Kalimaasälpä 

Kalimaasälvästä tehtiin WDS-analyyseja 6 näytteestä, joissa analyysipisteitä oli 14. 

Pisteistä 12 edusti amatsoniittia ja 2 tavallista (ei-vihreää) kalimaasälpää. Mukana oli 

sekä ortoklaasia että mikrokliiniä. Vyöhykkeellisen vaihtelun selvittämiseksi 8 pistettä 

edusti rakeen ydinosaa ja 6 reunaosaa. 

Analysoitujen kalimaasälpien PbO-pitoisuudet vaihtelevat 0,06 p.-%:n ja 1,67 p.-%:n 

välillä. Näistä alhaisin pitoisuus 0,06 p.-% PbO edustaa ns. normaalia punertavaa 

porfyyristä graniittia (R1-56.40), jossa ei ole granaatteja eikä kiisuja.  
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Kuva 51. Suolikon gahniittien koostumus esitettynä spinellin, gahniitin ja hercyniitin 

osuuksina. 

 

Voimakkaan vihreää amatsoniittia sisältävässä näytteessä (PIM$-11.3) kalimaasälpien 

lyijypitoisuudet ovat 0,38–0,69 p.-%, kuten myös läheisessä näytteessä PIM$-11.1. 

Ysitien leikkauksesta otetussa näytteessä (TOS$-4.8) pitoisuudet ovat 0,17–0,22 p.-% 

PbO. Suurimmat pitoisuudet, 1,28–1,67 p.-% PbO, saatiin mineralisoituneista 

granaattikivistä, joita edusti kairasydännäyte R2-63.30. 

Selkeää johdonmukaista vyöhykkeellistä PbO-pitoisuuden vaihtelua ei kalimaasälvissä 

ollut havaittavissa, vaikka pitoisuus saattoikin vaihdella rakeen keskeltä ja reunasta 

mitattaessa jonkin verran. Merkitystä ei ollut myöskään sillä, oliko kyseessä mikrokliini 

vai ortoklaasi, koska molemmissa tavattiin kohonneita lyijyn pitoisuuksia. Kaikissa 

tutkituissa näytteissä mukaan lukien vertailunäyte R1-56.40 lyijyn määrä oli selkeästi 

koholla. Lyijyn ohella useimmista kalimaasälvistä löytyi jonkin verran myös sinkkiä. 

Näissä ZnO-pitoisuus vaihteli välillä 0,174–0,405 p.-%.. 

 4.4.4  Sulfidit 

Sulfideista tehtiin WDS-analyysejä 9 ohuthieestä, joissa analyysipisteitä oli 60. 

Analysoidut sulfidit olivat sinkkivälke, lyijyhohde, kuparikiisu, magneettikiisu, 

rikkikiisu ja yksittäinen kovelliittirae.  
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Lyijyhohde. Lyijyhohteesta analysoitiin 16 raetta. Rakeiden lyijypitoisuus vaihtelee 

välillä 85–88 p.-% Pb. Muita esiintyviä metalleja ovat rauta, sinkki, koboltti, kadmium 

ja kupari. Näiden maksimipitoisuudet olivat 0,40 p.-% Fe, 0,84 p.-% Zn, 0,10 p.-% Co, 

0,17 p.-% Cd ja 0,40 p.-% Cu. 

Kuparikiisu. Kuparikiisusta analysoitiin 10 raetta. Cu-pitoisuus vaihtelee 22–34 p.-% 

ja Fe-pitoisuus välillä 28–40 p.-%. Lisäksi esiintyy arseenia, sinkkiä, kobolttia, hopeaa 

ja elohopeaa. Näiden maksimipitoisuudet ovat 0,12 p.-% As, 1,05 p.-% Zn, 0,05 p.-% 

Ag ja 1,13 p.-% Hg. 

Sinkkivälke. Sinkkivälkkeestä analysoitiin 19 raetta. Näistä yksi todettiin voimakkaasti 

hapettuneeksi (loppusumma 63 %) ja jätettiin tarkastelun ulkopuolella. Zn-pitoisuus 

rakeissa vaihtelee välillä 51–62 p.-% ja Fe-pitoisuus välillä 3–12 p.-%. Sinkkivälkkeen 

värillä ja rautapitoisuudella oli yhteys: vaaleat, kellertävät rakeet ovat 

rautapitoisuudeltaan alhaisempia kuin tummat, ruskehtavat rakeet. 

Lisäksi esiintyy mangaania, kobolttia, elohopeaa, kadmiumia ja kuparia. Näiden 

maksimipitoisuudet ovat 0,15 p.-% Mn, 0,17 p.-% Co, 2,58 p.-% Hg, 3,89 p.-% Cd ja 

0,39 p.-% Cu. 

Rikkikiisu. Analyyseja tehtiin 4 rakeesta. Fe-pitoisuus on 45,5–46,7 p.-%. Lisäksi 

löytyi pieniä määriä sinkkiä ja kobolttia. 

Magneettikiisu. Analyyseja tehtiin 7 rakeesta, joista yksi jätettiin tarkastelun 

ulkopuolella (analyysin loppusumma vain 86 %). Fe-pitoisuus vaihtelee välillä 57,5–

59.5 p.-%. Lisäksi esiintyy vähäisiä määriä sinkkiä (0,06  p.-%), kobolttia (0,15 p.-%) ja 

elohopeaa (0,75 p.-%). 

Hopean esiintymisestä. Sulfideista hopeaa löytyi kohonneina pitoisuuksista 

kuparikiisusta, sinkkivälkkeestä ja kovelliitista. Hopeaa sisältävissä näytteissä 

pitoisuudet ovat sinkkivälkkeessä 40–470 ppm ja kuparikiisussa 130–490 ppm. 

Näytteessä TOS$-4.5 ollut yksittäinen vierasmuotoinen kovelliitti sisältää peräti 6930 

ppm hopeaa. 

 4.4.5  Sinkkivälkebarometri 

Tyypillisesti sulfideissa ei säily kiteytymisen aikainen koostumus ja mineraaliseurue, 

vaan ne muuttuvat tasapainottumisreaktioissa retrograadisen jäähtymisen aikana (Barton 

1970). Sinkkivälke on yksi refraktorisista sulfideista, jonka koostumus on riittävän 
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vakaa, jotta sitä voidaan hyödyntää kiteytymisolosuhteiden määrityksessä. 

Sinkkivälke muodostaa magneettikiisun kanssa seossarjan. Magneettikiisun osuus 

sinkkivälkkeessä on riippuvainen lämpötilasta, paineesta ja magneettikiisun 

aktiivisuudesta (aFeS) (Scott 1976).  Lämpötilalla ei ole merkittävää vaikutusta 

koostumukseen kuin vain alhaisissa (alle 265 °C) ja korkeissa (yli 600–700 °C) 

lämpötiloissa. 

Magneettikiisun osuutta sinkkivälkkeessä voidaan hyödyntää geobarometrina, mikäli 

magneettikiisun aktiivisuus on puskuroitu rautasulfidien läsnäololla (Scott 1976). Tämä 

tarkoittaa, että sinkkivälkkeen ollessa kontaktissa rikki- ja magneettikiisun kanssa 

systeemi on tasapainotilassa, jolloin  magneettikiisun osuus säilyy muuttumana.  

Analysoitavia sinkkivälkerakeita valittaessa on huomioitava muutamia tekijöitä. 

Sinkkivälkeen kuparipitoisuus on oltava alhainen, koska sillä voi olla vaikutusta 

magneettikiisun käyttäytymiseen (Wiggins ja Craig 1980). Kuparikiisusulkeumia 

sisältävät tai muuten heterogeeniset sinkkivälkerakeet on täten karsittava pois. Sitä 

vastoin pieninä määrinä sinkkivälkkeessä esiintyvillä mangaanilla tai kadmiumilla ei ole 

todettu olevan merkittävää vaikutusta (Scott ja Barnes 1971).   Analyysien tarkkuus on 

tärkeää, sillä jo  ±0,5 mooliprosentin epätarkkuus voi muuttaa lopputulosta ±400–500 

baria. Yli 600 °C:n lämpötiloissa myös lämpötila vaikuttaa koostumukseen, jolloin 

tuloksena saatavat paineet ovat epäluotettavampia. 

Sinkkivälkebarometria varten löytyi kaksi ehdot väljästi täyttävää raetta, molemmat 

näytteestä TOS$-4.3, jossa sinkkivälke, rikkikiisu ja magneettikiisu ovat kontaktissa 

toistensa kanssa (Kuva 53). Sinkkivälkkeessä ei ole kuparikiisusulkeumia, ja rakeet 

eivät muutenkaan ole heterogeenisen näkösiä. Rakeiden rosoisissa reunoissa on 

merkkejä hapettumisreaktioista, jotka ovat saattaneet aiheuttaa muutoksia 

sinkkivälkkeen koostumuksessa. Tämä on huomioitava tuloksen oikeellisuutta 

arvioitaessa. 

Kuvassa 53 vasemmanpuoleisella rakeella (piste S1.1) analyysien loppusumma on 97 % 

ja oikeanpuoleisella (piste S1.2) 98 %. Epäpuhtauksina esiintyy  0,9 p.-%  Cd ja  0,2 p.-% 

MITÄ?, mutta näillä ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta. Analyysituloksista  

laskettiin sinkkivälkkeen FeS-osuus (mol-%), jonka perusteella määritettiin 

sinkkivälkebarometrin kuvaajasta arvio vallinneelle paineelle ja lämpötilalle (Kuva 52). 

Vasemmanpuoleisella rakeella (piste S1.1) FeS:n osuus on 11,1 mol-% ja 
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oikeanpuoleisella rakeella (piste S1.2) 12,6 mol-%.  Kuvaajasta saadaan pisteelle S1.1 

olosuhdearvo  8.8 kb (725 °C) ja pisteelle S1.2 7 kb (690 °C) . 

 

 

Kuva 52. Paine-lämpötiladiagrammi perustuen magneettikiisun kanssa tasapainossa 

olevan sinkkivälkkeen FeS-osuuteen (mol-%) (mukaillen Hutchisonin ja Scottin, 1981, 

diagrammia) Punaisella merkitty näytteen TOS$-4.3 analyysipisteet S1.1 ja S1.2.  
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Kuva 53. Granaattigranitoidi, jossa sinkkivälke (1–2), magneettikiisu (3) ja rikkikiisu 

(4)esiintyvät yhdessä. S1.1 ja S1.2 edustavat analysoituja mineraaleja. Heijastava, 

tasopolarisoitu valo. Näyte TOS$-4.3 

 

 4.5  Kivien geokemia 

 4.5.1  Yleistä 

Kemiallisia kokokivianalyyseja tehtiin 50 näytteestä, joista 40:sta on määritetty 

pääalkuaineet. Näytteiden pääalkuaineet on esitetty Harker-diagrammeilla kuvassa 56. 

Pääalkuaineiden perusteella Suolikon alueen kivet on luokiteltu käyttäen De la Rochen 

ja muiden (1980) R1-R2-diagrammia (Kuva 54), jossa tulokset on esitetty 

kationiosuuksina massaprosenttien sijaan.  X-akselilla esitetään R1-lukuja, jotka 

lasketaan kaavalla: R1 =[4Si-11(Na+K) – 2 (Fe+Ti)].  Y-akselilla esitetään R2-lukuja, 

jotka lasketaan kaavalla: R2 = (Al+2Mg+6Ca).  

R1-R2-luokittelun etuja ovat (Rollinson 1993): 1) kaikkia pääalkuaineita hyödynnetään 

luokittelussa; 2) diagrammi soveltuu kaikenlaisilla syväkiville; 3) diagrammissa 

voidaan esittää myös mineraalien koostumuksia, mikä helpottaa modaalisen ja 

geokemiallisen datan vertailua; 4) diagrammissa voidaan esittää piin kylläisyysaste ja 

0,25  mm 

S1.1 S1.2 
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muutokset maasälpien koostumuksissa.  

R1-R2-diagrammistanähdään, että graniitit muodostavat yhden selkeän ryhmän (Kuva 

54). Intermediäärisissä kivissä (dioriitit, dioritoidit..) hajontaa on enemmän, mutta 

niissäkin on erotettavissa erillisiä ryhmiä. Granaattikivissä hajontaa on enemmän, 

eivätkä ne muodosta mitään yhtenäistä ryhmää. Näytteiden hajonta ”normaaleissa” 

dioriiteissa ja dioritoideissa selittyy ainakin osittain kiteytymisdifferentiaatiolla, kun 

taas granaattikivissä hajontaan vaikuttaa erityisesti runsas muuttuminen.  

Kuvassa 55 kivet on esitetty Streckeisenin (1976) QAP-kolmiodiagrammissa, joka 

kuvaa kivien modaalikoostumusta kvartsin, kalimaasälvän ja plagioklaasin perusteella. 

Modaalikoostumus on määritetty  laskemalla ensin CIPW–normatiivinen 

mineraalikoostumus kokokivianalyyseista GDCKit-ohjelmalla. QAP-diagrammia varten 

plagioklaasi on muodostettu laskemalla yhteen CIPW-normin anortiitti ja albiitti. 
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Kuva 54. Näytteiden geokemiallinen luokittelu De la Rochen ja muiden (1980) 

diagrammilla.  Kolmiot korostavat granaattipitoisia kiviä, pallot muita kiviä. Kuvaan 

on rajattu väreillä eri kivilajiryhmät: Punainen viiva=graniitit ja amatsoniittikivet; 

musta katkoviiva=dioritoidit ja mafinen juonikivi; harmaa katkoviiva=kvartsidioriitit; 

ruskea katkoviiva=”paragneissit”; vihreä katkoviiva=amfiboli-dioritoidit; purppura 

pisteviiva=granaattigranitoidit; violetti pisteviiva=granaattidioritoidit 
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Kuva 55. Näytteiden luokittelu QAP-diagrammilla CIPW-normeista saadun 

laskennallisen modaalisen koostumuksen perusteella (Streckeisen 1976). Q=kvartsi; 

A=kalimaasälpä; P=plagioklaasi. Kolmiot korostavat granaattikiviä, pallot muita kiviä. 

 



87 

 

Kuva 56. Kaikkien näytteiden pääalkuainekoostumukset esitettyinä 

Harkerdiagrammeilla. 

 

 

 4.5.2  Granitoidien geokemia 

40:sta analysoidusta näytteestä 14 edustaa porfyyrisiä ja 2 tasarakeisia graniitteja. 

Porfyyrisiin graniitteihin luetaan mukaan myös amatsoniittipitoiset kivet, joita on 7. 

Granaattipitoiset graniitit tarkastellaan erikseen. Graniittien tyypillisiä koostumuksia on 

esitetty taulukossa 3. Vertailun vuoksi mukana ovat tyyppinäytteet Muuratsalon 

graniitista ja Muuratjärven granodioriitista.  Suolikon näytteet vastaavat hyvin 

Muuratsalon graniittia. 
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Taulukko 3. Suolikon granitoidien tyypillisiä koostumuksia. Vertailun vuoksi mukana 

tyyppinäytteet Muuratsalon graniitista ja Muuratjärven granodioriitista (Mikkola ja 

muut 2016).  

 

 

Porfyyriset graniitit asettuvat R1-R2-diagrammissa (Kuva 54) selkeästi graniitin 

kenttään lukuun ottamatta kahta näytettä: R1-24.05 asettuu syeniitin kenttään ja 

hiertynyt amatsoniittinäyte PIM$-11.3 kvartsisyeniitin kenttään. QAP-diagrammissa 

(Kuva 55) porfyyriset graniitit asettuvat melko tiiviisti monzograniitin kenttään, lähelle 

granodioriitin rajaa. Erillään on edellä mainittu näyte R1-24.05, joka luokittuu 

kvartsimontsoniitiksi, ja PIM$-11.3, joka luokittuu kvartsisyeniitiksi. 

Harkerin variaatiodiagrammeissa on havaittavissa vastaava ilmiö, jossa näytteet R1-

24.05 ja PIM$-11.3 ja poikkeavat muuten melko tiiviinä esiintyvästä granitoidijoukosta 

(Kuva 56). Tyypillisissä graniiteissa SiO2-pitoisuus on 70–75 p.-%, kun se poikkeavissa 

näytteissä on 60 ja 65 p.-%. Poikkeavaa ovat myös korkeammat Al2O3-, K2O- ja 

alhaisemmat Na2O-pitoisuudet. Näytteessä PIM$-11.3 kohonneet pitoisuudet liittynevät 

amatsoniittikiven hiertosaumassa nähtävään kalimuuttumiseen. Näyte R1-24.05 edustaa 

mineralisoituneiden granaattidioritoidien välissä olevaa osuetta, jossa niin ikään on 

tapahtunut kalimuuttumista. Tasarakeiset graniitit asettuvat R1-R2-diagrammissa 

graniitin kenttään ja QAP-diagrammissa monzograniitin kenttään. Porfyyrisiin 

graniitteihin verrattuna ne ovat jonkin verran K2O-rikkaampia ja Na2O-köyhempiä. 

 

Näytetunnus PIM$-11.9 R1 56.45 R2 15.00 PIM$-11.8 PIM$-12.1 EPHE-35.1 MAAH-27.1

Kivilaji Porfyyrinen Porfyyrinen Porfyyrinen Amatsoniitti-Tasarakeinen Muuratjärven Muuratsalon 

graniitti graniitti graniitti graniitti graniitti  granodioriitti graniitti

SiO2 73,00 73,20 70,00 72,90 72,20 69,00 72,00

TiO2 0,28 0,25 0,46 0,26 0,30 0,41 0,28

Al2O3 13,60 13,30 14,50 13,90 13,60 15,30 14,40

Fe2O3tot 2,84 2,55 3,49 2,54 2,50 3,89 3,04

MnO 0,03 0,03 0,05 0,06 0,03 0,06 0,03

MgO 0,48 0,43 0,44 0,46 0,38 0,93 0,46

CaO 1,59 1,49 1,91 1,67 1,32 2,71 1,56

Na2O 3,40 3,47 3,17 3,50 2,77 3,54 3,22

K2O 4,48 4,44 5,48 4,38 5,96 3,80 4,76

P2O5 0,09 0,10 0,14 0,09 0,09 0,12 0,07

yht. 99,79 99,27 99,63 99,75 99,15 99,76 99,82
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Kuva 57. Granitoidien A/CNK vs A/NK -diagrammi (Shand 1943, Maniar ja Piccoli 

1969). Vertailun vuoksi esitetty kaikki näytteet. Symboliikka kuten kuvassa 54. 

 

Granitoidit ovat pääosin peralumiinisia lukuun ottamatta kahta näytettä (R2-15.00 ja 

PIM$-11.3) (Kuva 57). Niiden A/CNK-suhde (alumiinikylläisyysindeksi) vaihtelee 

välillä 0,98–1,08 (Kuva 57). Indeksi on kaikissa näytteissä alle 1,1, joten ne ovat I-

tyypin granitoideja (Chappel ja White 1974). Tämä indikoi saarikaarityyppistä 

ympäristöä, mikä on tyypillistä Keski-Suomen synkinemaattisille granitoideille. 
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Kuva 58. Granitoidien kondriittinormalisoituja REE-jakaumia (normalisointiarvot 

Boyntonin (1984) mukaan). Osasta amatsoniitteja analysoitu vain La ja Ce. 

Symboliikka kuten kuvassa 54. 

 

Granitoidien kondriittinormalisoiduissa REE-alkuainejakaumissa (Kuva 58) erottuu 

selvä negatiivinen Eu-anomalia, jonka voimakkuudesa on hieman vaihtelua. Kevyet 

lantanoidit ovat rikastuneet raskaita voimakkaammin, ja raskaat lantanoidit muodostavat 

loivasti laskevan jakauman. Amatsoniittigraniitit eivät poikkeaa REE-jakaumiltaan 

muista graniiteista. 

Tasarakeisista graniiteista näyte R4-40.25 on pitoisuuksiltaan huomattavasti muita 

granitoideja alhaisempi, ja siitä puuttuu negatiivinen Eu-anomalia. Pääalkuaineista sen 

Fe2O3tot-pitoisuus on selkeästi alhaisempi (0,85 p.-%) verrattuna porfyyrisiin 

graniitteihin. Toinen tasarakeinen graniitti (PIM$-12.1) sen sijaan hyvin samankaltainen 

porfyyristen graniittien kanssa.  
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Kuva 59. Granitoidien primitiivivaippaan normalisoidut hivenainejaukaumat 

(normalisointiarvot McDonoughin ja Sunin (1995) mukaan. Symboliikka kuten kuvassa 

54. 

 

Granitoidien primitiivivaippaan normalisoidut hivenainejakaumat ovat hyvin toistensa 

kaltaisia (Kuva 59). Selkeä poikkeus erottuu amatsoniittien voimakkaan positiivisessa 

Pb-anomaliassa. Näyte R1-24.10 on normaaleista graniiteista selkeästi rikastunut 

bariumista (1816 ppm), mikä todennäköisesti johtuu sen altistumisesta muuttumiselle 

granaattikivien läheisyydessä. Tasarakeisista graniiteista näyte R4-40.25 on 

jakaumaltaan muiden granitoidien kaltainen, mutta sen hivenalkuainepitoisuudet ovat 

lähes kauttaaltaan alhaisemmat; varsinkin P- ja Ti-pitoisuuksissa. Toinen tasarakeisista 

graniiteista (PIM$-12.1) sen sijaan on melko yhtenevä normaalin porfyyrisen graniitin 

ja amatsoniittikiven kanssa. 

 

Lyijy-, sinkki- ja rikkipitoisuuksia vertailtaessa amatsoniittikivet eroavat normaaleista 

graniiteista korkeammalla Pb-pitoisuudellaan, joka näytteissä PIM$-11 ja TOS$-4 

vaihtelevat pääasiassa välillä 150-500 ppm. Näytteessä R2-52.00 Pb-pitoisuus on 
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huomattavasti korkeampi, 1474 ppm (vertailun vuoksi: 2 m ylempää tavallisesta 

graniitista otetussa näytteessä R2-50.00–51.00, Pb-pitoisuus on alle 30 ppm). 

Normaaleissa graniiteissa lyijypitoisuudet ovat alle 50 ppm. 

Sinkkipitoisuus amatsoniittikivissä vaihtelee välillä 170–470 ppm, kun se normaaleissa 

graniiteissa on välillä 27–116 ppm (poikkeuksena anomaalinen 3590 ppm grt-

dioritoidien välisessä graniitissa näytteessä R1-24.10). Rikkipitoisuudet ovat 

granitoideilla alhaiset niin normaaleilla kuin amatsoniittigraniiteillakin, 20–320 ppm S 

(poikkeuksena sulfidipitoinen normaali graniitti R1-24.10, jossa rikkipitoisuus on 

selvästi kohonnut). 

Tarkasteltaessa lyijy- ja sinkkipitoisuuden vaihtelua rikin suhteen normaalit graniitit ja 

amatsoniittikivet erottuvat omina ryhminään (Kuva 60). Amatsoniittikivet ovat lyijystä 

ja sinkistä rikastuneempia normaaleihin porfyyrisiin ja tasarakeisiin graniitteihin nähden. 

Amatsoniittikivissä sinkin ja lyijyn välillä on havaittavissa positiivinen korrelaatio, jota 

taas normaaleissa porfyyrisissä graniiteissa ei ole (Kuva 61).  

 

Kuva 60. Granitoidien Pb- ja Zn-pitoisuudet S-pitoisuuden funktiona. Lyijyn ja sinkin 

pitoisuus on amatsoniittigraniiteilla korkeampi. Sen sijaan niiden rikkipitoisuus on 

matala, ja niissä olevalla lyijyllä ei ole yhteyttä rikin määrään. Poikkeuksellisen korkeat 

pitoisuudet lyijyä (1474 ppm, R2-52.00) ja sinkkiä (3590 ppm, R1-24.10) sijoittuvat 

kuvaajan ulkopuolelle. Symboliikka kuten kuvassa 54. 
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Kuva 61. Sinkin ja lyijyn keskinäinen korrelaatio granitoideissa. Näytteet R2-52.00 ja 

R1-24.10 jäävät kuvaajan ulkopuolelle. Symboliikka kuten kuvassa 54. 

 

 4.5.3  Dioriittien, dioritoidien ja mafisten kivien geokemia 

Dioriitit ja muut intermediääriset sekä mafiset kivet luokittuvat De la Rochen ja muiden 

(1980) R1-R2-diagrammissa (Kuva 54) pääosin erilaisiksi gabroiksi ja dioriiteiksi. Ne 

voidaan jakaa karkeasti muutamaan ryhmään, joiden tyypillisiä koostumuksia on 

esitetty  taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Suolikon dioriittien ja muiden mafisten ja intermediääristen kivien 

kemiallisia koostumuksia. 

Näytetunnus 
EPHE-2013-

318.1 
EPHE-2014-

289.1 PIM$-2015-11.7 
PIM$-2015-

8.1 
R4 25.00-

26.00 
R4 34.10-

34.55 

Kivilaji   Kvartsi- "gneissisulkeuma" Mafinen Amfiboli-   

  Dioritoidi dioriitti dioritoidi juonikivi dioritoidi Dioritoidi 

SiO2 46,50 53,10 64,30 48,40 52,60 48,20 

TiO2 1,12 1,93 0,82 1,64 0,70 1,55 

Al2O3 18,20 16,30 15,70 17,00 15,80 18,20 

Fe2O3tot 11,10 8,94 6,79 10,20 8,26 11,00 

MnO 0,17 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 

MgO 4,35 5,15 1,47 5,04 6,02 4,93 

CaO 8,83 7,88 3,89 7,73 10,18 8,72 

Na2O 3,63 2,95 4,39 3,76 2,77 3,34 

K2O 1,69 2,12 2,00 2,10 0,89 1,62 

P2O5 0,46 0,98 0,23 0,81 0,10 0,52 

yht 96,05 99,46 99,73 96,82 97,46 98,22 
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Selkeimmän oman ryhmänsä muodostavat graniiteissa esiintyvät gneissisulkeumat 

(näytteet PIM-11.7 ja R1-34.05), jotka luokittuvat R1-R2-diagrammissa tonaliitteiksi. 

Ne ovat muihin dioriittisiin kiviin nähden selkeästi felsisempiä, SiO2 pitoisuuden ollessa 

noin 64 p.-%, kun taas muilla se on vain 45–54 p.-%. Muita erottavia tekijöitä ovat 

gneissien suurempi Rb/Sr-suhde (0,86 ja 1,52 vs 0,03–0,21) ja pienempi 

magnesiumluku eli molaarinen 100*Mg
2+

/(Mg
2+

 + Fe
2+

)  (29–30 vs 43–66). 

Fraktioivassa kiteytymisessä Rb rikastuu residaalisulassa Sr suhteen, minkä johdosta 

fraktioitumisen edetessä Rb/Sr-suhde kasvaa. Magnesiumluku indikoi myös 

fraktioitumisastetta. Se pienenee kiteytymisen edetessä, koska ensin kiteytyvät kivet 

sisältävät enemmän magnesiumrikkaita mineraaleja myöhemmin kiteytyneisiin nähden. 

Suuremmat Rb/Sr-suhteet ja pienemmät Mg-luvut sulkeumissa voivat viitata 

pidemmälle fraktioituneeseen magmaan. Toisaalta mobiileina alkuaineina Rb ja Sr ovat 

voineet köyhtyä tai rikastua hydrotermisen fluiditoiminnan vaikutuksesta, jolloin Rb/Sr-

suhde muuttuu, eikä sitä näin ollen voi käyttää luotettavana fraktioitumisen 

indikaattorina. 

Kvartsidioriitit (näytteet EPHE-289.1 ja PIM-9.1) ovat kemiallisesti hyvin lähellä 

toisiaan ja asettuvat R1-R2-luokittelussa gabro-dioriitin ja QAP-luokittelussa 

kvartsimontsodioriitin kenttään. Mafinen juonikivi (näyte PIM$-8) ja dioritoidit 

(näytteet R4-34.10 sekä EPHE-318.1 ja -2) sijoittuvat R1-R2-luokituksessa syeniittisten 

ja montsoniittisten gabrojen kenttiin ja QAP-luokituksessa monzodioriitteihin/gabroihin. 

Kvartsidioriitteihin verrattuna näissä on alhaisemmat pitoisuuset oksideille K2O, MgO 

ja SiO2, mutta korkeammat pitoisuudet oksideille CaO (7,7–8,9 p.-%) ja Fe2O3tot (10–11 

p.-%), Al2O3 (17,0–18,2 p.-%). 

Amfibolidioritoidit (näytteet R4-24.65 ja R4-25.00) sijoittuvat R1-R2-diagrammissa 

gabro-noriitin ja ultramafiitin kenttiin. Näytteissä on muita dioriittisia kiviä vähemmän 

komponentteja K2O (0,8 p.-%), TiO2 (0,7 p.-%)ja P2O5 (0,1 p.-%) ja enemmän 

komponentteja CaO (10–12p.-%) ja MgO (6–8 p.-%). 
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Dioriittisten kivien primitiivivaippaan normalisoiduissa hivenainejakaumissa esiintyy 

runsasta vaihtelua eri ryhmien kesken (Kuva 62). Gneissisulkeumissa on selkeä 

negatiivinen anomalia Sr-pitoisuudessa ja positiivinen anomalia Th:n ja U:n suhteen. 

Näytteessä EPHE-318.1 on selvä positiivinen U -anomalia. Kairasydämen R4 näytteissä 

on titaanin suhteen negatiivinen anomalia. Näytteissä PIM$-11.7, EPHE-318.2 ja R4-

24.65 on positiivinen Pb -anomalia. 

 

 

Kuva 62. Dioriittien ja dioritoidien primitiivivaippaan normalisoituja 

hivenainejakaumia (McDonoughin ja Sunin (1995) mukaan). Värien selitykset: musta 

=mafinen juonikivi; tummanharmaa=dioriitti/dioritoidi; 

vaaleanharmaa=gneissisulkeuma.  
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Kuva 63. Dioriittisten kivien kondriittinormalisoituja REE-jakaumia 

(normalisointiarvot Boyntonin (1984)mukaan). Värien selitykset: musta =mafinen 

juonikivi; tummanharmaa=dioriitti/dioritoidi; vaaleanharmaa=gneissisulkeuma. 

 

Dioriittisten kivien REE-jakaumissa kevyet lantanoidit ovat rikastuneet raskaita 

enemmän (Kuva 63). Raskaat lantanoidit muodostavat loivasti laskevan jakauman. 

Amfibolidioritoidit ovat pitoisuuksiltaan alhaisimpia, mikä on selvästi näkyvissä 

varsinkin kevyimmissä lantanoideissa. Raskaiden lantanoidien jakauma on myös 

gneissisulkeumilla tasaisempi ja pitoisuudet suuremmat kuin muilla dioriittisilla kivillä. 

Dioriiteissa ei ole havaittavissa negatiivista Eu-anomaliaa lukuunottamatta 

gneissisulkeumaa (näyte R1-34.05). Gneissisulkeuman negatiivinen Eu-anomalia ja 

muita dioriitteja suurempi Rb/Sr-suhde viittaavat plagioklaasin fraktioitumiseen. 

Taloudellisten metallien (Cu, Zn, Pb) pitoisuudet ovat dioriiteissa ja dioritoideissa  

alhaiset. Sinkkiä on 28–397 ppm, lyijyä 3–50 ppm ja kuparia 5–75 ppm. 
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 4.5.4  Granaattikivet 

Granaattikivet hajoavat R1-R2-diagrammissa (Kuva 54) laajalle alueelle. Grt-granitoidit 

sijoittuvat syeniitin, kvartsisyeniitin, alkaligraniitin ja graniitin  kenttiin ja grt-dioritoidit 

nefeliinisyeniitin, syenodioriitin ja monzodioriitin kenttiin. Niukemmin granaattia 

sisältävien näytteiden geokemia kuvastaa enemmän protoliitin koostumusta, kun taas 

runsaammin granaattia sisältävissä näytteissä on enemmän granaattien koostumusta. 

 

Granaattikivien pääalkuaineiden koostumukset on esitetty taulukossa 5 ja näiden 

vertailu muihin kivilajeihin Harkerin diagrammeilla kuvassa 56. 

 

Taulukko 5. Granaattikivien pääalkuainekoostumukset. Grt-granitoidit ja –dioritoidit 

on eroteltu väreillä. 

 

 

Harkerin variaatiodiagrammeista nähdään, että granaattigranitoidit ovat muihin 

granitoideihin nähden rikastuneet oksideista Al2O3, Fe2O3 ja MnO ja usein köyhtyneet 

SiO2:n suhteen (Kuva 56). Granaattidioritoideilla erot eivät ole yhtä selkeitä, mikä 

saattaa johtua dioritoidien alunperin heterogeenisimmistä koostumuksista. Grt-

dioritoideissa granaattia myös esiintyy määrällisesti vähemmän grt-granitoideihin 

nähden. Granaattipitoisissa dioritoideissa pääsääntöisesti on granaatittomia dioritoideja 

alhaisemmat MgO-, P2O5- ja CaO-pitoisuudet. Selkeää rikastumista esiintyy vain 

yhdessä näytteessä, joissa Fe2O3 ja MnO ovat kohonneet.    

Granaattigranitoidit ja -dioritoidit eroavat toisistaan eniten MgO-pitoisuudellaan, joka 

grt-granitoideilla vaihtelee välillä 0,33–0,76 p.-% ja grt-dioritoideilla välillä 1,80–2,64 

Näytetunnus Kivilaji SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3tot MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 MnO/Fe2O3

PIM$-2015-11.1 Grt-granitoidi 63,00 0,27 14,70 11,30 1,89 0,43 0,51 3,01 4,40 0,06 0,17

PIM$-2015-11.4 Grt-granitoidi 73,00 0,26 13,40 2,59 0,15 0,42 1,60 3,16 4,57 0,10 0,06

PIM$-2015-11.5 Grt-granitoidi 52,60 0,30 18,90 14,10 2,31 0,76 2,26 3,68 4,50 0,11 0,16

TOS$-2013-4.3 Grt-granitoidi 54,90 0,42 17,60 10,40 0,41 0,75 1,61 3,17 6,79 0,13 0,04

TOS$-2013-4.5 Grt-granitoidi 54,30 0,41 16,70 11,80 0,60 0,62 0,96 2,88 6,75 0,11 0,05

TOS$-2013-4.7 Grt-granitoidi 60,00 0,27 14,10 10,10 0,76 0,56 0,98 2,56 5,44 0,09 0,08

R1 7.00-8.00 Grt-granitoidi 58,30 0,38 16,50 12,60 0,49 0,94 1,71 2,82 4,35 0,14 0,04

R1 16.00-17.00 Grt-dioritoidi 44,10 1,37 17,50 18,10 0,45 2,64 3,88 3,45 2,79 0,19 0,03

R1 22.00-23.00 Grt-dioritoidi 51,70 1,19 20,60 10,30 0,14 2,07 5,92 5,00 1,96 0,36 0,01

R1 26.00-27.00 Grt-dioritoidi 57,90 0,85 17,40 8,18 0,16 1,80 4,74 4,39 2,27 0,34 0,02

R2 56.00-57.00 Grt-granitoidi 64,60 0,30 12,50 13,20 0,88 0,42 0,51 1,26 2,86 0,06 0,07

R2 60.00-61.00 Grt-granitoidi 42,20 0,38 19,10 23,80 2,10 0,63 1,43 1,92 2,42 0,08 0,09

R2 62.50-63.30 Grt-granitoidi 73,10 0,28 13,10 4,26 0,17 0,33 1,69 2,97 2,96 0,04 0,04

R2 65.00-66.00 Grt-granitoidi 50,30 0,36 17,70 18,50 1,62 0,47 0,72 1,66 4,19 0,08 0,09
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p.-%. Vastaavanlainen ero MgO-pitoisuuksissa on havaittavissa myös granaattia 

sisältämättömien graniittien ja dioritoidien välillä. 

Granaattikivien SiO2-pitoisuus vaihtelee välillä 42–73 p.-%. Se ei vastaa protoliittia, 

sillä granaattipitoisen granitoidin SiO2-pitoisuus voi olla alle 50 p.-%. Granaatin 

määrällä ei ole suoraa vaikutusta SiO2-pitoisuuteen, vaikkakin granaattirikkaat kivet 

ovatkin SiO2:n suhteen köyhtyneitä. Sen sijaan deformaation voimakkuudella näyttäisi 

olevan käänteinen korrelaatio SiO2-pitoisuuden kanssa. Esimerkiksi näytteet TOS$-4  

ovat vahvasti hiertyneitä ja niiden SiO2-pitoisuus vaihtelee välillä 54–60 p.-%. 

Granaatteja näissä kivissä sen sijaan on suhteellisen vähän verrattuna PIM$-11-sarjan ja 

kairasydämen R2 näytteisiin. 

Al2O3-, Fe2O3- ja MnO-pitoisuuksissa on suurta vaihtelua, mutta pitoisuudet ovat 

pääosin korkeampia kuin granaatittomissa kivissä. Al2O3-pitoisuus vaihtelee välillä 

12,50–20,60 p.-%, mutta tällä ei ole suoraa yhteyttä granaatin määrään. Fe2O3tot 

vaihtelee välillä 2,33–21,42 p.-%. Tällä on havaittavissa positiivinen korrelaatio 

granaatin määrän kanssa.  MnO-pitoisuuksissa on vaihtelua välillä 0,14–2,31 p.-%. Grt-

granitoidit ovat selkeästi normaaleja granitoideja MnO-rikkaampia, mutta grt-

dioritoideilla ero ei ole kovin selkeä. 

Granaattikivien ja muiden kivien MnO/Fe2O3tot-suhteet eroavat selvästi. Normaaleilla 

granitoideilla, dioritoideilla ja amatsoniittikivillä suhde vaihtelee välillä 0,01–0,02. 

Granaattidioritoideissa se on 0,01–0,03 ja granaattigranitoideilla 0,04–0,17.  

Mn/Fe2O3tot-suhteella on kohtalainen positiivinen korrelaatio granaatin määrän kanssa, 

erityisesti grt-granitoideissa.  

K2O-pitoisuus vaihtelee välillä 2,4–6,8 p.-%. Grt-granitoideissa R2-näytteet ovat 

köyhtyneet ja TOS$-4-näytteet rikastuneet protoliittiin nähden. Havaintokohteen PIM$-

11 näytteissä ei ole selkeitä eroja. Myös grt-dioritoideissa ero protoliittiin on 

vähäisempi. 

Na2O-pitoisuus vaihtelee välillä 1,3–5,0 p.-%. Grt-granitoideista R2-näytteet ovat 

selkeästi köyhtyneet Na2O:n suhteen, mutta muuten eroja protoliittiin ei juuri ole. Grt-

dioritoideissa pitoisuudet ovat suurempia, mutta selkeitä eroja protoliittiin ei ole. 

P2O5-, CaO- ja TiO2-pitoisuudet ovat grt-granitoideilla ja normaaleilla graniiteilla lähes 

yhteneviä. Granaattidioritoidit ovat P2O5:n ja CaO:n suhteen hieman köyhtyneitä. TiO2-

pitoisuuksissa ei selkeää köyhtymistä tai rikastumista ole havaittavissa. 
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Kuva 64. Granaattikivien kondriittinormalisoituja REE-jakaumia (normalisointiarvot 

Boyntonin (1984) mukaan). Symboliikka: purppura = grt-granitoidi; violetti = grt-

dioritoidi; tummanpunainen =normaali porfyyrinen graniitti (R1-56.45) 

 

Granaattikivien kondriittinormalisoiduissa REE-jakaumissa kevyet lantanoidit ovat 

selkeästi rikastuneet raskaampiin nähden (Kuva 64). Raskaiden lantanoidien jakauma 

on melko tasainen, mutta yhdessä näytteessä (PIM$-11.5) näkyy poikkeuksellinen 

raskaiden lantanoidien rikastuminen.  REE-jakaumissa erottuu myös selvä negatiivinen 

Eu-anomalia, joka näkyy sekä grt-granitoideissa että dioritoidessa. Grt-dioritoidien 

pitoisuudet ovat grt-granitoideja  korkeampia kevyiden lantanoidien osalta, mutta 

raskaiden lantanoidien osalta ero ei ole selkeä.  Grt-granitoideissa raskaiden 

lantanoidien pitoisuuksissa on enemmän vaihtelua. Porfyyriseen graniittiin verrattuna 

granaattikivien pitoisuudet ovat kauttaaltaan korkeammat. 

Kuvassa 65 on esitetty eräiden hivenaineiden pitoisuuksia kaikista näytteistä. Sen 

perusteella etenkin grt-granitoidien pitoisuudet kuparia, lyijyä ja sinkkiä 
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lukuunottamatta ovat hyvin yhteneviä muiden granitoidien kanssa. Grt-granitoidit 

asettuvat melko yhtenäiseksi joukoksi hivenaineilla Ce, Cr, La, Ni, Sr, Y, Zr.  

Granaattidioritoidit taas erottuvat yleensä kokonaan omakseen ryhmäkseen muihin 

kiviin nähden. Näissä poikkeuksellisen korkeina pitoisuuksina esiintyy Ce, La ja Zr, 

jotka grt-granitoideilla ovat samaa tasoa tai vain hieman koholla tavallisten graniittien ja 

dioritoidien kanssa.  

Granaattikivissä Ba- ja Sr-pitoisuudet ovat muita kiviä alhaisempia, kun taas Rb-

pitoisuus on yleensä suurempi. Ba-pitoisuus vaihtelee granaattikivissä välillä 14–546 

ppm.  Sr-pitoisuudet ovat grt-granitoideilla 5–167 ppm ja grt-dioritoideilla 341–357 

ppm. Sr-pitoisuuteen vaikuttaa olennaisesti plagioklaasin määrä, sillä Sr sitoutuu siihen.  

Plagioklaasin vähenemisen johdosta sekä grt-granitoidit että grt-dioritoidit ovat Sr-

pitoisuudeltaan granaatittomia kiviä köyhtyneempiä. Rb-pitoisuus vaihtelee grt-

granitoideilla välillä 83–345 ppm. Kolmessa näytteessä (TOS$-4-näytteet) pitoisuus on 

selkeästi korkeampi, suurimmassa osassa kuitenkin granaatittomien kivien kanssa 

samaa tasoa. Grt-dioritoidien Rb-pitoisuudet ovat samaa tasoa grt-granitoidien kanssa 

(100–150 ppm), mutta granaatittomia dioritoideja korkeampia. 
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Kuva 65. Eräiden hivenaineiden pitoisuuksia (Ba,Ce,Cr,La,Ni,Rb,Sr,Y,Zr,Cu,Zn,Pb) 

esitettynä SiO2-variaatiodiagrammeina. Kaikki näytteet mukana. Symboliikka kuten 

kuvassa 54. 

 

 

Kuva 66. Granaattikivien primitiivivippaan normalisoituja hivenalkuainejakaumia 

(McDonoughin ja Sunin (1995) mukaan). Symboliikka: purppura kolmio= 

granaattigranitoidi; violetti kolmio=granaattidioritoidi; punainen pallo=porfyyrinen 

graniitti (referenssi). 

 

Granaattikivien hivenalkuainejakauma on samankaltainen kuin normaalilla porfyyrisellä 

graniitilla (Kuva 66). Poikkeuksellisia ovat grt-granitoidien alhaisemmat Ba- ja Sr-

pitoisuudet, voimakas positiivinen Pb-anomalia sekä raskaiden lantanoidien 

rikastuminen. Grt-dioritoidien pitoisuudet ovat pääosin grt-granitoideja korkeampia 

lukuunottamatta grt-granitoidien alhaisempia Ba-pitoisuuksia ja korkeampia Pb-

pitoisuuksia. Raskaiden lantanoidien osalta molempian pitoisuudet ovat hyvin tasaisia. 

 

Granaattikivien taloudellisten metallien (Cu, Zn, Pb) pitoisuudet ovat selkeästi 

suurempia muihin kiviin nähden. Niissä on kuitenkin runsaasti vaihtelua: Cu 5–1540 
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ppm (mediaani 454 ppm), Pb 18–16900 ppm (mediaani 1385 ppm), Zn 101–16400 ppm 

(mediaani 3905 ppm).  Grt-granitoidien pitoisuudet ovat selkeästi grt-dioritoideja 

suurempia. Sinkillä ja lyijyllä on havaittavissa granaattigranitoideissa kohtalainen 

positiivinen korrelaatio muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Grt-dioritoideilla 

korrelaatiota taas ei ole, vaan lyijypitoisuus on alhainen kaikissa näytteissä  (Kuva 67). 

Kuparilla ei ole korrelaatiota sinkin tai lyijyn suhteen. 

 

Kuva 67. Zn-, Pb- ja Cu-pitoisuudet granaattikivissä. Symboliikka: purppura 

kolmio=granaattigranitoidi; violetti kolmio=granaattidioritoidi. 

 

 4.6  Taloudellisten metallien pitoisuudet mineralisaation eri osissa 

Kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet ja niiden keskinäiset suhteet mineralisaation eri 

osissa on esitetty kuvassa 68. Mineralisaation läntisintä tunnettua osaa edustavassa 

kairasydämessä R1 sinkin pitoisuudet ovat korkeita, 785–15200 ppm Zn, kun taas lyijyn 

ja  kuparin pitoisuudet huomattavasti alhaisempia, 18–907 ppm Pb ja 63–979 ppm Cu. 

Kairasydämessä R2 sinkin ohella myös lyijy on selkeästi koholla ja kuparin pitoisuudet 

ovat koko mineralisaation korkeimmat. Sinkin pitoisuus vaihtelee välillä 481–16400 

ppm, lyijyn 1120–7360 ppm ja kuparin 84–1740 ppm. Havaintokohteella TOS$-4 lyijyn 

pitoisuudet ovat mineralisaation korkeimmat, 1130–16900 ppm. Sinkkiä on välillä 

5610–11000 ppm. Kuparin osuus taas edellisiä huomattavasti pienempi, 562–1070 ppm. 

Mineralisaation itäisin tunnettu osa havaintokohteella PIM$-11 on pitoisuuksiltaan 

kaikkein alhaisin: sinkkiä on 101–698 ppm, lyijyä 49–1050 ppm ja kuparia 4–23 ppm. 
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Kuva 68. Kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet (ppm) kairasydämien R1 ja R2 ja 

havaintokohteiden TOS$-4 ja PIM$-11näytteissä. 

 

Kuvassa 69 on esitettu kuparin, lyijyn ja sinkin keskinäinen vaihtelu mineralisaatiossa 

ja sivukivissä. Granaatti- ja amatsoniittikivissä sekä normaaleissa graniiteissa sinkki ja 

lyijy ovat vallitsevia ja kuparia on  vain pieniä määriä. Amatsoniittikivissä lyijyä ja 

sinkkiä on suunnilleen samassa suhteessa. Grt-granitoideissa lyijyn ja sinkin 

keskinäinen suhde vaihtelee todella paljon, kun taas grt-dioritoidit ja normaalit graniitit 

ovat sinkkipainotteisia. Dioriitit ja dioritoidit eroavat muista kivissä niiden suhteellisesti 

suuremmalla kuparin osuudella. Lyijyn osuus niissä on hyvin vähäinen. 

 

R1 
R2 TOS$-4 

PIM$-11 
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Kuva 69. Kuparin, lyijyn ja sinkin keskinäinen osuus mineralisaatiossa ja sivukivissä. 

Symboliikka kuten kuvassa 54. 

 

Kuten aiemmin amatsoniittikivien (Kuva 61) ja granaattikivien (Kuva 67) yhteydessä 

tuli ilmi, lyijyllä ja sinkillä on olemassa keskinäinen korrelaatio. Vertailtaessa kaikkia 

kiviä erottuu kaksi erillistä ryhmää: ensimmäisessä ryhmässä lyijyn ja sinkin osuus 

kasvaa tasaisesti toisiinsa nähden, toisessa ryhmässä lyijyn osuus pysyy alhaisena sinkin 

kasvamisesta riippumatta (Kuva 70). Ensimmäisen ryhmän kivet ovat poikkeuksetta 

granitoideja, toisen ryhmän pääsääntöisesti dioritoideja.  
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Kuva 70. Sinkin ja lyijyn keskinäinen korrelaatio, kaikki kivet mukana. Punainen 

pisteviiva = 1. ryhmä; sininen pisteviiva = 2. Ryhmä. 
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 5  Keskustelu 

 5.1  Yleinen geologinen ympäristö 

Suolikon alueen granitoidit ovat tyypillisesti kalimaasälpäporfyyrisiä ja vaihtelevan 

voimakkaasti suuntautuneita. Niiden väri vaihtelee harmaan ja punertavan välillä. 

Kemialliselta koostumukseltaan ne sijoittuvat graniitin ja granodioriitin välimaastoon ja 

muodostavat melko yhtenäisen ryhmän.  Serisiittiytyminen ja myrmekiittinen tekstuuri 

ovat hyvin yleisiä. 

Mafis-intermediääriset kivet Suolikossa ovat enimmäkseen heterogeenisia dioriitteja ja 

dioritoideja,  jotka esiintyvät pääosin sulkeumina ympäröivissä granitoideissa, mutta 

myös pääkivilajina varsinkin alueen lounaisosassa. Osassa kiviä on havaittavissa 

sekoittumisrakenteita granitoidien kanssa. Kemiallisesti kivet eivät muodosta yhtenäistä 

ryhmää. Koostumusvaihtelun ja ulkoasun perusteella dioriitit edustavat mahdollisesti 

useampaa kivilajiyksikköä. Hiertovyöhykkeen ympäristön dioritoidit liittynevät 

Vaajakosken litodeemiin ja lounaisosassa Korpilahden intruusiota ympäröivät 

kvartsidioriitit Istrualan litodeemiin. Osa dioritoideista on luokittelemattomia. 

Kokonaisuutena Suolikon kivilajit ovat Jyväskylän seudulle ja myös Keski-Suomen 

granitoidikompleksille hyvin tyypillisiä. Mafisten kivien mineraaliseurueen perusteella 

alueen kivet ovat metamorfoituneet amfiboliittifasieksen olosuhteissa. 

 5.2  Amatsoniittigraniitit 

 5.2.1  Yleistä 

Amatsoniitti on kalimaasälvän Pb-pitoinen, sinivihreä variaatio, jota esiintyy sekä 

ortoklaasissa että mikrokliinissä. Värimuunnos on seurausta lyijyn monimutkaisesta 

käyttäytymisestä, johon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Pb-ionin varaustila, pitoisuus ja 

sen paikka kalimaasälvän rakenteessa (Hofmeister ja Rossman  1985). Lyijyn lisäksi 

värimuunnokseen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat radioaktiivinen säteily ja 

kiderakenteessa oleva vesi.  

Hofmeister ja Rossman (1985) ovat esittäneet, että lyijy voi sitoutua kalimaasälvän 

kiderakenteeseen korvautumisreaktiolla:   

Pb
2+

 + Al
3+

 = K
+
 + SiO

4+
  

Pb
2+

-ioni ei itsessään aiheuta värimuunnosta, mutta radioaktiivisen säteilyn 
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vaikutuksesta varausaste voi muuttua, jolloin muodostuu värimuunnoksen aiheuttava 

Pb
3+

-ioni. Tämä reaktio edellyttää vesimolekyylin läsnäoloa, joka toimii väliaineena ja 

katalyyttina. Värimuutokseen tarvittava minimi Pb-pitoisuus kalimaasälvässä on noin 

60 ppm, jolloin ensimmäisenä muodostuu vaaleansinertävää amatsoniittia (Hofmeister 

ja Rossman 1985).  Pb-pitoisuuden lisääntyessä väri muuttuu siniseksi, sinivihreäksi ja 

lopulta vihreäksi. 

 5.2.2  Amatsoniitin esiintyminen 

Amatsoniitteja esiintyy graniiteissa, pegmatiiteissa, apliiteissa, graniitteihin liittyvissä 

metasomaattisissa kivissä sekä kvartsi-maasälpä- ja kvartsi-maasälpä-topaasijuonissa 

(Ostroumov 2015).  Ne liittyvät geneettisesti useimmiten harvinaisia metalleja 

sisältäviin granitoideihin, joita ovat alaskiitit, subalkaliset leukograniitit ja alkaligraniitit. 

Suurin osa amatsoniiteista sijoittuu pegmatiitteihin, joita on kaikissa kolmessa 

geneettisessä tyypissä. Näistä merkittävimpiä ovat alkaliset pegmatiitit, joissa 

amatsoniittiutumisen lisäksi tavataan usein muitakin postmagmaattisia prosesseja, kuten 

albiittiutumista, greiseniutumista ja malminmuodostusta. 

Amatsoniitteihin (erityisesti pegmatiiteissa) liittyviä mineraaleja ovat mm. albiitti, 

topaasi, berylli, fluoriitti, turmaliini sekä kiilteet. Ne ovat monien harvinaisten metallien 

lähde, joita ovat mm. tantaali, niobium, tina, litium, rubidium ja cesium.  

Amatsoniittia tavataan myös Pb-pitoisten massiivisulfidimalmien yhteydestä. Mm. 

Broken Hillin (Australia) ja Gecon (Ontario, Kanada) Pb-Zn-esiintymissä esiintyy 

amatsoniittipegmatiitteja massiivisulfidien ympärillä.  Amatsoniitin muodostumisen 

tulkitaan liittyvän metasedimenttistä alkuperää olevien silikaattien ja sulfidien 

osittaissulamiseen korkean asteen metamorfoosissa (Stevenson ja Martin 1986). 

Sulfidien uudelleen mobilisoituessa osa lyijystä on päätynyt silikaattisen sulan sekaan, 

josta on muodostunut amatsoniittisia pegmatiitteja.  

Portman Laken alueella, Kanadassa, esiintyy amatsoniittista granodioriittia, johon liittyy 

runsaasti sulfideita, mm. lyijyhohdetta ja sinkkivälkettä. Amatsoniitin katsotaan 

muodostuneen lyijyhohteen desulfurisaation seurauksena, kun granodioriittinen magma 

on assimiloinut varhaisempia metasedimenttejä ja niissä olevia sulfideja (Stevenson ja 

Martin 1988). 

Pohjois-Norjassa oleva Husvikan Pb-Zn-mineralisaatio sijoittuu nappekompleksiin 

liittyvään siirrokseen.  Sen isäntäkivenä ovat kalkkirikkaat ja peliittiset metasedimentit, 
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joita leikkaavat granodioriittinen intruusio ja useat graniittipegmatiitit. 

Malminmuodostukseen liittyvän metasomatoosin seurauksena suprakrustiset kivet ovat 

karsiutuneet ja granodioriitit ja pegmatiitit muuttuneet plagioklaasi-amatsoniitti-

granaattikiveksi (Birkeland ja Bjørlykke 1993).    

 5.2.3  Suolikon amatsoniitti 

Suolikossa amatsoniittikiveä on tavattu vain hiertovyöhykkeessä olevien 

granaattikiviosueiden yhteydestä ja näitä ympäröivästä graniitista muutamien metrien 

levyisenä alueena. Amatsoniitti sijoittuu yleensä graniitin hiertyneiden kohtien ja näiden 

lähellä olevien rakojen ympärille. 

Tämä esiintymispa viittaa amatsoniitin liittyvän hiertovyöhykkeessä tapahtuneisiin 

prosesseihin, joihin mineralisaatiokin liittyy. Tätä tukee myös, että kokokivikemiassa 

kohonneita lyijypitoisuuksia on vain mineralisaation välittömässä läheisyydessä.  

Toisinkuin useimmat pegmatiittiset amatsoniitit, Suolikon amatsoniitti ei näyttäisi 

muodostuneen graniittisen sulan fraktioitumisen seurauksena. Amatsoniittikivi ei 

muodosta selvää omaa faasiaan, vaan raja tavallisen porfyyrisen graniitin ja 

amatsoniittigraniitin välillä on häilyvä. Syntyprosessi liittynee ennemminkin 

metasomaattiseen muuttumiseen, jossa hiertovyöhykkeessä liikkunut hydroterminen 

fluidi on rikastanut porfyyristä graniittia lyijyn suhteen rakojen ja siirrospintojen 

ympäriltä. 

Tarkastelluissa ohuthieissä lyijyhohteen osuus jää enimmilläänkin alle yhden prosentin, 

vaikka kemiallisten kokokivianalyysien perusteella lyijyä on yli 15000 ppm. EPMA- 

analyysien perusteella lyijyä on merkittävästi (maksimissaan 1,67 p.-% Pb) myös 

kalimaasälvässä, mikä selittää kohonneet lyijypitoisuudet kokokivikemiassa ja 

amatsoniitin esiintymisen. Selkeästi turkooseissa tai vihertävissä näytteissä kokokiven 

lyijypitoisuus on aina yli 150 ppm. Toisaalta myös amatsoniittia sisältämättöissä 

porfyyrisissä graniiteissa Pb-pitoisuus voi olla yli 1000 ppm. 

Kalimaasälvässä Pb-pitoisuus vaihtelee suuresti: heikosti turkoosissa kalimaasälvässä 

Pb-pitoisuus voi olla jopa 16000 ppm, mutta voimakkaammin vihreässä ”vain” 4000 

ppm.  Myös normaaleissa, harmaan punertavissa graniiteissa kalimaasälvän 

lyijypitoisuus voi olla yli 500 ppm. Voidaankin todeta, että selkeästi vihertävissä kivissä 

lyijypitoisuus on kohonnut, mutta kaikissa tapauksissa pelkkä kohonnut lyijypitoisuus ei 

riitä värimuunnoksen aikaansaamiseksi. Havainto on samansuuntainen kirjallisuudessa 
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mainittujen amatsoniitipitoisten sulfidiesiintymien kanssa. 

Suolikossa lyijyn päätymisestä amatsoniittiin voidaan esittää ainakin kaksi teoriaa: 

1) Lyijyhohde ja amatsoniitti edustavat samaa generaatiota. Lyijy on päätynyt 

amatsoniittiin suoraan fluidin kulkiessa kiven läpi ja samanaikaisesti on 

kiteytynyt myös lyijyhohdetta pieniä määriä. 

2) Lyijyhohde ja amatsoniitti edustavat eri generaatioita. Lyijyä on ensin sitoutunut 

lyijyhohteeseen granaatin yhteyteen. Myöhemmässä vaiheessa on tapahtunut 

lyijyhohteiden desulfurisaatio ja lyijy on uudelleenmobilisoitunut ja päätynyt 

amatsoniitteihin. 

Amatsoniittigraniittia edustavista näytteistä puuttuvat sulfidit lähes kokonaan muutamia 

satunnaisia rikkikiisuja lukuunottamatta, joten kalimaasälvän ja lyijyhohteen suoraa 

yhteyttä ei voida tarkastella. Granaattikivissä lyijyhohdetta esiintyy paikoittain 

kalimaasälpien raerajoilla pirotteisena ja  pieninä sulkeumina, mutta näiden välillä ei ole 

optisesti havaittavissa merkkejä desulfurisaatioreaktioista. Myöskään 

mineraalianalyyseissa ei ollut havaittavissa säännönmukaisia eroavaisuuksia 

amatsoniittikiteiden ydinosan ja reunan välillä, mistä voisi päätellä mahdollisia 

indikaatioita ulkoapäin tulleesta lyijystä. 

Ottaen huomioon lyijyhohteen vähäisen esiintymisen ja amatsoniitin suuren 

lyijypitoisuuden, vaikuttaa epätodennäköiseltä, että amatsoniitin lyijy olisi sulfideista 

lähtöisin. Tätä tukevat desulfurisaatioreaktioista kertovien merkkien puuttuminen 

lyijyhohteen ja kalimaasälvän välillä. Lyijyhohde ja amatsoniitti kuulunevat kuitenkin 

samaan generaatioon ja liittyvät saman mineralisoivan fluidin toimintaan. Lyijyn 

alkuperäinen lähde on kuitenkin tuntematon.  

 5.3  Mineralisoituneet granaattikivet  

 5.3.1  Muuttumisesta  

Mineralisoituneissa granaattikivissä selkein muuttuminen on granaattiutuminen, jossa 

biotiitti ja sarvivälke ovat kokonaan tai osittain korvautuneet granaatilla. Muunlaiset 

muuttumista indikoivat merkit ovat heikommin erottuvia. Nämä saattavat olla 

kadonneet granaatin muodostumisen yhteydessä. 

Granaattiutuminen ei ole sidonnainen kivessä näkyvään deformaation voimakkuuteen, 

koska Suolikon alueella esiintyy runsaasti deformoituneita kiviä, joissa ei ole 
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havaittavissa granaattia. Granaattia voi toisaalta esiintyä kivessä, jossa deformaatio on 

ollut heikkoa.  

Granitoideissa, jotka pääsääntöisesti ovat runsaimmin granaattiutuneita, kiven 

aikaisempi tekstuuri, esim. raitaisuus, on hyvin erotettavissa. Muuttumisreaktio on ollut 

suhteellisen yksinkertainen; yksi mineraali on korvautunut toisella. Dioritoideissa 

ulkoasu on heterogeenisempi, jonka syynä on mahdollisesti granitoideja vaihtelevampi 

mineralogia ja tästä johtuvat erilaiset reaktiot. 

Granaattiutuminen liittyy todennäköisesti hydrotermiseen/metasomaattiseen 

muuttumiseen, jonka on aiheuttanut kiven läpi kulkenut fluidi. Samaan fluiditoimintaan 

liittynee myös kalimaasälvän amatsoniittiutuminen. Muuttuminen rajoittuu kivien 

hiertyneisiin kohtiin, siirrospintoihin ja näihin liittyviin rakoihin, joissa fluidi on päässyt 

liikkumaan helpommin.  

Granaattikivissä on selvästi erotettavissa kivien aiempi tekstuuri ja niissä ei näy 

merkkejä jälkeenpäin muodostuneista juonista tai muista leikkaavista rakenteista. Näin 

ollen niiden muodostuminen liittyy selvästi nuorempaan tapahtumaan kuin alueen muut 

kivilajiyksiköt. 

Granaattikivissä on jonkin verran serisiittiä ja kloriittia, mutta näiden esiintyminen on 

muutenkin tyypillistä alueen kivissä. Mineralisaation yhteydessä näiden määrä on 

kuitenkin sen verran vähäinen, ettei voida puhua varsinaisesta malmiutumisen 

aiheuttamasta muuttumisesta. 

Myös titaniitti, zirkoni ja monatsiitti esiintyvät kivissä yleisinä aksessoreina. Erityisesti 

titaniitti muodostaa vierasmuotoisia kidekasaumia biotiittien raerajoilla ja rakeiden 

sisään, ja joskus sen yhteydessä on myös leukokseenia ja ilmeniittiä. Sen sijaan 

omamuotoiset kiteet ovat harvinaisia. Tämä esiintymistapa viittaisi titaniitin 

metamorfiseen tai hydrotermiseen alkuperään. Koska tällaisia piirteitä esiintyy myös 

muissa kuin granaattikivissä, ei niitä voida suoraan yhdistää granaattiutumiseen. Se 

kuitenkin kertoo laajemmasta hydrotermisesta toiminnasta alueella. 

Sarvivälkettä sisältävien granaattidioritoidien muita kiviä selkeästi korkeammat P-, Zr-, 

Ce- ja La-pitoisuudet (sekä myös runsas zirkonin ja monatsiitin määrä) antavat viitteitä, 

että granaattiutumiseen saattaa  liittyä myös zirkoniumin ja lantanidien mobilisoitumista. 

Hydrotermiseen mobilisoitumiseeen viittaa myös näytteen PIM$-11.5 poikkeuksellinen 

REE-jakauma, jollaista ei synny magmaattisten prosessien kautta.  Monatsiittien 
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vierasmuotoisen esiintymistavan ja poikkeuksellisen runsaan määrän takia nämäkään 

tuskin ovat magmaattista alkuperää vaan todennäköisesti hydrotermisessä toiminnassa 

muodostuneita. 

Normaaleissa olosuhteissa zirkonium ja harvinaiset maametallit ovat melko immobiileja. 

Niiden hydroterminen mobilisoituminen edellyttää esimerkiksi sopivan 

kloridikompleksin läsnäoloa ja rikastuminen suuremmassa määrin fluidin 

vuorovaikutusta kylmemmän, pH:ta neutralisoivan kiven tai fluidin kanssa (Williams-

Jones ja muut 2012). Hydrotermiset zirkonit liitetään usein graniittiseen magmatismiin 

(Rubin ja muut 1993). Zirkoniumin mobilisoituminen on tyypillisintä alkalisiin 

syväkiviin liittyvissä fluoririkkaista hydrotermisissä systeemeissä, mutta se ei ole 

mahdottomuus myöskään fluoriköyhissä ei-alkalisissa kivissä. Hydrotermisiä zirkoneja 

sekä muita Zr- , Ti- ja Al- pitoisia faaseja on tavattu mm. karsikivistä, epitermisistä 

jalometalli-malmeista ja VMS-malmeista.  Zirkoniumin hydrotermistä mobilisoitumista 

on raportoitu myös Pampalon kultaesiintymän isäntäkivistä ja sen tulkitaan liittyvän 

todennäköisesti kalimuuttumiseen kultamalmin muodostumisen yhteydessä (Käpyaho ja 

muut 2017). 

 

Näytteessä R1-17.60 on havaittavissa granaatissa sekundääristä biotiittia, jossa on 

vierasmuotoista, reunoiltaan hajoavaa monatsiittia. Kyseinen monatsiitti on siis 

tulkittavissa granaattia nuoremmaksi. Toisaalta useissa näytteissä löytyy 

zirkonisulkeumia granaateissa, jotka ovat granaattia vanhempia. Tämän perusteella 

granaatti saattaa liittyä samoihin tapahtumiin zirkonin ja monatsiitin muodostumisen 

kanssa tai ainakin ajoittua näiden väliseen aikaan. 

Mäytteen R1-17.60 zirkoneista ja monatsiiteista on saatu ajoituksissa kahdenlaisia ikiä, 

1870–1880 Ma ja 1770–1790 Ma (H. Huhma, kirjallinen tiedonanto, 2017). 

Vanhemman iän voidaan katsoa edustavan kiven alkuperäistä kiteytymisikää. Nuorempi 

ikä edustaa myöhempää metamorfis-hydrotermista tapahtumaa, joka liittynee granaatin 

ja sulfidien muodostumiseen. 

Muutamissa granaatti- ja amatsoniittikivissä on merkkejä kalimuuttumisesta. Runsaasti  

granaattia ja gahniittia sisältävissä näytteissä (lähes kaikki R2-näytteet) välitiloissa 

esiintyvä poikiliittinen (optisesti jatkuva) kalimaasälpä koostuu pelkästään ortoklaasista. 

Mikrokliini taas on näytteissä PIM$-11 ja TOS$-4 yleinen. Pelkän ortoklaasin 
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esiintyminen on mahdollinen indikaatio systeemissä vallinneeseen melko korkeaan 

lämpötilaan. 

Kairasydämen R1 kivissä granaattidioritoidien välissä on graniittisempi osue (R1-24.05), 

jossa on merkittävästi myös sarvivälkettä (jota ei muissa alueen graniiteissa ole). Tämä 

voisi olla  kalimuuttunut grt-dioritoidi. Poikkeuksellisen määrän kalimaasälpää sisältää 

myös amatsoniittinen näyte PIMS$-11.3.  

Kokokivikemiassa näytteissä R1-24.05 ja PIM$-11.3  K- ja Ba-pitoisuudet ovat koholla 

normaaleihin graniitteihin nähden, mikä on tyypillinen piirre kalimuuttumiselle. 

Pitoisuudet eivät ole kuitenkaan yhtenäisiä kaikissa granaattikivissä.  

Kalimuuttumiseen liittyy usein myös biotiitin muodostumista. Biotiittia esiintyy 

näytteissä runsaasti, mutta sen yhteys kalimuuttumiseen on epävarma, koska granaatin 

muodostuminen on hävittänyt suuren osan aiemmin esiintyneestä biotiista. Biotiittia on 

paikoitellen hyvinkin runsaasti, mutta tämä on muuttumista vanhempaan hiertymiseen 

liittyvä ilmiö. Sekundaarista biotiittia tosin esiintyy paikoittain näytteissä, oletettavasti 

retrograadissa vaiheessa tapahtuneen granaatin hajoamisen seurauksena.  

 5.3.2  Granaatista 

Almandiini on granaattiryhmän Fe-rikas päätejäsen ja yleisimmin esiintyvä granaatti 

metamorfoituneissa kivissä  (Deer ja muut 1992). Se on yleinen mm. liuskeissa, jotka 

ovat muodostuneet alueellisessa metamorfoosissa argilliittisista sedimenteistä. 

Almandiinigranaatti sisältää tyypillisesti myös spessartiini- ja pyrooppipäätejäseniä ja 

toisinaan myös grossulaaria.  

Almandiinille on ominaista koostumusvyöhykkeellisyys. Normaalisti prograadissa 

metamorfoosissa muodostuneiden granaattien Mn- ja Ca-pitoisuudet vähenevät ja Fe- ja 

Mg-pitoisuudet kasvavat ytimestä reunaa kohti (mm. Hollister 1966, Fediyukova ja 

Vejnar 1971, Grant ja Weiblen 1971 ja Ruiz 1976).  Granaattien reunaosien 

rikastuminen Mn:n suhteen ytimeen nähden saattaa viitata kiteytymisen aikaiseen 

lämpötilan laskuun ja/tai retrograadiseen muuttumiseen. Lämpötilan muutos on 

lyhytaikainen, jos poikkeama on vain reunaosissa. Pitempiaikaisesta muutoksesta kertoo 

koostumusvyöhykkeellisyyden muuttuminen käänteiseksi koko kiteen osalta.   

Suolikon granaattien koostumus on enimmäkseen almandiini-spessartiini, poikkeuksena 

näyte R1-17.60, joissa granaatti on almandiini-grossulaari. Pyroopin osuus on vähäinen 

kaikissa näytteissä. 
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Näytteistä R1-4.55 ja TOS$-4.3 analysoiduissa granaateissa on havaittavissa 

vyöhykkeellisyyttä, joissa reunat ovat keskiosiin nähden rikastuneet spessartiinista ja 

grossulariista ja köyhtyneet almandiinista. Tämä voidaan tulkita lämpötilan laskuna ja 

mahdollisena retrograadina vaiheena granaatin muodostumisen loppuvaiheessa. 

Suolikossa granaatti näyttää muodostuneen pääsääntöisesti prograadissa reaktiossa sen 

korvatessa biotiittia. Koska protoliitti on suhteellisen Mn-köyhä, granaattien mangaani 

ja mahdollisesti ainakin osa raudasta on peräisin fluidista.   Näytteissä on havaittavissa 

myös retrograadisia reaktioita, joissa granaattia on hajonnut muodostaen sekundaarista 

biotiittia. 

Granaattidioritoideissa on granaattia muodostunut myös sarvivälkkeen yhteyteen; joskin 

prograadisiin reaktioihin osaa ottaneet komponentit ovat epäselviä. Sarvivälkkeessä 

esiintyvät pyöreähköt mineraalikausaumat viittaavat, että granaatti olisi myöhemmässä 

vaiheessa hajonnut retrograadisessa reaktiossa antofylliitiksi ja kvartsiksi (+ 

plagioklaasiksi). Reaktio on voinut kulkea myös toiseenkin suuntaan.  Näytteessä R1-

4.55 granaatit ovat myös paikoin korvautuneet karbonaateilla ja rikkikiisulla, mikä on 

retrograadinen reaktio. 

Granaattien ulkoasun ja esiintymistavan perusteella voidaan arvioida granaattien 

syntytapaa ja mineralisaatioprosessin vaihetta. Granaattia esiintyy kahden tyyppisesti: 1) 

Pyöreän omamuotoiset, raerajoiltaan siistit ja pääosin sulkeumia sisältämättömät 

granaatit esiintyvät yhteenkasautuneina ryppäiksi ja pääosin granitoideissa.  Kiteet ovat 

pääsääntöisesti pienikokoisia, vaikka toisinaan seassa on yksittäisiä isompia kiteitä. 

Näissä on havaittavissa vain niukasti retrograadisia piirteitä tai myöhemmin 

tapahtuneita muutoksia. 2) Toisaalta on suuria, osittain omamuotoisia tai 

vierasmuotoisia, poikiloblastisia granaatteja,  jotka sisältävät usein runsaasti sulkeumia 

ja ovat rakoilleita ja raerajoiltaan epämääräisiä. Niiden protoliitti on yleensä dioritoidi.  

Granaattien raerajat voivat olla kiteen toiselta puoleltaan epämääräisiä ja toiselta 

puolelta terveen näköisiä. 

Pienet, omamuotoiset granaatit saattavat edustaa granaattiutumisen alkuvaihetta, jossa 

olosuhteet ovat suosineet runsasta kidealkioiden muodostumista kasvun sijaan.  

Myöhemmässä vaiheessa kiteet ovat kasvaneet yhteen, jolloin välitiloissa olleet 

mineraalit ovat jääneet kasvavien granaattien sisään sulkeumiksi.  Vierasmuotoiset, 

suurimmat poikiloblastit ovat usein muodostuneet yhteenkasvaneista pienemmistä 
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granaateista; vain osa suurista poikiloblasteista on pelkästään yhdestä kidealkiosta 

kasvaneita. Poikiloblastisissa granaateissa on nähtävissä granaattiutumisen huippuvaihe 

ja tätä seurannut retrograadinen vaihe. 

Saattaa myös olla, että graniiteissa mineralisoitumiseen liittyvä muuttuminen on 

edennyt hieman eri tavalla kuin dioritoideissa. Graniiteissa granaattikiteet ovat pieniä ja 

omamuotoisia ja esiintyvät runsaina rypälemassoina, kun taas dioritoideissa kiteet ovat 

kasvaneet suuriksi vierasmuotoisiksi poikiloblasteiksi. Tämä voi johtua suoraan kiven 

kemiallisesta koostumuksesta, fluidin koostumuksesta, olosuhteiden (mm. hapen ja rikin 

fugasiteetti) pienistä vaihteluista tai näiden yhdistelmästä. 

Granaateissa esiintyy pieniä määriä sinkkiä ja lyijyä. Nämä saattavat olla peräisin 

suoraan granaattia muodostaneesta fluidista tai granaattia edeltäneestä biotiista (johon 

metallit todennäköisesti peräisin fluidista). Ne voivat olla peräisin myös välitiloissa 

olevista sulfideista tai sulkeumiksi jääneistä sulfideista. 

 5.3.3  Gahniitista 

Gahniittia tavataan useista erilaisista geologisista ympäristöistä. Yleisimmin sitä 

esiintyy metamorfoituneiden sulfidimalmien yhteydessä (Spry, 1987a, Heimann ja muut 

2002). Muita ympäristöjä ovat alumiinirikkaat metasedimentit (Frost 1973; Wagner ja 

Crawford 1975; Fenestra et al 2003), pegmatiitit ja kvartsijuonet (Sorbye 1950), 

marmorit ja karsikivet (Nemec 1973) ja syväkivien kontaktimetamorfiset aureolit 

(Loomis 1972).  

Gahniittia voi muodostua usealla eri tavalla: 1) Zn-oksidien metamorfoosilla (Segnit 

1961), 2) sinkkivälkkeen desulfurisaatiolla (Spry ja Scott 1986a, b; Spry 2000), 3) 

metamorfis-hydrotermisistä liuoksista saostumalla (Wall 1977) tai 4) sinkkipitoisten 

silikaattien, kuten biotiitin (Atkin 1978, Dietworst 1980) tai stauroliitin (Stoddard 1979) 

hajoamisreaktiossa.  

Gahniitin koostumusta kontrolloivat fysikaaliset ja kemialliset tekijät mukaan lukien 

rikin ja hapen fugasiteetti, paine, lämpötila ja isäntäkiven koostumus (Heimann ja Spry 

2005). Gahniittien Zn/Fe-suhde on tyypillisesti suurempi alhaisen asteen metamorfisissa 

kivissä (vihreäliuskefasies) kuin korkea-asteisissa (granuliittifasies) kivissä. Suurempi 

sinkin osuus suosii myös korkeaa hapen ja rikin fugasiteettia.  

Sinkkivälkkeen, rikkikiisun ja magneettikiisun yhteydessä esiintyvän gahniitin Zn/Fe-

suhde on melko vakio johtuen rautasulfidien puskurivaikutuksesta (Spry ja Scott 1986a). 
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Rautasulfidien osuuden ollessa vähäinen (alle 1 %) gahniitin koostumus määräytyy 

kokokiven koostumuksen mukaan. Esimerkiksi sulfidiköyhissä, mafis-ultramafisissa 

kivissä gahniittien koostumus on lähempänä normaalia spinelliä.  

 
Suolikossa gahniittia esiintyy neljällä tavalla: 1) laikkuina ja sulkeumina granaatissa, 2) 

laikkuina biotiitissa, 3) sinkkivälkkeen ja granaatin yhteydessä ja 4) omina rakeinaan.  

Granaatissa esiintyvä gahniitti voi olla granaatin kasvaessa sen sisään jäänyt sulkeuma, 

jolloin gahniitin ja granaatin välillä ei ole tapahtunut reaktiota. Toisinaan gahniitti 

näyttää muodostuneen pieninä pisteinä tai vierasmuotoisina laikkuina granaatin 

reunoille ja sisäosiin. Koska granaatti ei pysty sitomaan kiderakenteeseensa sinkkiä, 

gahniitin muodostuminen pelkästään granaatista ei ole todennäköistä, vaan siihen 

tarvitaan lisäksi ulkoinen sinkin lähde, esim. fluidi.  EPMA-analyyseissa granaateissa 

havaittiin pieniä määriä sinkkiä (0,1-0,2 p-% ZnO). Nämä voisivat olla granaatin 

muodostuessa kiderakenteen ulkopuolelle jääneitä sinkkipitoisia mikropartikkeleita. 

Gahniittilaikkujen yhteydessä on joskus hienorakeisia mineraaleja, joiden tunnistaminen 

on hankalaa. Nämä voivat olla esim. sinkkivälkettä tai biotiittia, jolloin näiden sisältämä 

sinkki mahdollistaisi gahniitin muodostumisen granaattiin. Granaateissa olevat pienet 

fluidisulkeumat voivat myös olla sinkin lähde. 

 

Gahniitti esiintyy useimmiten biotiitin ja granaatin kanssa, mutta myös pelkästään 

biotiitin yhteydessä. Biotiiteissa olevat gahniittilaikut voivat liittyä sinkkipitoisen 

fluidin reagointiin biotiitin kanssa tai ne voivat olla muodostuneet myös suoraan 

biotiitista ilman ulkoista sinkin lähdettä (fluidi), koska biotiitti pystyy sitomaan itseensä 

merkittävästi sinkkiä. 

Kairasydämen R1 näytteissä esiintyy yleisesti granaattiin muodostunutta sekundaarista 

biotiittia, johon liittyy myös gahniitti.  Kyseessä saattaa olla retrograadi reaktiosarja, 

jossa granaatin hajotessa muodostuu sekundaarista biotiittia, joka edelleen muuttuu 

gahniitiksi. Gahniittia voi muodostua biotiitista retrograadisella reaktiolla (Haack 1969): 

biotiitti = kloriitti + gahniitti 

Suhteellisen vähäisen kloriitin määrän vuoksi tämä reaktio ei todennäköisesti ole ollut 

merkittävä Suolikon alueella. 

Sinkkipitoinen biotiitti voi hajota myös prograadissa reaktiossa muodostaen  gahniittia 
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reaktiolla (Dietvorst 1980):  

biotiitti + sillimaniitti + kvartsi = kordieriitti + gahniitti + fluidi 

Gahniittia on toisinaan muodostunut granaateissa esiintyvien pienten 

sinkkivälkesulkeumien tai suonimaisen sinkkivälkkeen ympärille. Tämä voisi selittyä 

sinkkivälkkeen desulfurisaatioreaktioilla, jossa almandiini ja sinkkivälke reagoivat, 

jolloin muodostuu gahniittia, magneettikiisua ja kvartsia (Spry ja Scott 1986a, Spry  

2000):  

 Fe3Al2Si3O12 + ZnS + S2 = ZnAl2O4 + 3 FeS + 3 SiO2 + O2 

tai sitten  sinkkivälke ja sillimaniitti reagoivat, muodostaen gahniittia ja kvartsia:  

ZnS + Al2SiO5 + ½ O2 = ZnAl2O4 + SiO2 + ½ S2 

Yhdestäkään näytteestä ei havaittu kordieriittia eikä sillimaniittia, joten todisteita näiden 

osallisuudesta gahniitin muodostumiseen ei ole. Joko näitä mineraaleja ei ole ollut 

ollenkaan, mikä on tyypillistä I-tyypin granitoideille, tai sitten ne ovat kuluneet loppuun 

gahniitin muodostumisreaktiossa. 

Kairasydämen R1 näytteissä sinkkivälkkeen ympärillä oleva gahniitti on usein 

töhkäisen näköistä ja sisältää runsaasti sulkeumia, jotka saattavat edustaa 

desulfurisaatiossa muodostuneita reaktiotuotteita. Kairasydämen R2 näytteissä 

sinkkivälke puuttuu lähes kokonaan ja sen sijaan gahniitin ja magneettikiisun määrä on 

hyvin runsas. Tämä voisi viitata pitkälle edenneeseen desulfurisaatioon (almandiini–

sinkkivälkereaktio). 

Etenkin kairasydämen R2 näytteissä esiintyy tarkkareunaisia gahniitteja rypälemäisinä 

ryhminä, jotka eivät ole suoraan kytköksissä granaatteihin, biotiitteihin tai 

sinkkivälkkeeseen. Ne voivat olla muodostuneet suoraan fluidista kiteytymällä. 

Toisaalta rakeiden paikoittain tuhruisuus ja runsas pienten sulkeumien määrä viittaavat 

näiden syntymiseen todennäköisemmin metamorfisten reaktioiden kautta, esim. 

granaatin muuttumisen seurauksena. 

Gahniittien päätejäsenten suhteissa esiintyy vaihtelua esiintymisympäristöstä riippuen. 

Heimann ja Spry (2005) ovat esittäneet, että ympäristöstä riippuvaisen 

koostumusvaihtelun pohjalta gahniitit voidaan  jakaa 7 ryhmään. Tämän perusteella 

gahniittia voidaan hyödyntää indikaattorimineraalina massiivisten sulfidimalmien 

etsinnässä.  Ryhmät ja niiden selitykset on esitetty kuvassa 71. 
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Suolikon gahniitit sijoittuvat koostumuksensa perusteella metamorfoituneiden 

massiivisulfidien (ryhmä 3) ja graniittipegmatiittien ryhmään (ryhmä 5).  Varmuudella 

voidaan sanoa, että Suolikon mineralisaatio ei ole metamorfoitunut massiivisulfidi, 

mutta gahniitti voisi saada vastaanvanlaisen koostumuksen sinkkivälkeen 

desulfurisaation seurauksena rautasulfidien puskuroimassa ympäristössä. Gahniitin 

koostumus voisi selittyä myös magmaattis-hydrotermisellä alkuperällä, jossa 

mineralisoiva fluidi on karannut fraktioituneesta, pegmatiittisesta magmasta. 

Magmaattista alkuperää tukee se, että koostumus asettuu ”pegmatiittiryhmälle” 

ominaisesti kolmion spinelliköyhälle sivulle, kun taas ”massiivisulfidin ryhmässä”  

koostumuksissa olisi tyypillisesti enemmän hajontaa. 

 

 

 

Kuva 71. Suolikon gahniittianalyysien sijoittuminen Heimannin ja Spryn (2005) 

diskriminaatiodiagrammille. 1=marmorit, 2=metamorfoituneet massiivisulfidit ja 

rikkiköyhät kivet Mg-Ca-Al-muuttumisvyöhykkeissä, 3=metamorfoituneet 

massiivisulfidit Fe-Al-metasedimenteissä ja metavulkaniiteissa, 4=metabauksiitit, 

5=graniittipegmatiitit, 6=muuttumattomat ja hydrotermisesti muuttuneet Fe-Al-rikkaat 

metasedimentit ja metavulkaniitit, 7=Al-rikkaat granuliitit. 
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 5.3.4  Sulfideista ja metallipitoisuuksista 

Suolikon sulfidien mineralogia on melko yksinkertainen. Ne muodostuvat 

sinkkivälkkeestä, kuparikiisusta, lyijyhohteesta sekä magneetti- ja rikkikiisusta. Näiden 

lisäksi esiintyy vain pieninä määrinä markasiittia tai yksittäisinä rakeina kovelliittia ja 

arseenikiisua. 

Kokokivikemiassa granaattikivien sinkillä ja lyijyllä on positiivinen keskinäinen 

korrelaatio, joka viittaa näiden liittyvän samanaikaisiin tapahtumiin. Sinkin ja lyijyn 

erilainen jakautuminen sulfideihin ja silikaatteihin voi johtua näiden erilaisesta 

käyttäytymiseen  eri olosuhteissa. Esimerkiksi lyijyn alhaisempi pitoisuus 

kairasydämessä R1 voi liittyä kivien mineralogiaan: grt-dioritoideissa on vähemmän 

potentiaalista kalimaasälpää, johon lyijyä voisi sitoutua muodostaen amatsoniittia. 

Sulfidit ovat enimmäkseen vierasmuotoisia ja esiintyvät sulkeumina, välitiloissa tai 

suonimaisina pesäkkeinä. Rypälemäisten granaattien ja gahniittien seurassa ne 

rajoittuvat pääosin välitiloihin, joskin pieniä rakeita voi esiintyä myös sulkeumina. 

Tämä osoittaa, että suurimmalla osalla sulfideista kiteytyminen on alkanut vasta 

granaatin jälkeen.  

Poikiloblastisten suurempien granaattien ja vierasmuotoisten gahniittien seurassa 

sulfidit esiintyvät pääosin suonina ja suonien ulkopuolisissa välitiloissa. Osa isommissa 

granaateissa olevista sulfidisulkeumista ovat aikaisemmassa vaiheessa välitiloissa 

esiintyviä sulfideja, jotka granaatin kasvaessa ovat jääneet sen sisään. Paikoin on 

nähtävissä sinkkivälkkeen tunkeutumista isompiin granaatteihin näissä olevia rakoja 

pitkin, mikä on selkeästi myöhempi tapahtuma. 

Näytteissä, joissa sulfidit esiintyvät pelkästään välitiloissa, ne ovat pääasiassa 

magneettikiisua ja kuparikiisua. Sinkkivälkettä ja lyijyhohdetta on vähemmän. Suonina 

esiintyvät sulfidit taas ovat pääasiassa sinkkivälkettä ja vähemmässä määrin 

kuparikiisua ja magneettikiisua. Magneettikiisu ja kuparikiisu  esiintyvät usein 

sulkeumina sinkkivälkkeessä, jotka voivat olla suotaumia tai sitten ennen sinkkivälkettä 

kiteytyneitä.  Lyijyhohdetta on sulfideista vähiten, ja se esiintyy erillisinä rakeina tai 

kuparikiisun tai magneettikiisun yhteydessä. Välitiloissa se sijoittuu kalimaasälvän 

yhteyteen.  
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Rikkikiisua ja markasiittia on melko vähän, ja ne puuttuvat suurimmasta osasta näytteitä. 

Rikkikiisua on vain muutamassa näytteessä (R1-4.55, TOS$-4-näytteet, PIM$-5), joissa 

se esiintyy mm. magneettikiisua korvaana. Tämä viittaa loppuvaiheessa osassa 

mineralisaatiota vallinneeseen alhaiseen lämpötilaan, kohonneeseen rikin fugasiteettiin 

ja melko hapettaviin olosuhteisiin. Myös kovelliitin esiintyminen, kuten näytteessä 

TOS$-4.5, indikoi kohonnutta rikin fugasiteettia. 

Sinkkivälkkeen ja magneettikiisun esiintyminen rikkikiisun puuttuessa viittaa 

systeemissä vallinneeseen rikin alhaiseen fugasiteettiin. Spry ja Scott (1986a) ovat myös 

osoittaneet, että granaatin esiintyminen sinkkivälkkeen kanssa samanaikaisesti on 

rajoittunut olosuhteisiin, joissa vallitsee alhainen rikin ja hapen fugasiteetti. 

 5.4  Paine ja lämpötilaolosuhteista 

Aineiston rajoitteiden vuoksi tarkkaa arviota systeemissä vallinneista paine-

lämpötilaolosuhteista on vaikea antaa. Metamorfisten indeksimineraalien, kuten 

kyaniitin, andalusiitin, sillimaniitin, stauroliitin tai kordieriitin puuttuminen 

mineraaliseurueista hankaloittaa olosuhteiden määrittämistä. Granaatti ja gahniitti ovat 

stabiileja melko laajalla paine-lämpötila-alueella, joten pelkästään niiden perusteella 

lämpötilan määritys ei onnistu. 

Kairasydänten R1 ja R2 näytteissä sinkkivälkkeiden rautapitoisuudet ovat korkeita, 

paikoin yli 20 mol-% FeS. Tämä viittaisi muodostumisen aikaiseen korkeampaan 

lämpötilaan, koska runsaasti rautaa sisältävät sinkkivälkkeet ovat yleensä 

korkeammassa lämpötilassa kiteytyneitä. Tulkinta on tosin ainoastaan suuntaa antava, 

koska sinkkivälkkeen koostumus on yleensä muuttunut kiteytymisensä jälkeen. 

Sinkkivälkebarometrin tulokset antavat sulfidien kiteytymisolosuhteiksi 7 kbar (690 °C) 

ja 8,8 kbar (725 °C).   Lämpötilat ja paineet vastaavat amfiboliittifasieksen olosuhteita, 

joka on mineraaliseurue huomioiden mahdollinen. On huomattava kuitenkin, että yli 

600 °C:n lämpötilassa sinkkivälkebarometrin tulokset ovat epätarkempia, joten arvio 

paineolosuhteista on vain suuntaa antava. 

Tarkemmassa mikroskooppitarkastelussa havaittiin, että sinkkivälke-rikkikiisu-

magneettikiisuseurueessa oleva rikkikiisu on tullut systeemiin vasta myöhemmässä 

vaiheessa korvaten aiemmin esiintynyttä magneettikiisua. Tämä tarkoittaa, että 

sinkkivälke on ollut alun perin kontaktissa vain magneettikiisun kanssa, jolloin sen 
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koostumus on voinut muuttua.  Epävarmuutta lisää analysoitujen rakeiden melko suuret 

rautapitoisuuserot. Huomioiden myös näytteessä havaitut muut tekijät, kuten sulfidien 

hapettumisen, sinkkivälkkeiden rautapitoisuus on todennäköisesti muuttunut 

alkuperäisestä. Tasapainottumisesta seurannut rautapitoisuuden väheneminen antaa 

sinkkivälkebarometrissa tulokseksi todellista korkeampia paine-olosuhteita. 

 

 5.5  Mineralisaation tulkinta havaintokohteittain 

 5.5.1  Kairareikä R1 

Kairasydämen R1 näytteissä granaattikivet ovat huomattavan heterogeenisiä ja 

protoliitin koostumusvaihtelusta johtuen granaatin kanssa esiintyvä mineraaliseurue on 

poikkeava muihin kohteisiin nähden. Granaattia on muodostunut sekä biotiitin että 

sarvivälkkeen yhteyteen, mutta gahniittia esiintyy vain ylimmissä näytteissä (R1-4.55, -

8.00 ja -17.60), joista  sarvivälke puuttuu. Granaatti ja sulfidit esiintyvät runsaimpana 

granaattikiven keskimmäisessä osassa (R1-8.00, R1-17.60 ja R1-21.10) ja vähenevät 

asteittain reunoille päin. Tämä saattaa johtua fluidin suuremmasta aktiivisuudesta ja 

metallipitoisuudesta  keskikohdassa.  

Ylimpien osien granaateille (R1-4.55) on ominaista rakoillut ja pirstaloitunut ulkoasu, 

joka voi liittyä hauraassa kivessä tapahtuneeseen deformaatioon tai olla hydraation 

aiheuttamaa. Granaattien yhteydessä on usein sekundaarista biotiittia rakotäytteenä. 

Granaatit ovat paikoin korvautuneet karbonaateilla ja rikkikiisulla, jotka muodostavat 

pseudomorfeja. Muutokset voivat liittyä laskevaan lämpötilaan granaatin 

muodostumisen loppuvaiheessa. 

Granaattikivien keskiosissa (R1-8.00, R1-17.60 ja R1-21.10) erottuu systeemin 

prograadin metamorfoosin huippuvaihe ja tätä seurannut retrograadinen vaihe. Granaatit 

ovat kasvaneet suuriksi poikiloblasteiksi, mikä viittaa pitkän aikaan vaikuttaneeseen  

korkeahkoon lämpötilaan ja melko staattisen ympäristöön. Toisaalta näytteessä R1-8.00 

näkyvä granaattien breksioituminen sinkkivälkesuonien yhteydessä antaa viitteitä, että 

granaatin muodostumisen loppuvaiheessa lämpötila on laskenut, joka on altistanut sitä 

hauraalle deformaatiolle. 

Sulfidien esiintyvät sekä sulkeumina että suonimaisina. Pienet sulfidisulkeumat lienevät 

alkujaan kiteytyneet pienikokoisten granaattien välitiloihin. Sinkkivälkesuonien synty  
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ajoittuu selkeästi myöhäisempään vaiheeseen, koska granaatit ovat olleet suurikokoisia 

sen tapahtuessa. Lämpötilan laskeminen on voinut tehdä kiveä hauraammaksi ja 

edesauttaa rakojen syntymistä, joihin sulfidipitoinen fluidi on päässyt helposti 

tunkeutumaan. 

Gahniitin muodostuminen sinkkivälkesuonten ympärille breksioituneisiin granaatteihin 

voisi indikoida ainakin hetkellistä lämpötilan nousua, koska desulfurisaatio on 

prograadinen reaktio. Lämpötila on siis noussut uudestaan.  Kairasydämen R2 näytteistä 

omamuotoisia gahniittikiteitä ei ole muodostunut poikkeavista olosuhteista johtuen 

(alhaisempi hapen fugasiteetti).  

Myöhäisestä retrograadisesta vaiheesta nähtäviä merkkejä ovat mm. magneettikiisun 

reunoilla esiintyvä rikkikiisukorona. Osassa granaattien reunoja on havaittavissa 

resorboitumista ja reagointia plagioklaasin ja biotiitin kanssa. Biotiiteissa esiintyvä 

gahniitti voi liittyä joko retrograadiin tai prograadiin vaiheeseen. 

Grt-dioritoidien välissä oleva sulfidipitoinen, granaattiköyhä ”väligraniitti” saattaa olla 

kalimuuttunut dioritoidi. Tähän viittaa vähäinen kvartsin määrä ja sarvivälkkeen 

esiintyminen päämineraalina, mikä on epätyypillistä Suolikon graniiteissa. 

Alemmissa osissa granaattien osuus on vähäisempää ja sulfidit aksessorisia. Pyöreät 

kasaumat, joissa esiintyy  sarvivälkettä, biotiittia, antofylliitiä, kvartsia ja plagioklaasia, 

voivat olla granaatin hajoamistuotteita. Gahniitin esiintymisestä ei ole mitään merkkejä. 

Sitä ei todennäköisesti ole muodostunut, koska mineralisoivan fluidin sinkkipitoisuus 

on ollut liian alhainen. Myös rikin ja hapen fugasiteetti sekä kiven kemiallinen 

koostumus on todennäköisesti vaikuttanut asiaan. 

 5.5.2  Kairareikä R2 

Kairasydämen R2 näytteiden grt-granitoidissa granaatit ja gahniitit ovat pieniä ja 

esiintyvät rypälemäisinä massoina.  Kiteet ovat enimmäkseen siistejä, niissä ei esiinny 

rotaatiota, kiertäviä biotiittiraitoja, eikä merkittäviä mekaanisen deformaation jälkiä. 

Granaattien kiteytyminen on tapahtunut enimmäkseen graniitin kinemaattisten 

vaiheiden jälkeen, eivätkä ne ole sen jälkeen altistuneet voimakkaalle deformaatiolle tai 

kemiallisille muutoksille. 

Sulfidit sijoittuvat granaattien ja gahniittien välitiloihin ja muodostuvat suurimmaksi 

osaksi magneetti- ja kuparikiisusta sekä vähemmissä määrin sinkkivälkkeestä ja 

lyijyhohteesta. Magneettikiisu on selkeästi vallitseva alimmissa näytteissä, mutta 
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sinkkivälkkeen osuus suurenee ylemmäs mentäessä. 

Sinkkivälkkeen vähäinen ja toisaalta gahniitin ja magneettikiisun runsaampi 

esiintyminen voisi selittyä desulfurisaatioreaktiolla, jossa sinkkivälkkeen hajotessa on 

muodostunut gahniittia, kvartsia ja magneettikiisua. Tähän viitttaa mm. joissain 

sinkkivälkerakeissa nähtävä reunojen hajoaminen ja gahniitin muodostuminen.  Selkeitä 

todisteita magneettikiisun muodostumiselle sinkkivälkeen desulfurisaatioreaktion kautta 

ei kuitenkaan ole. 

Magneettikiisun ja gahniitin runsautta ja sinkkivälkkeen vähäisyyttä voisi selittää myös 

sellaisilla olosuhteilla (esimerkiksi alhainen rikin ja korkea hapen fugasiteetti), jossa 

fluidin mukana kulkeutunut sinkki on kiteytyessään suosinut oksidifaasia sulfidien 

sijaan, jolloin gahniittia olisi muodostunut sinkkivälkkeen sijaan.  

 5.5.3  Havaintokohde PIM$-11 

Havaintokohde PIM$-11 muistuttaa monin tavoin kairasydänrä R2, mutta gahniittia on 

hyvin vähän ja sulfidit puuttuvat lähes kokonaan. Rikkikiisua ja sinkkivälkettä esiintyy 

yksittäisinä kiteinä.  Sulfidien vähyys näkyy myös kokokivikemiassa selvästi 

alhaisempina Zn-Cu-Pb-pitoisuuksina.  

Näytteet R2- PIM$-11 ovat molemmat selkeästi graniittisia ja muistuttavat monelta osin 

toisiaan, joten sinkin vähäisyys on  todennäköinen selittävä tekijä sinkkivälkkeen ja 

gahniitin puuttumiselle. Tummissa sulkeumakivissä PIM$-11.6-7 kuitenkin esiintyy 

hieman enemmän gahniittia ja sulfideja. Metallipitoisuuksiltaan nämä eivät poikkea 

muista havaintokohteen PIM$-11 näytteistä, joten selittävänä tekijänä gahniitin ja 

sulfidien esiintymiselle voi olla sulkeumakivien erilainen lähtökoostumus. 

 5.5.4  Havaintokohde TOS$-4 

Havaintokohteen TOS$-4 näytteissä granaatti ja sulfidit ovat paikoittain pirstaloituneita 

ja niiden raekoko on pienentynyt, mikä on merkkinä mekaanisesta deformaatiosta.  Sen 

lisäksi osassa näytteitä näkyy granaattia myötäileviä biotiittiraitoja, joka viittaa 

granaatin muodostumiseen jo ennen viimeistä deformaatiovaihetta. Hiertovyöhyke on 

ilmeisesti ollut vähäisissä määrin aktiivinen vielä kinemaattisen päävaiheen jälkeen. 

Viimeisimmän deformaation jälkeen ei ole muodostunut uusia granaatteja. 

Sekundäärisen biotiitin muodostuminen granaattiin viittaa hydratoitumiseen ja 

mineraalirakeiden hauras käyttäytyminen matalampaan lämpötilaan. Myös granaattien 
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reunaosien  rikastuminen spessartiinikomponentilla viittaisi muodostumisen 

loppuvaiheessa tapahtuneeseen lämpötilan laskuun.  Sulfidien reunoille muodostuneet 

oksidit ja hematiitin runsas esiintyminen magnetiitin sijaan sekä magneettikiisun 

korvautuminen rikkikiisulla ja kuparikiisun kovelliittilla viittaavat  hapettavaan 

ympäristöön ja kohonneeseen rikin fugasiteettiin. 

 5.5.5  Havaintokohde PIM$-5 

Havaintokohteen PIM$-5 näytteessä ei esiinny granaattia eikä gahniittia ja sulfidit ovat 

selkeämmin rajautuneita biotiittisaumoihin kuin muualla mineralisaatiossa. Myös 

sulfidiseurue on hieman poikkeava painottuen kuparikiisuun ja rikkikiisuun. Rikkikiisu 

saattaa olla sekundaarista alkuperää, koska se esiintyy silikaattimineraaleja reunoilla 

korvaavana. Sinkkivälke ja magneettikiisu esiintyvät vain aksessorisena. Arseenikiisun 

esiintyminen on poikkeuksellista. 

Havaintokohde PIM€-5 voisi edustaa mineralisaatiosysteemin hieman muuntunutta osaa, 

jossa fluidin koostumus on köyhtynyt lyijyn ja sinkin suhteen verrattuna kupariin. 

Sulfidien esiintyminen vain biotiittisaumoissa viitannee kiven hauraampaan 

käyttäytymiseen ja alhaisempaan lämpötilaan, jolloin fluidin liikkuminen on 

rajoittuneempaa. Tämä voisi selittyä mineralisaatioprosessin loppuvaiheessa 

tapahtuneella lämpötilan laskulla tai fluidin nousemisella ylemmäs kuoreen (jossa 

alhaisempi lämpötila ja kiven käyttäyminen hauraampaa). Rikkikiisun runsas 

esiintyminen on merkki kohonneesta rikin fugasiteetista. Granaatin ja gahniitin 

puuttuminen voi olla seurausta muutoksista fluidin koostumuksessa, P-T-olosuhteissa 

sekä rikin ja hapen fugasiteetissa. 

 5.6  Suolikon mineralisaation kaltaisia malmiviitteitä Jyväskylän ympäristössä 

Saarijärven Muittarissa on graniitteja ja intermediäärisiä vulkaniitteja sisältävällä 

alueella suoraviivaisissa hiertovyöhykkeissa Pb-Zn-aiheita,  joihin liittyy propylliittistä 

ja greisen-tyyppistä  muuttumista (Sipilä 1985). Mineraalit ovat kvartsia, plagioklaasia, 

muskoviittia, biotiittia, granaattia ja satunnaisesta fluoriittia. Malmimineraaleja ovat 

kuparikiisu, sinkkivälke, lyijyhohde ja arseenikiisu. 

Yhteisiä tekijöitä Suolikon mineralisaatiolle ovat rakenteellinen kontrolli ja osittain 

samantyyppinen malmimineralogia (sinkkivälke, kuparikiisu, lyijyhohde) ja granaatin 

esiintyminen. Poikkeavaa taas ovat Suolikosta puuttuvat fluoriitti ja arseenikiisu. 
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Toisaalta greisentyyppiseen muuttumiseen liittyy toisinaan amatsoniitin esiintymistä, 

mikä saattaisi olla Muittaria ja Suolikkoa yhdistävä tekijä. 

Jyväskylän pohjoispuolelta, Hiekkapohjan alueelta (kirjallisuudessa myös nimellä 

Palokka) tunnetaan useita malmiviitteitä (Cu, Mo, Zn, Pb, W, Ag, As, Au), joista 

useimmat liittyvät  hiertovyöhykkeisiin ja rakosysteemeihin. Mineralisaatioita ovat 

tutkineet mm.  Ikävalko (1981), Hangala (1982) ja Halonen (2015). 

Hiekkapohjan mineralisaatiot  on jaettu kolmeen tyyppiin: 1) Cu-Fe-As,  2) Cu-Fe ja 3) 

Pb-Zn-Sn. Cu-Fe-As-tyyppi tunnetaan Riuttamäen mineralisaatiosta, joka esiintyy 

juonimaisesti kvartsidioriitissa.  Päämalmimineraaleja ovat löllingiitti, magneettikiisu, 

arseenikiisu, kuparikiisu ja kubaniitti. Vähemmän esiintyy ilmeniittiä, markasiittia ja 

sinkkivälkettä. Malmijuonta lähinnä olevassa voimakkaimmin muuttuneessa 

vyöhykkeessä esiintyy mineraaliseurue kvartsi-kalimaasälpä-almandiini-gahniitti-

sillimaniitti. Kauempana heikoimmin muuttunutta vyöhykettä luonnehtivat reunoilla 

kvartsiutuminen sekä keskemmällä seurue kvartsi-kalimaasälpä-almandiini-biotiitti.  

Cu-Fe-tyyppiä edustavat Karhujärven ja Karhuvuoren pirotemaiset mineralisaatiot 

sijoittuvat kvartsidioriitin ja monzograniitin kontaktiin. Päämalmimineraalit ovat 

magneettikiisu ja kuparikiisua. Vähemmän esiintyy sinkkivälkettä, markasiittia, 

arseenikiisua ja molybdeenihohdetta. Muuttuminen on pääasiassa kvartsiutumista, jonka 

lisäksi tavataan gahniittia ja almandiinia. 

Pb-Zn-(Sn)-tyyppiä edustaa  Katajamäen mineralisaatio, joka sijaitsee 

ruhjevyöhykkeesssä porfyyrisessä monzograniitissa. Päämalmimineraalit ovat 

lyijyhohde ja sinkkivälke, ja vähemmissä määrin esiintyy kupari- ja rikkikiisua sekä 

kassiteriittia.  Muuttumisvyöhyke on ruhjevyöhykkeen levyinen, ja siinä vallitsee 

mineraaliseurue kvartsi-kalimaasälpä-almandiini-plagioklaasi. Erityisenä piirteenä 

muuttumisvyöhykkeen kalimaasälpä on amatsoniittia. Gahniittia, biotiittia, muskoviittia 

ja zirkonia on edellisiä vähemmän. 

Hiekkapohjan  mineralisaatioiden muodostuminen katsotaan liittyvän laaja-alaiseen 

hydrotermisen systeemin toimintaan. Systeemin taustalla saattaa olla toiminut 

magmaattinen prosessi, jossa alueen nuorempien graniittien kiteytyessä on vapautunut 

magmaattisia fluideja. Fluiditoiminta on keskittynyt olemassa oleviin siirroksiin, joissa 

on tapahtunut metasomaattista muuttumista ja malminmuodostusta. 

Hiekkapohjan alueella esiintyvissä mineralisaatioissa on samoja piirteitä Suolikon 
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kanssa erityisesti mineraliseurueiden (almandiini-gahniitti-kalimaasälpä-biotiitti-

kuparikiisu-sinkkivälke-lyijyhohde) ja sulfidien esiintymistavan suhteen. Katajamäen 

Pb-Zn-(Sn)-tyyppi  vastaa osittain Suolikossa tavattavia mineraaliseuruetta; tosin sillä 

erolla, että Suolikossa ei tavata kassiteriittia. Erityinen yhtenäinen piirre näillä on 

amatsoniittinen muuttumiskehä.  Suolikon kuparikiisupainotteinen havaintokohde 

PIM$-5 taas voisi rinnastua Riuttamäen Cu-Fe-As-tyyppiin, jossa vallitsevat sulfidit 

ovat kupari- ja arseenikiisua; tosin Suolikon PIM$-5 on huomattavasti metalliköyhempi.  

 5.7  Mineralisaatiotapahtuman ajoittuminen ja metallien lähde 

Nykyisen aineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida kovin luotettavasti 

mineralisoivan fluidin alkuperää. Osasta granaattikivien zirkoneja ja monatsiitteja 

saatiin iäksi 1,78 miljardia vuotta, mikä on huomattavasti porfyyrisen graniitin ikää 

(1,88 Ga) nuorempi. Mikäli monatsiiteista ja zirkoneista saadut nuoremmat iät liittyvät 

samanaikaiseen hydrotermiseen toimintaan kuin granaatit ja sulfidit, ne ovat 

muodostuneet melko myöhäisessä vaiheessa. 

Suolikon ja Hiekkapohjan mineralisaatioiden samankaltaisuus mm. mineraaliseurueissa 

ja esiintymisympäristöissä herättää kysymyksen, voisiko myös niiden alkuperä voi olla 

samankaltainen. Suolikon lähettyvillä olevia potentiaalisia magmaattisia fluidin lähteitä 

voisivat olla eteläpuolella Härkölahden alueella sijaitseva Oittilan seurueeseen kuuluva 

graniittinen intruusio, koska Oittilan graniitteihin on aiemminkin  liitetty viitteitä mm. 

porfyyrisistä Mo-W- ja Cu-Fe-malmeista (Ikävalko 1984). Oittilan seurueen graniitit 

(1,875 Ga) ovat kuitenkin huomattavasti vanhempia verrattuna Suolikon hydrotermisiin 

monatsiitteihin ja zirkoneihin (1,78 Ga), joten näiden välinen yhteys vaikuttaa 

epätodennäköiseltä. 

Suolikon monatsiittien ja zirkonien ikä vastaa Etelä-Suomen svekofennisten 

postorogeenisten granitoidien ikää (1,81–1,77 Ga). Tämän ikäisiä granitoideja  ei 

kuitenkaan  Keski-Suomen granitoidikompleksin alueelta tunneta. Tämä ei kuitenkaan 

poissulje sitä, etteikö Suolikon mineralisaation alkuperä voisi olla magmaattis-

hydroterminen. 

Koska postorogeenisia granitoideja tunnetaan sekä Etelä-Suomen että Kainuun alueelta, 

ei liene mahdoton ajatus, että sellaisia voisi olla myös Keski-Suomen alueella. 

Varsinkin zirkonin mobilisoituminen voi indikoida geneettistä yhteyttä magmaattiseen 

intruusioon. Fluidin magmaattista alkuperää tukevat myös gahniittien koostumukset, 
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jotka ovat samanlaisia kuin yleensä pegmatiiteissa olevilla gahniiteilla. 

Mikäli mineralisaation alkuperä liittyy magmaattisesta intruusiosta vapautuneisiin 

fluideihin, on hiertovyöhyke voinut toimia fluiditoimintaa keskittävänä kanavana ja 

tarjota otollisen ympäristön sulfidimineralisaation muodostumiselle. Vaihtoehtoisesti 

mineralisaation muodostuminen voi liittyä hiertovyöhykkeessä itsessään tapahtuneisiin 

metamorfisiin prosesseihin, joissa vesipitoisten mineraalien dehydraatio on vapauttanut 

fluideja ja metalleja. 

On myös mahdollista, että tapahtumaan liittyy useita erillisiä fluideja, joiden alkuperä 

voi vaihdella. Esimerkiksi mineralisaatio voi olla alkujaan muodostunut graniittisesta 

magmasta peräisin olleesta fluidista, joka on saostanut hiertovyöhykkeen ruhjeisiin 

sulfideja. Fluiditoiminta on saattanut loppua välissä pitkäksi aikaa ja alkaa sitten 

uudelleen. Uusi fluidi on saattanut olla eri alkuperää, esim. meteorista tai metamorfista 

vettä. Joka tapauksessa fluiditoiminta on jatkunut melko pitkään ja sisältänyt useita eri 

vaiheita. 

 5.8  Suolikon mineralisaation malmipotentiaali 

Jotta mineralisaation hyödyntäminen olisi taloudellisesti kannattavaa, pidetään yleisesti 

minimipitoisuutena kuparille 0,4 p.-%, sinkille 4 p.-% ja lyijylle 4 p.-% (Evans 1993). 

Tärkeitä tekijöitä ovat myös mineralisaation koko ja metallisten mineraalien 

esiintymistapa. Suolikossa kuparin, lyijyn ja sinkin ja hopean pitoisuudet 

kokokivianalyysien mukaan ovat mineralisoituneissa kivissä keskimäärin 0,06 p.-% Cu, 

0,35 p.-% Pb, 0,59 p.-% Zn ja 13 ppm Ag (maksimipitoisuudet 0,17 p.-% Cu, 1,69 p.-% 

Pb, 1,64 p.-% Zn ja 51 ppm Ag). 

Sulfidit ovat pirotteisia tai pienissä suonipesäkkeissä. Selkeästi massiivisia 

sulfidiosueita ei Suolikosta tunneta. Sulfidirikkaimmissa kohdissa kuparikiisun osuus on 

1–2 %, sinkkivälkkeen noin 1–6 % ja lyijyhohteen alle 1 %. On myös huomioitava, että 

huomattava osa sinkistä ja lyijystä on sitoutuneena muihin kuin sulfideihin. Hopeaa 

esiintyi vain kuparikiisuissa, joissa sitä oli keskimäärin 180 ppm pitoisuuksina.  

Gahniitteihin ja sinkkivälkkeisiin sitoutuneen sinkin osuus vaihtelee mineralisaation eri 

osissa.  Mineraalisuhteiden ja koostumusten perusteella arvioituna kairasydämen R1  

näytteissä noin 20  % sinkistä on gahniiteissa ja 80 % sinkkivälkkeessä ja kairasydämen 

R2 näytteissä vastaavasti 85 % gahniiteissa ja 15 % sinkkivälkkeessä. Havaintokohteen 
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PIM$-11 näytteissä noin 60% on gahniiteissa ja 40 % sinkkivälkkeessä. Sen sijaan 

havaintokohteen TOS$-4 näytteissä gahniitti puuttuu, joten sinkki on sitoutuneena 

sinkkivälkkeeseen.  Kokonaisuutena arvioituna jopa puolet sinkistä voi olla 

gahniitteihin sitoutuneena. Sinkkiä voi esiintyä pieniä määriä myös muissa silikaateissa, 

kuten biotiiteissa, mutta näitä ei ole analysoitu. 

Lyijyhohteen osuus jää lähes kaikissa näytteissä selkeästi alle prosentin. Kemiallisten 

kokokivianalyysien perusteella lyijypitoisuus voi paikoin olla suurempi, mitä pelkän 

lyijyhohteen määrän perusteella voisi olettaa, joten merkittävä osa lyijystä on 

sitoutuneena muihin mineraaleihin. Amatsoniiteista mitatut PbO-pitoisuudet olivat 

suurimmillaan 1,67 p.-%, joten ne voivat sitoa itseään merkittävästi lyijyä. 

Esim. näytteessä TOS$-4.5 lyijyhohdetta on noin 0,5 p.-%, mutta kemiallisten 

kokokivianalyysien perusteella näytteen lyijypitoisuus on 1,01 p.-%. Näin ollen noin 

puolet näytteen sisältämästä lyijystä on lyijyhohteessa. Vastaavasti näytteessä TOS$-4.7 

lyijyhohdetta on myös noin 0,5 p.-%, mutta analysoitu pitoisuus on  1,69 p.-%. Tällöin 

vain noin 30 % lyijystä on lyijyhohteessa.  Loppuosa lyijystä on todennäköisesti 

sitoutuneena kalimaasälpään (amatsoniitiksi) ja pieni osa muihin mineraaleihin.  

Kemiallisissa kokokivianalyyseissa mitatut lyijypitoisuudet ja lyijyhohteen määrä 

vaihtelevat mineralisaation eri osien välillä.  Myös kalimaasälpien lyijypitoisuudet 

vaihtelevat. Näin ollen on vaikea arvioida tarkkaan, kuinka suuri osa 

kokonaisuudessaan mineralisaatioon liittyvästä lyijystä on amatsoniiteissa, mutta määrä 

on ainakin paikoittain merkittävä. 

 

Mineralisaaton itäisimmissä osissa (PIM$-11 ja PIM$-5) metallipitoisuudet ovat 

selvästi alhaisemmat ja sulfidien osuus vähäisempi länsiosiin (kairareiät R1 ja R2) 

nähden. Hiertovyöhykettä itään seuraamalla ei löytynyt viitteitä granaateista eikä 

sulfideista, joten lienee selvää, että mineralisaatio ei jatku idän suunnassa tunnettua osaa 

pidemmälle. Kairareiän R1 metallipitoisuudet ja sulfidien määrä huomioiden on melko 

todennäköistä, että mineralisaatio jatkuu hiertovyöhykkeen suuntaisesti tunnetusta 

osasta ainakin jonkin matkaa länteen päin. Paljastumien puutteen vuoksi asiasta ei 

kuitenkaan ole varmuutta. 

Suolikon mineralisaatio on kokonaisuudessaan kooltaan pieni ja jää 

metallipitoisuuksiltaan korkeintaan kohtalaiseksi (<0,17 p.-% Cu, <1,69 p.-% Pb, <1,64 
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p.-% Zn). Sinkin ja lyijyn merkittävä sitoutuminen sulfidien ohella gahniittiin ja 

amatsoniittiin vähentävät esiintymän taloudellista potentiaalia. Nykyisellään kohteella 

ei ole taloudellista merkitystä, eikä lähialueelle ole suunnitteilla malminetsinnällisiä 

jatkotoimenpiteitä. 

Koska saman tyyppisiä, hiertovyöhykkeisiin ja siirroksiin rajautuneita pieniä 

mineralisaatioita tunnetaan myös muualta Jyväskylän seudulta, voidaan  olettaa, että 

näitä on löydettävissä vielä lisää Keski-Suomen granitoidikompleksin alueelta. 

Mineralisaatioiden pieni koko huomioon ottaen tällaisten mineralisaatioiden 

taloudellinen potentiaali voi kuitenkin jäädä pieneksi. 

 

 5.9  Suolikon mineralisaation evoluutio 

Seuraavassa on kuvattu yksi mahdollinen teoria Suolikon mineralisaation 

muodostumisesta: 

1. Porfyyrisen graniitin paikalleen asettuminen noin 1,88 miljardia vuotta sitten.  

2. Tektoniset pääliikunnot ja hiertovyöhykkeen muodostuminen. Kinemaattisten 

päävaiheiden jälkeen hiertovyöhykkeessä tapahtuva deformaatio hyvin vähäistä. 

3. Nuorempien graniittisten juonien tunkeutuminen porfyyriseen graniittiin noin 

1,875 miljardia vuotta sitten. 

4. Pitkäkestoisen fluiditoiminnan aktivoituminen kiven ollessa enimmäkseen 

staattisessa tilassa. 

5. Mineralisaation  muodostuminen kohtalaisen korkeassa lämpötilassa ja 

paineessa: 

a. Alkuvaiheessa kiteytyy pieniä määriä sulfideita, enimmäkseen 

lyijyhohdetta, magneettikiisua ja kuparikiisua. Granaatin muodostuminen 

alkaa mahdollisesti samoihin aikoihin ensimmäisten sulfidien kanssa. 

b. Ensimmäisten gahniittien muodostuminen pian granaatin jälkeen. 

Gahniitteja muodostuu myöhemmin yhdessä granaatin ja sulfidien 

kanssa. 

c. Lisää sulfideja kiteytyy granaattien ja gahniittien välitiloihin. 

Pääasialliset sulfidit ovat enimmäkseen magneettikiisua ja kuparikiisua, 
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vähemmän lyijyhohdetta ja sinkkivälkettä. Osa fluidin sisältämästä 

lyijystä sitoutuu kalimaasälpään ja muodostuu amatsoniittia. 

d. Nousevassa lämpötilassa granaatit kasvavat maksimikokoonsa, minkä  

jälkeen kivi alkaa jäähtyä. Jäähtyneessä kivessä tapahtuu paikoittain 

haurasta deformaatiota, jonka seurauksena granaatteihin runsasta 

rakoilua. 

6. Lisääntynyt fluiditoiminta ja lämpötilan uudelleen nousu:  

a. Sinkkivälkettä kiteytyy runsaasti muodostaen mm. breksioivia suonia 

granaattien yhteyteen. Nousevassa lämpötilassa sinkkivälkkeen 

ympärille muodostuu gahniittia, mutta granaatti ei kuitenkaan enää kasva. 

b. Hydrotermisen monatsiitin ja zirkonin kiteytyminen noin 1,78 miljardia 

vuotta sitten. 

7. Kiven jäähtyminen, rikin fugasiteetin nousu ja hapettuminen.  Granaattien 

retrograadista metamorfoosia ja kiven paikallista deformaatiota. 

 5.10  Mahdolliset jatkotutkimuskohteet 

Koska tämän pro gradu -tutkielman puitteissa käytössä olevat resurssit olivat rajalliset, 

jäi useita asioita selvittämättä varsinkin mineraalianalyysien osalta. Mineralisaatiosta ja 

sen muodostumisolosuhteista voitaisiin saada runsaasti lisätietoa jatkotutkimuksilla. 

Seuraavassa on listattu muutamia esimerkkejä mahdollisista tutkimuskohteista: 

- Biotiittien koostumusta, erityisesti sinkkipitoisuutta, tarkastelemalla voitaisiin 

selvittää sen yhteyttä granaattien ja gahniittien muodostumiseen. 

- Mineralisaation muodostumisen lämpöolosuhteita voisi tarkastella granaatti-

biotiittigeotermometrin avulla.  

- Granaateista tehdyissä analyyseissa havaittiin koostumuksellista 

vyöhykkeellisyyttä. Tätä voitaisiin selvittää tarkemmin useammalla 

analyysipisteellä ytimestä reunaan, jolloin selviäisi koostumuksen vaihtelu koko 

rakeessa. Tämän perusteella voitaisiin arvioida mm. alueen P-T-historiaa. 

- Granaateissa ja gahniiteissa olevista fluidisulkeumista voitaisiin mahdollisesti 

selvittää mineralisoivan fluidin/fluidien koostumusta ja arvioida sen alkuperää 

(magmaattinen, metamorfinen, meteorinen). Vesipitoisten mineraalien, kuten 
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biotiitin, happi-isotooppikoostumuksesta voisi saada tietoa veden alkuperästä.  

- Amatsoniittien ja lyijyhohteiden yhteyttä voitaisiin tarkastella lyijyn 

isotooppikoostumusten perusteella ja selvittää näiden kautta lyijyn alkuperää. 

- Näyte PIM$-5.1 oli mineralogialtaan hieman muusta mineralisaatiosta 

poikkeava (granodiorittisempi, ei granaattia, sulfidit pääosin kuparikiisua, lisäksi 

arseenikiisua). Kemiallinen analyysi voisi antaa tästä lisää tietoa. 
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 6  Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Suolikon mineralisaatio sijaitsee Keski-Suomen granitoidikompleksin kaakkoisosassa, 

jossa vallitsevina kivilajeina ovat pääosin Muuratsalon porfyyrinen graniitti ja 

vähemmissä määrin Vaajakosken dioriitti.  

Pääosin lyijyä, sinkkiä ja kuparia sisältävä mineralisaatio sijoittuu länsiluoteesta 

itäkaakkoon suuntautuvan hiertovyöhykkeen yhteyteen. Sen tunnettu pituus on 380 m ja 

leveys keskimäärin muutamia metrejä. Mineralisaatiossa on selkeä rakenteellinen 

kontrolli: sulfidit sijoittuvat kivien hiertyneisiin kohtiin, siirroksiin ja näihin liittyviin 

rakoihin. Sulfidien yhteydessä biotiitti ja sarvivälke ovat granaattiutuneet ja 

kalimaasälpä muuttunut amatsoniitiksi. Muuttumiseen liittyy myös sinkkipitoinen 

spinelli, gahniitti, jota on muodostunut todennäköisesti usealla eri tavalla. 

Muuttumisvyöhykkeen leveys on muutamia metrejä. 

Kivien tekstuureissa ja mineraaliseurueissa on eroavaisuuksia mineralisaation eri 

kohdissa. Sulfidit esiintyvät pirotteisina tai suonimaisina pesäkkeinä. Granaatit 

esiintyvät joko pieninä omamuotoisina kideryppäinä tai suurempina yhteenkasvaneina 

poikiloblasteina. 

Mineralisaation taloudellisten metallien pitoisuudet ovat <0,17 p.-% Cu, <1,69 p.-% Pb, 

<1,64 p.-% Zn ja <51 ppm Ag. Pitoisuudet vaihtelevat paljon mineralisaation eri osissa. 

Merkittävimmät malmimineraalit ovat sinkkivälke, kuparikiisu ja lyijyhohde. Paikoin 

yli puolet sinkistä ja lyijystä on sitoutunut gahniittiin ja amatsoniittiin. 

Mineralisoituminen liittyy pitkäaikaiseen fluiditoimintaan, joka on tapahtunut 

isäntäkiven voimakkaimpien deformaatiovaiheiden jälkeen melko korkeassa 

lämpötilassa ja vähintään kohtalaisessa paineessa. Fluiditoiminnan aikana kivi on ollut 

enimmäkseen staattisessa tilassa, mutta paikoittain on merkkejä hiertovyöhykkeen 

aktiivisuudesta. Kivissä on havaittavissa lämpötilan nousu- ja laskuvaiheita, joita on 

mahdollisesti ollut useampia. 

Mineralisaatioprosessin taustalla on ollut mahdollisesti graniittiseen intruusioon liittyvä 

magmaattis-hydroterminen fluiditoiminta.  Vaihtoehtoinen selitys voi olla 

hiertovyöhykkeessä tapahtunut metamorfoosi ja sen vapauttamat fluidit. Myös 

useammasta erillisestä fluidin lähteestä muodostunut systeemi on mahdollinen. 



132 

Mineralisaation pienen koon ja metallien esiintymistavan vuoksi sillä ei ole taloudellista 

merkitystä, eikä lähialueelle ole suunnitteilla malminetsinnällisiä jatkotoimenpiteitä. 

Koska hieman saman tyyppisiä pieniä mineralisaatioita tunnetaan myös muualta 

Jyväskylän seudulta, voidaan  olettaa, että näitä on löydettävissä lisää Keski-Suomen 

granitoidikompleksin alueelta. Pienen koon vuoksi näiden taloudellinen potentiaali voi 

kuitenkin jäädä alhaiseksi. 
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LIITE 1. Näyteluettelo 

 

Näytetunnus Y X Näytetyyppi Kivilajiyksikkö Ohuthie 175X 308P/M 811L 
511, 

515P/M 
704/5 

Au 
704/5 

Au,Pd,Pt 

N4322014R1 4.55 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi x 
     

  

N4322014R1 5.00-6.00 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi 
    

x x x 

N4322014R1 7.00-8.00 427058 6883800 Kairasydän Grt-granitoidi 
 

x x x x x x 

N4322014R1 8.00 427058 6883800 Kairasydän Grt-granitoidi x 

     
  

N4322014R1 16.00-17.00 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi 
 

x x X x x   

N4322014R1 17.60 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi x 

     
  

N4322014R1 21.10 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi x 

     
  

N4322014R1 22.00-23.00 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi 
 

x x X x x x 

N4322014R1 24.05 427058 6883800 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R1 24.10-24.90 427058 6883800 Kairasydän Porfyyrinen graniitti 
 

x x X x 
 

  

N4322014R1 26.00-27.00 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi 
 

x x X x x x 

N4322014R1 26.95 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi x 

     
  

N4322014R1 29.25 427058 6883800 Kairasydän Grt-dioritoidi x 

     
  

N4322014R1 31.00-32.00 427058 6883800 Kairasydän Dioritoidi 
    

x x x 

N4322014R1 33.95 427058 6883800 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R1 34.05-34.25 427058 6883800 Kairasydän Dioritoidi/gneissisulkeuma 
 

x x X 

  
  

N4322014R1 34.25 427058 6883800 Kairasydän Dioritoidi/gneissisulkeuma x 

     
  

N4322014R1 44.50 427058 6883800 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R1 56.40 427058 6883800 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R1 56.45-57.45 427058 6883800 Kairasydän Porfyyrinen graniitti   x x X x x x 

N4322014R2 4.10 427180 6883750 Kairasydän Tasarakeinen graniitti x 

     
  

N4322014R2 15.00  427180 6883750 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R2 15.00-16.00 427180 6883750 Kairasydän Porfyyrinen graniitti 
 

x x X x x x 

N4322014R2 19.90 427180 6883750 Kairasydän Tasarakeinen graniitti x 

     
  

N4322014R2 43.00-44.00 427180 6883750 Kairasydän Porfyyrinen graniitti 
 

x x X 

  
  

N4322014R2 45.00 427180 6883750 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R2 49.30 427180 6883750 Kairasydän Amatsoniittigraniitti x 

     
  

N4322014R2 50.00-51.00 427180 6883750 Kairasydän Porfyyrinen graniitti 
 

x x X x x x 

N4322014R2 52.00-53.00 427180 6883750 Kairasydän Amatsoniittigraniitti 
 

x 
 

X 

  
  

N4322014R2 54.75 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi x 

     
  

N4322014R2 56.00-57.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
 

x 

 
X x x x 

N4322014R2 57.00-58.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
    

x 

 
  

N4322014R2 58.00-59.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
    

x 

 
  

N4322014R2 59.00-60.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
    

x 

 
  

N4322014R2 59.80 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi x 

     
  

N4322014R2 60.00-61.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
 

x x X x x x 

N4322014R2 61.10 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi x 

     
  

N4322014R2 62.50-63.30 427180 6883750 Kairasydän Amatsoniittigraniitti 
 

x 

 
X x 

 
  

N4322014R2 63.30 427180 6883750 Kairasydän Amatsoniittigraniitti x 

     
  

N4322014R2 64.00-65.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
    

x 

 
  

N4322014R2 65.00-66.00 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi 
 

x x X x x x 

N4322014R2 66.35 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi x 

     
  

N4322014R2 67.35 427180 6883750 Kairasydän Grt-granitoidi x             



 

 

N4322014R4 5.90 426980 6884530 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R4 13.00 426980 6884530 Kairasydän Porfyyrinen graniitti x 

     
  

N4322014R4 18.85 426980 6884530 Kairasydän Dioritoidi x 

     
  

N4322014R4 24.60 426980 6884530 Kairasydän Dioritoidi x 

     
  

N4322014R4 24.65-24.95 426980 6884530 Kairasydän Dioritoidi 
 

x x x x 

 
  

N4322014R4 25.00-26.00 426980 6884530 Kairasydän Dioritoidi 
 

x 
 

X x 
 

  

N4322014R4 26.90 426980 6884530 Kairasydän Dioritoidi x 

     
  

N4322014R4 34.10-34.55 426980 6884530 Kairasydän Dioritoidi 
 

x x 

 
x 

 
  

N4322014R4 40.25-40.50 426980 6884530 Kairasydän Tasarakeinen graniitti 
 

x x X 

  
  

N4322014R4 42.00-43.00 426980 6884530 Kairasydän Dioriitti 
    

x 
 

  

N4322014R4 40.25 426980 6884530 Kairasydän Tasarakeinen graniitti x 

     
  

N4322014R4 43.90 426980 6884530 Kairasydän Dioriitti x 

     
  

EPHE-2013-318.1 427044 6883707 Kallio Dioritoidi x x   X       

EPHE-2013-318.2 427041 6883708 Kallio Dioritoidi 

 
x 

 
X 

  
  

EPHE-2014-289.1 426792 6883573 Kallio Dioritoidi x x x X 

  
  

MAAH-2014-27.1 427383 6883701 Kallio Porfyyrinen graniitti 

 
x x X 

  
  

PIM$-2015-11.1 427426 6883668 Kallio Grt-granitoidi x x 

 
X x 

 
  

PIM$-2015-11.2 427425 6883667 Kallio Amatsoniittigraniitti x x 

 
X x 

 
  

PIM$-2015-11.3 427425 6883665 Kallio Amatsoniittigraniitti x x 

 
X x 

 
  

PIM$-2015-11.4 427425 6883663 Kallio Grt-granitoidi x x 

 
X x 

 
  

PIM$-2015-11.5 427425 6883662 Kallio Grt-granitoidi x x x X x 

 
  

PIM$-2015-11.6 427425 6883661 Kallio Grt-granitoidi x 

     
  

PIM$-2015-11.7 427425 6883660 Kallio Dioritoidi/gneissisulkeuma x x 

 
X x 

 
  

PIM$-2015-11.8 427425 6883660 Kallio Amatsoniittigraniitti x x 

 
X x 

 
  

PIM$-2015-11.9 427424 6883656 Kallio Porfyyrinen graniitti x x x X x 

 
  

PIM$-2015-12.1 427428 6883672 Kallio Tasarakeinen graniitti x x x X 

  
  

PIM$-2015-5.1 427529 6883713 Kallio Porfyyrinen graniitti x 

  
X 

  
  

PIM$-2015-8.1 427693 6883429 Kallio Mafinen juonikivi x x x X 

  
  

PIM$-2015-9.1 426823 6883532 Kallio Dioriitti x x 

 
X 

  
  

TOS$-2013-4.1 427191 6883792 Kallio Amatsoniittigraniitti 

    
x x x 

TOS$-2013-4.2 427191 6883792 Kallio Grt-granitoidi 

    
x x x 

TOS$-2013-4.3 427371 6883674 Kallio Grt-granitoidi x x x X x 

 
  

TOS$-2013-4.4 427371 6883674 Kallio Amatsoniittigraniitti x x x X x 

 
  

TOS$-2013-4.5 427371 6883671 Kallio Grt-granitoidi x x 

 
X x 

 
  

TOS$-2013-4.6 427371 6883671 Kallio Amatsoniittigraniitti x x 

 
X x 

 
  

TOS$-2013-4.7 427371 6883670 Kallio Grt-granitoidi x x 

 
X x 

 
  

TOS$-2013-4.8 427371 6883670 Kallio Amatsoniittigraniitti x x 

 
X x 

 
  

TOS$-2013-8.1 427175 6883712 Kallio Amatsoniittigraniitti         x x x 



 

 

 

LIITE 2. Granaattikivien ohuthiekuvaukset 

 

R1-4.55 

 

R1-4.55 on heterogeeninen ja kohtalaisesti suuntautunut. Tummat mineraalit koostuvat pelkästään biotiitista, 

joka muodostaa paksuja, suuntautuneita vyöhykkeitä tai ohuita luiroja, joissa kiteet ovat pienempiä ja 

suuntauksettomia. Pieniä, pirstaloituneen näköisiä biotiittilastuja esiintyy yleensä raitojen läheisyydessä.  

Osa biotiitista on selkeästi sekundaarista. Granoblastinen perusmassa koostuu pääosin plagioklaasista ja 

kvartsista. Plagioklaasi on voimakkaasti myrmekiittiytynyt. 

Granaatti, jota on noin 10 %, esiintyy biotiitin yhteydessä osittain omamuotoisina rakeina, jotka ovat melko 

runsaasti rakoilleita, paikoin pirstoutuneita. Niiden raerajat ovat tyypillisesti repaleiset ja epämääräiset, 

mutta myös suoria ja siistejä kidepintoja esiintyy. Rakojen täytteinä on usein biotiittia, jota esiintyy myös 

granaattien sisässä ja pyöreän muotoisesti granaattien ympärillä.  Paikoittain esiintyy granaatin 

pseudomorfeina rautakarbonaatteja, mahdollisesti sideriittiä tai ankeriittiä (tunnistus EDS-analyysin 

perusteella). Näiden osuus hieestä on muutamia prosentteja. ”Pseudogranaattien” yhteydessä on lisäksi 

rikkikiisua rakotäytteenä ja toisinaan esiintyy myös pienirakeisia kvartsi-biotiittikasaumia. Joissain kohdin 

granaatit ovat kokonaan korvautuneet rikkikiisulla. 

Aksessorinen gahniitti esiintyy vierasmuotoisena massana granaatin ja biotiitin yhteydessä ja sitä on myös 

pieninä haaleina laikkuina muutamissa granaateissa. Gahniitin yhteyteen liityy toisinaan myös pieniä 

sinkkivälkerakeita. 

Sulfidien osuus on 5 % ja ne esiintyvät pääsääntöisesti biotiittirikkaissa vyöhykkeissä vierasmuotoisena 

pirotteena tai isompina laikkuina. Vallitseva sulfidi on rikkikiisu, joka esiintyy usein kolloformisesti 

raerajoilta sisäänpäin kasvana massana sekä rakojen ja välitilojen täytteinä.  Se korvaa muita sulfideja, 

varsinkin magnetiittikiisua, johon viittaavat magneettikiisusulkeumat. Rikkikiisun reunoilla erottuu usein 

omamuotoisia kuutiota. Kuparikiisu ja sinkkivälke esiintyvät tasaisesti; joskus yksinään tai rikkikiisun 

kanssa. Ne muodostavat isoja laikkuja biotiitin yhteyteen. Sinkkivälke on läpäisevässä valossa hyvin 

tumman ruskeaa tai punaista. Sulfidit ovat yleisesti patinoituneet ja niiden raerajat ovat hieman pyöristyneet. 

 

 



 

 

 

Granaattidioritoidi, jossa. runsaasti rakoillutta ja hajoilevaa granaattia. Ohuthie R1-4.55 

R1-8.00 

R1-8.00 –näyte on edellistä selkeästi vaaleampi, myös heikosti suuntautunut. Granoblastinen vaalea 

perusmassa koostuu enimmäkseen kalimaasälvästä ja kvartsista, plagioklaasi on aksessorinen.  Biotiitti 

esiintyy isoina kasaumina ja ohuemmista mutkittelevista luiroista muodostuvina verkkoina.  Granaattia on 

15–20 % hieestä.  Se esiintyy osittain omamuotoisina porfyroblasteina tai isompina vierasmuotoisina 

poikiloblasteina, jotka ovat paikoin runsaasti rakoilleet. Granaatit eivät ole kuitenkaan yhtä rikkoutuneen 

näköisiä kuin R1-4.55 hieessä. Raerajat ovat yleensä suorat ja tarkat, mutta sulfidin yhteydessä usein 

koveran muotoiset. Gahniittia on alle 5 %, se on vierasmuotoista ja vaihtelevan kokoista. Gahniittia esiintyy 

usein sulkeumina ja laikkuina granaateissa ja biotiiteissa. Sitä on usein sinkkivälkkeen ympärillä mutta myös 

yksinään. 

Sulfideja on 5–10 % ja niistä valtaosa (80 % sulfideista) on sinkkivälkettä. Se on väriltään tumman 

punertavaa tai ruskehtavaa.  Sen seassa on sulkeumina tai suotaumina kuparikiisua, magneettikiisua ja 

rikkikiisua.  Sulfidien raerajat ovat melko terveitä ja samanlaista patinoitumista kuin R1-4.55 –näytteessä ei 

ole havaittavissa. Sulfidit esiintyvät suonina ja massiivisina pesäkkeinä, jotka vaihettuvat keskeltä ulospäin 

mentäessä ensin verkkomaiseksi luiroiksi ja edelleen pisaramaisiksi.  

Sulfidit, granaatti ja gahniitti liittyvät vahvasti biotiitin yhteyteen. Primaari biotiitti on monin paikoin 

1  mm 



 

 

kokonaan korvautunut granaatilla ja gahniitilla. Sekundääristä biotiittia esiintyy granaattien rakotäytteenä ja 

pieninä kasaumina granaattien keskellä gahniitin ja sinkkivälkkeen kanssa.   Kohdissa, joissa sinkkivälke on 

tunkeutunut granaatteihin sisään, granaatti näyttää breksioituneen ja sinkkivälkkeen ympärille on 

muodostunut gahniittia. 

 

Granaattigranitoidi. . Massiivisen granaatin (1) ympäröimä sinkkivälkepesäke (2), jonka yhteydessä 

vierasmuotoista vihreää gahniittia (3) ja biotiittia (4). Ohuthie näytteestä R1-8.00 

R1-17.60 

R1-17.60 on hyvin samantyyppinen kuin R1-8.00, heikosti suuntautunut, mutta sen koostumus on 

dioriittisempi. Kalimaasälvän sijaan esiintyy plagioklaasia, jota on noin kolmannes hieestä. Biotiitti esiintyy 

vaihtelevan paksuina raitaverkkoina, joissa rakeiden suuntautuneisuuden voimakkuus vaihtelee. Sen kanssa 

esiintyy aksessorisena sarvivälkettä.  Biotiitti on useissa kohdin korvautunut kokonaan granaatilla. 

Paikoittain näkyy myös granaattien sisään tunkeutuvaa sekundaarista biotiittia.  

Granaatin ja gahniitin osuus on noin 20 % hieestä. Granaatti esiintyy jopa 3 mm kokoisina osittain 

omamuotosina porfyroblasteina, jotka ovat usein kasvaneet toisiinsa kiinni. Granaattirakeet ovat vähemmän 

rakoilleita kuin hieissä R1-4.55 ja R1-8.00, eikä myöskään samanlaista pirstaloitumista esiinny. 

Sinkkivälkkeen ja granaatin raja on usein epämääräinen ja sinkkivälke näyttää levittäytyneen granaatin 

1 

2 

3 4 

1 mm 



 

 

sisään. Granaattien ja perusmassan silikaattien (plagioklaasi, kvartsi) välinen raeraja sen sijaan on suora. 

Vierasmuotoinen gahniitti esiintyy granaattien sisässä sinkkivälkerakeiden ja pesäkkeiden ympärillä, 

yksinään tai sekundaarisen biotiin kanssa. 

Malmimineraaleja on noin 15 % näytteestä. Näistä yli puolet on magneettikiisua, noin neljännes 

sinkivälkettä ja kuparikiisua kymmenesosan verran.  Sulfidit esiintyvät suonimaisina 2–5 mm pesäkkeinä 

biotiitin yhteydessä tai pienempinä sulkeumakiteinä granaatissa.  Kuparikiisu ja sinkkivälke ovat paikoin 

osittain omamuotoisia. Sinkkivälke on tumman ruskeaa tai punaista. Rakoilleissa magneettikiisurakeissa 

näkyy kolloform-tyyppistä muuttumista rikkikiisuksi rakojen reunoilla. Lyijyhohdetta esiintyy aksessorisina 

pieninä hippuina muiden kiisujen yhteydessä ja granaateissa sulkeumina. Magnetiittia esiintyy jonkin verran 

ohuina lamelleina biotiitissa. 

Aksessoreina esiintyy melko runsaasti metamiktisesti muuttunutta zirkonia biotiiteissa. Samassa yhteydessä 

on usein vieras- tai osittain omamuotoista monatsiittia, joka on reunoiltaan hajonnut epämääräiseksi 

ruskeaksi massaksi. Yhdestä granaattirakeesta löytyy sekundaarista biotiittia, joka sisältää useampia 

vierasmuotoisia monatsiittikiteitä, joiden reunaosat ovat hajonneet. 

 

Granaattidioritoidi. Yhteenkasvaneita granaattiporfyroblasteja (1) biotiitin (2) yhteydessä. Granaatin 

sisässä  gahniittia (3 ja sinkkivälkettä (4). Näyte R1-17-60. 
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R1-21.10 

R1-21.10 koostuu valtaosin plagioklaasin ja kvartsin muodostamasta granoblastisesta perusmassasta, joka 

kattaa noin 60 % hieestä. Seassa esiintyy amfiboleja  (20 %) ja biotiittia (5 %) hieman pyöräehköinä 

kasaumina tai paikoittain suuntautuneita raitoina. Granaattia on noin 10 %. Gahniitti puuttuu. 

Amfibolit ovat pääasiassa sarvivälkettä. Sarvivälkekasaumien keskisosassa, esiintyy usein väritöntä tai 

hieman kellertävää amfibolia. Amfiboli esiintyy välillä vääntyneen näköisenä, sälemäisenä ja paikoin 

kuitumaisena. Paikoittain se muodostaa amfibolille tyypillisiä omamuotoisia, vinoneliötä muistuttavia 

kuusikulmasia kiteitä, jotka ovat suoraan sammuvia.  Interferenssi vaihtelee 1-jakson harmaankellertävästä 

punaiseen. Kuvausta vastaava mineraali voisi olla antofylliitti.  

Amfibolikausaumien yhteydessä on yleensä myös hienorakeista kvartsia ja plagioklaasia. Kasaumat 

saattavat olla jäänteitä hajonneesta granaatista.. 

Granaatti esiintyy epämääräisen muotoisena poikiloblastisena massana ja muutamana omamuotoisena 

porfyroblastina biotiitin, amfibolien ja kiisujen yhteydessä. Paikoin raerajoilla näkyy ympäröivän 

sarvivälkkeen tunkeutumista granaattiin. Aksessorisena esiintyy omamuotoisia apatiittia sekä melko 

runsaasti zirkonia sarvivälkkeen ja biotiitin yhteydestä, joka hajonnut metamiktisesti. 

Sulfidit muodostavat noin 10 % hieestä. Niistä reilu puolet on magneettikiisua ja kolmannes sinkkivälkettä. 

Sinkkivälkkeessä on paikoin pieninä pyöreinä sulkeumina tai suotaumina kuparikiisua ja magneettikiisua. 

Sinkkivälkkeen väri on ruskehtava ja sen keskusosat ovat yleensä hieman vaaleampia kuin reunaosat. 

Magneettikiisu esiintyy yksikseen eikä juurikaan sisällä sulkeumina muita sulfideja.  

Sulfidien lisäksi esiintyy aksessorista magnetiittia lamelleina ja hienona pirotteena sarvivälkkeen yhteydessä.  

Keskellä hiettä on sulfideja suonimaisena vyöhykkeenä, joka vaihettuu ulospäin pirotteiseksi. Suonen 

toisessa päädyssä esiintyy vallitsevan sinkkivälkkeen ympärillä runsaasti granaattia vierasmuotoisena 

massana yhdessä biotiitin ja sarvivälkkeen kanssa. Toisella päädyssä granaattia taas on vain niukasti ja 

vallitsevana sulfidina on magneettikiisu. Magneettikiisun ympärillä on biotiitin ja sarvivälkkeen lisäksi 

väritöntä amfibolia (antofylliittiä). Biotiiteissa näkyy paikoin ”kink banding” piirteitä ja rakeiden keskiosat 

ovat repeilleen tai hajonneen näköisiä ja niissä esiintyy kvartsisulkeumia. 

 

 



 

 

 

Granaattidioritoidi.Hieen magneettikiisuvaltainen puolisko. Vihreää sarvivälkettä (1), jonka sisäosissa 

antofylliittiä(2) ja kvartsia.  Ruskeaa biotiittia (3). Isommat opaakit enimmäkseen magneettikiisua (4), 

pienemmät ruskehtavat opaakit sinkkivälkettä (5) Hieno pirote magnetiittia (6). R1-21.10. 
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Granaattidioritoidi. Keskellä hiettä oleva sulfdipitoinen vyöhyke. Harmaata sinkkivälkettä (1) ja 

ruskehtavaa magneettikiisua (2). Pieniä määriä kellertävää kuparikiisua laikkuina (3)pääosin 

sinkkivälkkeessä. Heijastava tasopolarisoitu valo. Näyte R1-21.10. 

R1-24.05 
R1-24.05 on graniittisempi osue  granaattidioritoidien välissä. Hieessä ei ole selkeää suuntausta. 

Mikrokliinistä koostuvaa kalimaasälpää on 50 % puolet hieestä, jonka lisäksi on plagioklaasia noin 20 %. 

Mikrokliini esiintyy sekä hajarakeina että pienempinä rakeina perusmassassa ja sen raerajat ovat 

voimakkaasti myrmekiittiytyneet. Myös pertiittiä esiintyy. Mikrokliini esiintyy enimmäkseen itsekseen 

pienirakeisen plagioklaasin kanssa. Kvartsia esiintyy pieniä määriä maasälpien raerajoilla. 

Biotiittia ja sarvivälkettä on huomattavasti enemmän kuin normaalissa graniitissa, yhteensä noin 20 % 

hieestä. Granaattia tai gahniittia ei esiinny, mutta pyöreät kvartsi-sarvivälke-biotiittikasaumat ovat selkeästi 

jäänteitä granaatista.  

Sulfideita on 1-2 % hieestä ja ne koostuvat kuparikiisusta, magneettikiisua ja sinkkivälkettä, jotka ovat 

yleensä pirotteisena biotiitin yhteydessä. Magneettikiisua ja sinkkivälkettä on suunnilleen saman verran. 

Sinkkivälkettä esiintyy myös perusmassan seassa. 
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R1-26.95 
R1-26.95 koostuu plagioklaasista (45 %), biotiitista (30 %) ja sarvivälkkeestä (20 %).  Granaattia on 

selkeästi vähemmän, noin 5 %. Kivi on tasaisesti suuntautunut. Mineraalien raerajat ovat epämääräiset, mikä 

johtunee uudelleenkiteytymisestä. Plagioklaasi on pääosin granoblastisena perusmassassa sekä muutamana 

hajarakeena. Raerajat ovat usein epämääräiset ja niiden yhteydessä esiintyy usein pienirakeista kvartsia.  

Biotiitti ja sarvivälke esiintyvät yhdessä mutkittelevina raitoina ja muodostavat paikoin pyöreähköjä 

kasaumia, joissa säleisen kehän keskellä on kuitumaista amfibolia (antofylliittiä) ja runsaasti hienorakeista 

kvartsia. Nämä saattavat olla granaatin jäänteitä. 

Granaatti esiintyy osittain omamuotoisina, pyöreähköinä porfyroblasteina.  Paikoin biotiitti, sarvivälke ja 

plagioklaasi ovat reagoineet granaatin kanssa. Granaattien rakotäytteenä on biotiittia, jota on yleensä myös 

runsaasti granaatin ympärillä Tyypillisiä sulkeumamineraaleja granaatissa ovat sulfidit, kvartsi, plagioklaasi 

ja paikoin zirkoni.  

Sulfideja on huomattavasti vähemmän kuin R1:n ylemmisssä granaattikivissä, alle 1 %. Magneettikiisu, 

sinkkivälke ja kuparikiisu esiintyvät sulkeumina granaatissa ja pirotteena sarvivälke-biotiittikasaumien 

yhteydessä. Myös magnetiittia on tasaisena pirotteena koko hieessä. 

 

Granaattidioritoidi. Granaatti, jossa sulkeumina sulfideja ja kvartsia, plagioklaasia. ja kiillemineraaleja. 

Ristiinpolarisoitu valo. R1-26.90. 

0,5  mm 



 

 

 

 

R1-29.25 

R1-29.25 -näytteessä granaatti on aksessorista ja esiintyy vierasmuotoisina poikiloblasteina, joissa 

sulkeumamineraalit ovat pääosin kvartsia ja biotiittia. Perusmassa muodostuu vaihtelevan kokoisesta 

plagioklaasista (55 % hieestä) johon biotiitti (20 %) muodostaa verkkomaisen tekstuurin. Sarvivälke ja 

vaaleampi amfiboli (antofylliitti) muodostavat biotiitin kanssa samanlaisia kasaumia kuin hieessä R1-26.95. 

Nämä lienevät granaatin jäänteitä, joita esiintyy varsin runsaasti.  

Magneettikiisu, sinkkivälke ja kuparikiisu ovat aksessorisia ja esiintyvät pirotteisina sarvivälkekasaumissa. 

Magnetiitti esiintyy pirotteena paikoin runsaastikin sarvivälkkeen yhteydessä. Zirkonia ja monatsiittia on 

runsaasti biotiittien yhteydessä. 

 

R2-59.80 

R2-59.80 –hieen vallitsevina mineraaleina ovat granaatti (50 %) ja gahniitti (10 %), jotka esiintyvät 

omamuotoisina raemassoina. Granaattien ja gahniittien välitiloissa on biotiitin jäänteitä (alle 5 %). Vaaleat 

mineraalit muodostuvat kalimaasälvästä (ortoklaasia), plagioklaasista ja kvartsista.  

Kairasydämen R1 näytteistä poiketen granaatit eivät esiinny suurina yhteenkasvaneina poikiloblasteina, 

vaan rakeet ovat pieniä (0,2–0,5 mm), osittain omamuotoisia ja pyöristyneitä. Paikoin pienemmät rakeet 

ovat kasautuneet yhteen muodostaen isompia ryppäitä. Sulkeumina granaateissa on pieniä määriä gahniittia 

sekä sulfideja, erityisesti lyijyhohdetta.  Sulkeumia on kuitenkin huomattavasti vähemmän ja rakeet ovat 

terveempiä kuin kairasydämen R1 näytteissä.  

Gahniittirakeet ovat osittain omamuotoisia, pyöreähköjä ja ne esiintyvät joko omina raeryppäinään tai joskus 

yhdessä granaatin kanssa. Niiden raeraja on selkeä, toisinkuin kairasydämen R1 näytteissä.  Paikoitellen 

gahniittia esiintyy granaattien sisässä omamuotoisina pieninä sulkeumina  tai vierasmuotoisina laikkuina; 

tosin huomattavasti vähäisemmässä määrin kuin kairasydämen R1 näytteissä. Granaatteihin verrattuna 

gahniitit ovat tuhruisempia: niissä on runsaammin opaakkia pirotetta ja pieniä sulfidisulkeumia. 

Sulfidit, joita on alle 5 %, täyttävät granaattien välitiloja muodostaen verkkomaisen tekstuurin. Niitä on 

myös hienona pirotteena silikaattien seassa. Sulfideista kuparikiisua on noin 70 %, lyijyhohdetta 15 %, 

sinkkivälkettä noin 10 % ja magneettikiisua 5 %. Sinkkivälke on voimakkaan tummanruskeaa, paikoin lähes 

opaakkia. 

 



 

 

 

Granaattigranitoidi. Granaattia (1), kalimaasälpää (2), lyijyhohdetta (3), sinkkivälkettä (4) ja kuparikiisua 

(5). R2-59.80. 

R2-61.10 
R2-61.10 edustaa biotiittirikkaampaa kohtaa kohtalaisesti suuntautuneessa grt-granitoidissa. Perusmassa 

koostuu kvartsista (10 %), kalimaasälvästä (35 %) ja plagioklaasista (15 %). Kalimaasälpä on poikiliittista 

ortoklaasia. Plagioklaasi ja kvartsi ovat pienempirakeisia. Kvartsi on paikoin kasautunut granoblastisiksi 

ryppäiksi ja muodostaa aaltosammuvia hajarakeita. Biotiitti (15 %) esiintyy suuntauksettomina kasaumina ja 

paksuina raitoja, joiden yhteydessä on omamuotoista, rypälemäistä  granaattia(20–30 %).  Granaatin 

yhteydessä esiintyy myös aksessorista gahniittia omamuotoiseina sulkeumina tai vierasmuotoisina laikkuina. 

Granaatin raerajat ovat paikoin hieman resorboituneita, mutta kuitenkin suoria. Osa on pinnastaan utuisen 

näköisiä. Useat granaatit ovat rakoilleet voimakkaasti niissä esiintyvien zirkonisulkeumien kohdilta.  

Maasälvät ovat voimakkaasti serisiittytyneet ja raerajoilla esiintyy yleisesti myrmekiittiä. Muuttuminen ja 

deformaatio ovat voimakkaimpia granaattien läheisyydessä. Biotiitissa esiintyy myös metamiktistä zirkonia 

ja sekundääristä titaniittia, jonka yhteydessä paikoin on opaakkia, mahdollisesti ilmeniittiä. 

Sulfidit (1–3 %) esiintyvät vierasmuotoisena pirotteena yleensä granaatin ja biotiitin yhteydessä välitiloissa 

tai sulkeumina granaatissa. Sinkkivälkettä on eniten ja se on väriltään tummanruskeaa.  Kuparikiisu, joka on 

toiseksi yleisin, esiintyy usein seuranaan pieni määrä magneettikiisua. Lyijyhohde esiintyy pieninä rakeina 

granaattien välitiloissa. 
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Granaattigranitoidi, jossarypälemäistä granaattia (1), sinkkivälkettä (2) välitiloissa ja sulkeumina, 

gahniittia (3) sulkeumina ja laikkuina. Ruskeaa biotiittia (4), jossa zirkonia (5) sulkeumia. R2-61.10. 

R2-63.30 
R2-63.30 edustaa granaatti- ja sulfidiköyhempää graniittia mineralisoituneiden osueiden välissä. Kivi on 

vaalea ja suuntaukseton.  Biotiitti, jota on alle 10 %, esiintyy omamuotoisen granaatin (alle 5 %)   

kanssa ohuehkoina, mutkittelevina luiroina ja pieninä kasaumina. Aksessorista gahniittia on paikoin 

pisaramaisina sulkeumina granaateissa. 

Granoblastinen perusmassa koostuu pienirakeisesta kvartsista (35 %), plagioklaasista (35 %) ja 

kalimaasälvästä (10 %), joista jokainen esiintyy paikoin hajarakeina. Kvartsihajarakeet ovat muodostuneet 

pienempien rakeiden kasautuessa yhteen. Myös plagioklaasien kohdalla näyttää tapahtuneen samankaltaista 

rakeiden yhteen liittymistä. 

Sulfidit ovat aksessorisisa ja esiintyvät välitilassa hienona pirotteena. Rakeet ovat pienempiä ja niitä on 

vähemmän mitä hieessä R2-61.10.  Ne painottuvat granaatin ja biotiitin yhteyteen, vaikka paikoin esiintyvät 

yksinäänkin. Sulfidit ovat pääasiassa magneettikiisua. Seassa on pieniä määriä sinkkivälkettä, lyjyhohdetta 

ja kuparikiisua. 

Merkittävinä aksessoreina esiintyy biotiiteissa olevaa täplämäistä  monatsiittia ja samassa yhteydessä on 

usein metamiktistä zirkonia, joita on myös sulkeumina granaateissa.
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R2-66.35 
R2-66.35 on hyvin samantapainen kuin R2-59.80. Granaatti (30 %)  ja  gahniitti (25 %) ovat vallitsevia 

mineraaleja.  Ne esiintyvät omamuotoisina, poikiloblastisina raemassoina joka yhdessä tai omina osueinaan. 

Näiden väliin jäävä perusmassa koostuu suureksi osaksi poikiliittisesta kalimaasälvästä (10 %), joka on 

pertiittistä ortoklaasia. Sen ohessa esiintyy satunnaisia biotiittirakeita sekä pieni määrä kvartsia ja 

plagioklaasia. Kivessä on heikko suuntaus, mutta se ei näy selkeästi koska suuntautunut biotiitti on 

korvautunut granaatilla ja gahniitilla. Useissa näytteissä esiintyvä maasälville tyypillinen myrmekiittinen 

tekstuuri puuttuu lähes kokonaan.  

Sulfideja on 15-20 %, niistä 90 % on magneettikiisua ja kuparikiisua noin 5 %. Sinkkivälkettä ja 

lyijyhohdetta on selkeästi vähemmän. Esiintyvä sinkkivälke on väriltään hyvin tummanruskeaa. Sulfidit 

esiintyvät välitiloissa sekä paikoin pieninä sulkeumina isommissa granaateissa. Kiisujen raerajat yleensä 

ottaen siistit, eikä selkeää muuttumista ole havaittavissa, satunnaista patinoitumista lukuunottamatta. 

 

Granaattigranitoidi, jossa kupari- ja magneettikiisua granaattien ja gahniittien välitiloissa. Heijastava, 

tasopolarisoitu valo. Näyte R2-66.35. 
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R2-67.35 
R2-67.35 hie on jakautunut tummempaan ja vaaleampaan puoliskoon.  Lähes koko kivessä granoblastinen, 

tekstuuri, jossa rakeet ovat tasakokoisia kalimaasälpää lukuunottamatta. Hieestä noin 25 % on granaattia ja 

20 % gahniittia. 

Tummempi puolisko koostuu omamuotoisista granaatista ja gahniitista koostuvasta raemassasta, joka korvaa 

vanhempaa, voimakkaasti suuntautunutta biotiittia. R2-66.35 –hieeseen verrattuna gahniitti on tummemman 

vihreää. Gahniittien sisässä on runsaasti pieniä biotiittisulkeumia. Biotiittiraitojen välissä on paikoittain 

ohuina raitoina polygonaalista, pienirakeista kvartsia, plagioklaasia ja kalimaasälpää. 

Vaaleammalla puolella gahniittia on huomattavasti vähemmän, biotiitti on hienorakeisempaa ja vaihtelevasti 

suuntautunutta. Granaatti esiintyy raeryppäinä biotiitin yhteydessä.  Plagioklaasi ja kvartsi muodostavat 

granoblastisen perusmassan, jossa myös kalimaasälpää hieman suurempina hajarakeina. 

Sulfideja on noin 5 %, joista lähes kaikki on magneettikiisua. Kuparikiisua on jonkin verran. Ne painottuvat 

tummempaan puoliskoon, erityisesti voimakkaasti hiertyneen kontaktin yhteyteen. Sulfidit ovat pirotteena 

granaatin, gahniittin ja biotiitin yhtyedessä välitiloissa ja sulkeumina.  Vaaleammalla puoliskolla, jolta 

gahniitti puuttuu, sulfideja  on huomattavasti vähemmän; lähinnnä satunnaisia lyijyhohderakeita. 

 

Granaattigranitoidi. Kuvan yläosassa hiertosauma, jossa biotiitti korvautunut suurelta osin granaatilla ja 

gahniitilla. Välitiloissa sulfideja. Tasopolarisoitu valo. R2-67.35. 
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TOS$-4.3 

TOS$-4.3 on selkeästi suuntautunut, hiertynyt, pienirakeinen (0,5–2 mm) kivi. Biotiitti, jota on noin 30 %, 

muodostaa 1–2 mm paksuja raitoja, joiden yhteydessä on vaihtelevan kokoista granaattia. Granaatin osuus 

on kuitenkin vähäinen, alle 5 %. Granaatti on osittain omamuotoista tai vierasmuotoista ja sen reunat ovat 

repaleiset. Granaateissa on sulkeumina sinkkivälkettä, biotiittia ja gahniittia. Gahniittia on todella vähän, 

vain muutamia vierasmuotoisia laikkuja biotiitin yhteydessä. Sinkkivälke esiintyy yksinään. 

Biotiittiraitojen välissä oleva vaalea granoblastinen perusmassa koostuu kalimaasälvästä, kvartsista ja 

plagioklaasista. Kalimaasälpää, joka muodostuu ortoklaasista ja mikrokliinista, on hieman muita enemmän, 

se esiintyy hajarakeina tai karkeina kasaumina.  Kvartsi on maasälpiä pienempirakeista, muodoltaan 

heksagonista ja muodostaa usein ohuita, granoblastisia raitoja. Plagioklaasi on hieman kalimaasälpää 

pienempää, heksagonista ja usein kaksostumatonta, jolloin sitä on vaikea erottaa kvartsista. Plagioklaasia 

esiintyy enemmän hieen toisella puolella. Maasälpien raerajat näyttävät rosoisilta, mutta tyypillistä 

myrmekiittiä ei esiinny.  

Sulfideja on noin 5 %. Niistä suurin osa on sinkkivälkettä, joka esiintyy pirotteisena tai vierasmuotoisina 

isoina laikkuina biotiitin yhteydessä ja paikoin plagioklaasivaltaisessa perusmassassa. Sen väri vaihtelee 

keltaoranssista punaruskeaan. Pienempinä määrinä esiintyy magneettikiisua ja rikkikiisua, jotka joskus 

esiintyvät molemmat yhdessä sinkkivälkkeen kanssa. Kuparikiisua on hyvin vähäisiä pieniä rakeita 

satunnaisesti muiden sulfidien kanssa. Sulfidit ovat ulkoasultaan nuhjuisia ja rakeiden reunat ovat rosoisia. 

Isompien rakeiden reunoista on irronnut pienempää pirotetta. 

Aksessoriisena esiintyy biotiittiraitojen yhteydessä melko yleisesti monatsiittia ja zirkonia, jotka ovat usein 

hajonneen näköisiä ja näiden ympärillä on tummanruskeaa pirotetta. 

 



 

 

 

Granaattigranitoidi, jossaReunoiltaan hapettunutta sinkkivälkettä (1), hajonneita granaatteja (2) ja vahvasti 

suuntautunutta biotiittia (3). Tasopolarisoitu valo. Näyte TOS$-4.3. 

TOS$-4.5 
TOS$-4.5 on selkeästi suuntautunut, mutta heikommin kuin TOS$-4.3. Suuntaus on voimakas hieen toisella, 

hienorakeisemmalla (<1 mm) puolella. Toinen puoli on karkeampaa (1–2 mm), heikommin suuntautunutta. 

Biotiitti muodostaa 1–2 mm paksuisia, suonimaisia raitoja, jotka hienorakeisella puolella raidat ovat suoria, 

karkeammalla puolella mutkittelevia. Raitojen keskiosassa biotiitteja on hyvin tiheässä, mutta ulommas 

mentäessä ne muuttuvat pirotteisiksi. Biotiittiraitojen yhteydessä on myös granaattiporfyroblasteja ja melko 

runsaasti opaakkia pirotetta. Granaatit ovat osittain omamuotoisen pyöreitä, hajonneita ja niitä on melko 

vähän, vain muutamia prosentteja. Gahniittia ei esiinny. 

Biotiittiraitojen välinen perusmassa on granoblastista ja koostuu kvartsista, kalimaasälvästä ja 

plagioklaasista. Kalimaasälpä esiintyy paikoin hieman isompina hajarakeina, varsinkin hieen karkeammalla 

puolella. Maasälpien ympärillä on usein mikrokiteisestä kvartsista koostuvat korona. Myös myrmekiittiä 

esiintyy paikoittain. 

Keskellä hiettä olevassa paksuimman biotiittiraidan keskellä on hematiitista koostuva suoniverkosto, josta 

haarautuu useampia ohuempia sivuhaaroja. Suonimaista hematiittia esiintyy myös muualla hieessä 

biotiittiraitojen yhteydessä.  
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Sulfideja on muutamia prosentteja. Sinkkivälke on yleisin, jonka lisäksi esiintyy pieniä määriä kuparikiisua, 

rikkikiisua ja lyijyhohdetta. Ne sijoittuvat pääasiallisesti keskellä kulkevan paksun biotiittiraidan ympärille 

ja muodostavat pieniä laikkuja. Kauemmas raidasta mentäessä sulfidit muuttuvat pirotetyyppiseksi. 

Sinkkivälke ja rikkikiisu ovat yleensä omamuotoista, muut vierasmuotoisia. 

Sulfidit ovat selkeästi hapettuneet. Niiden reunat ovat epätasaisia ja korvautuneet osittain oksideilla. 

Kuparikiisu on muuttunut kovelliitiksi. Osa omamuotoisista sulfidirakeista on kokonaan korvautunut 

hematiitilla. 

 

Granaattigranitoidi, jossahematiittisuonia (1) ja voimakkaasti hapettuneita omamuotoisia 

sinkkivälkerakeita (2). Heijastava valo. TOS$-4.5. 

TOS$-4.7 
TOS$-4.7 on kahta edellistä huomattavasti voimakkaammin hiertynyt.  Biotiitti esiintyy suorina, noin 1 mm 

paksuina raitoina. Biotiitin yhteydessä on vaihtelevan kokoisia granaattiporfyroblasteja, joista osaa biotiitti 

myötäilee. Granaatin osuus hieestä on noin 5 %. Granaattirakeet ovat pieniä, osittain oma- tai 

vierasmuotoisia, runsaasti rakoilleita ja paikoin täysin pirstoutuneita.  Osassa esiintyy biotiittia rakotäytteenä 

rakeiden sisässä muuttumistuloksena. 

Vaalea, granoblastinen perusmassa koostuu kvartsista, plagioklaasista ja kalimaasälvästä. Rakeiden 
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raerajoilla esiintyy mikrokiteistä kvartsia uudelleenkiteytymisen seurauksena. 

Sulfideja, joita on muutamia prosentteja, esiintyy biotiitin läheisyydessä pirotteena välitilossa. Sulfideista 

noin 70 % on sinkkivälkettä, 20 % kuparikiisua ja 10 % lyijyhohdetta. Sinkkivälke ja lyijyhohde ovat 

osittain omamuotoisia. Sulfidit ovat reunoistaan paikoin pirstoutuneita ja hapettuneita.  

Aksessorisena esiintyy useissa biotiittirakeissa kellertävän ruskeaa töhkää, joiden keskellä on hajonneen 

näköisiä, kirkkaita mineraalien kappaleita, mahdollisesti monatsiittia. 

 

Granaattigranitoidi.Rakoilleita granaatteja (1) biotiittiraitojen yhteydessä ja granoblastisessa 

perusmassassa. Ristiin polarisoitu valo. TOS$-4.7. 

PIM$-11.1 
PIM$-11.1 on hyvin vaalea, heikosti suuntautunut kivi.  Biotiittia on noin 10 % ja se esiintyy yleensä 

pitkänomaisina kasaumina. Granaattia on melko paljon 20–30 %, se on monin paikoin korvannut biotiitin 

kokonaan ja esiintyy biotiitin tapaan luiroina ja kasaumina. Granaatti on omamuotoista, pyöreähköä ja 

rakeet ovat terveen näköisiä. 

Vaalea granoblastinen perusmassa muodostuu kalimaasälvästä (ortoklaasi ja mikrokliini), plagioklaasista ja 

kvartsista, joita on suunnilleen yhtä paljon. Etenkin kvartsi esiintyy suurempi yhteenkasvaneina kasaumina. 

Plagioklaasin ja kvartsin erottamista vaikeuttaa plagioklaasin kaksosrakenteiden osittain puuttuminen. 

Kivessä on havaittavissa selkeitä deformaation merkkejä: polygonaaliset raerajat ja kvartsirakeiden 
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uudelleenkiteytyminen. Biotiitissa ja plagioklaasin lamelleissa erottuu ”kink banding” piirteitä.

Aksessorisena esiintyy vierasmuotoista monatsiittia ja metamiktista omamuotoista zirkonia biotiittissa. 

Sulfideja on niukasti, muutamia hajarakeita, ja ne sijoittuvat yleensä granaatin yhteyteen. Osittain 

omamuotoinen sinkkivälke on yleisin ja sen yhteydessä on usein omamuotoista rikkikiisua. Toisinaan 

rikkikiisu esiintyy vierasmuotoisena sulkeumana sinkkivälkkeessä.  Magneettikiisua ja kuparikiisua esiintyy 

usein yhdessä pieninä vierasmuotoisina kiteinä.  

 

Granaattigranitoidi. Granaattia (1), biotiittia (2), vierasmuotoista monatsiittia (3) ja metamiktinen zirkoni 

(4). Ristiin polarisoitu valo. PIM$-11.1. 

PIM$-11.4 
PIM$-11.4 on vaalea kivi, jossa tummat biotiittiraidat kiertävät vaaleita kalimaasälpähajarakeita. Biotiittia 

on noin 15 %. Kvartsista, kalimaasälvästä ja plagioklaasista muodostuva perusmassa on granoblastinen. 

Granaattia on varsin vähän, 1–2 %. Se esiintyy biotiitin yhteydessä rikkonaisina, osittain omamuotoisina, 

porfyroblasteina.  Serisiittinen muuttuminen on yleistä maasälvissä, kalimaasälvässä on lisäksi myrmekiittiä. 

Biotiitti on paikoin kloriittiutunut ja lisäksi sen yhteydessä esiintyy titaniittia, töhkäistä monatsiittia ja 

metamiktistä zirkonia. Perusmassassa on myös apatiittia pieninä neulasina. Sulfideja ei juurikaan ole 

muutamia satunnaisia rikkikiisu-kiteitä lukuunottamatta. 
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PIM$-11.5 

PIM$-11.5 on edellisiä deformoituneempaa. Biotiittia on noin 20 % ja se esiintyy paksuina aaltomaisina 

raitoina. Sen yhteydessä on runsaasti omamuotoista granaattia ja hieman gahniittia. Granaattia on myös 

omina kasauminaan. Granaatin osuus hieestä on noin 30 % ja gahniittin noin 1 %. 

Kalimaasälpä, kvartsi ja plagioklaasi muodostavat biotiittiraitojen väliin tasarakeisen polygonalisen 

perusmassan. Maasälpiä on suunnilleen saman verran, mutta kvartsia vain niukasti. Kalimaasälpä on 

pertiittistä ortoklaasia, mikrokliiniä ei esiinny. Kalimaasälpä on kohtalaisesti serisiittiytynyt, plagioklaasissa 

on saussuriittia pieniä määriä. 

Sulfidit koostuvat pienistä hajallaan olevista rakeista, jotka ovat magneettikiisua ja sinkkivälkettä. 

Biotiiteissa esiintyy pirotteista magnetiittia. 

 

PIM$-11.6 

PIM$-11.6 edustaa hiertynyttä, tummaa hienorakeista (<0,5mm) sulkeumaa ja tämän kontaktia ympäröivään 

graniittiin.  Biotiittia, jota on noin 35 %, esiintyy tiheänä raitaverkkona koko hieessä. Sen yhteydessä on 

myös runsaasti (20 %) pientä, rypälemäistä, omamuotoista granaattia ja hieman vierasmuotoista gahniittia. 

Granoblastisessa perusmassassa on plagioklaasia ja kalimaasälpää suunnilleen saman verran, mutta vain 

vähän kvartsia.  

Granaattien raerajat ovat enimmäkseen terävät, mutta osassa näkyy repeilyä ja pyöristymistä. Granaatin 

yhteydessä esiintyy muutamia prosentteja granaattia muistuttavaa mineraalia, jonka rakeet ovat 

voimakkaasti repeilleet ja hajoamassa. Mineraali on väritön, anisotrooppinen ja sen interferenssiväri on 1-

jakson harmaa. Rakeissa erottuu paikoin selkeitä lohkorakoja. Kyseessä voisi olla granaatin anisotrooppinen 

variaatio tai jokin epidoottiryhmän mineraali. Hajonneiden rakeiden yhteen liittyy muskoviitti ja gahniitti, 

jota esiintyy myös granaattien reunoilla. Hieessä esiintyy myös melko runsaasti apatiittia hienoina neulasina. 

Sulfideja on alle prosentti, ne esiintyvät hieen vaaleammassa osassa granaatin tai kalimaasälvän yhteydessä. 

Sulfidit ovat sinkkivälkettä, magneetti- ja rikkikiisua, markasiittia ja kuparikiisua. Magnetiittia esiintyy 

yleisesti pirotteisena biotiittien reunoilla. 



 

 

 

Granaattigranitodii.Suuntautunutta biotiittia (1), omamuotoista granaattia (2), vierasmuotoista gahniittia 

(3), kirkasta tunnistamatonta mineraalia(4) sekä vaaleaa muskoviittia (5).  Näyte PIM$-11.6. 

PIM$-5.1 
PIM$-5.1 on granodioriittisempi kuin muiden näytteiden granitoidit.  Biotiitti on selkeän suuntautunut ja 

muodostaa 1–3 mm paksuja kiemurtelevia, suonimaisia raitoja jotka ulottuvat yhtäjaksoisesti koko hieen 

poikki. Biotiitti on raidoissa pääasiallinen, mineraali, mutta sen kanssa tavataan myös kloriittia, sarvivälkettä 

ja hienorakeista kvartsia. 

Raitojen ulkopuolella olevat mineraalit ovat kvartsia, kalimaasälpää ja plagioklaasia. Kvartsi esiintyy 

vaihtelevan kokoisena, yleensä granoblastisena kasaumana, joissa mukana joskus myös maasälpiä. 

Plagioklaasi esiintyy niin ikään vaihtelevan kokoisena perusmassassa sekä muutamana isompana 

hajarakeena. Kalimaasälpä esiintyy melko tasarakeisena, ja sitä on plagioklaasia vähemmän. Myrmekiittinen 

tekstuuri on todella yleinen.  

Hieen jakaa suonimainen sauma, jonka yhteydessä on hienorakeista biotiittimassaa ja sen reunoilla oleva 

biotiitti on vääntynyt. Ympärillä on runsaasti sulfideja, sarvivälkettä ja biotiittia. Rako lienee seurausta 

paikallisesta kiven hiertymisestä ja murtumisesta, jonka jälkeen raossa on kulkenut fluidi, jonka seurausta 

raon ympärillä olevan sulfidit ovat. 

Rakovyöhykkeen reunoilla olevat mineraalit koostuvat pienirakeisesra kvartsista ja plagioklaasista, 

epidootista, titaniitista, biotiitista ja sarvivälkkeestä. Reunavyöhykkeeseen liittyy plagioklaasin 
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saussuriittiutuminen ja biotiitin kloriittiutuminen.

Sulfidit, joita on noin 3 %, sijoittuvat suonen yhteyteen ja koostuvat pääasiallisesti kuparikiisusta joka 

esiintyy osittain omamuotoisina massivisina laikkuina.  Paikoittain kuparikiisu on vahvasti patinoitunut.  

Sen kanssa on yleensä magneetti- ja rikkikiisua. Rikkikiisu esiintyy tyypillisesti muita mineraaleja 

korvaavana ja rikkikiisurakeiden keskellä on usein jäljellä alkuperäisen mineraalin jäänteitä. Myös 

sinkkivälkettä esiintyy pieninä rakeina, kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin kupari-, rikki- tai 

magneettikiisua. Kauempana raosta sulfidien määrä on selkeästi vähäisempi. Mineralisaation muista osista 

poiketen tavataan arseenikiisua muutamina yksittäisinä kiteinä. 

Aksessoreina hieessä esiintyy yleisesti titaniittia, epidoottia ja metamiktistä zirkonia, jotka suurimmaksi 

osaksi painottuvat nekin rakosysteemin yhteyteen. 

 

Porfyyrinen graniitti. Hieen keskellä kulkeva rako ja sen läheisyydessä kuparikiisua ja rikkikiisua. 

Heijastava valo. PIM$-5.1.
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LIITE 3. Elektronimikroanalyysit 

 

Silikaattianalyysit 
                 

   No.     Na2O      CaO       ZnO       TiO2      MgO       K2O       MnO       BaO       Al2O3     FeO       Cr2O3     PbO       SiO2     Total   Näytepiste Kommentti 

4 1,18 0,01 0,30 0,03 0,00 15,37 0,00 0,18 18,59 0,05 0,03 0,69 64,17 100,59 pim11.3 p1.1a  mikrokl ydin 

5 0,93 0,00 0,32 0,04 0,01 15,75 0,00 0,22 18,47 0,00 0,00 0,65 64,57 100,96 pim11.3 p1.1b  mikrokl reuna 

6 0,51 0,00 0,23 0,02 0,00 16,17 0,00 0,08 18,33 0,00 0,02 0,42 64,10 99,89 pim11.3 p2.1a  mikrokl ydin 

7 0,66 0,00 0,17 0,02 0,00 16,04 0,03 0,10 17,85 0,02 0,00 0,38 64,14 99,42 pim11.3 p2.1b  mikrokl reuna 

8 0,96 0,00 0,24 0,00 0,00 15,63 0,00 0,02 18,25 0,00 0,00 0,22 65,14 100,45 tos4.8 p1a  mikrokl ydin 

9 0,75 0,00 0,41 0,01 0,00 16,31 0,01 0,00 18,14 0,00 0,00 0,17 65,29 101,09 tos4.8 p1b  mikrokl reuna 

10 1,00 0,01 0,19 0,01 0,00 15,75 0,00 0,15 18,56 0,03 0,00 0,20 65,18 101,08 tos4.8 p2.1  ortokl ydin 

11 0,01 1,94 0,12 0,05 0,74 0,00 5,70 0,00 21,34 33,49 0,02 0,03 37,47 100,89 TOS-4.3_p1.1a  grt ydin 

12 0,01 7,22 0,19 0,03 0,24 0,02 9,77 0,00 20,64 23,10 0,02 0,00 37,06 98,28 TOS-4.3_p1.1b  grt reuna 

13 0,01 2,09 0,11 0,02 0,77 0,00 4,98 0,00 20,85 34,01 0,02 0,00 37,00 99,86 TOS-4.3_p2.1  grt ydin 

14 0,05 0,74 0,10 0,05 0,95 0,02 6,44 0,02 21,64 35,48 0,00 0,03 37,62 103,14 PIM-11.1_p1.1  grt ydin 

15 0,08 0,56 0,09 0,04 0,96 0,00 6,30 0,00 21,32 34,99 0,00 0,08 37,55 101,96 PIM-11.1_p2.1  grt ydin 

16 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00 0,39 64,87 100,56 PIM-11.1_p2.2  mikrokl reuna 

17 1,31 0,01 0,25 0,00 0,00 15,52 0,00 0,08 18,45 0,04 0,00 0,06 65,56 101,28 R1-56.40_p2.1  ortokl ydin 

18 1,61 0,02 0,21 0,00 0,00 15,13 0,05 0,16 18,31 0,08 0,03 0,06 64,77 100,40 R1-56.40_p3.1  mikrokl ydin 

19 0,00 1,40 0,14 0,03 1,27 0,00 4,79 0,02 21,29 35,68 0,00 0,00 37,50 102,11 R1-4.55_p1.1a  grt ydin 

20 0,04 6,54 0,12 0,01 0,69 0,03 5,13 0,00 21,37 29,05 0,02 0,00 37,97 100,98 R1-4.55_p1.1b  grt reuna 

21 1,42 0,14 34,08 0,31 0,67 0,13 0,36 0,50 59,04 9,00 0,23 0,21 0,41 106,48 R1-4.55_p1.2  gah ydin 

22 0,03 0,01 0,14 0,00 0,12 0,00 0,86 0,00 0,03 57,72 0,00 0,05 0,00 58,96 R1-4.55_p2.1  sider/anker? 

23 0,03 1,28 0,07 0,05 0,84 0,01 2,18 0,00 20,36 35,71 0,00 0,01 35,76 96,29 R1-8.00_p1.1  grt ydin 

24 2,22 0,00 26,74 0,06 0,53 0,03 0,06 0,00 53,71 12,76 0,00 0,00 1,03 97,14 R1-8.00_p1.2  gah ydin(musta) 

25 1,96 0,00 26,91 0,02 0,60 0,01 0,03 0,01 53,29 12,45 0,00 0,02 0,88 96,17 R1-8.00_p1.3  gah reuna 

26 0,00 1,19 0,00 0,00 0,78 0,00 2,11 0,00 21,03 37,36 0,00 0,01 37,23 99,71 R1-8.00_p2.1  grt ydin 

27 1,27 0,16 32,66 0,36 0,60 0,16 0,27 0,45 58,17 12,35 0,23 0,18 0,82 107,68 R1-8.00_p2.2  gah ydin (musta) 

28 0,82 0,00 32,12 0,01 0,46 0,01 0,04 0,00 58,36 11,77 0,02 0,01 0,00 103,61 R1-8.00_p2.3  gah reuna 

29 0,00 7,76 0,09 0,02 0,72 0,00 6,60 0,00 20,97 26,22 0,00 0,00 37,81 100,18 R1-17.60_p2.1  grt ydin 

30 0,00 50,96 0,08 0,00 0,63 0,00 0,07 0,00 0,63 1,34 0,00 0,04 1,80 55,55 R1-17.60_p2.2  monaz? 

31 0,00 52,20 0,24 0,00 0,51 0,01 0,04 0,00 0,53 1,61 0,00 0,00 1,15 56,27 R1-17.60_p2.3  monaz? 

32 0,00 8,36 0,24 0,08 0,61 0,02 6,95 0,00 21,37 25,40 0,03 0,00 36,16 99,22 R1-17.60_p2.4  grt ydin 

33 0,93 0,00 31,75 0,01 0,81 0,03 0,18 0,00 57,68 12,45 0,00 0,00 0,00 103,83 R1-17.60_p2.5  gah ydin (musta) 

34 1,05 0,03 30,89 0,00 0,94 0,00 0,29 0,00 59,18 11,23 0,03 0,02 0,23 103,90 R1-17.60_p2.6  gah reuna 

35 0,00 9,46 0,00 0,03 0,53 0,02 5,93 0,00 21,44 25,91 0,00 0,01 37,03 100,35 R1-17.60_p3.1  grt ydin 

36 0,91 0,04 33,48 0,06 0,65 0,03 0,14 0,00 57,33 11,95 0,07 0,00 0,00 104,65 R1-17.60_p3.2  gah ydin 



 

 

 

37 0,92 0,02 33,65 0,02 0,66 0,00 0,20 0,00 58,61 10,21 0,00 0,03 0,04 104,35 R1-17.60_p3.3  gah reuna 

38 0,01 1,31 0,00 0,04 0,98 0,00 4,05 0,00 21,55 36,75 0,00 0,10 37,03 101,83 R2-59.80_p1.1  grt ydin 

39 0,77 0,00 28,49 0,03 0,72 0,00 0,12 0,00 59,02 15,10 0,04 0,02 0,00 104,30 R2-59.80_p2.1  gah ydin 

40 0,07 1,36 0,04 0,02 0,96 0,01 3,63 0,00 21,10 36,78 0,00 0,04 37,48 101,49 R2-59.80_p3.1  grt ydin 

41 0,61 0,00 28,64 0,08 0,64 0,02 0,08 0,00 59,04 14,78 0,01 0,01 0,00 103,89 R2-59.80_p3.2  gah ydin 

42 1,83 0,04 0,20 0,00 0,00 14,15 0,00 0,17 18,71 0,05 0,00 1,50 63,77 100,43 R2-63.30_p1.1a  ortokl ydin 

43 1,58 0,00 0,23 0,00 0,00 14,55 0,02 0,18 18,48 0,08 0,00 1,67 63,67 100,45 R2-63.30_p1.1b  ortokl reuna 

44 0,00 1,14 0,20 0,00 1,64 0,00 1,98 0,03 21,41 37,67 0,04 0,03 37,27 101,40 R2-63.30_p1.2  grt 

45 0,00 1,01 0,12 0,01 1,29 0,00 1,74 0,00 21,53 39,02 0,00 0,00 37,27 101,99 R2-63.30_p2.1  grt ydin 

46 0,69 0,00 27,68 0,00 0,83 0,00 0,08 0,00 59,50 15,85 0,08 0,06 0,00 104,78 R2-63.30_p2.2  gah ydin 

47 0,00 1,17 0,05 0,00 0,97 0,00 2,70 0,00 21,34 37,95 0,04 0,00 37,24 101,45 R2-63.30_p3.1  grt ydin 

48 2,91 0,31 0,00 0,02 0,01 12,54 0,00 0,19 19,05 0,09 0,00 1,28 63,67 100,07 R2-66,35_p1.1a  ortokl ydin 

49 1,91 0,09 0,00 0,02 0,03 14,19 0,00 0,22 18,62 0,02 0,01 1,50 63,24 99,84 R2-66,35_p1.1b  ortokl reuna 

50 0,64 0,01 30,40 0,01 0,68 0,01 0,13 0,02 58,94 12,58 0,02 0,05 0,02 103,50 R2-66,35_p1.2  gah ydin 

51 0,00 1,69 0,00 0,00 1,10 0,02 4,11 0,00 21,21 35,80 0,01 0,03 37,59 101,56 R2-66,35_p2.1  grt ydin 

                 

 

  



 

 

 

 

Sulfidianalyysit 

                     

                     

   No,     Se        S         V         Pb        As        Fe        Mn        Bi        Zn        Co        Ag        Hg        Ni        Cd        Cu        Sb        Ti       Total   Näytepiste Kommentti 

1 0,00 34,53 0,00 0,00 0,00 29,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 33,80 0,01 0,02 97,45 pim5.1 s1.1  kuparikiisu 

2 0,00 37,89 0,00 0,00 0,00 59,16 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 97,15 pim5.1 s1.2  magneettikiisu 

3 0,02 53,16 0,03 0,00 0,00 45,46 0,00 0,00 0,11 0,19 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 99,00 pim5.1 s1.3  rikkikiisu 

4 0,00 32,54 0,02 0,00 0,00 7,53 0,13 0,00 53,51 0,17 0,05 2,58 0,08 3,89 0,39 0,11 0,04 101,02 pim5.1 s1.4  sinkkivälke 

5 0,00 32,90 0,00 0,00 0,00 6,09 0,13 0,00 57,10 0,00 0,02 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 97,15 TOS-4.3_s1.1  sinkkivälke (vasen) BAROMETRI 

6 0,01 33,16 0,00 0,00 0,04 6,97 0,12 0,00 56,75 0,00 0,00 0,00 0,01 0,97 0,05 0,02 0,02 98,13 TOS-4.3_s1.2  sinkkivälke (oikea) BAROMETRI 

7 0,10 31,32 0,00 0,00 0,00 46,85 0,02 0,00 7,77 0,09 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,03 86,29 TOS-4.3_s1.3  magneettikiisu 

8 0,05 53,61 0,00 0,00 0,01 46,73 0,00 0,07 0,19 0,12 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,02 100,87 TOS-4.3_s1.4  rikkikiisu 

9 0,01 33,50 0,00 0,00 0,00 4,17 0,07 0,00 60,08 0,03 0,04 0,00 0,00 0,75 0,00 0,03 0,01 98,66 TOS-4.3_s2.1  sinkkivälke (keltaisempi) 

10 0,00 33,06 0,02 0,00 0,00 6,60 0,13 0,00 58,30 0,05 0,02 0,00 0,00 0,69 0,00 0,04 0,00 98,90 TOS-4.3_s2.2  sinkkivälke (ruskeampi) 

11 0,04 33,33 0,00 0,00 0,00 3,74 0,00 0,00 61,60 0,03 0,00 0,27 0,05 0,70 0,00 0,05 0,00 99,81 TOS-4.3_s3.1  sinkkivälke (chalco disease) 

12 0,03 34,53 0,00 0,00 0,00 33,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 28,76 0,00 0,00 97,08 TOS-4.3_s3.2  kuparikiisu 

13 0,00 13,20 0,03 88,08 0,00 0,31 0,00 0,00 0,14 0,08 0,00 0,00 0,02 0,06 0,40 0,01 0,02 102,33 TOS-4.3_s3.3  lyijyhohde 

14 0,00 13,29 0,00 86,51 0,00 0,17 0,00 0,00 0,84 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 0,39 0,00 0,00 101,29 TOS-4.3_s4.1  lyijyhohde 

15 0,00 32,85 0,00 0,00 0,00 5,35 0,08 0,00 60,24 0,01 0,00 0,12 0,00 0,80 0,06 0,04 0,00 99,55 TOS-4.3_s4.2  sinkkivälke 

16 0,01 34,63 0,00 0,00 0,00 28,34 0,02 0,00 1,05 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 33,41 0,01 0,00 97,51 TOS-4.3_s4.3  kuparikiisu 

17 0,04 33,01 0,03 0,00 0,00 10,69 0,10 0,00 55,17 0,02 0,01 0,00 0,00 0,47 0,00 0,04 0,00 99,57 R1-4.55_s1.1  sinkkivälke 

18 0,00 34,20 0,02 0,00 0,00 29,46 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 34,13 0,00 0,00 97,86 R1-4.55_s1.2  kuparikiisu 

19 0,04 51,27 0,00 0,00 0,00 45,68 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 97,18 R1-4.55_s1.3  rikkikiisu 

20 0,02 53,21 0,00 0,00 0,03 46,15 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 99,71 R1-4.55_s2.1  rikkikiisu 

21 0,07 13,61 0,02 87,37 0,00 0,00 0,02 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 101,39 R1-4.55_s3.1  lyijyhohde 

22 0,00 33,58 0,00 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 54,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 97,48 R1-4.55_s3.2  sinkkivälke 

23 0,01 13,15 0,00 86,44 0,00 0,08 0,01 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,07 0,15 0,02 0,00 0,00 100,00 R1-4.55_s4.1  lyijyhohde 

24 0,00 33,05 0,00 0,00 0,00 10,52 0,00 0,00 51,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 95,61 R1-8.00_s1.1  sinkkivälke 

25 0,00 38,87 0,00 0,00 0,02 57,45 0,00 0,00 0,05 0,15 0,01 0,75 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 97,40 R1-8.00_s1.2  magneettikiisu 

26 0,02 34,82 0,00 0,00 0,03 29,57 0,04 0,00 0,09 0,08 0,05 1,13 0,01 0,01 33,64 0,07 0,03 99,59 R1-8.00_s1.3  kuparikiisu 

27 0,00 32,78 0,00 0,00 0,03 9,02 0,09 0,00 54,62 0,02 0,00 0,00 0,01 1,00 0,01 0,04 0,00 97,61 R1-17.60_s1.1  sinkkivälke (sulkeuma granaatissa) 

28 0,00 13,35 0,01 87,87 0,00 0,40 0,05 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 0,18 0,06 0,01 102,07 R1-17.60_s1.2  lyijyhohde 



 

 

 

29 0,13 32,98 0,00 0,00 0,00 8,05 0,06 0,00 55,60 0,03 0,02 0,27 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 98,29 R1-17.60_s2.1  sinkkivälke 

30 0,07 34,36 0,00 0,00 0,00 29,73 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03 33,57 0,00 0,00 97,88 R1-17.60_s2.2  kuparikiisu 

31 0,03 34,81 0,01 0,00 0,00 29,58 0,00 0,00 0,07 0,08 0,01 0,40 0,00 0,00 33,89 0,05 0,00 98,92 R1-17.60_s2.3  kuparikiisu 

32 0,00 38,06 0,00 0,00 0,00 58,67 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 96,86 R1-17.60_s2.4  magneettikiisu 

33 0,03 37,88 0,00 0,00 0,00 59,46 0,01 0,00 0,07 0,11 0,01 0,53 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 98,15 R2-59.80_s1.1a  magneettikiisu (kuparikiisun ydinosa) 

34 0,00 34,77 0,00 0,00 0,02 40,27 0,00 0,00 0,41 0,07 0,02 0,86 0,00 0,02 22,58 0,00 0,00 99,02 R2-59.80_s1.1b  kuparikiisu 

35 0,11 33,79 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 0,00 52,89 0,09 0,03 0,00 0,01 1,09 0,00 0,00 0,00 100,20 R2-59.80_s1.2  sinkkivälke 

36 0,00 12,97 0,02 87,30 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 0,01 0,00 100,55 R2-59.80_s1.3  lyijyhohde 

37 0,00 13,41 0,00 88,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16 0,02 0,00 0,00 102,02 R2-59.80_s2.1  lyijyhohde 

38 0,00 13,15 0,01 86,22 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,06 0,00 0,01 99,69 R2-59.80_s2.2  lyijyhohde 

39 0,00 13,05 0,00 87,20 0,00 0,04 0,00 0,00 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,05 0,00 0,00 100,67 R2-63.30_s1.1  lyijyhohde 

40 0,00 13,53 0,00 87,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,16 0,08 0,00 0,00 100,85 R2-63.30_s1.2  lyijyhohde 

41 0,03 13,42 0,01 87,91 0,00 0,11 0,02 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,03 101,78 R2-63.30_s2.1  lyijyhohde 

42 0,00 34,69 0,00 0,00 0,00 29,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,64 0,00 0,00 96,80 R2-63.30_s2.2  kuparikiisu 

43 0,00 38,51 0,04 0,00 0,03 57,51 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,31 0,06 0,00 0,04 0,03 0,03 96,68 R2-63.30_s2.3  magneettikiisu 

44 0,00 33,55 0,04 0,00 0,00 11,57 0,05 0,00 52,33 0,06 0,03 1,09 0,04 2,27 0,18 0,07 0,05 101,32 R2-66.35_s1.1  sinkkivälke 

45 0,04 13,32 0,02 86,28 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,00 0,00 99,84 R2-66.35_s1.2  lyijyhohde 

46 0,00 37,42 0,00 0,00 0,00 58,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12 R2-66.35_s1.3  magneetikiisu 

47 0,07 34,45 0,00 0,00 0,12 28,96 0,02 0,00 0,17 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 33,85 0,00 0,00 97,67 R2-66.35_s1.4  kuparikiisu 

48 0,02 13,14 0,01 86,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 100,18 R2-66.35_s1.5  lyijyhohde 

49 0,02 33,77 0,02 0,00 0,00 7,84 0,13 0,00 57,60 0,07 0,02 0,00 0,02 0,83 0,00 0,02 0,01 100,35 TOS-4.5_S1.1  sinkkivälke (ydin) 

50 0,06 31,04 0,00 0,00 0,00 7,67 0,12 0,00 52,89 0,00 0,01 0,12 0,00 0,75 0,00 0,00 0,02 92,67 TOS-4.5_S1.2  sinkkivälke (reuna) 

51 0,00 32,39 0,00 0,00 0,00 8,78 0,11 0,00 53,32 0,07 0,01 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 95,44 TOS-4.5_S1.3  sinkkivälke (ydin) 

52 0,00 12,09 0,00 0,13 0,00 28,27 0,00 0,00 22,74 0,08 0,01 0,00 0,00 0,29 0,00 0,04 0,01 63,66 TOS-4.5_S1.4  sinkkivälke (reuna) 

53 0,01 0,55 0,00 0,78 0,05 45,73 0,04 0,00 0,78 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 48,06 TOS-4.5_S2.1a  HEMATIITTI suonen ydinosa (ei sinkkivälke) 

54 0,00 0,29 0,00 0,35 0,00 47,45 0,01 0,00 0,56 0,05 0,02 0,00 0,02 0,01 0,08 0,00 0,06 48,89 TOS-4.5_S2.1b  HEMATIITTI suonen reuna (ei sinkkivälke) 

55 0,00 33,54 0,00 0,00 0,00 8,45 0,15 0,00 56,43 0,00 0,00 0,49 0,02 0,93 0,04 0,02 0,01 100,08 TOS-4.5_S2.2  sinkkivälke 

56 0,02 1,08 0,00 0,37 0,00 43,12 0,02 0,00 0,82 0,08 0,03 0,88 0,01 0,03 0,22 0,00 0,01 46,69 TOS-4.5_S3.1  HEMATIITTI? (ei sinkkivälke) 

57 0,00 33,52 0,02 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,21 0,06 0,69 0,51 0,00 0,01 64,14 0,00 0,00 100,41 TOS-4.5_S3.2  kovelliitti 

58 0,01 13,20 0,04 87,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 101,29 TOS-4.5_S3.3a  lyijyhohde 

59 0,00 13,18 0,01 85,60 0,00 0,10 0,03 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,02 0,00 0,03 99,36 TOS-4.5_S3.3b  lyijyhohde 

60 0,00 13,19 0,01 86,64 0,00 0,14 0,00 0,00 0,13 0,02 0,00 0,00 0,05 0,11 0,00 0,00 0,01 100,29 TOS-4.5_S4.1  lyijyhohde muuttumisreuna 

                     



 

 

 

LIITE 4. Granaattien lasketut päätejäsenet 

Näytepiste Kommentti Almandiini Andradiitti Grossulaari Pyrooppi Spessartiini Uvaroviitti 

PIM-11.1_p1.1  ydin, puhdas rae 79,61 0,00 2,10 3,78 14,52 0,00 

PIM-11.1_p2.1   ydin, rakoillut rae 80,11 0,00 1,59 3,88 14,41 0,01 

R1-17.60_p2.1  ydin, puhdas  rae  59,61 0,00 22,44 2,88 15,07 0,00 

R1-17.60_p2.4  ydin, spinellisulkeuma 56,41 0,00 24,67 2,53 16,28 0,11 

R1-17.60_p3.1  ydin, iso rae, sulkeumia 56,94 0,08 27,30 2,12 13,57 0,00 

R1-4.55_p1.1a   ydin, rakoillut rae rae 80,07 0,00 4,01 5,07 10,85 0,00 

R1-4.55_p1.1b  reuna, rakoillut rae 66,65 0,00 18,81 2,78 11,70 0,06 

R1-8.00_p1.1  ydin, iso rae, sulkeumia 87,24 0,00 3,92 3,58 5,27 0,00 

R1-8.00_p2.1   ydin,  rakoillut, sulkeumia 88,32 0,00 3,53 3,22 4,93 0,00 

R2-59.80_p1.1  ydin,  puhdas rae, raerypäs 82,99 0,00 3,80 3,95 9,27 0,00 

R2-59.80_p3.1  ydin,  puhdas rae, spin-pbs kontakti 83,88 0,00 3,95 3,87 8,30 0,00 

R2-63.30_p1.2  ydin, puhdas, vähän 85,62 0,00 3,17 6,57 4,53 0,12 

R2-63.30_p2.1  ydin,  puhdas, vähän 87,98 0,00 2,90 5,18 3,95 0,00 

R2-63.30_p3.1  ydin, monaz sulkeuma 86,54 0,00 3,26 3,91 6,17 0,12 

R2-66,35_p2.1  ydin, puhdas, raerypäs 81,33 0,00 4,86 4,43 9,37 0,02 

TOS-4.3_p1.1a  ydin, repaleinen, tuhruinen, sulkeumia 78,15 0,00 5,63 3,00 13,16 0,05 

TOS-4.3_p1.1b  reuna, repaleinen, tuhruinen, sulkeumia 54,61 0,00 21,39 1,00 22,95 0,05 

TOS-4.3_p2.1  ydin,  repaleinen, sulkeumia 79,12 0,00 6,08 3,15 11,58 0,07 

 



 

 

 

LIITE 5. Gahniittien lasketut päätejäsenet ja kaava 

 

  
Kationit (norm -> 24) 

 
kaava: (kationit + happi) / 8 

Näytepiste Kommentti Si Ti Al Cr V Fe(ii) Mn Mg Ca Zn TOTAL Zn Mg Fe Al O 

R1-17.60_p2.5  spinelli ydin (tumma) 0,00 0,00 15,81 0,00 0,00 2,42 0,04 0,28 0,00 5,45 24,00 0,68 0,04 0,30 1,98 4,00 

R1-17.60_p2.6  spinelli reuna 0,05 0,00 16,11 0,01 0,00 2,17 0,06 0,33 0,01 5,27 24,00 0,66 0,04 0,27 2,01 4,00 

R1-17.60_p3.2  spinellisulkeuma ydin 0,00 0,01 15,67 0,01 0,00 2,32 0,03 0,23 0,01 5,73 24,00 0,72 0,03 0,29 1,96 4,00 

R1-17.60_p3.3  
spinellisulkeuma 
reuna 0,01 0,00 15,99 0,00 0,00 1,98 0,04 0,23 0,00 5,75 24,00 0,72 0,03 0,25 2,00 4,00 

R1-4.55_p1.2  spinelli ydin 0,09 0,05 15,97 0,04 0,00 1,73 0,07 0,23 0,03 5,78 24,00 0,72 0,03 0,22 2,00 4,00 

R1-8.00_p1.2  spinelli ydin(tumma) 0,26 0,01 15,89 0,00 0,00 2,68 0,01 0,20 0,00 4,96 24,00 0,62 0,02 0,33 1,99 4,00 

R1-8.00_p1.3  spinelli reuna 0,22 0,00 15,88 0,00 0,00 2,63 0,01 0,23 0,00 5,02 24,00 0,63 0,03 0,33 1,99 4,00 

R1-8.00_p2.2  spinelli ydin (tumma) 0,19 0,06 15,59 0,04 0,00 2,35 0,05 0,20 0,04 5,48 24,00 0,69 0,03 0,29 1,95 4,00 

R1-8.00_p2.3  spinelli reuna 0,00 0,00 16,01 0,00 0,00 2,29 0,01 0,16 0,00 5,52 24,00 0,69 0,02 0,29 2,00 4,00 

R2-59.80_p2.1  spinelli ydin 0,00 0,01 15,98 0,01 0,00 2,90 0,02 0,25 0,00 4,83 24,00 0,60 0,03 0,36 2,00 4,00 

R2-59.80_p3.2  spinelli ydin 0,00 0,01 16,03 0,00 0,00 2,85 0,02 0,22 0,00 4,87 24,00 0,61 0,03 0,36 2,00 4,00 

R2-63.30_p2.2  spinelli ydin 0,00 0,00 16,00 0,01 0,00 3,02 0,02 0,28 0,00 4,66 24,00 0,58 0,04 0,38 2,00 4,00 

R2-66,35_p1.2  spinelli ydin 0,01 0,00 16,09 0,00 0,00 2,44 0,02 0,23 0,00 5,20 24,00 0,65 0,03 0,30 2,01 4,00 

 

 



 

 

 

LIITE 6. Kokokivianalyysit 

Monialkuaineanalyysit,  menetelmät 175X, 308M/P, 704, 801L (ks. s. 17) 

  

Näytetunnus EPHE-2013-318.1 EPHE-2013-318.2 EPHE-2014-289.1 MAAH-2014-27.1 PIM$-2015-11.1

Kivilaji Dioritoidi Dioritoidi Dioriitti Porfyyrinen graniitti Grt-granitoidi

% 175X SiO2 46,5 49,6 53,1 72,000 63

% 175X TiO2 1,120 1,050 1,930 0,28 0,273

% 175X Al2O3 18,20 18,10 16,30 14,40 14,70

% 175X Fe2O3tot 11,10 9,74 8,94 3,04 11,30

% 175X MnO 0,172 0,152 0,110 0,03 1,890

% 175X MgO 4,35 3,75 5,15 0,46 0,43

% 175x CaO 8,83 7,75 7,88 1,56 0,51

% 175X Na2O 3,63 3,81 2,95 3,22 3,01

% 175X K2O 1,69 1,83 2,12 4,76 4,40

% 175X P2O5 0,462 0,485 0,980 0,07 0,064

ppm 175x As <20 <20 <20 <20 71

ppm 175x Ba 538 600 986 446 161

ppm 175X Bi <30 <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce 80 87 100 78,0 107

ppm 175X Cl 609 613 455 372 121

ppm 175X Cr <20 23 169 <20 <20

ppm 175X Cu 31 40 31 <20 <20

ppm 175X Ga 24 27 22 <20 21

ppm 175X La <30 <30 <30 36,2 45

ppm 175X Mo <10 <10 <10 <10 <10

ppm 175X Nb <7 <7 <7 9,3 <7

ppm 175X Ni <20 <20 88 <20 <20

ppm 175X Pb <20 29 <20 <20 2209

ppm 175X Rb 67 112 70 180,0 145

ppm 175X S 271 481 927 80 430

ppm 175X Sb <100 <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc 33 22 22 9,2 <20

ppm 175X Sn 22 28 <20 <20 168

ppm 175X Sr 688 542 974 110 17

ppm 175X Th <30 <30 <30 12,2 33

ppm 175X U 11 <10 <10 2,42 <10

ppm 175X V 249 191 210 21 <30

ppm 175X Y 31 50 25 26,2 58

ppm 175X Zn 133 156 125 72 605

ppm 175X Zr 140 112 208 160,0 200

ppm 308M Co - - 21,4 <5 -

ppm 308M Hf - - 4,3 4,77 -

ppm 308M Nb - - 14,4 - -

ppm 308M Rb - - 33,8 - -

ppm 308M Ta - - 0,5 0,43 -

ppm 308M Th - - 2,7 - -

ppm 308M U - - 0,6 - -

ppm 308P Sc - - 20,4 - -

ppm 308P V - - 164 - -

ppm 308P Y - - 17,3 - -

ppm 308P Zr - - 172 - -

ppm 308M La - - 38,7 - -

ppm 308M Ce - - 87,2 - -

ppm 308M Pr - - 10,9 9,14 -

ppm 308M Nd - - 43,8 34,1 -

ppm 308M Sm - - 7,5 6,97 -

ppm 308M Eu - - 2,1 0,71 -

ppm 308M Gd - - 5,8 6,52 -

ppm 308M Tb - - 0,7 0,95 -

ppm 308M Dy - - 3,7 5,7 -

ppm 308M Ho - - 0,7 1,10 -

ppm 308M Er - - 1,8 3,1 -

ppm 308M Tm - - 0,2 0,38 -

ppm 308M Yb - - 1,5 2,46 -

ppm 308M Lu - - 0,2 0,33 -

ppm 811L C <500 <500 600 <500 <500

ppb 704 Au - - - - -

ppb 704 Pd - - - - -

ppb 704 Pt - - - - -



 

 

 

 

 

 

 
  

Näytetunnus PIM$-2015-11.2 PIM$-2015-11.3 PIM$-2015-11.4 PIM$-2015-11.5 PIM$-2015-11.7

Kivilaji Amatsoniittigraniitti Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi Grt-granitoidi Dioritoidi/gneissisulkeuma

% 175X SiO2 73,9 66,5 73 52,6 64,3

% 175X TiO2 0,255 0,434 0,263 0,295 0,820

% 175X Al2O3 13,50 15,60 13,40 18,90 15,70

% 175X Fe2O3tot 2,58 2,81 2,59 14,10 6,79

% 175X MnO 0,093 0,044 0,149 2,310 0,137

% 175X MgO 0,41 0,54 0,42 0,76 1,47

% 175x CaO 1,82 1,20 1,60 2,26 3,89

% 175X Na2O 3,66 2,49 3,16 3,68 4,39

% 175X K2O 3,33 8,86 4,57 4,50 2,00

% 175X P2O5 0,062 0,770 0,095 0,113 0,230

ppm 175x As <20 60 <20 43 <20

ppm 175x Ba 436 844 519 379 143

ppm 175X Bi <30 <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce 117 74 85 126 66

ppm 175X Cl 233 281 189 338 573

ppm 175X Cr <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Cu <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Ga 25 28 22 29 <20

ppm 175X La 40 <30 <30 46 <30

ppm 175X Mo <10 <10 <10 <10 <10

ppm 175X Nb 9 11 12 <7 <7

ppm 175X Ni <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Pb 1283 2955 223 1211 139

ppm 175X Rb 150 349 170 181 190

ppm 175X S <60 68 66 282 88

ppm 175X Sb <100 <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Sn 97 95 27 133 72

ppm 175X Sr 110 133 114 96 125

ppm 175X Th 31 31 <30 48 <30

ppm 175X U <10 <10 <10 <10 <10

ppm 175X V 31 43 30 31 114

ppm 175X Y 50 99 52 293 58

ppm 175X Zn 179 459 101 1070 341

ppm 175X Zr 187 82 184 239 168

ppm 308M Co - - - 3,6 -

ppm 308M Hf - - - 8,3 -

ppm 308M Nb - - - 15,6 -

ppm 308M Rb - - - 112,0 -

ppm 308M Ta - - - 0,9 -

ppm 308M Th - - - 23,2 -

ppm 308M U - - - 2,4 -

ppm 308P Sc - - - 26,7 -

ppm 308P V - - - 26,2 -

ppm 308P Y - - - 254 -

ppm 308P Zr - - - 258 -

ppm 308M La - - - 51,2 -

ppm 308M Ce - - - 108,0 -

ppm 308M Pr - - - 12,9 -

ppm 308M Nd - - - 49,9 -

ppm 308M Sm - - - 13,0 -

ppm 308M Eu - - - 0,6 -

ppm 308M Gd - - - 18,5 -

ppm 308M Tb - - - 4,2 -

ppm 308M Dy - - - 35,0 -

ppm 308M Ho - - - 8,6 -

ppm 308M Er - - - 30,7 -

ppm 308M Tm - - - 4,9 -

ppm 308M Yb - - - 35,0 -

ppm 308M Lu - - - 5,1 -

ppm 811L C <500 <500 <500 <500 <500

ppb 704 Au - - - - -

ppb 704 Pd - - - - -

ppb 704 Pt - - - - -



 

 

 

 

 

  

Näytetunnus PIM$-2015-11.8 PIM$-2015-11.9 PIM$-2015-12.1 PIM$-2015-8.1 PIM$-2015-9.1

Kivilaji Amatsoniittigraniitti Porfyyrinen graniitti Tasarakeinen graniitti Mafinen juonikivi Dioriitti

% 175X SiO2 72,9 73 72,2 48,4 54,3

% 175X TiO2 0,261 0,278 0,297 1,640 1,410

% 175X Al2O3 13,90 13,60 13,60 17,00 16,40

% 175X Fe2O3tot 2,54 2,84 2,50 10,20 8,58

% 175X MnO 0,056 0,033 0,026 0,137 0,113

% 175X MgO 0,46 0,48 0,38 5,04 5,16

% 175x CaO 1,67 1,59 1,32 7,73 7,84

% 175X Na2O 3,50 3,40 2,77 3,76 3,04

% 175X K2O 4,38 4,48 5,96 2,10 2,06

% 175X P2O5 0,087 0,090 0,093 0,810 0,620

ppm 175x As <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175x Ba 525 478 738 1014 919

ppm 175X Bi <30 <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce 86 97 159 66 98

ppm 175X Cl 276 348 329 698 620

ppm 175X Cr <20 <20 <20 26 119

ppm 175X Cu <20 <20 <20 37 <20

ppm 175X Ga 23 20 23 20 24

ppm 175X La <30 <30 84 <30 <30

ppm 175X Mo <10 <10 <10 <10 <10

ppm 175X Nb <7 11 <7 <7 <7

ppm 175X Ni <20 <20 <20 52 56

ppm 175X Pb 415 48 44 <20 <20

ppm 175X Rb 176 179 208 129 67

ppm 175X S 74 <60 68 84 133

ppm 175X Sb <100 <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Sn 28 <20 <20 25 22

ppm 175X Sr 124 94 185 1136 900

ppm 175X Th <30 <30 51 <30 <30

ppm 175X U <10 <10 <10 13 <10

ppm 175X V 30 <30 <30 198 186

ppm 175X Y 29 42 24 24 16

ppm 175X Zn 174 70 52 130 122

ppm 175X Zr 177 182 234 184 183

ppm 308M Co - 2,5 2,1 24,6 -

ppm 308M Hf - 5,7 5,8 3,5 -

ppm 308M Nb - 12,5 10,1 12,0 -

ppm 308M Rb - 125,0 146,0 79,6 -

ppm 308M Ta - 0,4 0,3 0,5 -

ppm 308M Th - 9,5 28,5 1,0 -

ppm 308M U - 0,8 2,3 0,5 -

ppm 308P Sc - 11,8 5,24 22,1 -

ppm 308P V - 21,7 13,5 172 -

ppm 308P Y - 34,2 19 19,3 -

ppm 308P Zr - 195 209 138 -

ppm 308M La - 36,9 80,4 27,7 -

ppm 308M Ce - 78,9 171,0 67,0 -

ppm 308M Pr - 9,2 17,0 8,5 -

ppm 308M Nd - 34,4 55,6 34,8 -

ppm 308M Sm - 7,2 8,8 6,1 -

ppm 308M Eu - 0,6 0,9 1,8 -

ppm 308M Gd - 6,9 6,5 5,2 -

ppm 308M Tb - 1,1 0,8 0,7 -

ppm 308M Dy - 6,4 4,1 3,8 -

ppm 308M Ho - 1,3 0,7 0,7 -

ppm 308M Er - 3,6 2,0 2,0 -

ppm 308M Tm - 0,5 0,3 0,3 -

ppm 308M Yb - 2,8 1,6 1,7 -

ppm 308M Lu - 0,4 0,2 0,3 -

ppm 811L C <500 <500 <500 <500 600

ppb 704 Au - - - - -

ppb 704 Pd - - - - -

ppb 704 Pt - - - - -



 

 

 

 

 

  

Näytetunnus TOS$-2013-4.1 TOS$-2013-4.2 TOS$-2013-4.3 TOS$-2013-4.4 TOS$-2013-4.5

Kivilaji Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi Grt-granitoidi Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi

% 175X SiO2 - - 54,9 73,1 54,3

% 175X TiO2 - - 0,420 0,258 0,412

% 175X Al2O3 - - 17,60 13,60 16,70

% 175X Fe2O3tot - - 10,40 2,71 11,80

% 175X MnO - - 0,408 0,051 0,600

% 175X MgO - - 0,75 0,37 0,62

% 175x CaO - - 1,61 1,43 0,96

% 175X Na2O - - 3,17 3,27 2,88

% 175X K2O - - 6,79 4,81 6,75

% 175X P2O5 - - 0,132 0,076 0,105

ppm 175x As 6 5 <20 <20 255

ppm 175x Ba - - 484 502 362

ppm 175X Bi - - <30 <30 <30

ppm 175X Ce - - 91 72 93

ppm 175X Cl - - 679 347 528

ppm 175X Cr - - <20 <20 <20

ppm 175X Cu - - 630 <20 659

ppm 175X Ga - - 28 21 43

ppm 175X La - - 37 41 <30

ppm 175X Mo - - <10 <10 <10

ppm 175X Nb - - 11 9 <7

ppm 175X Ni - - <20 <20 <20

ppm 175X Pb - - 1489 453 10200

ppm 175X Rb - - 351 186 345

ppm 175X S - - 10590 184 9943

ppm 175X Sb - - <100 <100 <100

ppm 175X Sc - - <20 <20 <20

ppm 175X Sn - - 53 <20 374

ppm 175X Sr 7 5 131 112 119

ppm 175X Th - - 32 <30 45

ppm 175X U 2,37 4,43 <10 <10 <10

ppm 175X V - - 40 <30 39

ppm 175X Y - - 64 27 68

ppm 175X Zn - - 8452 342 9545

ppm 175X Zr - - 224 167 269

ppm 308M Co - - 5,4 1,8 -

ppm 308M Hf - - 6,9 4,8 -

ppm 308M Nb - - 23,3 12,7 -

ppm 308M Rb - - 249,0 140,0 -

ppm 308M Ta - - 1,0 0,3 -

ppm 308M Th - - 14,8 8,4 -

ppm 308M U - - 3,1 1,4 -

ppm 308P Sc - - 14,2 7,2 -

ppm 308P V - - 22,7 16,7 -

ppm 308P Y - - 48,6 15,2 -

ppm 308P Zr - - 218 173 -

ppm 308M La - - 37,4 28,0 -

ppm 308M Ce 77,8 57,1 -

ppm 308M Pr - - 9,2 6,7 -

ppm 308M Nd - - 34,1 24,4 -

ppm 308M Sm - - 7,0 4,8 -

ppm 308M Eu - - 0,5 0,6 -

ppm 308M Gd - - 6,8 4,3 -

ppm 308M Tb - - 1,1 0,5 -

ppm 308M Dy - - 7,7 2,9 -

ppm 308M Ho - - 1,7 0,5 -

ppm 308M Er - - 5,5 1,4 -

ppm 308M Tm - - 0,8 0,2 -

ppm 308M Yb - - 5,7 1,1 -

ppm 308M Lu - - 0,8 0,2 -

ppm 811L C - - <500 <500 <500

ppb 704 Au <5 <5 - - -

ppb 704 Pd <5 <5 - - -

ppb 704 Pt <5 <5 - - -



 

 

 

 

 

  

Näytetunnus TOS$-2013-4.6 TOS$-2013-4.7 TOS$-2013-4.8 TOS$-2013-8.1 R1 5.00-6.00

Kivilaji Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi Amatsoniittigraniitti Amatsoniittigraniitti Grt-dioritoidi

% 175X SiO2 76,8 60 73,2 - -

% 175X TiO2 0,208 0,269 0,260 - -

% 175X Al2O3 11,80 14,10 13,50 - -

% 175X Fe2O3tot 2,20 10,10 2,70 - -

% 175X MnO 0,030 0,760 0,051 - -

% 175X MgO 0,31 0,56 0,35 - -

% 175x CaO 1,28 0,98 1,55 - -

% 175X Na2O 2,85 2,56 3,26 - -

% 175X K2O 4,01 5,44 4,63 - -

% 175X P2O5 0,065 0,093 0,079 - -

ppm 175x As <20 412 21 <5 -

ppm 175x Ba 395 297 466 - -

ppm 175X Bi <30 <30 <30 - -

ppm 175X Ce 95 107 81 - -

ppm 175X Cl 260 394 364 - -

ppm 175X Cr <20 <20 <20 - -

ppm 175X Cu <20 1106 <20 - -

ppm 175X Ga 20 55 <20 - -

ppm 175X La 34 35 49 - -

ppm 175X Mo <10 <10 <10 - -

ppm 175X Nb <7 <7 12 - -

ppm 175X Ni <20 <20 <20 - -

ppm 175X Pb 2169 17530 1035 - -

ppm 175X Rb 168 330 176 - -

ppm 175X S 158 14430 130 - -

ppm 175X Sb <100 <100 <100 - -

ppm 175X Sc <20 <20 <20 - -

ppm 175X Sn 54 901 28 - -

ppm 175X Sr 93 77 125 5 -

ppm 175X Th 34 74 32 - -

ppm 175X U <10 <10 <10 1,87 -

ppm 175X V <30 30 32 - -

ppm 175X Y 27 70 39 - -

ppm 175X Zn 358 15960 420 - -

ppm 175X Zr 145 214 174 - -

ppm 308M Co - - - - -

ppm 308M Hf - - - - -

ppm 308M Nb - - - - -

ppm 308M Rb - - - - -

ppm 308M Ta - - - - -

ppm 308M Th - - - - -

ppm 308M U - - - - -

ppm 308P Sc - - - - -

ppm 308P V - - - - -

ppm 308P Y - - - - -

ppm 308P Zr - - - - -

ppm 308M La - - - - -

ppm 308M Ce - - - - -

ppm 308M Pr - - - - -

ppm 308M Nd - - - - -

ppm 308M Sm - - - - -

ppm 308M Eu - - - - -

ppm 308M Gd - - - - -

ppm 308M Tb - - - - -

ppm 308M Dy - - - - -

ppm 308M Ho - - - - -

ppm 308M Er - - - - -

ppm 308M Tm - - - - -

ppm 308M Yb - - - - -

ppm 308M Lu - - - - -

ppm 811L C <500 <500 <500 - -

ppb 704 Au - - <5 <10

ppb 704 Pd - - <5 <10

ppb 704 Pt - - <5 <10



 

 

 

 

 

 
  

Näytetunnus R1 7.00-8.00 R1 16.00-17.00 R1 22.00-23.00 R1 24.10-24.90 R1 26.00-27.00

Kivilaji Grt-granitoidi Grt-dioritoidi Grt-dioritoidi Porfyyrinen graniitti Grt-dioritoidi

% 175X SiO2 58,30 44,10 51,70 60,40 57,90

% 175X TiO2 0,38 1,37 1,19 0,38 0,85

% 175X Al2O3 16,50 17,50 20,60 19,40 17,40

% 175X Fe2O3tot 12,60 18,10 10,30 4,73 8,18

% 175X MnO 0,49 0,45 0,14 0,09 0,16

% 175X MgO 0,94 2,64 2,07 0,32 1,80

% 175x CaO 1,71 3,88 5,92 2,38 4,74

% 175X Na2O 2,82 3,45 5,00 3,88 4,39

% 175X K2O 4,35 2,79 1,96 7,11 2,27

% 175X P2O5 0,14 0,19 0,36 0,09 0,34

ppm 175x As 94 43 <20 <20 <20

ppm 175x Ba 440 442 419 1816 546

ppm 175X Bi <30 <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce 147,0 362,0 252,0 112,0 201,0

ppm 175X Cl 212 536 499 293 482

ppm 175X Cr <20 41 40 <20 24

ppm 175X Cu 324 942 63 245 88

ppm 175X Ga 31 36 35 26 28

ppm 175X La 74,5 186,0 130,0 57,8 100,0

ppm 175X Mo <10 28 <10 <10 15

ppm 175X Nb 13,4 30,3 18,4 7,7 22,3

ppm 175X Ni <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Pb 2241 472 138 316 115

ppm 175X Rb 105,0 127,0 83,0 161,0 150,0

ppm 175X S 7239 19210 1145 4286 1336

ppm 175X Sb <100 <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc 19,9 31,0 22,7 10,2 24,7

ppm 175X Sn 59 66 58 49 39

ppm 175X Sr 167 341 457 239 365

ppm 175X Th 28,8 69,5 24,2 16,0 39,3

ppm 175X U 3,06 4,29 3,68 2,24 3,54

ppm 175X V 34 131 103 33 99

ppm 175X Y 78,5 48,9 85,3 28,2 58,5

ppm 175X Zn 8634 15470 962 3438 995

ppm 175X Zr 355,0 824,0 813,0 224,0 624,0

ppm 308M Co 6,7 23,3 10,1 2,4 12,2

ppm 308M Hf 13,10 28,10 26,50 6,98 17,40

ppm 308M Nb - - - - -

ppm 308M Rb - - - - -

ppm 308M Ta 0,78 1,56 1,35 0,51 1,10

ppm 308M Th - - - - -

ppm 308M U - - - - -

ppm 308P Sc - - - - -

ppm 308P V - - - - -

ppm 308P Y - - - - -

ppm 308P Zr - - - - -

ppm 308M La - - - - -

ppm 308M Ce - - - - -

ppm 308M Pr 16,60 39,00 28,20 12,90 22,30

ppm 308M Nd 63,0 141,0 107,0 48,3 84,3

ppm 308M Sm 12,70 22,80 19,20 8,76 15,30

ppm 308M Eu 0,92 1,30 1,74 1,53 1,42

ppm 308M Gd 12,90 17,90 16,50 7,17 13,20

ppm 308M Tb 2,21 2,11 2,48 0,98 1,83

ppm 308M Dy 14,5 10,6 15,1 5,5 10,5

ppm 308M Ho 2,94 1,93 3,11 1,08 2,06

ppm 308M Er 8,7 5,7 9,5 3,3 6,1

ppm 308M Tm 1,23 0,83 1,37 0,47 0,87

ppm 308M Yb 7,89 5,74 8,58 3,23 -

ppm 308M Lu 1,14 0,93 1,26 0,49 0,84

ppm 811L C <500 576 689 729 835

ppb 704 Au <10 14,6 <10 - <10

ppb 704 Pd <10 - <10 - <10

ppb 704 Pt <10 - <10 - <10



 

 

 

 

 

 
 

  

Näytetunnus R1 31.00-32.00 R1 34.05-34.25 R1 56.45-57.45 R2 15.00-16.00 R2 43.00-44.00

Kivilaji Dioritoidi Dioritoidi/gneissisulkeuma Porfyyrinen graniitti Porfyyrinen graniitti Porfyyrinen graniitti

% 175X SiO2 - 64,70 73,20 70,00 73,40

% 175X TiO2 - 0,85 0,25 0,46 0,25

% 175X Al2O3 - 15,40 13,30 14,50 13,70

% 175X Fe2O3tot - 6,56 2,55 3,49 2,49

% 175X MnO - 0,10 0,03 0,05 0,03

% 175X MgO - 1,41 0,43 0,44 0,36

% 175x CaO - 3,84 1,49 1,91 1,43

% 175X Na2O - 4,76 3,47 3,17 3,42

% 175X K2O - 1,78 4,44 5,48 4,44

% 175X P2O5 - 0,19 0,10 0,14 0,07

ppm 175x As - <20 <20 <20 <20

ppm 175x Ba - 157 511 844 442

ppm 175X Bi - <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce - 58,4 74,2 154,0 80,6

ppm 175X Cl - 435 262 455 236

ppm 175X Cr - <20 <20 <20 <20

ppm 175X Cu - <20 <20 <20 <20

ppm 175X Ga - 25 <20 20 <20

ppm 175X La - 31,2 36,5 78,7 41,2

ppm 175X Mo - <10 <10 <10 <10

ppm 175X Nb - 12,6 12,4 15,1 12,0

ppm 175X Ni - <20 <20 <20 <20

ppm 175X Pb - <20 34 <20 25

ppm 175X Rb - 103,0 136,0 155,0 127,0

ppm 175X S - 130 249 169 92

ppm 175X Sb - <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc - 18,3 9,8 7,9 10,4

ppm 175X Sn - 28 <20 24 20

ppm 175X Sr - 120 96 226 87

ppm 175X Th - 9,8 13,1 26,0 13,0

ppm 175X U - 2,31 1,98 2,68 1,43

ppm 175X V - 82 16 22 16

ppm 175X Y - 40,1 28,0 26,6 24,3

ppm 175X Zn - 188 82 85 74

ppm 175X Zr - 170,0 198,0 243,0 172,0

ppm 308M Co - 7,9 2,5 3,2 2,2

ppm 308M Hf - 6,14 6,84 7,15 5,92

ppm 308M Nb - - - - -

ppm 308M Rb - - - - -

ppm 308M Ta - 0,90 0,53 0,52 0,30

ppm 308M Th - - - - -

ppm 308M U - - - - -

ppm 308P Sc - - - - -

ppm 308P V - - - - -

ppm 308P Y - - - - -

ppm 308P Zr - - - - -

ppm 308M La - - - - -

ppm 308M Ce - - - - -

ppm 308M Pr - 7,56 8,65 16,60 9,30

ppm 308M Nd - 31,4 33,4 57,6 35,3

ppm 308M Sm - 7,42 6,75 9,75 7,12

ppm 308M Eu - 0,84 0,64 1,20 0,66

ppm 308M Gd - 7,63 6,50 7,78 6,72

ppm 308M Tb - 1,20 0,99 1,09 0,98

ppm 308M Dy - 7,6 6,0 6,1 5,7

ppm 308M Ho - 1,53 1,16 1,11 1,05

ppm 308M Er - 4,5 3,3 3,1 2,9

ppm 308M Tm - 0,66 0,45 0,40 0,36

ppm 308M Yb - 4,29 2,78 2,54 2,10

ppm 308M Lu - 0,65 0,40 0,37 0,30

ppm 811L C - <500 <500 917 526

ppb 704 Au <10 - <10 <10 -

ppb 704 Pd <10 - <10 <10 -

ppb 704 Pt <10 - <10 <10 -



 

 

 

 

 

 
  

Näytetunnus R2 50.00-51.00 R2 52.00-53.00 R2 56.00-57.00 R2 60.00-61.00 R2 62.50-63.30

Kivilaji Porfyyrinen graniitti Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi Grt-granitoidi Grt-granitoidi

% 175X SiO2 72,70 72,50 64,60 42,20 73,10

% 175X TiO2 0,28 0,29 0,30 0,38 0,28

% 175X Al2O3 12,90 14,10 12,50 19,10 13,10

% 175X Fe2O3tot 2,68 2,82 13,20 23,80 4,26

% 175X MnO 0,04 0,05 0,88 2,10 0,17

% 175X MgO 0,44 0,39 0,42 0,63 0,33

% 175x CaO 1,57 1,57 0,51 1,43 1,69

% 175X Na2O 3,26 3,52 1,26 1,92 2,97

% 175X K2O 4,14 4,16 2,86 2,42 2,96

% 175X P2O5 0,08 0,07 0,06 0,08 0,04

ppm 175x As <20 53 251 264 145

ppm 175x Ba 530 501 136 271 371

ppm 175X Bi <30 <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce 80,2 82,0 109,0 127,0 76,0

ppm 175X Cl 325 262 174 152 217

ppm 175X Cr <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Cu <20 <20 1139 1735 85

ppm 175X Ga 21 30 46 50 26

ppm 175X La 37,9 39,0 <30 61,4 <30

ppm 175X Mo <10 <10 <10 <10 <10

ppm 175X Nb 11,0 7,0 <7 16,7 <7

ppm 175X Ni <20 <20 <20 <20 <20

ppm 175X Pb 238 1474 7421 7339 4673

ppm 175X Rb 143,0 200,0 144,0 104,0 150,0

ppm 175X S 320 106 8928 19090 997

ppm 175X Sb <100 <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc 10,0 <20 <20 16,3 <20

ppm 175X Sn 46 65 511 814 125

ppm 175X Sr 105 103 28 45 104

ppm 175X Th 14,4 <30 46,0 28,7 <30

ppm 175X U 2,14 <10 <10 3,88 <10

ppm 175X V 17 32 32 31 <30

ppm 175X Y 34,4 57,0 73,0 84,6 47,0

ppm 175X Zn 132 249 13390 28980 1299

ppm 175X Zr 185,0 204,0 223,0 236,0 210,0

ppm 308M Co 2,6 - - 7,9 -

ppm 308M Hf 5,54 - - 8,90 -

ppm 308M Nb - - - - -

ppm 308M Rb - - - - -

ppm 308M Ta 0,29 - - 1,00 -

ppm 308M Th - - - - -

ppm 308M U - - - - -

ppm 308P Sc - - - - -

ppm 308P V - - - - -

ppm 308P Y - - - - -

ppm 308P Zr - - - - -

ppm 308M La - - - - -

ppm 308M Ce - - - - -

ppm 308M Pr 9,23 - - 15,10 -

ppm 308M Nd 35,5 - - 58,2 -

ppm 308M Sm 7,76 - - 12,70 -

ppm 308M Eu 0,60 - - 0,59 -

ppm 308M Gd 7,19 - - 13,50 -

ppm 308M Tb 1,07 - - 2,36 -

ppm 308M Dy 6,5 - - 15,7 -

ppm 308M Ho 1,26 - - 3,29 -

ppm 308M Er 3,4 - - 10,1 -

ppm 308M Tm 0,45 - - 1,48 -

ppm 308M Yb - - - 9,86 -

ppm 308M Lu 0,35 - - 1,45 -

ppm 811L C <500 <500 <500 <500 <500

ppb 704 Au <10 - <10 <10 -

ppb 704 Pd <10 - <10 <10 -

ppb 704 Pt <10 - <10 <10 -



 

 

 

 

 

 
 

  

Näytetunnus R2 65.00-66.00 R4 24.65-24.95 R4 25.00-26.00 R4 34.10-34.55 R4 40.25-40.50

Kivilaji Grt-granitoidi Dioritoidi Dioritoidi Dioritoidi Tasarakeinen graniitti

% 175X SiO2 50,30 49,20 52,60 48,20 75

% 175X TiO2 0,36 0,65 0,70 1,55 0,07

% 175X Al2O3 17,70 15,40 15,80 18,20 13,7

% 175X Fe2O3tot 18,50 8,31 8,26 11,00 0,85

% 175X MnO 1,62 0,14 0,14 0,14 <0.007747

% 175X MgO 0,47 8,28 6,02 4,93 0,2

% 175x CaO 0,72 12,66 10,18 8,72 1,16

% 175X Na2O 1,66 1,93 2,77 3,34 2,51

% 175X K2O 4,19 0,83 0,89 1,62 6,01

% 175X P2O5 0,08 0,07 0,10 0,52 0,01

ppm 175x As 417 <20 <20 <20 -

ppm 175x Ba 443 165 175 651 -

ppm 175X Bi <30 <30 <30 <30 <30

ppm 175X Ce 99,3 24,9 80,0 76,7 37,10

ppm 175X Cl 103 276 366 547 123

ppm 175X Cr <20 413 215 69 <20

ppm 175X Cu 1512 77 76 36 <20

ppm 175X Ga 61 <20 21 26 <20

ppm 175X La 46,8 17,4 <30 43,8 21,6

ppm 175X Mo <10 <10 <10 <10 <10

ppm 175X Nb 14,2 4,3 <7 14,5 4

ppm 175X Ni <20 63 54 24 <20

ppm 175X Pb 11530 34 <20 <20 26,00

ppm 175X Rb 147,0 28,0 47,0 43,8 138,0

ppm 175X S 12820 1534 1193 807 205,0

ppm 175X Sb <100 <100 <100 <100 <100

ppm 175X Sc 16,3 54,0 31,0 25,2 1,55

ppm 175X Sn 853 26 26 <20 <20

ppm 175X Sr 54 437 556 805 177,0

ppm 175X Th 21,4 2,8 <30 1,7 29

ppm 175X U 2,73 0,86 <10 0,63 8,76

ppm 175X V 25 221 198 203 3

ppm 175X Y 80,1 15,2 26,0 24,7 4,64

ppm 175X Zn 16640 123 95 132 27,00

ppm 175X Zr 233,0 35,3 71,0 126,0 64

ppm 308M Co 5,5 28,2 - 24,2 1,0

ppm 308M Hf 6,98 1,95 - 4,93 3

ppm 308M Nb - - - - -

ppm 308M Rb - - - - -

ppm 308M Ta 0,75 0,26 - 0,75 0

ppm 308M Th - - - - -

ppm 308M U - - - - -

ppm 308P Sc - - - - -

ppm 308P V - - - - 487

ppm 308P Y - - - - -

ppm 308P Zr - - - - -

ppm 308M La - - - - -

ppm 308M Ce - - - - -

ppm 308M Pr 11,40 3,18 - 10,10 4

ppm 308M Nd 43,8 13,6 - 42,4 13,20

ppm 308M Sm 9,78 3,21 - 8,40 2

ppm 308M Eu 0,44 1,02 - 2,20 0,63

ppm 308M Gd 10,90 3,32 - 7,26 2

ppm 308M Tb 1,99 0,51 - 1,00 0,21

ppm 308M Dy 13,4 3,2 - 5,6 1

ppm 308M Ho 2,67 0,60 - 1,03 0

ppm 308M Er 7,8 1,7 - 2,9 0,54

ppm 308M Tm 1,11 0,24 - 0,39 <0.1

ppm 308M Yb - 1,55 - 2,51 1

ppm 308M Lu 1,03 0,23 - 0,36 0,10

ppm 811L C <500 1610 1290 - <500

ppb 704 Au <10 - - - -

ppb 704 Pd <10 - - - -

ppb 704 Pt <10 - - - -



 

 

 

 

Malmianalytiikka, menetelmät 511, 515M/P (ks. s.17) 

 

Näytetunnus     PIM$-2015-11.1 PIM$-2015-11.2 PIM$-2015-11.3 PIM$-2015-11.4 PIM$-2015-11.5 

Kivilaji     Grt-granitoidi Amatsoniittigraniitti Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi Grt-granitoidi 

mg/kg 511M Ag 0,23 0,10 0,14 0,04 0,54 

mg/kg 511/515 Al 12200 8300 9440 8600 17700 

mg/kg 511/515 As 2,76 1,55 1,84 1,50 1,89 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 21 64 65 54 58 

mg/kg 511/515 Be 0,09 0,12 0,10 0,14 0,11 

mg/kg 511/515 Bi 0,05 0,05 0,04 0,02 0,06 

mg/kg 511/515 Ca 493 796 6200 1620 1620 

mg/kg 511/515 Cd 1,30 0,12 0,15 0,13 1,22 

mg/kg 511/515 Ce 82,06 83,87 58,50 85,91 107,60 

mg/kg 511/515 Co 1,4 2,5 2,5 2,5 3,2 

mg/kg 511/515 Cr 5 7 8 7 7 

mg/kg 511/515 Cu 23 2 2 5 4 

mg/kg 511/515P Fe 30200 18600 21000 20400 45100 

mg/kg 511/515 In - - - - - 

mg/kg 511/515 K 6750 6260 8700 6980 11300 

mg/kg 511/515 La 40 39 23 41 51 

mg/kg 511/515 Li 19 26 46 30 32 

mg/kg 511/515 Mg 1960 2340 3490 2700 4000 

mg/kg 511/515 Mn 1740 393 337 602 2300 

mg/kg 511/515 Mo 0,45 0,85 0,72 0,79 1,22 

mg/kg 511/515 Na 512 857 623 793 639 

mg/kg 511/515 Ni 5 4 4 4 5 

mg/kg 511/515 P 137 176 2790 292 319 

mg/kg 511/515 Pb 1050 167 490 49 313 

mg/kg 511/515 S 386 22 36 53 155 

mg/kg 511/515 Sb 0,14 0,04 0,04 <0.03 0,14 

mg/kg 511/515 Sc 2,1 7,6 6,1 9,2 8,1 

mg/kg 511/515 Se 1,24 1,64 4,14 1,63 2,01 

mg/kg 511 Sn 53,9 30,9 32,8 15,1 74,0 

mg/kg 511/515 Sr 2,0 4,6 7,6 5,2 4,0 

mg/kg 511/515 Te 0,015 0,011 0,007 0,008 0,021 

mg/kg 511/515 Th 20,76 20,59 5,72 16,93 29,70 

mg/kg 511/515 Ti 1390 1230 1620 1440 1820 

mg/kg 511/515 U 3,74 2,10 0,95 2,73 3,27 

mg/kg 511/515 V 13 17 24 18 20 

mg/kg 511/515 W 2,96 0,43 0,54 0,66 9,88 

mg/kg 511/515 Y 8,8 15,8 51,6 20,9 36,3 

mg/kg 511/515M Yb - - - - - 

mg/kg 511/515M Zn 369 172 467 101 698 

 



 

 

 

 

Näytetunnus     PIM$-2015-11.7 PIM$-2015-11.8 PIM$-2015-11.9 TOS$-2013-4.1 TOS$-2013-4.2 

Kivilaji     Dioritoidi/gneissisulkeuma Amatsoniittigraniitti 
Porfyyrinen 

graniitti Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi 

mg/kg 511M Ag 0,17 0,21 0,09 0,18 6,20 

mg/kg 511/515 Al 19800 8840 8790 9400 33200 

mg/kg 511/515 As 1,36 1,38 1,44 - - 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 157 61 59 64,2 46,0 

mg/kg 511/515 Be 0,30 0,20 0,15 0,18 0,13 

mg/kg 511/515 Bi 0,02 0,02 0,02 0,04 0,33 

mg/kg 511/515 Ca 4570 1740 1510 1960 1080 

mg/kg 511/515 Cd 0,10 0,16 0,07 0,29 58,27 

mg/kg 511/515 Ce 50,42 81,13 88,90 77,9 67,2 

mg/kg 511/515 Co 9,2 3,0 4,4 8,52 4,02 

mg/kg 511/515 Cr 3 8 10 11,1 11,3 

mg/kg 511/515 Cu 5 7 2 99,4 188,0 

mg/kg 511/515P Fe 49300 20700 22500 21500 90600 

mg/kg 511/515 In - - - 0,07 0,88 

mg/kg 511/515 K 16700 7040 7590 7020 24500 

mg/kg 511/515 La 21 40 43 43,8 41,0 

mg/kg 511/515 Li 61 28 31 26,4 59,8 

mg/kg 511/515 Mg 8860 2900 3120 3130 3710 

mg/kg 511/515 Mn 1040 525 341 420 1500 

mg/kg 511/515 Mo 1,17 0,99 0,28 1,47 2,83 

mg/kg 511/515 Na 1220 900 772 978 567 

mg/kg 511/515 Ni <2 4 4 46,5 9,1 

mg/kg 511/515 P 692 272 306 257 304 

mg/kg 511/515 Pb 49 164 9 331 8470 

mg/kg 511/515 S 67 74 26 899 4450 

mg/kg 511/515 Sb 0,03 0,04 <0.03 0,08 0,67 

mg/kg 511/515 Sc 13,7 7,9 11,5 9,6 10,1 

mg/kg 511/515 Se 1,75 1,28 1,67 0,99 0,89 

mg/kg 511 Sn 35,5 8,0 11,6     

mg/kg 511/515 Sr 6,6 6,1 4,7 - - 

mg/kg 511/515 Te 0,007 0,007 0,008 0,01 0,01 

mg/kg 511/515 Th 8,96 15,15 13,74 33,3 15,2 

mg/kg 511/515 Ti 3870 1370 1530 1420 1990 

mg/kg 511/515 U 2,00 1,16 1,03 - - 

mg/kg 511/515 V 90 19 22 18 17 

mg/kg 511/515 W 3,36 0,17 0,13 0,17 1,11 

mg/kg 511/515 Y 37,0 13,6 27,9 19,3 14,1 

mg/kg 511/515M Yb - - - 1,68 1,17 

mg/kg 511/515M Zn 397 196 76 189 5610 

 

  



 

 

 

 

Näytetunnus     TOS$-2013-4.3 TOS$-2013-4.4 TOS$-2013-4.5 TOS$-2013-4.6 TOS$-2013-4.7 

Kivilaji     Grt-granitoidi Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi Amatsoniittigraniitti Grt-granitoidi 

mg/kg 511M Ag 2,55 0,21 31,93 0,49 31,05 

mg/kg 511/515 Al 21300 7960 25300 7220 19500 

mg/kg 511/515 As 2,03 1,87 1,99 1,77 2,18 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 63 47 38 42 38 

mg/kg 511/515 Be 0,14 0,13 0,09 0,10 0,12 

mg/kg 511/515 Bi 0,44 0,05 0,16 0,11 0,04 

mg/kg 511/515 Ca 1280 1070 704 676 910 

mg/kg 511/515 Cd 144,70 0,66 93,28 0,44 151,30 

mg/kg 511/515 Ce 83,88 58,93 89,57 91,76 97,04 

mg/kg 511/515 Co 5,9 1,9 4,6 1,8 5,3 

mg/kg 511/515 Cr 9 7 10 7 7 

mg/kg 511/515 Cu 562 11 700 5 1070 

mg/kg 511/515P Fe 69700 20100 80400 17900 60100 

mg/kg 511/515 In - - - - - 

mg/kg 511/515 K 17200 6830 18000 6130 15400 

mg/kg 511/515 La 40 31 44 44 47 

mg/kg 511/515 Li 41 22 40 17 34 

mg/kg 511/515 Mg 4560 2210 3840 2020 3470 

mg/kg 511/515 Mn 1440 434 1420 329 1380 

mg/kg 511/515 Mo 2,24 1,88 2,86 0,52 0,39 

mg/kg 511/515 Na 617 721 453 652 537 

mg/kg 511/515 Ni 5 3 4 3 4 

mg/kg 511/515 P 384 233 338 202 264 

mg/kg 511/515 Pb 1130 194 10100 453 16900 

mg/kg 511/515 S 10900 118 7170 63 10800 

mg/kg 511/515 Sb 0,18 0,05 0,72 0,04 2,73 

mg/kg 511/515 Sc 12,3 7,1 10,7 7,6 6,9 

mg/kg 511/515 Se 1,65 0,90 1,75 1,53 1,71 

mg/kg 511 Sn 39,3 5,8 166,0 28,4 120,0 

mg/kg 511/515 Sr 5,3 5,0 4,8 3,8 3,8 

mg/kg 511/515 Te 0,068 0,007 0,034 0,009 0,028 

mg/kg 511/515 Th 20,77 12,28 3,04 17,50 2,71 

mg/kg 511/515 Ti 2280 1330 2300 1220 1580 

mg/kg 511/515 U 5,27 2,09 0,43 2,12 0,64 

mg/kg 511/515 V 22 16 25 15 17 

mg/kg 511/515 W 0,54 0,44 0,70 0,17 11,48 

mg/kg 511/515 Y 19,5 11,6 18,1 16,2 14,3 

mg/kg 511/515M Yb - - - - - 

mg/kg 511/515M Zn 11000 334 8860 367 14400 

  



 

 

 

 

Näytetunnus     TOS$-2013-4.8 TOS$-2013-8.1 R1 5.00-6.00 R1 7.00-8.00 R1 16.00-17.00 

Kivilaji     Amatsoniittigraniitti Amatsoniittigraniitti Grt-dioritoidi Grt-granitoidi Grt-dioritoidi 

mg/kg 511M Ag 0,24 0,23 3,30 1,46 3,09 

mg/kg 511/515 Al 8020 9280 25200 14600 29500 

mg/kg 511/515 As 1,71 - 5,3 11,9 4,7 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 51 55,9 264,0 105,0 462,0 

mg/kg 511/515 Be 0,13 0,22 0,24 0,17 0,25 

mg/kg 511/515 Bi 0,03 0,02 0,34 0,50 0,20 

mg/kg 511/515 Ca 988 1220 934 1250 4220 

mg/kg 511/515 Cd 0,50 0,45 192,00 57,02 282,80 

mg/kg 511/515 Ce 72,65 58,7 89,3 84,1 257,7 

mg/kg 511/515 Co 2,1 3,31 12,10 8,45 31,20 

mg/kg 511/515 Cr 6 9,0 16,6 12,5 38,3 

mg/kg 511/515 Cu 5 6,5 474,0 309,0 979,0 

mg/kg 511/515P Fe 19800 17800 72600 43700 98100 

mg/kg 511/515 In - 0,18 - - - 

mg/kg 511/515 K 6750 6570 18200 8700 23500 

mg/kg 511/515 La 38 34,8 55,2 52,9 162,0 

mg/kg 511/515 Li 22 29,4 43,4 18,8 58,1 

mg/kg 511/515 Mg 2090 2510 5690 4940 13500 

mg/kg 511/515 Mn 424 414 829 595 978 

mg/kg 511/515 Mo 1,46 1,07 7,14 4,03 44,32 

mg/kg 511/515 Na 797 900 525 523 1170 

mg/kg 511/515 Ni 3 7,6 8,8 8,9 21,6 

mg/kg 511/515 P 234 273 162 354 703 

mg/kg 511/515 Pb 286 302 907,0 774,0 303,0 

mg/kg 511/515 S 51 75 12900 5860 21500 

mg/kg 511/515 Sb 0,05 0,10 0 0 0 

mg/kg 511/515 Sc 6,6 9,2 13,0 7,6 14,4 

mg/kg 511/515 Se 1,34 0,63 2,32 2,11 5,94 

mg/kg 511 Sn 9,3   43,60 36,10 32,60 

mg/kg 511/515 Sr 5,2 - 5,8 5,4 13,0 

mg/kg 511/515 Te 0,009 0,01 0,09 0,06 0,38 

mg/kg 511/515 Th 14,64 18,6 32,1 26,1 82,5 

mg/kg 511/515 Ti 1310 1360 3360 2100 5140 

mg/kg 511/515 U 2,40 - 5,44 2,60 3,44 

mg/kg 511/515 V 15 16 46 30 98 

mg/kg 511/515 W 0,26 0,24 0,56 0,24 0,43 

mg/kg 511/515 Y 17,4 16,6 17,0 17,7 21,5 

mg/kg 511/515M Yb - 1,31 - - - 

mg/kg 511/515M Zn 386 378 14400 3810 15200 

 

 

 

  



 

 

 

 

Näytetunnus     R1 22.00-23.00 R1 24.10-24.90 R1 26.00-27.00 R1 31.00-32.00 R1 56.45-57.45 

Kivilaji     Grt-dioritoidi 
Porfyyrinen 

graniitti Grt-dioritoidi Dioritoidi 
Porfyyrinen 

graniitti 

mg/kg 511M Ag 0,30 0,92 0,25 0,18 0,16 

mg/kg 511/515 Al 20800 11400 20300 20600 6780 

mg/kg 511/515 As 3,6 5,3 4,8 2,9 1,3 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 415,0 144,0 375,0 341,0 56,5 

mg/kg 511/515 Be 0,39 0,21 0,34 0,46 0,18 

mg/kg 511/515 Bi 0,07 0,52 0,05 0,05 0,02 

mg/kg 511/515 Ca 7170 2870 6030 6940 1320 

mg/kg 511/515 Cd 3,47 56,30 2,74 1,93 0,59 

mg/kg 511/515 Ce 199,2 107,0 156,5 170,5 64,8 

mg/kg 511/515 Co 12,90 3,12 13,10 12,90 3,40 

mg/kg 511/515 Cr 34,7 10,3 24,9 34,3 7,2 

mg/kg 511/515 Cu 63,1 266,0 86,3 31,8 3,5 

mg/kg 511/515P Fe 49200 32800 50600 48600 18100 

mg/kg 511/515 In - - - - - 

mg/kg 511/515 K 14500 8710 16700 15900 5720 

mg/kg 511/515 La 118,0 57,6 97,1 103,0 40,3 

mg/kg 511/515 Li 43,5 26,9 45,2 54,0 23,1 

mg/kg 511/515 Mg 9670 2130 10400 10200 2530 

mg/kg 511/515 Mn 556 775 903 952 274 

mg/kg 511/515 Mo 4,53 5,59 31,42 2,78 0,89 

mg/kg 511/515 Na 1590 1190 1340 1580 795 

mg/kg 511/515 Ni 15,9 5,1 11,9 14,9 3,3 

mg/kg 511/515 P 1350 373 1080 1390 253 

mg/kg 511/515 Pb 22,2 47,9 18,3 10,6 7,4 

mg/kg 511/515 S 1030 4270 1040 637 71 

mg/kg 511/515 Sb 0 0 0 0 <0.03 

mg/kg 511/515 Sc 9,7 7,2 11,8 13,1 8,3 

mg/kg 511/515 Se 3,93 4,72 3,18 4,11 1,72 

mg/kg 511 Sn 21,80 23,70 16,60 9,70 1,02 

mg/kg 511/515 Sr 21,8 11,3 15,7 18,2 4,4 

mg/kg 511/515 Te 0,08 0,08 0,07 0,05 0,03 

mg/kg 511/515 Th 29,4 18,7 44,9 27,8 14,9 

mg/kg 511/515 Ti 3450 1890 4070 3260 1230 

mg/kg 511/515 U 2,64 2,58 3,38 2,96 2,04 

mg/kg 511/515 V 75 30 74 75 16 

mg/kg 511/515 W 0,23 1,17 0,36 0,41 0,11 

mg/kg 511/515 Y 54,1 21,7 37,8 55,1 24,5 

mg/kg 511/515M Yb - - 5,71 - - 

mg/kg 511/515M Zn 785 3590 957 470 115 

  



 

 

 

 

Näytetunnus     R2 15.00-16.00 R2 50.00-51.00 R2 56.00-57.00 R2 57.00-58.00 R2 58.00-59.00 

Kivilaji     
Porfyyrinen 

graniitti 
Porfyyrinen 

graniitti Grt-granitoidi Grt-granitoidi Grt-granitoidi 

mg/kg 511M Ag 0,18 0,18 27,24 5,83 16,50 

mg/kg 511/515 Al 8150 7950 6710 6310 9370 

mg/kg 511/515 As 1,8 1,2 1,5 2,0 2,1 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 67,1 58,8 13,5 19,9 23,0 

mg/kg 511/515 Be 0,21 0,15 0,06 0,07 0,07 

mg/kg 511/515 Bi 0,03 0,03 2,02 0,51 0,30 

mg/kg 511/515 Ca 3500 869 498 419 585 

mg/kg 511/515 Cd 0,34 0,19 85,81 27,75 53,26 

mg/kg 511/515 Ce 126,4 65,6 54,9 60,4 83,8 

mg/kg 511/515 Co 4,38 3,23 2,06 1,43 4,65 

mg/kg 511/515 Cr 2,3 7,5 3,1 3,7 3,1 

mg/kg 511/515 Cu 7,4 3,3 1190,0 435,0 713,0 

mg/kg 511/515P Fe 21700 18300 23300 17500 28600 

mg/kg 511/515 In - - - - - 

mg/kg 511/515 K 6760 6920 2800 3280 3400 

mg/kg 511/515 La 81,0 39,7 33,0 30,7 42,8 

mg/kg 511/515 Li 21,0 26,8 6,9 9,4 11,5 

mg/kg 511/515 Mg 2600 2370 1270 1060 1350 

mg/kg 511/515 Mn 332 337 827 545 1270 

mg/kg 511/515 Mo 2,75 0,70 1,96 4,11 26,43 

mg/kg 511/515 Na 864 741 278 463 338 

mg/kg 511/515 Ni <2 3,5 3,8 3,2 4,0 

mg/kg 511/515 P 531 204 114 81 83 

mg/kg 511/515 Pb 11,9 28,5 4850,0 1950,0 2480,0 

mg/kg 511/515 S 110 31 7010 2920 5280 

mg/kg 511/515 Sb <0.03 <0.03 1 0 0 

mg/kg 511/515 Sc 4,9 10,8 1,8 2,0 2,6 

mg/kg 511/515 Se 1,77 1,88 1,57 1,12 1,37 

mg/kg 511 Sn 1,25 25,30 87,90 44,80 64,80 

mg/kg 511/515 Sr 12,0 4,3 1,3 2,3 1,5 

mg/kg 511/515 Te 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 

mg/kg 511/515 Th 31,8 20,0 19,2 19,8 22,4 

mg/kg 511/515 Ti 1720 1390 721 726 910 

mg/kg 511/515 U 2,85 2,48 2,62 7,54 2,64 

mg/kg 511/515 V 18 17 8 7 10 

mg/kg 511/515 W 0,18 0,23 0,42 0,59 0,62 

mg/kg 511/515 Y 17,5 26,1 9,6 11,7 11,5 

mg/kg 511/515M Yb - 2,56 - - - 

mg/kg 511/515M Zn 76 116 3550 1230 4000 

 

 

 

  



 

 

 

 

Näytetunnus     R2 59.00-60.00 R2 60.00-61.00 R2 62.50-63.30 R2 64.00-65.00 R2 65.00-66.00 

Kivilaji     Grt-granitoidi Grt-granitoidi Grt-granitoidi Grt-granitoidi Grt-granitoidi 

mg/kg 511M Ag 50,89 24,31 1,04 6,96 44,19 

mg/kg 511/515 Al 6760 9580 8950 7070 6100 

mg/kg 511/515 As 2,7 2,4 1,6 1,9 2,0 

mg/kg 511/515 B <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kg 511/515 Ba 14,3 32,4 49,9 30,9 22,4 

mg/kg 511/515 Be <0.05 <0.05 0,12 0,11 <0.05 

mg/kg 511/515 Bi 0,97 1,65 0,22 0,89 2,03 

mg/kg 511/515 Ca 724 1030 614 732 657 

mg/kg 511/515 Cd 156,90 301,00 2,68 30,77 162,40 

mg/kg 511/515 Ce 80,0 69,7 67,8 64,5 60,1 

mg/kg 511/515 Co 7,10 6,67 2,21 1,83 2,82 

mg/kg 511/515 Cr 1,4 2,2 6,8 4,5 1,6 

mg/kg 511/515 Cu 1740,0 1540,0 84,3 280,0 1510,0 

mg/kg 511/515P Fe 27000 37200 20100 18300 27400 

mg/kg 511/515 In - - - - - 

mg/kg 511/515 K 1400 3150 5750 3110 1540 

mg/kg 511/515 La 39,7 41,2 34,5 32,9 35,1 

mg/kg 511/515 Li 3,5 9,3 18,7 9,5 5,2 

mg/kg 511/515 Mg 697 1460 2020 1210 817 

mg/kg 511/515 Mn 1420 1740 367 760 1330 

mg/kg 511/515 Mo 19,11 19,29 4,71 1,28 7,60 

mg/kg 511/515 Na 296 325 706 613 270 

mg/kg 511/515 Ni 3,4 3,8 3,8 3,0 3,0 

mg/kg 511/515 P 166 213 81 119 161 

mg/kg 511/515 Pb 7360,0 4030,0 1120,0 1640,0 6750,0 

mg/kg 511/515 S 11600 16900 878 2220 10800 

mg/kg 511/515 Sb 0 0 0 0 0 

mg/kg 511/515 Sc 1,7 2,4 4,0 2,7 1,7 

mg/kg 511/515 Se 1,14 1,49 1,21 1,39 1,76 

mg/kg 511 Sn 111,00 98,80 45,90 45,70 123,00 

mg/kg 511/515 Sr 1,2 1,6 4,3 2,7 1,6 

mg/kg 511/515 Te 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 

mg/kg 511/515 Th 15,1 24,0 19,0 18,4 21,7 

mg/kg 511/515 Ti 548 917 1310 897 535 

mg/kg 511/515 U 1,65 3,66 2,11 2,92 2,61 

mg/kg 511/515 V 5 10 17 11 4 

mg/kg 511/515 W 0,65 2,49 0,30 0,44 3,16 

mg/kg 511/515 Y 7,9 12,9 11,2 9,5 9,3 

mg/kg 511/515M Yb - - - - 7,08 

mg/kg 511/515M Zn 9970 16400 481 1440 4990 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Näytetunnus     R4 24.65-24.95 R4 25.00-26.00 R4 34.10-34.55 R4 40.25-40.50 R4 42.00-43.00 

Kivilaji     Dioritoidi Dioritoidi Dioritoidi 
Tasarakeinen 

graniitti Dioriitti 

mg/kg 511M Ag 0,22 0,12 0,07 - 0,06 

mg/kg 511/515 Al 27000 16200 20900 - 20400 

mg/kg 511/515 As 6,7 5,9 2,3 - 4,7 

mg/kg 511/515 B 5,0 <5 <5 - <5 

mg/kg 511/515 Ba 35,5 60,2 555,0 <20 555,9 

mg/kg 511/515 Be 0,27 0,38 0,23 - 0,25 

mg/kg 511/515 Bi 0,05 0,09 0,02 - 0,05 

mg/kg 511/515 Ca 26200 16500 16700 - 12800 

mg/kg 511/515 Cd 0,40 0,10 0,12 - 0,05 

mg/kg 511/515 Ce 11,8 23,0 40,6 - 40,4 

mg/kg 511/515 Co 12,10 12,60 18,30 - 16,90 

mg/kg 511/515 Cr 65,8 48,2 29,0 - 37,9 

mg/kg 511/515 Cu 76,2 75,6 44,0 - 26,8 

mg/kg 511/515P Fe 10100 16300 37500 - 39000 

mg/kg 511/515 In - - - - - 

mg/kg 511/515 K 1120 2300 10300 - 12600 

mg/kg 511/515 La 7,9 12,0 23,4 - 21,1 

mg/kg 511/515 Li 9,8 12,7 30,6 - 40,6 

mg/kg 511/515 Mg 6120 8350 15000 - 15000 

mg/kg 511/515 Mn 169 249 392 - 472 

mg/kg 511/515 Mo 0,52 0,73 0,42 - 0,64 

mg/kg 511/515 Na 3160 1760 2050 - 1480 

mg/kg 511/515 Ni 28,7 30,7 21,3 - 23,3 

mg/kg 511/515 P 273 344 2070 - 1830 

mg/kg 511/515 Pb 25,2 3,6 6,0 - 2,1 

mg/kg 511/515 S 1480 1430 843 - 552 

mg/kg 511/515 Sb 0 0 0 - 0 

mg/kg 511/515 Sc 6,2 5,3 7,0 - 5,4 

mg/kg 511/515 Se 0,42 0,68 0,84 - 0,72 

mg/kg 511 Sn 0,76 0,76 0,58 - 0,83 

mg/kg 511/515 Sr 160,0 70,9 67,8 - 46,1 

mg/kg 511/515 Te <0.006 <0.006 <0.006 - <0.006 

mg/kg 511/515 Th 2,8 3,1 1,6 - 1,9 

mg/kg 511/515 Ti 1340 1650 3930 - 3800 

mg/kg 511/515 U 0,96 2,03 0,58 - 1,82 

mg/kg 511/515 V 36 50 92 - 88 

mg/kg 511/515 W 0,32 0,58 0,13 - 0,27 

mg/kg 511/515 Y 4,9 8,4 10,4 - 8,8 

mg/kg 511/515M Yb - - - - - 

mg/kg 511/515M Zn 28 29 75 - 77 
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