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TIIVISTELMÄ 
 

 

Kondriitit ovat yleisin meteoriittityyppi, joiden nimi tulee niissä olevista jyvämäistä sulkeumista, 

kondreista. Kondriittien pääkomponentit ovat kondrit, perusmassa, metalli- ja sulfidirakeet ja 

refraktoriset sulkeumat. Kondrien reunat ympäröivät useimpia kondreja. Niitä on kahta päätyyppiä: 

hieno- ja karkearakeisia. Kondrit ja refraktoriset sulkeumat ovat Aurinkokunnan vanhinta kiinteää 

ainesta. Allenden CV3-kondriitin iäksi saatiin Pb-ajoituksella 4566,6±1,0 miljoonaa vuotta. 

Kondriittiluokat ovat hiili C-, tavalliset- ja enstatiitti (E)-kondriitit. Rumuruti (R)- ja Kakangari (K)-

kondriitit ovat molemmat omat ryhmänsä. Lisäksi on olemassa ns. ryhmittelemättömiä kondriitteja. 

Kondriitit jaotellaan petrografisiin tyyppeihin 1-6. Esimerkiksi L6 on tavallinen L-kondriitti, jonka 

petrologinen tyyppi on 6. Kondriittien alkuainekoostumukset ovat samat kuin Auringolla volatiileimpia 

alkuaineita (H, C, N, O) sekä Li:tä ja B:a lukuunottamatta. Oliviini, pyrokseeni ja plagioklaasi ovat 

tavallisten sekä hiili- ja Rumuruti-kondriittien päämineraaleja. Niiden tärkeimmät opaakit mineraalit 

ovat kamasiitti, kromiitti ja troiliitti. Enstatiittikondriittien päämineraaleihin kuuluvat esim. enstatiitti, 

plagioklaasi, SiO2 ja kamasiitti. Kondriittien metalli- ja sulfidifaasi koostuu pääosin kamasiitista, 

taeniitista ja troiliitista. Kondriiteista on löytynyt uusia mineraaleja ja kidemuotoja, kuten Khatyrkan 

CV3- kondriitin kvasikiteet ja Suizhoun L6-kondriitin xieiitti. Kondriiteissa on myös tähtienvälistä 

ainesta, esimerkiksi nanotimantteja. Kondriittien primitiivinen luonne kertoo niiden emokappaleiden 

välttyneen laajamittaiselta geologiselta muuttumiselta, ja kondriitit ovat todennäköisesti peräisin 

asteroideista ja komeetoista. Kaikkien tähän mennessä selvitettyjen kondriittien putoamista edeltävien 

kiertoratojen aphelit ovat Marsin ja Jupiterin välisellä pääasteroidivyöhykkeellä. Tämä viittaa siihen, 

että kondriitit olisivat lähtöisin sieltä. Eri meteoriittityyppien laboratoriospektrien ja tiettyjen asteroidien 

heijastusspektrien välillä on havaittu yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi asteroidi 2007PA8:n pinnan 

koostumuksen on havaittu vastaavan H-kondriittien koostumusta ja Itokawa-asteroidin pinnan 

koostumus on samanlainen kuin Bjurbölen L/LL4-kondriitilla.   

 

Suomesta on tähän mennessä löytynyt 14 meteoriittia, joista 10 on kondriitteja. Gradussa niistä on 

tutkittu Bjurbölen L/LL4-, Mikkelin (St. Michel) ja Valkealan L6- sekä Hvittiksen EL6-kondriitteja. 

Jokaisen kappaleesta tehtiin ohuthie, joita tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla ja EPMA- ja FESEM-

menetelmillä. Tavoitteena on selvittää kondriittien petrologiaa, mineraalikoostumusta ja syntyä. 

Bjurbölessä (H32) kondrit ovat selvästi erottuvia ja perusmassa on erittäin hienorakeista. Perusmassan 

seassa on opakkia Fe-Ni-metallia ja troiliittia. Mikkelissä (H35) kondrit erottuvat heikosti ja tekstuuri on 

vahvasti breksioitunut ja massamainen, näytteessä on suuria breksiahalkeamia. Näyte koostuu 

hienojakoisesta oliviini-ortopyrokseenimassasta, minkä joukossa on opaakkia Fe-Ni-metallia. Valkealan 

(H34) näyte on vahvasti rapautunut ja sillä on ruosteinen yleissävy. Valkealassa on myös suuria 

breksiahalkeamia, vaikkakin vähemmän kuin Mikkelissä. Joitain kondreja erottuu selvästi. Hvittiksessä 

(H33) kondreja ei näy, ja tekstuuri on uudelleenkiteytynyt. Kivessä on runsaasti metallipirotetta. 

Oliviinin Fo-pitoisuudet ovat H32-näytteessä 74.8-75.5% ja H35-näytteessä 75.9- 77.5%. H35-

näytteessä EPMA:lla määritetyt kamasiitin Fe-pitoisuudet ovat 91,63 ja 93,12% sekä Ni-pitoisuudet 

6,28 ja 6,78%. EPMA-mittauksilla mitatut H35-näytteen taeniitin Fe-pitoisuudet ovat 70,90 ja 65,60%, 

Ni-pitoisuudet puolestaan ovat 28,85 ja 33,74%. EPMA-mittauksilla määritetty H33-näytteen kamasiitin 

Fe-pitoisuus on 91,5-93,0% ja Ni-pitoisuus 5,4-7,5%. H33-näytteessä ortopyrokseenin MgO-pitoisuus 

on 39,5-40,2%.     
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1. JOHDANTO 

 

Meteoriitit ovat avaruudesta maapallon tai muun taivaankappaleen pinnalle tulleita kiinteän 

aineksen kappaleita, jotka jaotellaan kolmeen päätyyppiin: kivi-, kivi-rauta- ja rautameteoriitteihin. 

Ne ovat miehittämättömillä ja miehitetyillä avaruuslennoilla muilta taivaankappaleilta tuotujen 

näytteiden ohella ainoaa avaruudesta peräisin olevaa ainesta, jota voimme tutkia laboratoriossa. 

Kondriitit ovat yleisimpiä kivimeteoriitteja. Niiden nimi tulee niissä olevista pienistä pyöreistä tai 

jyvämäisistä sulkeumista, kondreista. Kondriitit määritellään usein meteoriiteiksi, joissa on 

kondreja. Tämä määritelmä on harhaanjohtava, sillä kaikissa kondriiteissa ei ole kondreja. 

Kondriiteissa on pikemminkin kyse meteoriiteista, joiden alkuainekoostumus vastaa Aurinkoa 

kaikista volatiileimpia alkuaineita lukuunottamatta. Kondriittien tutkimus on tärkeää, sillä niiden 

avulla saadaan tietoa Aurinkokunnan syntyvaiheista. Kondriittien tyypit, petrologia, 

mineraalikoostumus ja kemiallinen koostumus sekä iät tunnetaan hyvin. Myös alkuperästä on saatu 

paljon tietoa. Keskeisimpiä tuloksia ovat kondriittien petrografisten tyyppien määrittäminen, niiden 

luokittelu ryhmiin kemiallisen koostumuksen, kuten happi-isotooppisuhteiden, perusteella kondrien 

tyyppiluokittelu sekä Aurinkokunnan ensimmäisten mineraalien muodostumisen selvittäminen. 

Yksi huomionarvoisimmista kondriittien kemiallisista ominaisuuksista on niiden 

alkuainekoostumuksen samankaltaisuus Auringon kanssa. Vertaamalla kondriittien 

laboratoriospektrejä asteroidien spektreihin on saatu selville, että eri kondriittityyppien ja tiettyjen 

asteroidien spektrien välillä on selviä yhtäläisyyksiä. Myös esimerkiksi Hayabusa-luotaimen 

Itokawa-asteroidilta tuomien näytteiden koostumuksissa on havaittu yhtäläisyyksiä tiettyjen 

kondriittien kanssa. Tavallisten kondriittien shokkimetamorfoosille on luotu luokittelujärjestelmä 

Stöfflerin ja muiden (1991) toimesta. Käytetyt menetelmät ovat olleet meteoriittinäytteistä tehtyjen 

ohuthieiden petrografiset tutkimukset ja mineraalien ja kivien kemiallisten koostumusten 

selvittäminen. Valitsin pro gradu -tutkielmani aiheeksi kondriittiset meteoriitit, sillä ne edustavat 

yleisintä meteoriittityyppiä ja pystyin saamaan niitä tutkittavaksi Oulun yliopiston Kaivannaisalan 

tiedekunnan kivikokoelmista. Lisäksi halusin opinnäytetyöni aiheeksi geologiaa ja tähtitiedettä 

yhdistävän, ainakin tietyiltä osin planetologian piiriin kuuluvan aiheen. Meteoriiteista ei ole 

suomeksi kirjoitettu vielä kovin paljoa ja halusin omalta osaltani pro gradu tutkielmallani paikata 

tätä aukkoa. Tavoitteena oli selvittää kondriittisten meteoriittien mineralogiaa, tekstuureja, 

petrologiaa ja alkuperää ja kuvata suomalaisia kondriittisia meteoriitteja. 
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2. YLEISTÄ METEORIITEISTA 

 
Meteoriitit ovat avaruudesta Maan tai muun Aurinkokunnan taivaankappaleen pinnalle tulleita 

kiinteän aineksen kappaleita. Tässä yhteydessä on erotettava toisistaan käsitteet meteoroidi, meteori 

ja meteoriitti. Meteoroidi on Aurinkoa kiertävä, asteroidia pienempi aurinkokunnan kappale. 

Tarkkaa kokorajaa ei ole määritetty, mutta joskus se on sijoitettu 10 metrin halkaisijan kohdalle. 

Meteori on valoilmiö, joka syntyy meteoroidin saapuessa ilmakehään, kun ilmakehän kitka 

kuumentaa sen hehkuvaksi. Lähes jokainen ihminen on joskus nähnyt tähdenlennon. Tulipalloksi eli 

bolidiksi sanotaan meteoria, jonka kirkkaus ylittää Venuksen kirkkauden. Meteoriitti on 

maanpinnalle selvinnyt meteoroidin jäännös. Meteoritical Societyn tietokannan mukaan 

joulukuussa 2017 maapallolta tunnettiin 57173 meteoriittia. Myös Kuun ja Marsin pinnoilta on 

löydetty meteoriitteja. Maahan Apollo 12 ja Apollo 15 -lennoilla vuosina 1969 ja 1971 tuotujen 

kuunäytteiden joukossa on 2 meteoriittia: Bench Craterin C1-ung- ja Hadley Rillen EH-kondriitit. 

Lisäksi Joy ja muut (2012) ovat löytäneet Apollo 16 -lennolla tuoduista regoliittibreksioista 

yhteensä 30 kondriittisirpaletta. Marsin pinnalla toimivat NASA:n mönkijät ovat löytäneet sieltä 6 

rautameteoriittia, joista viimeisin on Curiosity-mönkijän tammikuussa 2017 havaitsema Aeolis 

Mons 002. Muina esimerkkeinä Marsista löytyneistä rautameteoriiteista voidaan mainita esim. 

Curiosityn lokakuussa 2016 havaitsema, noin golfpallon kokoinen Aeolis Mons 001, jolle on 

annettu nimeksi ”munakivi”. Nortonin (2002) mukaan Maalla ja muilla terrestrisillä 

taivaankappaleilla on kondriittinen koostumus siinä mielessä, että silikaattikoostumus on 

samankaltainen, mutta kondriiteissa on paljon enemmän volatiileja; esimerkiksi kaliumia on 

kondriiteissa suhteessa refraktorisiin alkuaineisiin paljon enemmän kuin Maassa ja Kuussa, mikä 

osoittaa sen, että nykyisin Maahan tulevat meteoriitit eivät ole kappaleita, joista sisäplaneetat 

muodostuivat. Ilmeisesti protoplanetaarinen kiekko ei ollut homogeeninen säteensä suunnassa tai 

Auringon lyhyt kasvaneen aktiivisuuden jakso poisti volatiilimmat komponentit 

sisäaurinkokunnasta. 
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3. METEORIITTIEN LUOKITTELU 

 
Meteoriittia sanotaan putoukseksi (engl. fall), mikäli se voidaan yhdistää tulipalloon, ja löydökseksi 

(engl. find), jos näin ei ole. Suuri osa talteen saaduista meteoriiteista on löydöksiä, joista monet on 

löydetty Afrikasta, Australiasta ja Antarktikselta. Nykyluokittelu perustuu laajalti Priorin (1920) ja 

Masonin (1967) systeemeihin ja niiden petrologisten ominaisuuksien, kemiallisten koostumuksen ja 

happi-isotooppisuhteiden pohjalta tehtyihin variantteihin. Weisbergin ja muiden (2006) mukaan 

pääryhmät ovat kivi-, kivi-rauta- ja rautameteoriitit. Nämä jaotellaan alaryhmiin: kivimeteoriitit 

kondriitteihin, akondriitteihin ja primitiivisiin akondriitteihin, kivi-raudat pallasiitteihin ja 

mesosideriitteihin ja raudat oktaedriitteihin, heksahedriitteihin ja ataksiitteihin. Niin sanottuja 

anomaalisia ja ryhmittelemättömiä meteoriitteja ei ole pystytty sijoittamaan tunnettuihin luokkiin. 

Tarkoituksenmukaisempi olisi jako kahteen pääryhmään: kondriitteihin eli differentioitumattomiin 

ja akondriitteihin eli differentioituneisiin meteoriitteihin (Kuva 1).  

 

Kondriitit määritellään tavallisesti meteoriiteiksi, joissa on kondreja. Määritelmä on harhaanjohtava, 

sillä kaikissa kondriiteissa ei ole kondreja. Kondriiteissa on pikemminkin kyse meteoriiteista, joiden 

alkuainekoostumukset vastaavat Aurinkoa volatiilisimpia alkuaineita lukuunottamatta. Akondriitit 

ovat magmakiviä tai -breksioita, jotka ovat lähtöisin differentioituneista asteroideista (esim. Vesta) 

ja planetaarisista kappaleista (Kuu, Mars). Primitiivisillä akondriiteilla on akondriittiset eli 

magmaattiset tai uudelleenkiteytyneet tekstuurit, mutta ne muistuttavat kemiallisilta 

koostumuksiltaan kondriitteja. Nimi tulee siitä, että ne muistuttavat luultavasti akondriitteja 

enemmän kondriittisia edeltäjiään. Wasson (1985) jaotteli meteoriitit kondriitteihin ja 

differentioituneisiin ja jälkimmäiset akondriitteihin, kivi-rauta- ja kivimeteoriitteihin. Krot ja muut 

(2004) puolestaan jakoivat meteoriitit kondriitteihin ja ei-kondriitteihin ja jälkimmäiset 

akondriitteihin, primitiivisiin akondriitteihin sekä kivi-rauta- ja rautameteoriitteihin.  

 

3.1. Kondriitit 
 

Kondriittien nimi tulee muinaiskreikan sanasta chondros (”jyvä” tai ”siemen”), mikä viittaa pienten, 

pyöreiden tai jyvämäisten sulkeumien, kondrien, esiintymiseen. Niitä ei ole maapallon kivissä ja 

nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos maapallolta löytyy kondreja sisältävä kivi, se on meteoriitti. 

Tavallisin kivimeteoriittityyppi on tavallinen kondriitti, joihin kuuluu noin 75 % kivimeteoriittien 

putouksista (Kuva 2). 
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Kuva 1. Meteoriittien luokittelu. Siinä näkyvät tärkeimmät meteoriittien jaottelut, luokat, klaanit ja ryhmät sekä 

ryhmien väliset suhteet hierarkisessa järjestyksessä. Lyhenteet: URE ureiliitti, ACA acapulcoiitti, LOD lodraniitti, ANG 

angriitti, AUB aubriitti, BRA brakhiniitti, WIN winonaiitti, HED howardiitti-eukriitti-diogeniitti, MES mesosideriitti, 

MG PAL pääryhmän pallasiitti, ES PAL Eagle Station -pallasiitti, PP PAL pyrokseenipallasiitti, SHE shergottiitti, NAK 

nakhliitti, CHA chassigniitti, OPX ortopyrokseniitti, BBR basalttinen breksia. Lähde: Weisberg ja muut, Meteorites and 

the Early Solar System II (2006).  

 

McSween (1999) jakoi kondriitit ryhmiin ja klaaneihin. Ryhmien koostumusalueet ovat rajalliset ja 

ryhmän kondriitit ovat luultavasti lähtöisin samalta emokappaleelta. Klaanit ovat sellaisten ryhmien 

joukkoja, joilla on yhteisiä ominaisuuksia ja joiden on päätelty muodostuneen samalla 

protoplanetaarisen kiekon alueella.  

 
Kondriittien koostumusluokat ovat:  

1) tavalliset kondriitit eli OC-kondriitit (nimi tulee siitä, että ne ovat suurin klaani),  

2) hiilikondriitit eli C-kondriitit (sisältävät hiiltä; nimetty väärin, koska ennen niiden 

hiilipitoisuuksien luultiin olevan paljon suurempia kuin muilla kondriiteilla),  

3) enstatiittikondriitit eli E-kondriitit (nimi tulee korkeasta enstatiittipitoisuudesta), 

4) Rumuruti-kondriitit eli R-kondriitit ja  

5) Kakangari-kondriitit eli K-kondriitit (nimetty tyyppinäytteen tunnetun putouspaikan mukaan).  
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Kuva 2. Eri meteoriittityyppien osuudet maapallolta löydetyistä meteoriiteista (Sears 2004). H = H-kondriitit, L = L-

kondriitit, LL = LL-kondriitit, EH = EH-kondriitit, EL = EL-kondriitit, CI = CI-kondriitit, CO = CO-kondriitit, CM = CM-

kondriitit, CV = CV-kondriitit, HEDM = HED-meteoriitit (howardiitit, eukriitit ja diogeniitit). Lähde: The Origin of Chondrules 

and Chondrites (2004). 

 
 

Kallemeyn ja muut (1996) jakoivat kondriitit hiili- ja ei-hiili-”superklaaneihin” (jälkimmäiseen 

kuuluivat tavalliset, R- ja E-kondriitit) ja superklaanit edelleen klaaneihin. Weisbergin ja muiden 

(2006) hierarkiassa termit ovat suurimmasta pienimpään luokka, klaani, ryhmä ja alaryhmä. 

Hutchisonin (2004) mukaan luokassa on vähintään kaksi ryhmää, joilla on samankaltaiset 

refraktoristen litofiilisten alkuaineiden määräsuhteet ja joiden happi-isotooppisuhteet sijoittuvat 

yleisesti terrestriselle fraktioitumissuoralle tai sen ylä- tai alapuolelle. Kondriittien pääluokat ovat 

hiili- (C), tavalliset- (O) ja enstatiittikondriitit (E). Ilmeisesti parasta on kuvata niitä kirjaimilla, 

sillä ”hiili-” ja ”tavallinen-” ovat historiallisia termejä. Esimerkiksi ”hiilikondriitti” on 

harhaanjohtava, sillä eräiden C-kondriittien hiilipitoisuudet ovat hyvin alhaisia. Weisberg ja muut 

(1995a) käyttivät termiä klaani sellaisen luokan kondriiteista, joilla on samanlaiset kemialliset, 

mineraali- ja isotooppikoostumukset. Klaani koostuu ryhmistä, joilla voi esim. olla samankaltaiset 

refraktoristen litofiilisten alkuaineiden määräsuhteet ja joiden happi-isotooppisuhteet sijoittuvat 

samalle suoralle. Tunnistetut C-klaanit ovat: CR, johon kuuluvat CR, CH ja CB-ryhmät sekä 

ryhmittelemätön Lewis Cliff 85332, sekä CM-CO, CV-CK ja CI-klaanit (Weisberg ja muut 1995a; 

Kallemeyn ja muut 1996) (Kuva 1). Klaanit saattavat edustaa samoilta protoplanetaarisen kiekon 

alueilta peräisin olevia kokolajittuneita aineksia. Tavallisten ja E-kondriittien luokat muodostavat 

molemmat vain yhden klaanin (Kuva 1). H-, L- ja LL-ryhmät menevät osittain päällekkäin happi-
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isotooppisuhteidensa (Kuva 4) ja petrologisten ominaisuuksiensa suhteen, mikä pätee myös EH- ja 

EL-kondriiteilla.  

 

Weisbergin ja muiden (2006) mukaan kondriittiryhmään kuuluu vähintään 5 paritonta kondriittia, 

joilla on samankaltaiset petrologiset ominaisuudet (kondrien koot, modaaliset pitoisuudet ja 

mineraalikoostumukset) sekä koko kiven kemialliset koostumukset ja happi-isotooppisuhteet. C-, 

O- ja E-luokkien ryhmät nimetään jokainen erikseen historiallisista syistä. C-ryhmiä merkitään C:llä 

ja yleensä tyyppinäytteen putoamis- tai löytöpaikan nimen alkukirjaimella. Tunnetut C-kondriittien 

ryhmät ovat:  

 

 CI (Ivunaa (Tansania) muistuttavat),  

 CM (Migheitä (Ukraina) muistuttavat),  

 CO (Ornansia (Ranska) muistuttavat),  

 CV (Vigaranoa (Italia) muistuttavat),  

 CK (Karoondaa (Australia) muistuttavat),  

 CB (Bencubbinia (Australia) muistuttavat), jotka jaotellaan petrologisten ja kemiallisten 

ominaisuuksiensa mukaan CBa – ja Cbb-kondriitteihin (Weisberg ja muut, 2001, 2002),  

 CR (Renazzoa (Italia) muistuttavat) ja  

 CH, johon kuuluvilla C-kondriiteilla on korkea rautapitoisuus ja ne muistuttavat ALH85085-

meteoriittia.  

 

Nykyään (joulukuu 2017) tunnetaan yhteensä 2204 C-kondriittia. Weisbergin ja muiden (2006) 

mukaan tavalliset kondriitit jaetaan rautapitoisuuden sekä Fe0 (metallinen rauta)/FeO-suhdeluvun 

perusteella kolmeen ryhmään: H (paljon hapettunutta rautaa, Fe0/FeO 0.58), L (vähän hapettunutta 

rautaa, Fe0/FeO 0.9) ja LL (vielä vähemmän hapettunutta rautaa sisältäviin, Fe0/FeO 0.11). 

Tasapainottuneissa tyypin 4-6 tavallisissa kondriiteissa tämä näkyy myös oliviinin 

fayaliittipitoisuudessa (H, 16-20 %; L, 23-26 %; LL, 27-32 %) ja Ca-köyhän pyrokseenin 

koostumuksessa. Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 22265 H-, 19800 L- ja 7270 LL-kondriittia. 

E-kondriitit jaotellaan korkean Fe-pitoisuuden EH- ja matalan Fe-pitoisuuden EL-ryhmiin. Nykyään 

(joulukuu 2017) tunnetaan 191 EH- ja 165 EL-kondriittia ja kokonaisuudessaan 605 E-kondriittia. 

 

Nortonin (2002) mukaan Rumuruti-klaaniin kuuluu vain Rumuruti- eli R-ryhmä, joka on nimetty 

Keniaan vuonna 1934 pudonneen tyyppinäytteen mukaan. Ensimmäinen jäsen, Carlisle Lakes, 

löydettiin Australiasta vuonna 1977. R- ja tavallisten kondriittien kemialliset koostumukset ja 
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happi-isotooppisuhteet kertovat niiden välisestä yhteydestä, vaikka R-kondriittien happi-

isotooppisuhteet ovat selvästi tavallisten kondriittien yläpuolella (Kuva 4). Nykyään (joulukuu 

2017) tunnetaan 188 R-kondriittia. Muutamat, kuten K- eli Kakangari-kondriitit, eivät sovi 

mihinkään näistä klaaneista. K-kondriittien nimi tulee Intiaan vuonna 1890 pudonneesta 

tyyppinäytteestä. Nykyään (joulukuu 2017) tunnetaan vain neljä K-kondriittia. Uutta ryhmää ei 

nimetä ennen kuin on löydetty viisi siihen sopivaa meteoriittia. Alle 5 jäsenen joukkoa kutsutaan 

ryhmiköksi. K-kondriitit ovat merkittävin ryhmikkö, sillä ne poikkeavat selvästi C-, E- ja 

tavallisista kondriiteista. K-kondriittien refraktoristen litofiilisten alkuaineiden määräsuhteet ovat 

lähempänä tavallisia kondriitteja ja happi-isotooppisuhteet terrestrisen fraktioitumissuoran 

alapuolella. Eräät ryhmät on jäsentensä systemaattisten petrologisten eroavaisuuksien perusteella 

jaettu alaryhmiin. Esimerkiksi CV:t on jaettu hapettuneisiin ja pelkistyneisiin (Kuva 1) 

perusmassan, kondrien ja metalli/magnetiittisuhteiden sekä metallin ja sulfidin Ni-pitoisuuksien 

mukaan.  

 

Nortonin (2002) mukaan kondriittien kemiallisessa koostumuksessa magnesiumin ja kalsiumin 

jakautuminen on erottuvinta. Kuvassa 3 on histogrammit kondriittiryhmien Mg/Si- ja Ca/Si-

suhteista. Siinä erottuu kolme ryhmää: enstatiittikondriitit, joissa alkuaine/Si-suhde on alhaisin, 

hiilikondriittien alkuaine/Si-suhteet ovat suurimmat. Tavalliset kondriitit sijoittuvat näiden väliin. 

Vielä selvempi ero kondriittien välillä on nähtävissä, kun hapettuneen raudan määrää verrataan 

metallisen raudan ja rautasulfidin määriin (Kuva 4). 

 

McSweenin (1999) mukaan Fe:n ja O:n käyttäytyminen on tärkein erottava tekijä luokkien ja 

hapetusaste taas tärkeä erottava tekijä klaanien välillä. Hapettuminen ilmenee ol/py-suhteiden 

muutoksina. Pelkistyneimmät E-kondriitit ovat pääosin pyrokseenia, mutta niissä on myös runsaasti 

metallista rautaa. Keskitasoisesti hapettuneissa tavallisissa kondriiteissa on kaksi kertaa enemmän 

oliviinia kuin pyrokseenia ja vähemmän metallia. K-ryhmän hapettumistila on näiden välillä. 

Oliviinia on enemmän hapettuneissa R- ja C-kondriiteissa, joissa ei tavallisesti ole juurikaan 

metallia. Kohonnut hapettuminen näkyy myös oliviinien ja pyrokseenien korkeampina Fe/Mg-

suhteina. Searsin ja muiden (2004) mukaan Urey-Craigin diagrammissa, jossa metallisen raudan 

määrä on suhteutettu oksidi- ja sulfidimuodoissa olevan raudan määrään (Kuva 4), tavalliset 

kondriitit sijoittuvat keskialueelle diagonaalisen linjan alapuolelle ja H-, L-, ja LL-ryhmät eri 

alueille metallien ja silikaattien fraktioitumisen suhteen. E-kondriitit ovat lähellä vasempaa 

yläkulmaa. C-kondriitit taas ovat diagonaalisen viivan alapuolella ja ne menevät osin päällekkäin. 
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Kuva 3. Kondriittien Mg/Si- ja Ca/Si-suhteita. Suhteet eroavat toisistaan niin paljon, että niiden perusteella voidaan 

erottaa kolme luokkaa: enstatiittikondriitit, tavalliset kondriitit ja hiilikondriitit. Aineiston perusteella jokainen luokka 

voidaan jakaa ryhmiin: enstatiittikondriitit EH- ja EL-, tavalliset kondriitit H-, L- ja LL, ja hiilikondriitit CI-, CM-, CV- ja CO-

ryhmiin. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). 

 

 

 
 

Kuva 4. Urey-Craigin diagrammi, joka kuvaa kokonaismetallipitoisuuden vaihtelua ja hapetustilaa kondriiteissa. 

Useimmat ovat köyhtyneet totaaliraudan suhteen, mutta pelkistyneillä EH-kondriiteilla on Fe-ylimäärä. Lähde: Wurm ja 

muut (2013), http://inspirehep.net/record/1231919/plots#1.   

http://inspirehep.net/record/1231919/plots#1
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Toinen tärkeä kondriittien ja muutenkin meteoriittien luokittelukriteeri on 17O/18O-suhde. 

Diagrammissa jokainen ryhmä muodostaa oman alueensa (kuva 5). Mentäessä kauemmas 

Auringosta olosuhteet luultavasti muuttuivat hapettavammiksi, joten ehkä E- ja K-kondriitit 

muodostuivat lähimpänä ja C-kondriitit kauimpana Auringosta sekä tavalliset ja R-kondriitit taas 

niiden välimaastossa. Dhofar 1671:n (R3.6) kondrien ja perusmassan happi-isotooppisuhteet 

viittavat tavallisten ja R-kondriittien yhteyteen (Ali ja muut, 2017). Ali ja muut (2017) ehdottavat, 

että kondrien edeltäjäainekset ovat saattaneet vuorovaikuttaa korkean 17O-pitoisuuden omaavan 

perusmassan kanssa muodostaen R-kondriittien kondreja (17O eli poikkeaminen massasta 

riippuvasta fraktioitumisesta olisi kasvanut n. 1:stä 3‰:een). Claytonin ja muiden (1976) mukaan 

18O/16O- ja 17O/16O-suhteiden perusteella meteoriitit ja planeetat voidaan jakaa ainakin kuuteen 

luokkaan: 1) terrestrisiin kappaleisiin (Maa, Kuu, differentioituneet meteoriitit ja E-kondriitit), 2) L- 

ja LL-kondriitteihin, 3) H-kondriitteihin, 4) C2, C3, ja C4-kondriittien anhydrisiin mineraaleihin, 5) 

C2-kondriittien perusmassan vesipitoisiin mineraaleihin ja 6) ureiliitteihin.  

 

 
 

Kuva 5. Eri meteoriittiluokat sijoittuvat eri kentilleen happi-isotooppidiagrammissa. Lähde: University of Northern Arizona, 

https://www.cefns.nau.edu/geology/naml/Meteorite/Book-Tools.html. 

 

 

Krotin ja muiden (2014) mukaan kondriittien nykyinen luokittelu perustuu tiettyihin piirteisiin, 

kuten niiden kemiallinen kokonaiskoostumus, happi-isotooppisuhteet, C- ja N-pitoisuudet ja näiden 

alkuaineiden isotooppien määräsuhteet, stabiilien isotooppien anomaliat sekä mineralogia ja 

petrografia. Sekundääriset luokittelupiirteet (petrografinen tyyppi ja shokkimetamorfoosi- ja 

https://www.cefns.nau.edu/geology/naml/Meteorite/Book-Tools.html
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rapautumisasteet) antavat tietoa termisestä ja shokkihistoriasta sekä maanpäällisen rapautumisen 

asteesta. McSweenin (1999) mukaan Auringon ja kondriittien useimmat alkuainepitoisuudet 

sijoittuvat samalle diagonaaliselle suoralle (Kuva 6). Kondriiteilla alkuainepitoisuudet vastaavat 

Auringon ei-volatiilia ainesta suurimpien erojen ollessa volatiilien alkuaineiden (H, He, C, N ja O) 

pitoisuuksissa. Myös Li:a ja B:a on niissä enemmän kuin Auringossa, koska ne ovat palaneet 

Auringon fuusioreaktioissa sen 4.5 miljardin vuoden historian aikana, joten itse asiassa kondriitit 

antavat enemmän tietoa nuoren Auringon ja koko Aurinkokunnan kemiallisesta koostumuksesta. 

CI-ryhmää pidetään parhaana approksimaationa alkuaineiden kosmisista pitoisuuksista (McSween 

1999) (Kuva 6). 

 

Weisbergin ja muiden (2006) mukaan ryhmittelemättömät kondriitit ovat mineralogisesti ja/tai 

kemiallisesti ainutlaatuisia, ja tämän vuoksi niitä ei ole voitu sijoittaa tunnettuihin ryhmiin. 

Esimerkkinä voidaan mainita Algeriasta vuonna 1990 löytynyt Acfer 094, joka näyttää suurelta osin 

välttyneen muuttumiselta emokappaleessaan, ja silloiseen Etelä-Jemeniin vuonna 1980 pudonnut 

Kaidun, missä on sekoittuneena useiden eri kondriittiluokkien klasteja millimetrien mittakaavassa. 

Ryhmään kuuluvia meteoriitteja, joilla on jokin epätyypillinen piirre, kutsutaan anomaalisiksi 

(Weisberg ja muut, 2006). 

 

                               
 

Kuva 6. Auringon fotosfäärin alkuainepitoisuudet verrattuna CI-hiilikondriittien alkuainepitoisuuksiin. Huomaa suurimmat 

eroavaisuudet volatiilien alkuaineiden (N, C, O) ja Li:n ja B:n kohdalla. Lähde: University of Wisconsin Fusion Technology 

Institute, http://fti.neep.wisc.edu/neep602/FALL97/LEC15/scan15.gif. 
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3.2. Mikrometeoriitit 

Nortonin (2002) mukaan planeettainväliset pölyhiukkaset (IDP, Interplanetary Dust Particles) eli 

mikrometeoroidit ovat koostumuksiltaan yleensä kondriittisia ja jaotellaan ulkomuodon perusteella 

tasaisiin kondriittisiin (chondritic smooth, CS) ja huokoisiin kondriittisiin (chondritic porous, CP) 

tyyppeihin. Ne koostuvat hiilipitoisten silikaattien kiteistä, ja niiden koostumukset vastaavat 

primitiivisiä kivimeteoriitteja, joten ne ovat luultavasti peräisin asteroideista ja komeetoista. 

Mikrometeoroidit ovat vain muutamien kymmenien mikrometrien läpimittaisia ja sulavat yleensä 

ilmakehässä tuottaen tähdenlentoja. Mikrometeoriitit ovat alle 1-3 mm:n läpimittaisia 

mikrometeoroidien jäännöksiä, jotka syntyvät sulaneiden mikrometeoroidien jähmettyessä oliviini-, 

magnetiitti- ja lasikiteistä koostuviksi sferuleiksi. Mikrometeoriitteja esiintyy merkittäviä määriä 

syvänmeren sedimenteissä, mistä niitä kerätään magneettikeräimillä, sekä Antarktiksen ja 

Grönlannin mannerjäätiköissä (Deutsch ja muut, 1998), mutta myös muualla. Genge ja muut (2017) 

löysivät 500 yli 100 m:n kokoista mikrometeoriittia 300 kg:sta talojen ränneihin kertynyttä 

sedimenttiainesta Oslosta ja Pariisista. Ne tunnistettiin mikrometeoriiteiksi 

mineraalikoostumustensa, tekstuuriensa ja kemiallisten koostumustensa perusteella. Kaikki olivat 

pääosin silikaattisia. Niillä on lähes pallomainen muoto, joka muodostuu ilmakehän kitkasulamisen 

vaikutuksesta. Löydetyt mikrometeoriitit koostuvat Mg-rikkaan oliviinin kiteistä, reliktisistä 

forsteriittikiteistä ja lasissa olevasta Fe-rikkaasta oliviinista, ja lisäksi neljässä on Ni-rikkaita 

metalli-sulfidihelmiä. Keskikoostumukset ovat kondriittisia lukuunottamatta köyhtymistä 

volatiilien, kohtalaisesti volatiilien ja siderofiilisten alkuaineiden pitoisuuksissa. Laattaisen oliviinin 

(Barred olivine, BO)- ja kryptokiteisten sferulien määräsuhde on 1,45.  

 

Genge ja muut (1997) tutkivat 89 hienorakeista Antarktikselta kerättyä mikrometeoriittia (fg-

AMM). Ne jaetaan sulaneisiin ja sulamattomiin ja edelleen alaryhmiin ilmakehän 

kitkakuumennuksen tuottamien tekstuurien perusteella. Sulaneiden tekstuurit heijastavat 

kuumenemisen jälkeistä kiteytymistä ja sulamattomien tekstuurit taas muistuttavat CR-, CM- ja CI-

kondriittien matriksia. Perusmassan koostumukset muistuttavat CM2-kondriittien vastaavia. Erot 

suhteessa CM-kondriittien perusmassaan ovat yleisesti pieniä ja ne luultavasti syntyivät ilmakehän 

kuumenemisen vaikutuksesta, kun volatiilipitoiset faasit dissosioituivat ja metallinesteet 

höyrystyivät ja poistuivat korkeissa lämpötiloissa.  
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3.3. Akondriitit 
 

Akondriitit ovat magman kiteytyessä muodostuneita meteoriitteja. Sana akondriitti tarkoittaa ”ei 

sisällä kondreja” (McSween, 1999; Norton, 1998, 2002). 

 

3.3.1. HED-akondriitit 
 

Howardiitti-eukriitti-diogeniittiryhmän eli HED-ryhmän akondriitit ovat todennäköisesti lähtöisin 

asteroidista nimeltään 4 Vesta. Tätä asteroidia vuosina 2011-12 kiertäneen NASA:n Dawn-

luotaimen mittaukset tukevat tällaista teoriaa (McSween ja muut, 2013). HED-ryhmän meteoriitit 

koostuvat ekstrusiivisista ja plutonisista kivistä, jotka ovat kiteytyneet basalttisista magmoista. 

Happi-isotooppisuhteet sijoittuvat samalle fraktioitumissuoralle. Eukriitit muistuttavat 

maanpäällisiä basaltteja. Nimi tulee kreikan sanasta eukritos, ”helposti erottuva”, mikä viittaa 

suuriin rakeisiin. Diogeniitit ovat selvästi plutonisia. Ne koostuvat pääosin Mg-rikkaasta ja Ca-

ortopyrokseenista, ja joukossa on myös vähän oliviinia tai plagioklaasia. Howardiitit ovat eukriitti- 

ja diogeniittiklasteista koostuvia regoliittibreksioita. Kemiallisilta koostumuksiltaan ne ovat 

eukriittien ja diogeniittien välillä. Myös Suomesta on saatu talteen yksi HED-meteoriitti, Luotolaxin 

howardiitti. HED-meteoriitit ovat suurin akondriittiluokka, nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 

1930 kappaletta). 

 

3.3.2. Marsin meteoriitit 
 

Shergottiitti-nakhliitti-chassigniittiryhmän eli SNC-ryhmän meteoriitit ovat Marsista peräisin olevia 

akondriitteja. Shergottiitit on nimetty vuonna 1865 Shergottyyn Intiaan pudonneen meteoriitin 

mukaan (McSween 1999). Ne jaetaan basalttisiin ja lherzoliittisiin shergottiitteihin (McSween 

1999). Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 164 shergottiittia. Nakhliitit on nimetty egyptiläisen 

Nakhlan kylän mukaan, johon kohdistui vuonna 1911 meteoriittisade. Nämä ja useat muut nakhliitit 

ovat kumulaatteja, jotka koostuvat pääosin augiitista ja pienemmästä määrästä oliviinia. Nykyisin 

(joulukuu 2017) tunnetaan 19 nakhliittia, joista tuorein on Luoteis-Afrikasta löytynyt NWA 11013.  

 

Chassigniitit on nimetty ranskalaisen Chassignyn meteoriitin mukaan. Nykyisin (joulukuu 2017) 

tunnetaan vain kolme chassigniittiä; Chassignyn lisäksi kaksi on löytynyt Marokosta. Chassignyn 

meteoriitti koostuu pääosin oliviinista, jonka lisäksi mukana on vähän mm. pyrokseenia (McSween, 

1999). Oliviinirakeiden sulasulkeumista on löytynyt samanlaista vesipitoista amfibolia kuin 

basalttisista shergottiiteista. Antarktikselta löydetty ALH84001 on ehkä maailman tunnetuin 

meteoriitti siksi, että siinä on ehdotettu olevan varhaisen Marsin elämän mikrofossiileja, mikä on 



19 
 

yhä hyvin kiistelty teoria. Meteoriitti on kumulaatti, joka koostuu pääosin ortopyrokseenista 

(McSween, 1999). Vuonna 2011 Saharasta löytynyt NWA 7034 on basalttista breksiaa, joka koostuu 

pääasiassa maasälvästä ja pyrokseenista. SNC-meteoriittien lähtöaluetta/alueita Marsissa ei 

varmuudella tunneta. Luotainten lähettämien tietojen perusteella arvioituna koostumukset eivät sovi 

yhteen Marsin kuoren koostumuksen kanssa. Sitä vastoin NWA 7034:n kemiallinen koostumus 

vastaa NASA:n Mars Exploration Rover -mönkijöiden ja Mars Odysseyn mittaamaa kuoren 

kemiallista koostumusta. Nykyään (joulukuu 2017) tunnetaan 201 Marsin meteoriittia.  

 

3.3.3. Kuun meteoriitit (lunaiitit) 
 

Kuusta tulleet meteoriitit eli lunaiitit luokitellaan akondriiteiksi. Vuonna 1982 yhdysvaltalainen 

tutkijaryhmä löysi Antarktikselta ALH81005:ksi nimetyn meteoriitin (McSween 1999). Siinä on 

Kuun anortosiitteja muistuttavia vaaleita anortosiittiklasteja, jotka koostuvat lähes pelkästään hyvin 

Ca-rikkaasta plagioklaasista ja hyvin vähäisistä määristä oliviinia tai pyrokseenia. Muutamat 

basalttiklastit ovat samanlaisia kuin on löydetty Kuusta tuoduista näytteistä. Monet ovat 

uudelleenkiteytyneitä tai osittain sulaneita ja mineraalirakeiden ja lasinsirpaleiden seassa 

perusmassassa. Näiden ja agglutinaattien perusteella meteoriitti on tunnistettu regoliittibreksiaksi. 

Kemiallinen koostumus, kuten esimerkiksi Mn/Fe-suhteet ja happi-isotooppisuhteet viittaavat 

Kuuhun. Jälkimmäiset sijoittuvat muiden tutkittujen Kuun ainesten tavoin terrestriselle 

massafraktioitumislinjalle. Myös jalokaasuja (He, Ne, Ar, Kr ja Xe) on paljon. Ne tulivat 

aurinkotuulen mukana meteoriitin ollessa Kuun regoliitissa. Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 

323 Kuun meteoriittia. 

 

3.3.4. Aubriitit eli enstatiittiakondriitit 
 

McSweenin (1999) mukaan aubriitit eli enstatiittiakondriitit ovat pääosin enstatiitista koostuvia 

akondriitteja. Niissä on myös pieniä, mutta vaihtelevia määriä Fe-Ni-metallia, oliviinia, troiliittia ja 

eksoottisia mineraaleja, jotka ovat muodostuneet äärimmäisen pelkistävissä olosuhteissa. Useimmat 

aubriitit ovat ruskehtavien pilkkujen tahraamia, mikä on seurausta sulfidien hapettumisesta Maassa. 

Tekstuurit ja muut ominaisuudet viittaavat magmaattiseen alkuperään. Nykyään (joulukuu 2017) 

tunnetaan 75 aubriittia. 

 

3.3.5. Angriitit 

 

McSweenin (1999) mukaan angriitit koostuvat pyrokseenista, oliviinista ja plagioklaasista. 

Pyrokseeni on Ca-, Al- ja Ti-rikasta fassaiittia. Oliviini on Ca-rikasta ja plagioklaasi lähes puhdasta 
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anortiittia. Nämä viittaavat refraktoristen alkuaineiden rikastumiseen ja volatiilien köyhtymiseen, 

mitkä ovat angriittien ominaispiirteitä. Tekstuurit viittaavat kiteytymiseen basalttisista magmoista, 

ja kivien iät ovat n. 4.56 miljardia vuotta. Happi-isotooppisuhteet ovat samanlaiset kuin HED-

akondriiteilla, mutta kemiallisten koostumusten on tulkittu viittaavan alkuperään eri 

emokappaleilla. Koetulokset kertovat, että kondriittien osittainen sulaminen on voinut tuottaa 

angriittisulia hapettavammissa olosuhteissa kuin niissä, joissa eukriittiset magmat syntyivät 

(McSween, 1999). Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 28 angriittia. 

 

 

3.4. Primitiiviset akondriitit 

 

Weisbergin ja muiden (2006) mukaan primitiivisten akondriittien nimeäminen tehdään Rosen 

terminologian mukaan ”-iitti”-päätteellä tyyppinäytteen perusteella (esim. acapulcoiitit Acapulcon 

mukaan). Acapulcoiitit ovat saaneet nimensä Meksikoon lähelle Acapulcoa vuonna 1976 

pudonneesta meteoriitista. Lodraniitit on taas nimetty Lodraniin Pakistaniin vuonna 1868 

pudonneen meteoriitin mukaan. Vaikka ne ovatkin ulkoisesti erinäköisiä, ne muodostavat 

yhtenäisen ryhmän. Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 234 tähän ryhmään kuuluvaa meteoriittia. 

 

Primitiivisillä akondriiteilla on akondriittiset tekstuurit, mutta lähes kondriittiset koostumukset. 

Tekstuurit kertovat niiden olleen sulia, osittain sulia, sulamisjäännöksiä tai laajamittaisesti 

uudelleenkiteytyneitä. Tosin petrologiset piirteet, kemialliset koostumukset ja happi-

isotooppisuhteet viittaavat yhteyteen edeltäjäkondriitteihin (Prinz ja muut, 1983). Weisberg ja muut 

(2006) ehdottavat lämpötilan ylittäneen soliduksen emokappaleilla ja siten tapahtui osittaista 

sulamista. Jos ne olivat sulia, ne ovat lähtöisin emokappaleilta, joilla differentiaatio ei saavuttanut 

isotooppitasapainoa. Klassisten ydinryhmien (acapulcoiitit, lodraniitit, winonaiitit sekä silikaatteja 

sisältävät IAB- ja IIICD-raudat) kohdalla on selkeät todisteet osittaisesta sulamisesta ja luokittelu 

primitiivisiksi akondriiteksi on johdonmukaista. Weisberg ja muut (2006) väittävät brakhiniittien ja 

ureiliittien kuuluvan primitiivisiin akondriitteihin kemiallisten koostumustensa tai happi-

isotooppisuhteidensa perusteella. Acapulcoiitit ja lodraniitit ovat ehkä parhaat esimerkit 

primitiivisistä akondriiteista.  

 

3.4.1. Ureiliitit 
 

McSweenin (1999) mukaan ureiliitit ovat luultavasti oudoimpia meteoriitteja. Syyskuussa 1886 

useita meteoriitteja putosi lähelle Novo Urein kylää Krasnoslobodskin piirikunnassa Venäjällä. 
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Siinä oli pieniä timantteja. Myöhemmin on löydetty lisää ureiliitteja. Ne koostuvat pääosin 

oliviinista ja pyrokseenista (pääosin pigeoniittia), mutta myös augiittia ja ortopyrokseenia sisältäviä 

ureiliitteja tunnetaan. Silikaattirakeiden välissä on mm. grafiitista tai timantista, Fe-Ni-metallista ja 

troiliitista koostuvaa perusmassaa. Oliviini- ja pyrokseenirakeiden reunoilla rauta on pelkistynyt 

metalliksi, mikä johtunee reaktiosta grafiitin kanssa. Lokakuussa 2008 asteroidi 2008 TC3 pudotti 

Nubian autiomaahan Pohjois-Sudaniin runsaasti ureiliitteja. Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 

471 ureiliittia, joista suurin osa Pohjois- ja Luoteis-Afrikasta, Antarktikselta ja Omanista, yksi myös 

Suomesta (Haverö). 

 

3.4.2. Brakhiniitit 
 

McSweenin (1999) mukaan brakhiniitit on pieni oliviinirikkaiden primitiivisten akondriittien 

luokka. Ne on nimetty australialaisen, Chassignya muistuttavan Brachinan meteoriitin mukaan, 

mutta Brachinan 4.5 miljardin vuoden ikä, erilaiset hivenalkuainepitoisuudet ja happi-

isotooppisuhteet viittaavat omaan ryhmään. Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 41 brakhiniittia.  

 

3.4.3. Winonaiitit 

 

McSweenin (1999) mukaan winonaiitit erottuvat muista akondriiteista happi-isotooppisuhteidensa 

perusteella. Ne ovat primitiivisiä akondriitteja, jotka muistuttavat läheisesti rautameteoriitteja. 

Nykyään (joulukuu 2017) tunnetaan 30 winonaiittia.        

 

 

3.5. Rauta- ja kivi-rautameteoriitit 
 
Rautameteoriittien päämineraalit ovat kamasiitti ja taeniitti (Fe ja Fe). Kamasiitin 

nikkelipitoisuus on noin McSweenin (1999) mukaan n. 7.5 p-% ja taeniitin 20-50 p-%. Näiden 

muodostamat laatat ovat nähtävissä oktaedriitissa, jonka pinta on etsattu hapolla. Vuonna 1808 

kreivi Alois de Widmanstätten, joka oli Keisarillisen Posliinitehtaan johtaja Wienissä, havaitsi 

ensimmäisenä tämän, ja sen vuoksi se on nimetty Widmanstättenin kuvioksi. Nykyään on käytössä 

kaksi luokitusjärjestelmää: rakenneluokitus ja kemiallinen luokitus (McSween, 1999). Pääryhmät 

ovat oktaedriitit, heksaedriitit ja ataksiitit. 

 

Heksaedriiteissa (H) on alle 6 p-% nikkeliä. Niissä on kamasiittia, muttei taeniittia. Nimi tulee 

kreikan kielen sanasta heksaedron, ”kuusisivuinen”. Kiillotetut pinnat ovat piirteettömiä 
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lukuunottamatta joissakin meteoriiteissa olevia Neumannin viivoja, jotka ovat shokin vaikutuksesta 

muodostuneiden kaksosten rajapintoja (McSween, 1999). Oktaedriittien (O) nikkelipitoisuus on 6-

17 p-%. Ne jaotellaan lamellien leveyksien perusteella alaluokkiin: karkeimmat (Ogg), karkeat 

(Og), keskilevyiset (Om), hienot (Of) ja hienoimmat (Off). Hienoimmat vaihettuvat ataksiiteiksi 

(D), joiden Ni-pitoisuus on jopa yli 30 p-%. Ne koostuvat lähes pelkästään taeniitista. Nimi tulee 

kreikan kielen sanasta ataxia, ”ei järjestystä”. Niillä on mikroskooppinen Widmanstättenin kuvio, 

joka ei näy paljain silmin (McSween, 1999). Anomaalisia rautoja (Anom) ei voida yhdistää 

mihinkään näistä. Ne ovat tavallisesti melko hienorakeisia ja koostuvat enemmänkin 1 cm:n 

kokoisista kiteistä.  

 

Kemiallinen luokittelu perustuu hivenalkuainepitoisuuksiin, joiden perusteella määritetään 

kemialliset ryhmät. Alunperin ehdotettiin alajakoa ryhmiin I-IV, mikä perustui Ga-, Ge- ja Ni-

pitoisuuksiin. Osa näistä on jaettu vielä alaryhmiin, esimerkiksi ryhmä IV ryhmiin IVA ja IVB. 

Muutamat on yhdistetty uudelleen siirtymäjäsenten löydyttyä esim. IIAB-ryhmäksi. Meteoriitteja, 

jotka eivät sovi näihin joukkoihin, kutsutaan myös anomaalisiksi. Useimmiten lamellin leveyden ja 

kemiallisen ryhmän välillä on korrelaatio. Niitä muutamaa, joissa tätä ei ole, voidaan pitää erilaisten 

jäähtymisnopeuksien tuotteina. Nykyään tunnetaan yhteensä 13 viisi- tai useampijäsenistä ryhmää, 

jotka McSweenin (1999) mukaan on tunnistettu 600 analysoidusta rautameteoriitista. Grimmin ja 

muiden (2006) mukaan rautameteoriitit ovat differentioituneiden planetesimaalien ytimien sirpaleita 

ja emokappaleet muodostuivat todennäköisimmin Aurinkokunnan sisäosissa. Nykyisin (joulukuu 

2017) tunnetaan yhteensä 1181 rautameteoriittia. 

 

3.5.1. Rautameteoriittien silikaattisulkeumat                                                                                                                                                                                                      
 

Useissa rautameteoriiteissa on silikaattisulkeumia, jotka muistuttavat kivimeteoriitteja esim. happi-

isotooppisuhteiltaan. IIIAB-rautojen sulkeumien happi-isotooppisuhteet ovat samanlaisia kuin 

HED-akondriiteilla (McSween, 1999). Vesta on edelleen suurelta osin ehjä. Tämä luultavasti kuvaa 

sitä, että eri taivaankappaleet voivat jakaa samat happi-isotooppisuhteet (kuten Maa, Kuu ja 

aubriittien emoasteroidi). IIE-rautojen sulkeumien happi-isotooppisuhteet ovat 

fraktioitumissuoralla, joka kulkee H-kondriittien kautta, ja joidenkin mineraalikoostumus muistuttaa 

H-kondriittien vastaavaa (McSween, 1999).  

 

Scott ja muut (2016) analysoivat happi-isotooppikoostumuksia 11 IIE-rautameteoriitin sulkeumista 

ja myös 20 H-kondriitista sen selvittämiseksi, onko niillä yhteyttä IIE-rautoihin. Näiden pohjalta ne 



23 
 

jaettiin 1) primitiivisiin kondriittisiin, 2) kehittyneisiin kondriittisiin, 3) differentioituneisiin, joissa 

on yli 10 til-% ortopyrokseenia, ja 4) differentioituneisiin, joissa on alle 10 til-% ortopyrokseenia. 

Yksittäisen IIE-rautameteoriitin sulkeumissa 17O-vaihtelu eli poikkeaminen massasta riippuvasta 

fraktioitumisesta on rajallista, mutta kokonaisaineistossa laaja-alaista. 3. ja 4. ryhmissä espanjalaista 

Colomeraa lukuunottamatta se on keskimäärin samanlaista kuin H4-6-kondriiteilla (0.66-0.77 ja 

0.61-0.76 ‰). Sen 4. ryhmän sulkeumilla on poikkeuksellisen korkea 17O-arvo, ja ne sijoittuvat n. 

2npäähän lähimmästä IIE-raudasta. Koska sen sulkeumat ovat tekstuureiltaan samankaltaisia 

kuin muissa IIE-rautameteoriiteissa, ne ovat todennäköisesti lähtöisin samasta kappaleesta. Kolmen 

IIE-raudan (Garhi Yasin, Pakistan; Netschaevo, Venäjä; Techado, USA) 1. ryhmän sulkeumilla on 

suhteellisen alhaiset keskimääräiset 17O-arvot (0.56-0.57 ‰) ja suhteellisen pelkistyneet silikaatit 

ja oliviinin koostumus Fa15-17 (sanotaan HH-kondriiteiksi). Koska IIE-rautameteoriittien sulkeumien 

ja H-kondriittien happi-isotooppisuhteet ovat niin samanlaisia, tutkimustulokset tukevat ajatusta 

niiden välisestä yhteydestä 

 

                                      
 

Kuva 7. Silikaattisulkeumia sisältävä Milesin IIE-rautameteoriitti. Sulkeumat ovat muodoiltaan pyöristyneitä ja 

ameebamaisia. Lähde: Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

Ilmeisesti IIE-raudat muodostuivat H/HH-kondriitteja muistuttavassa kappaleessa, joka kävi läpi 

differentiaation alkuvaiheet samalla alueella. Törmäys hajotti sen sekoittaen silikaatit ja metallin. 

IVA-rautameteoriittien sulkeumien happi-isotooppisuhteet sijoittuvat L- ja LL-kondriittien läpi 

kulkevalle suoralle (Clayton ja muut, 1983). Tosin mineraalikoostumus (vain pyrokseenia ja 

piidioksidia) on erilainen kuin kondriiteilla. Mahdollisesti nämä rautameteoriittiryhmät edustavat 

differentioituneiden entisten tavallisten kondriittien emokappaleiden ytimiä tai sitten niissä on 
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eksogeenisiä silikaattiaineksia. Useissa anomaalisissa raudoissa on sulkeumia, joiden happi-

isotooppisuhteet muistuttavat hiilikondriittien vastaavia. IAB- ja IIICD-rautameteoriittien 

sulkeumien happi-isotooppisuhteet ovat erilaisia kuin kondriiteilla, mutta niiden 

mineraalikoostumukset ovat samanlaisia kuin winonaiiteilla. Täten ne ovat todennäköisesti lähtöisin 

samalta emokappaleelta.  

 

 

3.6. Pallasiitit 
 

McSweenin (1999) mukaan pallasiitit on nimetty saksalaisen tutkijan Pjotr Pallaksen mukaan. Ne 

koostuvat metallin ympäröimistä oliviinikiteistä. Vihreät oliviinikiteet ovat usein jalokivilaatua 

(peridootteja).  Tilavuussuhde 2:1 on tavallinen, mutta vaihtelua esiintyy. Laaja-alaisissa 

metallimassoissa näkyy Widmanstättenin kuvio. Oliviini on useimmiten hyvin Mg-rikasta ja 

metallin Ni-, Ge- ja Ga-pitoisuudet samankaltaisia kuin IIIAB-rautameteoriiteissa. Eagle Stationin 

Kentucky-ryhmän pallasiitit sisältävät Fe-rikkaita oliviineja ja metalleja, joiden koostumukset eivät 

muistuta minkään muun rautameteoriittiryhmän vastaavia. Myös happi-isotooppisuhteet vaihtelevat 

merkittävästi. Scott (1977) mittasi Au-, As-, Co-, Ga-, Ge-, Ir-, Ni- ja W-pitoisuudet 28 pallasiitista 

ja lisäksi 6 luultavasti parillisesta pallasiitista. 19 sijoittui pääryhmään ja 3 Eagle Stationiin. 

Edellisessä Ni:llä on Ga:n ja Ge:n suhteen negatiivinen, mutta Au:n ja luultavasti myös oliviinin Fa-

pitoisuuden suhteen positiivinen korrelaatio. Pääryhmän Ga- ja Ge-pitoisuudet, kuten myös Au-, 

As-, Ir-, Ni- ja W-pitoisuudet, ovat samanlaisia kuin IIIAB-rautameteoriiteilla. Täten molemmat 

todennäköisesti muodostuivat samalla emokappaleella. Eagle Station -kolmikko voi liittyä 

anomaalisiin rautoihin, joilla on korkeat Ge/Ga-suhteet. Se on voinut syntyä hapettavammissa 

olosuhteissa. Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 114 pallasiittia, yksi myös Marjalahdesta 

Laatokan rannalta, joka on nykyisin Venäjän puolella. 

 

 

3.7. Mesosideriitit 
 
Mesosideriittien nimi tulee kreikan kielen sanoista mesos, ”keskellä” ja sideros, ”rauta”. Silikaatit 

ovat pääosin pyrokseenia ja plagioklaasia. Oliviini puuttuu lähes täysin, minkä vuoksi niitä pidetään 

ytimen ja kuoren ainesten sekoituksena. Scott ja muut (2001) ehdottivat, että ne muodostuivat 200-

400 km:n läpimittaisen sulan ytimen omaavan asteroidin hajotessa 50-150 km:n läpimittaisen 

kappaleen törmäyksessä. Tietokonesimulaatio paljasti, että halkaisijoiltaan 50-300 km olevilla 

kappaleilla voisi syntyä merkittäviä määriä sekoittunutta ainesta. Törmäyksissä, jotka puolittavat 

massan, ytimen aineksen osuus olisi n. 5 til-% (n. 10 til-% mesosideriittiainesta). Oliviinin 
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vähäisyys saattaa johtua sulan metallin pisaroiden kiinteytymisestä kylmien kuoren kappaleiden 

ympärille, mikä esti metallipisaroiden kulkeutumisen asteroidin ytimeen. Mikäli vaipan kappaleet 

olivat paljon kuoren kappaleita kuumempia ja suurempia, edellisten ympärille olisi voinut 

kiinteytyä vain vähän metallia, mikä olisi mahdollistanut oliviinin ja sulan metallin erottumisen. 

Nykyisin (joulukuu 2017) tunnetaan 237 mesosideriittiä, suurin osa Antarktikselta, Omanista ja 

Pohjois-Afrikasta. 

 

 

3.8. ”Fossiiliset” meteoriitit 

Ekstraterrestristä ainesta on tullut maapallolle koko geologisen historian ajan. Koska happi tuhoaa 

nopeasti meteoriitit, säilyminen pitkiä aikoja on epätodennäköistä. Kuitenkin maapallolta on 

löydetty sedimenttikivistä esimerkiksi Ruotsista niin sanottuja fossiilisia meteoriitteja (Norton 

2002). Ne ovat hautautuneet sedimentteihin ja fossiloituneet eliöfossiilien tavoin alkuperäisten 

mineraalien korvautuessa uusilla. 

3.8.1. Ruotsin ”paleokondriitit” 

Vuonna 1980 Ruotsista Brunflon kaupungin läheltä Rödbrottetin louhokselta löydettiin 

kalkkikivestä pieni kivi, joka tunnistettiin H4-5-kondriitiksi hyvin säilyneen kondriittisen 

rakenteensa perusteella (Norton 2002). Esimerkiksi radiaalisen pyrokseenikondrin pseudomuodolla 

oli yhä eksentroradiaalinen rakenne. Alkuperäiset mineraalit olivat korvautuneet kromiittia 

lukuunottamatta kalsiitilla, apatiitilla ja baryytilla. Kivi oli tullut keskiordovikikaudella n. 470 

miljoonaa vuotta sitten alueella mereen kohdistuneen meteoriittisateen mukana. Myöhemmin saman 

ikäinen paleokondriitti löydettiin Thorsbergin kalkkikivilouhoksesta läheltä Österplanaa Ruotsissa 

vuonna 1988. Siinä oli samanlaisia korvautumamineraaleja kuin Brunflossa. Schmitzin (2013) 

mukaan Thorsbergin louhoksesta on joulukuuhun 2012 mennessä löydetty n. 470 miljoonan vuoden 

ikäisestä kalkkikivestä 99 fossiloitunutta, 1-21 cm läpimittaista meteoriittia, joista kaikki tai lähes 

kaikki ovat L-kondriitteja. Ne on tunnistettu L-kondriiteiksi pääosin reliktisen kromiitin 

kemiallisten ja isotooppisten analyysien perusteella. Esimerkiksi Österplana 035 -meteoriitissa 

kondritekstuuri on yhä hyvin näkyvillä (Kuva 8). Ne kertovat kasvaneesta meteoriittivirrasta, joka 

aiheutui L-kondriittien emokappaleen hajoamisesta noin 470 miljoonaa vuotta sitten.  
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Kuva 8. a) Fossiilinen kondriitti Österplana 035 Thorsbergin louhoksessa. Meteoriitti on läpimitaltaan 8 x 6 cm. Meteoriitin 

ulko-osat ovat kuoriutuneet pois merenpohjalla tapahtuneen rapautumisen vaikutuksesta. Meteoriittia ympäröi harmaa 

madon ryömimisjälki. Alaosassa näkyy fossiilisen oikosarven kuoren kappale. b) Lähikuva meteoriitista Österplana 035. 

Kondritekstuuri ja senttimetrin kokoinen klasti yläoikealla ovat näkyvillä. c) Kondritekstuuri näkyvissä lähikuvassa. 

Alareunan mittakaava on millimetreissä. Lähde: Schmitz (2013).  

 

Näiden joukosta samoista kerroksista löytyi yksi poikkeava meteoriitti Österplana 065 (Öst 65) 

(Kuva 9). Kiven kosmisille säteille altistumisen aika kertoi sen voivan olla palanen kappaleesta, 

joka hajotti L-kondriittien emokappaleen törmätessään siihen. Öst 65 -meteoriitin Cr- ja O-

isotooppisuhteet eivät muistuta minkään tunnetun meteoriittityypin vastaavia. Kyseessä saattaa olla 

ensimmäinen esimerkki meteoriittityypistä, johon kuuluvia meteoriitteja ei enää putoa maapallolle, 

koska niiden emokappale on hävinnyt olemattomiin törmäyksissä (Yin ja muut, 2016). 
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Kuva 9. Österplana 065 -meteoriitti Thorsbergin louhoksesta. Sitä ympäröi harmaa pelkistymisrengas punaisessa 

kalkkikivessä. Meteoriitin rapautuminen merenpohjalla kulutti happea. Kolikon halkaisija on 2,5 cm. Lähde: Schmitz ja 

muut (2016). 

 

4. KONDRIITTIEN PETROLOGIA 
 
Kondriitit ovat kvasisedimenttiä, jolla on Nortonin (2002) mukaan magmaattisten, metamorfisten ja 

sedimenttikivien piirteitä. Niiden rakennekomponentit ovat kondrit, refraktoriset sulkeumat, 

metalli- ja sulfidirakeet sekä perusmassa (Kuva 10). Eri ryhmät sisältävät näitä komponentteja 

vaihtelevia määriä, mikä luultavasti heijastaa niiden synty-ympäristön koostumusta. Scottin ja 

Krotin (2003) mukaan muiden kuin kondrien osuudet vaihtelevat voimakkaasti; refraktoriset 

sulkeumat 0,01-10 til-%, Fe-Ni-metalli < 0,1-70 % ja matriksi 1-80 %.  

 

4.1. Refraktoriset sulkeumat 

McSweenin (1999) mukaan kondriittien komponenttien yhteenkertymistä sanotaan akkreetioksi, 

jota gravitaatio ohjasi; prosessi on samanlainen kuin maapallolla sedimenttikiven synnyssä. Pienet 

rakeet luultavasti tarttuivat toisiinsa sähkövarausten vaikutuksesta, mutta suuremmilla 

kokonaisuuksilla, kuten kondreilla, tarttumistekijä on tuntematon. Nortonin (2002) mukaan kondrit 

jähmettyivät sulasta tai osittain sulasta tilasta. Niiden pallomaiset, lähes pallomaiset ja ellipsimäiset 

muodot viittaavat muodostumiseen tuntemattoman kuumennusmekanismin vaikutuksesta. Niistä 

tuli pintajännityksen vaikutuksesta pallomaisia pisaroita, joissa alkoi muodostua kiteitä ennen 
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jähmettymistä. Ne kertyivät protoplanetaarisen kiekon tasoon törmäillen toisiinsa ja yhdistyivät 

perusmassan ainekseen. Koot vaihtelevat ryhmien välillä, ja jokaisen ryhmän sisällä on vaihteluita 

ominaisalueilla. Tämä viittaa muodostumisympäristössä tapahtuneeseen kokolajittumiseen.  

 

                    

 
Kuva 10. Allenden CV3-kondriitin kappale, jossa näkyy mm. kondreja ja refraktorisia sulkeumia. Lähde: Wikimedia 
Commons, James St. John, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allende_meteorite,_carbonaceous_chondrite_(14601454299).jpg.  

 

 

                     
 

Kuva 11. Suuri, hienorakeinen, 5,5 mm:n pituinen CA-sulkeuma Allenden CV3-kondriitissa. Sulkeuma sisältää meliliittiä, 

spinelliä ja fassaiittia. Meliliitti on valkoista reuna-ainesta. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). 

Kuva julkaistu kustantajan luvalla.  
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Refraktorisiin sulkeumiin kuuluvat Connollyn (2005) mukaan kalsium-alumiinisulkeumat eli CA-

sulkeumat (CAI, Calcium Aluminium Inclusion) (Kuva 11) ja amebamaiset oliviinikertymät (AOA, 

Ameboid Olivine Aggregates) (Kuva 12). Niitä on paljon tietyissä hiilikondriittiryhmissä, mutta 

harvoin myös muissa kondriiteissa. Refraktoriset sulkeumat määritellään kiviaineksiksi, jotka ovat 

saattaneet olla magmaattisia tai ei-magmaattisia ja joiden mineraaleissa korkean 

höyrystymislämpötilan faasit ovat vallitsevia. Refraktoristen sulkeumien luokittelua ja määritelmää 

on uudelleenarvioitu esim. MacPhersonin (2003) toimesta. Päämineraalit ovat Al- ja Ca-rikkaita, ja 

koot vaihtelevat alle 1 millimetristä useisiin senttimetreihin. Joidenkin koostumus muistuttaa 

sellaisten kiinteiden aineiden koostumusta, joiden on ennakoitu härmistyvän Auringon koostumusta 

vastaavasta kaasusta (Connolly 2005). Niitä on monenlaisia, mutta useimmilla näyttää olevan 

mineraalien (esim. meliliitin ja spinellin) kerroksista muodostunut sisäkkäinen rakenne. 

Refraktoriset sulkeumat kiteytyvät korkeissa lämpötiloissa, ja siksi niiden uskotaan kuuluvan 

kondriittien ensimmäisiin aineksiin. Joillain on samanlaisia tekstuureja kuin kondreilla, ja joissain 

on myös pieniä platinan ja muiden harvinaisten metallien jyväsiä (Fremdlinge, saksaksi ”pienet 

muukalaiset”). Sulatuskokeissa on saatu mineraalit ja tekstuurit syntymään uudestaan 

kuumennettaessa jopa 1700 oC:n lämpötilaan ja jäähdytettäessä muutaman kymmenen asteen 

tuntinopeudella, mikä on hitaampi kuin useimmat kondrien jäähtymisnopeudet.  

 

                   
 

Kuva 12. AOA-sulkeuma Allenden CV3-kondriitissa. Huomaa ulkonevat haarat, jotka tunkeutuvat perusmassaan. Kuva 

on otettu nikolit ristissä. Sulkeuma on kapeimmillaan 0,8 mm levyinen. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of 

Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 
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Scottin ja Krotin (2003) mukaan CA-sulkeumat koostuvat mm. spinellistä, meliliitistä, hiboniitista, 

perovskiitista ja Al-Ti-diopsidista. CA-sulkeumat jaotellaan mineraalikoostumustensa ja 

tekstuuriensa pohjalta A-, B- ja C-tyyppeihin (MacPherson ja muut, 2013). A-tyypin sulkeumat ovat 

höttöisiä ja hienorakeisia, joissa on tapahtunut sekundääristä rapautumista. Ne jaotellaan edelleen 

höttöiseen A-tyyppiin (Fluffy Type A, FTA) ja kompaktiin A-tyyppiin (Compact Type A, CTA) 

(Connolly, 2005). B-tyypin sulkeumat ovat suurempia ja karkearakeisia, eikä niissä juuri näy 

merkkejä rapautumisesta. Ne jaotellaan vielä B1-, B2- ja B3-alatyyppeihin (Connolly, 2005). 

Useimmat tutkijat pitävät C-tyyppisiä kiinteytyneinä sulina. Muut tyypit koostuvat amebamaisesta 

oliviinista tai spinelli-pyrokseeni- ja spinelli-hiboniitti-perovskiittikertymistä. CV-kondriiteista on 

löydetty kaikkia tyyppejä. CO- ja CM-kondriiteissa on havaittu kaikkia paitsi B-tyyppisiä; tosin A-

tyyppiset ovat harvinaisia CM-kondriiteissa. Joitain on löytynyt myös tavallisista ja 

enstatiittikondriiteista, vaikkakin ne ovat niissä harvinaisia. Scottin ja Krotin (2003) mukaan 

amebamaiset oliviinikertymät koostuvat hienorakeisesta oliviinista, Fe-Ni-metallista ja 

refraktorisesta komponentista (pääosin Al-diopsidia, anortiittia, spinelliä ja vähän meliliittiä). 

 

Refraktoristen sulkeumien 26Al/27Al-suhde on korkein (n. 5 x 10-5), minkä vuoksi niitä voidaan 

pitää vanhimpana kiinteänä aineena. Niitä muistuttavat runsaasti plagioklaasia sisältävät kondrit 

ovat ilmeisesti jonkin verran nuorempia (Srinivasan ja muut, 2000). Kaikki ominaisuudet, esim. 

metallirakeet, viittaavat refraktorisuuteen (Fegley ja Palme, 1985). Refraktoriset sulkeumat ovat 

köyhtyneet Mo:n ja W:n suhteen, mikä viittaa syntyyn korkeassa lämpötilassa voimakkaasti 

hapettavissa oloissa. Lantanidit ja yttrium ovat refraktorisia alkuaineita, joten ne kertovat 

refraktoristen sulkeumien historiasta. Kondrien tavoin refraktorisilla sulkeumilla on reunat (Wark ja 

Lovering, 1982; Bunch ja muut, 1985). Reunojen olemus vaihtelee sulkeumien välillä, mikä kertoo 

synnystä rapautumisessa. Tavallinen paksuus on 20-50 m. Reunat koostuvat sisäkkäisistä 

vyöhykkeistä (sisempi spinelliä ja perovskiittia, ulompi meliliittiä tai sen rapautumistuotteita, 

pyrokseenia ja hedenbergiittiä). Refraktoristen sulkeumien ja kondrien välimuodot ovat 

oliviinirikkaat CA-sulkeumat, kuten ”Fo:ia sisältävä CA” Allendessa (Wark ja muut, 

1987), ”poikiliittis-oliviiniset sulkeumat” Allendessa (Sheng ja muut, 1991), ”korkean 

plagioklaasipitoisuuden kondrit” pelkistyneissä CV-kondriiteissa (Krot ja muut, 2002) ja ”suuren 

anortiittipitoisuuden kondrit” CH-, ja CR-kondriiteissa (Krot ja Keil, 2002). Täten refraktoriset 

sulkeumat ovat pikemminkin sellaisen seossarjan päätejäseniä, jossa volatiiliköyhät refraktoriset 

sulkeumat ovat toisessa ja volatiilirikkaat kondrit toisessa ääripäässä. Mahdollisesti kyse on 

evaparaatiosarjasta (Misawa ja Nakamura, 1996).  

Russell ja muut (2017) kertovat Allenden yhdistelmäkondrista, missä on refraktorisia Ca- ja Al-
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rikkaita ja enemmän Fe-Mg-rikkaita kondreja muistuttavia vyöhykkeitä. REE-pitoisuudet ovat 15-

kertaiset suhteessa CI-kondriitteihin. Eu:n ja Yb:n köyhtyminen viittaa härmistymiseen kaasusta. 

Kondrin voidaan happi-isotooppisuhteidensa perusteella päätellä syntyneen protoplanetaarisen 

kiekon ympäristössä. Todennäköisimmin tämä johtuu muodostumisesta erilaisten komponenttien 

sekoituksesta ja vuorovaikutuksesta kaasun kanssa. Oliviinin koostumusvaihtelut sulkeumassa 

kertovat happi-isotooppisuhteiden vaihdelleen protoplanetaarisen kiekon eri alueiden välillä. Tämä 

ja muut yhdistelmäkappaleet kertovat CA-sulkeumien esiintymisestä kondrien 

muodostumisalueella, vaikka CA-sulkeumia ei ole useimmissa kondreissa. Ilmeisesti suurin osa 

CA-sulkeumista on liittynyt CV-kondriittien emokappaleeseen heti sen muodostumisen jälkeen. 

 
 

4.2. Kondrit 
 

Kondrien halkaisijat vaihtelevat muutamasta sadasta mikrometristä 7-8 millimetriin. Ne koostuvat 

tavallisesti oliviinista, pyrokseenista, anortiitista sekä lisäksi lasista, sulfideista, Fe-Ni-metallista ja 

kromiitista (Connolly 2005). Pyrokseenin rakenne on usein sädemäinen, jollaista ei esiinny 

maapallolla. Oliviinilla on joskus raitainen (barred) rakenne, jossa yksittäiset kiteet ovat rinnakkain. 

Kondriittirakenteessa voi olla suuria oliviini- tai pyrokseenikiteitä lasisessa perusmassassa 

porfyyrisenä rakenteena tai myös hienorakeinen tekstuuri, jossa on lasin sirpaleita. Tavallisesti se 

koostuu erilaisista tekstuurityypeistä. Kondriksi tunnistamisen ehtona on merkit osittaisesta tai 

täydellisestä sulamisesta (lasia, merkkejä jäähtymisestä ja kokonaan tai osittain pallomainen tai 

ellipsoidimainen muoto; todiste mikrogravitaatiosta muodostuneesta nestepisarasta). Osa on sulasta 

kiteytyneitä ja osa taas näyttää olevan magmaattisia ja myöhemmin pyöristyneitä.  

 

Apollo-lennoilla Kuusta tuoduista näytteistä ja Kuun meteoriiteista on löytynyt kiteytyneitä 

silikaattisferuleja (crystallized lunar spherules, CLS), joita on nimitetty esim. ”kuukondreiksi” 

(Fredriksson ja muut, 1970; 1973; Bischoff ja muut, 1987; Ruzicka ja muut, 2000).  

Kokojakaumiltaan ja pitoisuuksiltaan ne muistuttavat CM-kondriittien kondreja, ja niitä pidetään 

impaktisulina (Delano, 1986; 1991). Tekstuurien synty on vaatinut n. 20 min lentoajan. Ballististen 

laskujen mukaan tämä vaatii törmäystä, joka synnyttää kraatterin, jonka halkaisija vastaa 

suurinpiirtein kohdekappaleen sädettä (Symes ja muut; 1998; Ruzicka ja muut, 2000). Parhaiten 

silikaattisferuleistaan tunnetaan Apollo 14 –lennolla Kuusta tuodut regoliittibreksiat (mahdollisesti 

Mare Imbriumin heittelettä). Mare Imbriumin halkaisija on verrattavissa Kuun säteeseen. Olsen ja 

muut (1990) löysivät 6 kondrimaista kappaletta ja 5 ruskean lasin kappaletta howardiiteista 

(Bununu, Malvern, Monticello, Pavlovka ja Yamato 7308). Edelliset muistuttivat läheisesti 
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tavallisten kondriittien ja hiilikondriittien kondreja. Molemmat ovat saattaneet syntyä 

impaktisulamisessa, ja jäähtymisnopeus oli alhaisempi kuin laseilla. Toisaalta kyse voi olla myös 

kondriittien mukana tulleista kondreista.  

 

4.2.1. Kondriryhmät  

Sears ja muut (1992, 1995b) luokittelivat kondrit oliviinin, pyrokseenin ja mesostaasin 

koostumusten perusteella. Mesostaasin koostumuksen Qz-Ab-An-diagrammilla ja oliviinin CaO- ja 

FeO-pitoisuuksien perusteella on määritetty 8 kondriluokkaa (A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 ja B3). 

A1, A2, A5, ja B1 löytyvät primitiivisistä ja A3, A4, B2 ja B3 metamorfoituneista kondriiteista (Lu 

ja muut, 1990, 1992). Ryhmää A5 on molemmissa, vaikka metamorfoosi homogenisoi ainesta. 

Katodoluminesenssi ja luokkien suhteellinen määrä riippuvat niin herkästi metamorfoosiasteesta, 

että järjestelmää voidaan käyttää arvioitaessa tyypin 3 tavallisten kondriittien petrografisia tyyppejä 

indusoidun termoluminesenssin tarkkuudella (Sears ja muut, 1995b). Connolly ja Desch (2004) ovat 

uudelleenarvioineet luokittelua. Heidän mukaansa kondrit jaotellaan Al-, Fe-Mg-, Si-, Fas- ja Cr-

rikkaisiin ja Al-rikkaat kondrit jaotellaan edelleen mm. plagioklaasi-oliviinisulkeumiin sekä 

anortiitti- ja plagioklaasirikkaisiin ja Fe-Mg-rikkaat puolestaan I-, II- ja III-alatyyppeihin. 

 

 

4.2.2. Kondrien tekstuurit ja koostumukset 
 

Terävärajaisimmat ja tiiviimmin pakkautuneet kondrit ovat tyypin 3 tavallisissa kondriiteissa ja 

hiilikondriiteissa. Yleisimmät kondrityypit on luokiteltu tekstuurien pohjalta. Gooding ja Keil 

(1981) ehdottivat ol/py-rikkaiden kondrien jakamista seitsemään kategoriaan. He jakoivat kondrit 

ensiksi porfyyrisiin ja ei-porfyyrisiin luokkiin.  

Nortonin (2002) mukaan porfyyrisiin kondreihin kuuluvat porfyyrisen oliviinin (PO) (Kuva 13), 

porfyyrisen pyrokseenin (PP) (Kuva 14) ja porfyyrisen oliviinin ja pyrokseenin (POP) (Kuva 15)-

kondrit, nimi perustuu yleisimpiin mineraaleihin. Tavallisten kondriittien kondreista 81 % kuuluu 

tähän luokkaan. Tyypin 3 kondriiteissa näitä on kahta tyyppiä: FeO-köyhiä tyypin I ja FeO-rikkaita 

tyypin II kondreja. Tavallisissa kondriiteissa jälkimmäinen on yleisempi. Niissä on yleensä tasaisten 

kidepintojen oliviinikiteitä, jotka voivat olla oma- tai vierasmuotoisia. Kondrit, joissa on suuria 

omamuotoisia tai osittain omamuotoisia kiteitä tummassa mikrokiteisessä metostaasissa, ovat 

tyyppiä II, kun taas PO-kondrit, joissa on pieniä vierasmuotoisia kiteitä kirkkaassa lasissa, kuuluvat 

tyyppiin I. Kiteiden reunoilla on joskus reaktioreunoja tai vyöhykkeellisyyttä; yleensä FeO-

pitoisuus nousee keskustasta reunalle mentäessä. Oliviini on kirkkaassa lasissa ja näyttää nikolit 



33 
 

ristissä katsottuna tummalta ja tasopolarisoidussa valossa vaaleanruskealta. Lasilla on yleensä 

oligoklaasikoostumuksellisen maasälvän koostumus. Tyypissä 4 lasi on devitrifikoitunut 

anisotrooppiseksi. 

                               

                            
 

Kuva 13. FeO-köyhä tyypin I PO-kondri Allenden CV3-kondriitissa, jossa pienissä anhedraalisissa oliviinikiteissä näkyy 

kirkkaita interferenssivärejä. Suuri, sininen oliviinirae kattaa puolet kondrin sisäosasta. Rae on mahdollisesti edeltäjärae, 

joka on muodostunut ennen kondria. Kondri on poikkeuksellisen suuri, se on halkaisijaltaan 4 mm. Lähde: The 

Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

                                

Kuva 14. Saratovin L4-kondriitissa oleva tyypin I PP-kondri (valkoisen reunan rajaama alue), jossa kirkkaan värisiä 

oliviinikiteitä poikiliittisesti pyrokseenirakeiden sisällä. Kuva on otettu nikolit ristissä ja sen leveys on 2,0 mm. Lähde: The 

Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

Nortonin (2002) mukaan tyypissä 3 PP-kondrien rakeet koostuvat yleensä Ca-köyhästä 
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pyrokseenista tai klinoenstatiitista. Ne tunnistaa nikolit ristissä näkyvistä harmaan sävyistä. Joskus 

pienet värikkäät oliviinikiteet pyrokseenirakeiden seassa ovat tavallisia tyypin I PP-kondreissa. 

Tyypin II PP-kondreissa pyrokseenit ovat usein paljon oliviineja suurempia. Niissä näkyy usein 

shokista johtuvaa aaltosammumista.  

POP-kondrit ovat tavallisin porfyyristen tyyppi (48 %). Ne koostuvat oliviinista ja klinoenstatiitista. 

Sisusta koostuu usein pääosin pienistä oliviinirakeista ja reuna suuremmista pyrokseenirakeista. 

GOP-kondrit ovat harvinaisin tyyppi (3 %). Ne esiintyvät yleensä tiiviisti pakkautuneena tasaisena 

mutta hyvin pienten vierasmuotoisten oliviini- ja pyrokseenirakeiden sekoituksena lasisessa 

mesostaasissa, ja usein niitä ympäröivät paljon suuremmat samojen mineraalien rakeet. Kaikkien 

päätyyppien välillä on siirtymämuotoja; esimerkiksi POP-kondrit ovat melko samanlaisia kuin 

GOP-kondrit rajojen ollessa tulkinnanvaraisia (Norton 2002).  

Nortonin (2002) mukaan näiden arvellaan muodostuneen alle 1 m:n kokoisina tiivistyneistä, 

sulista pisaroista. Luokkaan kuuluvat radiaalisen pyrokseenin (RP) (Kuva 16), raitaisen oliviinin 

(BO) (Kuva 17) ja kryptokiteiset (C) kondrit. RP-kondrit koostuvat brontsiitin tai Ca-köyhän 

pyrokseenin viuhkamaisista, usein vain 1-10 m:n levyisistä kuiduista, jotka alkavat yhdestä tai 

useammasta nukleaatiokeskuksesta, joka on eksentrinen suhteessa kondriin. Tästä syystä niitä 

kutsutaan usein eksentroradiaalisiksi tai eksosentrisiksi radiaalisiksi kondreiksi. Niiden osuus tämän 

luokan kondreista on 44 %.  

                                    

Kuva 15. POP-kondri Allenden CV3-kondriitissa. Kondrissa näkyy pieniä värikkäitä oliviinirakeita, joiden muodot 

vaihtelevat euhedralisesta subhedraaliseen. Oliviinirakeiden joukossa on suuria valkoisia, liistakemaisia 

klinoenstatiittirakeita. Kuva on otettu nikolit ristissä ja sen leveys on 3.1 mm. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of 

Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla.                        
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Kuva 16. RP-kondri (RP = radial pyroxene) Faithin H5-kondriitissa. Kondrissa näkyy ohuita pyrokseenisäikeitä, jotka 

alkavat säteittäisesti eksrentisestä nukleaatiopisteestä. Toinen, pienempi RP-kondri on suuremman sisässä ja molemmat 

jakavat keskenään yhteisen nukleaatiopisteen. Kuva on otettu läpimenevässä valossa nikolit ristissä ja sen leveys on 1,9 

mm. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

BO-kondrien nimi tulee rinnakkaisista, raitamaisista oliviinikiteistä. Nikolit ristissä katsottuna 

niissä näkyy usein sama interferenssiväri, joten ne ovat optisesti jatkuvia. Kiteet ovat yleensä 

samasta mineraalista koostuvan reunan ympäröimiä. Tavallisesti ulkoreuna on paljon sisäreunaa 

paksumpi, ja siinä on troiliittipisaroita. BO-kondreilla on monia siirtymämuotoja. Polysomaattisissa 

kondreissa näkyy erilaisia rinnakkaisten prismojen ryhmiä, joissa on havaittavissa erilaisia 

suuntautumisia, interferenssivärejä ja ne sammuvat erillään. BO-kondrien osuus tästä luokasta on 

noin 25 % (Norton 2002). 

 

Kryptokiteiset (C)-kondrit ovat lähes piirteettömiä. Ne koostuvat ortopyrokseenirakeista, jotka liian 

pieniä nähtäviksi helposti valomikroskoopilla. Nikolit ristissä katsottuna kondrin eri osat sammuvat 

eri aikoihin. Lasiset kondrit koostuvat lähes puhtaasta Na-rikkaasta maasälpälasista, ja ne ovat 

piirteettömiä lukuunottamatta satunnaisia höyhenmäisiä (spinifex) oliviini- tai pyrokseenineuloja. 

Niitä on vain tyypeissä 2 ja 3. H-, L-, ja LL-kondriittien tekstuurivaihtelut ovat identtisiä. PO-

kondrit vähenevät ja PP-kondrit lisääntyvät mentäessä hiilikondriiteista tavallisiin kondriiteihin ja 

edelleen enstatiittikondriitteihin. Jälkimmäisissä ei ole oliviinikondreja, mutta satunnaisesti esiintyy 

POP-kondreja (Norton 2002). 
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Kuva 17. BO-kondri Allenden CV3-kondriitissa. Oliviiniliistakkeet ja kaksinkertainen reuna ovat keskenään optisessa 

jatkuvuudessa. Alaosassa oleva tummanharmaa kohta, joka katkaisee paksun reunan, on puuttuva osa, jossa lasi 

sammuu. Reunan yläosassa on useita mustia, pyöreitä metallipisaroita. Kuva on otettu nikolit ristissä ja sen leveys on 

1,9 mm. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

4.2.3. Kondrien koot ja tiheydet 

Nortonin (2002) mukaan tavallisissa kondriiteissa halkaisijat vaihtelevat muutamasta sadasta 

mikrometristä senttimetriin ja R-kondriiteissa se on noin 400 m. EH-kondriiteissa keskikoko on 

220 m ja EL-kondriiteissa 550 m. Hiilikondriiteilla ne ovat CO:ssa 150 m, CM-kondriiteissa 

270 m, CR:ssä 700 m, CK- kondriiteissa 800 m ja CV- kondriiteissa 1000 m. CH- 

kondriiteissa halkaisijat ovat alle 50-100 m sekä Weisbergin ja muiden (2006) mukaan CBa-

kondriiteissa senttimetrin ja CBb-kondriiteissa taas millimetrin luokkaa. CV-kondriittien, varsinkin 

Allenden, kondrit ovat yleisesti keskikokoa suurempia; Allendesta on löydetty esimerkiksi yli 6 

mm:n läpimittainen pallomainen kondri. Kondritiheys vaihtelee suuresti ryhmien välillä; tavallisissa 

kondriiteissa on eniten (65-75 p-%) ja toiseksi eniten CV3-hiilikondriiteissa (35-45 p-%). 

 

4.3. Perusmassa 

Perusmassa koostuu oliviinista, pyrokseenista ja vähäisistä määristä sulfideja, oksideja, maasälvän 

sijaisia ja joskus grafiittia. Siinä on myös kondrien sirpaleita ja pieniä tähtienvälisen aineksen 

rakeita, kuten nanotimantteja. Suurin osa aineksesta on kuitenkin syntynyt nuoren Auringon 

läheisyydessä. Tekstuuri on todennäköisesti yleensä myöhempien kemiallisten tai termisten 
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tapahtumien muokkaama. Scottin ja Krotin (2003) mukaan matriksi on volatiilirikasta ja hienoa 

(raekoko 5-10 m) ja muodostaa reunoja muiden komponenttien ympärille. Mineraalit ovat 

pääasiassa vesipitoisten ja vedettömien silikaattien, Fe-Ni-metallin, oksidien ja orgaanisen aineksen 

sekoitusta.  

 

 

 

Kuva 18. Metallirakeita Lost Cityn H5-kondriitissa. Kuva: Wikimedia Commons, Jon Taylor, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15755235. 

 

4.4. Metalli- ja sulfidirakeet 

Useimmissa kondriiteissa on pieniä metalli- ja sulfidirakeita (Kuva 18). Scottin ja Krotin (2003) 

mukaan ≤ 1 mm:n kokoisia Fe-Ni-metallirakeita esiintyy kondrien sisä- ja ulkopuolilla. Myös ne 

ovat syntyneet korkeissa lämpötiloissa. Metalli koostuu taeniitista ja kamasiitista. Sulfidit ovat 

pääosin troiliittia (FeS). Enstatiittikondriitit sisältävät yhdisteitä, joissa on alkuaineita Ca 

(oldhamiitti), Mn (alabandiitti), Mg (niningeriitti), Zn (sinkkivälke) sekä Fe ja Cr (daubreeliitti). Ne 

ovat niin pelkistyneitä, että alkuaineet, jotka yleensä muodostavat oksideja, sitoutuvat rikkiin 

muodostaen sulfideja tai typpeen synnyttäen nitridejä.  

 

Myös suuria, 2-30 mm:n läpimittaisia Fe-Ni-noduleja esiintyy. Monet niistä ovat köyhtyneet 

refraktoristen siderofiilisten alkuaineiden (Re, Os, Ru, Ir, Pt ja Rh) ja Cu:n suhteen verrattuna 

hienorakeiseen metalliin, mutta eivät ole köyhtyneet refraktoristen Mo:n ja W:n, tavallisten 

siderofiilisten (esim. Co ja Ni) ja volatiilien siderofiilisten alkuaineidensa (mm. Au, Sb ja As) 
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suhteen. Siderofiilisten alkuaineiden jakautuminen kamasiitin ja taeniitin välillä voisi olla syynä 

epätavallisiin koostumuksiin, mutta ne ovat samankaltaiset kuin shokkiutuneiden meteoriittien 

metallinoduleilla ja -suonilla. Yhden teorian mukaan nodulit muodostuivat metamorfisessa 

diffuusiossa (Rubin 1999). Mikäli niitä muodostui metamorfoosissa, tyypin 6 kondriiteissa pitäisi 

olla niitä runsaasti. Kuitenkin metallirakeiden keskikoko on H6-kondriiteissa 0,12 ± 0,15 mm. 

Todennäköisesti nodulit muodostuivat useissa erilaisissa prosesseissa, joista voidaan mainita 

impaktihöyrystyminen, volatiilien muodostuminen Mo:n ja W:n hapettuessa, samanaikainen Re:n ja 

Os:n osittainen hapettuminen, refraktoristen siderofiilisten alkuaineiden nopea fraktioiva 

härmistyminen ja Cu:n, S:n ja Se:n härmistyminen sulfideiksi (Rubin 1999). 

 

 

4.5. Petrografiset tyypit ja rapautuminen 

 

Van Schmus ja Wood (1967) numeroivat kondriittien metamorfoosiasteet (petrologiset tyypit) 

asteikolla 1-6, mikä kuvaa kasvavaa lämpömetamorfoositasoa. Esimerkiksi L6 on tavallinen L-

kondriitti, jonka petrologinen tyyppi on 6. Eräiden meteoriittitutkijoiden mukaan tyypissä 7 ei ole 

enää jäljellä merkkejä alkuperäisistä kondreista (Norton 2002). Ne ovat saattaneet syntyä 

täydellisessä sulamisessa ehkä törmäyksissä. Tyypin 7 olemassaolo on kyseenalainen, eikä sitä 

luultavasti tarvita. Tyyppien 1-2 kondriitteja on vain eräissä hiilikondriittiryhmissä, kuten CM-

kondriiteissa. Niissä on tapahtunut akvaattista rapautumista. Kokeissa saadut CM2-kondriittien 

rapautumisrajat viittaavat reagointiin veden kanssa alle 20 oC:n lämpötiloissa. Laaja-alaisemmin 

rapautuneet CI1-kondriitit ovat altistuneet noin 50 oC lämpötiloille. CM- ja CI-kondriittien 

perusmassan ainekset, jotka olivat alun perin luultavasti hienorakeisen oliviinin, pyrokseenin ja 

vähäisten määrien muita mineraaleja, sekoitusta, muuttuivat fyllosilikaateiksi. Myöhemmin fluidit 

liikkuivat halkeamien läpi muodostaen karbonaatti- ja sulfaattisuonia.  

Kaikkien ryhmien vähiten metamorfoituneet kondriitit näyttävät olevan tyyppiä 3 

(epätasapainoiset). Nykyisin (joulukuussa 2017) tunnetaan yhteensä 2821 tyypin 3 tavallista 

kondriittia. Useimmat CV3- ja CO3-hiilikondriitit ja muutamat tyypin 3 tavalliset kondriitit ovat 

käyneet läpi vain vähäistä akvaattista rapautumista, mutta sitä vastoin CR2-, CM2- ja CI1-kondriitit 

enemmän. Eräät hiilikondriittiryhmät (CI, CM ja CR) koostuvat kokonaan meteoriiteista, jotka ovat 

läpikäyneet akvaattista rapautumista. Van Schmusin ja Woodin (1967) luokittelua voidaan 

uudelleentulkita ottamalla huomioon akvaattinen rapautuminen. Useimmat meteoriitit tavallisten 

kondriittien ja enstatiittikondriittien klaaneissa ovat voimakkaasti metamorfoituneita. Suurin osa 
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tunnetuista Rumuruti-kondriiteista ja puolet Kakangari-kondriiteista on tyyppiä 3. Useimmat 

Rumuruti-kondriitit sisältävät metamorfoituneen R5- tai R6-aineksen sirpaleita.  

Ryhmittelemätön hiilikondriitti Ningqiang muistuttaa Matsumoton ja muiden (2017) mukaan 

kemialliselta- ja mineraalikoostumukseltaan CV3-kondriitteja. Tosin sen perusmassassa on selvästi 

korkeampia Na-, K- ja Al-pitoisuuksia. Matsumoto ja muut (2014) osoittivat niiden liittyvän 

nefeliiniin ja sodaliittiin. Merkittävä osa on peräisin pirstoutuneista kondreista ja refraktorisista 

sulkeumista. Tämä selittynee Tomeokan ja Ohnishin (2015) kondriittisen litologian muodostumisen 

mallilla. Matsumoto ja muut (2017) ehdottivat, että emokappaleen edeltäjä, jolla oli CV3-kondriitin 

litologia, metasomatoitui ja sirpaloitui. Fluidien mukana ainekset sekoittuivat ja akkumuloituivat 

myöhemmin.  

 

Meteoriittien veden aiheuttama eli akvaattinen rapautuminen on Aurinkokuntamme vanhimpia 

geologisia prosesseja. Cold Bokkeveldin, Murrayn ja Murchisonin CM-kondriittien karbonaattien 

isotooppitermometria kertoo akvaattisesta rapautumisesta 20-71 oC lämpötilassa ja fluidista, jonka 

18O oli 2.0-8.1 ‰ ja 17O vaihteli arvosta -0.1 arvoon +3.0 ‰. Koska suhteellisen 

metamorfoitumattomat tai rapautumattomat kondriitit kantavat mukanaan informaatiota, joka on 

vähiten muuttunutta, on McSweenin (1999) mukaan tärkeä erottaa useimmat epätasapainoiset 

meteoriitit tyypin 3 kondriiteista. Sears ja muut (1980) ovat kehittäneet termoluminesenssiin (TL) 

perustuvan metamorfoosiluokituksen epätasapainoisille kondriiteille. Metamorfoosin aikana yksi 

ensimmäisistä havaittavista muutoksista on pienten maasälpärakeiden muodostuminen kondrien 

laseista. Maasälpä aiheuttaa huomattavaa TL-herkkyyden kasvua, ja sen mittaus mahdollistaa 

tyypin 3 kondriittien metamorfoosiasteen luokittelun asteikolle 3.0-3.9.  

 

Göpelin ja muiden (1994) tekemät Pb-isotooppimittaukset antavat viitteitä siitä, että kondriittien 

emokappaleiden fosfaatit saavuttivat korkeimmat metamorfiset lämpötilat ja jäähtyivät 

lukkiutumislämpötilan alapuolelle 60 miljoonaa vuotta Aurinkokunnan synnyn jälkeen. Näin lyhyt 

aikaväli viittaa radionuklidien hajoamisen tai sähkömagneettisen induktion aiheuttamaan 

kuumenemiseen. Endressin ja muiden (1994) tekemät tarkat mittaukset CI1-kondriittien 

karbonaattien radiogeenisestä 53Cr:sta viittaavat siihen, että akvaattista rapautumista tapahtui 50 

miljoonaa vuotta Aurinkokunnan synnyn jälkeen. 

 

Tavallisissa kondriiteissa kondrit vaihtelevat hyvin erottuvista ja runsaista (tyyppi 3) heikommin 

erottuviin ja harvoihin (tyypit 4-5) ja lähes puuttuviin (tyyppi 6) (Kuva 19). Tyypissä 3 ei juurikaan 



40 
 

näy kondritekstuurin muuttumista ja alkuperäinen rakenne on yhä tallella. Alemmissa tyypeissä yhä 

voimakkaampi lämpömetamorfoosi on tehnyt kondreista koko ajan heikommin erottuvia. 

Alkuperäisten mineraalien uudelleenkiteytyminen aiheuttaa kondrirajojen diffuusiota perusmassaan, 

kun uusien kiteiden kasvu tapahtuu kondrien ja perusmassan välillä. Tyypeissä 5-6, kuten esim. 

Mikkelin (St. Michel) L6-kondriitissa, on usein breksioitunut tekstuuri, mikä viittaa 

törmäyshistoriaan.  

Intialaisen Katolin L6-7-kondriitin troiliiitti-metallinodulista tehty mikrotekstuuritutkimus viittaa 

siihen, että se koostuu pääosin taeniitista ja kamasiitista, joiden rinnalla esiintyy voimakkaasti 

halkeilleita silikaatteja, jotka ovat pääosin oliviinia (Fa 25 mol-%), Ca-köyhää pyrokseenia (Fs 21.2 

mol-%), ja niissä on myös runsaasti maskelyniittiä (Ray ja muut, 2016). Tyypin 1 kondriiteissa ei 

ole kondreja, mutta ne luokitellaan kondriiteiksi tyyppiä 2 muistuttavan kemiallisen koostumuksen 

vuoksi. Tyypin 2 kondriitit ovat luultavasti primitiivisempiä. Toinen tärkeä kriteeri petrologisen 

tyypin määrittämisessä on kemiallisen tasapainon aste. Tyyppien 1-3 kondriitit ovat 

epätasapainoisia, sillä niiden mineraalien kemiallinen koostumus on heterogeeninen, koska ne 

muodostuivat ja jäähtyivät ennen kemiallisten reaktioiden etenemistä loppuun. Tyypeissä 4-6, joissa 

kuumeneminen on ilmeisesti jatkunut, mineraalit ovat paljon homogeenisempiä, minkä vuoksi niitä 

kutsutaan tasapainottuneiksi. Jälkimmäiset ovat primitiivisempiä ja sisältävät ensimmäisiä 

muodostuvia mineraaleja. 

Kovach ja Jones (2010) tutkivat maasälvän koostumusta kahdeksasta H- ja LL-kondriitista, jotka 

ovat Avanhandava (H4), Oro Grande (H5), Richardton (H5), Estacado (H6), Nazareth(e) (H6), 

Bjurböle (L/LL4), Tuxtuac (LL5) ja Saint Severin (LL6). H-kondriiteissa maasälvän koostumus 

petrologisten tyyppien välillä vaihtelee vain vähän. Tämä viittaa siihen, että kondrien mesostaasin 

homogenisaatio tapahtui ennen maasälvän kiteytymistä. Kaikkien tutkittujen H-kondriittien 

reliktisissä kondreissa plagioklaasi esiintyy oliviinin ja pyrokseenin vieressä porfyyrisissä, RP- ja 

BO-kondreissa. Yleisesti tyypeissä 4-6 plagioklaasirakeet näyttävät homogeenisilta, eikä niissä näy 

ydintä, reunoja eikä liukenemislamelleja. Tosin yhdellä Avanhandavan kondrin plagioklaasirakeella 

on tumma, alle 1 m:n paksuinen reuna, jonka koostumus viittaa lasiin. Kondrien välillä maasälvän 

koostumus vaihtelee vain vähän. Analyyseistä saadut keskikoostumukset ovat: tyyppi 4, 

An12Ab83Or5; tyyppi 5, An11Ab83Or6; ja tyyppi 6, An12Ab82Or6. 
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Kuva 19. Neljä tavallista kondriittia, joiden petrografiset tyypit vaihtelevat tyypistä 3 tyyppiin 6. a) Sahara 95035:ssä 

näkyy selvästi erottuvia ja tiheään pakkautuneita kondreja sekä tummaa perusmassaa. b) Julesbergin L3.6-kondriitissa 

näkyy harvempaan pakkautuneita kondreja, joiden rajat erottuvat heikommin. Perusmassassa erottuu jonkin verran 

uudelleenkiteytymistä. c) Cole Creekin H5-kondriitin aineksessa on merkittävää uudelleenkiteytymistä, kondreja on 

vähemmän ja ne erottuvat heikommin verrattuna tyyppiin 4. d) Tenhamin L6-kondriitissa näkyy vain muutamia kondreja, 

perusmassa on uudelleenkiteytynyttä. Uudelleenkiteytyminen perusmassan ja kondrien välillä sumentaa kondrien rajoja. 

Kuvat on otettu nikolit ristissä ja leveys on 10 mm. Lähde: The Cambridge Encyclopedia of Meteorites (2002). Kuva 

julkaistu kustantajan luvalla.  

 

Kovachin ja Jonesin (2010) mukaan LL-kondriiteilla tilanne oli monimutkaisempi. Bjurbölessä 

plagioklaasin An/Ab-suhteet vaihtelevat reliktisten kondrien välillä ja ortoklaasin (Or) pitoisuudet 

ovat alhaiset. Kaliumia ei juurikaan esiinny. Useiden kondrien maasälpärakeilla oli keskenään 

homogeeniset koostumukset. Puolessa tutkituista kondreista An-rikkaita ytimiä ympäröivät Ab-

rikkaat, tyypillisesti muutaman m:n levyiset reunat. Kondrien keskimääräiset An-pitoisuudet ovat 

An5-An65 ja anortiittisten kondrien sydänten An5-An85. Tämä liittyy todennäköisimmin 

alkuperäiseen mesostaasien koostumusten heterogeenisyyteen. Esimerkiksi yhdessä kondrissa on 

albiittisen maasälvän rakeita, joiden läpimitat ulottuvat 13 m asti. An-rikkaiden ydinten koostumus 

on An73Ab25Or1 ja albiittisen maasälvän An6Ab85Or9. Tuxtuacissa plagioklaasin An/Ab-suhde oli 

homogeenisempi ja plagioklaasissa oli paljon ortopyrokseenia. Plagioklaasirakeet olivat yleisesti 

homogeenisia eikä niissä näkynyt merkkejä albiittirikkaista vyöhykkeistä, mutta esim. ilmeistä 
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kalimaasälvän liukenemista albiitista. Saint Severinissä plagioklaasin An/Ab-suhde on 

homogeeninen, mutta Or-pitoisuus vaihtelee. Kondreissa ei näy vyöhykkeisyyttä eikä 

suotaumalamelleja. Kaikki plagioklaasirakeet näyttävät homogeenisilta. Maasälpä on heterogeenistä 

ja vyöhykkeistä, kuten lähes kaikissa tyypin 6 kondriiteista analysoiduissa maasälpärakeissa. 

 

 

4.6. Tavallisten kondriittien ja hiilikondriittien vertailu                                                                                    

 

Nortonin (2002) mukaan tavallisten kondriittien ja hiilikondriittien kondrit koostuvat refraktorisista 

Fe-Mg-mineraaleista ja perusmassa on rakeiden ja kondrikappaleiden sekoitusta. Tavalliset 

kondriitit edustavat petrologisia tyyppejä 3-6; mineraalien koostumukset muuttuvat 

homogeenisemmiksi mentäessä korkeampiin tyyppeihin. Hiilikondriittien koostumukset ovat 

heterogeenisiä ja vaihtelevat ryhmien välillä osittain lukuunottamatta CK-kondriitteja (melkein 

kaikki tyyppejä 4-6). Kaikissa näkyy merkkejä akvaattisesta rapautumisesta; vesi on reagoinut yli 

100 oC:n lämpötilassa silikaattien kanssa muodostaen vesipitoisia fyllosilikaatteja. Akvaattinen, 

matalan lämpötilan kemiallinen rapautuminen on ominaista erityisesti CI-, CM- ja CR-kondriiteille, 

mutta CV-, CK- ja CO-ryhmissä se on vähäisempää. Tavallisissa kondriiteissa on keskimäärin alle 1 

p-% vettä ja hiilikondriiteissa alle 1 p-%-22 p-%, ja kaikki vesi on niisssä kidevetenä. CI-

kondriiteissa on kondreja, joissa on magmaattisia tekstuureja ja refraktoristen mineraalien kertymiä, 

jotka syntyvät 1500 K:n tai korkeammissa lämpötiloissa ja luultavasti kondrien ja CA-sulkeumien 

sirpaleita. Joissain hiilikondriiteissa näkyy korkeita hapetusasteita ja vähän metallia.  

Nortonin (2002) mukaan tavallisten kondriittien tavoin hiilikondriittiryhmät sisältävät runsaasti 

metallia (CV, CO, CM jonkin verran, CH ja CB eniten). Perusmassan oliviinien ja pyrokseenien Fe-

pitoisuus on keskimäärin korkeampi, mikä viittaa siihen, että hiilikondriitit muodostuivat 

hapettavammassa ympäristössä kauempana Auringosta, kun taas tavalliset kondriitit muodostuivat 

lähempänä Aurinkoa pelkistävämmissä olosuhteissa. Hiilikondriittien kondrit ovat Mg-rikkaita 

tavallisten kondriittien tavoin, mikä viittaa muodostumiseen lähempänä Aurinkoa. Nämä 

ristiriitaisuudet tekevät hiilikondriiteista arvoituksellisimpia ja kiinnostavimpia meteoriitteja. 

Hiilikondriiteissa on vaihtelevia määriä hiiltä karbonaattien ja monimutkaisten orgaanisten 

yhdisteiden, kuten aminohappojen, muodossa. Vain niissä on esibioottisia orgaanisia yhdisteitä. 
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4.7. Kondriittien tiheys ja huokoisuus  

Nortonin (2002) mukaan H3-, L3-, ja LL3-kondriiteissa kondrit ovat terävärajaisia ja tiiviisti 

pakkautuneita. Mikäli täysin pallomaiset kondrit ovat pakkautuneet tiivimpään mahdolliseen 

geometriseen järjestykseen (close packing), kiven huokoisuus olisi 26 %. Luonnossa tämän 

syntyminen on epätodennäköistä. Todellisuudessa kondrit esiintyvät satunnaisissa yhdistelmissä, 

jotka ovat joskus tasaisia, mikäli ne ovat samankokoisia ja pallomaisia, mutta paljon tavallisemmin 

ne ovat järjestäytyneet sattumanvaraisesti (chance packing). Perusmassa kertyy huokosiin ja voi olla 

muodostunut kondrien ympärille sitoen niitä yhteen, mikä vähensi meteoriitin huokoisuutta ja 

kasvatti tiheyttä. 

Tavallisilla kondriiteilla huokoisuudet ovat alle 1-25 %, useimmilla 8-12 %. Baszkowkan (L5) 

tiheys on vain 2,9 g/cm3, mikä vastaa n. 20 %:n huokoisuutta. Tavallisten kondriittien tiheys on 

yleensä 3,4-3,8 g/cm3. Bjurböle (L/LL4)(S1), joka on heikosti konsolidoitunut, huokoisuus on 

16,7 % ja Lin ja muiden (2017) mukaan Huaxin H5(S3) huokoisuus on 17,6 %. Yleensä 

perusmassassa se on alhaisempi, esimerkiksi tavallisilla kondriiteilla 2-10 %. Hiilikondriiteilla 

vaihtelut ja keskiarvot ovat yleisesti suuremmat, CV3-kondriiteilla jopa 1-30 %. Esimerkiksi 

Allendessa perusmassan huokoisuus on 25 % ja kokonaishuokoisuus 20 %. CM-kondriitit ovat 

samalla alueella, mutta modaalinen arvo vain 6 %. CI-kondriittien keskitiheys on vain 2,2 g/cm3, 

mutta kahdella matriksin huokoisuudet ovat 4-5 %. Tyyppien 1-3 kondriiteissa huokoisuudet ovat 2-

30 %, maksimi 2 %:n kohdalla. Maanpäällinen rapautuminen voi vähentää kokonaishuokoisuutta, 

jolloin on sovellettava rapautumiskorjaustekijää.  

Voisi olettaa, että huokoisuus pienenisi korkeammissa petrografisissa tyypeissä, koska ne ovat 

lähtöisin syvemmältä. Asia ei kuitenkaan näytä olevan näin. Noin 0,4 GPa:n paineissa hiukkaset 

pienenevät, mikä pakottaa ne huokosiin. Tällaisia paineita ei esiinny asteroideissa. Tavallisten 

kondriittien huokoisuus ilmeisesti vaihtelee shokkiasteen mukaan. Täten kevyesti shokkiutuneella 

tavallisella kondriitilla (S2) voi olla niinkin suuri kuin 30 %:n huokoisuus, voimakkaasti 

shokkiutuneilla (S6) huokoisuus on 10 % tai vähemmän. Hiilikondriiteilla on samanlainen 

korrelaatio (Norton 2002). Heikosti erottuvat shokkipiirteet ja halkeamien harvinaisuus viittaavat 

siihen, että Huaxi on vähemmän puristunut (Li ja muut, 2017). CI, CM, CO, CV ja CR-tyyppien 

oliviinirakeissa ei näy merkittävää shokkivaikutusta, ja ne kuuluvat huokoisempien kondriittien 

joukkoon. 

Corrigan ja muut (1997) mittasivat huokoisuudet suuresta määrästä kondriittisia IDP-hiukkasia ja -

meteoriitteja. He käyttivät siinä muun muassa neste/kaasuvirtaustekniikkaa ja ultraäänitutkimusta ja 
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saivat selville, että kondriittisilla Planeettainvälisillä pölyhiukkasilla on jossain määrin 

bimodaalinen jakauma; maksimit 0 ja 4 % arvoilla ja lukemat jatkuvat 53 % asti. Tyyppien 1-3 

kondriittien matriksihuokoisuudet jakautuvat 30 % alueelle (maksimi 2 % kohdalla). 

Keskihuokoisuudet ovat samalla alueella, mikä kertoo muidenkin komponenttien omaavan nämä 

arvot. Kondriittien huokoisuudet vaihtelevat voimakkaasti ja ne eivät näytä korreloivan akvaattisen 

rapautumisen, kondriittityypin eikä huokoisuuden kanssa.  

 

4.8. Onko Tagish Lake aivan uudentyyppinen CI-kondriitti? 

Nortonin (2002) mukaan tammikuun 18. päivänä vuonna 2000 suuri tulipallo nähtiin Yukonin ja 

pohjoisen Brittiläisen Kolumbian yllä. Sen jälkeen alueella sijaitsevan Tagish Lake -järven jäältä 

kerättiin talteen kymmeniä pieniä meteoriitteja yhteensä kilogramman verran (Kuva 20). 

Tutkittaessa mikroskoopilla ja elektronimikroproobilla kävi ilmi, ettei kyseessä ollut tavallinen 

hiilikondriitti. Petrografisesti kivikappaleet muistuttavat CM-kondriitteja siten, että niissä on 

harvassa esiintyviä kondreja, muuttuneita CA-sulkeumia ja yksittäisiä oliviinirakeita, joita ei ole CI-

kondriiteissa. Koostumus on enemmän CI-kondriittien kaltainen esim. korkean hiilipitoisuuden (5,4 

p-%) suhteen. Mukana on myös runsaasti karbonaatteja, magnetiittia ja Fe-sulfideja. 

Magnetiittipitoisuus muistuttaa enemmän CI- kuin CM-kondriittien vastaavaa. Karbonaateissa 

näkyy koostumusvaihteluita, joita ei ole CI- eikä CM-kondriiteissa. 

 

Kuva 20. Kappale Tagish Laken meteoriittia. Mittakaavana kuutio, jonka yksi sivu on 1 cm mittainen. Kuva Stephan 

Kambach, https://www.flickr.com/photos/meteorite_kambach_stephan/. Kuva julkaistu valokuvaajan luvalla. 

https://www.flickr.com/photos/meteorite_kambach_stephan/
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Nämä ja muut petrografiset ja koostumukselliset piirteet vakuuttivat tutkijat siitä, että kyseessä on 

uudenlainen hiilikondriitti. Myös Brownin ja muiden (2000) mukaan mineralogia, happi-

isotooppisuhteet ja kemiallinen koostumus sijoittuvat CM- ja CI-kondriittien välimaastoon, ja täten 

voidaan olettaa, että meteoriitti kuuluu primitiivisimpiin tutkittuihin Aurinkokunnan aineksiin. 

Zolenskyn ja muiden (2002) mukaan tiheys (1,67 g/cm3) on paljon alhaisempi kuin CI- ja CM-

kondriiteilla (2,2-2,3 g/cm3 ja 2,6-2,9 g/cm3). He ovat tunnistaneet Tagish Lakesta kaksi litologista 

tyyppiä: 1) vallitseva karbonaattiköyhä ja 2) vähäisempi karbonaattirikas tyyppi. Meteoriitti on 

kokonaisuudessaan breksiaa. Tutkijat päättivät kutsua sitä CI2-tyyppiseksi, joka on CI-kondriitti, 

jossa on kondreja. Nykyluetteloissa sille suositellaan merkintää ryhmittelemätön C2-kondriitti. 

Zolensky ja muut (2002) ovat huomanneet samankaltaisuuksia Tagish Laken ja eräiden Kaidunin 

CR2-kondriitin klastien välillä, mikä viittaa mahdollisiin geneettisiin yhtäläisyyksiin. Esimerkiksi 

yksi Tagish Laken CM1-kondriittisen aineksen klasti muistuttaa läheisesti Kaidunia. 

 

4.9. Shokkimetamorfoosi 
 

Nortonin (2002) mukaan kaikissa kondriiteissa näkyy merkkejä shokista. Niistä on löydetty 

merkkejä jopa 75 GPa:n törmäyspaineista. Mineraalit muuttuvat joskus tiheämmiksi muodoiksi. 

Noin 17 %:ssa kondriittiputouksista näkyy merkkejä shokkimetamorfoosista. Impaktit ovat 

vaikuttaneet kondriitteihin läpi niiden historian, mutta useimmat näyttävät tapahtuneen 

lämpömetamorfoosin aikana 60 miljoonaa vuotta niiden muodostumisen jälkeen, koska 

kondriittisissa breksioissa on eri metamorfoosiasteiden klasteja. 

 

Stöffer-Keil-Scottin luokitusjärjestelmä (S1-S6) on Stöfflerin ja muiden (1991) kehittämä 

kuusiportainen asteikko shokkimetamorfoosille. Se perustuu oliviinin ja oligoklaasin 

shokkimuutoksiin, jotka eivät yleensä näy ennen kuin kondriitti on tasapainottunut. Shokkipiirteet 

tunnistetaan ohuthieestä polarisaatiomikroskoopilla. Sen asteet ovat: 

 

S1 - ei shokkiutunut 

- Oliviinissa ja plagioklaasissa suoraa sammumista. 

- Kivessä joitain epäsäännöllisiä halkeamia, joita tyypillisesti on maanpäällisten kivien 

oliviinissa ja plagioklaasissa ja shokkiutumattomissa kondriiteissa. 

- Syntypaine alhaisempi kuin 5 GPa. 

S2 - hyvin heikosti shokkiutunut 
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- Oliviinissa ja maasälvässä aaltosammumista, epäsäännölliset halkeamat tavallisia. 

- Syntypaine 5-10 GPa 

S3 - heikosti shokkiutunut 

- Oliviinissa shokkilamelleja, mitkä ovat tärkeimpiä tämän asteen shokki-indikaattoreita ja 

siinä on edelleen aaltosammumista.  

- Maasälvässä ei tasohalkeamia, mutta yhä aaltosammumista.  

- Opaakkeja sulasuonia alkaa ilmaantua sulataskujen kanssa. Tämä tapahtuu 15-20 GPa:n 

syntypaineissa.  

S4 - keskitasoisesti shokkiutunut  

- Tasohalkeamia ja oliviinissa heikko mosaiikkikaava, mikä on S4-vaiheen tärkein 

tunnistamiskriteeri.  

- Plagioklaasissa aaltosammumista ja tasodeformaatiorakenteita. Ne näyttävät osittain 

isotrooppisilta. Tämä on alku oligoklaasin muuttumiselle maskelyniittilasiksi virtaamatta 

(diaplektinen lasi). Suonten yhdistämät sulataskut yleistyvät. 

-  Syntypaine 30-35 GPa.  

S5 – voimakkaasti shokkiutunut 

- Mosaiikkitekstuurit oliviinissa näkyvät hyvin voimakkaina tasohalkeamien ja -

deformaatiopiirteiden kanssa.  

- Oligoklaasi on täysin muuttunut maskelyniittilasiksi, mikä on S5:n erottava piirre. 

Sulataskut ja niitä yhdistävät sulasuonet levinneet läpi meteoriitin. 

- Silikaattien, troiliitin ja metallin sulamisen ja yhteenkasvamisen seurauksena syntyneestä 

kiteisestä aineksesta muodostuneita opaakkeja shokkisuonia. Nämä lisääntyvät 

shokkivaiheen noustessa ja usein laajenevat sulataskuihin.  

- Syntypaine 45-55 GPa. 

S6 – hyvin voimakkaasti shokkiutunut 

- Oliviini ja pyrokseeni uudelleenkiteytyneet. Niiden sulaminen pitkin kiderajoja tapahtuu 

sulataskujen vieressä. Osa oliviinista muuttuu ringwoodiitiksi. 

- Maskelyniitti sulaa ja muuttuu tavalliseksi lasiksi sulataskuissa.  

- Syntypaine 75-90 GPa.  
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Astetta S6 korkeammat shokkipaineet sulattavat meteoriitin, kondriittinen rakenne tuhoutuu ja 

syntyy magmakivimäinen tekstuuri. Näitä meteoriitteja kutsutaan impaktisulabreksioiksi. 

Shokkiaste ilmaistaan yleensä kemiallisen ja petrografisen luokituksen yhteydessä: esimerkiksi 

petrografisen tyypin 6 ja shokkivaiheen 4 L-kondriitti merkitään tunnuksella L6(S4).  

 

Rubin ja muut (1997) ovat laajentaneet Stöfflerin ja muiden (1991) luokittelujärjestelmää kattamaan 

shokkivaikutukset ortopyrokseenissa. He sovelsivat systeemiään 60 enstatiittikondriittiin. 

Ortopyrokseenissa näkyy voimistuvien shokkivaikutusten sarja:  

 

S1 (shokkiutumaton): suoraa sammumista 

 

S2 (hyvin heikkoja shokin jälkiä): aaltosammumista 

 

S3 (heikkoja shokin jälkiä): klinoenstatiittilamelleja, jotka ovat asettuneet rinnakkain suhteessa 

(100)-tasoon 

 

S4 (keskitasoisia shokin jälkiä): heikkoa mosaiikkisuutta 

 

S5 (voimakkaita shokin jälkiä): vahvaa mosaiikkisuutta, plagioklaasi muuttuu maskelyniitiksi 

 

Niin kuin Stöfflerin ja muiden (1991) systeemissä, vaihetta S5 leimaa pääsääntöisesti plagioklaasin 

muuttuminen maskelyniitiksi. Useimmissa EL3-kondriiteissa näkyy foliaatiota, joka on syntynyt 

kondrien ja metallihiukkasten deformoituessa impaktien vaikutuksesta. EL5- ja EL6-kondriitit 

edustavat kaikki vaihetta S2. Opaakit suonet ovat harvinaisia S2-vaiheen tavallisissa kondriiteissa. 

Täten on mahdollista, että senttimetrin levyiset kamasiittisuonet Atlantan ja Blithfieldin EL6-

kondriiteissa muodostuivat emokappaleiden shokkiutuessa S3-S5-vaiheisiin. Näiden piirteiden 

poispyyhkiytyminen vaatii prosesseja, jotka ovat verrattavissa rapautumiseen tyyppiin 5-6. Proto-

EL6-aines shokkiutui tasoille S3-S5 ennen maksimimetamorfoosia ja uudestaan vaiheeseen S2 

metamorfoosin jälkeen. Yleisesti enstatiittikondriitit näyttävät altistuneen voimakkaammalle 

shokille kuin tavalliset kondriitit ja hiilikondriitit. 

 

Scott ja muut (1992) tutkivat shokkivaikutuksia eri hiilikondriittiryhmissä ja totesivat, että heidän 

shokkiluokitteluaan voidaan soveltaa myös niihin. Ne ovat heikommin shokkituneita kuin tavalliset 

kondriitit ja enstatiittikondriitit. Hiilikondriiteista ei ole löytynyt S5- ja S6-vaiheisiin viittaavia 

korkean paineen faaseja. Useimmissa CM2- ja CO3-hiilikondriiteissa ei näy merkkejä shokista. 

Toisaalta muutaman oliviinirakeissa näkyy viitteitä S2- tai S3-vaiheista, esim. aaltosammumista. 

CM2-kondriiteissa ei näkynyt shokkisuonia eikä sulataskuja, vaikkakin CO3.5-kondriittissa 

Lancessa esiintyy mikrometrin kokoluokkaa olevia troiliitin ja Fe-Ni-metallin välikasvuja niiden 
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rajapinnoilla. Tämä viittaa paikalliseen sulamiseen ja nopeaan uudelleenkiteytymiseen (Scott 1982). 

Toisaalta oliviinirakeet viittaavat S1-tasoon. Useimmat CV3-kondriitit ovat myös 

shokkiutumattomia, mutta useissa näkyy oliviinissa merkkejä S2-S4-vaiheista (Scott ja muut, 

1992). Ashworth ja Barber (1975) raportoivat Allenden perusmassan oliviinista tehdyistä TEM-

tutkimuksista. Oliviinissa oli muutamia dislokaatioita ja tämän vuoksi he päättelivät Allenden 

olevan shokkiutumaton.  

 

Efremovka on Scottin ja muiden (1992) tutkimista CV-kondriiteista shokkiutunein. Sen kondrit ovat 

litistyneet ja omaavat selvän suuntautuneisuuden, joka on luultavasti shokin aiheuttama. Siinä on 

myös opaakkeja mineraaleja, joissa on pyöristyneitä Fe-Ni-metallista ja troiliitista muodostuneita 

hiukkasia. Ne ovat luultavasti syntyneet paikallisessa shokkisulamisessa (Scott ja muut, 1992) ja 

liittyvät troiliitin täyttämiin halkeamiin silikaattirakeissa muodostaen 10-15 m leveitä suonia, jotka 

saattavat tunkeutua kondreihin. Myös Leovillen CV3-kondriitissa näkyy laajamittaista kondrien 

litistymistä, ja niillä on myös hyvin kehittynyt suuntautuneisuus. Nakamura ja muut (1992) ovat 

tutkineet sen shokkimikrorakenteita. Suhteellisen karkearakeisessa (raekoko 0,1-2,0 m) 

matriksissa oliviineissa on suuria tiheyksiä mikrohalkeamia ja dislokaatioita. Enstatiitissa on 

alkeiskopin kokoluokan välikasvuja, joiden Nakamura ja muut (1992) tulkitsivat liittyvän shokkiin. 

Useimmissa CR-kondriiteissa oliviineissa näkyy merkkejä vaiheista S1-S2, mutta Renazzossa ja 

MAC87320:ssa on näkyvissä vaiheita S1-S3. Ne ovat mahdollisesti breksioita, joissa oliviinit 

shokkiutuivat ennen kappaleen muodostumista (Scott ja muut, 1992). CR-kondriittien tavoin 

metamorfoituneet CK-kondriitit edustavat shokkivaiheita S1-S3 lukuunottamatta EET (Elephant 

Moraine) 83311:n CK5-kondriittia. Se on Scottin ja muiden (1992) tutkimista hiilikondriiteista 

shokkiutunein. In situ -sulaminen mm. maasälvän kohdalla on ollut laajamittaista (paikallisesti jopa 

30 %). Opaakkeja sulasuonia, jotka näyttävät muodostuneen maasälpäsulan jälkeen, myös esiintyy. 

Kahdessa S3-vaiheen CK-kondriitissa (EET87860 ja LEW 87009) oliviineissa on tasohalkeamia ja 

plagioklaasi deformoitunutta, mutta yhä anisotrooppista. 

 

Fritz ja muut (2017) ehdottivat luokittelun uudistamista. Taso S6 (55–90 GPa; 850–1750 °C) 

perustuu yksinomaan paikallisiin vaikutuksiin sulamisvyöhykkeillä tai niiden lähellä, oliviinin 

uudelleenkiteytymiseen tai korkean paineen muotojen, kuten ringwoodiitin, esiintymiseen. Korkean 

paineen muotoja muodostuu pääasiassa paineen laskiessa, koska shokkiutuneet kivet (< 60 GPa) 

altistuvat shokkiaallolle, jolla on laaja isobaarinen painealue vain alhaisen nopeuden (< 4.5 km s−1) 

törmäysten aikana, jollaisia tapahtuu harvoin Aurinkokunnan pienkappaleilla. 

Shokkisulamisvyöhykkeiden mineralogia kertoo shokkiaallon muodosta ja kestoajasta, muttei 
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yleisestä maksimishokkipaineesta (Fritz ja muut, 2017). 

 

Sharpin ja muiden (2015) mukaan Roosevelt County 106:n L6(S6) suuri shokkisulasuoni on osoitus 

emokappaleen shokkiutumisesta. Siinä on runsaasti ringwoodiittia, majoriittia, linguniittia ja 

jadeiittia. Shokkisuonten silikaattisula koostuu majoriittisista granaateista, joiden läpimitat yltävät 

25 m asti, magnetiitista ja maghemiitista sekä fyllosilikaateista, mikä viittaa kiteytymiseen 

paineessa 20-25 GPa ja lämpötilassa 2000 oC. Karkearakeiset majoriittigranaatit vaihettuvat 

pienirakeisemmiksi mentäessä kohti reunoja. Laskujen mukaan jähmettymisaika oli 750-1900 ms 

1,6 mm paksulle shokkisuonelle. Tästä voidaan päätellä, että shokkipulssi kesti ainakin yhtä kauan 

kuin jähmettyminen ja aines pysyi 20-25 GPa:n paineessa ainakin 750 ms:n ajan. Tämä yhdistettynä 

alhaiseen shokkipaineeseen viittaa alkuperään syvällä L-kondriittien emokappaleessa, josta se irtosi 

ehkä L-kondriittien emokappaleen hajoamistapahtuman yhteydessä 470 miljoonaa vuotta sitten 

(Sharp ja muut, 2015). 

 

4.10. Breksioituneet kondriitit                                                                                                                   

McSweenin (1999) mukaan yli S3-asteen breksioituneissa kondriiteissa on tummia ja lasisia 

kondriittisen koostumuksen omaavia, monesti paljain silmin erottuvia suonia, jotka haaroittuvat 

suuremmista pääsuonista. Ne ovat muodostuneet in situ -impaktisulamisen ja sulan vanhoihin 

halkeamiin työntymisen vaikutuksesta. Rubin ja muut (1983) saivat selville, että 5 % H-, 22 % L-, 

ja 23 % LL-kondriiteista on breksioita. Hiili-, enstatiitti- ja Rumuruti-kondriittibreksiat ovat myös 

yleisiä. Etenkin CM-ryhmän hiilikondriittiklasteja on niissä tavallisimmin ksenoliitteina kuin muita. 

Kondriiteissa on tavallisesti Fe-Ni-metallin ja troiliitin muodostamia shokkisuonia, erityisesti niissä, 

joilla on korkea metallipitoisuus. Ne vaativat syntyäkseen yli 25 GPa:n paineita.  

Monomiktiset breksiat ovat murskautuneita, mutta aines on yleisesti ehjää ja kappaleet sopivat 

palapelin tavoin yhteen, mutta niiden välissä on tummaa shokkisulamatriksia. Polymiktiset breksiat 

koostuvat kahdesta tai useammasta erilaisen tekstuurin ja koostumuksen omaavista klasteista. 

Cumberland Fallsin aubriitissa on vaaleita alkuperäisen enstatiittisen aineksen ja tummia 

kondriittisia klasteja, jotka ovat tulleet meteoriittiin törmäyksessä. Genomiktiset breksiat ovat 

satunnaisesti esiintyvää kondriittista breksiaa, jossa on koostumuksiltaan samanlaisia, mutta eri 

petrografisten tyyppien klasteja. Impakti kaivoi korkeamman metamorfoosiasteen aineksen syvältä 

emokappaleen sisuksesta ja sekoitti sen lähempää pintaa lähtöisin olevaan, alhaisemman 

metamorfoosiasteen ainekseen. Uudet törmäykset kovettivat tämän seoksen. Kaikissa 

edellämainituissa breksioissa tavallisten kondriittien tekstuurit ovat säilyneet ja luultavasti edustavat 



50 
 

vanhimpien primitiivisten kondriittien emokappaleiden palasia (Norton 2002).     

4.10.1. Regoliittibreksiat 

Regoliitin kehittyminen on luultavasti ominaista esim. useimmille asteroideille. Galileon kuvista 

Idan regoliitin paksuudeksi on arvioitu 150 metriä, joka saataisiin kaiken sen suurimpien 

kraattereiden heitteleaineksen leviämisestä tasaisesti pinnalle. Hyvin kovettuneita ja 

konsolidoituneita regoliittibreksioita muodostuu erilaisten maa-ainesten pakkautuessa ja 

sementoituessa. Niitä on n. 50 % hiilikondriiteista ja yleisesti alle 10 % muista kondriittiluokista. 

McSweenin (1999) mukaan kaikki kondriittibreksiat eivät ole muodostuneet regoliiteissa. Monet 

asteroidit ovat luultavasti kivikasoja (jättiläisbreksioita), jotka ovat uudelleenkertyneet hajonneista 

asteroideista. Breksioiden ja regoliitin tekstuurit ovat samanlaisia ja ne koostuvat erikokoisista 

klasteista. 

 

Nortonin (2002) mukaan joissain kondriiteissa näkyy todisteita kuulumisesta emokappaleen 

pintakerroksen ainekseen. Tämä kerros altistui törmäyksille, mikä synnytti regoliittia samaan tapaan 

kuin Kuussa. Siinä pinta-aines on muokkautunut törmäysten vaikutuksesta, kivet ovat rikkoutuneet 

ja paikalliseen ainekseen on sekoittunut etäisten törmäysten kiveä. Ainekset kiinteytyvät shokin 

vaikutuksesta regoliittibreksiaksi. Luotainten asteroideista, kuten Galileon Idasta, ottamissa kuvissa 

näkyy eri ikäisten törmäyskraattereiden peittämä pinta. Tämä on tyypillistä regoliitin 

muodostumiselle. Pienemmät törmäykset tuottavat impaktisulanutta, yleensä hyvin rakkulaista 

lasia, joka sitoo kivenkappaleita agglutinaateiksi, joita löydettiin ensiksi kuuperästä. Tavallisista 

kondriiteista noin 10 % on regoliittibreksioita, joilla on vaaleat klastit ja tumma perusmassa. 

Perusmassan aines on raekooltaan pölyn kokoluokkaa, peräisin pinnalta, vahvasti shokkiutunutta ja 

saa eniten säteilyä, joka muuttaa kiteet tummiksi. Shokki on levittänyt metallin ja sulfidin 

silikaatteihin tehden ne opaakeimmiksi ja tummemmiksi; tämä näkyy erityisesti kondriittisissa 

regoliittibreksioissa, joissa on paljon Fe-Ni-metallia ja troiliittia.  

 

Ilmakehättömällä emokappaleella aurinkotuulen hiukkaset, joiden joukossa on He-, Ar- ja Ne-

ytimiä, tunkeutuvat mineraaleihin 10-5 cm:n syvyyteen asti ja aiheuttavat niihin jalokaasuylimäärän, 

joka on havaittavissa massaspektrometrillä. Ne esiintyvät lähes pelkästään perusmassassa, mikä 

selittynee kappaleen kasvulla akkreetion kautta. Pinnan kivet rikkoutuvat vähitellen regoliitiksi, 

joka altistuu aurinkotuulelle. Suurienergisimmät aurinkotuulen hiukkaset syntyvät flare-

purkauksissa. Ne tunkeutuvat kiteisiin 1 mm:n syvyyteen, mihin ne jättävät jälkiä. Näitä löydettiin 

ensiksi meteoriittien, mutta myöhemmin myös Kuun regoliittibreksioista. Tummassa matriisissa 
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jälkiä näkyi 2-20 %:ssa rakeista. H-kondriittisia regoliittibreksioita, joilla on vaihtelevat 

jalokaasupitoisuudet, on muodostunut, kun satunnaiset suuret törmäykset paljastivat syvältä H5- tai 

H6-kerroksia. Mikrometeoroidien törmäykset erodoivat näitä tuottaen vaaleita klasteja, jotka 

sekoittuvat tummaan regoliittiainekseen. Läheisen törmäyksen shokkiaalto aiheuttaa vähäistä 

sulamista rakeiden pinnoilla, joka sementoi ainekset (Norton 2002). 

4.10.2. Impaktisulabreksiat 

Nortonin (2002) mukaan asteroideilla törmäyskraattereiden synty tuottaa usein yli 90 GPa:n 

shokkipaineita, mikä muodostaa vastasyntyneen kraatterin alle sulalinssin jopa 1 km:n syvyyteen 

saakka. Kiven alkuperäinen tekstuuri katoaa ja jäähtymisen myötä muodostuu magmakivimäinen 

tekstuuri. Törmäävän kiviaineksen tekstuuri tuhoutuu suurelta osin sulaessaan osittain linssissä. 

Yleensä sulaminen on epätäydellistä, joten tulos on sulaneen kiven ja sulamattomien törmääjän 

kappaleiden sekoitus. Näitä kutsutaan impaktisulabreksioiksi, joissa on monesti säilynyt jälkiä 

useista törmäyksistä. Tämä näkyy erityisen hyvin Cat Mountain -meteoriitissa, joka on harvinainen 

L5-tekstuurin kondriittisia klasteja sisältävä impaktisulabreksia. Emokappale muodostui L5-

kondriittina n. 4,55 miljardia vuotta sitten. Yksi tai useampi törmäys rikkoi pinnan useiden metrien 

syvyyteen, mistä ovat osoituksena shokkisuonet klasteissa. Noin 880 miljoonaa vuotta sitten suuri 

törmäys synnytti yli 1 km:n läpimittaisen kraatterin tuottaen yli 80 GPa:n shokkipaineita. Törmäys 

muodosti kraaterin alle sulalinssin ja sekoitti kondriittiklastit shokkisulaneeseen matriksiin. Sula 

jäähtyi impaktisulabreksiaksi. 

 

4.11. Maanpäällinen rapautuminen 

Meteoriitit rapautuvat helpommin kuin useimmat maanpäälliset kivet, sillä niissä on mineraaleja, 

joissa tapahtuu tuhoisia muutoksia rapautumisen edetessä. Meteoriitin terrestrinen ikä on se aika, 

jonka meteoriitti on ollut maapallon pinnalla. 

 

4.11.1. Wlotzka-asteikko  

Wlotzka (1993) jakoi tavallisten kondriittien rapautumistilan 7 tasoon, joita merkitään asteikolla 

W0-W6: 

W0: Ei näkyvää rauta-nikkelirakeiden tai sulfidien hapettumista. Vasta pudonneet kappaleet, jotka 

löydetään päivien kuluttua putouksesta, edustavat tätä astetta. 

W1: Ohuita oksidireunoja metallirakeiden ja troiliitin ympärillä; joitain pieniä oksidisuonia. 
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W2: Metallirakeiden ja rautasulfidin kohtalaista (20-60%) hapettumista. 

W3: Voimakasta metallirakeiden ja troiliitin (60-95%) hapettumista.  

W4: Metallirakeet ja troiliitti hapettuneet täysin. Ei silikaattien rapautumista. 

W5: Mafisten silikaattien alkavaa kemiallista rapautumista, pääosin pitkin halkeamia. Ohuthieessä 

muutoksia näkyy ensiksi oliviinissa. Rapautuminen alkaa rakeiden sisällä, ei niiden reunoilla. 

W6: Mafisten silikaattien laajamittaista korvautumista rautaoksideilla ja savimineraaleilla. Matriisin 

joukossa olevissa maasälvissä ei näy vaikutuksia.  

Meteoriitit kerättiin Rooseveltin piirikunnasta New Mexicosta kuumasta aavikkoympäristöstä. 

Terrestriset ajat vaiheille W2-W6 ovat: 

W2: 5000-15000 vuotta 

W3: 15000- 30000 vuotta  

W4: 20000-35000 vuotta  

W5 ja W6: 30000-> 45000 vuotta 

4.11.2. Antarktiksen meteoriittien rapautumisasteikko 

Antarktiksen meteoriiteissa näkyi paljon vähemmän rapautumista pidemmillä terrestrisillä ijillä. 

Tämä johtunee siitä, että ne jäivät jään sisään tuhansiksi vuosiksi ennen paljastumistaan 

rapautuminen alkaessa vasta niiden vapauduttua jäästä pinnalle. Antarktiksen meteoriiteille 

käytetään yksinkertaisempaa luokitusjärjestelmää. Niin kuin Wlotzkan järjestelmä, se perustuu 

ruostumisen tasoon. Vain kolme luokkaa on tunnistettu: 

A. Vähäistä ruostumista; metallihiukkasten ruostehalot ja pitkin halkeamia esiintyvät ruostetahrat 

ovat vähäisiä. 

B. Kohtalaista ruostumista; suuria ruostehaloja metallihiukkasilla ja ruostetahrat sisäisissä 

halkeamissa ovat laajalle levinneitä.  

C. Ankaraa ruostumista; metallihiukkaset ovat pääosin, ellei kokonaan, muuttuneet ruosteeksi ja 

kappale on läpikotaisin ruosteen tahraama.  

Luokitteluun on lisätty myös matalamman tason ”e” A, B, C-määrityksen mukaan, mikäli 

meteoriitissa on havaittavissa pinnalla evaporiittiesiintymiä. Molemmat järjestelmät ovat jyrkän 

kvalititatiivisia ja subjektiivisia; siten meteoriitin rapautumista voidaan arvioida eri tavoin. Nämä 
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luokitukset toimivat melko hyvin rautarikkaiden, muttei rautaköyhien meteoriittien kohdalla. 

Meteoriiteille, joissa ei ole vapaata metallia, asteikkojen arvo on heikentynyt. Näillä rapautumisaste 

määritellään ”kokonaisruosteisuuden” perusteella, missä silikaattien rauta on pelkistynyt 

mineraalien rapautumisen seurauksena (Norton 2002). 

 

5. KONDRIITTIEN MINERALOGIA 

 

5.1. Yleistä  

 
Rubinin (1997) mukaan meteoriiteista on tunnistettu 275 mineraalia. Ne kertovat varsin 

monimuotoisista hapetus-pelkistysolosuhteista ja joskus epätavallisista muodostumisolosuhteista. 

Oliviini, pyrokseeni ja plagioklaasi ovat päämineraaleina vedettömissä tavallisissa kondriiteissa 

sekä hiili- ja Rumuruti-kondriiteissa. Tärkeimmät opaakit mineraalit ovat kamasiitti, kromiitti ja 

troiliitti. Enstatiittikondriittien päämineraalit ovat enstatiitti, plagioklaasi, SiO2, kamasiitti, nitridit, 

silisidit ja Ca-, Mg-, Na-, Mn-, K-, Ti-, ja Cr-rikkaat sulfidit. Akvaattisesti rapautuneissa 

hiilikondriiteissa on runsaasti fyllosilikaatteja (esim. savimineraaleja), magnetiittia, erilaisia 

sulfaatteja ja sulfideja sekä karbonaatteja. IAB/IIICD- ja IIE-rautojen silikaattisulkeumat koostuvat 

mafisista silikaateista, plagioklaasista, sulfideista, oksideista ja fosfaateista. Meteoriiteille ominaisia 

mineraaleja on muodostunut shokin vaikutuksesta. Niihin kuuluvat esim. martensiitti (2-Fe,Ni), 

jolla on vääristynyt kuutiomainen kiderakenne. Sitä muodostuu taeniitista shokin aiheuttaman 

uudelleenkuumenemisen ja nopean jäähtymisen yhteydessä. Ringwoodiittia ja majoriittia, jotka ovat 

oliviinin ((Mg, Fe)2SiO4) ja silikaattiperovskiitin ((Mg, Fe)SiO3) polymorfeja, muodostuu 

shokkisuonissa tavallisissa kondriiteissa.  

 

Kvartsi (SiO2) on suhteellisen harvinaista kondriiteissa. Dawsonin ja muiden (1960) mukaan sitä on 

aksessorina kanadalaisessa Abeen EH4-kondriitissa. Myös maasälvät ovat yleensä aksessorisia. 

Kivimeteoriiteissa jopa 23 % raudasta voi olla alkuainemuodossa ja loppu on oksideina, sulfideina, 

karbideina ja fosfideina tai oliviineissa tai pyrokseeneissa. Rauta on metallina meteoriiteissa aina 

sekoittuneena nikkeliin, jonka pitoisuus on < 5-25 %. Useimmissa kivimeteoriiteissa oliviinin Fa-

pitoisuus on yleensä 15-30 %. Kivimeteoriitit nimetään pyrokseenikomponentin mukaan; 

esimerkiksi meteoriitteja, joissa on n. 20 % ferrosiliittiä, kutsutaan oliviini-brontsiittikondriiteiksi, 

eli niissä on oliviinia ja brontsiittia sekä kondriittinen rakenne. Oliviini-hypersteenikondriitit taas 
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sisältävät 22-30 % ferrosiliittiä. Kaikki klinopyrokseenit ovat tärkeitä aksessorisia mineraaleja 

kivimeteoriittien luokittelussa.  

 

Tavallisimmat kivimeteoriitit ovat pääosin oliviinia (40-50 p-%), pyrokseenia (15-25 p-%) ja Fe-Ni-

metallia (< 3-23 p-%). Niissä on yleensä troiliittia (FeS), joka erottuu helposti pronssisen värinsä 

perusteella. Tavallisin rautaoksidi on magnetiitti (Fe3O4), jota on sulamiskuorissa. Hapettuneet ja 

akvaattisesti rapautuneet magnetiittirakeet ovat yleisiä hiilikondriiteissa (Brearley and Jones 1998; 

Hutchison 2004; Weisberg et al. 2006). Magnetiitti on CI-kondriiteissa toiseksi yleisin olomuoto. 

Sitä on runsaasti myös CR- ja CV-kondriiteissa sekä CM-kondriittien fayaliitti-hedenbergiitti-

magnetiittiyhdistelmien hienorakeisissa kondrien reunoissa, mutta tavallisesti se puuttuu CO-

kondriiteista (Choi et al. 1997; Krot et al. 2000; Brearley 2006). Useimmissa kivimeteoriiteissa on 

5-10 % plagioklaasimaasälpää. Tavallisin plagioklaasityyppi on Na-pitoinen. Pitkään maanpinnalla 

olleissa meteoriiteissa on sekundäärisiä rapautumismineraaleja. Niihin kuuluu oksideja ja 

hydroksideja, jotka ovat syntyneet Fe-Ni-metallin hapettuessa ja fosfaatteja, jotka ovat 

muodostuneet schreibersiitin rapautuessa sekä troiliitin muuttuessa syntyneitä sulfaatteja (Rubin 

1997). 

 

5.2. Tavallisten kondriittien kemialliset tyypit  

 

Nortonin (1998) mukaan tavalliset kondriitit jaotellaan kokonaisrauta- ja metallipitoisuuksien 

perusteella eri luokkiin. H-kondriiteissa on 25-31 p-% rautaa, josta 15-19 % on vapaana, mikä 

aiheuttaa niiden heikon magneettisuuden. Ne koostuvat pääosin yhtä suurista määristä oliviinia ja 

pyrokseenia. Pyrokseeni on yleensä brontsiittia ja oliviinin fayaliittipitoisuus Fa16-Fa20. Tavallisen 

kondriitin oliviinin Fa-pitoisuus on määritettävä ensin, minkä avulla se voidaan sijoittaa tyyppeihin 

3-6. L-kondriitit sisältävät 20-25 % rautaa, mutta vapaan raudan määrä on vain 4-10 %, minkä 

vuoksi ne ovat heikommin magneettisia. Oliviinia on paljon, mutta sen Fa-pitoisuus on 23-26 %, 

koska enemmän rautaa on hapettuneena ja siinä on hypersteeniä. LL-kondriitit sisältävät tavallisista 

kondriiteista vähiten rautaa; 19-22 p-% totaalirautaa ja metallia on alle 1 %- yleensä n. 3 % ja täten 

ne ovat tavallisista kondriiteista heikoimmin magneettisia. Oliviinin Fa-pitoisuus on 27-32 %. 

Pelkistyneen ja hapettuneen raudan suhde on peruskriteeri H-, L- ja LL-kondriittien 

tunnistamisessa. H-kondriitit sisältävät vähiten ja LL-kondriitit eniten happea. Luultavasti sitä oli 

Aurinkokunnan alkuaikoina vähiten lähellä Aurinkoa ja määrä kasvoi progressiivisesti 

etäännyttäessä siitä, minkä perusteella voidaan päätellä, että H-kondriitit luultavasti muodostuivat 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12909/full#maps12909-bib-0010
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12909/full#maps12909-bib-0056
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12909/full#maps12909-bib-0107
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12909/full#maps12909-bib-0025
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12909/full#maps12909-bib-0074
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12909/full#maps12909-bib-0009
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lähempänä Aurinkoa kuin L- ja LL-kondriitit.  

 

5.3. Enstatiittikondriittien mineraalikoostumus 

 

E-kondriitit ovat harvinaisia (< 2 % kivimeteoriiteista). Niiden on täytynyt muodostua 

happiköyhissä oloissa, sillä suurin osa raudasta on joko Fe-Ni-metallina tai troiliittina. 

Pyrokseenissa ei ole rautaa vaan piin ohella pelkästään magnesiumia. Enstatiittia on noin 65 %, 

mistä meteoriitti on saanut nimensä. Tavallisesti oliviinin Fa-pitoisuus alle 1 %. Jaottelu EH- ja EL-

tyyppeihin on tehty totaalirautapitoisuuden mukaan. EH-tyypissä on enemmän totaalirautaa (n. 

30 %) ja –metallia ja EL-tyypissä on vähemmän totaalirautaa (n. 25 %) ja -metallia. Djerfisheriittiä 

(K6(Fe, Cu, Ni)25S26Cl) on löytynyt aksessorina malawilaisesta Kota-Kotan EH3- ja 

eteläafrikkalaisesta St. Marksin EH5-kondriitista. Sitä on havaittu myös Pena Blanca Springin 

aubriitista (Fuchs 1966). Kallemeyn ja Wasson (1986) raportoivat 17 enstatiittikondriitin 30 

alkuaineen pitoisuudet, mukana on esim. kahdeksan EH3-kondriittia. Rapautumattomien EH3-, 4- 

ja 5-kondriittien koostumukset näyttävät olevan samanlaisia, minkä vuoksi faasien koostumuserot 

heijastavat EH4- ja 5-kondriittien metamorfoosia. EH3-tyypin kamasiitti- ja perryiittisysteemi 

vastaa EH4- ja 5-kondriittien kamasiittisysteemiä, mikä viittaa perryiitin joko härmistyneen 

metalliksi korkeissa lämpötiloissa tai liuenneen kamasiittiin EH4- ja 5-kondriittien metamorfoosin 

aikana. EL-kondriittien La/Sm-suhde on merkittävästi alhaisempi ja Co/Ni-suhde selvästi 

korkeampi kuin EH-kondriiteissa. EL-kondriiteilla on fraktioituneet refraktoris-litofiilisten 

alkuaineiden pitoisuudet suhteutettuna CI-kondriitteihin. Ni-normalisoidut refraktoristen 

siderofiilisten alkuaineiden pitoisuudet ovat suurempia ja volatiilisten alkuaineiden alhaisempia 

kuin EH-tyypissä. Voimakas pelkistyneisyys, ainutlaatuinen fraktioitumistapa ja alhainen 

happipitoisuus viittaavat muodostumiseen Merkuriuksen kiertoradan sisäpuolella.  

 

El Goresyn ja muiden (2017) mukaan enstatiittikondriittien mineraalikoostumusta ohjaavista 

parametreistä tärkeimmät ovat hyvin alhaiset hapen ja rikin fugasiteetit (fO2, fS2). Näitä säätelevät 

C/O-suhteet ovat arviolta 0,83-1,03. Ne ovat säilyneet parhaiten Almahata Sittassa ja kondriiteissa 

ALHA 77295 (EH3) ja MAC 88136 (EL3). Ne aiheuttavat litofiilisten alkuaineiden käytöksen 

muuttumisen kalko- tai siderofiiliseksi, mikä on synnyttänyt epätavallisia mineraaliyhdistelmiä, 

joissa on runsaasti eksoottisia sulfidimuotoja ja rikastumista, esimerkiksi silisidejä ja fosfideja. 

Enstatiittikondriittien muodostumista ja lähtöaluetta voidaan parhaiten selvittää tutkimalla 

primitiivisimpiä jäseniä mineralogisilla, petrologisilla ja kosmokemiallisilla menetelmillä sekä I- ja 
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Xe-ajoituksella. Syntyalueiden paine- ja lämpötilaolosuhteet muodostumisen aikoihin, ennen sitä ja 

sen jälkeen voidaan päätellä.  

 

EL3- ja EH3-kondriittien rakenteet ja mineraalikoostumukset ovat täysin erilaiset. Molemmissa on 

säilynyt informaatiota syntyalueista ja mahdollisista C/O-suhteen muutoksista. Näihin kuuluvat 

kondrit ja niiden sirpaleet, enstatiitin dominoimat yksityiskohdat ja metallinodulit. EL3-kondriittien 

kondrien ja monikulmaisten sirpaleiden oldhamiitin negatiivinen Eu-anomalia kertoo kyseessä 

olevan tavallinen kosmokemiallinen lähde. Metallinodulit ovat EH3:ssa metalli- ja 

sulfidikonglomeraatteja ja EL3:ssa vyöhykkeisiä C-pitoisia ja metallisia. Tämä osoittaa 

alkuperäisen tekstuurin ja koostumuksen säilyneen. Sinoiitin, enstatiitin, grafiitin ja diopsidin 

tekstuurit kertovat nukleaatiosta ja kasvusta, mikä viittaa vahvasti C/O-suhdeluvun vaihtelemiseen 

nukleaation ja kasvun aikana. Emokappaleilla ei tapahtunut muodostumista edeltänyttä tai 

dynaamista sulamisjaksoa. Tähän viittaavat muun muassa EH3- ja EL3-kondriittien mineralogiset 

koostumukset, sulfidien suhteet, sinoiitin, enstatiitin ja grafiitin yhteenkasvu, grafiitin C- ja N-

isotooppien suhteet ja 129I/129Xe- ja 53Mn/53Cr-ajoitukset (El Goresy ja muut, 2017). 

 

 

5.4. Khatyrkan CV3-kondriitin kvasikiteet 

 

Khatyrkan CV3-kondriitista on löytynyt ensimmäiset luonnolliset kvasikiteet ja uusia mineraaleja. 

Ma ja muut (2017) ovat löytäneet siitä kolme uutta mineraalia (hollisteriitti (Al3Fe), kryatskoiitti 

(Al,Cu)6(Fe,Cu) ja stolperiitti (AlCu) ja lisäksi nimeämätön kvasikide (i-II), jolla on sama 

ikosaedrinen symmetria kuin ikosaedriitillä). Hollisteriitti esiintyy yhdessä stolperiitin, ikosaedriitin 

(Al63Cu24Fe13) ja khatyrkiitin kanssa (Kuva 21). Kryatskoiitti taas esiintyy Al:n ja khatyrkiitin 

kanssa, stolperiitti khatyrikiitin ympäröimänä tai yhdessä ikosaedriitin ja/tai hollisteriitin ja 

khatyrkiitin kanssa. Näiden piirteet ja yhteydet matriksiin kertovat meteoriitin AlCuFe-metallin 

ekstraterrestrisestä alkuperästä. Kvasikidefaasi on ikosaedriittiä. Se on todennäköisesti muodostunut 

noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Kvasikiteet esiintyvät yhdessä diopsidin, forsteriitin, stishoviitin ja 

khatyrkiitin (CuAl2), kupaliitin (CuAl) ja AlCuFe:n kanssa. Erityisen kiinnostava on sisuksesta 

peräisin oleva stishoviittirae, jossa on kvasikidesulkeuma (Bindi ja muut, 2011).  
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Kuva 21. BSE-kuvia Khatyrkan CV3-kondriitin Al-Cu-Fe-yhdistelmistä, joissa on kahta kvasikidesukupolvea. Metallit 

koostuvat khatyrkiitistä (“kh”), stolperiitista (“st”), hollisteriitista (“ho”) ja ikosahedriitistä (“i-I”). Punaiset katkoviivat 

kuvassa a kuvaavat ikosahedriittirakeiden rajoja. Hollisteriittirakeen ylä- ja alapäät rajoittuvat spinellikuoreen (“crust”). 

Tämä voidaan tulkita ristiinleikkaussuhteeksi, mikä viittaa siihen, että hollisteriitti ja i-I ovat reliktisiä. Kuvassa c on 

kvasikiteitä (“i-II”), jotka ovat erilaisia kuin i-I. i-II:ta ympäröi stolperiitti, ja sitä edelleen khatyrkiitti. Metalliyhdistelmän 

ulkopuolisella tummalla alueella on silikaatteja. Lähde: Lin ja muut (2017). 

 

Ekstraterrestrinen alkuperä on päätelty metallin kanssa väliinkasvaneiden pyrokseenien ja oliviinien 

18O/16O- ja 17O/16O-suhteista. Ne ovat samanlaiset kuin hiilikondriittien vedettömissä faaseissa.  

Mineraaliyhdistelmän syntytapaa ei tunneta. Se on äärimmäisen pelkistynyttä ja Al:n esiintyminen 

Cu:n kanssa on yllättävää. Tämä osoittaa, että kvasikiteitä voi syntyä luonnossa ja että ne voivat 

säilyä miljardien vuosien ajan (Bindi ja muut, 2011). Kvasikiteet ovat Asimowin ja muiden (2016) 

mukaan syntyneet pienkappaleiden keskinäisissä törmäyksissä. He tekivät kokeen, jossa laitettiin 

ruostumattomasta teräksestä tehtyyn kammioon 5 mm leveisiin ja 0,5-1 mm paksuihin kiekkoihin 

oliviinia koostumukseltaan (Mg0.75Fe0.25)2SiO4, CuAl5-metalliseosta, Canyon Diablon FeNi-

lejeerinkiä ja Al14Cu4FeNi-sekoitusta. Näihin ammuttiin projektiili nopeudella 896 ± 4 m/s. Shokki 

kesti 500 ns ja maksimipaineet olivat 14-21 GPa. Kun kammio tutkittiin, CuAl5-metallin ja oliviinin 

raja-alueella sekä kammion seinillä oli mikrometrin kokoisia kvasikiteistä koostuvia ikosaedrisia 

rakeita, joiden koostumus on Al68–73Fe11–16Cu10–12Cr1–4Ni1–2. Koe osoitti luonnollisten kvasikiteiden 

syntyvän shokin vaikutuksesta.  

 

5.5. Suizhoun L6-kondriitin xieiitti 

 

Chenin ja muiden (2008) mukaan kiinalaisen Suizhoun L6(S5)-kondriitin shokkisuonista on 

löydetty uusi mineraali, xieiitti, joka on nimetty Xiande Xien mukaan. Se on kromiitin (FeCr2O4) 
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korkean paineen polymorfi, joka on muodostunut korkeissa P-T-olosuhteissa yhdessä esim. 

ringwoodiitin ja majoriitin kanssa. Paineen ja lämpötilan on arvioitu olleen 18-23 GPa ja 1800-1950 

oC. Mineraalilla on ortorombinen CaTi2O4-tyyppinen rakenne, ja sen tiheys on 5,63 g/cm3. 

Rakenteen synty on vaatinut 20-23 GPa:n painetta ja 1800-2000 oC:n lämpötilaa. Tämä faasi voisi 

olla isäntäfaasi Cr:lle, Mn:lle, Al:lle, Mg:lle, Fe:lle ja muille metallisille alkuaineille Maan vaipassa. 

Chenin ja muiden (2008) mukaan Suizhoussa on vähän ohuita, n. 20-300 m:n paksuisia 

shokkisuonia, jotka koostuvat karkeista mineraalikappaleista ja hienorakeisesta perusmassasta. 

Edelliset ovat ringwoodiitin, linguniitin, majoriitin ja tuitiitin kertymiä. Niissä on myös NaAlSi3O8-

hollandiittia ja perusmassan majoriitti-pyrooppia. Edellisessä ei ole silikaattilasia, kuten albiittilasia. 

Ringwoodiitti ja majoriitti viittaavat lämpötilaan 1900-2000 oC ja paineeseen 23-24 GPa, joka 

vallitsi muutaman sekunnin ajan, mikä riittää mineraalien kiteytymiselle. Chen ja muut (2003) 

saivat timanttilasikokeilla selville, että kromiitti muuttuu faasiksi CaFe2O4 (kalsiumferriitti, KF) 

12,5 GPa:n paineessa ja faasiksi CaTi2O4 (kalsiumtitanaatti, KT) 20 GPa:n paineessa. Suizhousta 

tehdyt alustavat tutkimukset ovat paljastaneet kromiitin olevan shokkimetamorfoitunutta KT-

polymorfia. Chenin ja muiden (2008) mukaan xieiitti on ensimmäinen näistä mineraaleista. 

 

6. KONDRIITTIEN TÄHTIENVÄLINEN AINES 

 

Reynolds (1960) löysi Richardtonin ja Murrayn meteoriiteista isotooppien 129I ja 244Pu hajoamisessa 

syntyneitä ksenonin isotooppeja 129 ja 131-136 ja muita jalokaasuanomalioita. Eräät tutkijat 

ehdottivat niiden olevan merkkejä jättiläistähdissä syntyneistä isotoopeista, jotka kulkeutuivat 

kiinteiden rakeiden mukana protoplanetaariseen kiekkoon (Norton 2002). Vuonna 1979 CA-

sulkeumista löydettiin n. 4 %:n 16O-ylimääriä. Tämä viittasi siihen, että jättiläistähdissä syntyneet 

isotoopit selvisivät meteoriitteihin asti.  

 

6.1. Nanotimantit 

Nortonin (2002) mukaan Roy S. Lewis ja hänen kollegansa Chicagon yliopistossa löysivät vuonna 

1973 ”eksoottisia” happi-isotooppisuhteita hiilikondriiteista. Tässä yhteydessä ”eksoottinen” 

tarkoittaa sitä, etteivät ne olleet ominaisia aurinkokunnalle. Vuonna 1978 he löysivät Murchisonista 

ksenonia, jonka isotooppisuhteet hapen tavoin olivat ”eksoottisia”. 13C oli rikastunut suhteessa 

aurinkokuntaan. Lewis ja muut (1987) esittivät vakuuttavan todisteen, että tähtienväliset timantit 



59 
 

olivat hiilen kuljettimia. Murchisonissa oli 1-3 nm:n kokoisia nanotimantteja. Nämä ovat pienimpiä 

meteoriiteista tutkittuja rakeita, ja ionimikroproobilla niitä ei voi analysoida yksittäisinä. Pitoisuus 

on noin 1400 ppm. Ne ovat nähtävästi yleisimpiä tähtienvälisiä rakeita kondriiteissa ja muodostavat 

6 % Murchisonin hiilestä. Stroudin ja muiden (2011) mukaan nanotimantteja on löytynyt myös mm. 

Allenden meteoriitista. 

 

Yhden teorian mukaan ne ovat muodostuneet hiilipitoisten punaisten jättiläisten tähtituulissa, toisen 

taas tyypin II supernovissa ja kolmannen mukaan kaksoistähdessä, jossa aineksen virtaus 

hiilipitoisesta punaisesta jättiläisestä valkoiseen kääpiöön aiheuttaa timanttien tiivistymisen. 

Lopulta tyypin Ia supernovaräjähdys tuottaa eksoottisia Xe-isotooppeja, jotka liittyvät timantin 

rakenteeseen. Tämä selittää vain osan piirteistä ja isotooppisuhteista. McSweenin (1999) mukaan 

vuonna 1964 kondriitista löytyi ksenonia, joka oli rikastunut raskaimpien ja kevyimpien 

isotooppiensa suhteen (Xe-HL). Se on niin erilaista kuin normaali Xe, ettei se voi olla peräisin 

aurinkokunnastamme. Anders ja Zinner (1993) saivat selville isäntämineraalin olevan timantti, kun 

he käyttivät Xe-HL-muotoa sijainnin määrittämisessä liuotettaessa meteoriittia hapoilla. Kun yli 

99,9 % oli liuennut, jäljelle jäi keskimäärin 25 Å:n kokoisia timantteja (pitoisuudet useita satoja 

ppm). Ne luultavasti tiivistyivät punaisten jättiläisten hiilirikkaiden ulkokerrosten laajetessa ja 

jäähtyessä. Xe-HL on syntynyt supernovissa ja luultavasti päätynyt tähtituuleen, joka kaappasi 

mukaansa timanttipölyä ja sitoutui nanotimantteihin (McSween 1999). 

 

6.2. Piikarbidi  

 

McSweenin (1999) mukaan kondriittien tähtienvälisistä rakeista tunnetaan nykyään myös mm. 

yhdisteitä piikarbidi (SiC), grafiitti (C), korundi (Al2SiO3) ja piinitridi (SiN). 

Elektronimikroskoopilla on myös havaittu Ti-, Zr- ja Mo-karbidien sulkeumia SiC- ja 

grafiittirakeissa. Esimerkiksi piikarbidista on tehty O-, N-, Si-, Mg-, Ca-, Ti-, Sr-, Ba-, Sm-, Nd-, 

He-, Ne-, Ar-, Xe- ja Kr-isotooppianalyysit niiden alkuperän selvittämiseksi. Isotooppianomaliat, 

kuten 44Ca-ylimäärä, viittaavat supernovan r-prosessiin ja muiden koostumukset s-prosessiin, jota 

tapahtuu punaisissa jättiläisissä. Punaisissa jättiläisissä ja supernovissa muodostuneiden SiC-

rakeiden Si-, C- ja N-isotooppisuhteet poikkeavat toisistaan. Piikarbidi on kondriiteissa paljon 

nanotimantteja harvinaisempaa (muutama ppm), mutta rakeet ovat paljon suurempia, noin 1 m 

kokoisia. Nortonin (2002) mukaan vuonna 1987 löydettiin SiC-rakeita Murrayn CM2-kondriitista. 

Anomaaliset Ne- ja Xe-isotoopit olivat rikastuneet 20000-kertaisesti suhteessa Aurinkokuntaan. Ne 

olivat euhedrisiä, useimmat kooltaan 0,3-3 m ja muodoiltaan heksagonisia tai trigonisia. 
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Suurimmat, ≤ 20 m:n kokoiset rakeet ovat anhedraalisia (Kuva 22). Meteoriittitutkijat ovat laajalti 

yksimielisiä siitä, että SiC-rakeet ovat peräisin n. 1 MSun -kokosista hiilipitoisista tähdistä, jotka ovat 

siirtyneet asymptoottisten jättiläisten (AGB) ryhmään. Tähden laajetessa punaiseksi 

superjättiläiseksi tapahtuu runsasta piihin sitoutuneen hiilipölyn tuotantoa. Pientä osaa 

isotooppisuhteista ei voi selittää AGB-mekanismilla, vaan ne ovat supernovien aikaansaannosta.  

 

 

Kuva 22. SEM-kuvia Murchisonin meteoriitin SiC-rakeista. Suuremmat rakeet, kuten nämä, ovat suhteellisen harvinaisia. 

(a) Kuoppainen pintarakenne, joka on ominainen SiC-rakeille ja johtuu todennäköisimmin meteoriitista erottelemisessa 

käytetyistä ankarista kemiallisista käsittelyistä. Rakeen 12C/13C-suhde on 55 (aurinko=89). (b) SiC-rae, jolla on tasainen 

pinta. Rakeen 12C/13C-suhde on 39. Lähde: Lodders ja Amari (2005). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

6.3. Grafiitti 

 

Amari ja muut (1990) löysivät Murchisonin meteoriitista grafiittia, jonka he tulkitsivat olevan 

tähtienvälistä. Se oli vielä harvinaisempaa kuin piikarbidi (pitoisuus < 1 ppm) rakeiden 

keskihalkaisijoiden ollessa 1-7 m. Meteoriittigrafiitin morfologia vaihtelee amorfisesta kiteiseen ja 

muodot sisäkkäisistä palloista (Kuva 23) heksagonisiin kiteisiin. Pallojen poikkeavat 12C/13C-

suhteet kertovat tähtienvälisestä alkuperästä. Yhdestä löytyi tähtienvälisiä TiC-rakeita, joita se oli 

ilmeisesti suojannut tähtienvälisessä avaruudessa. Jadhav ja muut (2013) raportoivat Orgueilin CI-

kondriitin presolaaristen grafiittirakeiden C-, N-, O-, Si-, Al-Mg-, K-, Ca- ja Ti-isotooppien 

NanoSIMS-analyyseistä. Isotooppimittaukset tehtiin 345 yli 1 m kokoisesta alhaisen tiheyden 

rakeesta kolmesta fraktiosta ja suuren tiheyden rakeesta neljästä fraktiosta. Kaikista fraktioista kahta 

lukuunottamatta löytyi presolaarista grafiittia, mistä kertovat hyvin laajat 12C/13C-suhteiden 

vaihtelut (4-2480). Alhaisen tiheyden rakeissa on 18O-, 15N- ja 28Si-ylimääriä ja hyvin korkeat 26Al-, 

41Ca- ja 44Ti-isotooppisuhteet, mitkä viittaavat alkuperään supernovissa. Suurimmassa osassa suuren 

tiheyden rakeista on tavallista typpeä ja happea, ja ne ovat yleisesti rikastuneet 29Si- ja 30Si- ja 12C- 
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isotooppien suhteen. 30Si- ja 12C-ylimäärät ja lyhytikäisten radionuklidien (26Al ja 41Ca) 

matalammat pitoisuudet viittaavat alkuperään alhaisten metallipitoisuuksien AGB-tähdissä. Rakeet, 

joilla on alhaiset 12C/13C-suhteet, eikä merkkejä 44Ti:stä ja suuria Ca:n 42 ja 43- ja Ti:n 46, 47, 48, 

49 ja 50-isotooppien ylimääriä, ovat luultavasti peräisin post-asymptoottisista jättiläistähdistä. 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että suurin osa alhaisen tiheyden grafiittirakeista on peräisin 

supernovista, kun taas suuren tiheyden rakeet useista eri lähteistä: alhaisen metallipitoisuuden 

uudelleen syntyneistä AGB-tähdistä, tyypin II supernovista ja mahdollisesti J-tyypin tähdistä. 

 

 

Kuva 23. SEM-kuvia Aurinkoa vanhemmista (presolaarisista) grafiittirakeista, jotka edustavat kahta erilaista morfologiaa: 

(a) “sipuli”-tyyppinen grafiittirae, jolla on kerroksellinen pintarakenne; (b) “kukkakaali”-tyyppinen grafiittirae, joka on 

ilmeisesti pienten rakeiden yhteenkertymä. Lähde: Lodders ja Amari (2005). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

6.4. GEMS 

 

McSweenin (1999) mukaan GEMS (Glass with Embedded Metal and Sulfides)-rakeet (Kuva 24) 

esiintyvät sulkeumina mikrometeoriiteissa, jotka ovat luultavasti peräisin komeetoista. GEMS-

rakeet koostuvat amorfisista silikaateista, joissa on Fe-Ni-metalli- ja rautasulfidipalasia. Oletusta 

tähtienvälisestä alkuperästä tukee altistuminen voimakkaalle säteilylle. Havainnot viittaavat siihen, 

että tähtienvälisen aineen silikaatit saattavat olla pääosin amorfisia kosmisten säteiden 

vaikutuksesta. Kellerin ja Messengerin (2011) mukaan GEMS-rakeiden alkuainepitoisuudet eivät 

vastaa tähtienvälisen pölyn keskikoostumuksia, niissä on liian vähän Mg:tä, Fe:tä ja Ca:ta sekä liian 

paljon S:ä. Happi-isotooppisuhteiden perusteella arvioituna 1-6% GEMS-rakeista on 

sirkumstellaarisia. Suurimmalla osalla (94-99%) GEMS-rakeista happi-isotooppisuhteet ovat samat 

kuin terrestrisillä aineksilla ja hiilikondriiteilla. Koska niillä on auringonkaltaiset isotooppisuhteet ja 

erilaiset alkuainekoostumukset kuin Auringolla, luultavasti suurin osa GEMS-rakeista muodostui 

protoplanetaarisessa kiekossa myöhäisinä epätasapainoisina kondensaatteina. Keller ja Messenger 
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(2011) mittasivat GEMS-rakeiden O/Si-, Mg/Si-, Al/Si-, S/Si-, Ca/Si-, Fe/Si- ja Ni/Si-suhteita. 

Keskimäärin Mg-, S-, Ca-, Fe- ja Ni-pitoisuudet olivat suhteessa Si:n määrään n. 60% Auringon 

vastaavista. Bradley (2013) kommentoi Kellerin ja Messengerin päätelmiä. Hänen mukaansa esim. 

mikrometeoriittien terminen epävakaus ja kemiallinen reaktiivisuus ilmakehään saapumisen 

yhteydessä voi muuttaa alkuaine/Si-suhteita. 

 

                                                           

 

Kuva 24. GEMS-rakeiden kertymä luultavasti komeetasta peräisin olevassa mikrometeoriitissa. Kertymää pitää yhdessä 

hiilipitoinen aines. Lähde: Keller ja Messenger (2011). Kuva julkaistu kustantajan luvalla. 

 

7. KONDRIITTIEN KRONOLOGIA 

 

7.1. Meteoriittien ikätyypit                                                                                                                        

 

Nortonin (2002) mukaan meteoriittitutkimuksessa hyödynnetään spesifisten tapahtumien ikien 

määritystä. Laajat ikävaihtelut vaativat jokaisen tapahtuman ajanjaksolle sopivan 

isotooppisysteemin käyttöä. Kondrien synnyn ja kondriittisten emokappaleiden muodostumisen 

ajankohtien määrittämiseen vaaditaan hyvin pitkän puoliintumisajan omaavia isotooppeja, kuten 

238U. Lisäksi primääri-isotooppeja täytyy olla riittävästi havaittavaksi miljardien vuosien jälkeen ja 

puoliintumisajan on oltava sellainen, että riittävä määrä tytärisotooppeja ehtii kertyä. Dalrymplen 

(2004) mukaan meteoriiteille voidaan määrittää neljä erilaista radiometristä ikää: 1) kosmisille 

säteille altistumisen iät, jotka kuvaavat avaruudessa olemisen aikaa, 2) kaasunvapautumisiät, jotka 
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kertovat viimeisimmän merkittävän törmäyksen aiheuttaman kuumenemisen ajankohdan, 3) 

metamorfiset iät, jotka ajoittavat merkittävän emokappaleessa tapahtuneen uudelleenkuumenemisen 

ja metamorfoosin ajankohdan ja 4) kiteytymisiät, jotka edustavat sulasta kivestä kiteytymisen 

ajankohtaa. Monilla meteoriiteilla alkuperäiset kiteytymisiät saattavat olla osittain tai kokonaan 

muuttuneita kuumenemisen ja uudelleenkiteytymisen ja törmäysten aiheuttaman breksioitumisen ja 

shokkikuumenemisen vaikutuksesta. Aikaväli kiteytymisestä metamorfoosiin on useimmilla 

meteoriiteilla alle 100 miljoonaa vuotta. Meteoriittien ikiä on määritetty Rb-Sr-, Sm-Nd, Lu-Hf-, 

Re-Os-, Ar-Ar-, U-Pb- ja Pb-Pb-kronometreillä. Joistain Allenden CV3-kondriitin sulkeumista on 

mitattu 4,52-4,56 miljardin vuoden Ar-Ar-ikiä. Ne luultavasti edustavat K-Ar-isotooppikronometrin 

merkittävää uudelleentasapainottumista. Syytä tälle ei varmuudella tiedetä. Mahdollisina selityksinä 

on esitetty shokkitapahtuma, joka aiheutti meteoriitin breksioitumisen ja yksittäisten sulkeumien 

metamorfoosin emokappaleessa. Bjurbölen L/LL4-kondriitin Ar-Ar-iäksi on määritetty 4,51±0,08 

miljardia vuotta (Dalrymple 2004). 

 

7.2. Aurinkokunnan ensimmäiset mineraalit 

 

Nortonin (2002) mukaan protoplanetaarisen kiekon syntyessä siihen muodostui lämpötilagradientti. 

Lämpötila sisäosissa oli ≤ 2000 K, joten kaikki alkuaineet olivat kaasumaisessa muodossa. Suurin 

osa aineesta oli vetyä ja heliumia. Loput (määrä vain 1/1000 vedystä) oli raskaita alkuaineita. 

Lämpötilan laskiessa ensimmäiset refraktoriset alkuaineet ja mineraalit härmistyivät. 

Härmistymissarjan arvioinnissa on hyödynnetty termodynaamisia laskuja. Niiden tuloksia 

mineraalien synnystä verrataan kondrien ja CA-sulkeumien ensimmäisiin mineraaleihin. Ne 

muodostuivat happipitoisessa ympäristössä, jolloin syntyi Al-, Ca-, Ti- ja Mg-oksideja. 

Primitiivisimmissä kondriiteissa on meliliittiä, spinelliä, perovskiittia ja korundia (Kuva 17). 

Mineraalit reagoivat kaasujen kanssa tuottaen 2. sukupolven mineraaleja, kuten diopsidia, 

anortiittia, forsteriittia ja enstatiittia. Rauta hapettuu ja härmistyy n. 1200 K:n lämpötilassa tuottaen 

FeO-rikkaita mineraaleja, kuten oliviinia ja pyrokseenia. Useat ensimmäisistä mineraaleista olivat 

Al-rikkaita ja Mg-köyhiä, mutta esim. anortiitissa on ollut radiogeenista isotooppia 26Al, jonka 

hajoamistuotetta 26Mg löytyy korvaamasta alumiinia CA-sulkeumien anortiitista. Useimmat tutkijat 

uskovat protoplanetaarisen kiekon elinajan olleen n. 10 miljoonaa vuotta. Ushikubo ja muut (2017) 

määrittivät kahden vähiten metamorfoituneen hiilikondriitin, Acfer 094:n (ryhmittelemätön C3.0) ja 

Yamato 81020:n (CO3.05) CA-sulkeumien happi-isotooppi- ja 26Al-26Mg-suhteita 

ionimikroproobilla. Sisäosat, jotka ovat meliliittiä, spinelliä ja Ca-rikasta pyrokseenia, ja reunat, 
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jotka koostuvat spinellistä, Ca-rikkaasta pyrokseenista ja anortiitista, ovat rikastuneita 16O:n 

suhteen. Tämä kertoo niiden muodostuneen 16O-rikkaassa ympäristössä. Reunoissa ei näkynyt 

massasta riippuvaista O- ja Mg-isotooppien fraktioitumista, mikä viittaa välähdysmäiseen 

kuumenemiseen (Ushikubo ja muut, 2017).   

 

 

Kuva 25. Protoplanetaarisen kiekon mineraalien härmistymissarja. Lähde: Slideplayer, Formation of Planets, 

http://slideplayer.com/slide/6301071/. 

. 

CA-sulkeumien happi-isotooppikoostumukset jakautuvat Acfer 094:n kondrien happi-

isotooppimittausten pohjalta hiilikondriittien anhydristen mineraalien suoran ja kondrien 

primitiivisten mineraalien regressiosuoran väliin. Arvioidut spinelli- ja meliliittirikkaiden CA-

sulkeumien 26Al/27Al-suhteet vaihtelevat välillä (4.08 ± 0.75) × 10-5 - (5.05 ± 0.18) × 10-5. 

Uudelleensulamisesta ei ole todisteita, joten alhaisemmat 26Al/27Al-suhteet viittaavat joko 

muodostumiseen n. 0,3 miljoonaa CA-sulkeumien jälkeen tai ennen 26Al:n homogeenistä 

jakautumista. Py-An-rikkaalla CA-sulkeumalla (G92) on sama 16O/17O-suhde kuin muillakin CA-

sulkeumilla, mutta yhtä kertaluokkaa pienempi 26Mg-ylimäärä anortiitissa, mikä antaa 26Al/27Al-

http://slideplayer.com/slide/6301071/
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suhdeluvuksi (5.21 ± 0.54) × 10-6 (Ushikubo ja muut, 2017). 

 

7.3. Rb-Sr-iät 

Patterson (1956) laski lyijyisotooppeja käyttäen ensimmäisenä Maan iän. Hän sai tulokseksi 4.55± 

0.07 miljardia vuotta, mikä oli pohjimmiltaan sama kuin kondriiteilla. Minster ja Allegre (1979) 

määrittivät H-kondriiteille kokokivien 87Rb-87Sr-isokroonin ja Tieschitzin H3-kondriitille sisäisen 

isokroonin. Edellisten ijiksi saatiin 4,52±0,05 miljardia vuotta ja Tieschitzin iäksi 4.53±0.06 

miljardia vuotta. Nämä on tulkittu ”primitiivisiksi isokrooneiksi”, jotka ajoittavat härmistymisen 

protoplanetaarisesta kiekosta. Tarkin arvio tämän ajankohdasta saadaan yhdistämällä molemmat 

isokroonit, jolloin iäksi saadaan 4.518±0.026 miljardia vuotta. Minster ja Allegre (1979) tekivät 

kokokiven analyysejä L-kondriiteista ja erillisten mineraalien analyysejä Mezö Madarasin (L3) 

kondriitista. Tosin kuin muissa kondriittityypeissä, koko kiven analyysien tulokset eivät sijoitu 

isokroonisuoralle 87Rb/86Sr, vs. 87Sr/86Sr -diagrammissa.  

Minster ja Allegre (1981) tekivät Rb-Sr-ajoitukset kymmenestä meteoriitista (kokokiven analyysit), 

Chainpurin (LL3) ja Soko Banjan (LL4) kondreista, Guidderin (LL5) mineraaliseparaateista ja 

kondreista sekä Jelican (LL6) ja Ensisheimin (LL6) mineraaliseparaateista. Kokokiven analyyseistä 

saatiin isokroonin iäksi 4.486±0.020 miljardia vuotta ja alustavaksi initiaaliseksi (87Sr/86Sr)I-

suhteeksi 0.69887±0.00012. Soko Banjan kondrien iäksi saatiin 4.452±0.020 miljardia vuotta ja 

initiaaliseksi strontiumin isotooppisuhteeksi 0.69954±0.00024 sekä metamorfoosin ajaksi 37±10 

miljoonaa vuotta. Jelicalle määritetty isokrooni oli epätarkempi; iäksi saatiin 4.423±0.041 miljardia 

vuotta ja initiaaliseksi strontiumin isotooppisuhteeksi 0.69959±0.00029, mikä kertoo 

metamorfoosin kestäneen noin 70±60 miljoonaa vuotta. Chainpurille ei saatu määritettyä 

isokroonia, mikä saattaa johtua maanpäällisestä rapautumisesta tai meteoriitin 

isotooppikoostumuksen myöhemmästä häiriintymisestä. 87Rb-87Sr-systeemi on häiriintynyt myös 

Guidderissa ja Ensisheimissa, luultavasti shokin vaikutuksesta. Minsterin ja muiden (1982) mukaan 

H-, E- ja LL-kondriittien Rb-Sr-isokrooneja ei voida erottaa toisistaan. Niiden yhdistetyn 

isokroonin perusteella saadaan iäksi 4,498 ±15 miljoonaa vuotta, kun käytetään rubidiumin 

hajoamisvakiota 87Rb = 1,42x10-11 a-1. 

 

 

 



66 
 

7.4. Pb-Pb-iät 

Göpelin ja muiden (1994) mittaamat tavallisten kondriittien iät ovat noin 4,50-4,56 miljardia vuotta. 

Allegren ja muiden (1995) analysoimien neljän Allenden CV3-kondriitin CA-sulkeuman keski-ikä 

on 4,566±0,002 miljardia vuotta (Kuva 23). Tämä ikä on Aurinkokunnan vanhin ajoitettu 

tapahtuma. Viidentoista tavallisen kondriitin fosfaattimineraalien Pb-Pb-iät ovat 4,504-4,563 

miljardia vuotta (Kuva 23), mutta nämä meteoriitit ovat breksioituneet ja metamorfoituneet 

eriasteisesti. Useimpiin ikiin on saattanut vaikuttaa yksi tai useampi myöhäinen törmäys. Korkein 

ikä, 4,563±0,001 miljardia vuotta, on H-kondriittien emokappaleiden muodostumisen minimi-ikä. 

Sitä vastoin alhaisin ikä, 4,504 miljardia vuotta, luultavasti on tavallisia kondriitteja muokanneiden 

törmäysten päättymisen maksimi-ikä. Amelin ja Krot (2007) ovat tutkineet Allenden CV3-

hiilikondriitin kondrien Pb-isotooppien systematiikkaa. 206Pb/204Pb-isokronin avulla kahdeksasta 

kondrin aineksen liuotusjäännöksistä he saivat keski-iäksi 4566,6±1,0 miljoonaa vuotta. Tämä ikä 

on sopusoinnussa Bizzarron ja muiden (2004) Allenden kondreista määrittämien 26Al/26Mg-ikien 

kanssa ja myös CV-kondriittien CA-sulkeumien Pb-Pb-ikien (4567,2±0,6 miljoonaa vuotta) kanssa 

(Amelin ja muut 2002). Täten voidaan päätellä, että kondrien muodostuminen alkoi samaan aikaan 

CV-kondriittien CA-sulkeumien muodostumisen kanssa tai hiukan sen jälkeen. Kondrien 

muodostumisjakso tapahtui kokonaisuudessaan 4566,6±1,0 (Allende)-4564,7±0,6 (Acfer 059)-

4562,7±0,5 (Gujba) miljoonaa vuotta sitten. Se oli joko yhtenäinen tai jakautui ainakin kolmeen 

erilliseen jaksoon.  

 

7.5. I-Xe-iät 

Gilmour ja muut (2000) ovat tehneet I-Xe-ajoituksia tavallisten kondriittien kondreista ja klasteista. 

Kristobaliittia sisältävissä klasteissa Parnalleen LL3.6-kondriitissa Xe:n menetys oli tapahtunut 1-4 

miljoonaa vuotta sekä maasälpä- ja nefeliinirikkaassa klastissa 7.04±0.15 miljoonaa vuotta 

Bjurbölen meteoriitin synnyn jälkeen. Kahdessa kolmasosassa ajoitetuista kondreista iät olivat 

samat kuin Bjurbölessä virhemarginaalin rajoissa. Barwellin (L6) klastista saatiin 129I/127I-arvo, 

jonka perusteella sulkeutuminen tapahtui 3.62±0.60 miljoonaa vuotta ennen Bjurböleä. I-Xe-

systeemin osittainen avautuminen shokin vaikutuksesta voi synnyttää poikkeuksellisen korkeita 

129I/127I-arvoja. Väärin tulkittuina ne voivat antaa virheellisiä ikiä (Gilmour ja muut, 2000). 

Isoulane-n-Amaharin (L6) makrokondrissa on samanlaisia I-pitoisuuksia kuin ”tavallisissa” 

kondreissa, mutta toisin kuin useimmissa niissä, siinä ei ole radiogeenistä isotooppia 129Xe. 

Korkeimmat kondrien I-Xe, Mn-Cr ja Al-Mg-iät ovat yhteneväisiä. Tämä ja todisteiden 
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puuttuminen metamorfoosista, joka pystyisi uudelleenasettamaan I-Xe-systeemin, kertoo ainakin 

vanhimpien kondrien I-Xe-ikien edustavan kondrien syntyaikaa. Mikäli asia on näin, kondrien 

muodostuminen tapahtui silloin, kun Aurinkokunnassa esiintyi kookkaita emokappaleita. 

 

                                      

Kuva 26. Vähän primordiaalista lyijyä sisältävien meteoriittien korkeiden uraanipitoisuuksien mineraalien Pb-Pb-

kronologia. Primitiivisistä hiilikondriiteista (esim. Allendesta) löytyneitä kalsium-alumiini (CA)-sulkeumia, jotka on ajoitettu 

4.566±0.002 miljardin vuoden ikäisiksi, pidetään ensimmäisinä Aurinkokunnassa muodostuneina kappaleina. Lähde: 

Dalrymple (2004). 

 

7.6. Kosmisille säteille altistumisen iät 

Kosminen säteily on jättänyt jälkiä kondriittisiin breksioihin (McSween, 1999). Kosmisille säteille 

altistumisen määrä voidaan muuttaa altistumisiäksi (CRE, Cosmic Ray Exposure Age) eri 

säteilytyypeille. Altistumisikä kuvaa sitä, kuinka kauan meteoriitti on ollut avaruudessa tuon 

kokoisena. Kondriittisten regoliittien altistumisiät ovat yleisesti 10-50 miljoonaa vuotta, kuun 

regoliiteilla yleisesti yhtä kertaluokkaa suurempia. Niiden lasi ja agglutinaatit lisääntyvät 

altistusmisajan kasvaessa ja muodostavat jopa 60 % muuttuneista Kuun breksioista. Kuun regoliitti 

on myös paljon hienorakeisempaa kuin kondriittinen. Yksi mahdollinen selitys tälle on se, että 

törmäyksiä tapahtuu asteroidivyöhykkeellä paljon enemmän kuin 1 AU:n etäisyydellä Auringosta, 

minkä vuoksi regoliitti muokkautuisi tehokkaammin. Laskujen mukaan asteroidien regoliitit ovat 

paljon paksumpia (n. 1 km halkaisijoiltaan 100-200 km olevilla kappaleilla) kuin Kuun regoliitti 
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(arviolta n. 5-10 metriä Apollo-lentojen laskeutumispaikoilla). Suurempi paksuus asteroideilla 

johtuu osittain siitä, että niillä törmäys lennättää heikomman painovoiman vuoksi heittelettä koko 

kappaleen pinnalle. Täten selitys lyhyemmälle altistumisiälle voi olla pinta-ainesten tehokkaampi 

hautautuminen. Meteoroidin atomiytimiin osuessaan kosmiset säteet tuottavat spallaatiota, mikä 

synnyttää uusia stabiileja ja radioaktiivisia isotooppeja. Kosmisten säteiden ja aurinkotuulen 

hiukkasten energiat vaihtelevat. Vain uloimmassa metrissä tapahtuu spallaatiota, koska galaktiset 

kosmiset säteet eivät tunkeudu syvemmälle. Täten meteoroidi on suojassa ennen rikkoutumistaan ≤ 

1 metrin kokoisiksi kappaleiksi.  

 

McSweenin (1999) mukaan altistumisiät ovat useimmiten vain approksimaatioita. Komplikaationa 

on altistus emokappaleen pinnalla. Siellä vain kiven ylempi puoli altistuu (2-altistumisgeometria), 

kun taas altistus avaruudessa vaikuttaa tasaisesti kaikkiin pintoihin (4-altistusgeometria). Tämä 

mahdollistaa sellaisten meteoriittien tunnistamisen, jotka altistuivat kosmisille säteille osana 

emokappaleitaan. Lasketut altistumisiät korreloivat Maan radan leikkaavien kappaleiden oletettujen 

orbitaalielinikien (useimmiten alle 100 miljoonaa vuotta) kanssa. Joidenkin ryhmien altistumisiät 

keskittyvät tietyille alueille. Esimerkiksi H-kondriiteilla huippu on n. 8 miljoonaa vuotta, mikä 

viittaa yksittäisen törmäyksen rikkoneen emokappaleen synnyttäen ne. L-kondriiteilla ne ovat 

puolestaan n. 50 miljoonan vuoden alueella. Nortonin (1998) mukaan Maahan tulevat meteoriitit 

ovat nuoria verrattuina emokappaleisiinsa. Kivimeteoriittien altistumisiät ovat verrattavissa Apollo-

asteroidien arvioituihin elinikiin. Vuonna 1890 Farmingtoniin Kansasiin pudonneen L5-kondriitin 

altistumisikä on alhaisin tunnettu, n. 25000 vuotta. Kiertorata sijoittui Apollo-asteroidien joukkoon. 

Apollo-, Amor- ja Aten-perheiden asteroidit ovat ilmeisesti kondriittien emokappaleita. Kohoutin ja 

muiden (2017) mukaan Annaman Ar-Ar-iäksi määritettiin noin 4.4 miljardia vuotta. Kosmisille 

säteille altistumisen ikä on poikkeuksellinen (30±4 miljoonaa vuotta), sillä se ei kuulu merkittävään 

H-kondriittien, joilla altistumisikien huippu on 7-8 miljoonaa vuotta, ryhmään. Lyhytikäisten 

radionuklidien mittausten perusteella halkaisijaksi avaruudessa on päätelty 30-40 cm. Toisaalta 

jalokaasujen ja kosmogeenisten radionuklidien määrien pohjalta Annaman on täytynyt olla osa 

kookkaampaa (säde > 65 cm) kappaletta suuren osan altistumishistoriastaan. 10Be-pitoisuus viittaa 

3-5 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneeseen hajoamiseen, joka saattaa olla syynä emokappaleen koon 

pienenemiseen 60-70 cm:n läpimittaiseksi.  
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7.7. Kaasunpitämisiät ja K-Ar-iät 

 

McSweenin (1999) mukaan shokkimetamorfoosi voi hajottaa meteoriittia niin paljon, että 40Ar 

pääsee pakenemaan kivestä. Meteoriitin jäähtyessä argonin lukkiutumislämpötilan alapuolelle 40Ar 

alkaa jälleen kertyä ja radioaktiivinen kello uudelleenasettuu. Tästä saatava kaasunpitämisikä kuvaa 

uusinta meteoriittiin kohdistunutta lämpövaikutusta. Tavallisista kondriiteista mitatut 

kaasunpitämisiät sijoittuvat välille 4.1-0.1 miljardia vuotta, mikä viittaa satunnaisiin törmäyksiin. 

Nämä sekundääriset tapahtumat tuovat tietoa emokappaleiden kehityksestä. Tiedot varhaisen 

Aurinkokunnan tapahtumista voivat olla näiden peittämiä. Niiden erottaminen ja kompensoiminen 

on mahdollista. Schmitzin (2013) mukaan tavallisten kondriittien K-Ar-ijissä näkyy 

mielenkiintoinen bimodaalinen jakautuminen, sillä iät ovat joko alle 1,5 miljardia tai yli 3,4 

miljardia vuotta (Kuva 27) (Swindle ja muut, 2009, 2013). Tavallisten kondriittien kaikkien kolmen 

ryhmän alle 1,5 miljardin (pääosin alle miljardin) vuoden kaasunpitämisiät ovat mysteeri, jota 

Bogard (1995, 2011) käsittelee. Miksi meteoriiteista vain tavallisten kondriittien kolmella ryhmällä 

on näin alhaiset kaasunpitämisiät? Yksi selitys tälle voisi olla se, että viimeisten miljardin vuoden 

aikana sillä alueella, missä tavallisten kondriittien emokappaleet sijaitsevat, törmäykset ovat 

lisääntyneet. L-kondriittien K-Ar-ijissä näkyy hyvin voimakas piikki n. 500 miljoonan vuoden ikien 

kohdalla (Kuva 27), mikä sijoittuu L-kondriittien emokappaleen hajoamisen ajankohtaan. 

 

 

 

Kuva 27. L- ja H-kondriittien K-Ar-ikien jakaumat. Lähde: Swindle ja muut (2013). 

 

 

 

 



70 
 

8. KONDRIITTIEN EMOKAPPALEET JA SYNTY 
 
Kondriittien primitiivinen luonne kertoo siitä, että niiden emokappaleet ovat välttyneet 

laajamittaiselta geologiselta muuttumiselta, ja ne ovat todennäköisesti peräisin asteroideista ja 

komeetoista. Usean kondriitin, esim. kahdeksan tavallisen kondriitin (Pribramin (H5), Farmingtonin 

(L5), Innisfreen (L5), Lost Cityn (H5), Dhajalan (H3.8) ja Moravkan (H5)) sekä Tseljabinskin 

(LL5) törmäystä edeltävät kiertoradat on pystytty laskemaan meteorivaiheessa tulipallokameroiden 

ottamien kuvien perusteella (Kuva 28). Kaikkien aphelit olivat asteroidivyöhykkeellä. Spurnyn ja 

muiden (2003) mukaan Neuschwansteinin (EL6) rata oli lähes identtinen verrattuna Pribramiin. 

Tämä viittaa meteoroidivirtaan Maan radan leikkaavalla radalla, mutta meteoriittien tyypit ja 

kosmisille säteille altistumisen iät viittaavat heterogeenisyyteen. Tagish Laken (CI2) radan apheli 

oli myös asteroidivyöhykkeen keskiosissa, mikä viittaa yhteyteen Apollo-asteroidiperheeseen ja C-, 

D- ja P-tyyppisiin asteroideihin (Brown ja muut, 2000). Myös 19. huhtikuuta 2014 Kuolan 

niemimaalle pudonneen Annaman H5-kondriitin kiertoradan apheli oli asteroidivyöhykkeellä 

Marsin radan takana (Kuva 28). Myös Jarmo Moilasen (2017, henkilökohtainen tiedonanto), 

mukaan Annaman meteoriitin kiertorata oli tällainen. Tämä viittaa vahvasti siihen, että kondriitit 

olisivat lähtöisin pääasteroidivyöhykkeeltä.  

 

    

Kuva 28. Kahdeksantoista meteoriitin tunnetut putoamista edeltävät kiertoradat. Lähde: Space.com, 

https://www.space.com/19802-russian-meteor-blast-photos.html.    

 

https://www.space.com/19802-russian-meteor-blast-photos.html
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8.1. Kondriittien ja asteroidien spektrien vastaavuudet 

Nortonin (1998) mukaan 1970-luvulla todettiin, että mikäli meteoriitit ovat asteroidien kappaleita, 

niillä pitäisi olla samanlaisia spektripiirteitä. Testatakseen ideaa tutkijat jauhoivat tavallisia 

kondriitteja, hiilikondriitteja, akondriitteja, rautoja ja kivi-rautoja hienoiksi jauheiksi, mittasivat 

laboratoriossa niiden heijastusspektrit ja vertasivat niitä asteroidien vastaaviin (Norton 1998). Kun 

heijastusspektrejä verrataan meteoriittien laboratoriospektreihin, on muistettava, että spektriä 

tuottavat useat eri mineraalit samanaikaisesti ja siksi yhteneväisyydet ovat yllättäviä. Cereksen 

albedo on n. 6 % ja spektrin heijastavuus sama kaikilla aallonpituuksilla vastaten hiilikondriittien 

spektrejä. Eroksen spektri taas vastaa tavallisia kondriitteja, sillä se on punertava ja siinä näkyy 

merkkejä pyrokseenista, oliviinista ja Fe-Ni-metallista. Enstatiittikondriittien spektri on lähes 

identtinen metallipitoisten M-tyyppisten asteroidien kanssa. Niissä on suuri määrä metallista rautaa, 

joten vastaavuus on ymmärrettävä. S-tyyppiset ovat asteroidien toiseksi suurin spektriluokka, johon 

esimerkiksi 951 Gaspra ja 243 Ida kuuluvat. Niiden spektrit muistuttavat eniten tavallisten 

kondriittien heijastusspektrejä, mutta myös eroavaisuuksia on. Gaffey ja Gilbert (1998) ovat 

todenneet spektrianalyysin perusteella, että ryhmä on koostumukseltaan monimuotoinen ja vain 

pieni osa sen kappaleista on kondriittisia. Vain S(IV)-alaluokan spektri vastaa tavallisia kondriitteja. 

 

8.1.1. H-kondriittien alkuperä  

McSweenin (1999) mukaan perinteisesti H-kondriittien emokappaleena on pidetty halkaisijaltaan 

185 km:n kokoista pääasteroidivyöhykkeen asteroidia 6 Hebe. Sen spektrissä on merkkejä 

oliviinista, pyrokseenista ja Fe-Ni-metallista. Spektrit, jotka otettiin eri aikoina sen pyöriessä, 

sijoittuvat kaikki S(IV)-alueen alapäähän, mikä sopii yhteen H-kondriittien spektrien kanssa, ja 

pyörimisvaihtelut muistuttavat niiden eri metamorfoosiasteista mitattuja. Gaffeyn ja Gilbertin 

(1998) mukaan 6 Heben spektrissä näkyy pieniä vaihteluita sen pyöriessä, mitkä viittaavat pinnan 

koostumusvaihteluihin. Pinnan silikaattien koostumus on yhteneväinen H-kondriittien silikaattien 

kanssa. McSweenin (1999) mukaan Binzel ja hänen kollegansa ovat löytäneet jonkin verran S-

tyyppisiä kohteita NEO-populaatiosta, joiden spektrit täyttävät aukon Heben ja H-kondriittien 

välillä. Osa niistä saattaa olla Heben kappaleita. Binzelin ja muiden (1996) mukaan kuuden NEA-

asteroidin spektrit muistuttavat tavallisten kondrittiien laboratoriospektrejä. He saivat selville, että 

H6-kondriittien spektrien keskiarvo vastaa kokonaisuudessaan parhaiten kuuden NEA-asteroidin 

spektrejä. Näiden asteroidien lisäksi he löysivät 29 NEA-asteroidia, joiden spektrit sijoittuvat S-

asteroidien ja tavallisten kondriittien välille.  
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Uuden tutkimuksen mukaan Hebe ei olisikaan H-kondriittien emokappale. Sanchez ja muut (2015) 

havainnoivat asteroidia 2007PA8 lähi-infrapuna-alueella NASA:n IRTF-infrapunateleskoopilla sen 

ohittaessa Maan marraskuussa vuonna 2012. Asteroidin pinnan koostumus vastasi H-kondriitteja. 

Oliviinin ja pyrokseenin koostumukset olivat Fa18(Fo82) ja Fs16 ja oliviinin ja pyrokseenin 

määräsuhde oli arviolta 47 %. Alhainen oliviinipitoisuus ja kaistaparametrit, jotka olivat lähellä H4- 

ja H5-kondriitteja, viittaavat siihen, että emokappale lämpömetamorfoitui ennen hajoamistaan. 

Koostumusten samanlaisuudet ja läheisyys suhteessa Jupiterin keskiliikeresonanssiin 5:2 viittaavat 

siihen, että 2007PA8 on mahdollisesti lähtöisin Koronis-, Merxia- tai Agnia-asteroidiperheistä. 

Koronis on todennäköisin vaihtoehto korkeamman ikänsä ja alhaisen, asteroidia lähellä olevan 

inklinaationsa vuoksi. Myös 243 Ida kuuluu Koronis-perheeseen.  

 

8.1.2. L- ja LL-kondriittien alkuperä 

Muiden kondriittiryhmien kuin H-kondriittien spesifisiä emokappaleita ei ole vielä tunnistettu. 

Nortonin (2002) mukaan noin 16 %:lla S(IV)-asteroideista heijastusspektri muistuttaa tavallisten 

kondriittien laboratoriospektriä. Tosin nämä eivät näytä edustavan löytämiämme meteoriitteja. 

Selityksenä on pinnan mineraalien optisten ominaisuuksien muuttuminen avaruusrapautumisen 

vaikutuksesta. Kuussa aurinkotuulen protonit tunkeutuvat ilmeisesti n. 25 m:n syvyyteen. Tämä 

aiheuttaa Fe2+:n pelkistymistä mikroskooppisiksi hiukkasiksi. Mineraaleihin törmäävät 

mikrometeoriitit tuottavat äärimmäisen hienojakoista rautametallia, joka kertyy regoliittihiukkasten 

päälle. Tämä laskee albedoa, mikä himmentää spektriviivoja ja vähentää punastumista. 

Simuloidakseen mikrometeoriittitörmäyksiä ja aurinkotuulta Moroz ja muut (1996) ampuivat 

tyhjiössä 30-40 Hz:n pulssilaserilla 100 m:n kokoisia alueita Elenovkan (L5) jauhetussa 

aineksessa. Heijastusspektri muuttui käsittelyn jälkeen S-asteroidin spektriksi. Albedo laski, 

absorptioviivojen kontrasti himmeni ja jatkumo punastui mineraalien nopean sulamisen ja 

uudelleenkiteytymisen vaikutuksesta. Tämä kuvaa oliviinin rikastumista, eli tavallisia kondriitteja 

edustavat myös oliviinirikkaammat S(I)-S(III)-alatyypit. Nopea jäähtyminen johti oliviinin 

uudelleenkiteytymiseen, kun taas pyrokseeni kertyi lasisena mesostaasina; sen seurauksena 

pyrokseenin viiva himmenee ja oliviinin vahvistuu. Hörz ja muut (2005) hajottivat 460 g palasen 

ALH85017(L6)-meteoriittia simuloiduksi regoliitiksi. He altistivat siitä tehtyjä 125-250 m:n 

pituisia siivuja 14,5-67 GPa:n shokkipaineille. Fe-Ni- ja troiliittiklastit muodostivat toisiinsa 

sekoittumattomia sulia, jotka levisivät alle 100 nm:n kokoisina pisaroina silikaattilasiin. Näitä 

esiintyy myös tavallisten kondriittien sulasuonissa. Täten Fe-rikkaiden faasien sulaminen ja 

leviäminen voi vaikuttaa merkittävästi asteroidien pintojen optisiin ominaisuuksiin. 
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McSweenin (1999) mukaan 7 km läpimittaltaan olevan pääasteroidivyöhykkeen 3628 Boznemcova 

-asteroidin spektri on samankaltainen kuin L- ja LL-kondriiteilla, mutta se on liian pieni ollakseen 

näiden alkuperäinen emokappale. Kohoutin (2009) mukaan Bjurbölen (L/LL4) koostumus on 

samankaltainen kuin Itokawalla. Useiden NEA-asteroidien heijastusspektrit ovat samankaltaisia 

kuin L/LL-kondriiteilla. Esimerkiksi 433 Eroksen ja 1685 Toron spektrit muistuttavat L- 

kondriittien ja 25143 Itokawan puolestaan LL-kondriittien spektriä. Japanin ilmailu- ja 

avaruusjärjestön (JAXA) Hayabusa-luotaimella kerättiin osittain epäonnistuneesti S-tyyppisen 

25143 Itokawa -asteroidin pinnalta näytteitä. Ne tuotiin maapallolle kesäkuussa vuonna 2010. 

Nakamuran ja muiden (2011) mukaan niistä viiden halkaisijoiltaan noin 50 m kokoluokan rakeen 

kemialliset koostumukset ja happi-isotooppisuhteet viittaavat siihen, että Itokawan pintakerros 

koostuu suurelta osin tasapainottuneita LL-kondriitteja muistuttavasta aineksesta (Kuva 29a ja b).

 

Kuva 29. Happi-isotooppisuhteet ja pääalkuaineiden pitoisuudet. A) Kolmen happi-isotoopin diagrammi, jossa näkyvät 

Hayabusa-luotaimen keräämät silikaattimineraalit ja Aurinkokunnan aineksen tärkeimpien komponenttien edustavat 

koostumukset. Diagrammissa näkyy koko kiven data CA-sulkeumille, hiili-, tavallisille-, enstatiitti- ja R-kondriiteille sekä 

Marsille. Oliviinin (Ol), plagioklaasin (Pl), diopsidin (Di) ja Ca-köyhän pyrokseenin ionimikroproobidataa kuvataan 

värisymboleilla (sininen, vaaleansininen, vihreä ja oranssi). Useiden eri faasien päällekkäistä dataa kuvataan 

piirakkadiagrammeilla. (B) Itokawan rakeiden silikaattimineraalien suhteelliset Mg-Mn-Fe- ja Na-K-Ca-pitoisuudet 

verrattuina tasapainottuneiden (4-6) tavallisten kondriittien (L ja LL) vastaaviin. Lähde: Nakamura ja muut (2011). 

 

8.1.3. Hiilikondriittien alkuperä  

Nortonin (2002) mukaan C-, G-, B- ja F-asteroidien infrapunaspektrit ovat diagnostisia lähellä 3 

m:n aallonpituutta. Useimmilla näistä merkittävä absorptioviiva sen kohdalla viittaa vesipitoisiin 
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mineraaleihin, kuten fyllosilikaatteihin. Joidenkin C-tyyppisten asteroidien spektreissä näkyy myös 

muita fyllosilikaateissa esiintyvän raudan ja mahdollisesti orgaanisen aineksen heikkoja 

absorptioviivoja. Nämä ovat samanlaisia kuin varsinkin CI- ja CM-kondriiteilla. C-asteroideilla 

veden määrä fyllosilikaateissa pääteltynä 3 m:n viivan syvyydestä näyttää pienenevän koon 

kasvaessa. Tämä voi viitata siihen, että jotkin suuremmista tummista asteroideista edustaisivat 

suurempien emokappaleiden kuumentuneita ytimiä ja että useimmat CI- ja CM-kondriitit saattavat 

olla peräisin niiden ulko-osista. 1 Ceres -asteroidi on poikkeus, koska sen spektrissä näkyy 

merkittävä absorptioviiva. 2 Pallas-asteroidin spektri muistuttaa läheisesti CR-kondriittien 

spektrejä, miksi se olisi mahdollisesti tämän kondriittiryhmän emokappale. D- ja P-asteroidien 

spektreissä on hyvin punaista heijastavuutta pitkillä aallonpituuksilla. Johtuen matalista albedoista 

ja punastuneista spektreistä niiden uskotaan sisältävän suuria määriä orgaanista ainesta ja opaakkeja 

mineraaleja, kuten magnetiittia. Kuitenkaan niissä ei yleisesti näy 3 m:n absorptioviivaa, joten 

niiden veden täytyy olla jäänä. Minkään tunnetun meteoriitin spektri tai mineraalikoostumus ei 

muistuta D- tai P-tyyppisten asteroidien tai kentaurien vastaavia. Fyllosilikaattien dominoimien 

mikrometeoroidien spektrit eivät yllättäen muistuta C-tyyppisten asteroidien spektrejä, ja ne ovat 

luultavasti peräisin niiltä. Huokoisissa kondriittisissa mikrometeoriiteissa (CP-IDP) ei ole 

vesipitoisia mineraaleja, mutta niissä on runsaasti hiilipitoista ainesta ja niillä on hyvin punastunut 

spektri, joka on samankaltainen kuin D- ja P-asteroideilla. Todennäköisesti ainakin jotkin 

kondriittiset mikrometeoriitit ovat lähtöisin komeetoilta. Hicks ja muut (2017) tutkivat kahdeksaa 

Stardust-luotaimen 81P/Wild 2 -komeetasta keräämää hiukkasta, joista kolmen havaittiin olevan 

lähes puhdasta magnetiittia (Fe3O4). Sen esiintyminen viittaa yhteyksiin Wild 2:n ja hiilikondriittien 

välillä. Tämä johtuu luultavasti komeettaemokappaleen Fe-Ni-metallin ja ferromagnesisten 

silikaattien hydrotermisestä muuttumisesta. 

 

Yhteys CI- ja CM-kondriittien ja komeettojen välillä?                                                                             

Nortonin (2002) mukaan CI- ja CM-kondriiteissa on runsaasti volatiileja, kuten vettä, mikä viittaa 

muodostumiseen asteroidivyöhykkeen ulko-osissa 4 AU:n päässä Auringosta tai kauempana; noilla 

etäisyyksillä protoplanetaarisessa kiekossa vesi härmistyi 160 K:ssa. Emokappaleiden 

muodostuessa niihin kertyi silikaatteja, vesijäätä ja muita volatiileja sekä orgaanisia yhdisteitä. 

Vuonna 1986 useat Halley-komeetan ohi lentäneet avaruusluotaimet kuvasivat sen ydintä ja 

mittasivat ytimen kaasu- ja pölysuihkujen lennättämiä kiinteitä hiukkasia, joiden joukossa oli 

CHON-jäätä. Mukana oli myös runsaasti silikaattipölyhiukkasia, jotka koostuvat Si:stä, Mg:sta ja 

Fe:stä, ja joista osa näyttää olleen orgaanisten yhdisteiden (luultavasti CHON-johdannaisia) 
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peittämiä. Vuonna 1985 maanpäälliset infrapunahavainnot osoittivat ytimen olevan saman värinen 

kuin C-tyypin asteroidit (albedo n. 4 %). ESA:n Giotto-luotaimen havainnot olivat yhteneväisiä 

näiden kanssa; Halley oli puuhiilenmustan hiilipohjaisen pölyn peitossa. Neuvostoliittolaisen Vega-

luotaimen 3,4 m:n aallonpituudella komeetasta vuonna 1986 tekemät infrapunahavainnot 

viittaavat orgaanisiin yhdisteisiin pinnalla ja silikaattipölyyn peitteenä. Nämä ovat ilmeisesti 

alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, vaikkei niitä olekaan spesifisesti tunnistettu. 

Mikrometeoriiteista, joiden oletetaan olevan peräisin komeettojen pyrstöistä, useimmat ovat 

läpimitoiltaan alle 10 m ja koostuvat kondriittisista mineraaleista, joilla on samankaltainen 

hiilipitoisen aineksen peite kuin CI- ja CM-kondriiteilla (Norton 2002). Täten komeettojen ja 

vesipitoisten hiilikondriittien välillä on luultavasti yhteys. Komeettojen tiheydet vastaavat 

suurinpiirtein vettä, mikä kertoo niiden koostuvan CHON-jäistä ja vain vähäisistä määristä 

silikaatti- ja hiilipitoista ainesta. Kun jaksolliset komeetat toistuvasti Auringon lähellä käydessään 

menettävät suurimman osan volatiileistaan, jäljelle jää silikaatti- ja hiilirikkaita ytimiä (Norton 

2002). 

Näitä ”kuolleita” komeettoja kiertää 1-5 AU:n etäisyydellä Auringosta. Niiden törmätessä tavallisiin 

kondriittisiin asteroideihin niiden hiilirikkaat palaset voivat sulautua kohdeasteroidiin. Yli 60 % 

kondriittien klasteista on CI- ja CM-kondriittisia (tavallisesti sulkeumina regoliittibreksioissa). 

Koska C-asteroidit sijaitsevat pääosin asteroidivyöhykkeen keski- ja ulko-osissa ja useimmat 

tavalliset kondriittiset sisäosissa, ne eivät törmäilisi säännöllisesti. Ehkä jo varhain molemmat 

populaatiot olivat sekoittuneet. Miltei koskaan ei ole nähty tavallisten kondriittien klasteja 

hiilikondriiteissa. Tämä voi johtua siitä, että C-asteroidit hajoavat helpommin. Komeettamaisista 

kappaleista voisi selvitä Maan ilmakehän läpi vain vähän pieniä meteoriitteja. CI-kondriittien 

niukkuus näyttää viittaavan tähän. Olisivatko komeettakappaleet voineet selvitä Maahan tavallisten 

kondriittien sisällä klasteina? Vastauksen saaminen vaatisi näytteidenhakulentoa komeetalta (Norton 

2002).  

8.1.4. Enstatiittikondriittien alkuperä 

Vernazza ja muut (2009) tekivät Eaglen EL6-kondriitille ja Vaca Muertan mesosideriitille 

säteilytyskokeita, joiden tavoitteena oli kvantifioida aurinkotuulen vaikutusta emokappaleiden 

pintojen spektreihin ja tunnistaa niitä asteroidivyöhykkeeltä. Vaca Muertalla havaittiin 

heijastusspektrin tummenemista ja punastumista progressiivisen säteilytyksen vaikutuksesta, mikä 

vastaa esim. tavallisilla kondriiteilla havaittua heijastusspektrin muutosta. Eaglessa havaittiin vähän 

vaihtelua spektrissä, ja oletettavasti enstatiittikondriittien ja niiden emokappaleiden spektrien välillä 
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ei ole merkittävää eroa. Molempien säteilytystä edeltäviä ja sen jälkeisiä näkyvän valon ja lähi-

infrapuna-alueen (VNIR) spektrejä verrattiin n. 400 päävyöhykkeen asteroidin spektreihin. 21 

Lutetialla, jonka ohi ESA:n Rosetta-luotain lensi 2010, ja 97 Klotholla fysikaaliset ominaisuudet 

vastasivat enstatiittikondriitteja, kun taas 201 Penelopen, 250 Bettinan ja 337 Devosan 

ominaisuudet vastasivat mesosideriittejä. Rubinin (1983) mukaan ilmeinen aurinkotuulen 

jalokaasuja sisältävien EL-kondriittien puuttuminen viittaa siihen, että niiden emokappale oli liian 

pieni regoliitin merkittävälle kehittymiselle. Hvittiksen EL6-kondriitin suurimman 

impaktisulaklastin keskimääräinen koostumus on hyvin samankaltainen kuin aubriiteilla 

keskimäärin lukuunottamatta S-, Cr- ja Mn-pitoisuuksien 7-kertaista rikastumista. Nämä alkuaineet 

ovat rikastuneet sulfideihin. Täten klasti on mahdollisesti syntynyt yhdestä Hvittiksen meteoriitin 

perusmassan sulfidirikkaasta alueesta, eli aubriittien ja EL-kondriittien alkuperien välillä saattaa 

olla yhteys.  

 

 

8.2. Meteoriitit ja vesi 
 

Meteoriitit antavat uusia näkökulmia Maan hydrosfäärin alkuperään. Planeettojen kaasukehien 

jalokaasupitoisuudet viittaavat siihen, että ne eivät keränneet volatiileja suoraan kaasuina 

protoplanetaarisesta kiekosta (McSween 1999). Ne ovat köyhtyneet Ne:n ja Ar:n suhteen, ja määrät 

muistuttavat kondriittien vastaavia, mikä kertoo volatiilien tulleen planetesimaalien mukana. Tämä 

on ristiriidassa sen johtopäätöksen kanssa, että planeetat muodostuivat volatiileista köyhtyneistä 

differentioituneista planetesimaaleista. Ratkaisuna voisi olla kondriittisen kerroksen 

muodostuminen planeetoille myöhään niiden muodostumisvaiheissa. Hiilikondriiteissa on jopa 

20 % vettä, esimerkiksi Nortonin (2002) mukaan CI-kondriittien vesipitoisuus on 17-22 p-%. Täten 

myöhään kertynyt kerros olisi voinut tuoda osan planeettamme vedestä. Meteoriitit tarjoavat 

todisteita tästä. Kondriittiset ja akondriittiset regoliittibreksiat sisältävät tavallisesti rapautuneiden 

C-kondriittien klasteja, mutta niitä ei tunneta breksioista, jotka eivät ole muodostuneet asteroidien 

pinnoilla. Hiilikondriitit ovat voineet saavuttaa maankaltaisten planeettojen vyöhykkeen 

planeettojen muodostumisen hiipumisvaiheessa (McSween 1999). 

 

8.3. Hiilipitoinen aines 

 
McSweenin (1999) mukaan orgaanista ainesta esiintyy kaikissa kondriiteissa, mutta sitä on tutkittu 

tarkasti vain hiilikondriiteista. On huomioitava mahdollinen kontaminaatio tulkittaessa 
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analyysituloksia, koska alkuperäisten hiilivetyjen määrät ovat joskus samoja kuin vain muutaman 

sormenjäljen mukana tulleet. Kuitenkin suurin osa kondriittien orgaanisesta aineksesta näyttää 

olevan alkuperäistä. Se on monimutkaista alkaanien, aromaattisten hiilivetyjen ja karboksyyli- ja 

aminohappojen sekoitusta. Hiilikondriittien orgaaninen aines ilmeisesti muodostui emokappaleissa 

samaan aikaan, kun ne rapautuivat akvaattisesti. Niiden vedyn deuteriumpitoisuus on korkea, mikä 

viittaa siihen, että kondriittien orgaaninen ja epäorgaaninen aines ovat tähtienvälisen aineen seoksia, 

jotka ovat muuttuneet protoplanetaarisessa kiekossa ja planetesimaaleissa. Myös planeettainväliset 

pölyhiukkaset sisältävät orgaanista ainesta, sillä niistä on löydetty muutamia aromaattisia hiilivetyjä 

ja amorfista hiiltä. Cronin ja Pizzarello (1997) ovat spekuloineet tähtienvälisen avaruuden 

orgaanisten molekyylien syntyneen neutronitähtien ympyräpolarisoituneen valon vaikutuksesta. 

Tämä viittaisi siihen, että ne ovat lähtöisin molekyylipilvistä ja eivät olisi muokkautuneet 

meteoriittien emokappaleissa. Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) on löytynyt kondriiteista, 

mikrometeoriiteista (IDP), ulkoplaneettojen kaasukehistä ja tähtienvälisestä aineesta. Vuonna 1998 

tutkijat saivat selville, että n. 70 % Murchisonin ja Acfer 094:n grafiitista sisälsi niitä (Norton 

2002). Primitiivisistä meteoriiteista löytyi tähtien ympäristössä syntyneitä PAH-yhdisteitä, jotka 

ovat kiinnittyneet grafiittiin. Viisi 12C/13C-suhteiltaan poikkeavaa PAH-molekyyliä löytyi.  

 

8.4. Elämää meteoriiteissa?  

 

McSweenin (1999) mukaan meteoriittien mukana mahdollisesti tuleva elämä on jo vanha ajatus. Jo 

1930-luvulla bakteriologi Charles Lipman viljeli meteoriiteista saamiaan eläviä soluja, mutta niiden 

havaittiin olevan identtisiä laboratorioissa esiintyvien bakteereiden kanssa. McSweenin (1999) 

mukaan McKay ja hänen kollegansa ehdottivat vuonna 1996 n. 4.4 miljardin vuoden ikäisen Marsin 

meteoriitin ALH84001 sisältävän esim. ekstraterrestrisiä mikrofossiileja. Meteoriitti altistui 

todennäköisesti CO2-pitoiselle vedelle, joka on kulkenut halkeamissa tuottaen pieniä valkoisia 

karbonaattijyviä. Elokuussa vuonna 1996 Nasan tutkijat väittivät löytäneensä meteoriitista todisteita 

mikrobielämästä (McSween 1999), jotka ovat yhä hyvin kiisteltyjä. 

 

Todennäköisesti suuri osa nuoren Maan biogeenisistä molekyyleistä on peräisin avaruudesta. Ne 

eivät todennäköisesti ole biologista alkuperää, vaan tähtienvälisissä molekyylipilvissä syntyneiden 

orgaanisten molekyylien muokkautuessa protoplanetaarisessa kiekossa ja planetesimaaleissa syntyi 

esim. useimpia elämälle välttämättömiä aminohappoja, jotka ovat säilyneet erityisesti 

hiilikondriiteissa. Vuonna 1969 Meksikoon ja Australiaan putosivat Allenden (CV3) ja Murchisonin 
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(CM2) hiilikondriitit. Murchisonista on löydetty ei-volatiileja (> C10) alifaattisia hiilivetyjä, 

aminohappoja, aromaattisia hiilivetyjä, karboksyylihappoja, dikarboksyyli- ja 

hydroksikarboksyylihappoja, typpiheterosyklejä ja alifaattisia amiineja ja amideja. Vuoteen 2017 

mennessä siitä oli tunnistettu noin 86 aminohappoa. Aminohappopitoisuus on noin 60 ppm. Kogan 

ja Naraokan (2017) mukaan meteoriitista on löytynyt 10 uutta aminohappoa, joista glysiinin 

pitoisuus oli suurin (n. 3 ppm), mutta joskus myös isovaliinin (Glavin ja muut, 2011). Toiseksi 

yleisin oli alaniini (1,7 ppm). Nortonin (2002) mukaan molekylaarisesta hiilestä noin 70 % on 

liukenematonta ja 30 % liukoista. Hydroksi--aminohappoja, kuten seriiniä, voidaan tuottaa 

Millerin-Ureyn kokeella metaanista, ammoniakista, vedystä ja vedestä. Monien hiilikondriittien, 

kuten myös Murchisonin, emokappaleet rapautuivat akvaattisesti 20-100 oC lämpötiloissa. Tässä 

voi syntyä savimineraaleja (esim. serpentiiniä) vedettömien silikaattien, kuten oliviinin ja 

pyrokseenin, rapautuessa, mikä johtaa emäksisiin olosuhteisiin.  

 

On yhä epävarmaa, miksi Maan elämä käyttää vain vasenkätisiä aminohappoja. Glavin ja Dworkin 

(2009) tutkivat CI-, CM- ja CR-kondriittien 5-hiiliatomisten aminohappojen enantiomeerisia 

suhteita. Murchisonissa isovaliinin vasenkätisten ylimäärä on 18.5 ± 2.6 % ja CI-kondriitti 

Orgueilissä 15.2 ± 4.0 %. Näissä on myös L-isovaliinin rikastumista. Sitä ei havaittu 

primitiivisimmistä CR-kondriiteista EET 92042 ja QUE 99177. Ne viittaavat lisääntymisen 

tapahtuneen akvaattisessa rapautumisessa. Kuitenkin Badan (2009) mukaan hiilikondriitit 

muodostavat vain murto-osan maapallolle tulevasta ekstraterrestrisestä aineksesta, eli ne eivät ole 

merkittävä esibioottisten ainesten lähde. Myöhäisellä voimakkaan meteoriittipommituksen (LHB 

(Late Heavy Bombardment) kaudella n. 3,9 miljardia vuotta sitten ne toivat aminohappoja vain n. 

10 kg/km2. Simuloitaessa aminohappojen tuloa Maahan koostumuksiltaan Murchisonia 

muistuttavien mikrometeoriittien mukana havaittiin vain glysiinin säilyvän osittain. Antarktiksen 

mikrometeoriiteista ei ole löytynyt havaittavia määriä aminohappoja. Burton ja muut (2015) tutkivat 

aminohappoja seitsemästä CK3-6- ja kahdesta R-kondriitista. Neljässä niden määrät olivat alhaiset. 

Loput neljä (kaksi R- ja CK-kondriittia) sisälsivät niitä vähäisiä määriä. Jakauma oli samanlainen 

kuin CV- ja CO-kondriiteilla.  

 

8.5. Kondrien historian fysikaaliset prosessit  

 

8.5.1. Laboratoriokokeet 

Kondritekstuureja on saatu tuotetuksi laboratoriossa (esim. Tsuchiyama ja muut, 1980). Nelson ja 
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muut (1972) tekivät niitä CO2-laserilla. Oliviinirikkaiden kondrien tekstuureja ovat tehneet 

esimerkiksi Radomsky ja muut (1986). Lofgren ja Russell (1986) ovat tutkineet pyrokseenirikkaita 

kondreja ja Greenwood ja Hess (1996) puolestaan kondrien kineettisiä ominaisuuksia ja 

sulamissuhteita. Näillä on saatu selville nukleaatiopisteiden ja maksimilämpötilan tärkeys 

tekstuurien synnyssä ja myös se, että koostumus ja pelkistävät komponentit vaikuttavat 

lopputulokseen. Synteettisistä kondreista etsitään vastaavanlaisia rakenteita, jollaisia on löydetty 

luonnon kondreista jo nanometrien mittakaavassa (Weinbruch ja muut, 2001). 

8.5.2. Laboratoriokokeet ja kondrien koostumukset  

Kondrien keskikoostumuksia ovat laskeneet mm. Grossman ja Wasson (1983b) ja Huang ja muut 

(1996b). Suurin osa kirjallisuuden kemiallista aineistosta on saatu neutroniaktivaatiomenetelmällä 

(INAA, Instrumental Neutron Activation Analysis), mutta myös esim. röntgenmikroanalysaattori on 

ollut tärkeä menetelmä. Pelkistyneissä FeO-köyhissä A1-kondreissa näkyy voimakasta volatiilisten 

litofiilisten alkuaineiden (Cr, Mn, Na ja K) köyhtymistä. Sitä vastoin hapettuneissa FeO-rikkaissa 

B1-kondreissa pitoisuudet ovat samat kuin CI-kondriiteissa. Kaikissa luokissa siderofiiliset ja 

kalkofiiliset alkuaineet, varsinkin volatiilit Ga, Sb, Se ja Zn, ovat köyhtyneet voimakkaasti. A5-

kondrien keskikoostumukset muistuttavat B1-kondrien vastaavia.  

Kondrien muodostumista ja niiden alkuainepitoisuuksien syntyä voidaan parhaiten tutkia 

termodynaamisten laskujen ja laboratoriokokeiden avulla. Suurin osa kokeista on tehty pienillä 

laboratoriouuneilla, mutta King (1982) sai suurella aurinkouunilla aikaan 90 %:n evaporatiivisen 

massakadon ja refraktorisia jäännöksiä. Evaporaation aikainen isotooppifraktioituminen (Hashimoto 

ja muut, 1989) ja happi-isotooppien vaihto (Yu ja muut, 1995) osoittavat, että kun merkittävää Al:n 

ja Ca:n menetystä ei tapahdu, Mg:a menetetään hieman, Si:tä hieman herkemmin ja Fe:tä 

merkittävästi yleensä FeO:n pelkistyessä Fe:ksi. Hapen paineen lasku ja lämpötilan nousu 

kasvattavat menetysastetta. Laboratoriokokeet vahvistavat, että alkalimetallien menetyksen jälkeen 

raudan pitäisi pelkistyä ja Fem-evaporaation tapahtua, mikä voi kasvattaa ol/py-suhdetta ja 

seuraavaksi Si:tä saatetaan menettää, mikä palauttaisi osittain ol/py-suhteen. FeO-köyhien A-

kondrien tapauksessa oli tapahtunut osittaista evaporaatiota, kun taas FeO-rikkaat, ei-refraktoriset 

B-kondrit kuumenivat vähemmän. Kun volatiiliköyhät A1- ja A2-kondrit muodostuivat FeO:n 

pelkistymisen ja merkittävän CI-kondriittisessa aineksessa tapahtuneen evaporatiivisen menetyksen 

vaikutuksesta, jälkimmäinen B1-kondreissa rajoittui vain volatiileimpiin hivenalkuaineisiin (esim. 

Ga, Sb, Se ja Zn).  
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8.5.3. Kondrit avoimina tai suljettuina systeemeinä 

Kondrien koostumusvaihtelu heijastaa niitä muodostaneen aineksen koostumusta tai 

muodostumisprosessin aiheuttamia eroja. ”Avoin systeemi” tarkoittaa, että kondrit menettivät 

suhteellisen volatiileja alkuaineita (kuten Fe, Na ja K) ja reagoivat kemiallisesti ympäristön ainesten 

kanssa niiden muodostumisen yhteydessä. ”Suljettu systeemi” tarkoittaa, että kondrit perivät useat 

ominaisuutensa edeltäjiltään. Luultavasti molempia esiintyi. A1- ja A2-kondreissa refraktorinen 

koostumus, FeO-köyhät silikaatit, suhteellisen korkea metallipitoisuus ja alhainen Ni-pitoisuus 

metallissa viittaavat avoimeen systeemiin. Synty suljetussa systeemissä vaatisi, että edeltäjät 

olisivat aikaisempien volatilisaatio-hapettumisprosessien tuotteita. A1- ja A2-kondrien B1-

kondreihin verrattuna pienempi keskikoko, happi-isotooppisuhteet ja maksimilämpötila, Na:n 

diffuusio kondreihin ja se, että A-kondrien ympärillä on enemmän paksuja hienorakeisia reunoja 

kuin B-kondreilla, kertovat merkittävästä ensin FeO:n ja sitten SiO2:n evaporatiivisesta 

menetyksestä (Matsunami ja muut, 1993; Huang ja muut, 1996a). Näiden ominaisuuksien on vaikea 

ymmärtää syntyneen suljetun systeemin kautta. Tärkein todiste on mineraalikoostumusten ja 

hapetus-pelkistystilojen välinen korrelaatio, joka ei voi johtua edeltäjäainesten sekoittumisesta, ja 

muutamien A1-kondrien koostumuksellisesti vyöhykkeinen mesostaasi (Ikeda ja Kimura, 1985; 

Matsunami ja muut, 1993). 

 

8.6. Teorioita kondrien synnystä  

Boss (1996b) esitti kondrien muodostumiselle 9 teoriaa, joiden mukaan ne voisivat olla 1) 

impaktisulia, 2) meteorien ablaatiotuotteita, 3) kuuman protoplanetaarisen kiekon sisäosan tuotoksia 

tai tuloksia 4) FU Orionis -vaiheen vaikutuksesta, 5) bipolaarisia ulosvirtauksista, 6) salamoinnista, 

7) magneettisista flare-purkauksista, 8) akkreetiosta tai 9) kiekon shokkiaalloista. Grossman (1988) 

luetteli 19 teoriaa. Ne voidaan jaotella kahteen pääryhmään: 1) niihin, joihin liittyy prosesseja, jotka 

tapahtuvat protoplanetaarisessa kiekossa, kuten salamointi tai tähtienväliset tulipallot, ja 2) 

meteoriittien emokappaleiden prosessit, kuten vulkanismi tai impaktit. Molemmissa on omat 

ongelmansa, mikä on johtanut erilaisiin teorioiden muunnelmiin. Ensimmäisessä pääongelmat 

liittyvät ainesten mineralogisiin ja kemiallisiin koostumuksiin, joten ”kanoniseen” eli 

astrofysikaalisesti sopivimpaan protokiekon malliin on ehdotettu muutoksia. Jälkimmäisessä 

pääongelma on energiamäärä, joten voidaan vedota emokappaleella oleviin sulaneisiin kohteisiin tai 

jopa vulkanismiin.  

Huang ja muut (1996) ehdottivat, että emokappaleilla oli alkuun paksut ja pölyiset, dynaamiset 



81 
 

pintakerrokset. Niissä olisi tapahtunut tiheys- ja kokolajittumista kaasujen, pääosin veden, 

virtauksen vaikutuksesta. Prosessi voisi selittää myös metallien ja silikaattien lajittumisen 

tavallisissa kondriiteissa. Virtausnopeudet ja -vuot asteroidin kokoisella kappaleella olisivat 

riittäneet. Tämä selittää kondriittien tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten hapetus-pelkistystilaa, 

petrologista tyyppiä, jäähtymisnopeutta ja matriksin määrä. Moore ja muut (2003) tekivät kokeen 

hiekan ja rautahiukkasten sekoituksilla NASA:n KC 135 -lentokoneella suoritetuilla 

mikrogravitaatiolennoilla. Niiden suhteet olivat samat kuin tavallisissa kondriiteissa, ja myös koot 

(n. 450 ja n. 100 m) vastasivat tavallisten kondriittien raekokoja. Kaksi pleksilasisylinteriä, jotka 

olivat kooltaan 10x35cm, täytettiin noin neljännekselleen seoksella, jossa oli 90 til-% hiekkaa ja 10 

til-% rautahiutaleita. Ainesten käyttäytymistä mikrogravitaatiossa kuvattiin puhallettaessa kaasua 

ylöspäin niiden läpi. Osittaista erottumista tapahtui. Kokeesta saaduilla tiedoilla on merkitystä 

kondriittien alkuperän ja asteroidien spektrien ymmärtämisessä. 

                                       

           Kuva 30. Kondriittien synty. Lähde: The University of Tennessee, https://eps.utk.edu/mcsween/research.php 

 

Nortonin (1998) mukaan kondriittien emokappaleet olivat ensimmäisiä sisäaurinkokunnassa 

muodostuneita kiinteitä kappaleita. Refraktoristen mineraalien rakeet kertyivät yhteen ehkä 

magneettikentän vaikutuksesta ja vangitsivat sisäänsä volatiileja. Protoauringon aikaan ne sulivat 

nestepisaroiksi ja niistä poistui volatiileja. Pisarat jähmettyivät nopeasti kondreiksi. Osa 

sulamattomista rakeista saattoi jäädä vangiksi niihin. Kondrit sekoittuivat sittemmin muiden 
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härmistyvien, samankaltaisen koostumuksen omaavien hienorakeisten ainesten kanssa. Pienet 

kondriittiset kappaleet kertyivät vaiheittain yhteen planetesimaaliksi. Luultavasti halkaisijaltaan 32-

80 km oleva kappale tarjoaa tarpeeksi lämpöä eristävän kivivaipan.  

 

8.6.1. Auringon aktiivisuus 

Liffman (1992) ehdotti 400-metrisen kappaleen 0,1 AU:n etäisyydellä Auringosta altistuneen siitä 

alle 25 km/s nopeudella virtaaville kaasuille ja näin olisi syntynyt kondreja pisaroina samalla 

tavalla, kuin Maan ilmakehän läpi kulkevat meteoroidit synnyttävät ablaatiopisaroita. Hän laski, että 

vaadittiin kaasuntiheys 10-8 g/cm3, jotta kondrit olisivat liikkuneet 10-400 km/s jäähtyäkseen 

havaituilla nopeuksilla. Brownlee ja muut (1983) ovat verranneet meteorien tuottamia pisaroita 

kondreihin. Edellisissä on enemmän erilaisia termisiä, koostumuksellisia ja tekstuuriin liittyviä 

piirteitä kuin kondreissa, mutta samankaltaisuus on suurempaa kondrien reunojen ja pisaroiden 

välillä (Podolak ja muut, 1993). Shu ja muut (1996) ehdottivat kondrien ja CA-sulkeumien sekä 

reunojen muodostuneen 0,6 AU:n päässä Auringosta ja lentäneen 2,5 AU:n etäisyydelle siitä 

bipolaarisissa ulosvirtauksissa. Eisenhour ja Buseck (1995) tekivät kvantitatiiviset laskelmat pölyn 

radiatiiviselle kuumenemiselle. Chambers ja Cassen (2002) laskivat jäähtymisen vaatiman pölyn 

määrän, mikäli hitaat jäähtymisnopeudet johtuivat tavallisesta pölypilvestä. He arvioivat, että 

tarvittiin 10-100 km:n kokoinen pölypilvi, mikä vastaa asteroidien mittasuhteita. Wasson (1996) 

pohti kondrien muodostumisenergioita ja totesi, että prosessi tapahtui senttimetrin mittakaavassa. 

8.6.2. Suora tiivistyminen 

Wood (1963) ja Wood ja McSween (1976) ehdottivat kondrien tiivistyneen höyrystä. Heidän 

mukaansa ne tiivistyivät suoraan Auringon kaasusta viitaten erityisesti Renazzon CR-kondriittiin, 

jossa oliviini on lähes puhdasta forsterittia. Nestepisaroiden tiivistyminen suoraan kaasuista vaatii 

myös korkeampia paineita kuin useimmat astrofyysikot pitävät kohtuullisina. Renazzon oliviinista 

puuttuu FeO, mikä sopii yhteen protoplanetaarisen kiekon H2/H20-suhteen kanssa, mutta tämä ei 

päde tavallisilla kondriiteilla. Blander ja Katz (1967) ja Blander (1983) pohtivat tiivistymistä 

primordiaalisessa protoplanetaarisessa kiekossa, missä nukleaatiorajat aiheuttivat merkittävää 

supersaturaatiota. FeO:n osittaispaine oli monta kertaa tasapainoarvoa suurempi, ja tiivistymisen 

tapahtuessa silikaattien FeO-arvo oli paljon tasapainoarvoja suurempi. Muita mekanismeja FeO-

rikkaita silikaatteja sisältävien kondrien tiivistymiseksi suoraan alkupilvestä on pölyn määrän kasvu 

suhteessa kaasuun. Tämä kasvattaa tehokkaasti hapen kokonaismäärää, koska pöly koostuu 

pääsääntöisesti oksideista. 
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8.6.3. Salamointi 

Whipple (1966) ehdotti kondrien muodostuneen 105-106 kertaa maapallon salamoita 

energeettisempien salamoiden sulattaessa protoplanetaarisen kiekon pölyä. Sulaneen pölyn määrä 

etäisyyden suhteen voidaan laskea kaavalla R = 3EL/8dr, missä R on kondrin muodostavan 

pölypallon etäisyys salamasta, EL energia (Maassa n. 1,5 x 109 erg/cm),  sulamisen entalpia (n. 2 x 

109 erg/g), d tiheys (n. 0,1 g/cm3) ja r pölypallon säde (n. 0,15 cm). Yksinkertainen Keplerin liike ei 

voisi tuottaa vaadittua energiaa, mutta se voi riittää ionisaatiolle, joka kasvattaisi hiukkastiheyksiä 

puristusefektillä. Whipplen konsepti ”alkupilvestä” sisälsi varhaisen asteroidin 

pölyisen ”kaasukehän”. Hänen mukaansa salamointi olisi voinut myös aiheuttaa orgaanisten 

esibioottisten molekyylien synteesiä samaan tapaan kuin Millerin ja Ureyn kokeessa. Teoriaa ovat 

sittemmin edistäneet monet tutkijat (esim. Horanyi ja Robertson (1996)). 

8.6.4. Magneettikentät  

Levy ja Araki (1989) ehdottivat, että varhaisella Auringolla on saattanut olla leveitä 

magneettikentän voimaviivoja, joita pitkin plasma liikkui protoplanetaarisen kiekon koronaan. 

Linjojen leikkauspisteessä olisi ollut plasmaa räjähdysmäisesti vapauttanut jännitysalue. Syntyvä 

energia (E) saadaan kaavasta dE/Dt = nL2xB2/8missä t on aika, B magneettikentän voimakkuus, 

L flaren leveys ja n magneettikentän romahtamisnopeus. Täten 10 mg:n kondrin sulaminen olisi 

vaatinut 10 G:n magneettikentän ja kaasuntiheyden, joka oli 10-18 g/cm. Levy ja Araki (1989) 

uskoivat, että kiekon keskitasossa olisi ollut liian paljon neutraalia kaasua flare-purkausten 

lävistettäväksi. 

8.6.5. Rakeiden törmäykset 

Lange ja Larimer (1973) ehdottivat kondrien saattaneen muodostua pölyrakeiden keskinäisissä 

törmäyksissä. Kieffer (1975) ehdotti pisarakondrien muodostuneen regoliittiin kohdistuneen 

törmäyksen aiheuttamasta ainesuihkusta. Kerridge ja Kieffer (1977) kyseenalaistivat nämä teoriat. 

He väittivät, että koska kuukondrit esiintyvät suuren agglutinaattimäärän kanssa, kondrit eivät olisi 

voineet muodostua regoliittiin kohdistuvassa törmäyksessä. He ehdottivat Kiefferin (1975) 

kuvaaman suihkuamisen tapahtuneen hiukkasten välisinä törmäyksinä. Toisaalta pölyrakeiden 

keskinäisten törmäysten energia olisi yleisesti liian alhainen sulamiselle. Weidenschilling ja muut 

(1998) kiersivät tämän siten, että orbitaaliresonanssit Jupiterin kanssa ovat saattaneet aiheuttaa 

lähellä resonansseja olleiden pölyhiukkasten kiertoratojen elementtien dispersion kasvun ja täten 

olisi tapahtunut kondreja muodostaneita erityisen väkivaltaisia törmäyksiä. 
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8.6.6. Tähtienväliset prosessit 

Wood (1983) ehdotti tähtienvälisten pölymassojen saattaneen kuumentua tullessaan 

protoplanetaariseen kiekkoon ilmakehään tulevien meteorien tavoin, ensiksi kulkiessaan 

shokkirintaman läpi ja seuraavaksi hidastumisen vaikutuksesta. Hän käsitteli prosessia 

kvantitatiivisesti massan, energian liikemäärän säilymisen ja aerodynaamisen hidastumisen 

yhtälöiden avulla. Pölykertymien lopullinen lämpötila saadaan yhtälöstä Tp = (gv
3/B1/4, missä 

Tp on maksimilämpötila, sopeutumiskerroin (0.5), g kaasun tiheys, v pölykertymän nopeus, B 

hiukkasen pinta-ala, terminen emissiivisyys (0.75) ja Stefanin vakio. Jos g = 3.1 x 10-11 g/cm3 

ja v = 56.6 km/s, 1 mm:n kokoinen kertymä olisi saavuttanut 1450 K:n lämpötilan 16 sekunnissa. 

Vajoamisnopeuksien, kaasuntiheyksien ja silikaattien ja jään määrien erot sekä aika, joka vaaditaan 

shokkirintaman sisäisen pölyrikkaan alueen läpäisyyn, määrittäisi, onko syntyvä kappale CA-

sulkeuma vai kondri, sekä myös kondrien koot ja pelkistysasteet. 

8.6.7. Aerodynaaminen hidastuskuumennus 

Jos nopeasti liikkuneet pölyrakeet kohtasivat kaasupilven, saattoi tapahtua kuumenemista, jota 

kutsutaan aerodynaamiseksi hidastuskuumenemiseksi. Energian menetys voidaan tasapainottaa 

aerodynaamisesta hidastuskuumennuksesta energiaa saavalla säteilyllä käyttäen yhtälöä 4r2rT4 = 

r41/2gasv
3. Siinä on kohteen emissiivisyys, r säde, T lämpötila ja v kappaleen nopeus;  on 

Stefanin-Boltzmannin vakio ja gas kaasun tiheys. On todisteita kondripopulaation aerodynaamista 

lajittumista vastaavasta prosessista (Sears, 2004). Useat tutkijat ovat kehittäneet tätä ajatusta tai sen 

muunnelmia (esim. Wood, 1984; Scott ja muut, 1996). 

8.6.8. Shokkiaallot 

Nortonin (2002) mukaan suuren mittakaavan shokkiaaltoja syntyy, kun kaasu ja pöly putoavat 

vapaasti muodostuvaan protoplanetaariseen kiekkoon. Materian virratessa shokkirintamien takaisen 

alueen läpi ≥ 10 km/s nopeudella se kohtaa paljon suurempia kaasutiheyksiä, mikä aiheuttaa 

kuumenemista, joka on riittävää sulattaakseen edeltäjärakeet 1 mm kokoisissa pölypalloissa. 

Laskujen mukaan päästään yli 1600 K:n lämpötiloihin ≥ 15 minuutin ajaksi. Pölypallojen 

puristumista voi tapahtua sulamisen alkaessa tai populaation tiheyden kasvaessa törmäysten 

seurauksena. Hood ja Horanyi (1991, 1993) ehdottivat kondrien syntyneen näin. He laskivat 

nopeuden, jolla pölyhiukkasten on liikuttava kaasun läpi sulaakseen, joten tämä on toinen 

aerodynaamisen kuumennuksen muoto. Lämpötila voidaan laskea yhtälöllä mdC(dTd/dt) = 

4a2qd+4a2absJr-4a2emJrTd
4 ja md(dVd/dt) = a2(CD/2)gVd

2. Näissä md, Td, C, a ja Vd ovat 

pölyrakeen massa, lämpötila, spesifinen lämpö, säde ja suhteellinen nopeus, qd kaasun-pölyn 
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lämmönsiirtonopeus pinta-alayksikköä kohti, Jr ulkopuolisen säteilyenergian virtaus, ja abs ja em 

pölyn absorption ja emission emissiivisyyksiä. CD ja g ovat hidastuskerroin ja kaasun tiheys. Yli 

3,1 Machin nopeudet sulattavat pienen osan, kun taas alle 4 Machin nopeudet sulattavat suurimman 

osan pölystä. 

8.6.9. Emokappaleeseen kohdistunut törmäys 

Smith (1982) ja Leitch ja Smith (1982) ehdottivat sivuttaistörmäystä kahden planetesimaalin välillä 

selitykseksi punaisen ja sinisen katodoluminesenssin enstatiittirakeiden esiintymiselle samassa 

kondrissa. Edellinen liittyy pelkistävässä ympäristössä tapahtuneeseen, lähes tasapainoiseen 

härmistymiseen, kun jälkimmäinen liittyy fraktioivaan kiteytymiseen.  

Sanders (1996) esitti tarkemman termiset mallin kondrien muodostumisesta sulien kappaleiden 

törmäyksissä. Siinä kaikki meteoriittien mineraalit pieninä pölyhiukkasina ja tähtienvälinen aines 

muodostivat 1-2 m:n kokoisia kertymiä. Nortonin (2002) mukaan analogiana voidaan käyttää 

lumihiutaletta. Lumihiutaleiden iskeytyessä auton tuulilasiin ne sulavat 1-2 

sekunnissa ”välähdysmäisesti” pieniksi pallomaisiksi pisaroiksi. Kertymien on täytynyt kuumentua 

samalla tavalla 1500-2000 K:n lämpötiloihin. Monien on täytynyt sulaa täysin, mutta varsinkin 

karkearakeisempien vain osittain. Tätä seurasi yhtä nopea jäähtyminen (n. 1000 K/h), eli ne olisivat 

jäähtyneet lähelle solidusta minuuteissa, mutta arviot kondrin sulamisajasta vaihtelevat sekunneista 

minuutteihin ja tunteihin. Erityisesti BO-kondreissa on tekstuuria, joka vahvistaa tämän. Monissa 

yhden tai useamman vierekkäisen laatan rakenne viittaa magmaattiseen alkuperään. Joissain on 

skelettimäistä rakennetta oliviineissa. Ne ovat lasin seassa, mikä osoittaa kondrin muodostuneen 

pallomaisesta nestepisarasta, joka jäähtyi nopeasti ennen kiteytymistään täysin. Toisissa, kuten 

niissä, joissa on radiaalista pyrokseenia ja kryptokiteisiä ja mikroporfyyrisiä rakenteita, näkyy 

samankaltaisia rakenteita ja ne kertovat paljolti samaa tarinaa.  

Nortonin (2002) mukaan kuumenemismekanismeja on saattanut olla useampia. Kondrit 

muodostuivat protoauringon FU Orionis -vaiheessa aurinkokunnan historian ensimmäisten 0,5 

miljoonan vuoden aikana, jolloin protoauringossa tapahtui väkivaltaisia purkauksia. FU Orionis-

vaiheessa ilmeisesti kertymäkiekosta T-Tauri-tähden pinnalle vajoava materia aiheuttaa erityisen 

voimakkaita flare-purkauksia. Tuolloin tähden kirkkaus kasvaa lyhytaikaisesti jopa 250-kertaiseksi. 

Monet tähtitieteilijät uskovat purkausten aikaan lämpötilojen varsinkin 1 AU:n etäisyyden 

sisäpuolella tähdestä olevan riittäviä silikaattien sulamiselle. FU Orionis -vaiheiden esiintymistiheys 

on arviolta yksi 10000 vuodessa. Aktiivisuus laantuu ensimmäisten 0,5 miljoonan vuoden jälkeen, 

joten 1 MSun tähdessä tapahtunee T-Tauri-vaiheessa maksimissaan 10 purkausta. Kaksinapaiset 



86 
 

suihkut toimivat luultavasti protoplanetaarisen kiekon muodostumisen jälkeen ≥ 1 miljoonaa vuotta. 

Kaasu voisi aiheuttaa aineksen aerodynaamista hidastumista kiekon yläpuolisessa kaasussa 

pudottaen nopeuden alle pakonopeuden. Näin se voi jakautua pitkin kiekkoa. Teorian mukaan 

kondrit olisivat kaksinapaisten suihkujen tuottamia ablaatiopisaroita. 

Rubin ja muut (1999) tutkivat kondreja kahdeksasta shokkiutumattomasta ja heikosti 

shokkiutuneesta, alhaisen petrologisen tyypin tavallisesta kondriitista (esim. Semarkona, LL3.0) 

määrittääkseen troiliitin alkuperän. Ollakseen primääristä (esiintyi edeltäjäaineksissa) troiliitin on 

oltava 1) sulautunut mafiseen silikaattifenokrystiin, 2) sijaittava puolen säteen päässä kondrin 

keskustasta ja 3) oltava osa opaakkia magmaattisen tekstuurin kokonaisuutta. Täten 13 % tutkituista 

kondreista sisältäisi sitä. Semarkonassa sitä on FeO-köyhien kondrien opaakeissa mineraaleissa. 

Primäärisen troiliitin esiintyminen vaatii, että protoplanetaarisen kiekon lämpötila oli kondrien 

muodostumisen aikaan alle 650 K ja että ne olivat sulia ≤10 s. Oletettu metamorfoosilämpötila on 

∼670 K, eli troiliitin täytyy olla primääristä. Primääristä troiliittia on FeO-köyhässä oliviinissa ja/tai 

Ca-köyhässä pyrokseenissa sekä FeO-rikkaissa porfyyrisissä kondreissa Semarkonassa (9 % vs 

33 %). Rubinin ja muiden (1999) tutkimuksessa löytyi muutama troiliititon, Fe-Ni-metallia sisältävä 

ja FeO-köyhä kondri, joissa on Na2O:ta sisältävää augiittia sekä Na2O- ja K2O-rikasta mesostaasia. 

Ne muodostuivat luultavasti lämpötiloissa 650-910 K. Tiedot harvinaisista fayaliittisista 

mikrokondreista muutaman normaalin kokoisen kondrin reunoilla viittaavat kondrien 

muodostumisen jatkuneen ennen lämpötilan laskemista 500 K:n alapuolelle. 

8.6.10. X-tuulen malli 

Shun ja muiden (1996) mukaan kondrit, CA-sulkeumat ja kondrien reunat ovat saattaneet 

muodostua kiinteiden ainesten noustessa magnetosentrifugisesti aurinkotuulen vaikutuksesta kiekon 

tasosta auringonvaloon ns.”X-tuulen” vaikutuksesta (Kuva 31). Lämpötilojen on täytynyt riittää 

CA-sulkeumien ja kondrien sulamiseen. Prosessiin liittyy myös lajittumismekanismi, joka selittää 

kokojakaumat sekä hieno- ja karkearakeiset reunat. Laskeuduttuaan takaisin ainekset olisivat 

yhtyneet kiekon pölyyn. Näin kondriittiset kappaleet olisivat muodostuneet. Flare-purkauksilla on 

suuri merkitys prototähden suihkujen X-tuulen mallien, välähdysmäisen kuumenemisen ja 

Auringon kosmisten säteiden pommituksessa syntyvien lyhytikäisten radionuklidien (SLR) synnyn 

kannalta (Shu ja muut, 1997). ”X-tuulen” mallin mukaan kondrit, CA-sulkeumat ja niiden reunat 

muokkautuivat alle 0,1 AU:n etäisyydellä protoauringosta (Shu ja muut, 1997).  

Desch ja muut (2010) kritisoivat X-tuulen mallia. Heidän mukaansa siinä on epäjohdonmukai-

suuksia: kiinteää ainesta ei esiinny 0,1 AU:n päässä Auringosta, koska niin lähellä sitä kiertävät 

hiukkaset eivät voi paeta. Lisäksi niiden päätyminen magnetosentrifugisiin ulosvirtauksiin ei 
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välttämättä ole mahdollista. Hapen fugasiteetti CA-sulkeumien muodostumisalueella oli liian suuri, 

kondrien jäähtymisnopeudet paljon alhaisempia kuin BO-kondreilla, eikä kondrien ja matriksin 

osuuksia ennakoitu. Ennustukset kondrien ja CA-sulkeumien muodostumisesta ovat ristiriidassa 

petrologisten ja muiden ominaisuuksien kanssa. Lämpötilat kondrien syntyalueella olivat yli 1160 

K. Jäähtymisnopeudet ovat n. 10 K/h, mitkä vastaavat porfyyristen tekstuurien syntylämpötiloja, 

eivätkä sovi yhteen BO-kondrien (250-3000 K/h) ja volatiilisten komponenttien, kuten S:n ja Na:n, 

säilymiseen vaadittavien jäähtymisnopeuksien kanssa. Jäähtymisnopeuksien ja yhdistelmäkondrien 

määrän välillä on korrelaatio, minkä shokkimalli ennustaa (Desch ja Connolly 2002; Ciesla ja Hood 

2002), mutta se ei selity mallin avulla.  

 

 

Kuva 31. Kaavakuva X-tuulen mallista. Kuolleen vyöhykkeen molemmin puolin (X-alueen vangitseman magneettisen 

virran keskimmäisessä kolmasosassa) magneettikentän voimaviivat taipuvat riittävästi sisään- tai ulospäin pakottaen X-

alueen sähköä johtavan kaasun virtaamaan kohti tähteä tai poistumaan X-tuulen mukana. Tässä tapauksessa oletetaan, 

että kuuman plasman ulosvirtaus tähdestä ja kertymäkiekosta virtaavassa koronatuulessa on edesauttanut kuolleella 

vyöhykkeellä tapahtuvaa magnetosentrifugisten vaikutusten aiheuttamaa kenttäviivojen avautumista, mutta myös 

kuolleen vyöhykkeen voimaviivat saattavat sulkeutua kypäräkupolin alla olevien tavoin vaikuttamatta paljoa malliin. 

Lähde: Shu ja muut (1997).  

 

Minimimassaisen protoplanetaarisen kiekon profiililla voidaan kaasun tiheyden päätellä olleen n. 2 

x 10-6 0,05 AU:n etäisyydellä Auringosta (Weidenschilling 1977a). Luultavasti kiinteän 

aineen/kaasun tiheyssuhde oli 5 x 10-3 ja tyypillinen kondrin massa 3 x 10-4 g, jolloin tiheys oli n. 30 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/725/1/692#apj370978r49
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/725/1/692#apj370978r22
file://///nfstu/ilaheikk/Downloads/Shu%20et%20al.%20(1997
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m-3, mikä vastaa yhdistelmäkondrien määrään ja volatiilien säilymiseen perustuvaa tiheyttä. Se, että 

kondrit kuumenivat n. 0.1 AU:n etäisyydellä Auringosta ja siirtyivät 2-3 AU:n päähän siitä ja 

yhdistyivät kylmään pölyyn, on yhteensopimatonta, sillä kondriiteissa on matriksipölyä, joka 

kuumeni ja härmistyi muodostumisalueella (Scott ja Krot 2005). Perusmassa ja kondrit tietyissä 

kondriiteissa ovat kemiallisesti samankaltaisia ainakin refraktoristen litofiilisten alkuaineiden 

suhteen. Mallin mukaan kondrit ja CA-sulkeumat muodostuivat samanaikaisesti, joten se ei selitä 

niiden n. 2 miljoonan vuoden ikäeroa. 

Eräs mallin onnistumisista oli ennuste komeettojen CA-sulkeumista (Shu ja muut, 1996) ja niiden 

siirtymisestä kauemmas Auringosta. Niistä saatiin viitteitä esim. Stardust-avaruusluotaimen Wild 2 

– komeetasta keräämien näytteiden joukossa olevasta sulkeumasta (Zolensky ja muut, 2006). 

Esimerkiksi nämä näytteet viittaavat protoplanetaarisessa kiekossa tapahtuneeseen suuren 

mittakaavan sekoittumiseen. Vastaavaa on havaittu nuorten tähtien kiekoista (Ciesla 2007). X-

tuulen malli ennustaa CA-sulkeumien höyrystyvän ja uudelleenhärmistyvän hyvin hapettavissa 

olosuhteissa. Proto-CA-sulkeumat kasvaisivat suurten flare-purkauten höyrystämän aineksen 

härmistyessä. Shu ja muut (2001) ennustavat FeO:sta, MgO:sta ja SiO2:sta koostuvan kaasumaisen 

kiviaineksen, jonka pinnan tiheys on n. 1,6 g/cm2, syntyvän niiden höyrystäessä kaiken Fe-Mg-

rikkaan vaippa-aineksen niistä. Aluksi se on keskittynyt proto-CA-kiekon alueelle. Mikäli se nousee 

yli 1012 cm uudelleenyhdistymisrenkaan yläpuolelle, kaasu päätyy prototähteen. Shun ja muiden 

(2001) mukaan se jäähtyy aiemmin. fO2:n perusteella voisi olettaa CA-ainesten härmistyvän 

kaasusta, joka oli yli 5 kertaluokkaa hapettavampaa kuin Auringon koostumuksen kaasu (fO2 ≈ IW 

− 1). Uudelleenyhdistymisrenkaan kaasun fO2 sen härmistyessä ei sovi yhteen fO2-parametrien, 

kuten fassaiitin ja rhöniitin Ti:n valenssien kanssa. Tämä viittaa lähes Auringon koostumuksen 

kaasuun (Krot ja muut, 2000). Se on ristiriidassa myös joissakin CA-sulkeumissa, esim. Intissä, 

olevan osborniitin härmistymisen kanssa (Meibom ja muut, 2007).  

Yhdeksän lyhytikäisen radionuklidin (SLR, Short-Lived Radionuclides) (41Ca, 36Cl, 26Al, 60Fe, 

10Be, 53Mn, 107Pd, 182Hf ja 129I), joiden puoliintumisaika on n. 107 vuotta, on metoriittien 

isotooppikoostumusten perusteella päätelty esiintyneen varhaisessa aurinkokunnassa. X-tuulen 

mallilla ei voida selittää kovin hyvin 41Ca-, 26Al-, 53Mn- ja 10Be-pitoisuuksia. Siinä 26Al:n synty 

ilman 41Ca:n ylituotantoa vaatii Mg-Fe-silikaattisten vaippojen ympäröimien CA-sulkeumien 

kaltaisia refraktorisia ytimiä ja näiden muodostavan liukenemattomia sulia. Shun ja muiden (2001) 

mukaan Ca:n ja Al:n pitäisi kertyä ytimeen, mutta Ca- ja Al-rikkailla silikaateilla on alhaisempi 

sulamispiste kuin Fe-Mg-silikaateilla, minkä vuoksi ne ovat hyvin sekoittuneita (Simon ja muut, 

2002). Molempia syntyy X-tuulen mallissa vähän suhteessa 10Be:iin, koska 16O on jakautunut 



89 
 

kaikkialle CA-sulkeumiin Auringon suurienergisimpien (n. 50 MeV) hiukkasten vaikutuksesta. 

Sahijpalin ja Guptan (2009) mukaan mallinnus radionuklidien synnystä X-tuulen ympäristössä 

antaa varmuuden 10Be:n ylimäärästä verrattuna 26Al:iin. Ehkä suurin osa 10Be:stä on tullut 

galaktisista kosmisista säteistä, kuten esim. Desch ja muut (2004) ovat väittäneet. 

X-tuulen malli ei myöskään pysty selittämään 60Fe:n esiintymistä varhaisessa Aurinkokunnassa. 

Leyan ja muiden (2003) ja Gounellen (2006) mukaan sitä syntyy paljon vähemmän kuin esim. 

isotooppia 26Al. 60Fe:n pitoisuuden selittää luultavasti yksi tai muutama läheinen supernova. 

Mallilla ei voi myöskään ilmeisesti selittää 36Cl:n esiintymistä protoplanetaarisessa kiekossa. Sitä 

olisi syntynyt ionien pommittaessa S-, Cl-, Ar-, ja K-ytimiä (Lin ja muut, 2005; Hsu ja muut 2006; 

Jacobsen ja muut 2009). Niiden 50 %:n härmistymislämpötilat ovat yli 1000 K (Lodders 2003), 

joten X-pisteessä mikään niistä ei olisi härmistynyt. Mikäli isotooppia 36Cl olisi syntynyt 

protoplanetaarisen kiekon uudelleenyhdistymisrenkaassa (reconnection ring), se ei olisi enää 

härmistynyt CA-aineksen höyrystyttyä. 36Cl:n esiintyminen sulkeumissa viittaa ehkä säteilyyn alle 

1000 K:n lämpötilassa. 36Cl myöhäisen vaiheen rapautumistuotteissa, kuten sodaliitissa, kertoo 

myös, ettei sitä syntynyt CA-sulkeumien muodostuessa. Se ja 60Fe ovat todennäköisesti syntyneet 

supernovissa tai säteilyssä kylmillä alueilla. Täten X-tuuli on nähtävä yhtenä vaihtoehtona muiden 

joukossa. 

Linin ja muiden (2005) mukaan Ningqiangin ryhmittelemättömän C3-hiilikondriitin CA-sulkeuman 

sodaliitin 36S-ylimäärien ja Cl/S-suhteiden välillä on lineaarinen korrelaatio, mikä kertoo 36Cl:n 

esiintymisestä varhaisessa Aurinkokunnassa. 36Cl tuli CA-sulkeumiin kiinteän aineen ja kaasun 

reaktiossa luultavasti ainakin 1,5 miljoonaa vuotta muodostumisen jälkeen. Tämä on päätelty 

reliktisten primäärimineraalien ja rapatumisainesten yhdistelmistä tehdyllä 26Al-26Mg-

isotooppianalyysillä. Tästä pääteltiin, että initiaalinen (36Cl/35Cl)o  oli > 1,6 x 10-4 CA-sulkeumien 

muodostumisen aikoihin. Löytö tukee teoriaa, jonka mukaan lyhytikäiset radionuklidit olisivat 

lähtöisin supernovista (Cameron ja muut 1995; Wasserburg ja muut 1998). Isotooppi 36Cl saattaa 

toimia Aurinkokunnan varhaisvaiheiden volatiilien ja kiviaineksen vuorovaikutusten ainutlaatuisena 

kronometrinä, koska se on yhteydessä akvaattisiin ja/tai anhydrisiin rapatumisprosesseihin. 

Jacobsenin ja muiden (2011) mukaan lyhytikäiset radionuklidit kertovat protoplanetaarisen kiekon 

kehityksestä. Allenden CA-sulkeumien wadaliitin 36Cl-pitoisuus, joka vastaa 36Cl/35Cl-suhdetta 

(1.81 ± 0.13) × 10–5, oli suurin Aurinkokunnan aineksesta mitattu. Tämä ja 26Al:n puuttuminen 

(26Al/27Al ≤ 3.9 × 10–6) grossulaarista viittaa siihen, että 36Cl on suurelta osin syntynyt Auringon 

energeettisten hiukkasten pommituksessa sen alueen vieressä, jossa CV-kondriittien emokappale 

muodostui T-Tauri-vaiheessa. 
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8.6.11. Kondrien moninkertainen sulaminen ja kierrätys? 

 

Nortonin (2002) mukaan useat todisteet viittaavat siihen, että kondreja on ollut useampi sukupolvi. 

joten ehkä sama kuumenemismekanismi toistui lukuisia kertoja Aurinkokunnan historian 

ensimmäisten 1-2 miljoonan vuoden aikana. Tästä ovat osoituksena jäännösrakeet, moninkertaiset, 

kerrokselliset ja magmaattiset tai pölyiset reunat sekä yhdistelmäkondrit. Kondriittien 

jäännösrakeista jotkin ovat muodostuneet ennen kondreja. Ne eivät kiteytyneet isäntäkondreista, 

vaan aikaisemman kondrien syntysyklin aikana eivätkä sulaneet uusimman syklin yhteydessä ja 

ovat täysin erilaisia. Useimmat ovat oliviinia, mutta myös joitain ortopyrokseenirakeita tunnetaan. 

Yleensä ne ovat paljon suurempia kuin isäntärakeet; suurimmat voivat olla lähes täysin 

euhedraalisia, ja jotkin kattavat jopa 90 % kondrin tilavuudesta. Ne poikkeavat koostumuksiltaan 

yleensä isäntäoliviinista, mikä kertoo niiden syntyneen erilaisesta sulasta. Niitä löytyy yleisimmin 

PO-kondreista tyypin 3 tavallisista kondriiteista ja harvemmin CV3-kondriiteista. 

Nortonin (2002) mukaan tyypin 3 tavallisten kondriittien reliktinen oliviini antoi ensimmäiset 

todisteet kondrien kierrätyksestä. On tunnistettu FeO-rikkaita, metallipitoisia oliviini- ja 

pyrokseenirakeita ja Mg-rikkaita oliviinirakeita. Metallipitoiset oliviinirakeet tunnistaa 

polarisoidussa valossa pölyisestä ulkonäöstä. Se johtuu 1 m:n kokoisista, pyöristyneistä Ni-

köyhistä rautametallisulkeumista. Jäännös oli alunperin FeO-rikkaampaa, mutta FeO:n 

pelkistyminen kondrin sulaessa synnytti metallista rautaa. FeO-köyhissä kondreissa reliktisellä 

oliviinilla on usein FeO-köyhän metallirikkaan oliviinin vaippa FeO-rikkaiden sisusten päällä. 

Vaippa muodostui luultavasti kondrin muodostuessa jäännösrakeen ympärille.  

Mg-rikkaat jäännösrakeet ovat paljon harvinaisempia. Useimmat ovat pieninä rakeina matriisissa ja 

harvemmin CO- CM-, ja CV-kondriittien kondreissa. Primitiivisimmistä tyypin 3 tavallisista 

kondriiteista n. 10 % sisältää pölyisiä oliviinireliktejä ja noin 5 % reliktistä forsteriittia, eli ne ovat 

reliktejä aikaisemmista sukupolvista. Ne ovat syntyneet pääosin FeO-köyhistä ja -rikkaista 

porfyyrisistä oliviini- ja pyrokseenikondreista hajarakeina, jotka ovat luultavasti peräisin 

törmäyksissä hajonneista vanhemmista kondreista. Jäännösrakeet ovat ilmeisesti selvinneet useista 

sulamistapahtumista, mikä voi johtua siitä, että useimmat porfyyriset kondrit eivät sulaneet tai 

sulivat vain osittain (Norton 2002). 

8.6.12. Kondrien reunat 

Nortonin (2002) mukaan kondrien reunat ympäröivät useimpia kondreja. Ne ovat toinen todiste 

useista kuumenemistapahtumista. Niitä on kahta päätyyppiä: hieno- ja karkearakeisia. Molempia on 
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tutkittu tyypin 3 tavallisista kondriiteista ja CM2- ja CV3-kondriiteista, koska niitä pidetään 

primitiivisimpinä. Hienorakeisten reunojen leveydet ovat 10-30 m, ja niiden yksittäisten rakeiden 

koot ovat alle m:n alueella. Koostumukset ja tekstuurit ovat hyvin lähellä matriksin vastaavia 

sisältäen FeO-rikasta oliviinia ja MgO-rikasta pyrokseenia. Alle mikrometriluokan rakeissa on 

myös Fe-Ni:tä ja troiliittia. Ne ovat tummia ja näkyvät parhaiten ohuthieessä heijastavassa valossa. 

Yksittäisten kondrien reunat ovat hyvin homogeenisia, mutta koostumukset voivat vaihdella 

laajasti. Tyypin 3 tavallisten kondriittien vierekkäisten kondrien reunojen FeO- ja MgO-pitoisuudet 

vaihtelevat jopa kaksinkertaisesti ja litofiilisten alkuaineiden pitoisuudet vielä enemmän. 

Hienorakeiset luultavasti muodostuivat hienojakoisen pölyn kertyessä kondrien ympärille. 

Kirjallisuudessa niihin viitataan käsitteellä akkretionaariset pölyvaipat. Miltei kaikilla tyypin 3 

kondriittien kondreilla on hienorakeiset reunat. Ne laajenevat kondrien sirpaleiden, CA-sulkeumien, 

jäännösrakeiden ja muiden karkearakeisten sulkeumien ympärille. Useimmissa ei näy jälkiä 

sulamisesta, mutta monikerroksisia ”sedimentäärisiä” tekstuureja.  

Nortonin (2002) mukaan karkearakeisia reunoja esiintyy vain noin 10 %:lla tavallisten kondriittien 

ja 50 %:lla CV3-kondreista. Edellisten paksuudet ovat keskimäärin 150 ja jälkimmäisten 400 m. 

Keskiraekoot ovat 4 ja 10 m. Koostumukset ovat samankaltaisia kuin matriksin ja hienorakeisten 

reunojen koostumukset. Noin 80%:ssa FeO-köyhistä reunoista näkyy merkkejä kokonaisesta tai 

osittaisesta sulamisesta, ja FeO-rikkaat eivät jää paljoa alle 50 %. Ulkokontaktissa näkyy mafisten 

silikaattien uudelleensulamista, mikä viittaa vahvasti siihen, että ainakin osa aineksesta on peräisin 

isäntäkondrista. Hienorakeisten reunojen aineksia löytyy säännöllisesti karkearakeisten reunojen 

päältä sekä tavallisissa että CV3-kondriiteissa, mikä osoittaa sen olevan osittain peräisin pölyisiltä 

alueilta. Karkearakeiset reunat muodostuivat luultavasti sen jälkeen, kun kondrien edeltäjäaines 

jäähtyi pisaroiksi. Reuna-aines kertyi yksittäisten kondrien ympärille hienona pölynä. Toinen 

kuumenemistapahtuma sulatti pölyn ja osan kondrista, mikä sitten uudelleenkiteytyi reuna-

ainekseksi. Joissain kondreissa näkyy moninkertaisia reunoja, mikä viittaa useisiin kuumenemis- ja 

pölynkertymistapahtumiin. Esimerkiksi Gold Basinin L4-kondriitissa PO-kondrin ympärillä on 

kolme sisäkkäistä reunaa. Troiliitti voi muodostaa epäjatkuvia reunoja karkearakeisten reunojen 

sisä- ja ulkopuolilla. Se on saattanut tulla rautaa sisältävien kondrien sisuksista 

kuumenemistapahtuman aikana noin 1200 K:n lämpötilassa. Myös täysin metallin peittämät kondrit 

ovat tavallisia tavallisissa kondriiteissa ja ne ovat luultavasti syntyneet matriksin metallirakeiden 

impaktisulamisen vaikutuksesta. 
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9. SIPULINKUORIMALLI 

McSweenin (1999) mukaan kondriittisten breksioiden klastien petrografisten tyyppien vaihtelu 

johtuu todennäköisimmin siitä, että törmäävien kappaleiden ainesten metamorfoosiasteet 

vaihtelivat. Kivien huonon lämmönjohtavuuden vuoksi on epätodennäköistä, että lämpö olisi 

jakautunut tasaisesti asteroidin sisäosiin, mikä olisi tuottanut sisäkkäisiä eri metamorfoosiasteiden 

vyöhykkeitä. Maksimilämpötila keskustassa saavutettiin noin 3 miljoonaa vuotta muodostumisen 

jälkeen, minkä jälkeen se alkoi hitaasti laskea. Näitä termisiä malleja sanotaan 

sipulinkuorimalleiksi. Kun sipulinkuorirakenteinen kappale hajosi törmäyksessä, palaset kertyivät 

uudestaan yhteen painovoiman vaikutuksesta lohkarekasaksi (rubble pile). Eri petrografisten 

tyyppien suhteelliset osuudet kertovat, miksi vahvasti metamorfoituneet kondriitit ovat niin 

tavallisia. Joidenkin voimakkaasti volatiilien alkuaineiden on täytynyt kulkeutua lähemmäs pintaa. 

Jopa kosmisia suurempia pitoisuuksia esim. vismuttia, indiumia ja tantaalia on mitattu joistain 

tyypin 3 tavallisista kondriiteista. 

McSweenin (1999) mukaan muutaman sadan kilometrin läpimittaisilla kappaleilla keskustan 

maksimipaine on alle 0.15 GPa. Eräät mineraalit ja niiden yhdistelmät ovat herkkiä paineen 

muutoksille, mutta niitä voidaan soveltaa vain suurempiin paineisiin. Ylimääräisen Na:n ja Al:n 

korvautuminen pyrokseenissa riippuu paineesta, ja pitoisuudet ovat kasvaneet hieman kondriittien 

pyrokseeneissa metamorfoosiasteen noustessa. Kokonaismäärä viittaa alle 0,1 GPa:n paineisiin. 

Asteroidin kokoisten kappaleiden alhaisten paineiden vuoksi tarkkoja metamorfoosin aikaisia 

kokoja ei ole voitu arvioida. Metamorfoosin jälkeiset jäähtymisnopeudet liittyvät myös kappaleen 

kokoon ja paikkaan sen sisällä. Syvällä olevan aineksen pitäisi jäähtyä hitaammin kuin pinnalla tai 

sen lähellä olevan aineksen. Tämä näkyy tavallisten kondriittien mitatuissa U-Pb-ijissä.  

McSweenin (1999) mukaan metamorfoituneimmilla kondriiteilla on alhaisimmat 

jäähtymisnopeudet, mikä osoittaa niiden olevan lähtöisin syvimmältä. Myös vaihtelevat 

jäähtymisnopeudet tukevat hypoteesia tavallisten kondriittien metamorfoitumisesta sisäkkäisesti 

vyöhykkeisissä kappaleissa. Refraktorisista sulkeumista on löytynyt isotooppia 26Mg. 26Al oli 

ilmeisesti jakautunut protoplanetaariseen kiekkoon riittävän tasaisesti aiheuttaakseen 

metamorfoosia. Aurinkotuulen indusoimien sähkövirtojen resistanssi saattaisi myös aiheuttaa 

metamorfoosia. Induktiokuumeneminen toimisi tehokkaammin pienillä kappaleilla. Arvio 

induktiokuumenemisen voimakkuudesta riippuu Aurigon T-Tauri-vaiheen mallista, joka ei ole enää 

kovin suosittu. Ainoa kuumenemismekanismi, josta on todisteita, on lyhytikäisten radionuklidien 

hajoaminen, ja useimmat mallit perustuvat tähän. Lämpötilat vaihtelivat 750-950 oC:sta (tyyppi 6) 



93 
 

400-600 oC:een (tyyppi 3). Luultavasti eniten niistä kertoo sellaisten metallien ja sulfidien 

käyttäytyminen, jotka sulavat 950-1000 oC:ssa. Ne muodostavat kamasiitti- ja taeniittifaaseja yli 

350 oC:n lämpötilassa.  

Myös esim. happi-isotooppien jakautumista faasien välillä voidaan hyödyntää. Tyypin 3 kondriitit 

tarjoavat erityismahdollisuuden tutkia pre-metamorfisia prosesseja. Post-metamorfiset 

jäätymisnopeudet voidaan määrittää taeniitin Ni-profiilin ja 244Pu-jälkien tiheyden perusteella. 

Nopeudet näyttävät vaihtelevan välillä 5-1000 K/106 v. Todisteiden mukaan CO-kondriitit olivat 

pidempään kylmempiä kuin samantyyppiset tavalliset kondriitit ja EL-kondriiteilla oli pitkittynyt 

kylmä jakso, mutta EH-kondriiteilla ei. McSweenin (1999) mukaan U-Pb-systeemillä määritetyt iät 

kertovat aikavälin emokappaleiden muodostumisesta metamorfoosin päättymiseen olleen n. 60 

miljoonaa vuotta. Mikäli se vaaditaan metamorfoitumattomien kondriittien jäähtymiseen Pb-

isotooppien lukkiutumislämpötilaan, voimme olettaa, että jäähtymisnopeus on muutamia kymmeniä 

C-asteita miljoonaa vuotta kohti. Täten emokappaleiden halkaisijat olisivat useita satoja 

kilometrejä.  

 

9.1. Kondriittityyppien emokappaleiden termiset mallit 

Tarkin malli on esitetty H-kondriittien emokappaleelle (Kuva 32). Sen perusteella halkaisijaksi on 

laskettu 175 km, mikä sopii yhteen emokappaleen 6 Hebe koon (185 km) kanssa. Hiilikondriittien 

emokappaleiden termiset mallit eivät ole yhtä tarkkoja kuin tavallisten kondriittien, mutta ne 

kertovat jäätä sisältävien planetesimaalien kehityksestä. Vesirapautumista esiintyi luultavasti alle 

100 oC:n lämpötiloissa. Luultavasti vesijään sulaminen absorboi suurimman osan 26Al:n hajoamisen 

tuottamasta lämmöstä, mikä tasoitti lämpötilan nousua. Jään loppuessa lämpötilat nousivat 

voimakkaasti, mikä luultavasti selittää savia sisältävien rapautuneiden hiilikondriittien synnyn. 

McSweenin (1999) mukaan jäähtymisnopeuksia voidaan arvioida jäähtymisnopeusmittareiden, 

kuten esimerkiksi fissiojälkien avulla. Ne kertovat radionuklidien fissiosta, ja niitä syntyy 

jatkuvasti, mutta korkeat lämpötilat pyyhkivät ne pois. Eri mineraalit säilyttävät jälkiä eri 

lämpötiloissa. Esimerkiksi pyrokseenilla se on n. 300 oC ja whitlockiitilla satoja asteita alhaisempi. 

Mikäli ne ovat 244Pu:n fissiofragmenttien aikaansaamia, niiden tiheydestä ja nuklidin 

hajoamisnopeudesta voidaan päätellä aika, joka on vaadittu meteoriitin jäähtymiselle välillä 300-

100 oC. 
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Kuva 32. H-kondriittien jäähtymiskäyrät. Yhtenäiset viivat viittaavat eri syvyyksien laskettuihin lämpötilaprofiileihin 

pallomaisessa kappaleessa, jonka säde on 100 km. Numerot viittaavat etäisyyteen kilometreinä keskustasta. Lähde: 

Kleine ja muut (2008). 

 

Blackburnin ja muiden (2017) mukaan tavallisten kondriittien kondrit olisivat muodostuneet n. 2 

miljoonaa vuotta CA-sulkeumien jälkeen. Tämän jälkeen ne olisivat päätyneet planetesimaaleihin. 

Metallografinen (Ni-metalli) jäähtymisnopeus ja radioisotooppiajoitusten tulokset ovat ristiriidassa 

emokappaleiden kokojen ja elinaikojen sekä hajoamisten kanssa. Asteroidivyöhykkeen 

hajoamistapahtumia selvitettiin 9 tavallisen kondriitin fosfaattien 206Pb/207Pb-suhteiden avulla 

(Blackburn ja muut, 2017). Tulokset yhdessä aikaisempien fosfaattien Pb-isotooppiaineiston ja Ni:ä 

ja termometriaa koskevien mittaustulosten kanssa tulkittiin numeerisilla malleilla, jotka simuloivat 

kappaleen termistä kehitystä. Terminen malli ja aiemmat termometriset tutkimukset antavat 

kondrien muodostumisajaksi 2.05-2.25 miljoonaa vuotta CA-sulkeumien jälkeen. Fosfaattien Pb-

isotooppikoostumusten perusteella saadut L- ja H-kondriittien emokappaleiden minimihalkaisijat 

ovat 260-280 km. Malli ja mittausaineisto osoittavat myös, että sekä H- että L-emokappaleilta 

peräisin olevilla tyypin 6 kondriiteilla on alhaisemmat iät ja täten alhaisemmat jäähtymisnopeudet 

kuin tyypin 5 kondriiteilla. Tämä on ristiriidassa metallografisen jäähtymisnopeusmääritysten 

kanssa. Ongelman voisi ratkaista malli, joka ottaa huomioon pienet erot lämpötiloissa, joihin 

kumpikin järjestelmä reagoi. Hajoamisen on tapahduttava tarpeeksi aikaisin, jotta Ni-metalliin on 

tallentunut jäähtymisnopeus, joka liittyy lohkarekasaan (rubble pile) (< 70 Ma), mutta tarpeeksi 

myöhään, että sipulinkuorirakenteen (> 30 Ma) merkit ovat voineet tallentua fosfaattien Pb-

isotooppikoostumuksiin. Tänä aikana uudelleenkertyminen aiheuttaa sen, että tyypin 6 kappaleet 
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jäähtyvät aina nopeimmin. Lähes yhteneväiset iät kertovat hajoamisajankohdasta. Fosfaattien 

lyijyisotooppiaineiston mukaan muiden paitsi yhden tyypin 6 kondriitin jäähtymisiät ovat 4505±5 

miljoonaa vuotta. Tämä kertoo sekä H- että L-kondriittien emokappaleiden hajonneen n. 60 

miljoonan vuoden aikana. Tyypissä 4 näkyy merkkejä varhaisesta nopeasta jäähtymisestä, joka 

todennäköisesti liittyy emokappaleilla n. 5 miljoonan vuoden aikana tapahtuneeseen 

törmäyseroosioon. 

Slater-Reynoldsin ja McSweenin (2005) mukaan metamorfoosin maksimilämpötilan kvantifiointi 

on kriittinen tekijä tavallisten kondriittien emokappaleiden termisen evoluution ymmärtämisessä. 

Tyypin 6 tasapainottumislämpötilojen määrityksessä on käytetty erilaisia geotermometrejä. 

Kirjoittajat sovelsivat kahden pyrokseenin geotermometriaa tyypin 6 kondriitteihin, joiden 

maksimilämpötilat arvioitiin plagioklaasitermometrin avulla (Nakamuta ja Motomura, 1999). He 

laskivat myös muiden tyypin 6 H-, L- ja LL-kondriittien pyrokseenien lämpötilat määrittääkseen 

tavallisten kondriittien metamorfoosin maksimilämpötilat. Pyrokseeneille saatiin kapeat, osittain 

päällekkäiset lämpötila-alueet (H6, 865-926oC), (L6, 812-934oC), (LL6, 874-945 °C). Plagioklaasin 

avulla määritetyt lämpötilat olivat samoissa meteoriiteissa 96-179 oC alhaisemmat. Edelliset arviot 

eivät ehkä heijasta maksimilämpötiloja, sillä kondrien lasi luultavasti uudelleenkiteytyi 

plagioklaasiksi ennen maksimilämpötilaa. Tavallisten kondriittien keskilämpötila on n. 900 oC, joka 

sopii yhteen happi-isotooppigeotermometrian kanssa. Tämä on ainakin 50 oC alhaisempi kuin 

nykyisten termisen kehityksen mallien maksimilämpötilat, eli laskuihin olisi tehtävä pieniä 

muokkauksia. 

 

 

9.2. L-kondriittien pelkistyminen  

 

Rubin (2017) tutki 157 L-kondriittia, joista 87 oli L6- ja 70 L3-5-kondriitteja. Hän huomasi 

joissakin niistä merkittävää pelkistymistä oliviinissa, Ca-köyhässä pyrokseenissa, sulfidissa ja Fe-

Ni-metallissa. Tätä esiintyi 16 %:ssa L6-kondriiteista, mutta vain 1,4 %:ssa L3-5-kondriiteista. L6-

kondriiteista sitä oli esimerkiksi Cactus Springisissä, Guangnanissa ja Muroc Dry Lakessa sekä 

myös L4-kondriitti NWA8144:ssä. Tammikuussa 2016 Floridaan pudonneessa Osceolan L6 -

kondriitissa on monissa oliviini- ja ortopyrokseenirakeissa 4-5 m:n paksuiset pelkistymisreunat. 

Monia troiliittirakeita peittää 4-12 m paksuinen magneettikiisureuna. Jälkimmäistä esiintyy 

tyypillisesti hapettuneissa kondriiteissa, joissa raudan puute johtuu troiliitin hapettumisesta 

emokappaleen akvaattisen rapautumisen aikana. Osceolassa ja Cactus Springisissä taeniittirakeita 
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ympäröi 2-5 m paksu Ni-köyhän metallisen raudan reuna. L6-kondriitit ovat pelkistyneet lähes 

yhdenmukaisesti, minkä vuoksi sen on täytynyt olla syn- tai post-metamorfista; silikaatti- ja 

sulfidirakeet olivat kasvaneet nykyisen kokoisiksi ja halkeilleet ennen pelkistymistä. Täten sen 

aiheuttaja oli todennäköisesti törmäys, joka hajotti L-kondriittien emoasteroidin n. 470 miljoonaa 

vuotta sitten. Laaja-alaisuus kertoo aiheuttajan olleen fluidi, ehkä hiilimonoksidi (CO).  

 
 

10. METEORIITIT SUOMESSA 
 
Ojan (1978) Tulipalloja taivaalla -kirjan mukaan Suomesta on viimeisten 200 vuoden aikana 

löydetty yhteensä 13 meteoriittia, joista kuuden putoaminen on nähty. Luku kasvoi yhdellä 

heinäkuussa 2017, kun Lieksasta löydettiin Suomen ensimmäinen rautameteoriitti (Kinnunen, 

2017). Suurin osa maamme alueelle pudonneista meteoriiteista on löytynyt Etelä-Suomesta. Tämä 

ei kuitenkaan kuvaa todellista jakaumaa, vaan lähinnä asutuksen tiheyttä. Meteoriitteja on pudonnut 

kaikkialle Suomeen yhtä paljon, ja niitä on todennäköisesti maaperässä löytymättöminä vielä satoja 

tai tuhansia. Suomen maasto koostuu pääosin metsistä ja soista, joista meteoriittien löytyminen on 

erittäin haastavaa. Seuraava Suomen meteoriittien kuvaus perustuu Ojan (1978) teokseen, 

Meteoritical Bulletinin kuvauksiin, Geologian tutkimuskeskuksen tiedotteeseen ja osittain myös 

vanhoihin lehtiartikkeleihin.  

 

 

10.1. Turku (Åbo) 
 

Ensimmäinen Suomesta löytynyt meteoriitti on 1800-luvun alkupuolella löytynyt Turun (Åbo) 

kivimeteoriitti. Professori Birger Wiik on arvellut, että kyseessä on ollut hyvin kaunis kivi, jota on 

säilytetty Turun yliopiston kokoelmissa. Valitettavasti se tuhoutui vuoden 1827 Turun palossa. Siitä 

oli lähetetty ulkomaille tutkittavaksi pieniä kappaleita, esim. meteoriittiluetteloiden mukaan Pariisin 

luonnonhistoriallisessa museossa on 1 g pala tästä meteoriitista. Nykyluetteloissa meteoriitti 

luokitellaan H-kondriitiksi. 

 

10.2. Luotolax 

 
Tämä tuli maahan meteoriittisateena Saimaan alueella vuonna 1813. Joulukuun 16.päivänä klo 10 

kaksi maanviljelijää Savitaipaleella kuuli taivaalta ukkosen jyrähdystä tai usean kiväärin laukausta 

muistuttavan pamauksen. He näkivät läheneviä mustia pilviä. Niistä kuului jyrinää ja ne liikkuivat 
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nopeasti kaakkoon. Pilvien kadotessa myös ääni hävisi. Samat äänet kuultiin myös lähiseudulla. 

Pari tuntia myöhemmin talonpojat löysivät järven jäältä kivenpalasia. Kovaan jäähän törmänneet 

kivet olivat hajonneet kappaleiksi, kun taas pehmeään lumeen osuneet säilyneet ehjinä. Putoukselle 

annettiin nimi Luotolax läheisen Luotolahden kylän mukaan. Kaikkia kappaleita ei ilmeisesti 

kerätty talteen. Suurin kappale on yhä Helsingin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Siinä on 

musta, lasimainen sulamiskuori. Sisäosa on vaaleanharmaata tai valkoista kiveä. Kiviaines on niin 

pehmeää, että sitä voi murentaa sormin. Birger Wiik teki 1960-luvun lopulla meteoriitista 

kemiallisen analyysin. Se vahvisti aiemman luokituksen howardiitiksi, joksi meteoriittia yhä 

luokitellaan nykyluetteloissa. 

 

 

10.3. Bjurböle 
 
Bjurbölen meteoriitti putosi 12. maaliskuuta vuonna 1899 mereen Porvoon lähelle. Kirkkaana 

meteorina se herätti Helsingissä suurta huomiota. Kansalaiset lähettivät aktiivisesti 

havaintojaan ”observatooriin”. Tämän johdosta kulkureitti saatiin hyvin selville. Meteori nähtiin 

tulipallona kaikkialla Itämeren ympäristössä ja Etelä-Suomessa. Helsingin kohdalla se oli yhtä suuri 

kuin täysikuu, mutta paljon kirkkaampi. Se ohitti Helsingin n. 20 kilometrin korkeudelta kaupungin 

eteläpuolelta. Seuraavana aamuna jäästä n. 7 km Porvoon eteläpuolella Bjurbölen talojen edustalla 

olevasta merenlahdesta rannan vierestä löydettiin 3-4 m:n läpimittainen avanto, jonka ympärille oli 

roiskunut pohjamutaa. Meteoriitti oli iskeytynyt 40 cm:n paksun jään läpi. Jään alla oli puoli metriä 

vettä, mutaa ja sitten savea. Savikerros ulottui 8 m syvyyteen. Puupalkeista rakennettiin kaivo, joka 

upotettiin pohjamutaan ja saveen. Pumppaamalla yritettiin sen sisäpuoli tyhjentää vedestä ja 

liejusta. Lopulta sukeltaja sai meteoriitin palaset ylös.  

 

Bjurböle on suurin tähän mennessä löydetty suomalainen meteoriitti ja maailman viidenneksi suurin 

kivimeteoriitti. Sen talteen saatujen kappaleiden yhteispaino oli 328 kg. Nostotöihin osallistuneet 

työmiehet olivat omin luvin ottaneet meteoriitin palasia ja myyneet ne eteenpäin Porvoon seudulla. 

Tämä puuttuva massa nostaa painon n. 400 kilogrammaan. Suurimmat talteensaadut kappaleet 

painoivat 80, 21, 18 ja 17 kg. Ensimmäinen on läpimittaltaan 30-40 cm, ja koko meteoriitti on 

alunperin ollut noin metrin läpimittainen. Se, että kyseessä oli yksi kivi, voidaan päätellä palasten 

ulkopinnosta: osa niistä on mustan sulamiskuoren peitossa ja osa puhdasta murtumakohtaa. 

Bjurböle on siirtymätyypin L/LL4-kondriitti. Kondrien koot vaihtelevat hiekanjyvän kokoisista 

herneen ja sormenpään kokoisiin, ja niitä on hyvin tiheässä. Kiviaines on hyvin pehmeää ja 

musertuu jauhoksi sormien välissä. Meteoriitissa on myös eripaksuisia tummia suonia.  
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10.4. Hvittis 

 
Hvittiksen meteoriitti putosi Huittisten kirkonkylän lähelle 21. lokakuuta vuonna 1901. Tuolloin 

vähän ennen puolta päivää Lounais-Suomessa kuultiin taivaalta kova pamaus ja jyrinää. 

Putoamispaikan lähellä kuultiin viheltävä ääni, joka vaikutti tulevan niin läheltä, että ihmiset 

kumartuivat väistääkseen putoavaa esinettä. Kukaan ei nähnyt, mihin meteoriitti putosi. Kaksi 

päivää myöhemmin eräs maanviljelijä huomasi pellossaan oudon kuopan. Hän löysi siitä 0,5 m:n 

syvyydestä ehjän kiven. Meteoriitti oli tunkeutunut 20 cm paksun multakerroksen läpi kovaan 

savimaahan. Se nimettiin kirkonkylän ruotsinkielisen nimen mukaan Hvittikseksi.  

 

Hvittiksen meteoriitti painaa 14 kg, on n. 10x20 senttimetrin kokoinen ja pyöristyneen matalan 

kartion muotoinen eli selvästi suuntautunut meteoriitti. Etupuoli (kartion kärki) on sileä ja ohuen 

mustan sulamiskuoren peitossa. Leveä takapuoli on paksumman kuoren peitossa, ja siinä on 

regmaglyptejä. Meteoriitti on paljon kovempaa kiveä kuin Bjurböle ja Luotolax; sitä on suhteellisen 

vaikea rikkoa vasarallakin. Kondrit ovat pienempiä, niitä on vähemmän ja ne eivät yhtä helposti 

irrotettavissa kuin Bjurbölessä. Nykyään Hvittis luokitellaan EL6-kondriitiksi. Rubinin (1983) 

mukaan Hvittis on breksiaa, josta 5±2 til-% on tummia impaktisulaklasteja. Suurin klasti on 

halkaisijaltaan 2,5 cm, sillä on magmaattinen tekstuuri, kondrit puuttuvat sekä Fe- ja Ni-metallit ja 

sulfidit ovat köyhtyneet. Klastin hienorakeinen tekstuuri, kamasiitin alhainen Ni-pitoisuus, 

schreibersiitti ja martensiitti ovat syntyneet nopean jäähtymisen vaikutuksesta. Impaktisulaklastien 

suuri määrä Hvittiksen EL6-kondriitissa viittaa siihen, että meteoriitti on lähtöisin emokappaleensa 

pinnalta. 

 

 

10.5. Marjalahti 
 
Marjalahden meteoriitti putosi 1. kesäkuuta vuonna 1902 Laatokan luoteispuolelle, Jaakkiman 

pitäjässä sijaitsevan Marjalahden rantaan alueelle, joka kuului tuolloin Suomen 

suuriruhtinaskuntaan. Putoaminen tapahtui klo 22:05 ja nähtiin suurena tulipallona itätaivaalla koko 

Kaakkois-Suomessa. Lähellä putoamispaikkaa maanviljelijä Koppinen näki tulipallon, ja sitten 

hänen edessään meteoriitti törmäsi rantakallioon hajoten useiksi kappaleiksi valtavan kipinäsateen 

saattelemana. Suurin kappale ponnahti 50 metrin päähän veteen. Kun tieto tapauksesta saavutti 

Helsingin, tohtori H. Berghell Geologisesta tutkimuslaitoksesta lähetettiin heti paikalle. Hän 

matkusti sinne nopeasti, mutta eräs kauppamies oli jo ottanut yhden meteoriitinkappaleen, sillä hän 
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oli luullut sitä arvokkaaksi platinaksi. Kauppamies oli raaputtanut kiviosat irti meteoriitista ja 

jättänyt jäljelle vain kovan metallin. Onneksi tämäkin saatiin talteen. Suurimmat kappaleet ovat 23 

ja 5 kg painoiset. Talteensaatujen palasten yhteismassa oli 45 kg. Sovittamalla niitä yhteen saatiin 

selville meteoriitin likimääräinen muoto. Se oli ilmalentonsa loppuvaiheessa ollut halkaisijaltaan n. 

50 cm ja n. 20 cm korkea, hyvin tylppä kartio tai pyramidi. Meteoriitti oli helposti irtoavan 

sulamiskuoren peitossa ja tyypiltään pääryhmän pallasiitti, josta suurin osa on Fe-Ni-metallia, joka 

muodostaa kiemurtelevana runkona noin 80 % meteoriitin massasta. Loput 20 % on oliviinia. 

 

 

10.6. Mikkeli (St. Michel) 
 
Mikkelin meteoriitti putosi 12. heinäkuuta vuonna 1910 kahtena palasena n. 10 km Mikkelistä 

lounaaseen. Tuolloin klo 19:30 nähtiin Kaakkois-Suomessa tulipallo, jonka kirkkaus veti vertoja 

Auringolle. Se syttyi yli 100 km korkeudessa ja kiiti melko jyrkässä kulmassa alas suurinpiirtein 

etelästä pohjoiseen sammuen n. 30 km:n korkeudessa. Jotkut näkivät sen hajoavan kahteen osaan. 

Kaksi havaitsijaa kuuli tulipallon nähdessään outoa sihinää (elekrofonista ääntä), vaikka itse 

meteoriitin aiheuttama jyrinä kuului vasta useita minuutteja myöhemmin. Elektrofonista ääntä on 

kuultu muidenkin tulipallojen yhteydessä. Tulipallojen kadottua kuultiin pari kovaa pamausta ja 

jyrinää. Kappaleet olivat eronneet toisistaan jo korkealla ilmakehässä ennen kosmisen nopeuden 

hidastumista. Tästä kertoo se, että ne ovat kauttaaltaan sulamiskuoren peitossa. Halkeamiskohdissa 

sulamiskuori ei kuitenkaan ole kehittynyt yhtä hyvin kuin muualla. Toisen kappaleen 

putoamispaikasta noin 200 m:n etäisyydellä oli maanviljelijä Daniel Honkanen naisten kanssa. Hän 

kuuli voimakasta melua ja näki mustan esineen, joka näytti tulevan suoraan kohti ennen 

katoamistaan. Vähän ajan päästä kuului tömähdys. Kaikki lähtivät etsimään äänen aiheuttajaa. Pian 

he löysivät pellon reunasta soramaasta 60 cm:n syvyisen kuopan, jonka pohjalla oli 7 kg painava, 

hajonnut kivi. Hieman myöhemmin he löysivät 2 km:n päästä metsästä toisen kuopan, jonka 

pohjalta saatiin talteen 10 kg kivensirpaleita. Kappaleet ovat niin kovaa ainesta, ettei niitä voi 

rikkoa sormin, mutta vasaralla se on helppoa. Kiviaineksen seassa on pieniä metallijyväsiä. 

Meteoriitti on luokiteltu L6-kondriitiksi.  

 

 

10.7. Varpaisjärvi 
 

Meteoriitin pienviljelijä Jooseppi Lyytinen oli kaivamassa ojaa suoniityllä Varpaisjärvellä lähellä 

Iisalmea vuonna 1913. Yhtäkkiä hänen lapionsa osui kiveen. Koska suossa ei muuten pitänyt olla 
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kiviä ja tämä näytti vielä niin oudolta, Lyytinen poimi sen mukaansa ja vei kotimökkiinsä. Pitäjän 

kirkkoherran Geologiselle tutkimuslaitokselle Helsinkiin lähettämä pieni kappale löytyneestä 

kivestä todettiin suuntautuneeksi meteoriitiksi. Lyytinen ei halunnut luopua kivestä, eikä saatu 

Helsinkiin tutkittavaksi. Tämän jälkeen kivestä ei kuultu mitään, ennen kuin meteoriittitutkija 

Walter Wahl tapasi Lyytikäisen veljen käydessään Kuopiossa vuonna 1948. Se oli kuitenkin talon 

poikien leikeissä mennyt palasiksi, eikä yhtään palasta alkuperäisestä kivestä enää löytynyt.  

 

Varpaisjärven meteoriitti oli alunperin suunnilleen lapsen pään kokoinen, kartiomainen ja parin 

kilon kokoinen kivi, joka oli mustan sulamiskuoren peitossa. Siinä oli hyvin selviä virtauskuvioita. 

Kirkkoherran irrottama palanen on 2 cm:n kokoinen ja 120 g painoinen kappale kartion etu- ja 

takapuolten reunasta. Kiinnostavin piirre on paksu, erittäin hyvin muodostunut musta sulamiskuori 

(etupuolella n. 0,5 ja takapuolella > 1 mm paksuinen) sekä virtausjäljet. Molemmat ovat syntyneet, 

koska kartiomainen meteoriitti on lentänyt ilmakehän läpi koko ajan kärki edellä. Kivi oli 

poikkeuksellisen hyvin suuntautunut ja siksi todella mielenkiintoinen. Sisäosa on kovaa, valkoista 

kiviainesta, jossa on harvassa pieniä Fe-Ni-metallijyviä. Meteoriitti luokitellaan nykyään L6-

kondriitiksi. 

 

 

10.8. Metsäkylä 
 
Metsäkylän meteoriitin löysi maanviljelijä Kalle Kunnari vuonna 1938 Metsäkylästä, Vehkalahden 

pitäjästä Haminan läheltä. Hän havaitsi syksyllä pellostaan pallomaisen ruosteisen kiven, joka 

painoi kilon verran. Hän lähetti kiven Geologiselle tutkimuslaitokselle ja kysyi, voisiko se olla 

rautamalmia. Alustavissa tutkimuksissa kivi hajotettiin perusteellisesti ja osittain jauhettiin. Siitä 

löytyi nikkeliä, ja tämän johdosta malmiosaston johtaja lähetti kolme opiskelijaa etsimään kiven 

emäkalliota. Birger Wiik ja yhdysvaltalainen tutkija Brian Mason totesivat Geologi-lehden 

artikkelissa (viitettä ei löydy) että kyse on luultavasti ainoasta kerrasta historiassa, kun on etsitty 

meteoriitin emäkalliota. Opiskelijat palasivat tyhjin käsin Helsinkiin. Professori Heikki Väyrynen 

kuitenkin näki onneksi kiven sirpaleet ja tunnisti ne meteoriitin kappaleiksi. Toisen maailmansodan 

puhkeamisen takia kiven tutkiminen lykkääntyi 1950- ja 1960-luvuille (Mason and Wiik 1964) 

Nykyisissä meteoriittiluetteloissa Metsäkylän meteoriitti luokitellaan H4-kondriitiksi. 
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10.9. Valkeala 

 
Valkealan meteoriitin löysi toukokuussa vuonna 1962 maanviljelijä Olavi Vaija etsiessään Anttilan 

kylässä Valkealan pitäjässä lähellä Kouvolaa mahdollisia malmilohkareita pellostaan. Hän penkoi 

myös pellon reunalla olleita kivikasoja, joista löytyi toinen samanlainen kivi. Vaija lähetti kivet 

Outokumpu Oy:n malminetsintään. Siellä niitä tutkittiin tavallisena malmina, kunnes mineralogi 

Yrjö Vuorelainen totesi kyseessä olevan meteoriitin. Vaija löysi pellostaan vielä kaksi muuta kiveä. 

Kaikki kivet saatiin toimitettua ehjinä tai jauhettuina Geologiseen tutkimuslaitokseen. Niiden 

yhteispaino on runsaat 700 g. Ehjänä säilynyt kivenpalanen on muodoltaan pyöristynyt, mikä 

osoittaa, ettei se ole suuremman kiven kappale vaan itsenäinen meteoriitti. Tämän johdosta voidaan 

todeta, että Valkealan meteoriitti on ollut meteoriittisade. Todennäköisesti löytöpaikan lähellä on 

vielä lisää löytämättömiä meteoriitinkappaleita. Valkealan meteoriitti on vahvasti ruostunut, joten se 

on ollut maaperässä jo kauan. Meteoriitissa on yllättävän vähän rautaa tavallisiin kivimeteoriitteihin 

verrattuna. Tämän vuoksi Mason ja Wiik (1964) luokittelivat sen tuohon aikaan käytössä olleeseen 

amfoteriittien luokkaan kuuluvaksi. Uudemmissa luetteloissa meteoriitti määritellään L6-

kondriitiksi. 

 

 

10.10. Salla 
 
Sallan meteoriitti löytyi vuonna 1963. Sen löysi maanviljelijä Kauko Piisilä Sallan Salmivaaran 

kylästä. Se oli ruosteinen, 3 kg:n painoinen kivi, joka oli aivan maanpinnalla. Piisilä lähetti kiven 

Otanmäki Oy:n konttoriin Rovaniemelle, missä se todettiin meteoriitiksi. Meteoriitti on puolipallo, 

jonka tasainen osa on paljon heikommin ruosteessa kuin pallomainen osa. Sen vuoksi on luultavaa, 

että kivi on puolikas alunperin suuremmasta kappaleesta, joka on ilmakehän läpilentonsa lopulla 

hajonnut. Salmivaaran kylän maastosta löytyikin myöhemmin puuttuvan puolikkaan palasia. 

Meteoriitin talteen kerättyjen kappaleiden kokonaispaino on 7 kg. Joitain palasia voi olla yhä 

kätkössä maassa tai kiviaidoissa. On mahdollista, että meteoriitti putosi yli 150 vuotta sitten. 

Vanhoissa sanomalehdissä kerrotaan Perämeren rannikolla esim. Oulussa 23.2.1858 näkyneestä, 

koillisen suuntaan liikkuneesta tulipallosta, jonka katoamisen jälkeen oli kuulunut voimakasta 

jyrinää. Tämä havainto voi hyvinkin liittyä Sallan meteoriitin putoamiseen. Nykyluetteloissa Salla 

on määritetty L6-kondriitiksi. 
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10.11. Haverö 
 
Haverön meteoriitti putosi 2.8.1971 klo 15.45 Nauvoon Haverön saarelle Turusta 25 km etelään 

maanviljelijä Tor-Erik Anderssonin maatilan kalustovajaan. Saarella olleet kirvesmiehet, Albert 

Backlund, Nils-Erik Bergman ja Rainer Bergman, kuulivat taivaalta ääntä, joka muistutti aluksi 

kaukaista ukkosta, mutta muuttui pian vihellykseksi ja lopuksi kuin lähestyvän suihkukoneen 

jylinäksi. Yhtäkkiä taivaalta syöksyi tumma kappale, joka törmäsi miesten vieressä olleen 

kalustovajan kattoon. Miehet menivät sisälle vajaan ja näkivät kiven kattoon tekemän 30x40 cm 

kokoisen reiän. Miehet löysivät nuottalaatikosta 10 cm:n läpimittaisen mustan kiven 5 minuuttia sen 

putoamisen jälkeen. Sen sanottiin tuntuneen löytämisen aikaan lämpimältä. Lato oli täynnä savua 

(luultavasti pölyä). Meteoriitin kattoon tekemän reiän sijanti ja asento löytöpaikalla osoittavat sen 

pudonneen lähes pystysuoraan. Vain pari muuta henkilöä lounaissaaristossa oli havainnut 

putoamiseen liittyviä ilmiöitä. Kahdenkymmenen kilometrin päässä putoamispaikasta eräs mies oli 

nähnyt loimuavan pyrstön seuraaman tulipallon putoamisen ja kuullut ääntä, joka muistutti 

kaukaista ukkosta. Yksi oli kuullut vain äänen. Meteoriitti painoi 1,5 kg. Se oli pääosin mustan 

sulamiskuoren peitossa. Kuoren alla on tummanharmaata, tasaisennäköistä kiveä, minkä joukossa 

on vähän rautaa ja myös hiilipitoista ainesta, mm. pieniä timantteja. Se esiintyy 2 mm:n paksuisina 

hiutaleina. Meteoriitti luokitellaan ureiliitiksi. Ennen törmäämistään Maahan kappale oli ollut 

voimakkaasti elliptisellä radalla, jonka apheli oli 4 AU:n etäisyydellä Auringosta. 

 

 

10.12. Orimattila 
 
Orimattilan meteoriitti löytyi kesällä vuonna 1974 Orimattilasta Mallusjoen kylästä, kun 

maanviljelijä Keijo Virtanen löysi kiven noin metrin syvyydestä kaivaessaan kaivoa 

moreenimaahan talon vierelle. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, millä syvyydellä kivi on alunperin ollut, 

mutta itse kuoppa oli noin metrin syvyinen. Kivi oli 1,872 kg:n painoinen ja 10 x 10 x 25 cm:n 

kokoinen sekä särmistään pyöristynyt. Virtanen lähetti sen tutkittavaksi Outokumpu Oy:lle, missä 

mineralogi Yrjö Vuorelainen tunnisti kiven meteoriitiksi. Virtanen kertoi löytöpaikalla vierailleelle 

maisteri Stenbergille, että 10-15 vuotta aiemmin paikalla oli havaittu meteoriitin putoaminen 

läheiselle pellolle, mutta pudonneita kiviä ei silloin löydetty. Pellossa voi olla edelleen useita 

löytämättömiä meteoriitinpalasia. Meteoriitti on H4-kondriitti. 
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10.13. Kivesvaara 
 
Kivesvaaran meteoriitin löysi P. Huusko puita istuttaessaan toukokuussa vuonna 1968 Kivesvaaran 

itärinteeltä Paltamon kunnasta. Meteoriitista saatiin talteen kaksi kappaletta. Molemmat ovat 

kulmikkaita, ja niissä on jäljellä jonkin verran sulamiskuorta. Kappaleiden yhteispaino on 164 g. 

Meteoriitti on nykyisissä luetteloissa merkitty CM2-tyyppiseksi hiilikondriitiksi. Sen oliviinin 

koostumus on Fa0.4-22.9 ja pyrokseenin koostumus Fs1.5-4.8. 

 

10.14. Lieksa 
 

Kinnusen (2017) mukaan Lieksan meteoriitin löysi eläkkeellä oleva kelloseppä Pekka Vallimies 30. 

toukokuuta vuonna 2017 Lieksan Löpönvaaralta. Meteoriittia on tutkittu Geologian 

tutkimuskeskuksen tutkimuslaboratoriossa SEM EDS-, XRF-, EPMA- ja 3D-

röntgentomografialaitteistoilla ja siitä on tehty petrofysiikan mittauksia, joiden tuloksena se on 

määritetty silikaattisulkeumia sisältäväksi IAB-kompleksin rautameteoriitiksi. 3D-skannauksilla 

saatiin selville, että Fe-Ni-metallissa on 20 til-% silikaattisulkeumia, pääosin oliviinia. Löytö 

varmistui rautameteoriitiksi mikroanalysaattorilla tutkittaessa. Elektroniheijastumakuvissa näkyi 

Widmanstättenin kuvioita. Myös kamasiitin ja taeniitin koostumusarvot olivat meteoriiteille sopivia. 

Mikroanalysaattorilla löytyi myös ohut sulamiskuori ja sitä peittävä kerroksellinen rapautumiskuori. 

 

11. NÄYTEMATERIAALI 
 
Pro gradu-tutkielmani näytemateriaalina oli neljä suomalaista meteoriittia, tavalliset Bjurbölen 

L/LL4-, Mikkelin ja Valkealan L6-kondriitit ja Hvittiksen EL6-enstatiittikondriitti. Olen saanut 

jokaisesta meteoriitista tutkittavaksi yksittäisen alle 10 cm läpimittaisen palasen. Bjurbölen, 

Mikkelin ja Valkealan meteoriittien palasista on tehty kiillotetut ohuthieet ja Hvittiksen palasesta 

kiillotettu pintahie. 

 

Bjurbölen meteoriitin (H32) (Kuva 33) kappaleessa on selvästi havaittavissa sille ominainen 

haperuus, minkä ansiosta siitä on helppo irrottaa kondreja paljain sormin. Haperuus johtuu 

luultavasti sen altistumisesta murtovedelle jonkin aikaa putoamisensa jälkeen.  

 

Mikkelin meteoriitin (H35) kappaleessa on havaittavissa mattamusta sulamiskuori ja vaalea sisus. 

Kappaleen tekstuuri on selvästi breksioitunut (Kuva 34).  
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                                 Kuva 33. Kappale Bjurbölen meteoriittia. Näyte H32. Kuva Eero Hanski. 

 

 

 
 
Kuva 34. Kappale Mikkelin meteoriittia. Huomaa yläosan musta sulamiskuori ja vaalean kiviaineksen breksioitunut 

tekstuuri. Näyte H35. Kuva Eero Hanski. 

 

 

Valkealan meteoriitin (H34) kappaleen ulkokuori ja sisus ovat vahvasti ruosteessa ja rapautuneita 
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(Kuva 35), mikä viittaa siihen, että se on ollut maaperässä jo hyvin kauan. Tämä on näkyvissä 

selvästi myös hieessä; sillä on ruosteenvärinen yleissävy, joka näkyy myös 

polarisaatiomikroskoopilla katsottaessa.  

 

 
 
Kuva 35. Kappale Valkealan meteoriittia. Huomaa kuoren punaruskea, ruosteinen yleissävy ja sisäosan kiiltävät 

metallirakeet. Näyte H34. Kuva Eero Hanski. 

 

 

 
 
Kuva 36. Kappale Hvittiksen meteoriittia. Huomaa metallipirotteen suuri määrä. Kondritekstuuri erottuu hyvin heikosti. 
Näyte H33. Kuva Eero Hanski. 

 

Hvittiksen meteoriitin kappaleessa (H33) on silmiinpistävää huomattava metallipirotteen määrä 

(Kuva 36).   
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12. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
Bjurbölen, Mikkelin ja Valkealan ja Hvittiksen meteoriittien kappaleista tehtyjä ohuthieitä on 

tutkittu polarisaatio- ja malmimikroskoopeilla sekä niistä on tehty mineraalien koostumusanalyysejä 

Jeol JXA-8200 WD/ED -röntgenmikroanalysaattorilla Oulun yliopiston Mikro- ja nanoteknologian 

keskuksessa keväällä 2015 ja syksyllä 2017. Lisäksi näistä on tehty siellä analyysejä Ultra Plus -

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (FESEM) syksyllä 2017. EPMA-laitteiston kiihdytysjännite on 

ollut 15 kV ja virta 15 nA, spottikoot olivat silikaateilla 10 m ja sulfideilla muiden meteoriittien 

kohdalla 5 m ja Hvittiksen meteoriitin tapauksessa 10 m. FESEM-laitteiston kiihdytysjännite oli 

myös 15 kV ja virta 2.3 nA sekä spottikoko 1-2 m. Ohuthieistä on tutkittu petrologiaa ja 

mineraalikoostumusta sekä shokkimetamorfoosiastetta. Niistä sekä Hvittiksen meteoriitin 

kappaleesta on lisäksi otettu useita kuvia polarisaatio- ja malmimikroskooppien kautta.  

 

13. TULOKSET 

 
13.1. Mineralogia ja tekstuurit 
 
13.1.1. Bjurböle (L/LL4) 

 
Polarisaatiomikroskoopilla katsottaessa Bjurbölen ohuthieessä kondrit ovat selvästi erottuvia ja 

niissä on sulkeumia (Kuva 37a). Kondrien osuus hieestä on noin 60 %. Niiden halkaisijat 

vaihtelevat välillä 0,1-3 mm keskimääräisen halkaisijan ollessa 0,5 mm. Suurin osa kondreista on 

porfyyrisiä oliviini-pyrokseeni (POP)-kondreja, joista yksi on erityisen suuri, halkaisijaltaan 4 mm. 

Joukossa on myös yksittäisiä porfyyrisen oliviinin (PO), raitaisen oliviinin (BO) (Kuva 38) ja lähes 

kryptokiteisen radiaalisen pyrokseenin (RP) kondreja. Yhdessä keskeltä kahtia haljenneessa 

kondrissa on ortopyrokseenia ja troiliittia, ja yhdessä RP-kondrissa näkyy pieniä kamasiittipisaroita. 

Yhdessä RP-kondrissa on radiaalista sammumista nikolit ristissä katsottuna. Perusmassa erittäin 

hienorakeista. Hussin ja muiden (2001) mukaan se on täysin uudelleenkiteytynyttä. Myös 

ortopyrokseenia esiintyy perusmassassa. 
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Kuva 37a) Mikroskooppikuva Bjurbölen L/LL4-kondriitista polarisaatiomikroskoopilla nikolit suorassa katsottuna. Kondrit 

ja perusmassa sekä opaakkien mineraalien rakeet erottuvat selkeästi. b) Opaakkeja mineraaleja Bjurbölen meteoriitissa. 

Heijastava valo. Kuvat Marko Moilanen. 

 

Vaikka meteoriitti on ollut noin kaksi kuukautta murtovedessä, mineraaleissa ei näy rapautumista; 

rapautumisaste on W0. Kondrien reunat ovat hieman yli puolessa kondreista selvästi erottuvia, 

paksuudet ovat noin 10 m. Yhdessä isossa, suurirakeisessa kondrissa on muihin verrattuna hieman 

leveämpi reuna, mikä on tyypillistä kondreille (Sears, 2004). Kaikissa Bjurbölen kondreissa, joilla 

on selvästi erottuvat reunat, ne ovat hienorakeista tyyppiä. Joissakin reunoissa on hieman reunan 

myötäisesti suuntautuneita opaakkeja mineraaleja, joihin kuuluu esim. troiliittia. Yhdessä kondrissa 

reuna leikkaa opaakkia mineraalia, joka on Fe-seosta. Heijastavassa valossa kondrien reunat 

näyttävät hieman vaaleanharmaammilta matriksiin verrattuina, mikä johtuu todennäköisesti pienistä 

kemiallisten koostumusten eroista; reunojen mineraalikoostumus voi olla hieman rautarikkaampi 

kuin matriksin. Läpinäkymättömien mineraalien (Kuva 37b) halkaisijat ovat keskimäärin 250 m. 

Shokkimetamorfoosin aste on S4-5, joka tulee ilmi mm. oliviinin mosaiikkimaisuutena. 

Blackburnin ja muiden (2017) mukaan Bjurbölen shokkimetamorfoosin aste on S1. 

 

13.1.2. Mikkeli (L6) 

 
Kondrit eivät erotu kovin selvästi ohuthieessä, ja tekstuuri on vahvasti breksioitunut ja 

massamainen. (Kuva 39a). Näyte koostuu hienojakoisesta oliviini-ortopyrokseenimassasta, ja sen 

keskimääräinen raekoko on alle 50 mikronia. Sulfidia ja metallista rautaa esiintyy. Perusmassassa 

esiintyy maasälpää (ilmeisesti albiittia). Metallisessa raudassa ja oliviinissa on 

ortopyrokseenisulkeumia. Opaakkimineraaleina on troiliittia (FeS) sekä kamasiittia ja taeniittia 

(Kuva 39b). Kivi ei näytä niin rapautuneelta kuin H34; sen rapautumisaste W0. Kondrien reunat 

eivät erotu oikeastaan ollenkaan ja jos erottuvatkin, heikosti erottuvien reunojen koostumukset ovat 
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samanalaiset kuin kondrilla itsellään ja perusmassalla. Paikoin opaakit mineraalit leikkaavat 

breksiahalkeamia. Heijastavassa valossa katsottuna niissä näkyy monin paikoin hienorakeista, 

pisaramaista opaakkia pirotetta. Se esiintyy monin paikoin verkkomaisena. Läpinäkymättömien 

mineraalien koko on keskimäärin noin 100 mikronia. Hienorakeisuus haittaa shokkimetamorfoosin 

määrittämistä polarisaatiomikroskoopilla, mutta se voisi olla tutkittujen näytteiden suurin, ehkä jopa 

S5. 

 
 
Kuva 38. Mikroskooppikuva BO-kondrista Bjurbölen L/LL4-kondriitissa nikolit ristissä katsottuna. Oliviiniliistakkeet 

erottuvat selvästi, mutta selvää reunavyöhykettä ei näy. Kuva Marko Moilanen. 

 

                                        
 

Kuva 39. a) Mikroskooppikuva Mikkelin (St. Michel) L6-kondriitista nikolit suorassa katsottuna. Huomaa hienorakeinen ja 

voimakkaasti breksioitunut tekstuuri ja kondrien lähes täydellinen puuttuminen. b) Mikroskooppikuva Mikkelin L6-

kondriitista heijastavassa valossa. Huomaa suhteellisen suuri määrä opaakkeja mineraaleja, joihin kuuluu kamasiittia, 

taeniittia ja troiliittia, sekä niiden vaihteleva koko. Kuvan vasemmassa puoliskossa erottuu breksiahalkeama, jossa näkyy 

mobilisoitunutta opaakkipirotetta. Kuvat Marko Moilanen. 
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13.1.3. Valkeala (L6) 

 
Meteoriitissa erottuu selvästi joitain kondreja, joiden keskimääräinen halkaisija on 0,5 mm. 

Kondrien reunat eivät erotu oikeastaan ollenkaan (Kuva 40b), ja jos ne erottuvat heikosti, niiden 

mineraalikoostumus on sama kuin kondreilla ja matriksilla. Keskimääräinen raekoko on 0,2 mm. 

Joukossa on eniten PO- ja muutamia RP-kondreja (Kuva 40b). Kondreissa on pyrokseenia. 

Sulfideissa esiintyy pieniä sulkeumia. Wustiittiä ja götiittiä on syntynyt muuttumisessa. Oksidit ovat 

muuntuneempia kuin sulfidit. Pyrokseeneissä on sulkeumia tai suotaumia. Valkealan meteoriitti on 

kaikista tutkituista näytteistä voimakkaimmin rapautunut sen rapautumisasteen ollessa W4-5 (Kuva 

40a). Rapautumisasteen perusteella arvioitu terrestrinen ikä on 20000-30000 vuotta perustuen 

metallirakeiden ja troiliitin täydelliseen hapettumiseen. Tarkempaan arvioon vaadittaisiin 

kosmogeenisten isotooppien analyysi. Opaakkien mineraalien keskimääräinen koko on 400-500 m 

(Kuva 40a). Vastaavanlaisia breksiahalkeamia kuin Mikkelissä, vaikkakin paljon vähemmän kuin 

siinä. Paikoin opaakit mineraalit leikkaavat breksiahalkeamia. Heijastavassa valossa katsottuna 

breksiahalkeamissa näkyy runsaasti hienorakeista, pisaramaista Fe-Ni-metallia, joka esiintyy 

yhdessä suuressa breksia-halkeamassa verkkomaisina muodostelmina samaan tapaan kuin Mikkelin 

meteoriitissa. Edellämainittu halkeama leikkaa yhden opaakin mineraalin, jonka aines näyttää 

mobilisoituneen breksiahalkeamaan. Opaakki pirote on toisaalta paikoin karkearakeisempaa kuin 

Mikkelin meteoriitissa. Shokkimetamorfoosin aste on S4-5. 

 

                             
 

Kuva 40. a) Mikroskooppikuva Valkealan L6-kondriitista nikolit suorassa katsottuna. Huomaa kiviaineksen ruosteinen 

yleissävy ja opaakkeja akeita ympäröivä rautaoksidi. b) Mikroskooppikuva RP-kondrista Valkealan meteoriitissa nikolit 

ristissä katsottuna. Pyrokseenineulaset alkavat yhdestä nukleaatiopisteestä. Kondrin reuna erottuu hyvin heikosti. Kuvat 

Marko Moilanen. 
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13.1.4. Hvittis (EL6) 

 
Kondreja ei näytteessä näy, ja tekstuuri on uudelleenkiteytynyt. Kivessä on runsaasti 

metallipirotetta (Kuva 41), ja opaakkien mineraalien koot sijoittuvat välille 10-2000 m. Ne ovat 

hyvin vaihtelevan muotoisia: pienemmät rakeet pallo- ja pistemäisiä ja suurimmat taas hyvin 

verkkomaisia. Petrografisesti tarkasteltuna ja FESEM-analyysien perusteella metallifaasi on pääosin 

kamasiittia ja troiliittia. Heijastavassa valossa nikolit suorassa katsottuna kamasiitti on kellertävää ja 

troiliitti harmaata. Nikolit ristissä katsottuna kamasiitti on isotrooppista ja troiliitti anisotrooppista. 

Kamasiitissa pyöreän muotoisia silikaattisulkeumia. Näyte ei ole juurikaan rapautunut 

(rapautumisaste W0), sillä meteoriitti löydettiin vain kaksi päivää putoamisensa jälkeen. Masonin 

(1966) mukaan 15 analysoidussa enstatiittikondriitissa, joihin myös Hvittis kuuluu, päämineraalit ja 

niiden osuudet ovat seuraavat: enstatiitti ja/tai klinoenstatiitti 40-60 %, kamasiitti 20-28 %, troiliitti 

7-15 % ja joskus plagioklaasi 5-10 %. Myös merkittävä määrä aksessorisia mineraaleja, joista eräitä 

esiintyy vain tässä meteoriittiryhmässä, löytyi näistä 15 meteoriitista. Binnsin (1969) mukaan 

Hvittiksestä on löytynyt myös oldhamiittia (Ca, Mg)S. Kondriittinen rakenne on harvoin hyvin 

kehittynyt, ja jotkin niistä näyttävät olevan täysin uudelleenkiteytyneitä ja kondrit puuttuvat 

kokonaan.  
 

 
 
Kuva 41. Mikroskooppikuva Hvittiksen EL6-kondriitista heijastavassa valossa. Huomaa metallipirotteen suuri määrä ja 

kondrien puuttuminen. Kuva Marko Moilanen. 
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13.2. Mineraalikemia 
 

13.2.1. Oliviini 

 
Oliviinin eri oksidien pitoisuudet vaihtelevat H32- ja H35-näytteissä eri mittauspisteiden välillä 

vain vähän. Fo-pitoisuudet vaihtelevat välillä 74,8-77,5 mooli-%. Meteoriitiissa H35 oliviinissa 

CaO:n, Na2O:n, ja K2O:n keskipitoisuudet ovat 0,012, 0,014, ja 0,002 p-%, mitkä ovat hyvin 

verrattavissa taulukon arvoihin. H35:ssä oliviinin keskimääräinen Fo-pitoisuus on 76,7 % ja NiO-

pitoisuus on alhainen, mihin on luultavasti syynä Fe-Ni-metallin suhteellisen suuri määrä. 

Meteoriitissa H32 oliviinin MnO-pitoisuudet ovat 0,46-0,54% (Kuva 42). 

 
13.2.2. Ortopyrokseeni 

 

H35-näytteessä ortopyrokseenin oksidien pitoisuusvaihtelut ovat varsin pieniä (seuraavassa 

pitoisuudet on ilmoitettu painoprosentteina). MgO-pitoisuudet vaihtelevat välillä 29,4-30 % ja FeO-

pitoisuudet välillä 13,3-14,2 %. Al2O3-pitoisuudet ovat 0,1-0,2 %. CaO-pitoisuudet vaihtelevat 

välillä 0,7-0,9 %, MnO-pitoisuudet ovat 0,5 % (Kuva 42), sekä TiO2-pitoisuudet puolestaan välillä 

0,1-0,2 %. Cr2O3-pitoisuudet ovat 0.09-0.16 %. H32-näytteen ortopyrokseenissä MgO-pitoisuus on 

29,3 %, FeO-pitoisuus 14,1 %, Al2O3-pitoisuus 0,5 %, CaO-pitoisuus 0,4 %, MnO-pitoisuus 0,5 % , 

ja Cr2O3-pitoisuus 0.3 %. H33-näytteessä ortopyrokseenin MgO-pitoisuudet vaihtelevat välillä 

39,5-40,2 % ja FeO-pitoisuudet välillä 0,1-0,9 %. Al2O3-pitoisuudet ovat keskimäärin 0,2 %, CaO-

pitoisuudet vaihtelevat välillä 0,8-0,9 % ja MnO-pitoisuudet välillä 0-0,04 % (Kuva 42). H34-

näytteen ortopyrokseenissä MgO-pitoisuus on 29,9 %, FeO-pitoisuus 12,9 %, Al2O3-pitoisuus 

0,1 %, CaO-pitoisuus 0,9 %, MnO-pitoisuus 0,4 % ja Cr2O3-pitoisuus 0,2 %. H33-näytteessä 

ortopyrokseenin MgO-pitoisuus vaihtelee välillä 39,5-40,2 %. H33-näytteen MnO-pitoisuus on 

hyvin alhainen muihin näytteisiin verrattuna (Kuva 42). 

 

13.2.3. Klinopyrokseeni 

 
H32-näytteen klinopyrokseeneissä oksidipitoisuudet vaihtelevat jopa välillä 0,3-12,0 %. MgO-

pitoisuudet ovat neljässä eri mittauspisteessä 9,3, 21,8, 24,6 ja 25,8 %. FeO-pitoisuudet ovat 

puolestaan 3,7, 10,5, 11,0 ja 12,4%. Al2O3-pitoisuudet ovat 1,6, 2,2, 5,3 ja 7,9 %. CaO-pitoisuudet 

ovat 2,2, 3,3, 10,1 ja 17.4 %. Na2O-pitoisuudet ovat 0,9, 1,1, 2,5 ja 4,6 %. K2O-pitoisuudet ovat 0,1, 

0,2, 0,4 ja 0,4% %. MnO-pitoisuudet ovat 0,1, 0,3, 0,3 ja 0,4 %. TiO2-pitoisuudet ovat 0,1, 0,2, 0,2 

ja 0,2 %.  
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                         Kuva 42. Tutkittujen näytteiden Mg/(Mg+Fe)- ja MnO-suhteita. 
 

 

Taulukko 1. Röntgenmikroanalysaattorilla määritettyjä silikaattien koostumuksia. 
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13.2.4. Albiitti 

H35-näytteen albiitissa Al2O3-pitoisuus on 21,4 %, Na2O-pitoisuus 10,1 ja CaO-pitoisuus 2,2 %. K2O-

pitoisuus on suhteellisen korkea, 1,2 %. 

13.2.5. Cr-spinelli 

Mikkelin meteoriitista (H35) analysoidun yhden Cr-spinellin FeOT- ja Cr2O3-pitoisuudet ovat hyvin korkeita 

(30,0 ja 56,7 %). Al2O3-pitoisuus on 6,2 % ja TiO2- ja MgO-pitoisuudet 2,9 ja 2,8 %. ZnO-, MnO-, ja V2O3-

pitoisuudet ovat 0,3, 0,7 ja 0,6 %. MnO-pitoisuus on meteoriitissa H34 hyvin korkea (0,69-0,83%). 

Valkealan meteoriitissa (H34) FeO-pitoisuudet ovat hieman Mikkeliä (H35) alhaisempia. Kahdessa H34-

näytteen mittauspisteessä Cr2O3-pitoisuudet ovat H35-näytettä alhaisempia, mutta viimeisessä hieman 

korkeampi (57,4%).  

 

13.2.6. Troiliitti 

H35-näytteessä troiliitin Fe-pitoisuus on 62 %. EPMA-mittauksilla mitatut H33-näytteen troiliitin 

Fe-pitoisuudet taas vaihtelevat välillä 60,6-61,2 % ja S-pitoisuudet taas välillä 35,2-36,0 %. 

FESEM-mittauksilla määritetyt H33-näytteen troiliitin Fe-pitoisuudet ovat 34,7, 62,4, 62,6 ja 

63,0 %, sekä S-pitoisuudet ovat 37,0, 37,5, 37,6 ja 65,3 %. H35:n FESEM-mittauksilla määritetyt  

 
Kuva 43a-c) BSE-kuvia (back-scattered electron image) troliitista silikaatin ympäröimänä Bjurbölen (H32) meteoriitissa. 
Kuvat b ja c esittävät raudan ja rikin jakautumista näytteessä. 
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troiliitin S-pitoisuudet ovat 36,5, 36,6 ja 36,7 % ja Fe-pitoisuudet 63,3, 63,4 ja 63,5 %. H34-

näytteen troiliitin FESEM-mittauksilla määritetty S-pitoisuus on 36,5 ja Fe-pitoisuus 63,5 %. 

FESEM-mittauksilla määritetyt H32-näytteen troiliitin S-pitoisuudet ovat 36,4, 36,5 ja 36,5 % sekä 

Fe-pitoisuudet 63,3, 63,5 ja 63,6 %. Kuvassa 43 on BSE-kuvia meteoriitin H32 troiliitista. 

 

 

Kuva 44. Tutkittujen näytteiden taeniitin ja kamasiitin Fe/(Fe+Ni)-suhteita. 

 

13.2.7. Kamasiitti 

Meteoriiteissa H32, H33 ja H35 Fe/(Fe+Ni)-suhteet ovat 0,93-0,95 (Kuva 44). H35-näytteessä 

EPMA:lla määritetyt kamasiitin Fe-pitoisuudet ovat 91,6 ja 93,1% sekä Ni-pitoisuudet 6,3 ja 6,8%. 

Eri alkuaineiden pitoisuudet vaihtelevat kahden mittauspisteen välillä pääosin vain vähän, mutta 

kiinnostavia poikkeuksia ovat As ja Au, joiden pitoisuudet vaihtelevat jopa 0,7-0,8 %, kullalla 

ensimmäisen pisteen nollasta toisen 0,8 %. Vaihtelu on selkeää myös As:n kohdalla. Sen pitoisuudet 

ovat kahdessa mittauspisteessä nollassa, kun taas toisessa pitoisuus on 0,2 %. EPMA-mittauksilla 

määritetyt H33-näytteen kamasiitin Fe-pitoisuudet sijoittuvat välille 91.5-93.0 ja Ni-pitoisuudet 

välille 5,4-7,5%. Tässä yhteydessä kiinnostavaa on yhden mittauspisteen Ni-pitoisuus, joka on 

suhteessa paljon suurempi kuin muut, 7,5%. Fe/Ni-suhde vaihtelee välillä 13,0-17,8. FESEM-

mittauksilla määritetyt H33-näytteen Fe- ja Ni-pitoisuudet ovat samaa luokkaa, 93,2-94,3 ja 5,7-

6,9%. Fe/Ni-suhde on 14,3-17,4. FESEM-mittauksilla määritetyt H34-näytteen kamasiitin Fe- ja 

Ni-pitoisuudet ovat 93,4 ja 6,6% Fe/Ni-suhteen ollessa 15,0. Meteoriitissa H34 kamasiitti esiintyy 
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yhdessä taeniitin kanssa (Kuva 47). FESEM-mittauksilla määritetyt meteoriitin H32 kamasiitin Fe-

pitoisuudet ovat 93,26-96,9% ja Ni-pitoisuudet 3,1-6,74% (Taulukko 3). Kuvassa 45 on BSE-kuvia 

meteoriitin H32 kamasiittirakeesta. EPMA-mittauksilla määritetty H33-näytteen kamasiitin Fe-

pitoisuus vaihtelee välillä 91,5-93,0% ja Ni-pitoisuus taas välillä 5,4-7,5%. Kuvassa 46 on BSE-

kuvia meteoriitin H33 kamasiitista. 

 

 

Kuva 45a-c. BSE-kuvia (back-scattered electron image) Bjurbölen meteoriitin kamasiittirakeesta, jolla on taeniittireunat 
tai kontaktissa taeniitin kanssa. Kuvat b ja c esittävät nikkelin ja raudan jakautumista näytteessä. 

 

13.2.8. Taeniitti 

Meteoriiteissa H32, H34 ja H35 Fe/(Fe+Ni)-suhteet sijoittuvat välille 0,46-0,82 (Kuva 44). EPMA-

mittauksilla mitatut H35-näytteen taeniitin Fe-pitoisuudet ovat 70,9 ja 65,6 %, Ni-pitoisuudet 

puolestaan ovat 28,9 ja 33,7 %. Fe/Ni-suhteet ovat 2,6, 2,0 ja 1,0, eli mineraalille varsin tyypillisiä. 

Kiinnostavaa on se, että viimeisessä mittauspisteessä taeniitin Fe/Ni-suhde on paljon pienempi kuin 

muissa (1,0). FESEM-mittauksilla mitatut H35-näytteen taeniitin Fe-pitoisuudet ovat 46,6-94,9 % 

ja Ni-pitoisuudet 30,6-53,4 %. Fe/Ni-suhde vaihtelee välillä 0,9-2,4. Kuvassa 49 on meteoriitissa 

esiintyvä monimutkainen kamasiitin ja taeniitin yhteenliittymä, joka on kontaktissa troiliitin kanssa.   
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Kuva 46a-d. BSE-kuvia (back-scattered electron image) Hvittiksen meteoriitin homogeenisesta kamasiitista, joka on 
kontaktissa troiliitin kanssa. Kuvat b-d esittävät rikin, raudan ja nikkelin jakautumista näytteessä. 

 

 

FESEM-mittauksilla mitatut H32-näytteen taeniitin Fe-pitoisuudet ovat 59,5-81,8 %, joista yhden 

mittauspisteen lukema (59,5 %) on selvästi muita mittauspisteitä alhaisempi. Ni-pitoisuudet 

puolestaan ovat 18,2-40,5 %, joista yhden mittauspisteen lukema (40,5 %) on selvästi muita 

mittauspisteitä korkeampi. Fe/Ni-suhde on 1,5-4,7. Kuvassa 48 näkyy meteoriitissa H32 troiliitin 

kanssa kontaktissa olevaa taeniittia. FESEM-mittauksilla määritetyt H34-näytteen taeniitin Fe-

pitoisuudet ovat 75,7 ja 78,1 % sekä Ni-pitoisuudet 21,9 ja 24,1 %. EPMA-mittauksilla mitatut 

H35-näytteen taeniitin Fe-pitoisuudet ovat 70,9 ja 65,6 %, Ni-pitoisuudet puolestaan ovat 28,9 ja 

33,7 %. Fe/Ni-suhteet ovat 2,6, 2,0 ja 1,0, eli mineraalille varsin tyypillisiä. Kiinnostavaa on se, että 

viimeisessä mittauspisteessä taeniitin Fe/Ni-suhde on paljon pienempi kuin muissa (1,0). 
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Kuva 47a-d. BSE-kuvia (back-scattered electron image) Valkealan meteoriitin kamasiittista, joka on taeniitin kanssa. 
Taeniitti on edelleen kontaktissa magnetiitin tai wustiitin kanssa. Kuvat b-d esittävät rikin, raudan ja nikkelin jakautumista 
näytteessä. 

 
Kuva 48a-d. BSE-kuvia (back-scattered electron image) Bjurbölen meteoriitin taeniitista, joka on kontaktissa troiliitin 
kanssa. Kuvat b-d esittävät rikin, raudan ja nikkelin jakautumista näytteessä. 
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Kuva 49a-d. BSE-kuvia (back-scattered electron image) Mikkelin meteoriitissa esiintyvästä monimutkaisesta kamasiitin ja 
taeniitin yhteenliittymästä, joka on kontaktissa troiliitin kanssa. Kuvat b-d esittävät rikin, raudan ja nikkelin jakautumista 
näytteessä. 

 
 
 
Taulukko 2. EPMA-mittauksilla määritetyt sulfidien ja rautalejeerinkien koostumukset. 
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  Taulukko 3. FESEM-mittauksilla määritetyt sulfidien ja rautalejeerinkien koostumukset. 

 

 

 

 

 

13.3. Vertailu muiden L/LL4-, L6- ja EL6-kondriittien 

mineraalikemiaan 

 

Verrattaessa Bjurbölen meteoriittia muihin L/LL4-kondriitteihin, kuten NWA 6735:teen, huomataan 

yhtäläisyyksiä. Vuonna 2010 Luoteis-Afrikasta löytyneessä NWA 6735:ssä kamasiitin Ni-pitoisuus 

on samaa luokkaa kuin Bjurbölessä (5,5 p-%). Vuonna 1991 Australiasta löytyneen Seemore 

Downsin L/LL4-kondriitin oliviinin Fa-pitoisuus oli 26,1±0,5 p-%. Antarktikselta vuonna 1994 

löytyneen ALH94001-meteoriitin Fa-pitoisuus on 25 p-%. Omanista vuonna 2000 löytyneen SaU 

082:n Fa-pitoisuus on 25,9 mol-%. Chilestä 2011 löytyneen L/LL4-kondriitti Paposo 002:n Fa-

pitoisuus on 26,5±0,4 mol-%. Kun Valkealan ja Mikkelin L6-kondriittien mineraalikemioita 
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verrataan eräiden muiden, kuten huhtikuussa 2013 Braunschweigiin Pohjois-Saksaan pudonneen 

L6-kondriitin vastaavaan, havaitaan tiettyjä yhtäläisyyksiä. TiO2-, Al2O3- ja Cr2O3-keskipitoisuudet 

taas ovat Bartoschewitzin ja muiden (2017) mukaan mittauslaitteiden herkkyyden ulottumattomissa, 

kun Mikkelissä (H35) ne ovat 0.012, 0.002, ja 0.016 p-%. Braunschweigissä oliviinin 

keskimääräinen Fa-pitoisuus on 25,0 p-%, kun taas Mikkelissä se on 23,26 p-%. Edellisen oliviinin 

CaO:n, keskipitoisuuksista ei ole saatavilla tietoa, kun taas Mikkelin oliviinissa ne ovat 0.012, 

mitkä ovat hyvin verrattavissa taulukon arvoihin. Braunschweigissä Fo-pitoisuuden keskiarvo on 

0.68, kun Mikkelissä se on 0.77. Floodin ja muiden (2002) mukaan australialaisessa Dunboganin 

L6-kondriitissa oliviinin MnO-keskipitoisuus 0.44 % sekä CaO-keskipitoisuus 0.05 %. Dunboganin 

oliviinin MnO-keskipitoisuus on samaa luokkaa kuin Mikkelin oliviinin. Dunboganissa oliviinin 

MgO-keskipitoisuus on 38.6, Al2O3-keskipitoisuus 0.06 ja CaO-keskipitoisuus 0.05 p-%. Zipfelin ja 

muiden (2010) mukaan Neuschwansteinin EL6-kondriitin enstatiitin MgO-pitoisuus on 38.6, SiO2-

pitoisuus 59.2 ja FeO-pitoisuus 0.05 p-%. Hvittiksen enstatiitista FESEM-analyyseillä yhdestä 

pisteestä mitatut Mg- ja Si-oksidien pitoisuudet ovat 24.2 ja 28.2 p-%. 

 

 

14. KESKUSTELU 

 
14.1. Kondriittien tutkimuksen tärkeys 

 
McSweenin (1999) mukaan kondriitit tarjoavat todisteita planeettojen muodostumisprosesseista 

sekä elämän mahdollistavista ilmiöistä ja tähtien ja molekyylipilvien toiminnasta ennen 

Aurinkokunnan syntyä. Liityttyään tähtienväliseen aineeseen esimerkiksi supernovajäänteiden 

mukana useimmat alkuaineet tiivistyvät kiinteinä mineraalirakeina. Hiili, happi, vety ja typpi 

muodostavat orgaanisia yhdisteitä molekyylipilvissä 10-20 K:n lämpötiloissa. Näissä oloissa 

useimmat kaasut härmistyvät hiukkasten pinnoille, mikä voi tuottaa uusia molekyylejä, ja ionisoiva 

säteily monimutkaistaa niitä, mikä käynnistää kemiallisen evoluution. Protoplanetaarisessa kiekossa 

se voi edetä entisestään. Rakeiden aerodynaaminen kuumeneminen niiden kulkiessa shokkirintaman 

läpi voi aiheuttaa höyrystymistä ja pyrolyysiä. Orgaaniset molekyylit sekoittuivat kiveen ja jäähän 

muodostaen planetesimaaleja tai komeetanytimiä. Vesi tuottaa korkeammissa lämpötiloissa 

kerogeenejä. Kerogeeneja muistuttavia orgaanisten aineiden seoksia on eristetty joistain 

mikrometeoriiteista. 
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Monia Maan vaipan faaseista esiintyy pieniä määriä kondriiteissa, jotka altistuivat korkeille 

paineille ja lämpötiloille emoasteroidien törmäillessä toisiinsa. Chenin ja muiden (2003) mukaan 

kromiitin kalsiumferriitti- ja kalsiumtitanaatti-polymorfit voivat kuulua luonnollisen siirtymäsarjan 

ja P/T-olosuhteiden tärkeisiin indeksimineraaleihin Maan shokkimetamorfisissa ja vaipan kivissä 

sekä meteoriiteissa. Ringwood ja Reid (1969, 1970) ehdottivat näiden olevan 

todennäköisimmät ”postspinelliset” siirtymämuodot Maan vaipassa. Monia mineraaleja, joiden 

oletetaan olevan vallitsevia vaipassa, kuten ringwoodiittia, wadsleyiittiä, magnesiowustiittia, 

silikaatti-ilmeniittiä, (Na, K)AlSi3O8-hollandiittia ja poststishoviitin polymorfeja, on löytynyt 

pääasiassa shokkimetamorfisissa meteoriiteista. Näin niiden avulla voidaan selvittää Maan vaipan 

aineksen olemusta.  

 

14.2. Tietojen lukeminen kondriiteista 
 

McSweenin (1999) mukaan tutkittaessa Aurinkokunnan varhaisvaiheita tyypin 3 kondriittien 

pohjalta on käsiteltävä Aurinkokunnan muodostumisteorioita. Protoplanetaarisen kiekon 

supistuminen on saattanut aiheuttaa kuumenemista, ja joidenkin laskelmien mukaan sisäosat olivat 

riittävän kuumat höyrystymiselle. Jäähtyessään lähes nollapaineessa höyry on saattanut osittain 

uudelleenhärmistyä suoraan kiinteäksi. Termodynaamisia laskuja on käytetty teoreettisen 

härmistymissarjan määrittämiseksi. Siihen liittyi reaktioita jo härmistyneiden mineraalien ja 

kaasujen välillä, jotka muodostivat uusia mineraaleja jäähtymisen edetessä. Kondriiteissa on kaikkia 

teoreettisen härmistymissarjan mineraaleja. Ne, joiden oletetaan härmistyneen korkeimmissa 

lämpötiloissa – korundin, hiboniitin, perovskiitin, meliliitin, spinellin ja diopsidin – muodostavat 

suurimman osan hiilikondriittien refraktorisista sulkeumista. Sarjan keskiosan mineraalit – oliviini, 

pyrokseeni, metallinen rauta, plagioklaasi – ovat tavallisia kondrien ainesosia. Matalan lämpötilan 

päässä on perusmassan mineraaleja, kuten Fe-rikasta oliviinia ja pyrokseenia, magnetiittia, troiliittia 

jne. Monet kondensaatit sittemmin sulivat ja uudelleenkiteytyivät sulkeumiksi ja kondreiksi.  

 

McSweenin (1999) mukaan happi vaikuttaa voimakkaasti härmistymissarjaan, ja pelkistävämmille 

kaasuille on ennustettu erilaista sarjaa. Höyryssä, jossa on kosmisia pitoisuuksia vähemmän happea 

ja enemmän hiiltä, oldhamiitti, osborniitti, niningeriitti ja alabandiitti härmistyvät hiboniitin, 

perovskiitin, meliliitin ja spinellin sijaan ensimmäisinä. Enstatiittikondriitit sisältävät oldhamiittia ja 

muita mineraaleja, joiden on ennakoitu härmistyvän pelkistävämmistä kaasuista (kuten muiden 

kondriittiryhmien refraktoriset sulkeumat, jotkin niistä ilmeisesti sulivat ja uudelleenkiteytyivät). 

Enstatiittikondriittien olemassaolo voi täten viitata protoplanetaarisen kiekon eri osien 
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koostumusten vaihteluun. Refraktoristen sulkeumien mineraalien härmistyminen korkeassa 

lämpötilassa viittaa niiden kuulumiseen Aurinkokunnan vanhimpiin kiinteisiin kappaleisiin. Tätä 

tukee mm. ylimääräisen 26Mg:n esiintyminen refraktorisissa sulkeumissa. Tämän isotoopin 

liittyminen alumiinia sisältäviin mineraaleihin, jotka ovat normaalisti magnesiumvapaita, viittaa 

siihen, että 26Al päätyi niihin ”elävänä”, eli yhä olemassaolevana isotooppina. Koska niissä oli 

enemmän 26Al-isotooppia kuin muissa kondriittiaineksissa, niiden uskotaan olevan kondriittien 

vanhimpia komponentteja. Muut isotooppikronometrit, kuten Rb-Sr-systeemi, todistavat puolestaan 

niiden korkean iän. 

 

Guanin ja muiden (2000) mukaan enstatiittikondriittien CA-sulkeumien päämineraalit ja 26Al/27Al-

suhteet ovat samanlaisia kuin muiden kondriittien CA-sulkeumien. Kaikkien kondriittiluokkien CA-

sulkeumat muodostuivat hapettavissa olosuhteissa aiemmin samalla alueella, missä 

enstatiittikondriititkin, tai eri paikassa ja kulkeutuivat myöhemmin enstatiittikondriittien 

muodostumisalueelle. Myös enstatiittikondriittien CA-sulkeumat koostuvat refraktorisista 

mineraaleista, kuten spinellistä, perovskiitista ja meliliitistä. Refraktoristen ydinten huokoiset ja 

kompaktit tekstuurit sekä harvinaiset Warkin-Loveringin reunat ovat samanlaisia kuin muiden 

kondriittien CA-sulkeumat. Toisaalta ne erottuvat pienen kokonsa (< 100 m), määränsä (< 1 %) 

sekä vain spinelli- tai hiboniittirikkaiden tyyppien ja primääristen Ti-V-oksidien esiintymisen 

perusteella muista. Päämineraaleista puuttuvat alhaisen fO2:n indikaattorit, kuten oldhamiitti ja 

osborniitti. Muokkautuminen korkeassa lämpötilassa ei tapahtunut pelkistävissä olosuhteissa. Tämä 

viittaa alkuperään muualla tai sitten fO2 vaihteli muodostumisalueella. Perovskiitia korvaavien 

geikeliitin ja Ti-Fe-sulfidin esiintyminen kertoo muuttumisesta pelkistävissä olosuhteissa. Ei 

tiedetä, tapahtuiko pelkistyminen protoplanetaarisessa kiekossa vai emokappaleella. Jokaisella 

kondriittiryhmällä on omanlaisensa CA-sulkeumat, joiden piirteet kertovat muodostumisen tai 

leviämisen aikaisten fysikaalisten olosuhteiden muutoksista (Fagan ja muut, 2000). Yhden tutkitun 

Allenden CV3-kondriitin CA-sulkeuman happi-isotooppisuhteet viittaavat liikkeeseen 

protoplanetaarisessa kiekossa Auringosta poispäin ja takaisin sitä kohti (Kuva 50). 
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Kuva 50. Tutkitun Allenden meteoriitin CA-sulkeuman mahdollinen synnyn jälkeinen liike protoplanetaarisessa kiekossa. 

Kaikki CA-sulkeumat ovat pölyrakeita, joiden uskotaan muodostuneen ja kasvaneen lähellä protoaurinkoa noin 4,5 

miljardia vuotta sitten. Eräällä tutkitulla Allenden meteoriitin CA-sulkeumalla happi-isotooppisuhteet viittaavat siihen, että 

myöhemmin se siirtyi poispäin Auringosta, joko (A) sinkoutuen pois protoplanetaarisen kiekon tasosta pudotakseen 

takaisin kauempana Auringosta tai vaeltamalla protoplanetaarisen kiekon läpi (B). Se olisi myöhemmin liikkunut 

katkoviivaa pitkin takaisin Aurinkoon. Lähde: University of California, http://news.berkeley.edu/2011/03/03/reading-the-

life-history-of-a-4-5-billion-year-old-meteorite/. 

 

McSweenin (1999) mukaan refraktoristen sulkeumien sekoittuminen vaihtelevasti luultavasti 

selittää refraktoristen alkuaineiden fraktioitumisen kondriittiryhmien välillä. Voimakkaasti 

volatiilien alkuaineiden fraktioituminen liittyy myös kiinteiden aineiden härmistymiseen. Volatiilit 

alkuaineet ovat köyhtyneet suhteessa kosmisiin pitoisuuksiin lähes kaikissa kondriittiryhmissä, 

muttei yhtä paljon. Alkuaineita, joilla on sama volatiilisuus, on samanlaisia pitoisuuksia, mutta 

volatiilimpia alkuaineita vähemmän. Kaikkea kondriittien kemiallista fraktioitumista ei voi selittää 

volatiilisuudella. Tärkeä fraktioitumistyyppi on metallin erottuminen silikaateista. Metallien 

fraktioitumismekanismia ei tunneta kovin hyvin, mutta metallirakeilla voi olla keskimäärin sama 

massa kuin kondreilla. Lajittuminen jonkin sellaisen protoplanetaarisen kiekon fysikaalisen 

prosessin vaikutuksesta, joka erotteli samanmassaiset objektit, voi selittää metallin ja silikaattien 

fraktioitumisen.  
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McSweenin (1999) mukaan kondriiteista paljastuu myös protoplanetaarisen kiekon eri alueiden 

ainesten sekoittumisaste. Tästä saadaan tietoa isotooppien avulla. Hapen kolmen isotoopin 

fraktioituminen on normaalisti suhteellista verrattuna massaeroihin, eli kun 17O:n määrä kasvaa 

suhteessa 16O:hon, 18O:n määrä suhteessa 16O:hon kasvaa kaksi kertaa sen verran. Verrattaessa 

17O/16O-suhdetta 18O/16O-suhteeseen (17O ja 18O), massasta riippuva fraktioituminen saa 

isotooppikoostumukset leviämään pitkin suoraa linjaa, jonka kulmakerroin on +1/2. Käytännössä 

kaikki terrestriset kiviainekset, ilma ja elävät organismit sijoittuvat tälle suoralle. Kuitenkin 

hiilikondriittien refraktoristen sulkeumien ja kondrien happi-isotooppisuhteet sijoittuvat suoralle, 

jolla on erilainen kulmakerroin (Kuva 5). Se ekstrapoloituu lähes puhtaaseen 16O:hon ja siten 

koostumukset pitkin sitä voivat syntyä, kun puhdas 16O sekoittuu normaalin Aurinkokunnan hapen 

kanssa, joka sijaitsee mahdollisesti sekoittumissuoran ja terrestrisen fraktioitumissuoran 

leikkauspisteessä. Puhtaan 16O:n syntyyn vaaditaan ydinreaktioprosessi, ja supernova näyttää 

ainoalta realistiselta vaihtoehdolta. Sen tuottamien ainesten puhdas 16O päätyisi protoplanetaariseen 

kiekkoon. Näiden sekoittuessa erilaisissa suhteissa Aurinkokunnassa härmistyneiden ainesten ja 

sulapisaroiden keskimääräiset isotooppikoostumukset sijoittuisivat sekoittumissuoralle. 

Anomalioiden synty vaatii, että protoplanetaarisen kiekon lämpötilat eivät koskaan ylitä sitä rajaa, 

joka vaaditaan kaiken 16O:ta sisältävän pölyn höyrystämiseen.  

 

Gerberin ja muiden (2017) mukaan enstatiittikondriittien ja tavallisten kondriittien kondreissa 50Ti:n 

määrät vaihtelevat vain vähän ja 50Ti/47Ti-suhteet muistuttavat isäntäkondriittien vastaavia. 

Hiilikondriittien kondrien 50Ti/47Ti-suhteet sitä vastoin vaihtelevat pienistä 50Ti-vajeista suuriin 

ylimääriin CA-sulkeumissa. Nämä voidaan selittää niitä muistuttavan aineksen sekoittumisella 

enstatiittikondriitteja ja tavallisia kondriitteja muistuttaviin kondrien edeltäjäaineksiin. 

Hiilikondriittien kondrien isotooppisuhteiden vaihtelut voidaan selittää isotooppikoostumuksiltaan 

anomaalisten ainesten yhdistymisellä kondrien edeltäjäaineksiin. 50Ti-isotoopin suhteen rikastuneen 

aineksen esiintyminen hiilikondriiteissa ja puuttuminen muista kondriiteista tukee teoriaa, jonka 

mukaan nämä ovat peräisin protoplanetaarisen kiekon alueilta, jotka Jupiterin muodostuminen oli 

eristänyt toisistaan resonanssi-ilmiön vaikutuksesta.  

 

 

 

 



125 
 

15. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kondriiteista on viime vuosina saatu paljon uutta tietoa, ja yhdistettynä aikaisempaan tietoon se on 

tuonut lisävalaistusta niiden kaikkiin ominaisuuksiin sekä alkuperään. Myös tietoa varhaisesta 

Aurinkokunnasta ja sen olosuhteista on tullut paljon. Kuitenkaan kondriittien alkuperää ja syntyä ei 

näiden tietojen valossa vieläkään voi selittää kokonaisvaltaisesti ja tyhjentävästi. Kondriitit ovat 

Aurinkokunnan primitiivisintä ainesta, joka ei täysin vastaa ominaisuuksiltaan mitään maapallon 

kiveä. Ne omaavat magmaattisten, metamorfisten ja sedimenttikivien piirteitä. Petrologisesti 

varsinkin sedimenttikivien kanssa on paljon yhtäläisyyksiä muun muassa syntytavan suhteen: 

kondriitit edustavat kvasisedimenttiä. 

Bjurbölen ohuthieessä kondrit ovat selvästi erottuvia ja niiden keskihalkaisija on 0,5 mm, mutta 

myös varsin suuria kondreja esiintyy. Esimerkiksi eräs POP-kondri on 4 mm läpimittainen. 

Useimmat kondrit ovat tätä tyyppiä. Joukossa on myös BO-, PO- ja RP-kondreja. Fe-Ni-metalli- ja 

sulfidirakeita on kohtalaisesti. Perusmassa on uudelleenkiteytynyttä. Nämä piirteet ovat tavallisille 

kondriiteille tyypillisiä ja viittaavat siihen, että meteoriitti on syntynyt protoplanetaarisessa kiekossa 

tapahtuneen akkreetioprosessin kautta. Koska tiedot shokkimetamorfoosiasteesta ovat ristiriidassa 

keskenään, shokkialtistumisen tasoa emokappaleella ei voi päätellä varmuudella. Matriksin 

uudelleenkiteytyneisyys ja petrologinen tyyppi 4 viittaavat Bjurbölen syntyneen suhteellisen syvällä 

emokappaleessaan. Kysymystä alkuperästä monimutkaistaa se, että meteoriitti on siirtymätyyppiä 

L/LL4.  

Mikkelin petrografinen tyyppi (L6) viittaa sen olevan lähtöisin emokappaleensa ytimestä, missä 

lämpömetamorfoosi oli voimakkainta. Ohuthieessä voimakkaasti breksioitunut ja massamainen 

tekstuuri, jossa kondrit eivät kovin selvästi erotu, ja korkea shokkimetamorfoosiaste viittaavat 

voimakkaaseen shokkivaikutukseen, joka olisi todennäköisesti seurausta L-kondriittien 

emokappaleen hajoamisesta 470 miljoonaa vuotta sitten. Valkealan meteoriitti edustaa samaa 

petrologista tyyppiä kuin Mikkelin meteoriitti, ja sen shokkimetamorfoosi on luultavasti samaa 

tasoa tai hieman heikompi. Näillä meteoriiteilla on tiettyjä yhteispiirteitä, kuten breksia-halkeamat 

ja ei juurikaan erottuvat kondrien reunat ja niiden koostumukset, mutta on myös joitain selviä 

eroavaisuuksia, joihin kuuluvat Valkealan paljon suurempi rapautumisaste ja sen Mikkeliin 

verrattuna heikompi breksioituminen sekä opaakkien mineraalien suurempi keskikoko. Mikkelin ja 

Valkealan yhteispiirteet antavat lisätodisteita L-kondriittien emokappaleen hajomisesta.  

Hvittiksen mineraalifaasien suhteelliset osuudet muistuttavat läheisesti Neuschwansteinin vastaavia. 
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Kondreja ei näy, kuten ei myöskään useimmissa Masonin (1966) tutkimissa 15 enstatiittikondriitissa 

ja myös Hvittiksen mineraalikoostumus on samanlainen kuin niissä. Myös kondrien puuttuminen 

viittaa yhteyteen muiden enstatiittikondriittien kanssa ja voimakkaasti pelkistäviin 

syntyolosuhteisiin. Kiinnostavaa on myös se, että sekä Hvittiksestä että Neuschwansteinista on 

löydetty oldhamiittia. Kaiken tämän perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on tyypillinen EL6-

kondriitti. 
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