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Tiivistelmä 

 

Tässä kirjoitelmassa käydään läpi, miten moreeni pääpiirteissään muodostuu ja miten kal-

lioperä vaikuttaa moreenin koostumukseen. Työn soveltavassa osassa käydään esimerk-

kialueen avustuksella läpi moreenin hienoaineksen kemiallista koostumusta ja millainen 

vaikutus Keski-Lapin alueella yleisesti esiintyvällä rapakalliolla siihen on. Rapakallion 

ja moreenin hienoaineksen koostumusta käydään läpi vertaillen materiaaleja Parkerin ra-

pautumisindeksillä (Parker’s weathering index) eli WIP-indeksillä. Moreenin WIP-arvoja 

verrataan rapakalliosta saatuihin arvoihin. Tällä tavalla selvitetään, kuinka rapautumis-

aste jakautuu esimerkkialueella sekä kuinka rapautumisasteet eroavat moreenin ja rapa-

kallion välillä. 
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1. Johdanto 

 

Moreeni määritellään siten, että se on jäätikkö syntyinen (glasigeeninen) maalaji. Siinä 

on sekoittuneena kaikkia muita maalajitteita. Joskin 5% täytyy olla vähintään hienoja 

maalajitteita (< 0,063 mm) ja toiset 5% karkeita maalajitteita (> 2 mm). 

 

Moreenia muodostuu usealla eri tavalla. Kuitenkin siten, että ensin debris irtoaa kalliosta 

pienempinä tai suurempina paloina. Näitä prosesseja kutsutaan lohkomiseksi (plucking) 

ja louhinnaksi (quarrying) (Kuva 1). Jouduttuaan jäätikön kuljetukseen, ja varsinkin pohja 

kerrokseen, alkaa abraasio hioa debristä pienemmäksi. Kuljetuksen aikana debris voi 

jäädä jumiin ja alkaa muodostaa moreeni muodostumia (morain). Myös jäätikköä edeltä-

viä maapeitteitä voi lähteä kuljetukseen. Tällöin vanha moreenipatja tai moreenimuodos-

tuma voivat uudelleen kasautua. Moreenimuodostumia ovat esimerkiksi drumliinit, jotka 

ovat jäätikön suuntaisia moreeni muodostumia. Moreenit (moraine) jaetaan tässä tapauk-

sessa moreenikerrostumiin ja -muodostumiin. Moreenikerrostumat ovat kombinaatio 

pohja- ja pintamoreenia siten, että pohjamoreenia peittää pintamoreeni. Moreenimuodos-

tumat jaetaan kolmeen ryhmään, jotka ovat aktiivisen jäänalaiset linjamaiset muodostu-

mat, jäänreunavyöhykkeen suuntautuneet tai suuntautumattomat muodostumat sekä jään-

reunan muodostumat. Näissä ensimmäisen muodostumiin kuuluu esimerkiksi drumliini, 

toiselle esimerkiksi kumpumoreenit ja jälkimmäiselle esimerkiksi päätemoreeni. Rapa-

kallio voi lähteä jäätikön kuljetukseen mukaan samoilla lohkonnan ja louhinnan periaat-

teilla. (Johansson ja Kujansuu, 2005; Benn ja Evans, 1998) 

 

Jäätikön vetäydyttyä muodostamansa maapeitteiden päältä, jäävät ne rapautumiselle alt-

tiiksi. Rapautumisastetta voidaan mitata eritavoin lähinnä sillä, mitkä kombinaatiot oksi-

deita puuttuu tai mitkä oksidit maannoksessa ovat köyhtyneet. Tässä tutkielmassa käyte-

tään Parkerin rapautumisindeksiä (WIP), jossa rapautumista tarkastellaan Na2O-, MgO-, 

K2O- ja CaO-pitoisuuksien suhteella sidoslujuuteen (Parker, 1970). Tästä saadaan WIP-

arvo, jolla voidaan määrittää kohdan/alueen rapautuneisuus. Tässä tutkielmassa käytetään 

Hall et al. (2015) mukaista jakoa, jossa rapautumista on tarkasteltu seuraavissa luokissa: 

kemiallinen rapautuminen, grus-tyypin rapauma ja savirikas rapauma (Taulukko 1).  

 



2 
 

WIP-arvot laskettiin esimerkkialueelle Keski-Lapin rapakallio ja jäänjakajavyöhykkeellä 

sijaitsevalle Vanttioselän alueelle. Arvot laskettiin niin moreenille kuin rapakalliolle, 

jotta voidaan nähdä niiden välinen ero rapautumisessa ja pohtia mistä arvojen ero voisi 

johtua. 

 

Taulukko 1. WIP-arvojen rapaumatyypit Hall et al. (2015) mukaan. 

Rapautuma tyyppi WIP 

Rajoittunut kemiallinen rapautuminen >4000 

Grus-tyypin rapautuma 1000 – 4000 

Savirikas rapauma <1000 

 

 

2. Moreeni ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Moreeni on tiukasti syntyperäänsä kiinnitetty termi. Moreeni on glasigeeninen, lajittuma-

ton maalaji. Glasigeeninen tarkoittaa jäätikkösyntyistä. Moreenit, kuten muutkin lajittu-

mattomat maalajit kuuluvat diamikton-yläluokkaan. Lajittumatonmaalaji tarkoittaa sel-

laista ainesta, jossa on raekokoja sekaisin lohkareista saveen. Taulukosta 2 on nähtävillä 

luokittelurajat eri maalajitteille, joita moreenissa voi olla. Samaisen luokittelun perus-

teella (SFS-EN ISO 14688) moreeniksi luokitellaan sellainen maalajite, jossa on hieno-

rakeista maalajitetta (< 0,063 mm) vähintään 5 % sekä soralajitetta (> 2,0 mm) vähintään 

5 %.  

 

Taulukko 2. Maalajitteiden Geotekninen (GEO) ja Rakennus tekninen (RT) 
luokittelu, muokattu SFS-EN ISO 14688 standardin mukaan 

Maalajite 

(GEO) 

Raekoko 

(mm) 

Raekoko 

(mm) 

Maalajite 

(RT) 

Savi 0 – 0,002 0 – 0,002 Savi 

Siltti 0,002 – 0,06 0,002 – 0,02 Hiesu 

0,02 – 0,2 Hieta 

Hiekka 0,06 – 2,0 0,2 – 2,0 Hiekka 

Sora 2,0 – 60,0 2,0 – 20 Sora 

Kivet 60,0 – 600,0 20 – 200 Kivet 

Lohkareet >600 >200 Lohkareet 
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Moreeni on Suomen yleisin maalaji. Suomen maapinta-alasta noin 53 % on moreenin 

peittämää. Myös Pohjois-Suomessa moreeni on yleisin maalaji. Siellä sitä on maapinta-

alasta noin 52,2 %. (Johansson & Kujansuu, 2005; Koivisto, 2004) 

 

2.1. Moreenin synty 

 

Jäätikön kuluttama, kuljettama sekä kerrostama moreeniaines on lähtöisin kallio- ja maa-

perästä. Maaperällä, kuten myös kallioilla, on useita tapoja joutua jäätikön kuljetukseen 

ja sitä kautta muodostaa moreenia. Kallioperästä aines irtoaa lohkoina (> 1 cm) jäätikön 

louhivasta (quarrying) toiminnasta johtuen. Lohkojen irtoamisessa kallion päällä oleva 

jäänpaine lisää jo murtuneisiin kallion rakenteisiin stressiä ja vetoa (stress and strain). 

Kallion rakenteet ovat voineet murtua jo ennen jään liikkumista kallion päälle tai ab-

raasion synnyttämät uurteet voivat toimia murtumina. Lisäksi veden pääsy murtumiin 

heikentää kallionmurtumakohtaa entisestään lisäten murtumaan stressiä. Vedon lisäys saa 

lohkon irtoamaan jäätikön kuljetukseen. Kuitenkaan pieni vedon lisäys ei välttämättä 

vielä riitä irrottamaan lohkoa, vaan tarvitaan halkeaman pituuden kynnysarvon ylittävä 

veto, tätä kutsutaan kriittiseksi Griffitin pituudeksi (Benn and Evans, 1998). Heidän mu-

kaansa ylityksen jälkeen halkeamat saattavat kasvaa varsin nopeasti.  

 

Abraasio on toinen kalliota kuluttavista prosesseista. Abraasiossa jäätikön pohjakerrosten 

debris kuluttaa kallion pintaa (Kuva 1). Benn ja Evansin (1998) käsittelevät kirjassaan 

termiä laajemmin, sisällyttäen siihen myös uurtamisen (striation) ja kiillotuksen (po-

lishing). Tällainen toiminta johtaa kallion pinnoissa silokallioista tuttuihin uurteisiin ja 

sileyteen. Abraasion voi siis katsoa toimivan kalliopinnalle samalla tavalla kuin hioma-

paperi puulle. 

 

Maaperä, joka jää jäätikön alle voi toimia pohjan liu’un (basal slide) edistäjänä. Jos poh-

jan jää painesulaa, se voi virrata maapeitteen huokosiin. Huokosiin päästessään veden 

kokema paine saattaa laskea jäädyttäen sen uudestaan. Tällöin kokonainen blokki maa-

peitettä saattaa lähteä jäätikön kuljetukseen veden jäätyessä (Evans et al. 2006). Tällaista 

voidaan kutsua lohkomiseksi (plucking). 
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Lopullisesti moreeni syntyy, kun jäätikössä oleva aines irtoaa tai pääsee vapaaksi jäästä 

ja sen kuljetuksesta. Moreenilla on suomenkielessä kaksi merkitystä: moreeniaines ja –

muodostuma. Tämä johtuu sen laina-alkuperästä (ruotsiksi morän). Tämä voi tuottaa se-

kaannusta sanan käytössä. Verrattuna englannin kieleen, jossa jako tehdään muodostu-

mien (moraine) kuten drumliini, pohjamoreeni, ablaatiomoreeni, jne.; sekä maalajin (till) 

välillä. 

 

 

Kuva 1. Jäätikön pohjakerrosten mahdollinen tapa ottaa ainesta kallion pinnasta mukaan (Plucking), sekä tapa pie-
nentää kuljetukseen mukaan lähtenyttä debristä (Abraasio).  

 

Muodostumina moreenit jaetaan kahteen riippuen niiden morfologiasta ja esiintymista-

vasta. Moreenikerrostumat ovat sellaisia, jotka peittävät ja muotoilevat allaan olevaa kal-

liota ja sen topografiaa. Moreenikerrostumien on katsottu muodostuvan pohjamoree-

nikerroksesta ja sen päällä olevasta pintamoreenikerroksesta. Moreenimuodostumat, -

kummut ja -selänteet ovat itsenäisiä ja omamuotoisia kasaumia. Nämä muodostuvat vaih-

televasti pinta- sekä pohjamoreenista. Näissä kolme pääluokkaa ovat (1) aktiivisen jään 

alla syntyneet linjamaiset muodostumat (esim. drumliini tai fluting), (2) jäänreuna-

vyöhykkeen suuntautuneet tai suuntautumattomat muodostumat (esim. kumpumoreeni tai 

ablaatiomoreeni), sekä (3) jäätikönreunalle muodostuneet muodostumat (esim. päätemo-

reeni). (Johansson & Kujansuu, 2005) 
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2.2. Aineksen koostumukseen vaikuttavat tekijät 

 

Moreenin kemialliseen- ja fyysiseen koostumukseen vaikuttaa olennaisesti millaisen alu-

een yli jäätikkö liikkuu. Tämä siis johtuu siitä, että aines, jonka yli jäätikkö liikkuu, lähtee 

jäätikön kuljetukseen mukaan (Stewart & Broster, 1990). Jäätikön päälle voi kasaantua 

debristä, kuten vuoristoisilla alueilla (Ben & Evans, 1998). Suomen tapauksessa yli jy-

rääminen on merkittävämpi syy, siitä yksinkertaisesta syystä, että vuoria ei Suomen alu-

eella ole. Kalliosta voi lähteä isompia blokkeja tai pienempiä palasia jäätikön kuljetuk-

seen, sekä kallion pintaa vasten tehtävä hionta pienentää debriksen raekokoa jäätikön kul-

jetuksessa. 

 

Monesti moreeni on ruskehtavan väristä. Tämä johtuu siitä, että siinä oleva rauta on ha-

pettunut. ”Ruostuttaen” moreenin. Yleisimmin rusehtavan värinen moreeni on niin sanot-

tua pintamoreenia. Välillä on mahdollista löytää pohjamoreenia rusehtavana. Tällainen 

johtuu täysin pohjaveden korkeudesta. Pohjaveden pinnan alla on yleensä sellaiset olot, 

etteivät metallit hapetu lainkaan tällöin se on yleensä tumman harmaata. On myös mah-

dollista löytää muun väristä moreenia. Väri riippuu tuolloin moreenin sisältämän kivi- ja 

mineraaliaineksen koostumuksesta (Johansson & Kujansuu, 2005). 

 

2.2.1. Kallioperän koostumus 

 

Kallioperää voidaan moreeneista tutkia geokemiallisesti. Tällöin voidaan esimerkiksi re-

konstruoida kulutettua kallioperää tai tutkia jäätikön liikettä (Stewart & Broster, 1990). 

Tämä johtuu siitä, että moreenin aines on alun perin kalliosta peräisin. Riippuen rapautu-

misasteesta voi moreenin aines sisältää vaihtelevissa määrin alkuperäisen kallion mine-

ralogiaa. Jäätikön kuljetukseen lähtee kalliosta palasia lohkomisella (plucking) ja louhin-

nalla (quarrying). Tämä voi johtaa muutamaan lopputulokseen. Niin sanottu felsinen kal-

lioperä tuottaa pohjamoreenia nopeammin kuin mafisista kivistä koostuva kallioperä (Pu-

ranen, 1988; Puranen, 1990). Tämä perustuu Puraisen mukaan felsisten kivien suurem-

paan haurauteen verrattuna mafisiin kiviin. 
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Felsinen (felsic) on siis maasälpä- (feldspar) ja silikaattimineraaleja (silica) runsaasti si-

sältävää kiveä. Emäksiset (mafic) kivet ovat sellaisia, jotka muodostuvat mineraaleista, 

joiden koostumuksessa on paljon magnesiumia (Mg) ja rautaa (Fe). Maanpäällisissä olo-

suhteissa mafiset mineraalit rapautuvat herkästi. Tämä johtuu siitä, että ne ovat muodos-

tuneet korkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa, jolloin ne eivät ole enää tasapai-

nossa maanpinnan lämpö- ja paineolojen kanssa. Näistä alkaa muodostua myöhemmin 

ensimmäisiä sekundäärisiä mineraaleja. Sekundääriset mineraalit ovat lähinnä savimine-

raaleja ja muodostuvat primääristen eli magmasta tai laavasta kiteytyvien mineraalien ra-

pautuessa tai muuntuessa.  

 

2.2.2. Maaperätekijät 

 

Maaperää voi jäätikkö ottaa mukaansa, eli siirtää blokkeina paikasta toiseen tai maaperän 

debristä voi tarttua jäätymällä pohjaan, ja lähteä jäätikön liikkeen mukaan (Ben & Evans, 

1998). Myöhemmin aines sulaa irti jäätiköstä tai jumittuu muuhun debrikseen tai kalli-

oon. Tällainen johtaa moreenimuodostumien syntyyn jäätikön pohjalla, sisällä tai reu-

nalla. Tällaisia on esimerkiksi drumliinit tai pre-crag-muodostumat, jotka syntyvät jääti-

kön pohjalla. Esimerkki jäätikön reunan muodostumatyypeistä ovat päätemoreeni tai 

kumpumoreeni. Mahdollisuutena on myös muodostaa deformaatio rakenteita/muodostu-

mia jäätikön reunan eteen. Tämä johtuu jäätikön etenemisestä johtuvasta puristuksesta 

sen edessä tai alla olevaan maamassaan, jonka yli jäätikkö on kulkemassa tai, reunan ti-

lanteessa, ei pääse kulkemaan yli (Benn & Evans, 1998). Maaperän stratigrafiaan muo-

dostuu samanlaisia poimutus- (foliaatio) sekä jännitys- ja puristusrakenteita (stress & 

strain) kuin kallioperään muodostuisi (Benn & Evans, 1998). 

 

Moreeniin vaikuttaa kasaamisen jälkeen kemiallinen rapautuminen kuten myös fysikaa-

linenrapautuminen. Kemiallinen rapautuminen vaikuttaa suuresti kemiallisiin koostu-

muksiin sekä debriksen mineralogiaan. Kemiallinen rapautuminen voidaan jakaa kahteen 

typpiin: veden toimintaan liuoittimena sekä orgaaniseen toimintaan. Veden ominaisuuk-

siin kuuluu, tasapainon osoittamalla tavalla, olla osittain jakautunut hydroksidiksi (OH-) 

ja hydroniumiksi (H3O
+). Lisäksi kun lisätään yhtälöihin happi (O2), saadaan hapettavat 

olosuhteet hyvin aikaiseksi. Tämä johtaa esimerkiksi raudan (Fe) hapettumiseen eri 
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mineraaleista. Sitä mukaa kun mineraaleista eri alkuaineet liukenevat veteen, ne myös 

hajoavat pienemmiksi lisäten reaktioihin osallistuvaa pinta-alaa. Aineiden ja yhdisteiden 

liukeneminen pois voi johtaa siihen, että sekundäärisiä mineraaleja alkaa muodostua eli 

savimineraaleja, kuten kaoliini, illiitti tai smektiitti. Osa alkuaineista voi liueta veden mu-

kana kokonaan pois ja köyhdyttää moreenin alkuaine pitoisuuksia. Tällaiseen perustuu 

eri rapautumisastetta käsittelevät indeksit, kuten myöhemmin käsiteltävä Perkerin rapau-

tumis indeksi (Parker, 1970). 

 

Orgaanisessa toiminnassa kasvienjuuret tunkeutuvat usein syvälle ja erittävät orgaanisia 

happoja ympäristöönsä. Hapot muuttavat pH:ta (laskevat sitä), jolloin mineraaleista alkaa 

irtoamaan alkuaineita happoliuokseen. Mineraalien hajotessa orgaanisiin happoihin voi-

vat hajoavat mineraalit nostaa happamuutta. Happamuuden noustessa suuremman määrän 

eri mineraaleja on mahdollista alkaa liukenemaan happoihin. (Egli et al., 2014; Brantley 

et al., 2011; Munroe et al., 2007) Tällainen tosin riippuu erittäin paljon moreenin ainek-

sesta. Osa mineraaleista muodostaa veteen liuetessaan emäksiä. Tällöin emäs alkaa pus-

kuroimaan orgaanisia happoja. 

 

2.2.3. Rapakallio 

 

Rapakallio on mekaanisesti hajonnutta ja kemiallisesti muuntunutta kalliota (Johansson 

& Kujansuu, 2005). Se voi erittäin hyvin rapautuneena muistuttaa moreenia (Johansson 

& Kujansuu, 2005; Pulkkinen 1985). Rapakallion voi jakaa saproliittiin ja saprockiin, 

jossa saproliitti on hiekan tai hienomman raekoon omaavaa. Saproliittissä voi olla häi-

riintymättömänä vielä alkuperäisen kallioperän piirteet jäljellä. Saprockissa on vielä jäl-

jellä terveen kallion eritasoisesti pienentyneitä kappaleita kemiallisesti rapautuneiden 

osien seassa. Tämän jälkeen tulee tervekallio. 

 

Suomessa rapakallioalueita löytyy etenkin Keski-Lapin alueelta (Johansson & Kujansuu, 

2005; Mäkinen & Maunu, 1984). Tällä alueella on ollut useasti jäänjakajavyöhyke kvar-

täärin-kauden aikana. Tästä syystä rapakivialueet ovat säilyneet, koska jäänjakajalla liike 

on lähes olematonta. Suomessa rapakallion on tulkittu olevan nuorimmillaan noin 25 – 

50 miljoonaa vuotta vanhaa ja vanhimmillaan voimakasta rapautumista on tapahtunut 
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ennen kambrikautta (vanhempi kuin 541,0 miljoonaa vuotta) (Johansson & Kujansuu, 

2005).  

 

 

3. Esimerkki Keski-Lapin rapakallio alueelta 

 

3.1. Alueen sijainti ja geologia 

 

Kohteena oli Vanttioselän alue (Kuva 3), joka sijaitsee Sodankylästä pohjoiseen. Esi-

merkkialue oli noin 30 x 30 km. Se sijoittuu Keski-Lapin poikki ulottuvalle jäänjakaja 

vyöhykkeelle (Johansson & Kujansuu, 2005). Jäänjakajavyöhyke on sellainen alue, jossa 

jään liike on ollut hyvin hidasta tai jäätikön pohjan liike on ollut pysähdyksissä (Johans-

son & Kujansuu, 2005) Tällainen johtaa siihen, että vanhoja muodostumia on voinut säi-

lyä jäätikön perääntyessä jääden pintamoreenin alle. Malminetsinnällisesti tämä tarkoit-

taa, että lupaavan anomalian löydyttyä moreenista, on mahdollista löytää lähde jokseen-

kin läheltä. 

 

Alueen kallioperä koostuu pääosin metabasalteista ja muista mafisista sekä ultramafisista 

magmakivistä sekä metasedimenteistä (Kuva 2). Alueen koillisosissa on graniittia ja gab-

broa. Rajalan alueelta löytyy rauta-thoeliittia, grafiittipitoista tuffiittia, basalttista- ja ko-

matiittista peridotiittia sekä mustaliuskejuonia. Lisäksi fylliittiä, grafiittiliusketta ja dolo-

miittia. Vanttioselästä pohjoiseen jää arkoosikvartsiitti alueita, joiden keskellä on tona-

liittia ja ultramafisia- sekä mafisia vulkaniitteja. Eteläpuolelle jää grafiittiparaliuskeita, 

savikiviä, kvartsiittia, serisiittiä ja peridotiitteja sekä gabbroa (Kuva 2). Itään päin siirryt-

täessä kallioperä on peridotiittia, mafisia vulkaniitteja, kvartsiittia, basalttista komatiittia 

ja grafiittista paraliusketta (Kuva 2). 
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Kuva 2. Esimerkkialueen kallioperä, joka on pääsääntöisesti mafista tai ultramafista kiveä. Joskin joitan sedimenttikivi 
ikkunoita löytyy alueelta. Lähde: GTK:n DigiKP 
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Kuva 3. Esimerkkialueena toiminut Vanttioselän alue Keski-Lapin rapakallio – sekä jäänjakaja-alueella. Lähde: 
Maanmittauslaitoksen LiDAR korkeusmalli 

 

 

3.2. Aineisto 

 

Aineiston antoi Pertti Sarala ja se sisältää GTK:n geokemiallista aineistoa ja Maanmit-

tauslaitoksen LiDAR-korkeusmallin. Geokemiallinen aineisto on GTK:n ns. linjamoree-

nianalyyseistä 1970-luvulta. Näyteaineistossa on kaikkiaan 9600 näytepistettä ja 12765 

moreenianalyysitulosta sekä 2120 rapakallioanalyysitulosta. Moreenin näytesyvyydet 

vaihtelivat 0,3 metristä 16 metriin asti (Kuva 5). Rapakallionäytesyvyydet vaihtelivat 
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välillä 0,3 – 45 metriä (Kuva 9). Kyseessä oleviin analyysiarvojen saantiin käytettiin 

emissiokvantometrianalytiikkaa (EKV). Moreeninäytteenottoa ja kemiallinen analysointi 

oli tehty GTK:n Tutkimusraportissa 39 (Gustavsson et al, 1979) mainituilla menetelmillä 

maaperälle. Näytteille käytettiin teippimetodia (tape method), jonka Danielsson ja Sund-

kvist (1959) esittävät kolmessa artikkelissaan. Metodissa analysoitava aine jauhetaan jau-

heeksi ja asetetaan teipille. Teippi kuljettaa näytettä analysaattorille, jossa sille annetaan 

kipinästä ja syntynyt kaasu analysoidaan. 

 

Mittauksien tuloksia ei ole pidetty kovinkaan luotettavina, johtuen aineiston sisäisistä 

alueellisista eroista (Taivalkoski, 2017; Salminen & Hartikainen, 1985; Salminen, 1995). 

Taivalkosken (2017) mukaan yleisimmille alkuaineille menetelmä on suhteellisen luotet-

tava. Pitoisuudet ovat yleensä yläkanttiin, verrattuna Taivalkosken suorittamiin analyy-

seihin. Hänen mukaansa tämä johtuu uudessa tutkimuksessa käytetystä kuningasvesiliu-

otusmenetelmästä (Aqua Regia), jossa perusalkuaineet (Na, K, Mg, Ca) eivät välttämättä 

liukene kuningasvesiuuttoon silikaateista.  

 

Tässä tekstissä linjamoreeni aineiston käsittelyssä, laskennassa ja kuvaamisessa käytettiin 

ArcGISsiä, iOGASsia sekä Exceliä. GTK:sta saatiin myös WIP-arvojen laskua varten ok-

sidiksimuuntotaulukko. Oksidiksi muuntoa tarvittiin Kaavan (1) tuloksia laskettaessa. Ai-

neistossa alkuainepitoisuudet eivät olleet oksidimuodossa, jota WIP-laskutoimitus vaatii. 

WIP on Parker’s Weathering Index, jolla voidaan määrittää rapautumisaste kohteelle 

käyttäen hyväksi oksidipitoisuutta ja sidoslujuutta (Parker, 1970; Hall et al, 2015). 

 

3.3. Rapautumisarvojen saanti 

 

WIP-arvot laskettiin Kaavalla 1. Ennen laskemista magnesiumin (Mg), kaliumin (K), nat-

riumin (Na) ja kalsiumin (Ca) pitoisuudet täytyi muuntaa oksideiksi. Tämä muokkaus 

tehtiin GTK:sta saadulla muuntotaulukon avulla. Oksidien muuntokertoimet (Taulukko 

3) saatiin käyttämällä Kaavaa (2) sekä (3). oksidiksi muunnetut arvot sijoitettiin Kaavaan 

(1), jonka jälkeen saatiin WIP-tulokset. Arvojen visualisoimiseen käytettiin iOGAS -oh-

jelmaa, josta saatu kuva siirrettiin vastaavalle alueelle ArcGIS:ssä (Kuva 4).  
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𝑊𝐼𝑃 = (2𝑁𝑎2𝑂 0,35 + 𝑀𝑔𝑂 0.9 + 2𝐾2𝑂 0,25⁄ + 𝐶𝑎𝑂 0,7⁄⁄⁄ ) ∙ 100    (1) 

 

Taulukko 3. Oksidi muuntokertoimet, Kaavassa 1 käytetyille kationille. 

Oksidi Na2O MgO K2O CaO 

Kerroin 1,347968 1,65827568 1,20460514 1,39920331 

Mooli-

massa 

22,9897702 24,30506000 39,09831000 40,07840000 

 

𝑋2𝑂 = (2 ∙ 𝑀𝑐𝑎𝑡 + 𝑀𝑂)/(2 ∙ 𝑀𝑂)  (2) 

 

𝑋𝑂 = (𝑀𝑐𝑎𝑡 + 𝑀𝑂) 𝑀𝑐𝑎𝑡⁄    (3) 

 

Kaavoissa (2) ja (3) X2O, sekä XO tarkoittavat molekyyliä. Eli X2O (Kaava 2) lasketaan 

sekä Na2O että K2O. XO (Kaava 3) lasketaan sekä MgO että CaO. Kaavoissa Mcat on 

moolimassa (g/mol) ja MO on hapen moolimassa. MO on tässä tapauksessa 15,99943 

g/mol. 

 

3.3.1. Rapautumisindeksin arvojen lasku 

 

Kuten edellä on esitetty, laskettiin ensin Kaavoja (2) ja (3) käyttäen oksidimuuntokertoi-

met. Siinä siis Mcat paikalle laitettiin Na2O tapauksessa natriumin (Na) moolimassa 

22,9897702 g/mol (Taulukko 3). MO arvoksi laitettiin hapen, edellä mainittu, moolimassa 

15,99943 g/mol. Myöhemmin K2O kanssa käytettiin Mcat tilalla kaliumin (K) moolimas-

saa 39,09831000 g/mol (Taulukko 3). Arvot löytyvät Taulukosta 3. Kahden kertoma on 

Kaavassa (2), koska natrium atomeja on kaksi molekyylissä. 

 

𝑁𝑎2𝑂 =
(2 ∙ 22,9897702 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 15,99943𝑔/𝑚𝑜𝑙)

(2 ∙ 22,9897702𝑔/𝑚𝑜𝑙)
= 1,347968 

 

Kaavaan (3) sijoitettiin magnesiumin (Mg) moolimassa 24,30506 g/mol (Taulukko 3). 

Kalsiumin (Ca) tapauksessa käytettiin Taulukosta 3 kalsiumin moolimassa. Kaliumin ja 
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kalsiumin kanssa ei tarvinnut käyttää kertomia, koska molekyylissä oli vain yksi kutakin 

atomia. 

 

𝑀𝑔𝑂 =
24,30506𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 15,99943𝑔/𝑚𝑜𝑙

24,30506𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 1,65827568 

 

Kun kertoimet oli saatu, sijoitettiin ne Kaavaan (1) kertoimiksi pitoisuuksille, kuten alla 

on esitetty. Tämä tehtiin kaikille 12 765 moreenianalyysitulokselle. Tämä tehtiin myös 

kaikille 2120 rapakallioanalyysitulokselle. 

 

𝑊𝐼𝑃 = ((
2 ∙ 0,932 ∙ 1,347968

0,35
) + (

0,839 ∙ 1,65827568

0,9
)

+ (
2 ∙ 0,501 ∙ 1,20460514

0,25
) + (

0,406 ∙ 1,39920331

0,7
)) ∙ 100

= 1436,437 

 

3.4. Keskustelu 

 

Kuvan (4) ja Taulukon 1 osoittamat savirikkaammat rapautuma alueet (< 1000) keskitty-

vät lounaan suunnille. Samaisella suunnalla on Kuvaa (5) katsottaessa matalimmat mo-

reeni peitteet. Savirikas rapauma tarkoittaa sitä, että suuri osa primääri mineraaleista on 

muuntunut sekundäärimineraaleiksi eli savimineraaleiksi. Savimineraaleilla on suuri po-

tentiaali ioninvaihtoon. Tämä tarkoittaa kykyä korvata alkuaineita toisilla alkuaineilla, 

joita esimerkiksi rapautumisen seurauksena on maaperän liuoksissa saatavilla. Tästä hyvä 

esimerkki on savien kyky ottaa kiderakenteeseensa REE-alkuaineita (Islam et al., 2002; 

Sarapää & Sarala, 2013; Sarapää et al., 2013). Tällöin rapautuneimmista osistaan voisi 

löytyä indikaattoreita juuri REE-mineralisaatiosta tai esimerkiksi kullan (Au) (Sarapää & 

Sarala, 2013) mineralisaatioista. 

 

Korkeimmat WIP-arvot ja sitä mukaa rajoittunein kemiallinen rapautuminen on sijoittu-

nut esimerkkialueen kulmiin, toisin sanoen koillis-, kaakko- ja luodeosiin (Kuva 4). Koil-

lisessa, Kevitsan kaivoksesta pohjoiseen, olisi moreenipeitteen syvyyksiä ja LiDAR-
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aineistoa tarkisteltaessa, havaittavissa sekä luode-kaakko- että pohjoiseteläsuuntaisia li-

neaatioita syvemmällä maapeitteessä ja kallioperässä (Kuva 5) (Sarala et al., 2019). Ku-

van 6, sekä Sarala et al. (2019) mukaan rapakallion pitoisuuksien perusteella erityisesti 

pohjoiseteläsuuntainen lineaatio olisi havaittavissa myös useiden perusmetallien osalta 

(Kuva 6). Samaa osoittaa myös kuva 7, jossa moreenin kupari pitoisuudet ovat tuolla 

linjalla hieman kohollaan. Joskin alueen rapautuneisuus jää rajoittuneeseen kemialliseen 

rapautumiseen (Taulukko 1; Kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Tutkittavan alueen rapautumisindeksin arvot (WIP) syvyyksiltä 0,3 – 16 m. Arvot ovat määritetty iskuporanäy-
teprofiilin keskiarvoksi. 

 

Vaikka kuvan 5 osoittamalla kaakon- ja etelänsuunnalla on syvimmät moreenipeitteet ei 

se siltikään kuvan 4, taulukon 1 ja Hall et al. (2015) esittämien WIP-arvojakaumien mu-

kaan indikoi syvempiä, erittäin rapautuneita alueita. WIP-arvot yli noin 7000 indikoivat 

tervettä kiveä. Esimerkkialueen keskiosiin ovat sijoittuneet grus-tyypin rapaumat. 
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Kuva 5. Tutkittavan alueen moreenipeitteen syvyyksien kartta. Jossa syvyydet ovat esitetty desimetreinä (dm). 

 

Kuten kuvien 6a, 6b ja 7 perusteella voi huomata, mitä lähemmäksi Kevitsan aluetta siir-

rytään, kupari pitoisuudet kasvavat. Kuparin pitoisuudet ovat muutenkin kohtuullisen 

korkealla verrattuna ympäristöönsä. Kuten aiemmin todettiin, on Vanttioselän alueen kal-

lioperä magmaattista, mafisesta ultramafiseen. Pois lukien arkoosikvartsiitialue, joka jää 

Vanttioselän pohjoispuolelle. Lisäksi kvartsiittiset ikkuna-alueet ympäröivät aluetta, 

siellä täällä (Kuva 2). Mafisten ja ultramafisten kivien kanssa on Cu-Ni-PGE tyypin mal-

mit yleisiä (Ripley & Li, 2018). Kyseisen tyyppistä malmia kaivetaan Kevitsan kaivok-

sessa. 

 

Kupari pitoisuuksien voisi olettaa indikoivan Kevitsan malmiota. Rapakallio voi johda-

tella tähän tulokseen (Kuva 6B ja Kuva 8), mutta moreenin syntyprosessin takia moreenin 

kuparipitoisuus oletettavasti johtuu kauempaa tulleesta aineksesta. Pääosa 
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moreenipeitteestä on tälle alueelle muodostunut, mahdollisesti, Varhais- tai Keski-Veik-

selin deglasiaatiovaiheiden aikana (Johansson & Kujansuu, 2005; Kujansuu, 1994). Jo-

hanssonin ja Kujansuun (2005) mukaan tämä tulkinta perustuu harjujakson suuntaukseen. 

Suuntaus poikkeaa Myöhäis-Veikselin suuntauksista. 

 

On mahdollista, että moreenia on paikallisesti rapauttanut entisestään sääolosuhteet (Egli 

et al., 2014; Brantley et al., 2011; Egli et al., 2006). Suomen ilmasto-olot ovat keskimää-

rin kosteat. Keski-Lapissa keskimääräinen sademäärä on vuodessa noin 500 – 600 mm. 

(Ilmatieteenlaitos, 2019) Veden saatavuus vaikuttaa eniten rapautumiseen kylmillä alu-

eilla, kuten Eglin (2014) ja Brantley (2011) osoittavat. Eglin (2014) havainnoissa läm-

möllä ei ollut niinkään suurta vaikutusta rapautumiseen. Hänen mukaansa tämä johtuisi 

siitä, että orgaanisen aineksen hajoamisesta muodostuu orgaanisia happoja. Orgaanisten 

happojen muodostuessa ja päästessä kosketuksiin mineraalipintojen kanssa, ne alkavat 

liuottaa niitä mineraaleja, jotka eivät happamuutta kestä. Tällainen kemiallinen reagointi 

edistävää rapautumista (Munroe et al., 2007). Joidenkin mineraalien rapautumisen sivu-

tuotteena muodostuu systeemeihin lisää vettä (Islam et al., 2002). Samaisen mukaan, ve-

den tuotto johtuu kaolinisaatioreaktioista. 

 

Kaolinisaatioreaktioissa maasälpäryhmän mineraalit rapautuvat ja muodostaen kaoliini-

ryhmän mineraaleja. Tähän ryhmään kuuluu kaoliniitti, dikiitti, nacriitti ja halloysiitti. 

Tarkempi määritys ryhmälle on seuraavanlainen. Siihen kuuluu verkkosilikaatit, joiden 

kiderakenteessa vuorottelee tetraedri – oktaedri rakenne, eli 1:1 rakenne, lisäksi mineraa-

lien kemiallinen kaava on Al2Si2O5(OH)4 (Giese, 1978; Appelo & Postma, 1996; Evan-

gelou, 1998). 
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Kuva 6. A) Esittää hopean (Ag) arvoja rapakalliossa. B) Esittää kuparin (Cu) arvoja rapakalliossa. 

 

Moreenipeite on jäänjakaja vyöhykkeellä nimetty Moreenipatja II tai I-moreenipatja (Hir-

vas et al., 1977). Hirvaksen et al. (1977) mukaan Moreenipatja II on vanhempi moreeni-

patja kuin Moreenipatja I, sekä pintapuolisin moreenipatja jäänjakaja vyöhykkeellä. Mo-

reenipatja II on muodostunut edeltävistä sedimenteistä, moreeneista ja rapakalliosta. Se 

on deformoinut ja uudelleen kerrostanut debristä. Edustaa Myöhäis-Veikselin alku aikoja. 

Moreenipatjan II keskimääräinen raekoko vastaa hietamoreenia (raekoko 0,156 mm vrt. 

Taulukko 2) ollen myös luultavimmin pohjamoreenia tiiveytensä takia. Myöhemmin jää-

tikkö on muodostanut alueelle kylmäpohjaisen jäänjakajavyöhykkeen, jonka tuloksena 

vanhat muodostumat ovat säilyneet relikteinä alueella. (Johansson ja Kujansuu, 2005) 

 

Moreenia rapakallioon peilattaessa huomataan, että rapautuneisuus mukailee toisiaan 

(Kuvat 4 & 8). Ainoastaan esimerkkialueen keskiosissa ja pohjoisosassa on lievä poik-

keama suhteessa toisiinsa. Eli keskiosissa on savirikkaampaa rapaumaa verrattuna mo-

reenin grus- sekä rajoittuneeseen rapaumaan. Pohjoisessa rapakallio on grus-tyyppistä ra-

paumaa verrattuna moreenin, jokseenkin, savirikkaaseen rapaumaan. Rapautunein kes-

kittymä rapakalliota löytyy siis keskeltä esimerkki aluetta (Kuva 8). 

 

Rapakallion WIP-arvoja verrattaessa rapakallion syvyyksiin huomataan, että syvimmät 

osat keskittyvät Vanttioaavalle (Kuva 9). Tällä alueella pohjoisempi syrjä on rapautu-

neempi kuin eteläisempi syrjä. Tällainen voisi johtua muutoksista hapetus-



18 
 

pelkistysoloista (pH-Redox), mutta mitä toden näköisimmin tämä johtuu kivilajin muu-

toksesta alueella kuten kuva 2 osoittaa.  

 

 

Kuva 7. Alueen moreenin kuparin pitoisuudet ilmaistuna ppm:inä. Syvyyksien 3 – 10 metriä väliltä. 

 

Lähes samanlaiset WIP-arvot voivat johtua siitä, että moreeni on muodostettu osittain 

samasta rapakalliosta, jota moreenin alla/alueella on. Tämä etenkin alueilla, jotka ovat 

lähellä pintaa. Kuten edellä on mainittu, rapautumista jäätikön poistumisen jälkeen on 

säädellyt eniten veden määrä. Lähellä pintaa olevat alueet saavat siis runsaasti vettä. Li-

säksi pintaosa saavat runsaasti happea. Tämä on saattanut rapauttaa hapettuvat ainekset 

tehokkaasti rapakalliosta. Syvemmillä alueilla vapaa happi ei pääse pohjille asti vaan rea-

goi matkan varrella muun aineksen kanssa. Lisäksi syvimmät alueet jäävät mitä 
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ilmeisemmin pohjaveden pinnan alle. Tällainen johtaa redusoiviin (pelkistäviin) olosuh-

teisiin. Joka johtaa siihen, että hapettuvissa oloissa liikkumattomat aineet hapettuvat heti 

jääden samalla paikoilleen. Tällaisia on esimerkiksi rauta (Fe). Redusoivissa oloissa ne 

lähtevät liikkeelle, koska eivät hapetu. Jolloin alue köyhtyy tällaisista aineista eli toisin 

sanoen aines rapautuu. Esimerkiksi raudalle tämä tarkoittaa sitä, että se pysyy paikoillaan 

pH alueella 5 – 8 (Appelo & Postma, 1996). 

 

 

Kuva 8. Rapakallion WIP arvot syvyyksiltä 0,3 – 45 metriä. Arvot ovat kairanreiän keskiarvoja. 
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Kuva 9. Rapakallion syvyydet maksimisyvyyden mukaan. 

 

 

4. Yhteenveto 
 

Moreenia muodostuu usealla eri tavalla. Kalliosta irtoamalla lohkonnalla (plucking) ja 

louhinnalla (quarrying). Jäätikön kuljetukseen päädyttyään niihin kohdistuu abraasio, 

joka hioo debristä pienemmäksi. Kuljetuksen aikana debris voi jäädä jumiin ja alkaa muo-

dostaa moreenimuodostumia, kuten drumliinit. Myös jäätikköä edeltäviä maaperäkerros-

tumia voi lähteä kuljetukseen samoilla periaatteilla kuin kalliopalat. Tällöin vanha mo-

reenipatja tai moreenimuodostuma voi uudelleen kasautua tai deformoitua. Moreenit jae-

taan moreenikerrostumiin ja -muodostumiin. Moreenikerrostumat ovat kombinaatio 

pohja- ja pintamoreenia siten, että pohjamoreenia peittää pintamoreeni. Moreenimuodos-

tumat jaetaan kolmeen ryhmään, jotka ovat aktiivisen jäänalaiset linjamaiset 
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muodostumat, jäänreunavyöhykkeen suuntautuneet tai suuntautumattomat muodostumat 

sekä jäänreunan muodostumat. 

 

Moreenin paljastuttua jäätikön alta alkaa luonnonvoimat eli rapautuminen ja eroosio vai-

kuttaa siihen. Fysikaalinen rapautuminen voi pienentää isompia lohkareita tai kiviä pie-

nemmäksi. Kemiallinen ja orgaaninen rapautuminen alkavat hajottaa, edellä mainituista, 

pienempiä partikkeleita. Lisäksi liuottaen mineraaleja ja uudelleen kiteyttäen niitä sekun-

däärimineraaleiksi eli savimineraaleiksi. Tutkittaessa rapautumista voidaankin käyttää eri 

alkuaineiden runsaus suhteita rapautumisasteen (WIP; Parkerin rapautumisindeksi) mää-

rittämiseksi. Kuten esimerkiksi tässä tutkielmassa on käytetty WIP-arvojen määritystä 

esimerkkialueelle. WIP-arvojen määrityksessä käytetään oksidi pitoisuuksia alkuaineista 

Na, Ca, K ja Mg. Näiden alkuaineiden väheneminen maaperässä on todettu WIP-indek-

sissä indikoivan aineksen rapautuneisuutta. 

 

Esimerkkialueena oli Keski-Lapissa sijaitseva alue, jolle oli 1970-luvulla tehty linjamo-

reenimittaukset. Analyysimenetelmänä käytettiin tuolloin emissiokvantometrianalytiik-

kaa (EKV). Menetelmän kritiikkinä on ollut suuri tulosten paikallinen vaihtelu, kuitenkin 

siten että myöhemmät analyysitutkimukset ovat todenneet yleisimpien alkuaineiden (Na, 

K, Ca, Mg) pitoisuuksien olevan suhteellisen luotettavia, joskin hieman yläkanttiin. Pi-

toisuuksien on näistä raportoitu olevan kymmenkertaisia verrattuna nykyisiin analyysitu-

loksiin, joskin lähes vakiosti. Lisäksi pitoisuuksien eroavaisuuksiin on raportoitu liittyvän 

kuningasvesimenetelmän rajoitteet. 

 

Na-, Ca-, K- ja Mg-arvot muutettiin GTK:sta saaduilla oksidikertoimilla oksideiksi tut-

kielmassa käytettävää WIP-indeksiä varten. Tämän jälkeen laskettiin WIP-arvot. Jonka 

jälkeen ne laitettiin ArcGIS- sekä IoGAS-ohjelmiin, joita hyödyntämällä saatiin arvoista 

kartta. Tästä päästiin tarkastelemaan arvojen keskinäistä hajontaa esimerkkialueella. 

 

Esimerkkialueella alhaisimmat arvot eli savirikkaimmat rapaumat, sijoittuivat länteen ja 

luoteen suunnalle. Vastakkaisesti syvimmät moreenipeitteet ja samalla korkeimmat eli 

rajoittunein kemiallinen rapautuminen, sijoittuivat länsilaidalle. Grus-tyypin rapaumat si-

joittuivat jotakuinkin keskelle esimerkkialuetta. Vaikka WIP-arvot jakautuvat selkeästi, 
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on alueella silti kohtalaista tulosten vaihtelua. Kuten tuoreemmissa tutkimuksissa on osoi-

tettu. 

 

Savirikkaamman osuuden, kuten myös grus-tyypin rapauman voi olettaa aluksi olleen 

vähemmän rapautunutta ainesta. Esitettyjen tutkimusten mukaan, veden ja orgaanisten 

happojen takia nämä alueet ovat voineet rapautua erittäin paljonkin, kun ne ovat paljas-

tuneet jäätikön alta. Joko jo Keski-Veikselin ja/tai Myöhäis-Veikselin deglasiaatiovai-

heen aikana. 

 

Savirikkaampi rapautuminen länsi- ja luoteisosissa merkitsisi malminetsinnällisesti ma-

dollisuutta hyödyntää savimineraalien ominaisuutta ottaa kidehiloihinsa REE- sekä muita 

alkuaineita. REE- sekä muut alkuaineet voivat toimia indikaattoreina, joko itselleen (io-

ninvaihtosaviin liittyvät REE-malmit) tai Ni-Cu-PGE-malmille, joka keskellä ultrama-

fista/mafista kallioperää olisi malmiona mahdollinen. Koska EKV-menetelmä on todettu, 

harvinaisempien metallien kohdalla, liian epävarmaksi ei tätä aineistoa oikein voi sovel-

taa luotettavasti niiden etsimiseen. 

 

Rapakallion ja moreenin on monella kohdalla lähes samat WIP-arvot. Vain alueen poh-

jois- ja keskiosan alueet poikkeavat tästä trendistä. Muutoin WIP-arvot pysyvät trendissä. 

Tämä voisi olla siitä syystä, että moreeni on muodostettu alueen rapakalliosta. Alueet, 

joilla tämä ei täsmää voi johtua eri hapetuseroista. Joka tapauksessa rapakallion savirik-

kaampia kohtia voi moreenien lailla käyttää malmin etsintään. 
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