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TIIVISTELMÄ 

Ylivieskan gabroperidotiitti-intruusio sijaitsee Kotalahden nikkelivyöhykkeellä Keski-

Pohjanmaalla, noin viiden kilometrin päässä Ylivieskan kirkonkylästä. Intruusio 

koostuu pääosin kerroksellisesta gabrosta, mutta pitää sisällään myös kuppimaisen 

peridotiitti-intruusion sekä muita mafis-ultramafisia kivilajeja. Tutkielman 

tarkoituksena oli tutustua Ylivieskan intruusion gabro-osan petrografiaan Pyhäsalmi 

Mine Oy:ltä saatujen näytteiden avulla sekä tarkastella intruusiota osana synorogeenista 

mafis-ultramafista magmatismiä. Intruusio on tutkielman tulosten mukaan tyypillinen 

svekofenninen mafis-ultramafinen intruusio vastaten genetiikaltaan, petrografialtaan 

sekä mineralogialtaan muita svekofennisiä Ni-Cu esiintymiä sekä Kotalahti-tyypin 

intruusioita. 

Polarisaatio- ja malmimikroskoopilla sekä röntgenmikroanalysaattorilla suoritettujen 

tutkimusten tuloksien perusteella Ylivieskan gabron kerroksellisesta osasta olevat 

näytteet koostuivat oliviinigabronoriitista, gabronoriitista sekä noriitista. Yhdessä 

näytteessä esiintyi Ylivieskan intruusiolle tyypillistä kumulusplagioklaasia. Pyrokseenin 

muuttumista amfiboleiksi oli havaittavissa kahdessa näytteessä. Molemmat näytteistä 

olivat myös mineralisoituneita sisältäen pääosin magneettikiisua, pentlandiittia, 

rikkikiisua sekä kuparikiisua.  

Ylivieskan gabroperidotiitti-intruusiossa riittää paljon tutkittavaa myös jatkossa. Eri 

magmatyyppien ikiä ja keskinäisiä leikkaussuhteita ei ole pystytty arvioimaan 

luotettavasti. Gabron ja peridotiittimuodostuman väliset suhteet vaativat lisäksi vielä 

varmistamista. Mahdollisesti kontaminoituneet pyrokseniitit sekä primitiivisemmän 

tyypin peridotiitit ovat uusimman tutkimustiedon perusteella malminetsinnällisesti 

mielenkiintoisimpia jatkotutkimuskohteita. Jotta malmipotentiaalisemmat alueet 

voitaisiin rajata tarkemmin, täytyisi eri magmatyyppien erot tunnistaa paremmin. 
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ultramafiset intruusiot, synorogeeniset-synvylkaaniset Ni-Cu-PGE esiintymät, Ylivieska, gabro 
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1. JOHDANTO 

Viimeisen 100 vuoden aikana maailman talouden kasvu on Van Vuurenin et al. (1999) 

mukaan saanut metallien kysynnän nousemaan yhtä aikaa raaka-aineiden kasvavan 

kulutuksen kanssa. Ilmiö on ulottunut myös nikkeliin, kupariin sekä PGE-ryhmän 

metalleihin. Kysynnän on ennustettu pysyvän voimakkaana myös tulevaisuudessa, sillä 

kehittyvien maiden talouskasvu ja lisääntynyt raaka-aineiden tarve ovat toimineet 

korvaavina tekijöinä teollisuusmaiden hidastuneelle kasvulle. Koch et al. (2015) toteaa, 

että vuosien 2002 ja 2012 välillä ei uusia taloudellisesti hyödynnettäviä 

malmiesiintymiä ole löydetty tarpeeksi, jotta kysyntään voitaisiin vastata 

tulevaisuudessa samalla tavalla. Tämän vuoksi uusien esiintymien löytäminen on 

aiempaa tärkeämpää.  

Etelä- ja Keski-Suomessa sijaitsevat svekofenniseen orogeniaan liittyvät mafiset ja 

ultramafiset intruusiot ovat tuottaneet merkittäviä magmaattisia Ni-Cu-PGE 

sulfidiesiintymiä (Peltonen 2005). Intruusiot ovat olleet nikkelin pääsääntöinen lähde 

Suomessa vuodesta 1941 lähtien (Puustinen et al. 1995). Suurin osa nikkelipitoisista 

svekofennisistä mafis-ultramafisista intruusioista sijaitsee Makkosen ym. (2008) 

mukaan Kotalahden ja Vammalan nikkelivyöhykkeillä. Ylivieskan intruusio kuuluu 

Kotalahden nikkelivyöhykkeeseen, mikä tekee Ylivieskan intruusiosta 

malminetsinnällisesti potentiaalisen kohteen. Ylivieskan gabroperidotiitti-intruusio 

sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Ylivieskan kirkonkylän lounaispuolella, noin viiden 

kilometrin etäisyydellä kaupungista. Alueella on suoritettu geologisia tutkimuksia sekä 

malminetsintää jo 1960-luvulta lähtien (Kontoniemi & Mäkinen 2001). 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutustua Ylivieskan intruusion gabro-osan 

petrografiaan Pyhäsalmi Mine Oy:ltä saatujen näytteiden avulla sekä tarkastella 

intruusiota osana synorogeenista mafis-ultramafista magmatismiä. Mineralogian 

tutkimista varten on toimitettu kolme näytettä, josta kaksi on otettu kairasydämestä ja 

yksi on peräisin lohkareesta. Näytteistä on laadittu kolme kappaletta kiillotettuja 

ohuthieitä polarisaatio-, malmi- ja pyyhkäisyelektronimikroskooppisia tutkimuksia 

varten. Yhdistelemällä eri tutkimusmenetelmien tuloksia, saatiin tutkielmassa uutta 

tietoa, joka oli vertailtavissa Kontoniemen ja Mäkisen (2001) sekä Sipilän (1976) 

alueelta saamien tutkimustulosten kanssa.  
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2. MAFIS-ULTRAMAFISTEN INTRUUSIOIDEN PETROLOGIA  

Maan vaippa koostuu lähes kokonaan ultramafisista kivistä. Mafis-ultramafisten 

intruusioiden magma on peräisin ylävaipasta. Magma on säilyttänyt alkuperäisen 

koostumuksensa lähes kokonaan maankuoren lävitse kulkiessaan, ja on tämän vuoksi 

emäksistä (Hall 1996). Mafis-ultramafisten intruusioiden kemiallinen koostumus 

riippuu Peltosen (2005) mukaan kantamagman koostumuksesta, ympäröivien kivien 

assimilaatiosta, kumulaattiprosesseista sekä mahdollisesta sekoittumattoman 

sulfidisulan erkaantumisesta.  

Ultramafiset kivet ovat magmakiviä, jotka koostuvat lähinnä Mg-Fe-rikkaista 

mineraaleista: oliviinista, pyrokseeneista ja amfiboleista. Ultramafisille kivityypeille on 

tunnusomaista hyvin korkea magnesiumin ja raudan pitoisuus sekä matala SiO2-

pitoisuus (Le Maitre 1989). Ultramafisia kiviä yleensä löydetään suurista, 

kerroksellisista, ultramafisista intruusioista, joissa kivilajit esiintyvät eri kerroksissa 

kumulaatteina. Emäksisten ja ultraemäksisten intruusioiden koostumus vaihtelee 

peridotiiteistä gabroihin (Hall 1996). 
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3. SVEKOFENNINEN OROGENIA 

Svekofenninen orogenia koostuu lukuisista eri saarikaaria yhdistävistä tapahtumista 

Fennoskandian kilvellä. Kokonaisuudessaan tapahtumat sekä muokkasivat että 

kasvattivat uudella materiaalilla jo olemassa ollutta arkeeista kratonia Ruotsissa, 

Suomessa ja Luoteis-Venäjällä (Lahtinen et al. 2005). Saarikaarien yhdistymisen aikana 

syntyi magmaa, mikä mahdollisti uusien intruusioiden syntymisen (Nironen 2005, 

Baltybaev 2013).  

Nironen (2017) yhdistää tuoreimmassa svekofennista orogeniaa kuvaavassa mallissa 

Lahtisen ynnä muiden (2005, 2009) päätelmiä uusimpiin tutkimustuloksiin. Päivitetty 

malli koostuu lukuisista orogenioista sekä orogenioiden eri vaiheista. Vaiheet pitävät 

sisällään mantereellisten lohkojen, mikromantereiden, kaarien sekä merellisen kuoren 

jäänteiden yhdistymisen toisiinsa. Yhdistyvät alueet joutuivat orogenioiden eri 

vaiheiden aikana vuoroin venytyksen ja vuoroin puristuksen kohteeksi. Orogenioihin 

liittyvä metamorfoosi oli korkeimmillaan 1880-1870 miljoonaa vuotta sitten.  

Svekofennisen alueen ensimmäinen prototyyppi syntyi intensiivisen törmäysjakson 

seurauksena 1920-1860 miljoonaa vuotta sitten (Nironen 2017). Törmäysjakson aikana 

muun muassa Karjalan, Lappi-Kuolan, Norrbottenin, Keiteleen ja Botnian litosfääriset 

lohkot yhtyivät. Törmäykset tapahtuivat useista eri ilman suunnista. 

1930-1910 miljoonaa vuotta sitten Lappi-Kuolan lohko törmäsi Karjalan lohkoon. 

Tapahtumaa seurasi Norrbottenin mikromantereen sekä siihen yhdistyneenä olevan 

Knaftenin vulkaanisen kaaren törmäys jo aiemmin yhdistyneeseen kompleksiin 

(Lahtinen et al. 2005). Samaan aikaan Karjalan lohkon edustalla oli Nirosen (2017) 

mukaan aktiivinen subduktiovyöhyke, jonka toisella puolella sijaitsi Keiteleen 

mikromanner sekä tähän liittynyt Savon vulkaaninen kaari. Mikromantereen ja 

vulkaanisen kaaren törmätessä Karjalan lohkon mantereelliseen reunaan 1920-1910 

miljoonaa vuotta sitten, siirtyi subduktiovyöhyke mikromantereen ulkopuoliselle 

edustalle. Tapahtuma sai Norrbottenin lohkon ja Knaftenin vulkaanisen kaaren reunalla 

sijainneen subduktiovyöhykkeen kääntymään vastakkaissuuntaiseksi.  

Botnian mikromanner lähestyi edellä mainittujen orogenioiden tuottamaa kompleksia 

etelästä 1870 miljoonaa vuotta sitten muodostaen mannerten yhtymiskohtaan 
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transformisiirroksen (Nironen 1997, Lahtinen et al. 2005, Nironen 2017) ja päättäen 

samalla subduktion Ruotsin keskiosissa. Bergslagenin mikromanner sekä siihen 

yhdistynyt Tavastian saarikaari lähestyivät samaan aikaan Keiteleen mikromannerta 

etelästä saaden Keiteleen mikromantereen pyörimään myötäpäivään. Karjala-Keiteleen 

ja Keitele-Tavastian rajapinnat stabiloituivat 1850-1810 miljoonaa vuotta sitten. 

Bergslagenin ja Keiteleen mikromantereen yhdistymisen jälkeen Fennoskandian 

ensimmäinen prototyyppi oli syntynyt.  

Nironen (2017) jakaa svekofennisen orogenian myöhäiset vaiheet kahteen eri 

ajanjaksoon: 1840–1830 miljoonaa vuotta sitten vallinneeseen svekofennisen kuoren 

venymisen kauteen sekä tätä seuranneeseen Fennoskandian protomantereen 

törmäämiseen Volgo-Sarmatian protomantereen kanssa 1820–1810 miljoonaa vuotta 

sitten. Baltian manner sai alkunsa yhteentörmäyksen seurauksena. Protomantereiden 

törmäys lasketaan Lahtisen et al. (2005) mukaan yleensä osaksi svekofennistä 

orogeniaa. Vaihtoehtoisesti törmäys voidaan ajatella myös yksittäisenä orogeenisenä 

tapahtumana.   

Svekofenninen magmatismi, deformaatio ja metamorfoosi olivat korkeimmillaan 1880-

1870 miljoonaa vuotta sitten Bergslagenin ja Keiteleen mikromantereiden törmätessä 

aiemmin yhdistyneeseen svekofenniseen kompleksiin (Nironen 2017). Suuria 

svekofennisiä mafis-ultramafisia intruusioita on löydetty ainostaan Suomesta. Näistä 

syistä johtuen olen rajannut työni koskemaan Suomen svekofennisiä mafis-ultramafisia 

intruusioita.  
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4. SVEKOFENNINEN MAFIS-ULTRAMAFINEN 

MAGMATISMI JA SIIHEN LIITTYVÄT 

MALMIESIINTYMÄT 

Peltonen (2005) hyödyntää geotektonisiin ympäristöihin perustuvaa luokittelua 

jakamalla Suomen svekofenniset mafis-ultramafiset intruusiot kolmeen eri ryhmään: 

1. Länsi-Suomen kaarikompleksin intruusiot 

2. Etelä-Suomen kaarikompleksin synvulkaaniset intruusiot 

3. Keski-Suomen granitoidikompleksin Ti-Fe-P-gabrot 

 

Peltonen (2005) jakaa Länsi-Suomen kaarikompleksin intruusiot vielä intruusioihin 

lähellä arkeeisen kratonin rajaa (1a) sekä Tampereen ja Pirkanmaan alueen 

intruusioihin. (1b). Ensimmäinen ryhmä pitää kokonaisuudessaan sisällään kaikki 

sellaiset synorogeeniset mafis-ultramafiset intruusiot, jotka ovat asettuneet lopulliselle 

kiteytymissyvyydelleen arkeeisen kratonin rajalla primitiivisessä kaarikompleksissa tai 

Länsi-Suomen kaarikompleksissa. Intruusiot sijoittuvat iänmäärityksen perusteella 

aikavälille 1 890-1 870 miljoonaa vuotta sitten. Aikaväli edustaa aikaa, jolloin edellä 

mainittujen kaarikompleksien on ajateltu yhdistyneen, sekä hieman tämän jälkeistä 

aikaa. Ryhmän intruusioita yhdistää niiden suuri potentiaali magmaattisten Ni-Cu-

sulfidimuodostumien esiintymiselle. Vammalan ja Kotalahden nikkelivyöhykkeet 

sijaitsevat Länsi-Suomen kaarikompleksissa. 

Etelä-Suomen kaarikompleksin synvulkaaniset intruusiot ovat ensimmäistä ryhmää 

merkittävästi suurempia. Ryhmän intruusioihin kuuluvat mm. laaja-alaiset Hyvinkään ja 

Forssan gabrot. Intruusiot ovat rakenteeltaan kerroksellisia gabrokomplekseja ja ne ovat 

kiteytyneet pienessä paineessa toisin kuin ensimmäinen ryhmän intruusiot. Ryhmän 

intruusioilla on matala potentiaali magmaattisten sulfidi- ja oksidimuodostumien 

esiintymiselle (Peltonen 2005). 

Peltonen (2005) toteaa kolmannen ryhmän intruusioden koostuvan Keski-Suomen 

granitoidikompleksin alueella sijaitsevista Ti-Fe-P-rikkaista gabroista. Intruusiot ovat 

keskittyneet Kauhajärven ja Koivusaarennevan gabroprovinsseihin. Koivusaarennevan 

gabrojen ajatellaan kehittyneen ensimmäisen ryhmän magmoista ja olevan iältään 
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synorogeenisia. Koivusaarennevan alueella sijaitsee titaanista rikkaita gabroja, jotka 

sisältävät runsaasti ilmeniittiä. Kauhajärven gabrot liitetään puolestaan orogenian 

jälkeiseen post-kinemaattiseen vaiheeseen.  

Peltonen (2005) ja Makkonen (2005, 2015) toteavat erikokoisten mafis-ultramafisten 

intruusioiden syntyneen 1890–1870 miljoonaa vuotta sitten svekofennisen orogenian 

aikana mafisen magman tunkeutuessa maankuoren tensionaalisiin rakoihin 

subduktiovyöhykkeen yläpuolella. U-Pb zirkoneiden avulla suoritetun iänmäärityksen 

perusteella suurin osa intruusioista sijoittuu ajallisesti 1885 ja 1875 miljoonan vuoden 

välille. Aikaväli edustaa synorogeenisen vaiheen huippua.  Laajasti luokiteltuna kaikki 

svekofenniset mafis-ultramafiset intruusiot voidaan Nirosen (1998) mukaan liittää 

aktiiviseen orogeeniseen vyöhykkeeseen.  

Osa svekofennisistä mafis-ultramafisista intruusiosta pitää sisällään magmaattisia Ni-

Cu-PGE sulfidiesiintymiä (Papunen & Gorbunov 1985) sekä ilmeniitti-titaani-

esiintymiä (Kärkkäinen ym. 1997). Suurin osa svekofennisistä nikkeliesiintymistä 

sijaitsee Puustisen ynnä muiden (1995) mukaan vahvasti metamorfoituneilla 

liuskevyöhykkeillä. Esiintymät ovat tunkeutuneet maankuoren heikkousvyöhykkeitä 

edustaviin syviin murroksiin kallioperässä. Heikkousvyöhykkeiden toistuva 

aktivoituminen on synnyttänyt uusia murroksia alueella ja muodostanut satoja 

kilometrejä pitkiä lineaarisia rakenteita yhdessä aikaisempien murrosten kanssa.  

Syntyneet rakenteet toimivat svekofennisten nikkeliesiintymien metallogeenisina 

rajoina. 

Suurin osa svekofennisistä nikkelipitoisista intruusioista sijaitsee Kotalahden ja 

Vammalan nikkelivyöhykkeillä. Kotalahden nikkelivyöhyke on lähes lineaarinen alue 

Hituran ja Parikkalan välillä (Makkonen 2005). Vammalan nikkelivyöhyke ulottuu 

Pohjanlahdelta Vammalaan ja siitä kauemmas Kylmäkoskelle. Molemmat vyöhykkeet 

pitävät sisällään lukuisia nikkeliesiintymiä, jotka eroavat toisistaan niin geneettisesti 

kuin spatiaalisestikin (Puustinen et al. 1995). 

Makkonen (2005) jakaa intruusiot gabrokoostumuksellisiin, 

peridotiittikoostumuksellisiin ja gabro-peridotiittikoostumuksellisiin tyyppeihin. 

Mineralisoituneet vyöhykkeet sijaitsevat yleensä primitiivisissä kumulaateissa 

intruusioiden pohjaosissa (Peltonen 2005).  
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Intruusiot voidaan Mäkisen (1987) mukaan lisäksi erottaa mineralogian perusteella vielä 

kahteen eri tyyppiin:  

1. Vammalatyyppi, joka sisältää runsaasti klinopyrokseenia ja sijaitsee Vammalan 

nikkelivyöhykkeellä.  

2. Kotalahtityyppi, joka sisältää runsaasti ortopyrokseenia ja sijaitsee Kotalahden 

nikkelivyöhykkeellä. 

Makkosen (1996) mukaan Vammalan ja Kotalahden mineralogiset erot johtuvat 

käytännössä eroista intruusioita ympäröivän kiven kontaminaatiossa. Vammalan tyypin 

intruusiot ovat enemmän kontaminoituneita verrattuna Kotalahden intruusioihin. 

Svekofenniset nikkeliesiintymät ovat tyypiltään toistensa kanssa samankaltaisia ja 

vastaavat hyvin Coxin ja Singerin (1986) mallia synorogeenisista-synvulkaanisista Ni-

Cu-PGE-esiintymistä (Puustinen et al. 1995). Sulfidien mineralogia ja niissä esiintyvät 

tekstuurit viittaavat Mäkisen (1987) mukaan siihen, että svekofenniset Ni-Cu-PGE-

esiintymät saivat alkunsa useista erillisistä sekoittumattomien sulfidiliuosten 

keskittymistä. Ympäröivien sedimenttikivien assimiloituminen magmaan ja lämpötilan 

lasku systeemissä saivat magman kyllästymään sulfideilla sekä synnyttivät 

nikkelipitoisia sulfidiliuoksia, mitkä edesauttoivat keskittymien syntymistä.  

Keski-Suomen granitoidikompleksin Ti-Fe-P-rikkaista gabroista on löydetty Kärkkäisen 

ynnä muiden (1997) mukaan svekofennisiä ilmeniitti-esiintymiä. Esiintymät ovat 

kerroksellisia ja pitävät sisällään massiivisia ilmeniittimalmeja, ilmeniitti-

magnetiittimalmia, pirotteista ilmeniittimalmia sekä ilmenomagnetiittimalmia. Suurin 

löydetyistä intruusioista on Kälviällä sijaitseva Koivusaarennevan kerroksellinen gabro.  

4.2 Ylivieskan gabroperidotiitti-intruusio 

 

Ylivieskan gabro sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Ylivieskan kirkonkylän lounaispuolella, 

noin viiden kilometrin etäisyydellä kaupungista (Kuva 1). Alue on osa Kotalahden 

nikkelivyöhykettä (Puustinen et al. 1995). Intruusio näkyy poikkeuksellisen 

voimakkaana anomaliana aeromagneettisessa kartassa (Sipilä 1976). Lähes suorakaiteen 

muotoisen esiintymän pituudeksi on arvioitu yhdeksän ja leveydeksi viisi kilometriä. 

Geofysikaalisten tutkimusten perusteella intruusio on useita kilometrejä paksu. 

Ultramafisten kivien osuus ulottuu noin yhden kilometrin syvyydelle. Esiintymä 
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rajautuu liuskeisiin pohjois-, etelä- sekä länsipuolelta. Itäpuolella esiintymä päättyy 

kaistaleeseen syväkiveä, joka erottaa gabron Ylivieskan konglomeraattivyöhykkeestä 

(Salli 1955, Sipilä 1984). Pesonen ja Stigzelius (1972) ovat määrittäneet radiometrisen 

iänmäärityksen perusteella Ylivieskan gabron iäksi noin 1900 miljoonaa vuotta. 

 

Kuva 1. Ylivieskan tutkimusalueen sijainti. (Maanmittauslaitos 2017) 

 

Kontoniemi ja Mäkinen (2001) toteavat Ylivieskan alueen kallioperän koostuvan 

paleoproterotsooisista pinta- ja syväkivistä. Syn- ja myöhäisorogeeniset gabrot ja 

granitoidit ovat tunkeutuneet alueen pintasyntyisiin kivilajeihin. Syväkiviä ympäröivät 

pääasiassa hiekkaiset sedimenttikivet, happamat vulkaniitit sekä amfiboliitti. Ylivieskan 

alueen kivien ikäjärjestys vanhimmasta nuorimpaan on Sallin (1995) mukaan lueteltuna: 

liuskeet, ultramafiset kivet, gabrot, dioriitit, unakiitit, graniitit, graniittiset juonet ja 

diabaasit 

Ylivieskan kallioperä kartoitettiin ensimmäistä kertaa vuosien 1950-1955 aikana I. 

Sallin toimesta (Salli 1955). Kartoitus suoritettiin akselilla Kalajoki-Ylivieska-

Haapavesi. Kartoituksen perusteella alue jaettiin erillisiin, toisiaan muistuttaviin 

liuskevyöhykkeisiin sekä vyöhykkeiden väleissä sijaitseviin laajoihin 

syväkiviosuuksiin. Syväkiviosuudet muodostivat noin puolet tutkittavan alueen pinta-

alasta. Grano- ja kvartsidioriitit olivat kartoituksen mukaan levinneet laajimmalle 
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muodostaen alueella satojen nelikilometrien suuruisia massiiveja. Massiiveihin liittyi 

myös emäksisempiä syväkivilajeja, kuten gabro-dioriitteja ja peridotiitteja. 

Vuonna 1963 Geologinen Tutkimuslaitos aloitti Ylivieskan suuren gabromassiivin 

laajamittaiset tutkimukset alueelta löydettyjen nikkelipitoisten lohkareiden sekä Hituran 

malmilöydöksen vuoksi (Sipilä 1976). Laajamittaisten tutkimusten aikana paljastumat 

tutkittiin yksityiskohtaisesti. Paljastumien tutkimisen lisäksi suoritettiin lohkare-etsintää 

sekä tehtiin geofysikaalisia mittauksia. 

Oy Malminetsijä Ab aloitti vuonna 1964 malminetsinnän alueella Turam-mittauksella 

(Sipilä 1976). Parhaimmat malmileikkaukset saatiin pyrokseniittikivestä. 

Malmileikkauksista löytyi magneettikiisua, pentlandiittia sekä vaihtelevia määriä 

kuparikiisua. Tutkimuksissa löydetty malmiutunut alue osoittautui kuitenkin pinta-

alaltaan pieneksi ja syvyyssuunnassa haastavaksi muodostumaksi. Mittausten jälkeen 

yhtiö jatkoi tutkimuksia alueella suorittamalla kallioperäkartoitusta. Tämä kuitenkin 

koettiin haastavaksi kalliopaljastumien vähäisen määrän vuoki.  Kartoituksen 

yhteydessä Mutanen (1971) päätteli intruusion muodon sekä laajuuden ultramafisten ja 

mafisten siirtolohkareiden alueellisten jakautumisien perusteella. 

Pesonen ja Stigzelius (1972) tutkivat lukuisien gabro-intruusioiden paleomagneettisia ja 

petrofysikaalisia ominaisuuksia Pohjanmaalla. Laajan tutkimuksen tuloksena he 

totesivat Ylivieskan gabron jäännosmagnetismin olevan voimakas, sekä sen olevan 

gabron aiheuttavan voimakkaan aeromagneettisen anomalian takana. 

Vuonna 1973 Mutanen ja Sipilä täydensivät aiemmin suoritettuja tutkimuksia 

revidoimalla Ylivieskan intruusioalueen kartoituksen (Kontoniemi ja Mäkinen 2001). 

Kartoituksen aikana kerättiin lukuisia näytteitä, joista tehtiin yli 400 ohuthiettä 

tutkittavaksi. Sipilä (1976) toteaa revidoinnin antaneen esiintymälle aivan uusia 

piirteitä. Muun muassa magmaattista kerroksellisuutta löydettiin useasta 

kalliopaljastumasta, mikä aiemmissa tutkimuksissa oli jäänyt havaitsematta.  

Geologian Tutkimuslaitoksen malmiosasto aloitti jatkotutkimukset alueella yhtä aikaa 

Mutasen ja Sipilän kartoituksen revidoimisen kanssa (Sipilä 1976). Jatkotutkimuksissa 

laajennettiin geofysikaalisia mittauksia gabron etelä-, itä- ja länsipuolelle sekä kairattiin 

seitsemän syväkairareikää. Tutkimukset keskittyivät erityisesti harrisiitteihin. Nimellä 



12 
 

”harrisiitti” viitataan tummaan interkumulusplagioklaasia sisältävään peridotiittiin 

(Kontoniemi ja Mäkinen 2001).  Löydetyt harrisiitteihin liittyvät mineralisaatiot jäivät 

kuitenkin pitoisuudeltan heikkopitoisiksi. Tämän vuoksi malmiosastossa ajateltiin, että 

harrisiitteihin liittyvän malmin löytäminen alueelta olisi haastavaa, mutta 

pyrokseniittipegmatoideja pidettiin malminetsinnän kannalta potentiaalisina 

jatkoselvityskohteina. Pegmatoideiksi on kutsuttu intruusion karkearakeisia, 

epämagneettisia pyrokseniitteja sekä plagioklaasipyrokseniitteja. Malmiosastossa 

uskottiin, että pegmatoideja voisi löytyä gabron sisältä vielä runsaasti, sillä 

pegmatoideista oli tehty tutkimushetkellä vain pieniä löydöksiä. Pegmatoideja ei 

kuitenkaan alettu tutkimaan enempää ja malmiosasto luopui tutkimuksista alueella.  

Kontoniemi ja Forss (2000) tutkivat gabro-peridotiitti intruusion eteläistä osaa ja sen 

mahdollisia mineralisaatioita. Alueella suoritettiin tutkimuksen aikana 

uudelleenkartoitusta litogeokemiallisen näytteenoton yhteydessä, jonka aikana 

geologikairalla otettiin yhteensä 22 näytettä myöhempiä tutkimuksia varten. Lisäksi 

tutkimuksen aikana tehtiin 48 kairareikää. Näin saatiin kerättyä materiaalia 

ohuthietutkimuksia sekä kokokivi- ja REE-analyyseja varten. Tutkimuksessa 

analysoitiin yhteensä 250 kappaletta ohuthieitä sekä tehtiin 184 kokokivianalyysia ja 

kahdeksan REE-analyysiä. Jari Mäkinen suoritti tutkimuksen yhteydessä näytteiden 

perusteella geokemiallisen ja petrografisen luokittelun.  

Kontoniemen ja Mäkisen (2001) mukaan pääosa gabroalueesta koostuu kerroksellisesta 

gabrosta. Gabron kerroksellisuus on kehittynyt parhaiten Sydännevan ympäristössä. 

Alueen kerrokselliselle gabrolle tunnusomaisia piirteitä ovat magmaattinen 

kerroksellisuus, autoliittisten murksaleiden esiintyminen sekä kumulusplagioklaasi.  

Kerroksellisesta gabrosta on käytetty kenttätutkimuksissa nimityksiä oliviinigabro ja 

pyrokseenigabro, kun tunnistuksia on tehty lähinnä ulkonäön perusteella. Petrografisesti 

tarkasteltuna yksikkö koostuu kuitenkin pääosin oliviinigabronoriiteista, 

gabronoriiteista ja noriiteista. Paikoittain on havaittavissa pyrokseenin uralisoitumista 

amfiboleiksi.  Intruusion reunaosia lukuun ottamatta gabrot ovat kvartsittomia.  

Gabro on rakenteeltaan pääosin hypidiomorfista, mutta kivessä voi esiintyä paikoin 

myös selvästi ofiittista rakennetta (Salli 1955). Raekoko vaihtelee esiintymän sisällä 

merkittävästi. Samassa paljastumassa saattaa olla karkeusasteeltaan useampaa 

gabrolajia. Yleisin raekoko karkeassa muunnoksessa on 3-5 mm ja pienirakeisimmassa 
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0,5-1 mm. Jälkimmäiset muunnokset ovat yleensä ofiittisia (Salli 1955, Pesonen ja 

Stigzelius 1972). 

Gabroille suoritettujen koostumusanalyysien sekä REE-jakaumien perusteella vaikuttaa 

siltä, että kerroksellisissa gabroissa ei ole tapahtunut malminmuodostukseen tarvittavaa 

kontaminaatiota sivukivien kanssa. Kerrokselliset gabrot vaihettuvat sarvivälkegabron 

kautta dioriiteiksi intruusion reunaosia kohti mentäessä (Salli 1955, Kontoniemi ja 

Mäkinen 2001). Intruusion eri kivilajityyppien väliset kontaktit ovat pääsääntöisesti 

teräviä (Sipilä 1976). 

Perkkiön alueella sijaitsee kuppimainen peridotiitti, joka painuu loivasti luoteeseen 

(Kontoniemi ja Mäkinen 2001). Peridotiittimuodostuma koostuu pääosiin 

serpentiniitistä ja plagioklaasiperidotiista. Intruusiossa oli kaksi erilaista peridotiitteja 

tuottavaa magmatyyppiä: primitiivinen ja vähemmän primitiivinen tyyppi. Peridotiitin 

läntinen osa edustaa koostumukseltaan primitiivisempää magmatyyppiä, jolle on 

tyypillistä pyrokseniitti-peridotiitti-assosiaatio. Itäiselle yläosalle on puolestaan 

tyypillistä plagioklaasiperidotiitti-melagabroassosiaatio. Primitiivisempi kivilajityyppi 

esiintyy alueellisesti huomattavasti hajanaisempana ja on koostumukseltaan 

vaihtelempaa kuin vähemmän primitiivinen tyyppi. Kontoniemen ja Mäkisen (2001) 

laskennan perusteella kiisuuntumista on tapahtunut enemmän plagioklaasia sisältävissä 

peridotiiteissä kuin serpentiniitti-peridotiittiluokan kivissä. Tuloksen varmistaminen 

vaatisi kuitenkin kiisuja runsaasti sisältävien kivien petrologisen tarkastelun, sillä 

laskelma perustuu ainoastaan kiisuja vähän sisältäviin kiviin.  

Molemmat peridotiitteja tuottavat magmatyypit ovat differentioituneet Kontoniemen ja 

Mäen (2001) mukaan melagabroiksi ja edelleen kerroksellisiksi gabroiksi. Kiteytymisen 

aikana ei ole tapahtunut merkittävää sulfidifaasin fraktioitumista, vaan sulfidiaines on 

erkaantunut vasta silikaattifaasin myöhäisessä kiteytymisvaiheessa. Tämän vuoksi vain 

piroitemalmin syntyminen on ollut mahdollista.  

Peridotiittimuodostuman itäosa näyttäisi vaihettuvan interkumulusplagioklaasia 

sisältävään melagabroon tai troktoliittiin (Kontoniemi ja Mäkinen 2001). Melagabroja 

esiintyy eniten Perkkiön alueen itäosissa sekä Sydännevalla. Alueen melagabroille 

tyypillistä on interkumulusplagioklaasin esiintyminen sekä vaihettumakontakti 

plagioklaasiperidotiitteihin. Kairausprofiilien perusteella on saatu selville, että 
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melagabrojen oliviinien Ni-pitoisuus nousee syvemmälle mentäessä. Tämä nostaa 

intruusion malmipotentiaalia syvemmissä itäisissä osissa melagabrojen osalta.   

Kontoniemen ja Mäen (2001) mukaan peridotiittia reunustaa pyrokseniittinen kivi, joka 

voidaan tulkita eräänlaiseksi kerroksellisen gabron reunamuunnokseksi. Pyrokseniiteistä 

on löydetty suhteellisen runsaasti alkuaineita Cu, Zn, Rb ja K, joiden perusteella on 

esitetty, että pyrokseniittien muodostumisessa olisi tapahtunut ultramafisen magman 

selektiivistä kontaminaatiota. Kaiken kaikkeaan intruusion kivissä ei ole merkkejä 

kontaminaatiosta sivukivien kanssa, pyrokseniitteja lukuun ottamatta. Kontaminaation 

puute tarkoittaa, että malminmuodostukseen tarvittavaa rikkiä ei ole ollut saatavilla 

useimpien kivien osalta. Pyrokseniitit ovatkin viimeisimpien tutkimustulosten mukaan 

malminetsinnällisesti mielenkiintoisimpia tutkimuskohteita alueella.  

Sopivien paljastumahavaintojen puutteen takia on ollut vaikeaa esittää kerroksellisen 

gabron ja peridotiittimuodostuman varmoja suhteita (Kontoniemi ja Mäkinen 2001). 

Myös eri magmatyyppien ikien ja keskinäisten leikkaussuhteiden arvioiminen on 

samoista syistä ollut haastavaa.  Peridotiittimuodostuman epämääräinen asema 

suhteessa kerroksellisuuteen sekä pyrokseniittisten reunusten esiintyminen voisivat 

kuitenkin viitata peridotiittisen magman myöhäiseen tunkeutumiseen kerrokselliseen 

gabroon. 

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi tärkeää tunnistaa eri magmatyyppien erot 

tarkemmin, jotta primitiivisiä kiviä sisältävät malmikriittiset alueet voitaisiin rajata 

paremmin (Kontoniemi ja Mäkinen 2001). Pyrokseniittien ja primitiivisyyden 

perusteella mahdolliset jatkotoimenpiteet tulisi kohdistaa Perkkiön peridotiitin 

länsiosaan. Perkkiön peridotiitin syvissä itäosissa tavataan primitiivisempään 

magmatyyppiin kuuluvia gabroja. Gabroista ei kuitenkaan ole toistaiseksi löydetty 

merkkejä kontaminaatiosta. Itäosasta on löydetty myös hyvin vähän primitiivisiä 

peridotiittejä. Mikäli malmitutkimukset kohdistettaisiin Perkkiön peridotiitin itäosiin, 

täytyisi etsintä kohdistaa muodostuman syvimpiin osiin.  
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Kuva 2. Ylivieskan 
gabro-intruusion 
muoto ja sijainti. 
Intruusio näkyy 
ruskeana alueena 
Ylivieskan 
lounaispuolella. 
Alueen keskellä 
sijaitseva 
tummempi alue 
koostuu 
peridotiitista.  
(Paikkatietoikkuna) 
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5. MENETELMÄT 

5.1 Näytteiden valinta ja valmistelu 

 

Tutkielmaa varten valmistettiin yhteensä kolme kiillotettua ohuthiettä Kaivannaisalan 

tiedekunnan hielaboratoriossa Oulun yliopistolla Pyhäsalmi Mine Oy:n toimittamista 

näytteistä kerroksellisesta gabrosta. Kaksi hieistä tehtiin kairasydännäytteistä ja yksi 

lohkarenäytteestä. Kaikista hieistä määritettiin mikroskooppisesti pääsilikaatti- ja 

malmimineraalit sekä kivilaji. Näytteiden sijoittuminen tutkimusalueelle on kuvattu 

kuvassa 3.   

 

Kuva 3. Näytteenottopaikkojen sijainti tutkimusalueella. (Maanmittauslaitos)  

 

5.2 Mikroskopia  

 

Pääsilikaatti- ja malmimineraalit tutkittiin polarisaatio- ja malmimikroskoopin avulla 

ohuthieistä Oulun yliopistolla. Malmimineraalien koostumukset lisäksi varmistettiin 

röngtenmikroanalysaattorin (EPMA:n) avulla.  
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Polarisaatiomikroskoopissa kuva muodostuu linssijärjestelmän, okulaarin sekä 

objektiivin avulla. Mikroskooppiin saadaan nikolin tai polarisoivan levyn avulla aikaan 

polarisoitu valo (Piispanen 1996). Polarisaatiomikroskooppia käytettiin pää- ja 

aksessoristen silikaattimineraalien tutkimiseen sekä mineraalien keskinäisten 

määräsuhteiden arviointiin. Mineraalit luokiteltiin niiden optisten ominaisuuksien 

mukaan. Optiset ominaisuudet tulkittiin Trögerin, Bambauerin ja Taborszkyn (1979) 

polarisaatiomikroskopian oppien mukaan huomioimalla mm. mineraalien 

isotropia/anisotropia, optinen positiivisuus/negatiivisuus, kahtaistaitteisuus sekä 

akselikulma.  

Malmimikroskopian avulla on mahdollista tunnistaa opaakkeja mineraaleja ohuthieistä 

mineraaleista heijastuvan valon eri ominaisuuksien perusteella (Craig & Vaughan 

1994). Heijastuva valo on peräisin korkeaenergisestä valaisimesta. Valo kanavoidaan 

valaisimesta mikroskoopin akseleihin nähden kohtisuorasti, jonka jälkeen valo siirretään 

peilijärjestelmän avulla kohtisuorassa kiillotettua ohuthiettä kohti. Ohuthie heijastaa 

tulevan valon vertikaalisesti mikroskoopin kautta okulaareihin. Malmimikroskopiaa 

hyödynnettiin tutkielmassa ohuthienäytteiden sulfidi- ja oksidimineraalien tutkimiseen. 

Tähän käytettiin samaa mikroskooppia, kameraa sekä kuva-ohjelmistoa kuin 

polarisaatiomikroskopiassakin. Mineraalit luokiteltiin niiden optisten ominaisuuksien 

mukaan. Optiset ominaisuudet tulkittiin Craig ja Vaughanin (1994) oppien mukaan 

huomioimalla mm. mineraalien väri, kirkkaus, kahtaistaitto, pleokroismi, 

isotrooppisuus/anisotrooppisuus sekä sisäiset heijastukset. 

5.3 Röntgenmikroanalysaattori (EPMA) 

 

Röngtenmikroanalysaattorin avulla on mahdollista tutkia jopa mikrometrien kokoisia 

alueita kiinteistä näytteistä (Reed 2005). Menetelmässä valittua aluetta pommitetaan 

keskitetyn elektronisuihkun avulla. Pommituksessa virittyneet atomit synnyttävät 

kullekin alkuaineelle tyypillistä röngtensäteilyä. Röngtensäteiden aallonpituusjakaumat 

kertovat näytteessä esiintyvät alkuaineet sekä aallonpituusalueiden intensiteettijakauma 

alkuaineiden pitoisuudet. Mittaamalla analysoitavalta alueelta lähtevää röngtensäteilyä 

voidaankin saada koostumuksellista tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi 

mineraalin tunnistamisessa sekä koostumusvaihteluiden selvittämisessä.  
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Oulun yliopiston mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen Jeol JXA-8200 

röntgenmikroanalysaattoria hyödynnettiin tutkielmassa malmimineraalien 

tunnistamiseen ja koostumuksen selvittämiseen. Analyyseja varten ohuthieet 

päällystettiin keskuksessa hiilellä. 
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6.  YLIVIESKAN GABRON MINERALOGIA JA 

PETROGRAFIA 

Ohuthie 0Y26759, noriitti 

 

Ohuthie OY26759 on peräisin kairasydämestä Ylivieska-12. Ohuthie koostuu 

suurimmaksi osaksi ortopyrokseenista sekä sekundaarisistä amfiboleista, joista valtaosa 

on sarvivälkettä. Sarvivälke esiintyy kuitumaisina rakeina ohuthieessä. Malmimineraalit 

muodostavat noin 40 prosenttia hieen mineraaleista, joista pääosa on magneettikiisua. 

Magneettikiisu esiintyy näytteessä juonina sekä mineraalien välisten rakojen täytteinä. 

Pentlandiittia esiintyy isoina ryhmittyminä magneettikiisumassassa. Amfibolien sekä 

magneettikiisumassan seassa on paikoin rikkikiisua. Näytteen lävitse risteilee ohuita 

kuparikiisujuonia. Kuparikiisua esiintyy myös pieninä yksittäisinä rakeina 

magneettikiisun joukossa. Röntgenmikroanalysaattorin avulla varmistettiin näytteen 

malmimineraalien olevan magneettikiisua, rikkikiisua, kuparikiisua sekä pentlandiittia. 

Analysoitujen mineraalien kemialliset koostumukset ovat esitetty liitteessä 1. 

 

Kuva 4. Pentlandiittiryhmittymä magneettikiisujuonen keskellä. Kuvan leveys on 14 cm. HEIJASTAVA VALO, NIKOLI + 
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Ohuthie 0Y26760, gabronoriitti 

 

Ohuthie OY26760 on peräisin kairasydämestä Ylivieska-19. Tutkittavan näytteen 

rakenne on hypidiomorfis-granulaarinen.  Plagioklaasi muodostaa noin 65% ohuthieen 

mineraaleista esiintyen osittain omamuotoisina kumulaatteina.  Plagioklaasin raekoko 

vaihtelee 0,25 mm ja 1,5 mm välillä. Optisiin ominaisuuksiin perustuvan plagioklaasin 

koostumusmäärityksen perusteella plagioklaasi on andesiinia. Orto- ja klinopyrokseeni 

esiintyvät interkumuluksessa muodostaen noin 30% hieen mineraaleista ja ollen 

muodoltaan vierasmuotoisia. Ortopyrokseenia esiintyy hieman enemmän kuin 

klinopyrokseeniä. Pyrokseenien raekoko vaihtelee 0,5 ja 1,2 mm:n välillä. Hieessä 

esiintyy lisäksi myös vihertävänkeltaista kloriittia pieninä, yksittäisinä, noin 0,2 mm:n 

kokoisina rakeina sekä hieman sarvivälkettä.  

 

Kuva 5. Ohuthie OY26760 tasopolarisoidussa läpikulkevassa valossa. Kumulaattipagioklaasit näkvät kuvassa 
vaaleina rakeina. Kuva on 14,4cm leveä. 
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Ohuthie 0Y26761, oliviinigabronoriitti 

 

Ohuthie OY26761 on peräisin lohkarenäytteestä. Pseudomorfinen serpentiinipitoinen 

oliviini muodostaa noin 60% ohuthieen mineraaleista. Serpentiini näkyy pääsääntöisesti 

oliviinin vyöhykkeellisinä rakenteina, mutta on paikoittain korvannut alkuperäisen 

oliviinirakeeen kokonaan. Oliviinirakeet esiintyvät isoina kumulaatteina hieessä 

raekoon vaihdellessa 2,5mm ja 5,2mm välillä. Noin 10% ohuthieen mineraaleista on 

pyrokseeneja, joista suurin osa koostuu vaaleanpunaisen pleokroisesta 

klinopyrokseenista ja loput ortopyrokseenista. Pyrokseenit esiintyvät 

interkumuluksessa, jossa esiintyy silikaattimineraaleista myös antofylliittiä sekä 

sarvivälkettä. Vaalean ruskean sävyiset ja pleokroiset antofylliitit esiintyvät muutaman 

6-7mm rakeen ryhmittymänä. Sarvivälke esiintyy pisaroina antofylliittissä sekä rakojen 

täytteinä. Aksessorisena mineraalina esiintyy lisäksi kloriittia.  

 

Kuva 5. Oliviinirakeita ohuthieessä OY26761. Kuvan leveys on 11,8 cm.  Tasopolarisoitu, läpikulkeva valo, Nikolit +  

 

Malmimineraalit muodostavat noin 20 prosenttia hieen mineraaleista esiintyen 

pääsääntöisesti interkumulustilassa oliviinin välissä sekä suurempana massana hieen 

reunalla. Malmimineraalit ovat paikoin sulkeumina oliviinin sisällä. Magneettikiisu 

muodostaa suurimman osan hieen malmimineraaleista. Kuparikiisua esiintyy paikoin 

isompina pisaroina. Magneettikiisumassassa esiintyy rikkikiisua ohuina suikaleina sekä 
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pieninä läiskinä.  Hieessä esiintyy lisäksi pieniä määriä pienirakeista magnetiittia, joka 

esiintyy pieninä juonina sekä läiskinä sulfidimassassa. Röntgenmikroanalysaattorin 

avulla varmistettiin näytteen malmimineraalien olevan magneettikiisu, magnetiitti, 

rikkikiisu, kuparikiisu sekä pentlandiitti. Analysoitujen mineraalien kemialliset 

koostumukset ovat esitetty liitteessä 1. 

 

Kuva 6. Malmimineraaleita ohuthieessä OY26761. Malmimineraalit esiintyvät oliviinin interkumuluksessa sekä 
sulkeumina oliviinissa. Kuvan leveys on 13,1 cm. Kuva on otettu heijastavassa valossa. 
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7. POHDINTA 

Tutkielman näytteet koostuvat oliviinigabronoriitista, gabronoriitista sekä noriitista. 

Yhdessä näytteessä esiintyy Ylivieskan intruusiolle tyypillistä (Kontoniemi ja Mäkinen 

2001) kumulusplagioklaasia. Pyrokseenin muuttumista amfiboleiksi on havaittavissa 

kahdessa näytteessä. Molemmat näytteistä ovat myös mineralisoituneita sisältäen 

pääosin magneettikiisua, pentlandiittia, rikkikiisua sekä kuparikiisua. Vaikka otanta oli 

pieni suhteutettuna tutkimusalueen kokoon, vastasivat tulokset hyvin Kontoniemen ja 

Mäkisen (2001) sekä Sipilän (1976) aiempia tutkimustuloksia kerroksellisen gabron 

osalta kattaen sen yleisimmät esiintymismuodot. Pieni otanta tuo virhemahdollisuuden 

tuloksiin. Tämän vuoksi tutkielman tuloksien perusteella ei tulisi tehdä laajoja 

yleistyksiä kerroksellisen gabron mineralogiasta ja petrografiasta. Ylivieskan 

gabroperidotiitti-intruusion laajemman ymmärtämisen kannalta olisi myös tärkeää ottaa 

tarkasteluun intruusion muiden kivilajien mineralogia ja petrografia. 

Polarisaatio- ja malmimikroskopia ovat menetelminä rajallisia ja niillä ei voida kaikissa 

tapauksissa yksiselitteisesti tunnistaa mineraalia tai mineraalin koostumusta. 

Menetelmissä on myös mahdollista tehdä tulkintavirheitä optisia ominaisuuksia 

määrittäessä. Tutkijan kokemuksella on merkittävä vaikutus menetelmän tarkkuuteen. 

Tarkempien tuloksien saaminen vaatisi enemmän kokemusta mikroskopiasta sekä 

mineraalien tutkimista esimerkiksi röntgenmikroanalysaattorilla.  

Tutkielman tarkoituksena oli lisäksi tarkastella intruusiota osana synorogeenista mafis-

ultramafista magmatismiä. Ylivieskan intruusio sijoittuu noin 1 900 miljoonan vuoden 

ikäisenä (Pesonen & Stigzelius 1972) aikaan hieman ennen synorogeenisen vaiheen 

huippua (Peltonen 2005). Syntyajankohta voidaan liittää aktiiviseen orogenian 

vaiheeseen Bergslageninin ja Keiteleen mikromantereen törmätessä Fennoskandian 

silloiseen prototyyppiin (Nironen 2017).  

Länsi-Suomen kaarikomplekseihin kuuluva Ylivieskan intruusio on osa Kotalahden 

nikkelivyöhykettä (Peltonen 2005). Kotalahden intruusiot sisältävät runsaasti 

ortopyrokseenia (Mäkinen 1987) ja ovat vähemmän kontaminoituneita suhteessa 

Vammalan intruusioihin (Makkonen 1996). Kontoniemen ja Mäkisen (2001) mukaan 

Ylivieskan intruusion gabro-osa koostuu pääosin ortopyrokseenirikkaasta 

kerroksellisesta gabrosta. Pyrokseniitteja lukuunottamatta intruusion kivistä ei ole 
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löydetty merkkejä kontaminaatiosta sivukivien kanssa. Tämä tekee Ylivieskan 

esiintymästä tunnusomaisen Kotalahti-tyypin intruusion.  

Ylivieskan intruusio sopii hyvin muiden svekofennisten Ni-Cu-esiintymien tapaan 

(Puustinen et al. 1995) Coxin ja Singerin (1986) malliin synorogeenisista-

synvulkaanisista Ni-Cu-PGE-esiintymistä. Esiintymien malmimineraalit koostuvat 

tyypillisesti pirotteisesta magneettikiisusta, pentlandiitista, kuparikiisusta, rikkikiisusta, 

Ti-magnetiitista ja Cr-magnetiitista vastaten hyvin Ylivieskan mineralisaatiota. 

Intruusion kivilajit gabronoriitti, noriitti, pyrokseniitti, peridotiitti sekä troktoliitti ovat 

yhdessä gabron kerroksellisen rakenteen (Kontoniemi & Mäkinen 2001) kanssa 

tunnusomaisia mallin esiintymille. Paleoproterotsooinen Ylivieskan intruusio on 

tunkeutunut alueen kallioperän hiekkaisiin sedimenttikiviin ja happamiin vulkaniitteihin 

aktiivisen orogenian aikana (Kontoniemi ja Mäkinen 2001). Synorogeeniset-

synvylkaaniset Ni-Cu-PGE-esiintymät ovat tyypillisesti syntyneet orogenian aikana 

tunkeutumalla vulkaanisista sekä sedimenttikivistä koostuville metamorfisille alueille 

arkeeisen ja paleoproterotsooisen aikakauden aikana (Cox ja Singer 1986).  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Virhelähteistä huolimatta tutkielman tulokset näyttäisivät tukevan aiempien tutkimusten 

tuloksia alueelta. Ylivieskan gabroperidotiitti-intruusio on tutkielman perusteella 

tyypillinen svekofenninen mafis-ultramafinen intruusio vastaten genetiikaltaan, 

petrografialtaan sekä mineralogialtaan muita svekofennisiä Ni-Cu-esiintymiä sekä 

Kotalahti-tyypin intruusioita.  

Ylivieskan gabroperidotiitti-intruusiossa riittää paljon tutkittavaa myös jatkossa. 

Esimerkiksi gabron ja peridotiittimuodostuman väliset suhteet vaativat vielä 

varmistamista. Myöskään eri magmatyyppien ikiä ja keskinäisiä leikkaussuhteita ei ole 

pystytty arvioimaan luotettavasti. Mahdollisesti kontaminoituneet pyrokseniitit sekä 

primitiivisemmän tyypin peridotiitit ovat uusimman tutkimustiedon perusteella 

malminetsinnällisesti mielenkiintoisimpia jatkotutkimuskohteita. Pyrokseniittien ja 

primitiivisyyden perusteella mahdolliset jatkotoimenpiteet tulisi kohdistaa Perkkiön 

peridotiitin länsiosaan. Mikäli malmitutkimukset kohdistettaisiin Perkkiön peridotiitin 

itäosiin, täytyisi etsintä kohdistaa muodostuman syvimpiin osiin. Jotta peridotiitin osalta 

malmipotentiaalisemmat alueet voitaisiin rajata jatkossa tarkemmin, täytyisi eri 

magmatyyppien erot tunnistaa paremmin.  
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10.  LIITTEET 

Taulukko 1. Magneettikiisun mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26761. Arvot on ilmoitettu 
painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 Rae 5 

O 3,92 1,36 9,72 11,64   

Mg 0,28 
 

2,2 2,52   

Si 0,32 
 

2,57 2,87   

S 36,11 38,14 39,33 40,8 45,98 

Fe 60,08 60,01 37,26 41,51 42,19 

Ni 
  

0,78 0,81 3,72 

Cu 1,28 
   

5,4 

  
    

  

Total 101,98 99,51 91,86 100,14 101,13 

 

Taulukko 2. Magnetiitin  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26761. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 Rae 5 

O 28,34 26,33 27,41 28,65 26,23 

Mg 1,08 0,72 0,8 
 

  

Si 1,99 1,48 0,61 0,25 0,32 

Fe 68,82 66,93 70,73 77,71 72,41 

Cu 
    

  

  
    

  

Total 100,23 95,46 99,54 106,61 98,96 
 

Taulukko 3. Rikkikiisun  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26761. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 

O 7,85 9,16 3,94 3,63 

Mg 0,22 0,36 
 

  

Si 0,27 0,5 
 

  

S 44,46 37,58 47,14 48,9 

Co 
  

0,87   

Fe 46,74 48,26 44,88 43,71 

Ni 0,73 1,22 3,5 2,63 

Cu 
  

2,34 3,92 

  
   

  

Total 100,26 97,08 101,8 103,65 
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Taulukko 4. Kuparikiisun  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26761. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 Rae 5 

S 34,78 34,02 34,57 31,57 33,71 

Fe 31,55 30,39 33,2 29,41 31,49 

Cu 38,39 37,83 37,96 34,75 37,24 

  
    

  

Total 105,73 102,25 71,16 95,73 102,46 

  

Taulukko 5. Pentlandiitin  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26761. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 Rae 5 

O 7,6 3   19,35 4,28 

Mg 0,57 
  

0,27   

Si 0,52 0,29 
 

0,38   

S 29,97 30,46 32,59 20,06 38,2 

Fe 33,78 30,94 28,54 42,97 21,81 

Co 2,9 1,78 2,36 2,82 2,05 

Ni 31,4 35,32 36,51 18,02 30,95 

  
    

  

Total 106,74 101,79 100 103,88 97,28 

 

Taulukko 6. Magneettikiisun  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26759. Arvot on ilmoitettu 
painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 Rae 5 

S 38,35 38,94 39,39 38,32 38,09 

Fe 62,02 62,81 63,01 62,06 61,33 

Ni 
    

0,79 

  
    

  

Total 100,37 101,74 102,39 100,38 100,22 

 

Taulukko 7. Rikkikiisun  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26759. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 Rae 5 Rae 6 

Co     0,98 1,8 1,95 2,15 

Ba 
   

0,51 
 

  

S 51,28 49,63 48,75 54,8 51,77 57,24 

Fe 45,49 45,16 42,8 47,87 44,79 48,89 

Ni 0,44 0,66 
   

  

  
     

  

Total 97,21 95,45 92,53 104,97 98,51 108,27 
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Taulukko 8. Kuparikiisun  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26759. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 Rae 4 

S 33,72 34,12 35,45 35,47 

Fe 31,73 31,41 33,25 32,82 

Cu 37,06 37,76 39,92 39,68 

  
   

  

Total 102,51 103,29 108,62 107,96 
 

Taulukko 9. Pentlandiitin  mikroanalyysitulokset (EPMA) näytteestä OY26759. Arvot on ilmoitettu painoprosentteina. 

  Rae 1 Rae 2 Rae 3 

O 1,1     

F 1,35 
 

  

S 32,32 34,49 30,99 

Fe 32,63 34,45 31 

Ni 32,56 33,29 31,78 

  
  

  

Total 99,96 102,23 93,77 
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