
 
 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporiitit ja niiden rooli malminmuodostuksessa 

 

 

Saara Malmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA 

Kandidaatintyö 

Tammikuu 2022  



TIIVISTELMÄ 

 

Evaporiitit ja niiden rooli malminmuodostuksessa 

Saara Malmi 

Oulun yliopisto, Geotieteiden tutkinto-ohjelma 

Kandidaatintyö 2022, 34 s.  

Työn ohjaaja yliopistolla: Jukka-Pekka Ranta 

 

Tässä LuK-tutkielmassa käsitellään evaporiitteja eli suolaliuoksista auringonsäteilyyn 

perustuvan haihdunnan kautta syntyneitä kemiallisia sedimenttikiviä. Laajemmin 

evaporiiteiksi voidaan sisällyttää myös muilla tavoin syntyneet suolat kuten kryogeeniset 

suolat, mutta ne jätetään tässä tutkielmassa huomiotta.  

Yleiskuvan luomiseksi tutkielmassa käydään läpi evaporiitteja muodostavat olosuhteet, 

meriveden ja mantereisten vesien vaikutus evaporiittien saostumiseen ja evaporiittien 

liukeneminen. Liuenneet evaporiitit vaikuttavat potentiaalisia malmeja muodostavien 

fluidien syntyyn ja ovat näin taloudellisesti kiinnostavia. Myös evaporiitteihin liittyvät 

suolarakenteet muodostavat malmien muodostukselle otollisia ympäristöjä. Tutkielmassa 

avataan näiden rakenteiden ja evaporiittiperäisten fluidien roolia malminmuodostuksessa 

sekä tuodaan esille muutamia evaporiitteihin yhdistettyjä malmiesiintymiä. 
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1. JOHDANTO 

 

Evaporiitit ovat arvokkaita, sillä niitä käytetään raaka-aineena eri teollisuuksien aloilla ja 

ne ovat boraattien, nitraattien, jodaattien, fluoridien ja kromaattien lähteitä. Ne liittyvät 

myös öljyesiintymiin sekä eri metallimalmiesiintymiin (Warren 2016). Tässä tutkielmassa 

keskitytään evaporiittien rooliin malmiesiintymien muodostumisessa. 

Malmiesiintymiin on voitu yhdistää evaporiittiperäisiä korkeasuolapitoisia fluideja, joiden 

tarkka muodostumisprosessi on vielä epäselvä (Wilkinson 2014; Kyle 1991). Epäselvyy-

teen vaikuttaa evaporiittien liukoisuus, jonka seurauksena ne ovat voineet liuota täysin tai 

niistä on jäljellä vähäisiä määriä (Warren 2016). Liukenevien evaporiittien mineraali-

koostumus vaikuttaa suoraan evaporiittiperäisten metalleja kuljettavien suolaliuosten 

koostumukseen (Wilkinson 2014; Kyle 1991). Näin ollen tässä tutkielmassa avataan 

evaporiittien syntyyn ja liukenemiseen vaikuttavia tekijöitä sekä liukenemisen kautta 

muodostuneiden suolapitoisten fluidien roolia malminmuodostuksessa. Tarkoituksena on 

luoda yleiskuva evaporiittien synnystä ja roolista malminmuodostuksessa.   
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2. EVAPORIITIT 

 

Warren (2016) määrittelee evaporiitit kemiallisina sedimenttikivinä, jotka ovat saostuneet 

pinnan tai pinnan läheisistä suolaliuoksista alueilla, jossa auringon säteilyyn liittyvä veden 

haihdunta ylittää sisäänvirtauksen. Usein evaporiitit määritellään kuitenkin vain 

haihtumalla syntyneiksi sedimenttikiviksi tai -kerrostumiksi (Babel & Screiber 2014). 

Haihtumalla syntyneiden evaporiittien lisäksi, evaporiiteiksi luetaan myös jäätymisen, 

diageneesin ja metamorfoosin muokkaamisen kautta syntyneet evaporiitit sekä tuulen tai 

suolaisen veden muokkaamat evaporiittirakeet (Warren 2016; Neuendorf et al. 2005).  

Termin alle sisällytetään vaihtelevasti myös evaporiittiset karbonaatit (vrt. Warren 2016; 

Babel ja Screiber 2014; Selley 2000). Luokittelusta riippumatta, karbonaatteja käsitellään 

usein evaporiittien yhteydessä eritoten silloin, kun käsitellään evaporiitteihin liittyviä 

kemiallisia ilmiöitä tai niiden yhteyttä öljyesiintymiin. Esimerkiksi tyypillinen 

säiliökivilaji dolomiitti (CaMg(CO3)2) voidaan yhdistää evaporiittiesiintymiin, mikä 

viittaa korkeasuolapitoisen liuoksen vaikuttavan myös dolomiitin syntyyn ja voidaan näin 

luokitella evaporiitiksi (Friedman 1980). Dolomiittia ei kuitenkaan pidetä tyypillisenä 

evaporiittina, minkä takia se usein rajataan pois evaporiittien luokittelusta.  

Evaporiitit voidaan jakaa edelleen primäärisiin ja sekundäärisiin, joskin näiden määritel-

mät ovat häilyviä ja käytännössä vaikeita soveltaa evaporiittiesiintymiin (Hardie et al. 

1985). Primääriset evaporiitit voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä samoin kuin 

evaporiitti, kun taas sekundäärisiä evaporiitteja voidaan kuvata primäärejä myöhemmin 

muodostuneiksi diageneesin muovaamiksi evaporiiteiksi (Warren 2016). Saostuma on 

kuitenkin heti kerrostumisen jälkeen altis muokkaantumiselle, minkä takia aikaisen 

vaiheen muutokset luokitellaan vaihtelevasti primäärin tai sekundäärin alle. Lisäksi 

useissa esiintymissä on havaittavissa niin primäärisiä kuin sekundäärisiä tekstuureja. 

Tarkempana määritelmänä primäärille voidaan käyttää Hardien et al. (1985) mukaan 

esiintymää, jossa primääriset tekstuurit eivät ole täysin hävinneet muokkaantumisen 

myötä.  
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3. EVAPORIITTIEN MUODOSTUMISYMPÄRISTÖT 

 

Edellytyksenä evaporiitin muodostumiselle on, että veden haihtuminen ylittää veden 

sisäänvirtauksen ja suolaliuos saavuttaa kylläisyyden, mahdollistaen näin evaporiittien 

saostumisen. Molemmat edellytykset ovat tyypillisiä kuivalle ilmastolle, mistä voidaan 

päätellä evaporiittien muodostumisen olevan ilmastosta riippuvaista. Suolapitoisuuden 

lisäksi evaporiittien muodostumiseen vaikuttaa useita tekijöitä kuten lämpötila, 

suolaliuoksen tilavuus, ilmakehän suhteellinen kosteus, vapaa tila sedimentaatioaltaassa 

ja huokosvesi (Warren 2016; Babel & Screiber 2014). 

Kyllästymätön vesi, oli se sitten merivettä tai huokosvettä, liuottaa jo hautautuneita 

suoloja. Siksi evaporiitteja muodostavan ympäristön tulee rajoittaa veden vapaata kiertoa 

kerrostumisaltaassa niin, että vesi ei pääse karkaamaan ympäristöstä, mutta vettä pääsee 

virtaamaan altaaseen sopivissa määrin (Warren 2016). Huomioitavaa kuitenkin on, että 

merivesi ja muut luonnolliset suolaliuokset sisältävät suhteellisen pieniä määriä liuenneita 

suoloja, joten paksujen evaporiittisaostumien synty vaatii valtavia määriä suolaliuosta 

(Selley 2000). Näin ollen evaporiittien muodostuminen lakkaa, mikäli ympäristöstä 

karanneen veden määrä ylittää sisäänvirtauksen määrän. 

Tärkeimmät evaporiittien muodostumisympäristöt ovat meri- ja järviympäristöt. 

Järviympäristö on kuitenkin nimityksenä yleistävä ja pois sulkee esimerkiksi suolaisen 

maaperän (Smooth & Lowenstein 1991). Siksi tarkempina nimityksinä voidaan käyttää 

merellistä ja mantereista ympäristöä (Warren 2016; Hardie 1984). Hardien (1984) mukaan 

merellisellä voidaan kuitenkin tarkoittaa lähinnä merellistä reunaa, sillä merellisiä altaita 

ympäröi maa, josta niihin virtaa mantereisia vesiä. Merelliset ja mantereiset muodostumis-

ympäristöt voidaan jakaa edelleen muinaisiin ja nykyisiin muodostumisympäristöihin, 

sillä muinaiset evaporiitit ovat kooltaan nykyisiä evaporiitteja suurempia. Tästä voidaan 

päätellä niiden syntyneen olosuhteissa, jotka eivät ole verrattavissa nykyisiin muodos-

tumisympäristöihin (Boggs, 2006).  
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3.1. Merelliset esiintymät: Sabkhat ja salinat 

 

Tyypillisimmät nykyiset evaporiittien muodostumisympäristöt tunnetaan termeinä sabkha 

eli suolainen ranta ja salina eli suolatasanko. Handford (1991) erottaa sabkhat ja salinat 

toisistaan vastaavasti: sabkhat ovat subaeerisia, salinat taas subakvaattisia. Myös Warren 

(2016) käyttää yksinkertaisimmillaan käsitteitä ”kuiva” ja ”märkä” erottamaan sabkhat ja 

salinat toisistaan. Sabkhat voivat esiintyä merellisen ympäristön lisäksi myös mante-

reisessa ympäristössä. 

Nykyaikaista merellisestä sabkhaa edustaa esimerkiksi paljon tutkimusta osakseen saanut 

Persianlahden Abu Dhabi sabkha, jonka mielletään vastaavan myös muinaisten sabkhojen 

olosuhteita (Kirkham 1997). Merelliset sabkhat ovat supratidaalisia eli vuorovesi-

vyöhykkeen yläpuoleisella alueella sijaitsevia, suurimman osan ajasta subaeerisia ja 

pinnalta kuivia rantakaistaleita, joihin vettä päätyy pohjavesivaluntana mantereelta, 

myrskyn kuljettaman mereltä tai ajoittain altaan peittävistä tulvavesistä. Näistä 

mantereelta rannikolle kulkeutuvaa pohjavesivaluntaa pidetään merkittävimpänä ionien 

kuljettajana (Warren 2016). Merellisissä ja mantereisissa sabkhoissa evaporiittimineraalit 

saostuvat sedimentin sisällä, kapillaarivyöhykkeessä suoloilla kyllästyneen pohjaveden 

pinnan yläpuolella tai heti pinnan alapuolella suolaliuoksella kyllästyneessä liejussa 

(Boggs 2006). Sabkhat voidaan myös luokitella niiden isäntämatriisin perusteella 

merenrannan, fluviolakustrisiin tai eolisiin (Handford 1981).  

Nykyiset merelliset salinat ovat osin tai kokonaan eristyksissä avoimesta merestä ja ne 

peittyvät hetkellisesti tai pidempiaikaisesti vedellä. Tarkentavina termeinä käytetäänkin 

lyhytaikaista ja monivuotista salinaa (Lowenstein & Hardie 1985). Salinat voivat esiintyä 

supratidaalisten sabkhojen painaumissa, rantadyynien välissä, deltoissa tai tektonisissa 

painaumissa jonkin topografisen muurin takana. Salinat voivat sijaita merenpinnan ala- 

tai yläpuolella, jolloin korkea nousuvesi, myrskyn kuljettama vesi tai meteorinen vesi 

päätyy painaumaan. Evaporiitit saostuvat näissä altaissa seisovasta vesimassasta. Nykyi-

sin salinat ovat tyypillisiä Australiassa (esim. Lake MacLeod), mutta niitä esiintyy myös 

Välimeren, Mustanmeren ja Punaisenmeren reunamilla (Handford 1991). 
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3.2. Mantereiset evaporiitit: Suolajärvet 

 

Mantereiset evaporiitit ovat merellisiin evaporiitteihin verrattaessa pieniä ja ohuita, sillä 

ne muodostuvat suhteellisen pienissä ympäristöissä kuten tektonisissa altaissa vuoristojen 

välissä, dyynien välisissä painaumissa ja muissa ympäristöissä, jotka mahdollistavat 

suljetun altaan olemassaolon. Niin sanotut suljetut altaat, joista suolaliuos ei valu ulos, 

ovat kuitenkin harvinaisia ja termin alle voidaan sisällyttää myös altaat, joissa valumista 

tapahtuu rajoitetusti (Warren 2016; Smooth & Lowenstein 1991). Näistä ympäristöistä 

paksuimpia evaporiittiesiintymiä kerrostavat vuoristoihin liittyvät altaat, joissa vuoristo 

mahdollistaa orografisten sateiden kautta tasaisien veden sisäänvirtauksen, mutta myös 

kuivan ilmaston vuoren vastakkaiselle puolelle (Smooth & Lowenstein 1991). Tällaiset 

olosuhteet vallitsevat esimerkiksi Atacaman aavikolla, jossa kuiva ilmasto on mahdollis-

tanut evaporiittien muodostumisen ja säilymisen lähes muuttumattomina (Pueyo et al. 

2002). Toisena tärkeänä suolojen lähteenä mantereisille evaporiiteille pidetään pohjavettä 

(Smooth & Lowenstein 1991). 

Muinaisten mantereiden evaporiittien ajatellaan olevan myös suhteellisen pieniä. Hardie 

(1984) kuitenkin väittää mantereisten evaporiittien voivan olla yhtä paksuja kuin 

merelliset evaporiitit ja, että mantereiset vedet ovat oletettua tärkeämpiä tekijöitä 

kerrostumisen ja diageneesin aikaisessa vaiheessa myös esiintymissä, jotka mielletään 

merellisiksi. Mantereiset ja merelliset evaporiitit erotetaan toisistaan lähinnä ympäröivistä 

fasieksista tehdyillä fossiilihavainnoilla sekä evaporiittien mineralogian perusteella 

(Boggs 2006; Hardie 1984). 

Suurin osa mantereisista evaporiiteista liittyvät suolajärviin, joiden luokittelu perustuu 

niiden suolapitoisuuteen. Luokittelu on kuitenkin vaihtelevaa ja kirjoittajasta riippuvaista 

(Smooth & Lowenstein 1991). Termi sisällyttää alleen alueet, jotka ainakin ajoittain 

peittyvät paikallaan seisovalla vedellä kuten monivuotiset sekä lyhytaikaiset suolajärvet, 

playat, salinat, suolapannut ja mantereiset sabkhat. Nämä alueet voivat olla yhteydessä 

toisiinsa ja esimerkiksi mantereinen sabkha on osa playa-kompleksia (Eugester & Hardie 

1978) ja suolajärvet kuivuessaan muuttuvat suolapannuiksi (Warren 2016).   
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3.3. Matalan ja syvän veden altaat 

 

Nykyiset merelliset evaporiitit muodostuvat alavissa ja matalissa altaissa, joissa 

topografinen muuri estää meriveden vapaata liikettä, mutta mahdollistaen meriveden 

tihkumisen sen lävitse. Tällaisia altaita esiintyy esimerkiksi laguuneissa ja rannikoiden 

supratidaalisella alueella (Handford 1991). Myös joidenkin pienien muinaisten 

evaporiittien ajatellaan syntyneen vastaavissa oloissa, joskin muinaisten merellisten 

evaporiittien (ns. ”suolajättiläisten” eli megahaliittien ja megasulfaattien) nykyisiä 

merellisiä evaporiitteja suurempi koko viittaa muinaisten evaporiittien muodostuneen 

nykyisiä altaita isommissa altaissa (Boggs 2006). Muinaisten evaporiittien suurempaan 

kokoon vaikuttavia tekijöitä olivat maailmanlaajuisesti lämpimämpi ilmasto, valtavat 

matalat meret ja eriävä tektoninen ympäristö (Warren 1989). 

Koska nykyiset olosuhteet eivät ole verrattavissa muinaisten evaporiittien muodostumis-

ympäristöihin, on mahdolliset ympäristöt mallinnettu skaalaamalla nykyisiä olosuhteita 

isommiksi tai yhdistelemällä useampia nykyisiä ympäristöjä. Muinaisten evaporiittien 

synty-ympäristöt ovat luokiteltu kolmeen kategoriaan: nykyisten sabkhojen ja salinoiden 

kaltaisiin pieniin altaisiin, altaan reunan levyisiin jalustoihin ja mannertasanteisiin. Näistä 

muinaiset suolajättiläiset muodostuivat kahdessa viimeisessä mainitussa ympäristössä, 

jotka saattoivat ajoittain yhdistyä myös toisiinsa (Warren 2017). 

Mannertasanteen evaporiitit kerrostuivat rantakaistaleina tai vedenalaisesti niin sanottuina 

’saltern’-kerrostumina, jonka voi vapaasti kääntää suola-altaiksi. Tarkemmin ilmaistuna 

saltern on evaporiittiesiintymä, joka aikoinaan muodostui mannerlaakion painauma-

altaisiin tai koko altaan levyisissä kauas ulottuvissa matalissa altaissa (Warren 2016). Ne 

saattoivat ulottua kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin kilometreihin, suolaliuoksen 

syvyyden ollessa maksimissaan muutaman metrin (Kendall & Harwood 1996). Saltern ja 

rantakaistaleet olivat usein osa samaa muodostumaa, jolloin rantakaistaleet reunustivat 

altaan reunoja tai subaeerisia alueita salternin sisällä. Toinen saattoi olla toista 

hallitsevampi, mutta muutokset esimerkiksi ilmastossa tai suhteellisessa meren 

korkeudessa, saattoivat muuttaa tilanteen päinvastaiseksi. Tästä on todisteista paksuissa 

koko altaan levyisissä evaporiittiesiintymien tekstuureissa, joissa on havaittavissa eri 

kerrostumisympäristölle tyypillisiä piirteitä (Warren 1989). 
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Paksuja evaporiittikerrostumia muodostavat altaat, voidaan jakaa kahteen allastyyppiin: 

matalareunaiseen altaaseen ja korkeareunaiseen altaaseen. Matalareunaisessa altaassa, 

jossa suolaliuoksen taso on matala, evaporiitit muodostuvat joko akkumuloitumalla 

suolaliuoksesta tai suolapitoisen rantakaistaleen sisällä. Tällaiseen altaaseen kerrostuneen 

evaporiittiesiintymän rakenteessa on läpikotaisin nähtävissä matalan veden kerrostumis-

ympäristölle ominaisia piirteitä. Korkeareunaisissa altaissa suolaliuoksen taso voi olla 

matala, korkea tai se voi vaihdella näiden välillä Kuva 1. Tällöin evaporiittiesiintymien 

rakenteessa voi esiintyä niin matalan tai syvän veden kerrostumisympäristölle tyypillisiä 

piirteitä kuten turbidiittejä (Warren 2016). 

 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu kuva mannerlaakion altaista. 1. Matala allas, jossa suolaliuoksen taso on matala. 2. Syvä 

allas, jossa suolaliuoksen taso on matala. 3. Syvä allas, jossa suolaliuoksen taso on korkea. 

 

Kuolluttamerta käytetään useassa lähteessä nykyaikaisena esimerkkinä syvästä altaasta, 

jossa muodostuu evaporiitteja (Sirota et al. 2016; Boggs 2006; Warren 1989). Sitä ei 

kuitenkaan pidetä nykyaikaisena versiona muinaisista syvistä altaista. Kuten matalissa 

altaissa, myös syvissä altaissa suolaliuoksen taso voi vaihdella meriveden sisään- ja 

ulosvirtauksen sekä haihdunnan muutoksien seurauksena. Syvä allas voi siis vaihdella 

syvän ja matalan altaan välillä, joten luonnollisesti myös altaan kerrostumat pitävät 

sisällään näille ympäristöille ominaisia piirteitä. Tällaisessa ympäristössä syntyneille 

evaporiittikerrostumille, on kuitenkin ominaisia myös debrisvirtauksen merkit. Syvään 

altaaseen muodostuneet evaporiitit voivat myös täyttää altaan ja näin muuttaa sen 

matalaksi altaaksi, jolloin pinnalle kerrostuman yläkerroksien rakenne vastaa 

ominaisuuksiltaan matalan veden ympäristön piirteitä. 
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4. MINERAALIT EVAPORIITEISSA 

 

Evaporiittimineraaleja tiedetään yli 80, joista sedimenttikivistä runsaiten esiintyviä 

mineraaleja, poissulkien karbonaatit, ovat haliitti (NaCl), anhydriitti (CaSO4) ja kipsi 

(CaSO4  2H2O). Haliitti, anhydriitti ja kipsi muodostavat yhdessä yli 90–95 % nykyisistä 

ja muinaisista evaporiiteista (Warren 2006). Epäpuhtauksina voi esiintyä muun muassa 

savimineraaleja, kvartsia, maasälpää ja rikkiä (Boggs, 2006).  

Kuten aiemmin on jo mainittu, haihtuminen (ja haihtumiseen vaikuttavat tekijät) on 

tärkein osa evaporiittien muodostumista. Kuitenkin se, mitä mineraalia muodostuu, on 

riippuvaista suolaliuoksen sisältämistä ioneista.  Meriveden ja mantereisten vesien eroavat 

ionipitoisuudet mahdollistavatkin mantereisessa ympäristössä myös booraksin, epsomiitin 

ja tronan sekä muiden evaporiiteissa harvemmin esiintyvien mineraalien kuten boraattien, 

jodaattien, nitraattien ja zeoliittien muodostumisen (Warren 2016). Tästä huolimatta myös 

mantereiset evaporiitit koostuvat tyypillisesti pääasiassa anhydriitistä, haliitista ja kipsistä 

(Boggs 2006; Warren 1989). Harvinaisempina mineraaleina esiintyy K-Mg suoloja kuten 

sylviini, karnalliitti, langbeiniitti, kainiitti ja polyhaliitti. Tärkeimmät evaporiitteja 

muodostavat mineraalit voidaankin luokitella karbonaateiksi, klorideiksi ja sulfaateiksi 

(Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Muutamia evaporiittimineraaleja luokiteltuna karbonaateiksi, klorideiksi ja sulfaateiksi. Taulukkoon on 

listattu myös evaporiittiset karbonaatit: dolomiitti, kalsiitti ja magnesiitti. 

Karbonaatit 

Dolomiitti CaMg(CO3)2 

Kalsiitti CaCO3 

Magnesiitti MgCO3 

Trona Na3H(CO3)2  2H2O 

Kloridit 

Haliitti NaCl 

Polyhaliitti K2Ca2Mg(SO4)4  2H2O 

Sylviini KCl 

Sulfaatit 

Anhydriitti CaSO4 

Epsomiitti MgSO4  7H2O 

Kainiitti KMg(SO4)Cl  3H2O 

Kipsi CaSO4  2H2O 

Langbeiniitti K2Mg2(SO4)3 
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4.1. Suolaliuosten rooli evaporiittimineraalien kiteytymisessä 

 

Luonnossa esiintyvät suolaliuokset voivat olla peräisin merivedestä, pinnan alaisista 

konaattisen veden jäänteistä tai aiemmin muodostuneita evaporiitteja liuottaneista 

meteorisista vesistä, jolloin puhutaan sekundäärisistä suolaliuoksista (Babel & Screiber 

2014; Selley 2000). Näistä tärkein lähde on kuitenkin merivesi, joka on noin 97 prosenttia 

Maan hydrosfääristä. 

Suolaisen veden haihtumisen seurauksena sen suolaisuus kasvaa. Makea vesi muuttuu 

suolaisuuden kasvaessa ensin murtovedeksi sitten suolaiseksi vedeksi, suolavedeksi/-

liuokseksi ja lopulta erittäin suolaiseksi suolaliuokseksi (eng. ’bittern’) (Taulukko 2).  

Evaporiittien saostumisen kannalta tärkeimmät termit ovat suolaliuos ja erittänen 

suolainen suolaliuos.  

 

Taulukko 2. Suolaliuosten nimet suomeksi ja englanniksi. Nuoli kuvaa kasvavaa suolaisuutta. Suolapitoisuuden arvot 

ovat Warren (2016) mukaisesti. 

      

Suomi Makea vesi Murtovesi Suolainen vesi Suolavesi/ 

-liuos 

Erittäin suolainen 

suolaliuos 

Englanti Fresh water Brackish Saline Brine Bittern 

Suolapitoisuus, ‰ < 1 1–10 10–100 > 100 - 

 

Meriveden haihtumisen seurauksena kohoavan suolapitoisuuden lisäksi, kasvaa myös sen 

tiheys ja ionikonsentraatio. Tällöin liuos saavuttaa ylikylläisyyden ja vähemmän liukoiset 

evaporiittimineraalit saostuvat ennen helpommin liukenevia yhdisteitä. Usiglion (1849) 

tutkimusta suolojen saostumisesta merivedestä ja niiden muodostamia sekvenssejä, 

pidetään alkuperäisenä asiaa koskevana tutkimuksena (esim. Babel & Screiber 2014; 

Berner 1971). Jotta voidaan ennustaa, mitä mineraaleja merivedestä voi muodostua tai 

mitä mineraaleja se voi liuottaa, tulee tietää veden termodynaamiset ominaisuudet sekä 

ionien aktiivisuus liuoksessa. Termodynamiikkaa hyödyntämällä voidaan lisäksi ennustaa 

reaktion suunta ja kesto. 
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4.1.1. Evaporiittien saostuminen merivedestä 

 

Saostumisjärjestys voidaan määrittää selvittämällä ioniaktiivuustuote (IAP, ion-activity 

product) eli liuoksen todellinen liukoisuustulo, ja tasapainovakio K, joka tässä tapauksessa 

on kiinteän aineen liukoisuustulo mitattuna tasapainosta tai laskettuna tiedetyistä arvoista 

(Berner 1971). Kylläisyyden aste selvitetään vertaamalla näitä arvoja keskenään (1).  

 
𝐼𝐴𝑃 > 𝐾 →  𝑦𝑙𝑖𝑘𝑦𝑙𝑙ä𝑖𝑛𝑒𝑛

𝐼𝐴𝑃 = 𝐾 →  𝑘𝑦𝑙𝑙ä𝑖𝑛𝑒𝑛 (1)
𝐼𝐴𝑃 < 𝐾 → 𝑎𝑙𝑖𝑘𝑦𝑙𝑙ä𝑖𝑛𝑒𝑛

 

 

Evaporiittimineraalien saostumisjärjestyksessä tämä tarkoittaa sitä, että mineraalien 

kylläisyysastetta merivedessä voidaan verrata toisiinsa ja selvittää, mikä mineraali 

oletettavasti saostuu ensin haihtumisen seurauksena (Berner, 1971). Näin voidaan luoda 

sekvenssi saostumisjärjestyksestä (Taulukko 3). Näin luotu teoreettinen saostumis-

järjestys pätee pääpiirteittäin myös luonnossa, vaikka eroavaisuuksia pitoisuuksissa on 

havaittavissa laboratoriossa tehtyjen kokeiden kanssa (Borchert & Muir 1964; Boggs 

2006). On myös huomioitava, että muinaisten merien koostumus on eronnut nykyisestä ja 

tietyt muinaiset mineraalikoostumukset eivät voi saostua nykyisestä merivedestä (Smooth 

& Lowenstein 1991). 

Taulukko 3. Evaporiittimineraalien saostumisjärjestys merivedestä 25C. Nuoli kuvaa saostumisjärjestyksen suuntaa 

*(Warren 2020), **(Usiglio 1849) 

       

 Merivesi Karbonaatit Kipsi (tai 

anhydriitti) 

Kipsi ± 

Haliitti 

Haliitti K-Mg suolat 

Kemiallinen 

kaava 

H2O CaCO3 

CaMg(CO3)2 

CaSO4  2H2O 

(CaSO4) 

CaSO4 ± 

NaCl 

NaCl  

Suolaliuoksen 

tiheys 

1.040* 1.040–1.100* 1.100–1.124 1.121–1.126* >1.126* >1.290* 

Suolaisuuden 

aste 

Suolainen 

vesi 

Suolainen vesi - 

Suolaliuos 

Suolaliuos Suolaliuos Suolaliuos Erittäin 

suolainen 

suolaliuos 

Suolapitoisuus 35–37‰ 37–140‰ 140–250‰ 250–350‰ >350‰  

Merivedestä 

haihtunut, % 

0 0–75* 75–85* 85–90* 91.5** 98.7* 

Konsentraatio 

kerroin 

1x 2-3x 5x 7-11x >11x >60x 
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4.1.2. Meriveden ioniaktiivisuus ja korkeasuolapitoiset liuokset 

 

Merivedessä on liuenneina 3.45% aineita, joista kahdeksan merkittäväintä ionia ovat Cl-, 

SO4
2-, HCO3

-, CO3
2+, Na+, Mg2+, Ca2+ ja K+. Garrels ja Thompson (1962) ovat laskeneet 

kyseisille ioneille merivedessä niiden ioniaktiivisuudet (α), jotka on esitetty Taulukko 4. 

Myös Br- voidaan lukea tärkeisiin ioneihin, vaikka se ei muodosta stabiileja yhdisteitä 

(Babel & Screiber 2016; Selley 2000). 

 

Taulukko 4. Tärkeimmät meriveden ionit ja niiden ioniaktiivisuudet. Atm 1, I(merivesi)=0.7, T=25C. (Garrels & 

Thompson 1962). 

Ioni α103 

Cl- 346 

Na+ 332 

Mg2+ 13.5 

SO4
2- 1.94 

Ca2+ 2.39 

K+ 6.2 

HCO3
- 0.92 

CO3
2+ 0.0057 

 

Meriveden homogeenisuus mahdollistaa meriveden ioniaktiivisuuksien laskemisen meri-

veden suolaisuuden keskiarvolle. Meriveden ionivahvuuden (I) keskiarvo on 0.7, mutta 

suolaisten vesin ionivahvuudet voivat nousta huomattavasti korkeammaksi (Millero 2009; 

Babel & Screiber 2014). Keskiarvomenetelmää voidaan soveltaa merivedelle ja sitä 

hieman suolaisemmille liuoksille, mutta ionivahvuuden ollessa suurempi kuin 1, on 

käytettävä mutkikkaampia malleja (Babel & Screiber 2014; Berner 1971). Tällaisessa 

tapauksessa voidaan käyttää elektrodeja ioniaktiivisuuden selvittämisessä, mutta myös 

tällöin saadut arvot eroavat todellisista arvoista (Berner 1971). 

Ioniaktiivisuuden määrittämistä korkeasuolaisista liuoksista vaikeuttaa lisäksi kaksois-

suolojen ja hydraattien muodostuminen. Korkeasuolapitoisissa liuoksissa esiintyy myös 

ilmiöitä, joita ei esiinny merivedessä. Esimerkiksi erittäin korkea suolapitoisessa 

suolaliuoksessa haihtuminen voi hidastua tai jopa pysähtyä kasvavan suolapitoisuuden 

seurauksena, jolloin se muuttuukin hygroskooppiseksi. Vastaavasti jotkut hydraatit voivat 

vapauttaa vettä (Babel & Screiber 2014).  
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4.1.3. Mantereiset vedet ja evaporiittien saostuminen mantereisista vesistä 

 

Mantereisille ja muille luonnollisille vesille, kuten meteoriselle vedelle, maavedelle ja 

happamille kaivosvesille, tyypilliset ionit ovat samat kuin meriveden ionit, mutta niiden 

määrät vaihtelevat. Suolaisten järvien, jokien ja lähteiden merkittäviin ioneihin lukeutuu 

myös SiO2 sekä teollisilla alueilla NH4
+, H+ ja NO3

- (Eugester & Hardie 1978). Lisäksi 

mantereisissa evaporiiteissa esiintyy B4O7
2-, NO3

-, I-, F- ja kromaattia sekä muita ioneja, 

joita mantereiset vedet liuottavat ympäröivästä kiviaineksesta kemiallisen rapautumisen 

myötä. Ympäröivät kivilajit määrittävätkin sen mitä ioneja vesi voi liuottaa. Esimerkiksi 

vesi, joka virtaa kalkkikiven (CaCO3) läpi, tuottaa Ca2+ ja HCO3
- rikkaita liuoksia (Warren 

1989).  

Tärkein ionien kuljettaja ja lähde mantereissa ympäristössä on pohjavesi (Smooth & 

Lowenstein 1991; Eugester & Hardie 1978). Muita tärkeitä lähteitä ovat meteoriset ja 

vulkanogeeniset vedet, diageneettiset ja hydrotermiset reaktiovedet tai sekoittuneet vedet. 

Mantereisten suolaliuosten koostumuksen muutoksiin vaikuttaa myös erinäiset prosessit 

kuten mineraalien saostuminen, aiemmin saostuneiden suolojen uudelleen liukeneminen, 

huokosvesien vaihtoreaktiot ja diageneesin aikaansaamat mineraalimuutokset (Eugester 

& Hardie 1978). 

Eugesterin ja Hardien (1978) mukaan mantereisista vesistä valtaosa kuuluvat 

vesityyppeihin: Ca-Mg-Na-(K)-Cl, Na-(Ca)-SO4-Cl, Na-CO3-Cl, Mg-Na-(Ca)-SO4-Cl ja 

Na-CO3-SO4-Cl. Vesityypit vaikuttavat mineraalien muodostumiseen, mutta ensimmäi-

senä saostuu merivedestä saostumisen tapaan karbonaatit. Muutoin saostumisjärjestyksen 

määrää kalsium-, magnesium- ja bikarbonaatti-ioninen määrä liuoksessa (Warren 2016). 

Sisään virtaavan veden ionikoostumus on siis merkittävä tekijä muodostuvien mineraalien 

kannalta, mutta veden kemialliseen koostumukseen vaikuttavat muuttujat hankaloittavat 

luotettavan saostumisjärjestyksen mallintamista mantereisessa ympäristössä.  

  



15 

 

4.2. Kipsin, anhydriitin ja haliitin saostuminen  

 

Edellytyksenä kipsin, anhydriitin ja haliitin saostumiselle merellisestä ja mantereisesta 

suolaliuoksesta tai näiden sekoituksista, on veden vapaata kiertoa rajoittava ympäristö. 

Suolaisen veden haihtuessa ja sen suolapitoisuuden noustessa saostuu ensin karbonaatteja 

kuten dolomiittia ja magnesiittia. Näiden saostumista seuraa anhydriitin ja kipsin 

saostuminen, joiden saostumisjärjestystä säätelee lämpötila ja liuoksen suolapitoisuus.  

Vaihe, jossa anhydriittia saostuu kipsin sijan jossain määrin epäselvä ja anhydriittia onkin 

yritetty saostaa sedimentaatioympäristöä vastaavissa oloissa laboratoriossa, siinä 

kuitenkaan onnistumatta (Ossorio et al. 2014). Anhydriittia on kuitenkin saatu muodos-

tettua laboratoriossa muuttamalla sitä kipsistä, mikä on johtanut päätelmään siitä, että 

anhydriitti on alkuperältään kipsiä (Berner 1971). Kipsi myös muuttuu diageneesin myötä 

anhydriitiksi, mikä selittää muinaisissa evaporiiteissa runsaamman anhydriittipitoisuuden 

verrattaessa nykyisiin evaporiitteihin sekä vahvistaa käsitystä anhydriitin alkuperästä 

(Eugester & Hardie 1978). Teoreettisesti voidaan määrittää alueet, jossa kipsi ja 

anhydriitti ovat stabiileja tietyssä lämpötilassa ja liuoksen suolapitoisuudessa. Kipsiä on 

kuitenkin todettu saostuvan anhydriitin sijasta olosuhteissa, jotka ovat teoreettisesti 

suotuisammat anhydriitin saostumiselle (Berner 1971). Ossorion ja muiden vuonna 2014 

julkaistussa tutkimuksessa todetaankin, että anhydriitin saostumista rajavan 

termodynaamiset ja kineettiset tekijät, mikä voi selittää tätä ilmiötä. Aika onkin tärkeä 

tekijä anhydriitin muodostumisen kannalta ja anhydriittia saostui 80C:ssa muutaman 

parin kuukauden kuluttua. Matalimmissa lämpötiloissa saostuminen on hitaampaa, eikä 2 

vuotta kestäneen tutkimuksen lopussa havaittu anhydriitin saostumista 60C:ssa. Tätä 

aikaa voidaan pitää geologisella aikaskaalalla varsin mitättömänä. Tutkimuksessa tode-

taankin, että anhydriittia voidaan pitää pseudoprimäärisenä vaiheena (Ossorio et al. 2014). 

Haliitin saostuminen seuraa kipsin saostumista, jolloin muodostuu saostumisjärjestystä 

(Taulukko 3) seuraava altaan ominaisuuksista riippuvan kuvio. Allas, joka on eristyksissä 

merestä, muodostaa tyypillisen ’bullseye’-kuvion, jossa liukoisimmat yhdisteet ovat 

saostuneet altaan keskelle. Mutta allas, johon suolaliuosta pääsee valumaan jonkin kana-

van kautta, muodostaa ’teardrop’-kuvion, jossa liukoisimmat yhdisteet ovat saostuneet 

altaan reunamille (Nichols 2009). Saostumista voi kuitenkin tapahtua missä tahansa altaan 
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suolaliuoksen massan osassa sekä sedimentin sisällä, kideonkaloissa, halkeamissa ja 

kapillaarivyöhykkeessä (Handford 1991). Tyypillisimmin saostumista tapahtuu kuitenkin 

altaan pohjalla tai suolaliuoksen ja ilman rajapinnassa. Eritoten altaan pohjan saostumat 

ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat suoraa kerrostuman paksuuteen ja iskostumiseen. Kiteet 

voivat kasvaa yksittäisinä kiteinä, rykelminä tai iskoksena sedimentin sisällä, muodostaen 

olosuhteille tyypillisiä kuvioita tai kidemuotoja. Esimerkiksi haliitti muodostaa 

suolaliuoksen ja ilman rajapinnassa onttoja 4- tai 6-sivuisia suppilokiteitä, joista 4-sivuisia 

kiteiden on arvioitu olevan yleisiä haliitin aikaisessa kiteytymisvaiheessa (Arthurton 

1973; Dellwig 1955). Tämän tiedon valossa, niitä voidaan käyttää primäärihaliitin mittana 

esiintymässä. 

 

4.3. K-Mg-suolat 

 

Haliitin saostuminen jättää jälkeensä korkeasuolapitoisen liuoksen (eng. ’bittern’), jossa 

on jäljellä enää vähäisiä määriä natriumkloridia (NaCl) (Lychnos et al. 2019). K-Mg-

suolat ovat muita evaporiitteja harvinaisempia, sillä ne vaativat korkeasuolapitoisen 

liuoksen saostuakseen ja ne liukenevat herkästi. Alikylläisen veden päästessä altaaseen, 

voi aiemmin kerrostuneet suola liueta pois ja saostuminen voi alkaa uudelleen eri kohdasta 

sekvenssiä. Tämän vuoksi K-Mg-suolakerrostumat ovat suhteellisen ohuita (Kyle 1991). 

Kirjallisuudessa K-Mg-suoloille käytettään myös nimitystä ’bittern salt’ eli karvassuola 

tai ’potash salt’ eli kaliumsuola, mutta pääpiirteittäin ne pitävät allaan samat asiat eli 

kalium- ja magnesiumsulfaatit/-kloridit (vertaa Warren 2016; Babel & Screiber 2014; 

Boggs 2006; Kyle 1991). Yleisimmät K-Mg-suolat ovat epsomiitti (MgSO47H2O), 

kainiitti (KMg(SO4)Cl3H2O), karnalliitti (KClMgCl26H2O), sylviini (KCl) langbeiniitti 

(K2Mg2(SO4)3), ja polyhaliitti (K2Ca2Mg(SO4)42H2O) (Warren 2016; Borchert & Muir 

1964; Babel & Screiber s. 491 mukaan).  

Useat nykyiset merelliset evaporiitit, kuten polyhaliitti ja epsomiitti, vaativat muodostuak-

seen niin kuivan ilmaston, ettei korkeasuolapitoisen liuoksen muodostuminen nykyisissä 

merellisissä olosuhteissa ole kuviteltavissa tai tiedettävästi olemassa (Babel & Screiber 
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2014; Warren 1989). Taloudellisesti kannattavat kalium esiintymät muodostuivat 

matalissa merissä (Kyle 1991), mutta nykyiset K-Mg-suolat muodostuvat pääasiassa 

mantereisissa suolajärvissä kuten Qarhanin suolajärvessä (Li et al. 2021).  

 

5. DIAGENEESIN VAIKUTUS EVAPORIITTEIHIN 

 

Evaporiittimineraalit kuten muutkin mineraalit ovat alttiita diageneesille ja ne reagoivat 

deformaation plastisesti, mikä tarkoittaa sitä, että esiintymän alkuperäinen rakenne 

tuhoutuu (Rutter 1986; De Paola et al. 2008). Niiden korkean liukoisuuden takia ne ovat 

kuitenkin erityisen alttiita aikaiseen ja voimakkaaseen diageneesiin, johon liittyy 

mineraalien osittaista tai täydellistä korvautumista. Esimerkiksi haliitti voi heti 

kerrostumisen jälkeen kokea muutoksia sen rakenteessa tai liueta kokonaan (Handford 

1991). Evaporiitteihin kohdistuvat diageneesin muutokset voidaankin jakaa kerrostumisen 

aikaisiin ja hautautumisen jälkeisiin muutoksiin, jotka voivat kohdistua mineralogiaan, 

tekstuuriin ja huokoisuuteen muun muassa liukenemisen, iskostumisen ja mineraalien 

korvautumisen kautta (Warren 2016; Hardie et al. 1985). Todisteita näistä muutoksista, 

kuten uudelleen kiteytymisestä, liukenemisesta ja hautautumisen aikaisesta uudelleen-

saostumisesta, saadaan tutkimalla fluidisulkeumia ja isotooppeja (Kyle 1991). 

Kerrostumisen aikaisiin tai juuri ennen kerrostumista tapahtuviin muutoksiin kuuluu 

mineraalien ja vajoavien suolaliuosten, jäännös- tai huokosvesien väliset reaktiot sekä 

muutokset sisään virtauksessa tai lämpötilassa (Stewart 1963). Mineraalien ja vesien 

reaktioihin liittyy vahvasti mineraalien liukoisuuteen ja tasapainotilaan. Kiinteä mineraali 

jatkaa liukenemista niin kauan kunnes se saavuta kylläisyyden suhteessa fluidiin (Putnis 

2015). Jo kerrostuneeseen esiintymään saapuvat uudet vedet voivat muuttaa suolaliuoksen 

koostumusta niin, että vähemmän liukoiset mineraalit korvaavat aiemmin kerrostuneet 

liukoisemmat yksilöt. Esimerkki tästä on hautautuneen kipsin muuttuminen anhydriitiksi 

dehydraation eli vedenpoistumisen kautta. Uuden sisäänvirtauksen myötä anhydriitti voi 

muuttua hydrataation eli veden liittymisen myötä takaisin kipsiksi. Tällaiset mineraalin 

massaan kohdistuvat vaihtelut aiheuttavat mineraaliin nystyräistä rakennetta ja kuvioltaan 

suolistoa muistuttavaa enteroliittistä rakennetta (Handford 1991). Lämpötilanmuutokset 
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voivat olla esimerkiksi vuodenaikoihin liittyviä. Haliitin on todettu saostuvan talviaikana 

Kuolleessameressä, mutta kesän tullen se liukenee uudelleen (Sirota et al. 2016). 

Hautautumisen jälkeisiin muutoksiin kuuluu hautautumiseen liittyvät prosessit, vulkaani-

seen toimintaan liittyvä metasomatismi eli fluidien aikaansaama muutos kivessä, sekä 

pohjavesiin ja sulfaattibakteereihin yhdistettävissä olevat muutokset. Tärkeimpänä näistä 

on hautautumiseen liittyvät prosessit, joihin lukeutuu tärkeiden fluidien liikkeitä kontrol-

loivien suoladoomien ja -diapiirirakenteiden synty (Warren 2016; Stewart 1963). Ne 

muodostuvat, kun kevyemmät suolakerrostumat hautautuvat painavamman materiaalin 

alle ja kevyemmät suolakerrostumat pyrkivät läpäisemään tiheämmän materiaalin 

muodostaen rakenteita leikkaavia diapiireja. Tätä prosessia kutsutaan diapirismiksi. On 

epätodennäköistä, että tiheyserosta johtuva noste riittäisi yksinään luomaan suola-

rakenteita. Harding ja Huuse (2015) pitääkin alueellista tektoniikkaa merkittävänä 

tekijänä kyseisten rakenteiden muodostumisessa. Toinen hautautumiseen liittyvä tärkeä 

prosessi on liuosten muodostuminen ja suolakerrosten liukeneminen. 

 

5.1. Evaporiittien liukeneminen 

 

Alikylläisten vesien päästessä altaaseen sadannan, valunnan tai jonkin muun prosessin 

kautta alkaa evaporiittien liukeneminen tyypillisesti pintakerroksista ja jatkuen siitä 

syvemmälle. Liukeneminen voi olla mineraalien korvaamisen tapaan täydellistä tai 

osittaista, jolloin suolojen määrä on vähentynyt alkuperäisestä määrästä ja liukoisemmat 

suolat ovat poistuneet (Warren 2016). Liukoisuus vaihtelee suolasta toiseen ja itse liukoi-

suuteen vaikuttaa eri tekijöitä. Esimerkiksi kloridisuolojen liukoisuus kasvaa lämpötilan 

kohotessa, kun taas kalsiumsulfaattisuolojen liukoisuus laskee. Liukoisuus voi kasvaa 

myös liuoksen suolapitoisuuden kasvaessa, jolloin myös ionivahvuus kasvaa, tai se voi 

pienentyä yhteisen ioni vaikutuksen takia (Gobran & Miyamoto 1985). Vuonna 2019 

julkaistussa tutkimuksessa todetaankin haliitista pohjaveteen liuenneiden Na ja Cl-ionien 

kiihdyttävän anhydriitin liukenemista (Calligaris et al. 2019). Samassa tutkimuksessa 

todettiin keskimääräisen liukenemisnopeuden (2.1 mm/vuosi) ylittävän kaksinkertaisesti 

saatavilla olevissa datassa mainitut arvot ja, että liukenemisnopeus on todennäköisesti 

riippuvainen pohjaveden pinnan vaihteluista.  
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Koska liukeneminen voi olla täydellistä, voi kadonneiden evaporiittiesiintymien määrittä-

minen olla hankalaa. Liukeneminen jättää jälkeensä kuitenkin karstimuodostumia, joihin 

liittyy karstivaot, vajokuopat, umpilaaksot ja poljet (Warren 2016). Muita evaporiitteihin 

liittyviä rakenteellisia piirteitä ovat enteroliittinen rakenne, esiintymän rakenteeseen 

tunkeutuneet suoladiapiirit tai -doomit, joiden päällä voi levätä peitekallio sekä 

evaporiittien liukenemisen kautta syntyneet breksiat. Näitä muodostumia voidaan käyttää 

tunnistamaan edesmenneitä evaporiitteja (Warren 2016; Boggs 2006).  

 

5.2. Evaporiittiperäiset fluidit metallinkuljettajina ja -saostajina 

 

Evaporiittiperäisen metalleja kuljettavan suolaliuoksen kemiallinen koostumus on riippu-

vainen liuenneen evaporiitin mineraalikoostumuksesta, joskin vielä on epäselvää, miten 

näiden fluidien koostumus on tarkalleen ottaen saavutettu (Wilkinson 2014; Kyle 1991). 

Osa syinä epäselvyyteen ovat vähäiset suolajäämät tai suolojen liukeneminen kokonaan 

erityisesti korkeissa lämpötiloissa. Suolaisten liuoksien ja kivien välillä tapahtuvia 

reaktioita pidetään kuitenkin tärkeinä vaikuttajina suolapitoisten muodostumisvesien 

ionipitoisuuden määrässä ja arvokkaiden metallien rikastumisessa (Warren 2016).  

Perusmetallit liukenevat huonosti eritoten matalissa lämpötiloissa, mikä hankaloittaa 

suolaliuosten roolin selvittämistä metallin kuljettajina. Metallien muodostamia kloridi-, 

bisulfidi- tai orgaanisia komplekseja vaaditaankin koostamaan malmia muodostavien 

metallien minimikonsentraatiot (Kharaka & Hanor 2003).  Esimerkiksi haliitti liuetessaan 

muodostaa Cl-rikkaita suolaliuoksia, jotka kykenevät liuottamaan ja kuljettamaan 

metalleja kloridikomplekseina. Anhydriitti ja kipsi taas voivat sulautua magmaan toimien 

näin rikinlähteenä magmalle tai muodostaa sulfaatti- tai sulfidirikkaita liuoksia, jotka 

vaikuttavat matalissa lämpötiloissa metallien kuljetukseen yhdessä sulfaattibakteerien 

kanssa (Warren 2016). Tarkemmin sulfaattibakteerin roolia on käsitelty kappaleessa 6.1. 

Hanorin (1994) mukaan myös liuenneiden orgaanisten yhdisteiden rooli metallikomplek-

sien muodostajina on herättänyt kiinnostusta. Hanor (1994) kuitenkin pitää niiden roolia 

suurien metallisaostumien kannalta epätodennäköisenä, sillä korkeat metallipitoisuudet 

liuoksissa voidaan yhdistää suolapitoisiin fluideihin, kun taas korkeat pitoisuudet 
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orgaanisia happoja on yhdistettävissä vähemmän suolaisiin fluideihin. Tämän takia Hanor 

pitää kloridia ja sen korkeita pitoisuuksia sekä matalaa pH:ta tärkeämpänä vaikuttajana 

liuoksen metallipitoisuuteen. Kloridi ja sen lähde on kuitenkin vain yksi tekijä metallien-

saostumisessa sillä, vaikka liuoksen suolapitoisuuden lisääntyminen ja tätä kautta sen 

kyky kuljettaa metalleja kasvaa, ei se takaa metallinlähdettä tai korkeita metallipitoi-

suuksia liuoksessa. Siksi toinen edellytys metallien saostumiselle on jokin metallin lähde 

kuten red-bed-tyypin sedimentit, savet tai vulkaaniset kivet (Warren 2006; Kharaka & 

Hanor 2003). 

Metallien kuljetus ja saostuminen matalassa lämpötilassa (<300°C) voidaan jakaa 

kolmeen eri malliin, joista ensimmäinen perustuu fluidien sekoittumiseen, toinen 

sulfaattien pelkistymiseen ja kolmas pelkistyneeseen rikkiin. Fluidien sekoittuessa 

metallit kulkeutuvat Cl-rikkaissa fluideissa. Metallit saostuvat orgaanisten yhdisteiden 

vapauttaman rikin yhteydessä tai korvaamalla diageneettisiä rautasulfideja, kun Cl-rikkaat 

fluidit sekoittuvat H2S-pitoisten tai kahden eri Cl-rikkaiden fluidien kanssa (Anderson 

1975). Sulfaattien pelkistysmallissa metallit kulkeutuvat sulfaatin kanssa samassa 

fluidissa ja saostuvat sulfaattien pelkistyessä orgaanisen aineksen tai hiilivetyjen kuten 

metaanin vaikutuksesta. Pelkistyneen rikin mallissa metallit kulkeutuvat yhdessä rikin 

kanssa samassa liuoksessa ja saostuvat pH:n muutoksen, liukenemisen, jäähtymisen tai 

näiden yhdistelmien seurauksena (Berner 1971; Warren 2016). 

Warren (2016) mukaan korkeassa lämpötilassa (>300°C) metallien saostuminen liittyy 

useimmissa tapauksissa evaporiittien reaktiotuotteiden (fluidit ja tytärtuotteet) ja magman 

vuorovaikutukseen, mutta suoraa vuorovaikutusta magman ja evaporiittien välillä on 

mahdollista tapahtua kerrosjuonien tai juonien muodostumisen yhteydessä. Nämä 

vuorovaikutukset voidaan jakaa ortomagmaattisiin, jossa suola sekoittuu magmaan 

(assimilaatio) tai paramagmaattisiin, jossa suolan ja magman vuorovaikutus tapahtuu 

ulkoisesti. Ortomagmaattisissa malmiesiintymät muodostuvat paikalleen metasomatismin 

tai fraktioitumisen myötä magman ollessa vielä sulaa. Paramagmaattiset malmiesiintymät 

muodostuvat erillään magmasta ja niiden muodostuminen liittyy fluidien kiertoon ja 

vuorovaikutukseen keskenään sekä magman sisältämiin volatiileihin (H2O, CO2, S, Cl, F, 

Li, B jne.). On kuitenkin huomioitava, että valtaosa orto- ja paramagmaattisista 

malmiesiintymistä eivät todennäköisimmin liity evaporiitteihin. 
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Metallinsaostuminen evaporiittiperäisistä fluideista on yhdistelmä useita eri tekijöitä ja 

prosesseja. Warren (2016) ilmaiseekin, että evaporiitit ja niiden tytärtuotteet ovat 

merkitseviä saostumisen kannalta vasta niiden muodostettua suolaliuoksia eivätkä ne 

suoraan kerrosta metallisaostumia vaan ennemminkin tehostavat olosuhteita, joissa 

metallisaostumia voi muodostua.  

 

6. EVAPORIITTIEN YHTEYS TYYPILLISIIN MALMIESIINTYMIIN 

 

Taloudellisesti evaporiitit ovat arvokkaita, sillä niihin liittyvät suoladoomit ja -diapiirit 

toimivat ansoina hiilivedyille. Ne ovat myös arvokkaita teollisuuskiviä, joita käytetään 

muun muassa rakennus-, maatalous-, ja kemian teollisuudessa. Suolajärvien vedet voivat 

pitää sisällään myös taloudellisesti kiinnostavia kohonneita litiumpitoisuuksia (Bekele & 

Schmerold 2020). Evaporiitit liittyvät myös boraatteihin, nitraatteihin, jodaatteihin, 

fluorideihin ja kromaatteihin, jotka ovat myös teollisuudelle tärkeitä (Warren 2016). Tässä 

osiossa keskitytään kuitenkin vain evaporiitteihin ja niihin yhdistettävissä oleviin 

metallimalmiesiintymiin. 

Useita suurimittakaavaisia malmiesiintymiä kuten Redstonen kuparivyöhyke Kanadassa 

on yhdistetty erittäin suolaisiin liuoksiin ja/tai evaporiitteihin (Chartrand & Brown 1985). 

Monia merkittäviä evaporiittiesiintymiä pidetään syntyperältään merellisinä (Kyle 1991), 

mutta myös mantereinen ympäristö on mahdollistanut tärkeiden esiintymien muodostu-

misen (Smooth & Lowenstein 1991; Hardie 1984). 

Evaporiitit koostuvat helposti liukenevista suoloista. Näin syntyneet suolaliuokset voivat 

olla tärkeitä perusmetallien kuljettajia ja tätä kautta olennainen osa malmiesiintymien 

muodostumista (Warren 1989). Evaporiitit ovat voineet luovuttaa rakenneosia malmeja 

muodostaviin fluideihin, muodostaa tai saostaa alteraation kautta arvokkaita raaka-aineita, 

muodostaa malmin saostumiselle sopivia huokosia tai toimia hydrologisena aineena 

malmin muodostuksessa. Huokoset ja kiven vedenläpäisevyys ovatkin tärkeitä tekijöitä 

malminmuodostumisen kannalta, sillä kivi voi olla huokoinen, mutta ei vettäläpäisevä. 

Tällöin arvokkaat metallit eivät koskaan päädy kerrostumaan vapaaseen tilaan. Fluidien 

on kuitenkin mahdollista liikkua myös murtumia ja rakoja pitkin (Putnis 2015). 
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Malmiesiintymät, jotka ovat yhdistettävissä evaporiitteihin, voidaan jakaa matalan- ja 

korkeanlämpötilan alueisiin, kuten kappaleessa 5.2 on aiemmin mainittu. Molemmissa 

alueissa evaporiitit toimivat tärkeinä ionisyötteinä vesille, mutta korkeassa lämpötilassa 

ionit voivat olla peräisin myös evaporiittien tytärtuotteista, jotka vapauttavat kloridia 

lämpötilan ja paineen kasvaessa. Matalan lämpötila alueen esiintymiä ovat suuret 

rikkiesiintymät, MVT ja SEDEX Pb-Zn-esiintymät sekä SSC-esiintymät. Korkean 

lämpötilan alueen esiintymiin kuuluu rautapitoiset IOCG-esiintymät ja VHMS-esiintymät 

(Warren 2016).  

 

6.1. Sulfaattibakteerit: suuret rikkiesiintymät (ENSD) 

 

Sulfaattimineraalit anhydriitti ja kipsi sisältämän rikin hyödyntäminen ei ole taloudelli-

sesti kannattavaa, mutta ne toimivat mahdollisina rikinlähteinä (Kyle 1991). Valtaosa 

taloudellisesti hyödynnettävissä olevasta rikistä onkin peräisin suurista rikkiesiintymistä, 

jotka tunnetaan myös nimellä ENSD (epigenetic native sulfide deposit). Epigeneettiset 

esiintymät muodostuvat vasta isäntäkiven muodostumisen jälkeen ja niiden vastakohtana 

ovat syngeneettiset esiintymät eli esiintymät, jotka ovat syntyneet samaan aikaan 

isäntäkiven kanssa. Mikäli biogeneettisten tekijöiden on tulkittu vaikuttuvan esiintymän 

syntyyn merkittävissä määrin, lisätään termin eteen etuliite 'bio’ (Ruckmick 1979). 

Biosyngeneettisten rikkiesiintymien tarkka yhteys evaporiitteihin on vielä epäselvä, mutta 

niiden ajatellaan muodostuneen evaporiittisissa olosuhteissa evaporiittien saostuessa tai 

diageneesin aikaisessa vaiheessa (Labrado et al. 2019). Esimerkiksi Egyptin Gebel El 

Zeitin rikkiesiintymien on tulkittu olevan alkuperältään biosyngeneettisiä ja rikki esiintyy 

pulverisessa anhydriitissä (Philip et al. 1994). Bioepigeneettisten rikkiesiintymien on 

tulkittu liittyvän aiemmin muodostuneiden evaporiittien korvaantumiseen joko peitekal-

lioympäristössä tai kerrossidonnaisissa esiintymissä. Peitekallioympäristössä rikki on 

korvannut suoladiapiirin huipulle natriumkloridisuolojen liukenemisen kautta syntyneitä 

sulfaatteja. Kerrossidonnaisissa esiintymissä puhdas rikki korvaa sulfaattirikkaan 

isäntäkiven/-kerroksen kuten kipsin tai anhydriitin, jolloin se esiintyy kerrossidonnaisena 

mineralisaationa kipsissä tai anhydriitissä (Ruckmick 1979). 



23 

 

Sulfaattibakteereja on pidetty jo pitkään vallitsevana käsityksenä evaporiittien yhteydestä 

rikkiesiintymiin (esimerkiksi Labrado et al, 2019; Warren 2016; Kyle 1991; Ruckmick 

1979; Berner 1971). Sulfaattibakteerit ovat anaerobisia bakteereja, jotka pelkistävät 

rikkiä. Tarkemmin ilmaistuna bakteeriperäinen sulfaatin pelkistys on prosessi, jossa 

sulfaattibakteeri hapettaa vetyä (H2) tai jotain orgaanista yhdistettä sulfaatilla (SO4
2-) 

anaerobisissa olosuhteissa ”hengittääkseen” ja samalla sulfaatti pelkistyy hiilivedyksi 

(H2S). Rikki voi olla peräisin orgaanisesta rikkiyhdisteestä tai liukenemalla jostain 

lähteestä (Berner 1971). ENSD-esiintymien kannalta tärkeinä lähteenä voidaan pitää 

eritoten suoladiapiireihin ja -doomeihin liittyviä hiilivetyjä, jotka päätyvät sulfaatti-

bakteerien käyttöön öljyn ja maakaasun migraation myötä (Labrado et al. 2019). 

Syngeneettisissä rikkiesiintymissä orgaaniset yhdisteet voivat olla peräisin orgaanisella 

aineksella rikastuneesta savikivestä (Philip et al. 1994).  

Puhdasta rikkiä muodostuu rikkivedyn ja happimolekyylin (O2) reagoidessa eli hapen 

hapettaessa rikkivedyn puhtaaksi rikiksi (Berner 1971). Bioepigeneettisissä rikkiesiin-

tymissä raot ja siirrokset mahdollistavat veden, hiilivetyjen ja sulfaattibakteerien koho-

amisen evaporiittikerroksiin tai peitekallioon (Labrado et al. 2019). Biosyngeneettisissä 

sulfaattibakteeripitoinen vesi päinvastoin suodattuu alaspäin, kunnes vesi saavuttaa 

evaporiitit ja hapettuu puhtaaksi rikiksi (Philip et al. 1994). Hapen lisäksi tärkeänä tekijänä 

taloudellisesti kannattavien bioepigeneettisten rikkiesiintymien synnyssä pidetään 

ympäristöä, jossa jokin läpäisemätön kerros rajoittaa rikkivedyn liikettä, jotta rikkivedyllä 

on riittävästi aikaa reagoida sulfaatin (SO4
2-) kanssa (Ruckmick 1979).  

Labrado et al. (2019) pitää kuitenkin mahdollisena, että suuret rikkiesiintymät voivat muo-

dostua myös ilman erillistä hapen lähdettä. Heidän mukaansa geologisella aikaskaalalla 

happi muuttaisi sulfidin ennemminkin sulfaatiksi, happimolekyylin läsnäolo vähentäisi 

anaerobisten sulfaattibakteerien määrää ja näin myös rikin tuotantoa. Lisäksi suurten 

rikkiesiintymien muodostuminen vaatisi valtavat määrät hapettavaa vettä. Vaihtoehtoisina 

mekanismeina he esittävät rikin pelkistysreaktiota, jossa rikki pelkistyy eri hapetusluvulla, 

sulfaatin pelkistykseen kytketty ammoniumionin hapettuminen, metanogeneesiin liittyviä 

prosesseja sekä reaktiota, jossa eri hapetusluvun omaavat sulfidi ja sulfaatti muodostavat 

tuotteen, jossa molemmat alkuaineet saavuttavat saman hapetusluvun.  
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6.2. MVT ja SEDEX Zn-Pb-esiintymät  

 

Sulfaattibakteerit on yhdistetty myös suoladiapiiri- ja peitekallioympäristössä muodostu-

viin sedimentti-isäntäkivi-Zn-Pb-esiintymiin, joihin metallit ja evaporiiteista liuennut 

rikki kulkeutuvat suolaliuosten mukana. Tällainen ympäristö mahdollistaa akvitardin 

muodostumisen, joka kontrolloi paikallisesti metallipitoisten fluidien kiertoa (Kyle 1991). 

On kuitenkin huomioitava, että evaporiiteista liuennut rikki on vain yksi mahdollinen 

lähde ja rikki voi olla peräisin muulta kuin evaporiiteista (Leach et al. 2005).  

Sulfaattibakteerit pelkistävät rikin ja liuoksessa mahdollisesti esiintyvät sinkki- tai 

lyijyionit voivat näin kulkeutua liuoksessa bisulfidikomplekseina matalissa lämpötiloissa 

(Kharaka & Hanor 2003). Suolaliuosten kykyä kuljettaa sinkki- ja lyijyioneja on tutkittu 

selvittämällä sinkkivälkkeen ((Zn,Fe)S) ja lyijyhohteen (PbS) liukenemista NaCl-

liuoksessa (Barrett & Anderson 1982). Barrett ja Andersonin (1982) mukaan matalissa 

lämpötiloissa NaCl-liuosten kyky kuljettaa malminmuodostuksen kannalta merkittäviä 

määriä lyijyä on rajoittunutta ja pitää suolapitoisten vesien korkeamaa pH:ta edellytyksenä 

bisulfidikompleksien malminmuodostuksen kannalta riittävän laajamittakaavaiselle 

muodostumiselle. Vastaavia metallipitoisia liuoksi voidaan käyttää vertauksena useissa 

malmiesiintymä tyyppien muodostuksessa kuten ’Missisippi Valley Type’ Pb-Zn-

esiintymän (MVT) synnyssä (Carpenter et al. 1974).  

MVT-esiintymät ovat epigeneettisiä jalustan karbonaattisekvensseihin liittyviä kerros-

sidonnaisia malmiesiintymiä, jotka on voitu yhdistää vaihtelevasti evaporiitteihin (Leach 

et al. 2005; Kyle 1991). Leach et al. (2005) luokittelee termin alle myös ’Irish-Type’-Pb-

Zn-esiintymät perustuen niiden samankaltaisuuteen. Wilkinsonin (2014) mukaan ’Irish-

Type’-esiintymät ovat samankaltaisia myös sedimentti-ekshalatiivi (SEDEX)-esiintymien 

kanssa ja on näin ollen ennemminkin MVT- ja SEDEX-esiintymien välivaihe. Tässä 

tutkielmassa kirjoittaja ei koe tarvetta erottaa MVT- ja ’Irish-Type’-esiintymiä toisistaan. 

Kaikki edellä mainitut esiintymät lukeutuvat sedimentti-isäntäkivi-Pb-Zn-esiintymiin, 

jotka pitävät sisällään valtaosan Maan sinkki- ja lyijyvaroista (Singer 1995).  

Parhaiten SEDEX- ja MVT-esiintymät erottavat toisistaan niiden kuparipitoisuudesta, 

joka on tyypillisesti korkeampi SEDEX-esiintymissä, mutta myös lyijy- ja hopeapitoisuu-
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det voivat nousta SEDEX-esiintymissä korkeammiksi (Leach et al. 2005). Fluidit, jotka 

vaikuttavat SEDEX ja MVT-esiintymien syntyyn ovat samankaltaisia niiden suolapitoi-

suuden, lämpötilan ja metallinkuljetuksen kannalta (Leach et al. 2005; Wilkinson 2014), 

mutta niiden metallipitoisuuteen vaikuttavat tekijät eroavat. Cooke et al. (2000) on ehdot-

tanut yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi esiintymän isäntäkivien hapetus-pelkistysreaktioita.  

Sedimentti-isäntäkivi-Pb-Zn-esiintymien muodostuminen voidaan yhdistää alueelliseen 

rakoiluun, joka liittyy erkaantumisvyöhykkeisiin. Erkaantumisen on todettu kontrolloivan 

paikallista sedimentaatioympäristöä sekä metallipitoisten fluidien pääsyä altaaseen ja 

vettäläpäiseviin sedimentteihin (Wilkinson 2014; Kyle 1991). Osan esiintymistä on 

todettu muodostuneen mereen yhteydessä olevissa matalissa altaissa, jotka ovat kerrosta-

neet evaporiitteja. Näiden evaporiittikerrosten liukenemista tai tiheiden suolaliuosten 

valumista alaspäin, voidaan pitää yhtenä syynä Pb-Zn-esiintymiä muodostavien fluidien 

suolapitoisuudelle (Large et al. 2002). Tätä ei voida kuitenkaan pitää pääasiallisena rikin 

lähteenä kaikille SEDEX-esiintymille, sillä evaporiittikerrostumia ei ole voitu yhdistää 

kaikkiin tiedettyihin SEDEX-esiintymiin (Leach et al. 2005). Myös suolaisuuden vaihtelut 

evaporiittien sedimentaatio-olosuhteissa voivat vaikuttaa merkittävästi fluidien liikkeisiin 

(Large et al. 2002). 

 

6.3. SSC-esiintymät / Sedimenttiset Cu-(Ag)-(Co)-esiintymät 

 

Huomattava osa maapallon kupari-, hopea- ja kobolttituotannosta on peräisin SSC-

esiintymistä, mikä on lyhenne englanninkielen ’sediment-hosted-stratiform’:sta (Warren 

2016; Kyle 1991). Kaikki esiintymät eivät välttämättä ole nimestään huolimatta 

kerroksenmyötäisiä, vaan ne voivat myös kerroksia leikkaavia (Warren 2016). SSC-

esiintymiä muodostuu fluidien sekoittuessa. Näin ollen SSC-esiintymiä muodostavien 

ympäristöjen tulee mahdollistaa fluidien sekoittuminen ja ne koostuvatkin usein vettä-

läpäisevistä sedimenttikiviyksiköistä (Cox et al. 2007; Kyle 1991). Tällaista sekoittumista 

voi olla esimerkiksi pelkistyneen pohjaveden ja syvemmältä rakoja pitkin ylöspäin 

liikkuneiden metalli- ja suolapitoisten fluidien sekoittuminen, joka johtaa metallien 

saostumiseen. Sekoittuminen voi kuitenkin vaikuttaa liuoksen suolaisuuteen ja näin ollen 

sen kykyyn kuljettaa metalleja (Morrison & Parry 1986).  
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SSC-esiintymien muodostumien vaatii sulfaattibakteerien muodostaman pelkistyneen 

fluidin lisäksi jokin hapettuneen metallin lähteen kuten red-bed-tyypin sedimentin sekä 

suolaliuoksen, joka kykenee kuljettamaan metalleja. Cu-Ag-malmiesiintymät esiintyvät-

kin usein siirrosten ja red-bed-tyypin sedimenttien yhteydessä (Morrison & Parry 1986). 

Kupari kulkeutuu näissä liuoksissa kloridikomplekseina (Cox et al. 2007). Fluidin kier-

rosta ja niiden vaikutuksesta metallin saostumiseen on eri teorioita, mutta yhtenä teoriana 

pidetään alueellisia fluidivirtaus-systeemejä (Kyle 1991; Morrison & Parry 1986).  

Evaporiitit voidaan yhdistää SSC-esiintymiin myös havaittujen tekstuuriominaisuuksien 

perusteella, jotka viittaavat aiemmin esiintyneistä evaporiiteista ja muista rakenneosista 

(Kyle, 1991). Warrenin (2016) mukaan nämä havainnot jäävät kuitenkin usein huomiotta 

ja evaporiittien rooli SSC-esiintymien muodostumisessa jää aliarvostetuksi. Evaporiittien 

ajatellaan kuitenkin toimivan tärkeinä rikin ja kloridin lähteinä myös SSC-esiintymille 

(Kyle, 1991). 

 

6.4. IOCG-esiintymät 

 

IOCG-esiintymien nimi on lyhenne englannin ’iron oxide copper gold’:sta. Näihin 

esiintymiin lukeutuu useita eri esiintymiä riippuen pääasiassa niiden geokemiallisista 

ominaispiirteistä (Williams et al. 2005). IOCG-muodostumissa on huomattavia määriä 

raudan oksideja, ja ne ovatkin yksi tärkeimmistä rautaesiintymistä (Hagemann et al. 

2015). Ne sisältävät usein myös merkittäviä määriä kuparia ja kultaa, mutta myös muita 

alkuaineita kuten Ag, U, Ba, Bi, P, Co, Ni, As, Mo, F ja kevyitä ja raskaita harvinaisia 

maametalleja (REE, rare earth element) voi esiintyä vaihtelevissa määrin (Warren 2016; 

Williams et al. 2005). Koska IOCG-esiintymät pitävät allaan valtavasti eri esiintymiä, 

joiden muodostumiseen vaikuttaa eri mekanismeja, keskitytään tässä osiossa vain 

evaporiitteihin yhdistettävissä oleviin esiintymiin.  

Vielä on kyseenalaista, miten IOCG-esiintymät tarkalleen syntyvät ja mistä metallit tai 

muut tärkeät malmia muodostavat tekijät kuten kloridi ja rikki ovat peräisin IOCG-

esiintymiä muodostavissa systeemeissä (Barton et al. 1993; Barton & Johnson 1996; 

Warren 2016). Yleisen ymmärryksen mukaan kyseisiin esiintymiin liittyy korvautumista, 
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hydrotermistä muuttumista ja magmatismia. Vaikka useat magmakivet on voitu yhdistää 

alueellisesti ja ajallisesti IOCG-esiintymiin, ei näiden koostumuksien välillä ole todettu 

yhteyttä. Yhteyden puuttuminen yhdessä hydrotermisen muuttumisen kanssa viittaa ei-

magmaattisiin tekijöihin, muttei kuitenkaan poissulje magmaattisia tekijöitä (Barton & 

Johnson 1996). Lisäksi fluidisulkeumien tutkiminen on antanut viitteitä siitä, että ainakin 

osa esiintymistä on muodostunut Cl/S-rikkaista suolaisista fluideista, jotka voidaan 

yhdistää tiettyihin tektonisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin ja evaporiitteihin (Barton & 

Johnson 1996). IOCG-esiintymiin liittyy myös aiemmin kappaleessa 5.2. käsitellyt termit 

orto- ja paramagmaattinen. Evaporiittien assimiloituessa magmaan, niiden kemiallinen 

koostumus yhdessä magman kemiallisen koostumuksen kanssa vaikuttavat muodostuviin 

mineraaleihin (Warren 2016). 

Teoreettiset IOCG-esiintymien muodostumismallit voidaan jakaa ei-magmaattisiin ja 

magmaattisiin fluidin lähteisiin, joista evaporiitit kuuluvat ei-magmaattisiin (Williams et 

al. 2005). Magmaattista mallia ei tässä tutkielmassa käsitellä, sillä fluidit ovat magmaat-

tisia eivätkä näin ollen ole yhdistettävissä evaporiitteihin. Barton ja Johnsonin mukaan 

(1996) ei-magmaattinen malli perustuu magmatismin tuottaman lämmön ylläpitämän 

korkea suolapitoisten fluidien kiertoon, mutta tämä on vain yksi kirjallisuudesta esitetyistä 

malleista (Warren 2016). Malli voidaan jakaa edelleen kahteen osaan riippuen fluidin 

lähteestä. Fluidit voivat olla peräisin pinnalta ja matalista altaista tai ne ovat voineet 

kehittyä metamorfisissa oloissa kuoren ala- ja keskiosissa. Metamorfinen malli eroaa 

pinna ja matalan altaan mallissa siinä, että se ei vaadi magmaa lämmöntuottajaksi 

(Williams et al. 2005). Molemmissa ei-magmaattisissa malleissa fluidit vaativat kuitenkin 

jonkun ei-magmaattisen kloridin lähteen. Kloridin alkuperän vaihtoehtoina pidetään 

haihtuneita pintavesiä, veden ja evaporiittikerrostumien välistä vuorovaikutusta tai 

evaporiittien tytärtuotteiden vapauttamaa kloridia (Warren 2016; Williams et al. 2005). 

Myös liuosten sisältämää natriumia, joka vaikuttaa ympäröivien kivien alteraation, 

ajatellaan olevan peräisin evaporiiteista. Fluidien kulkeutuessa ylemmäs, lämpötilan 

aleneminen ja fluidien sekoittumien käynnistää kloridikomplekseina kulkeneet metallien 

saostumisen (Barton & Johnson 1996).  
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IOCG-esiintymiin vaikuttavat liuokset ovat kuumia (>300C) kloridirikkaita fluideja. 

Kuumat fluidit voivat olla kloridirikkaita ilman evaporiittien vaikutusta, mutta evaporiitti-

peräisten suolaliuosten kloridipitoisuus on huomattavan korkea verrattaessa alkuperältään 

magmaattisiin tai merellisin liuoksiin (Warren 2016; Barton & Johnson 1996). Tällaisen 

liuoksen ollessa kloridirikkaita ja rikkiköyhiä, kykenevät ne kuljettamaan eritoten 

kalkofiilisiä alkuaineita (esim. Cu, REE, U) pitkiä matkoja niin, että sulfideja saostuu vain 

pieniä määriä. IOCG-esiintymät, joihin vastaavat fluidit ovat vaikuttaneet, pitävät 

sisällään rautasulfidien sijan rautaoksideja (Barton & Johnson 1996).  

 

6.5. VHMS-esiintymät 

 

VHMS-esiintymät eli ‘volcanic-hosted massive sulphide deposits’ ovat merkittäviä 

kuparin ja sinkin, mutta myös lyijyn, kullan ja hopean lähteitä (Ohmoto 1995). VHMS-

esiintymiä muodostuu erkaantumisvyöhykkeillä ja liittyvät merenalaiseen vulkanismiin, 

hydrotermisiin fluideihin ja syväveden sedimentteihin. Ne siis eroavat aiemmin 

mainituista malmityypeistä sillä, ettei niihin yhdistettävissä olevat evaporiitit liity 

tyypillisiin sedimentaatioympäristöihin. 

VHMS-esiintymiin yhdistettävät evaporiitit saostuvat, kun alaspäin suodattuva merivesi 

reagoi sivukiven kanssa suhteellisen matalissa lämpötiloissa. Meriveden sulfaatti-ionit 

(SO4
2-) saostuvat pirotteiseksi anhydriitiksi tai kipsiksi sivukiveen (Ohmoto 1995). Näin 

saostuneet anhydriitti ja kipsi ovat siis hydrotermisiä eivätkä siis vastaa auringon säteilyyn 

perustuvan haihdunnan kautta syntyneiden evaporiittien määritelmää, minkä takia 

Warrenin (2016) ei luokittele niitä ”aidoiksi” evaporiiteiksi. Merivedestä jäljelle jäävä 

fluidi, josta anhydriitti ja kipsi ovat jo saostuneet, muuttuu malmeja muodostavaksi 

fluidiksi, kun se etenee syvemmälle ja reagoi ympäröivien kuumien kivien kanssa. Fluidin 

kuljettamat metallit ovat peräisin sivukivestä, joista ne ovat liuenneet. Myös sulfidirikki, 

joka voi muuttua rikkivedyksi, on liuennut sivukivestä. Toinen fluidin rikkivedyn lähde 

on aiemmin saostuneet anhydriitti ja kipsi, jotka pelkistyvät muodostaen rikkivetyä. 

Metalleja saostuu hydrotermisten fluidien ja kylmän meriveden sekoittuessa (Ohmoto 

1995).  
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7. YHTEENVETO 

 

Evaporiitteja muodostuu mantereisissa ja merellisissä ympäristöissä, joissa auringonsätei-

lyyn perustuva veden haihdunta ylittää veden sisäänvirtauksen. Sisään virtaavan veden 

ionipitoisuuden yhdessä haihdunnan ja kasvavan suolapitoisuuden kanssa vaikuttavat 

muodostuviin mineraaleihin, joiden saostumisjärjestys on riippuvainen mineraalin liukoi-

suudesta. Liukoisuutensa takia evaporiitit usein häviävät jättäen jälkeensä rakenteellisia 

piirteitä kuten breksioita ja karstimuodostumia tai mineralogiaan, tekstuuriin sekä muihin 

ominaisuuksiin liittyviä muutoksia. 

Muutoksia tutkimalla voidaan selvittää edesmenneitä evaporiitteja ja niiden mahdollista 

vaikutusta malmeja muodostaviin fluideihin. Liuetessaan evaporiitit ja niiden tytärtuotteet 

muodostavat korkeasuolapitoisia liuoksia ja toimivat mahdollisina rikin ja kloridin 

lähteinä, jotka puolestaan mahdollistavat perusmetallien kulkeutumisen komplekseina 

niin matalissa kuin korkeissa lämpötiloissa. Metallien kulkeutumiseen ja saostumiseen 

evaporiittiperäisistä fluideista, liittyy oleellisesti myös fluidien vuorovaikutus magman 

kanssa ja sulfaattibakteerit.  

Tyypillisiä malmiesiintymiä, jotka on voitu yhdistää evaporiitteihin ovat suuret rikki-

esiintymät, MVT- ja SEDEX Pb-Zn-esiintymiä, SSC-esiintymät ja IOCG-esiintymät, 

joissa evaporiitit ovat mahdollisesti toimineet tärkeinä ionienlähteinä tai mahdollistaneet 

metallien kuljetuksen ja saostumisen. Evaporiittien hautautumiseen liittyvät suolaraken-

teet (suoladoomit, peitekallio) ovat mahdollistaneet myös tiettyjen esiintymien muodostu-

miselle otolliset olosuhteet. Myös VHMS-esiintymät ovat yhdistettävissä evaporiitteihin, 

mutta niihin liittyvien evaporiitit eivät kuitenkaan ole auringon haihdunnan kautta 

saostuneita. 

Vaikka evaporiitteja on yhdistetty eri malmiesiintymiin ja niiden roolia malmeja muo-

dostaviin fluideihin on tutkittu, ei niiden roolista ole muodostettu kokonaisvaltaista kuvaa. 

Tähän vaikuttaa myös se, ettei tarkalleen tiedetä, miten metalleja kuljettavien fluidien 

kemiallinen koostumus on saavutettu tai miten tietyt malmiesiintymät ovat täsmälleen 

muodostuneet. 
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