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2 Kiviharrastajan Kuvalehti

MINERALIA on nykyaikainen julkaisu,  joka yhdistää paperilehtien ja nettijulkaisemi-
sen parhaat puolet.

MINERALIA on tarkoitettu kaikille kivien tuntemuksesta, keräilystä, hionnasta, geo-
logiasta ja mineralogiasta kiinnostuneille henkilöille. Lehdessä julkaistaan artikkeleita
kivien ja mineraalien tunnistamisesta ja tutkimuksista.

Kiviharrastajalle tärkeistä kivipaikoista, alan kirjallisuudesta, tapahtumista sekä ret-
kistä julkaistaan lehdessä uutismaista ja taustoittavaa aineistoa. Tampereen Kiviker-
hon toiminnasta on joka numerossa seikkaperäinen katsaus.

Tulevaisuudessa lehden on tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa Tampereen Kivi-
kerhon kotisivuilla julkaistuna nettilehtenä sekä kirjapainossa painettuna julkaisuna.
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Kaivoksista, malmeista ja mineraa-
leista kerrotaan näinä päivinä
mediassa enemmän kuin ehkä

koskaan. Enimmäkseen uutisointi on hy-
vin negatiivista, suorastaan vihamielistä.
Meille kiviharrastajille tämä on surullista,
sillä tiedämme, että nykyinen sivilisaatio
ei olisi mahdollinen ilman mineraaleja. Ja
niitä pitää kaivaa kalliosta, Suomesta tai
sitten jostain muualta. Jokaisen velvollisuus
on vaatia, että kaivokset toimivat ympä-
ristön huomioiden ja ihmisiä kunnioitta-
vasti. Nykytekniikalla tämä olisi mahdol-
lista.

Toisaalta pitää saada kertoa myös mi-
neraalien valoisammasta puolesta. Joillekin
kivet ovat jopa rakas harrastus. Kädessäsi
tai tietokoneesi näytöllä on Mineralia-leh-
den ensimmäinen numero. Lehti syntyi
halusta jakaa tasapuolista ja luotettavaa
kivitietoa. Mineralia on Tampereen Kivi-
kerhon julkaisema ja kahden vuoden suun-
nittelun tulos. Kunnia lehden syntymisestä
kuuluu kerhon aktiiviselle puheenjohtajal-
le Liisa Hertellille.

Monella Suomen kiviharrastajaseuralla
on oma, vain jäsenille suunnattu lehtensä.
Tässä on puutteensa, sillä seurojen lehdis-
sä ja monisteissa on usein paljon laajem-
paa lukijakuntaa kiinnostavia artikkeleja.
Tästä syystä Mineralia on internetissä lu-
ettavissa ja myös paperinumerot ovat va-
paasti hankittavissa. Kiviharrastajat ovat
löytäneet useimmat Suomen jalo- ja koru-
kiviesiintymistä, mukaan lukien monet nyt
niin parjatuista malmeista. Mineraliassa he
voivat kertoa löydöistään.

Mineraalien
valoisa puoli

Mineralian toinen nimi on Kiviharras-
tajan Kuvalehti. Digikameroiden kehityk-
sen myötä kuvaaminen on noussut yhdeksi
suomalaisten suosituimmaksi harrastuk-
seksi. Jokainen kuvaaja huomaa kovalevy-
jensä pian täyttyvän hyvistä kuvista, joita
muut eivät ole nähneet. Internetin kuvan-
jakopalvelut ovat käyttökelpoisia, mutta
kuvatekstien julkaiseminen on niissä työ-
lästä. Mineralia toimii myös julkaisukana-
vana kiviharrastajien parhaimmille kuvil-
le. Kuva alkaa elää vasta kun se saa katso-
jia. Samalla kuvaaja kehittyy kun saa pa-
lautetta.

Mineralia on kerännyt ympärilleen tai-
tavan toimituskunnan takaamaan julkai-
sun luotettavuutta. Satu Hietala on väsy-
mätön kivientunnistaja jo kolmannessa
polvessa ja GTK:n Kansannäytetoimiston
virallinen kiviguru ja esitelmöitsijä. Hänen
seikkaperäiset kansannäytevastauksensa
moniin kivikysymyksiin saavat lehdessä
laajempaa lukijakuntaa. Jari Nenonen on
GTK:n popularisoinnin vastuuhenkilö, ja
hän on laajentanut GTK:n roolia geomat-
kailun suuntaan. Toni Eerola on armoitet-
tu geokirjoittaja, malminetsinnän lahjoma-
ton puolustaja ja kansainvälinen geomat-
kailija. Liisa Hertell puolestaan on julkai-
semisen todellinen taidegraafikko, lehtinai-
nen ja kuvankäytön ammattilainen. Hä-
nen tietokoneensa ruudulla teksti ja kuva
löytävät toisensa kuten Kivi-lehdessä on
saatu ihailla yli kymmenen vuoden ajan.
Tampereen kivikerhon kotisivujen ja leh-
den digiversion velhona toimii maailmal-
ta jälleen Suomeen kotiutunut Joel Dyer.
Risto Ilvonen puolestaan on luvannut kir-

joittaa kehittämistään monista uusista lait-
teista ja tietokonesovelluksista. Minulle
kirjoittaminen ja kivikuvaaminen on ol-
lut työ ja harrastus jo parikymmentä vuot-
ta, ja on hienoa päästä päätoimittajana vai-
kuttamaan uuden kivialan lehden syntyyn
ja linjaan.

Lehden artikkelien aihepiirejä tulevat
olemaan jalo- ja korukivet, kivilajit ja mi-
neraalit, tapahtumat, henkilöt, retket ja
kivitunnistukset. Valokuvauksesta tullaan
kertomaan uusista menetelmistä ja kuvaa-
misideoista. Vaikka luontokuvaamisesta
julkaistaan omaa lehteä ja monia kirjoja
vuosittain, niin kivikuvaamisesta ei niissä
ole oikeastaan lainkaan kirjoituksia. Lapin
kullanhuuhdonta-alueen uutiset saavat
myös tilaa, sillä monet Tampereen kerhon
jäsenet ovat kesäisin kullankaivajia. Painet-
ta tähän lisää myös Lapin Kullankaivaja -
lehden julkaisemisen lopettaminen tänä
vuonna.

Tarkoitus on myös innostaa ja auttaa
kiviharrastajia itse kirjoittamaan löydöis-
tään ja ajatuksistaan. Toimitus antaa par-
haansa mukaan neuvoja miten toimia, jotta
saisi oman tarinansa Mineraliassa julkais-
tuksi.

Toivotan hyviä lukuhetkiä Sinulle uu-
den lehden parissa! Toivottavasti viihdyt,
saat ideoita ja teet uusia löytöjä kivimaail-
masta. Niin mekin toimituksessa olemme
viihtyneet tätä lehteä tehdessä.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

P Ä Ä K I R J O I T U S
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PÄÄTOIMITTAJA

Kari A. Kinnunen

 Olen koulutukseltani geologi ja toimin
erikoistutkijana Geologian tutkimuskes-
kuksessa Espoon Tutkimuslaboratoriossa.
Opiskelin geologiaa ja mineralogiaa Hel-
singin yliopiston geologian laitoksella ja
väitöskirjani käsitteli Tampereen länsipuo-
leisen Ylöjärven Parosten malmin mineraa-
lien havaitsemista alueen moreenissa. Ko-
rukiviä harrastin jo kouluaikoina ja vähi-
tellen työnikin painottui enemmän tähän
suuntaan.

Viime vuodet olen työskennellyt
GTK:n Tutkimuslaboratoriossa ja työtäni
on ollut arvomateriaalien eli jalokivien,
korukivien ja kultahippujen tutkimus. Li-
säksi mahdolliset meteoriitit, arkeologiset
kivimateriaalit ja muut harvinaisemmat
näytteet ovat kuuluneet työnkuvaan.
Huippuhetkiä työssäni on ollut paljon.
Kotimaiset timantit ovat jo pitkään olleet

Kari A. Kinnunen
Erikoistutkija

s-posti: karikinnu(at)gmail.com
puh. 040 8455 930

Geologian tutkimuskeskus
Tutkimuslaboratorio

PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo

innoituksen lähde. Ennen tuntemattomi-
en meteoriittien, jalokivien ja muiden eri-
koisuuksien tunnistaminen ja tutkiminen
ovat nekin saaneet täysin mukaansa ja var-
maan olleet ulospäin näkyvintä työssäni.
Ensimmäisen Suomen safiirin ja rubiinin
tunnistaminen antoi toivottavasti muille-
kin uskoa kullankaivun tulevaisuuteen. It-
selle iloa ovat antaneet kyllä kaikki eteen
tulleet kivet, niihin liittyvät ihmiset ja
monet ihmeelliset tarinat. Suurin osa Suo-
men jalo- ja korukivilöydöistähän on in-

nostuneiden kiviharrastajien palkattoman
työn tulosta. Näiden löytöjen kirjaaminen
pysyvään muotoon on mielestäni vähintä
mitä voin kiitokseksi heille tehdä.

Kivien valokuvaamisesta minulle on
tullut mikroskoopin ohella hyvin tärkeä
työmenetelmä. Arvokivien dokumentoin-
tihan sanoin, kuvin ja analyysein on töi-
deni päämäärä. Tähän mennessä minulla
on jo kasassa yli 200 julkaisua ja 56 ra-
porttia. Kivi-lehdessä niitä on julkaistu
vuosina 1988–2012 jo 44 kpl. Tutkijalle
kirjoittaminen on samanlainen pakko-
mielle kuin kiviharrastajalle hiominen.
Jonkinlainen viimeistelty, pysyvä tuote
pitää saada aikaiseksi, jotta itseensä voisi
olla tyytyväinen.

 Toimin tutkimusassistenttina Geologi-
an tutkimuskeskuksessa Kuopiossa kan-
sannäytetoimistossa. Työtehtäviini kuulu-
vat ensisijaisesti kivien ja mineraalien tun-
nistaminen ja mielenkiintoisten kivien
”saattaminen” analyysiin tai muihin jatko-
tutkimuksiin. Kansannäytetoiminnalla py-
ritään löytämään Suomesta uusia mineraa-
liesiintymiä: malmeja, hi-tech metalleja,
teollisuusmineraaleja, rakennuskiviä ja
korukiviä. Tuhansien tarkkasilmäisten ki-
viharrastajien vuosikymmenten työn tu-
loksena on maastamme löytynyt jo mo-
nia malmiesiintymiä sekä teollisuusmine-
raaleja ja korukiviä.

Työssä koen erityisen tärkeänä tiiviin
yhteistyön alan harrastajiin. Työtehtäviini
kuuluu myös osallistuminen kansannäy-
tetoiminnasta ja kiviharrastuksesta pidet-
täviin koulutustilaisuuksiin ja erilaisiin ta-
pahtumiin. Lisäksi vastaan myös omalta
osaltani aineiston tallentamisesta ja arkis-
toinnista. Työ on hyvin monipuolista ja
mielenkiintoista.

Olen ollut aina, lapsesta lähtien, kiin-
nostunut mineraaleista ja kiteistä sekä
myös korukivistä. Olen kotoisin Etelä-
Pohjanmaalta ja siellähän tunnetusti on
monia kivisiä aarrepaikkoja. Into kivikun-
taa kohtaan lähti liikkeelle jo lapsena, en-
sin lähinnä isäni kautta. Isäni on etsinyt
malmeja yli neljäkymmentä vuotta ja edel-
leen leka heiluu aktiivisesti. Aihepiirit ko-
tipuolessa siis pyörivät enemmän tai vä-
hemmän kivien ympärillä ja sieltä olen saa-
nutkin sellaista arvokasta käytännön kivi-
tietoa mitä ei kirjoja pänttäämällä opi.
Lapsuuteni kuljin vanhempieni mukana

eri kivikohteissa ja esimerkkinä mainitta-
koon retki Korsnäsin lyijykaivokselle, jos-
sa ”mittailin” GTK:lta lainaksi saadulla
geiger-mittarilla maametallikasojen radio-
aktiivisuutta 6-vuotiaana! Toisin sanoen,
anna lapselle rääkyvä mittari niin se viih-
tyy. Vuosi oli silloin 1979.

Kivien keräily, kivenhionta sekä yleen-
säkin geologia on antoisa luontoharrastus
ja yritän itse ”tartuttaa” kivitaudin myös
muihin!

Satu Hietala

Satu Hietala
Tutkimusassistentti

sposti: satu.hietala(at)gtk.fi
Geologian tutkimuskeskus

Kansannäytetoimisto
PL 1237 (Neulaniementie 5)

70211 Kuopio
GSM 050-348 6194

Kansannäytetoiminta on nyt myös
facebookissa!!

Kiviharrastuksesta löytyy myös tietoa
GTK:n sivuilta: http://www.gtk.fi/geolo-
gia/kiviharrastus/

T O I M I T U S K U N T A

Esittelyssä Mineralian toimituskunta
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 Olen geologi Kuopiosta. Työskentelen
Geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen
yksikössä. Geologin työuraa minulla on
takanani yli 20 vuotta. Opinahjonani oli
Turun yliopisto, josta valmistuin maape-
rägeologiksi 90-luvun alussa. Kiinnostuk-
sen luonnontieteisiin ja geologiaan lienen
saanut kaivosmiehen poikana verenperin-
tönä isältäni ja eri kaivosten malminpö-
lystä.

Tulikasteen Suomen maaperän saloihin
sain opiskeluaikana kesäapulaisena mal-
minetsintää palvelevassa maaperätutkimus-
ryhmässä, jonka tehtävänä oli selvittää vi-
saisten malmiviitteiden alkuperää ja läh-
töalueita. Siinä porukassa tuli koluttua
monet malmietsintätyömaat ja lohkareai-
heet ympäri Suomea. Varsinaiset geologin
työt aloitin maaperäkartoituksessa Rova-
niemellä, ensin tutkimusassistenttina sit-
temmin geologina. Työhön kuuluivat Itä-
Kairan ja Keski-Lapin ja myöhemmin taa-

Jari Nenonen

jama-alueiden maaperän peruskartoitus.
Vähitellen työn kuvaan tulivat mukaan
erilaiset tilaustyöt, ympäristötutkimukset
ja yksikön sekä GTK:n markkinointi.

Vanha perimä monttuhommista ja loh-
kareaiheiden selvittämisestä johdatti minut
kansannäytetoiminnan pariin. Sainkin
GTK:n kansannäytetoiminnan vetovas-
tuun ensin hajautetussa kansannäytetoi-
misto-organisaatiossa, jolloin eri yksiköis-
sämme oli kussakin omat toimistonsa ja

2005 alkaen Kuopioon keskitettynä valta-
kunnallisena toimintana. Kansannäytetoi-
minnan ohelle työhöni tuli mukaan myös
vastaaminen GTK:n geologian populari-
sointi ja geomatkailu toiminnoista. Yksi-
kön markkinointi seurasi muuttokuorman
mukana Rovaniemeltä Kuopioon.

Niin kuin olen nuoremmille kollegoil-
le sanonut, jokainen tekee työstään oman
näköisensä, minulla se on ollut tällainen.
Se on johdattanut Lapin arktisilta alueilta
aina Antarktikselle asti ja nyt tänne mua-
liman nappaan Kuopioon, Puijon juurel-
le. Ja nyt odotan jännityksellä mitä tämä
lehti tuo tullessaan.

 Valmistuin geologiksi v. 1992 Rio Gran-
de do Sulin liittovaltion yliopiston geo-
tieteiden laitokselta Brasiliassa. Toimin har-
joittelijana ja geologina Brasiliassa malmin-
, teollisuusmineraalien ja öljyn etsinnässä,
kaatopaikkojen ympäristöhaittojen tutki-
muksissa, geologisessa kartoituksessa, geo-
turismikohteiden inventoinnissa ja etsi-
mässä muinaisten ilmastonmuutosten jäl-
kiä.

Suomessa olen toiminut merigeologi-
na Merivoimien pääesikunnassa ja Geolo-
gian tutkimuskeskuksessa (GTK) 1992–
1993. GTK:n kansainvälisessä yksikössä
olin tutkijana 1994–1996. Vuosina 1997–
2000 malminetsintä- ja tutkimustehtävis-
sä Helsingin yliopiston geologian ja mi-
neralogian laitoksella, jolle kirjoitin lisen-
siaatintyöni 2002. Suunnittelin Espoon
Leppävaaran luontopolun ja laadin Espoon
Soukan Kasavuoren suojelusuunnitelman
yhteistyössä paikallisten asukasyhdistysten
kanssa.

Vuosina 2002–05 opetin Santa Catari-
nan osavaltion ja liittovaltion yliopistoissa
Brasiliassa. Vuosien 2003 ja 2005 välillä
olin myös kartoittamassa Mosambikin kal-

lio- ja maaperää GTKn palveluksessa. Toi-
min yksityisenä konsulttina kanadalaisel-
le kaivosyhtiölle Cooper Mineralsille Suo-
messa 2006–07. Vuosina 2007–08 Namu-
ra Finland Oyn ja 2011–12 Stonerol Oyn
malminetsinnän johtajana Suomessa, hoi-
taen myös yhtiöiden sidosryhmätoimintaa.
Valmistelen Helsingin yliopiston geologi-
an laitokselle väitöskirjaa muinaisten ilmas-
tonmuutosten vaikutuksista Etelä-Brasili-
aan.

Pidän kirjoittamisesta. Se on rakas har-
rastus. Julkaisuluetteloni kattaa tutkimuk-
sia ja kirjoituksia geologiasta, ympäristös-

tä, yhteiskunnasta ja kulttuurista (ks. ne-
tistä GTKn FINGEO-tietokantaa: www.
gtk.fi). Kirjoitan säännöllisesti suomalai-
siin geoalan lehtiin, kuten Kivi, Geologi
ja Materia.

Opiskeluaikana työskentelin tulkkina ja
kääntäjänä suomalaisille firmoille São Pau-
lossa, Brasiliassa. Suoritin virallisen kään-
täjän tutkinnon suomesta portugalin kie-
leen vuonna 1993 ja portugalista suomen
kieleen 2001. Olen työskennellyt sivutoi-
misena konsekutiivi- ja simultaanitulkki-
na ja kääntäjänä Suomessa, Brasiliassa ja
Mosambikissa. Vuonna 2006 perustin
konsultti- ja käännösfirman nimeltä Geo-
Language Oy:n, joka toimii edelleen. Olen
toiminut myös kansalaisjärjestöissä Suo-
messa ja Brasiliassa.

Työskentelen tällä hetkellä Geologian
tutkimuskeskuksessa erikoisasiantuntijana,
toimialanani yhteiskuntasuhteet, markki-
nointi ja ulkomaanprojektit.

Toni Eerola
Geologi

puh. 029 503 0000
toni.eerola(at)geolanguage.fi

Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo

Jari Nenonen
Geologi

s-posti jari.nenonen(at)gtk.fi
Geologian tutkimuskeskus

Kansannäytetoimisto
PL 1237 (Neulaniementie 5)

70211 Kuopio

Toni Eerola
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TOIMITUSSIHTEERI
Liisa Hertell

 Olen koulutukseltani tiedottaja. Vuon-
na 2001 perustin oman viestintäalan yri-
tyksen. Sitä ennen työskentelin Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin hallinnon tiedo-
tuksessa. Graafisen alan opintoja olen suo-
rittanut Helsingin taideteollisessa. Mielui-
sia työtehtäviä ovat erilaisten julkaisujen
graafinen suunnittelu ja taittotyö. Mukaan
mahtuu suurta ja pientä. Mittavimpana
Suomen Rauhanturvaajaliiton historiikki,
joka valmistui pari vuotta sitten. Näyttä-
vä, kovakantinen teos on A4-kokoinen ja
400-sivuinen.

Kooltaan pienin ja samalla erikoisin työ
on kymmenen vuoden takainen. Se on kir-
ja, jossa on vain kannet ja aukeama, sivu-
koko 1 cm x 1,3 cm. Kyseessä on hopei-
nen medaljonki. Tai paremminkin kaksi,
toisessa Juicen aforismi ja toisessa Tommy
Tabermannin runo “Värisevää sielua ei saa
tallata”. Molempien kannessa raakatimant-
ti Kaavilta. Suunnittelin tekstin typogra-
fian. Työn tilasi Kaavin timanttikaivosyh-
tiö A & G Mining Oy.

Merkittävä osa tehtävistäni on erilais-
ten yhdistysten jäsenlehtien visuaalinen
suunnittelu ja taitto. Mainittakoon mm.
Suomen Rauhanturvaajaliiton Rauhantur-
vaaja-lehti, (aikaisemmin Sinibaretti), Pir-
kanmaan Rauhanturvaajien Körmy, Suo-
men Geologisen Seuran Geologi ja englan-
ninkielinen Bulletin-tiedejulkaisu, Lapin

Kullankaivajain Liiton Prospäkkäri ja Hel-
singin Navigaatioseuran Laivuri.

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistyk-
sen Kivi-lehteä tein kaksitoista vuotta,
mutta Mineralian tekemiseen siirryttyäni
lopetin Kivi-lehdessä.

Kiinnostus kiviin alkoi ehkä niistä sa-
tunnaisista, kauniin värisistä veden hiomis-
ta pikku kivistä, joita tuli Lapin-retkiltä ja
eräpoluilta kannettua taskun tai rinkan
pohjalla kotiin. Sittemmin, vuonna 1990
käymäni ensimmäisen kivenhiontakurssin
jälkeen kiinnostus kiviin alkoi muuttua
harrastukseksi ja liityin Suomen Jalokivi-
harrastajain Yhdistyksen (SJHY) jäsenek-
si. Menin mukaan SJHY:n Tampereen “sa-
telliittikerhon” kivi-iltoihin, joita pidettiin
Tampereen pääkirjasto Metson luentosa-
lissa “kivineuvos” Paavo Korhosen johdol-
la.

Liisa Hertell
tiedottaja, graafinen suunnittelija
s-posti liisa.hertell(at)kolumbus.fi

puh. 040 557 4700

 Olen Kanadassa syntynyt vajaa viisi-
kymppinen atk-yksinyrittäjä, joka asuste-
lee nykyään Merikarvialla. Kiviä olen ke-
rännyt jo 1970-luvun puolenvälin paik-
keilta ja aikanaan perustimme 5-6 henki-
lön kesken Tampereen Kivikerhon 1980-
luvun vaihteessa. Tosin kerho purettiin
muutamaa vuotta myöhemmin lukiokii-
reiden vuoksi. Mm. USA:sta ja Kanadasta
tuli tuolloin tilattua kivilehtiä, mineraale-
ja sekä hiontalaite kun niitä asioita ei 1980-
luvulla helpolla Suomesta saanut.

Noiden aikojen jälkeen on tullut opis-
keltua asuttua ja työskenneltyä mm Kana-
dassa kaksi kertaa, Manchesterissa puoli-
toista vuotta sekä viimeksi vuonna 2010
Irlannissa vajaan vuoden ajan. Muu aika

on tullut vietettyä mm Tampereella, Tu-
russa sekä Kaarinassa.

Muita harrastuksiani ovat “amatööri-
metsurointi”, remonttityöt sekä pakurikää-
vän kerääminen ja myynti.

Tampereen kivikerhoon liityin kesällä
2012 kun halusin uudestaan ottaa yhteyt-
tä kivien kerääjiin ja hiojiin sekä tehdä hei-
dän kanssaan kiviretkiä. Nykyään harras-
tus poikkeaa radikaalisti entisajoista, kun
on kännykät, sähköposti ja paljon kartta-
ja louhostietoutta vapaasti saatavilla inter-
netin kautta.

Minuun voi mielellään ottaa yhtyettä,
mitä tulee esim. kiviin, atk-huoltoihin ja
pakurikääpään. Tampereella käyn aika
ajoin koska vanhempani asuvat siellä.

Joel Dyer
atk-alan yrittäjä

s-posti joeldyer(at)hotmail.com

Joel Dyer

YHDIST YKSEN KOTISIVUT/
MINERALIAN

NETTIPÄIVIT YKSET

“Aarteiden” kaivua lattian alta.

T O I M I T U S K U N T A
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räänä päivänä Kari Kinnunen ilmes-
tyi työhuoneeseeni Geologian tut-
kimuskeskuksessa (GTK) kertoen,

että Tampereen seudulle aiotaan perustaa
uusi mineraali- ja kiviharrastajien lehti.
Sehän oli mielenkiintoinen uutinen, eten-
kin kun uusia geologian alan kotimaisia
lehtiä perustetaan tosi harvoin. Selvisi, että
siitä on tulossa verkkolehti, mutta ilmei-
sesti myös painettujakin numeroita olisi
saatavilla.

Esitin toiveen, että GTK:n kirjasto sai-
si aina tiedon, milloin uusi numero ilmes-
tyy, koska seuraamme tiivisti, mitä Suo-
men geologiasta julkaistaan. Kari kertoi,

nimeksi
lehdelle

että lehdellä ei kumma kyllä ollut vielä ni-
meä ja kyseli minulta ehdotuksia.

Mistä minä nyt yhtäkkiä keksisin ni-
men lehdelle, sehän on tosi vaikea hom-
ma. Siinä kuitenkin rupateltaessa Karin
kanssa todettiin, että nimen olisi hyvä olla
aika lyhyt ja ennen kaikkea sen tulisi il-
mentää kyseisen lehden sisältöä. Mietin
jotain mineraalialkuista nimeä ja jostain
tuli mieleeni Mineralium Deposita, joka
on arvostettu malmigeologinen lehti. Sii-
tä tuli sitten heitettyä ilmaan Mineralia,
josta Kari innostui heti. Topuuttelin sa-
noen, että täytyy tarkistaa mitä se oikein
tarkoittaa ja miten sitä on käytetty. No,

netistä löytyi muutama sivu, jossa sitä on
käytetty ihan oikeassa asianyhteydessä eli
mineraalien kanssa.

Olin kyllä tosi yllättynyt kun Kari tuli
kertomaan, että nimi Mineralia oli hyväk-
sytty lehden nimeksi. Pienestä rupattelu-
hetkestä syntyi nimi uudelle lehdelle, us-
komatonta.

Onnea ja menestystä vaan uudelle jul-
kaisulle!

Jani Hurstinen
Tutkija

Geologian tutkimuskeskus
Espoo

“Kylläpä tästä nyt kohu syntyi”, Jani Hurstinen nauraa, kun häntä pyydettiin kertomaan lukijoille lehden nimen synnystä. Kuva: Kari A. Kinnunen

MIKÄ ?
E
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ääosa Eurooopan viime vuosisato-
jen arvokorujen granaateista saatiin
Turnovista Böömistä, Tsekin luo-

teisosasta. Alueen sorakerrostumat lähellä
Saksan rajaa ovat hyvin granaattipitoisia.
Vanhimmat Böömin granaattikorut ovat
tuhannen vuoden takaa, mutta itse esiin-
tymät tunnettiin jo kansainvaellusaikana
(Granát D.U.V TURNOV 2010).

MERKITTÄVÄ
TYÖLLISTÄJÄ PITKÄÄN

Böömiläisen granaatin kauppanimi on se-
kin peräisin jo 1600-luvun alusta. Granaa-

Böömiläisen

tit synnyttivät 1700-luvulla Böömiin laa-
jan hiontateollisuuden, jossa työskenteli
1800-luvulla kolmisentuhatta hiojaa (Bau-
er 1904). Etelä-Afrikan timanttikaivosten
sivutuotteena saatu pyrooppi (Cape rubii-
ni) tosin alkoi heikentää paikallisten kai-
vosten merkitystä 1880-luvulta alkaen
(Ball 1931).

Turnovin hiontateollisuutta voi hyväl-
lä syyllä verrata Saksan Idar-Obersteiniin,
joka puolestaan kasvoi paikallisten akaat-
ti- ja ametistiesiintymien varassa. Idarissa
materiaalihankintaa laajennettiin Etelä-
Amerikkaan, kun paikalliset akaattilou-

hokset alkoivat ehtyä. Vaikka Tsekin gra-
naattiteollisuus on sekin hiljentynyt 1800-
luvusta, niin granaatin louhinta, rikastus
ja hionta jatkuvat yhä.

Nykyään pyrooppikaivoksen kannatta-
vuus perustuu samassa yhteydessä tehtä-
vään hiontaan ja korunvalmistukseen, kos-
ka ne nostavat riittävästi jalostusastetta.
Viime vuosina Turnovin granaattiyritys on
työllistänyt noin 360 ihmistä. Ehkäpä täl-
lainen toimintamalli kaivos-hionta-korut
kannattaisi Lapissakin. Hippujen rinnal-
lahan granaatteja, korundeja ja muita ko-
rukiviä riittää Lapin kultapuroissa.

Böömin granaatteja Podsedicestä noin 10 km Lovosicin kaupungista lounaaseen Turnovin alueelta Tsekistä. Kuvassa granaattikaivoksen vuoden
2008 rikaste-erää. Pyrooppien läpimitta kuvassa 2–4 mm. Kuva: Kari  A. Kinnunen.

Kari A. Kinnunen

tarina
P
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BÖÖMILÄINEN GRANAATTI
PYROOPPIA

Böömiläiseksi granaatiksi alun perin kut-
suttu kivi on Turnovin alueen sorasta kai-
vettua kromipitoista pyrooppia. Almandii-
nigranaattiin verrattuna se on erityisen
puhdasta eli siinä on harvinaisen vähän
sulkeumia (Schlüter ja Weitschat 1991).
Väriltään se on voimakkaan verenpunais-
ta ja muistuttaa hiottuna rubiinia.

Turnovissa hiottiin kuitenkin myös
muualta tuotuja pyrooppeja ja niitäkin
kaupattiin böömin granaatteina. Vanhoissa
koruissa voi siis olla rinnakkain Turnovin
ja muiden löytöpaikkojen granaatteja. Täs-
tä syystä böömiläinen granaatti ymmärre-
tään tätä nykyä ainoastaan laatu- ja väri-
termiksi eikä löytöpaikan nimitykseksi.

SYVÄLTÄ MAAPALLON
VAIPASTA

Turnovin pyroopin mineraalisulkeumat
muistuttavat timantin sulkeumia, sillä sul-
keumista säteilee tummia jännityshalkea-
mia (Schlüter ja Weitschat 1991). Tsekki-
tutkijoiden määritysten mukaan Turnovin
pyrooppien sulkeumia ovat Fe-Ni sulfidi,
pargasiittinen amfiboli, Cr-Al spinelli ja
zirkoni (Seifert ja Vrána 2005).

Böömiläisen granaatin geologinen ta-
rina on alkanut avautua vasta nykyaikai-
silla analyysilaitteistoilla (Seifert ja Vrána
2005). Pyrooppien hivenainekoostumuk-

sen perusteella niiden katsotaan kiteyty-
neen maapallon vaipan korkeassa painees-
sa peridotiitin (duniitti ja lherzoliitti) ja
osin myös eklogiitin mineraalina. Seifer-
tin ja Vránan (2005) tulkinnoissa tuota
vaipan pyrooppipitoista kiviainesta työn-
tyi maankuoren liikunnoissa alakuoren
granuliitteihin ja migmatiitteihin.

Mioseenikaudella parikymmentä mil-
joonaa vuotta sitten, Alppien jo muodos-
tuttua, alkalivulkanismi tempasi mukaan-
sa näitä alakuoren kivilajeja matkallaan
vaipasta maanpinnalle räjähdysmäisinä
tulivuorenpurkauksina (Schlüter ja Weit-
schat 1991). Oliviinibasalttiset tulivuoren
purkaukset nostivat pyroopit maanpinnalle
ksenoliitteina eli vieraskivinä hieman sa-
moin kuin kimberliittiset purkaukset rah-
tasivat hissin tapaan timantteja. Pyroop-
peja kyydinneet tulivuorenniskat näkyvät
yhä Turnovin maisemassa.

TURNOVIN MYSTISET
TIMANTIT

Turnovin granaattisorasta löydettiin 1800-
luvulla kaksi kellertävää timanttiraetta (3
ja 4 mm). Niiden ominaisuudet eivät myö-
hemmissä tutkimuksissa sopineet kimber-
liittien tai lamproiittien timantteihin, vaan
mahdollisesti impaktikivilajeihin eli kos-
misen törmäyksen synnyttämiin kiteisiin.
Böömiläisen pyroopin kromi- ja kalsium-
pitoisuudet (Seifert ja Vrána 2005) tutkit-

tiin siksi huolellisesti, jotta timanttien al-
kuperästä saataisiin lisää tietoa. Pyroopit
sijoittuivat kuitenkin koostumukseltaan
maankuoren peridotiittien koostumus-
kenttään, eivätkä timanttikriittiseen kim-
berliittialueeseen.

Turnovin timantteja etsittiin raskaalla
kalustolla 1960-luvulla. Neuvostoliiton
geologinen tutkimusinstituutti VSEGEI
prosessasi timanttien toivossa noin 250
tonnia paikallista granaattisoraa. Saatu
0,5–4 mm raskasmineraalilajite käsiteltiin
lopuksi rasvapöydällä ja röntgenfluoresens-
siin perustuvalla automaattisella timanttien
erotuslaitteistolla. Yhtään uutta timanttia
ei kuitenkaan tavattu.

Rintasolki, jossa böömin granaatteja. Korun halkaisija 3 cm. Suurin granaatti kes-
kellä läpimitta 4,5 mm, pienimmät 1,5 mm. Granaatit ovat ruusuhiontaisia, kes-
kimäärin 18 viistettä ja tasapohja. Viisteiden lukumäärä vaihtelee, sillä hionnas-
sa on jonkin verran epäsäännöllisyyttä. Osa ruusukivistä poikkeaa väriltään Tur-
novin alueen pyroopeista. Ne voivat olla peräisin muualta kuin Turnovista. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Mineraalisulkeumia Turnovin pyroopissa. Mustista sulkeumis-
ta risteilee tummia mikrorakokehiä (halkaisija noin 0,3 mm),
jotka muistuttavat timantin mineraalisulkeumien painekehiä.
Granaatin väri, kemiallinen koostumus ja optinen spektri ovat
pyrooppi-tyyppisiä. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Turnovin
rikastamo
Pyrooppipitoista soraa
(jalokiviluokan yli 3 mm gra-
naattia noin 16–18 g tonnissa) kuljetetaan
Turnovin laakson jokikerrostumien montuista ensin
kuorma-autoilla (noin 300 tonnia päivässä) läheiseen rikas-
tamoon, jossa rikastaminen tapahtuu (Schlüter ja Weitschat 1991).

Rikastusmenetelmien asiantuntija, GTK:n Jukka Marmo, tunnisti rikasta-
mosta otetuista kuvista useimmat niissä näkyvät laitteet. Hänen mukaan-
sa ensin sorasta seulotaan (1 cm seula) pois karkeimmat kivet. Tämän
jälkeen aines siirtyy spiraaliluokittimeen. Siinä spiraalin pyörimisnopeus
vedessä on kokeilemalla säädetty sopivaksi, jotta vedessä liikkuvat
halutun kokoiset pyroopit saadaan talteen. Karkea ja hienompi jäte
lykätään hihnalla rikastamon läpi jätekivikasaan talon ulkopuolelle.

Spiraaliprosessi perustuu pyroopin raekokoon ja ominaispainoon. Ter-
veydelle vaarallisia, ominaispainoltaan raskaita nesteitä ei siis käytetä
rikastamossa, mutta melu on kumminkin merkittävä rasite työntekijöille.

Saatu raskasmineraalirikaste (45 kg päivässä) sisältää vielä jonkin ver-
ran muita mineraaleja granaatin lisäksi ja vain osa granaatista (noin
5 kg päivässä) on viistekiviluokkaa (Schlüter ja Weitschat 1991).

Viistekiviluokan granaatit (yli 3 mm) poimitaan raakarikasteesta käsin
talteen hiontaa varten (Schlüter ja Weitschat 1991). Viidestä kilosta
granaattia saadaan
keskimäärin 4,5 kg
viistekiviä eli hiontahuk-
ka jää varsin pieneksi.
Tämä johtuu pyroopin
puhtaudesta.
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Kiviretkeläiset böömiläisiä granaatteja etsimässä. Horisontissa siintävät
granaatteja maankuoren syvyyksistä nostaneiden tulivuorien niskat.
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araisten kalkkikivilouhos si-
jaitsee Paraisten kaupungissa,
Varsinais-Suoomessa. Avolou-

hoksen syvyys on tällä hetkellä
noin 120 metriä merenpinnan ala-

puolella ja se on yksi pohjoismaiden suu-
rimmista avolouhoksista, pinta-alaltaan n.
65 hehtaaria. Kalkkitehdas tuottaa pääosin
poltettuja kalkkituotteita, joita käytetään
mm. teräksenvalmistuksessa, malmien ri-
kastamisessa ja veden puhdistuksessa. Osa
kalkista jalostetaan erilaisiksi kalkkijau-
heiksi, joita käytetään mm. rehu- ja tiili-
teollisuudessa. Louhoksen kalkista noin 7
prosenttia käytetään maanparannusainee-
na. Kokonaislouhinta on vuodessa n. 2,4
miljoonaa tonnia.

Kalkkikiveä on louhittu Paraisilla en-
simmäisen kerran jo 1300-luvulla ja lou-

Paraisten

Satu Hietala

hoksia on ollut useita kymmeniä. Tällä het-
kellä toiminnassa oleva päälouhos on ni-
meltään Skräbbölen–Limbergin louhos.
Louhoksen toiminta on alkanut jo vuon-
na 1898 ja on siis jatkunut yhtäjaksoisesti
reilusti yli sata vuotta. Arvioiden mukaan
kalkkikiveä riittää louhittavaksi vielä noin
vajaan 30 vuoden ajaksi.

Tässä artikkelissa esiteltyjen mineraali-
en tiedot pohjautuvat Laitakarin vuonna
1921 valmistuneeseen väitöskirjaan sekä
kirjoittajan omiin havaintoihin.

Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivos toi-
mii viitenä päivänä viikossa, 1–3 vuoros-
sa. Kalkkikiveä louhitaan poraus-räjäytys
-menetelmällä, jonka jälkeen se lastataan
kuljetusautoon ja ajetaan kuiluihin jossa
se esimurskataan maanalaisella murskaa-
molla -220 tasolla. Kalkkikivi nostetaan

ylös kilometrin pituisella hihnakuljettimel-
la ja maan pinnalla rikastetaan murskaa-
malla, seulomalla sekä lajittelemalla. Lajit-
telussa kalkkikivestä erotellaan sivukivi,
joka käytetään muuhun kiviainestuotan-
toon sekä hyötykäyttöön. Esiintymän poi-
muttuneen rakenteen vuoksi kalkkikiven
mukana tulee sivukiveä, joka pääosin käy-
tetään kiviainestuotantoon. (Nordkalk Oy
Ab)

GEOLOGIAA
Paraisten kalkkikiviesiintymä on iältään
prekambrinen, noin 1850 miljoonaa vuot-
ta vanha ja alkuperältään sedimenttinen
muodostuma. Kalkkikivihorisontti sijait-
see Ålön geologisen synkliinin kaakkois-
reunalla. Synkliini tarkoittaa poimutukses-
sa syntynyttä rakennetta, jossa kivilajiker-

P
mineraaleista

kalkkilouhoksen

Nordkalk Oy:n Paraisten Skräbbölen-Limbergin louhos. Louhokseen on
ylhäältä matkaa louhostietä pitkin noin 2,5 km. Kuva Satu Hietala, GTK.

Louhoksen pohjalla olevissa tunneleissa tapahtuu murskaus. Kuva
Satu Hietala, GTK.

12 Kiviharrastajan Kuvalehti
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rokset muodostavat alaspäin kaartuvan kaa-
ren eli allasmaisen rakenteen. Kalkkikiveä ym-
päröi emäksinen metavulkaniitti – amfiboliitti,
joka esiintyy lähes itä-länsisuunnassa pitkän-
omaisena ja rengasmaisena rakenteena. Kalk-
kikivihorisontti kulkee amfiboliitin eteläreu-
naa myötäillen. Amfiboliitin sisäosissa esiin-
tyy pääosin kiillegneissiä sekä jonkin verran
graniittia, joka on migmatisoitunut.

Kalkkikivi on kiteinen kalkkikivi eli oikean
terminologian mukaisesti sitä tulisi kutsua kal-
siittimarmoriksi. Kalkkikiven päämineraalina
on kalsiitti, dolomiitin määrä on vähäisempi.
Väriltään se on valkoisen harmahtavaa, pai-
koin kellertävää ja harvoin sinertävää. Raeko-
ko vaihtelee keskirakeisesta hyvin karkearakei-
seen. Karkearakeisimmissa kohdissa kalsiitin
yksittäiset, hyvin tasaiset lohkosuunnat saat-
tavat olla jopa 20–30 cm pitkiä. Kalkkikiven
kalsiitti on suhteellisen puhdasta laadultaan,
johtuen ilmeisesti metamorfoosin aikana ta-
pahtuneesta runsaasta silikaattien muodostuk-
sesta.

Kalkkikiveä pilkkovat silikaattikivistä koos-
tuvat välikerrokset ja juonet, joista yleisimmät
ovat amfiboliittiset ja graniittiset kohdat. Am-
fiboliitti on keskirakeista, väriltään tummaa
ja sisältää pääosin plagioklaasia ja sarvivälket-
tä sekä jonkin verran diopsidia. Kalkkikivessä
kulkevat graniittiset juonet koostuvat mikrok-
liinimaasälvästä sekä biotiitista ja kvartsista,
joka toisinaan on kaunista sinikvartsia. Sivu-
kivenä esiintyy myös gneissiä sekä kalkkisili-
kaattigneissiä. Erikoisuutena esiintyvät muu-
tamat juonet, jotka ovat lähes pelkästään pla-
gioklaasia sekä skapoliittia. Vanhasta Ersbyn
louhoksesta on lisäksi tavattu juonia, jotka
koostuvat lähes pelkästään kvartsista ja ska-
poliitista. Juonien kontakteista on tavattu
myös kaksipäisiä kvartsikiteitä. Graniittiset
juonet vaihtelevat hienorakeisesta pegmatiit-
tiseen. Kalkkikiveä sekä graniittia leikkaavat
lisäksi paikoin diabaasijuonet. (Laitakari 1921,
s. 8–9, 30)

Kalkkilieju on alun alkaen kerrostunut
muiden sedimenttien, kuten savien ja merke-
lin sekä laavojen väliin. Ne ovat metamorfoi-
tuneet kiillegneissiksi ja diopsidigneissiksi ja
niiden välissä on itse kalkkikivi. Nämä kaksi
silikaattipitoista kivilajia ovat yleisimmät si-
vukivet, joita louhinnan aikana joudutaan lou-
hoksesta poistamaan. Esiintymä on poimut-
tunut ja kalkkikivikerrokset ovat saaneet poi-
mutuksessa melko pystysuuntaisen suunnan.
Malmin leveys vaihtelee 200–500 metrin vä-
lillä ja louhoksen kokonaispituus on noin kaksi
kilometriä.

LOUHOKSEN
MINERAALEISTA

Parainen on Suomen kalkkikaivoksista kaik-
kein mineraalirikkain. Kiteytyessään kalsium-

Kalsiitti
ja apatiittikide.
Parainen, Skräbböle.
Kuva Satu Hietala,
GTK.

Kalkkikiven poi-
muttunut rakenne
on hyvin näkyvissä
louhoksen seinä-
mässä. Poimut ovat
amfiboliittia sekä
pahkut graniittia.
Kuva Satu Hietala,
GTK.

Sinisen apatiitti-
kiteen pituus on
3,5 cm. Vaalean-
sinisen värin fluori-
apatiitissa aiheuttaa
ilmeisimmin man-
gaani (Mn5+). Kide
on paikoin viistekivi-
luokkaa kirkkaudel-
taan ja hyvän värinsä
vuoksi. Parainen,
Skräbböle. Kuva
Satu Hietala, GTK. JA
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karbonaattinen sedimentti on rikastunut
muun muassa magnesiumista, raudasta,
alumiinista ja piistä sekä fosforista. (Fjä-
der 1999) Metamorfoosin aikana kalkki-
kiveä ympäröivistä sivukivistä on liuennut
lisäksi fluoria ja titaania. Lisäksi mangaa-
ni- ja rautakarbonaattien hajotessa ja rea-
goidessa piidioksidin kanssa on muodos-
tunut silikaattimineraaleja ja jotka muo-
dostavatkin nyt yhden mineraaliharrasta-
jien tärkeimmistä keräilykohteista Paraisil-
la.

Paraisilta on löydetty tähän mennessä
yhteensä 52 mineraalia. Professori Aarne
Laitakarin väitöskirja vuodelta 1921 sisäl-
tää tarkat mineralogiset kuvaukset Parais-
ten alueen kalkkikivistä löydetyistä mine-
raaleista. Parainen on maailmankuulu en-
sisijaisesti kalsiumamfibolimineraaleihin
kuuluvien pargasiitin sekä fluoricannillo-
iitin tyyppilöytöpaikkana.

Silikaattimineraalit ovat yleisiä Parais-
ten Skräbbölen louhoksella sekä muissa jo
suljetuissa louhoksissa. Silikaattimineraa-

lit esiintyvät kontakteissa sekä niiden lä-
heisyydessä. Mineraalit ovat kiteytyneet
paikoin kookkaiksi omanmuotoisiksi ki-
teiksi. Silikaateista huomattavimpia ovat
kalkkikivessä massamaisina muodostumi-
na esiintyvät grossulaari-diopsidipahkut ja
juonet. Grossulaari-granaatti on aina Pa-
raisilla massamaista eikä esiinny lainkaan
kookkaina omanmuotoisina kiteinä. Diop-
sidi on näissä pahkuissa väriltään vihreää
tai hyvin tummanvihreää. Analyysien mu-
kaan granaatti on yksinomaan grossulaa-
ria. Nämä juonet ja pahkut esiintyvät usein
kalkkikivessä olevien sivukivijuonien kon-
takteissa. Grossulaari-diopsidi-pitoisten
kivien yhteydessä esiintyy mm. vesuvianiit-
tia. Vesuvianiittia tavataan Suomessa muu-
allakin usein karsikivien yhteydessä, joissa
on myös diopsidia sekä grossulaaria.

Paraisilla vesuvianiitti on kellertävää,
ruskehtavaa tai toisinaan vihertävää ja saat-
taa esiintyä skapoliitin päällä ohuina liis-
takkeina. Skräbbölen louhoksessa vesuvia-
niitti esiintyy Laitakarin (1921) mukaan
amfiboliitin kontaktissa yhdessä wollasto-
niitin ja vihreän diopsidin kanssa. (Laita-
kari 1921, s. 80) Wollastoniittirikkaat kalk-

Grossulaari-granaatti esiintyy Paraisilla tyypillisesti massamaisena. Näyt-
teessä on lisäksi vihreää diopsidia ja värin, kovuuden sekä eheytensä vuok-
si grossulaari-diopsidikivet sopivat hyvin hiontaan. Kuva Satu Hietala, GTK.

Diopsidikiteitä. Pisimmän monokliinisen kiteen pituus on 6 cm. Parais-
ten diopsidien värit vaihtelevat harmaan eri sävyissä ja ruskeata diop-
sidia löytyy myös.  Parainen, Skräbböle. Kuva Satu Hietala, GTK.

Grafiittia kalsiittikivessä. Grafiitti esiintyy Paraisilla usein hauraina las-
tuina kalsiittikivissä. Parainen, Skräbböle. Kuva Satu Hietala, GTK.

Kallioperäkartta,
jossa näkyy kalkki-
kivihorisontti ja sen
sijoittuminen muihin
kivilajeihin. Kallio-
peräkartta on tehty
yksinkertaistettuna
GTK:n verkkopalve-
lusta yhdistetystä
DigiKP200 kartta-
aineistosta sekä
Finstrati-järjestel-
mästä. Kartan muok-
kaus Satu Hietala.

Sinertävää karkearakeista kalsiittia. Sininen väri voi olla syntynyt pienes-
tä määrästä radioaktiivista säteilyä. Parainen, Skräbböle. Kuva Satu Hie-
tala, GTK.
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kikivet ovat usein muita kalkkikivityyppejä
mineraalirikkaampia. Wollastoniitti esiin-
tyy kauniina valkoisena, hohtavana pieni-
rakeisena massana tai sälöisenä muutaman
sentin kokoisena.

Diopsidi esiintyy paitsi massamaisena
yhdessä grossulaari-granaatin kanssa, myös
omanmuotoisina pylväsmäisinä kiteinä.
Väri vaihtelee vaaleanvihreästä tumman-
harmaaseen. Kiteet esiintyvät usein pitki-
nä pylväsmäisinä kiteinä. Laitakarin
(1921) analyysi mustasta diopsidista vas-
taa koostumukseltaan paremmin augiittia,
joten on todennäköisepää, että tummat
pyrokseenimineraalit ovat augiitteja.

Paraisten kalkkikiviesiintymistä tunnet-
tu pargasiitti nimettiin vuonna 1815. Mi-
neraali sai luonnollisesti nimensä Parais-
ten mukaan, joka siihen aikaan oli kirk-
kopitäjänä ja viralliselta nimeltään ruotsin-
kielinen Pargas. Paraisten amfibolimine-
raalien koostumus sekä kiteiden pintamuo-
dot vaihtelevat. Kemiallinen kaava on
monimutkainen, kuten kaikilla amfiboli-
mineraaleilla ja pargasiitti muodostaa se-
ossarjan kalipargasiitin, fluoroedeniitin ja
fluoropargasiitin välillä.

Pargasiitteja tapaa yksittäisinä kiteinä
sekä isoissa ryhmissä kivilajikontakteissa ja
niiden läheisyydessä. Pargasiittien kanssa
esiintyy yleensä grafiittia, fluoriittia, ska-
poliittia, apatiittia, fluoriittia ja plagioklaa-
sia sekä kondrodiittia. Kiteiden koko vaih-
telee millimetreistä sentteihin. Suurimat
kiteet ovat olleet Laitakarin (1921) mu-
kaan jopa 30–40 cm läpimitaltaan, väril-
tään mustia ja muodoltaan laattamaisia.
(Laitakari 1921, s. 50) Toisinaan vaalean-
vihertävät pargasiitit esiintyvät lyhyinä mo-
nokliinisina kiteinä, jotka osittain vaikut-
tavat jonkin verran litistyneiltä. Diopisi-
dikiteet kuuluvat myös monokliiniseen ki-
dejärjestelmään, mutta ovat Paraisilla pyl-

Pargasiittikide. Kiteen pinnalla näkyy kalsiitin
täyttämiä syöpymiskuoppia. Parainen, Skräb-
böle. Kuva Satu Hietala, GTK.

Norbergiitti (oranssi) sekä kalsiitti (valkoinen). Parainen, Skräbböle.
Kuva Satu Hietala, GTK.

Norbergiitille ominainen keltainen fluoresenssi näkyy kauniisti lyhytaalto
UV-lampun vaikutuksesta. Fluoresenssin herättäjänä toimii titaani (TiO6)
Parainen, Skräbböle. Kuva Satu Hietala, GTK.

Fluoropargasiittikiteitä kalsiitissa. Suurim-
man kiteen koko leveyssuunnassa on noin 2,5
cm, kide on näkyvissä yläreunassa. Parainen,
Skräbböle. Kuva Satu Hietala, GTK.

väsmäisiä ja juuri tämän kideasunsa perus-
teella erotettavissa pargasiiteista. Pargasii-
teille ominaista on myös kaksi amfiboli-
mineraalien etevää lohkosuuntaa, jotka
ovat 124 asteen kulmassa keskenään. Mi-
neraalien väri vaihtelee vaaleanvihreästä
tummanvihreään sekä mustaan kaliparga-
siittiin.

Pargasiittien lisäksi Paraisten silikaatti-
mineraaleista eräitä kerätyimpiä mineraa-
leja ovat humiittiryhmän mineraalit.
Kondrodiitti ja norbergiitti ovat mag-
nesium-rautahydroksidifluorisilikaat-
timineraaleja. Humiittimineraalit ovat sar-
ja kemialliselta koostumukseltaan ja kide-
rakenteeltaan toisiaan muistuttavia mine-
raaleja, joita esiintyy varsinkin muuttunei-
den eli metamorfisten kalkkikivien kon-
taktivyöhykkeissä ja karsimuodostumissa.
Skräbbölessä kondrodiitti esiintyy usein
punertavina, punertavan ruskeina tai
oranssin värisinä pyöristyneinä kiteinä kal-
siitin kanssa. Kondrodiitin kanssa esiintyy
myös spinelliä sekä diopsidia. Norbergiit-
ti on väriltään kellertävän oranssi ja paras
tuntomerkki on sen kirkkaan keltainen
fluoresenssi, joka näkyy voimakkaana
lyhytaaltoisessa UV-valossa. Useas-
ti norbergiittinäytteissä myös kal-
siitti näkyy lyhyessä UV-valos-
sa vaaleanpunertavana.

Skapoliittiryhmän mineraa-
leista tavataan lähinnä kalsium-
pitoista meioniittia. Mineraali
esiintyy usein prismaattisina tai pyl-
väsmäisinä kiteinä sekä myös massa-
maisena. Väriltään meioniitti on usein vi-
hertävää tai vihertävän harmaata. Se on
usein osittain muuttunut serpentiiniksi ja
talkiksi. Muuttuneessa skapoliitissa on jos-
kus titaniittia salmiakinmuotoisina puna-
ruskeina kiteinä. Titaniitti esiintyy myös
usein plagioklaasin yhteydessä. Suurimmat
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16 Kiviharrastajan Kuvalehti

 Kondrodiitti läheltä kuvattuna. Kiteen koko noin 6 x 6 mm.
Parainen, Skräbböle. Kuva  Satu Hietala, GTK.

 Pyöreähköjä oranssinpunaisia kondrodiittikiteitä kalsiitissa.
Parainen, Skräbböle. Kuva Satu Hietala, GTK.

Paraisten Skräbbölestä löytyvä fluoriitti on kauniin intensiivisen violettista.
Fluoriitti fluoresoi lyhyessä UV-valossa sinertävän valkoisena. Fluoresens-
sin aiheuttaa ilmeisimmin  pieni määrä yttriumia tai europiumia. Kuva Satu
Hietala,  GTK.

 Näytteessä on tummia diopsidikiteitä, violettista fluoriittia,
valkeaa kalsiittia sekä sinisiä apatiittikiteitä. Näytteen leveys
10cm. Parainen, Skräbböle. Kuva Satu Hietala, GTK.
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kiteet ovat olleet 3,5 cm läpimitaltaan.
Kiilleryhmän silikaattimineraaleista

Paraisilla esiintyy pääosin flogopiittia. Flo-
gopiittia voi tavata runsaina kidepinkkoi-
na tai jopa ehjinä prismapintaisina kitei-
nä. Kiteet ovat usein suippenevia ja saavat
tynnyrimäisen muodon. Paraisten Skrä-
bbölen louhoksesta on tavattu myös kiil-
leryhmään kuuluvaa klintoniittia, joka on
kalsium-magnesium-aluminohydroksidisi-
likaatti. Mineraalin tunnisti ensimmäise-
nä Aarne Laitakari ja väitöskirjassaan hän
kuvailee mineraalin esiintyvän yhdessä
pargasiitin, vaaleansinisen spinellin sekä
flogopiitin kanssa. Suurin klintoniittirae
on ollut 4 cm läpimitaltaan. Väriltään se
on vihertävä tai väritön. Se esiintyy lyhyi-
nä pylväsmäisinä kiteinä, jotka muistutta-
vat kiilteen kidemuotoa tai esiintyy epä-
määräisinä pyöreähköinä rakeina. Omi-
naista sille on kiillettä muistuttava voima-
kas kiilto. Klintoniitti on melko harvinai-
nen mineraali. (Laitakari 1921, s. 87–88)

Fosfaattimineraaleista Paraisilla yleisin
on apatiitti. Apatiitti esiintyy usein kitei-
nä fluoriitin yhteydessä. Väriltään se on
sinistä, vihertävää tai ruskean punaista.
Läpikuultavien punaruskeiden kiteiden
sisällä on mikroskoopilla nähtävissä pyö-
reitä mineraalihiukkasia, jotka ovat toden-
näköisesti hematiittia. Sinisten apatiittien
prismapinnat saattavat olla hyvin kirkkai-
ta ja läpikuultavia, mutta päätepinnat pyö-
ristyneitä. Laitakarin (1921) mukaan apa-
tiitti on pääosin koostumukseltaan fluo-
riapatiittia.

Skapoliitti
(meioniitti). Näytteen
koko 12 cm. Parai-
nen, Skräbböle. Kuva
Satu Hietala, GTK.

Skapoliitti fluoresoi
vaaleanpunertavana
lyhyessä UV-valossa.
Fluoresenssin voi
aiheuttaa rauta (Fe 3+).
Parainen, Skräbböle.
Kuva Satu Hietala, GTK.

Skapoliittikide sekä
violettista fluoriittia ja
sinistä apatiittia. Näyt-
teen leveys n. 6 cm.
Parainen, Skräbböle.
Kuva Satu Hietala, GTK.

Titaniittikiteitä (musta)
skapoliitissa. Osassa
kiteistä on näkyvissä
titaniitille tunnusomai-
nen salmiakkimuoto.
Skapoliitti on osittain
muuttunut serpentii-
niksi. Parainen,
Skräbböle. Kuva
Satu Hietala, GTK.

TTTTT I E TI E TI E TI E TI E TO LO LO LO LO L A A R IA A R IA A R IA A R IA A R I :::::
Fluoresoivia Paraisten mineraalejaovat mm. seuraavat (lyhyt UV):
WOLLASTONIITTI – sinertävän valkoi-nen fluoresointi
SKAPOLIITTI (meioniitti) – hennonvaaleanpunainen fluoresointi(toisinaan vaikea erottaa
kalsiitista)
APATIITTI  (fluoriapatiitti) – vaa-lean sinertävä fluoresointi
NORBERGIITTI – keltainen, kullan-keltainen fluoresointi
KONDRODIITTI – voi joskus
fluoresoida tummana
FLUORIITTI – sinertävän val-koinen fluoresointi
KALSIITTI – vaalean-
punainen fluoresointi
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18 Kiviharrastajan Kuvalehti

Oksidimineraaleista Skräbbölessä ta-
vataan spinelliä. Spinelli esiintyy mus-
tana tai vaaleana, lähes epämääräisinä
rakeina tai omanmuotoisina oktaedri-
sina kiteinä usein yhdessä kondrodiitin
kanssa. Suurimmat yksittäiset kiteet ovat
olleet 1 cm kokoisia.  (Laitakari 1921,
s. 41)

Kalkkikiven yhteydessä on myös jon-
kin verran sulfidimineraaleja kuten rik-
kikiisua, magneettikiisua, kuparikiisua
ja arseenikiisua sekä löllingiittiä.

Grafiitti on melko yleinen mineraali
kalkkikivessä ja se esiintyy levymäisinä,
ohuina sekä taipuneina ja särmiltään
pyöristyneinä rakeina tai raekasaumina.

Fluoriittia esiintyy kalkkikivessä
usein hauraina rakeina violetin värise-
nä ja usein kontaktissa mm. apatiitin
kanssa. Fluoriitin violettinen väri voi
olla hyvin intensiivinen ja toisinaan se
esiintyy myös vaaleanpunaisena.

Laitakari on erotellut väitöskirjassaan
seuraavat mineraaliseurueet Paraisten
kalkkikivistä:

Vaalea pargasiitti, vaalea diopsidi
ja skapoliitti

Kondrodiitti, spinelli

Grossulaari, vesuvianiitti

Grossulaari, vesuvianiitti, wollasto-
niitti, diopsidi

Fluoriitti, apatiitti

Musta diopsidi, skapoliitti, apatiitti

Musta pargasiitti esiintyy useimmi-
ten yksinään. (Laitakari 1921, s.
102)

Paraisten erilaisten mineraalien tun-
nistamiseen voi käyttää UV-valoa, kos-
ka monet louhoksesta löytyvät mineraa-
lit fluoresoivat. Lisäksi mielenkiintois-
ten mineraalien lisäksi löytyy myös pal-
jon hiontaan sopivaa materiaalia.

Paraisten artikkelini kuvista kaikki
mineraalikuvat on otettu GTK:n
Itä-Suomen yksikön uudessa ku-

valaboratoriossa nk. focus stacking -me-
netelmää käyttäen. Focus stacking -me-
netelmällä eli suomeksi pinoamismene-
telmällä tai kerroskuvausmenetelmällä
valokuvan syvyysterävyyttä laajentamal-
la saadaan korkealaatuisia mineraaliku-
via. Menetelmä toimii siten, että kame-
ralla otetaan sarja kohteen eri tasoille tar-
kennettuja kuvia, jotka yhdistetään sii-
hen soveltuvalla tietokoneohjelmalla yh-
deksi erittäin syväteräväksi kuvaksi.

Kuvien laatu soveltuu tieteellisiin jul-
kaisuihin sekä kuvasuurennoksiin. Laa-
dukkaiden kuvien tarve on kasvanut jat-
kuvasti. Mineraalinäytteiden ja erikois-
näytteiden kuvaamiseen menetelmä on-
kin erittäin hyödyllinen. Hyvä valaistus,
kuvausalusta sekä muut kuvaamiseen so-
pivat olosuhteet ovat tietenkin samoin
tärkeitä.

Menetelmä sopii myös luonnossa teh-
tävään kuvaukseen, kun käytettävissä on
kannettava tietokone. Sitä tarvitaan oh-
jelmiston pyörittämiseen kuvauspaikal-
la. Kivien ja mineraalien lisäksi kuvaus-
kohteina voivat olla mitkä tahansa maas-
tokohteet, joissa halutaan käyttää suurta
terävyysaluetta, kuten kalliopaljastumat,
geologiset muodostumat tai maisema.

Artikkelin mineraalikuvat sisältävät
useampia kymmeniä tai satoja erillisiä
kuvia, jotka on pinottu Helicon Focus

Satu Hietala

Focus
stacking

Kirjallisuutta:

Hytönen, Kai 1999. Suomen mineraalit.
Espoo: Geologian tutkimuskeskus.
399 s.

Internet: http://arkisto.gsf.fi/ej/ej31.pdf

Fjäder, K. 1999. Paraisten kivet. Kivi 17
(2), 8–14.

Laitakari, A. (1921). Über die Petro-
graphie und Mineralogie der Kalks-
teinlagerstätten von Parainen (Pargas).
Bulletin de la Commission Géologi-
que de Finlande 54, 113 s. 3 taulua.
Internet: http://arkisto.gtk.fi/bul/
bt_054.pdf

stacking -ohjelmalla. Kuvat on otettu
ammattitason täydenkoon kennon Ni-
kon D800 digijärjestelmäkameralla jalus-
taa käyttäen ja Micro-Nikkor 105 mm
objektiivilla sekä kohteesta riippuen on
käytetty loittorenkaita ja rengassalamaa.
Kamerarungon tuottaman yksittäisku-
van koko on parhaimmillaan jo peräti
36 megaa, joten kuvien yhdistäminen
vaatii myös hyvin tehokasta tietokonet-
ta.

Artikkelin näytteiden kuvauksessa
ovat olleet GTK:lta Satu Hietala, Ari
Nyyssönen ja Jouko Vanne. Kuvia on
muokattu jälkeenpäin kuvankäsittelyoh-
jelma Photoshopilla siten, että kuvien
taustat on muutettu joko mustaksi tai
valkoiseksi sekä kuviin on lisätty mitta-
kaava. Kuvatut näytteet ovat Satu Hie-
talan kokoelmista. Näytekuvauksesta
ovat vastanneet Ari Nyyssönen sekä Jou-
ko Vanne ja kuvankäsittelystä Jouko Van-
ne.

Kaikki artikkelin mineraalikuvat ovat
katseltavissa täysikokoisina Tampereen
Kivikerhon nettisivuilla: www.tampe-
reenkivikerho.fi. Kuvien tekijänoikeudet
ovat GTK:n Itä-Suomen kuvankäsitte-
lylaboratorion.

Hyvä valaistus sekä tausta ja tukeva jalusta
ovat kuvauksen onnistumisen edellytyksiä.
Loisteputkien valon värilämpötila, valon
suunta sekä kamerasta oikein säädetty
valkotasapaino ovat tärkeitä. Kuva Satu
Hietala, GTK.

-kuvaus-
menetelmä

GTK:n Itä-Suomen
yksikön vasta raken-
nettu kuvausstudio.

Ari Nyyssönen
valmistelee kuvan
ottoa. Kuva Satu
Hietala, GTK.

Kiviharrastajan Kuvalehti

Mineralia_1c_2012.pmd 19.11.2012, 23:0118



19MINERALIA   NRO  1 / 2012

unnetuista lähes 5 000 mine-
raalista arvioidaan olevan fluo-
resoivia yli 500, siis joka kym-
menes saattaa loistaa pimeässä.
Vain muutamat mineraalit ovat

aina fluoresoivia, kuten scheeliitti on. Ta-
vallisimmin fluoresoinnin herättää mine-
raalin sisältämät hivenaineet
kuten mangaani, lyijy, uraa-
ni, maametallit, kromi, kupa-
ri, elohopea ja tietyt orgaani-
set aineet ja mineraalin sisäl-
tämät sulkeumat. Syitä mine-
raalin fluoresenssiin on siis
monia ja selvitystyö usein vai-
keaa. Suomessa fluoresoivia
mineraaleja arvioidaan olevan
muutaman kymmenen kai-
kista tunnetuista lähes seitse-
mästä sadasta täältä tunniste-
tusta mineraalista.

Suomen UV-lampulla
fluoresoivista mineraaleista
on laadittu pari kymmentä
vuotta sitten selvityksiä (Kin-
nunen 1989, 1990, 1991).
Niihin on koottu myös var-
haisemmat havainnot. Tuo-

Yhteenvetoa UV-lampulla

Kari A. Kinnunen

reemmista havainnoista on syytä mainita
Lapista tunnistetut ensimmäiset rubiinit.
Niiden punainen väri ja fluoresenssi joh-
tuu hyvin pienestä kromimäärästä. Rubii-
nin verenpunainen värihän on osittain
näkyvän valon aiheuttaman fluoresenssin
tulosta. Siksi rubiini myös on niin vaikea

valokuvata. Uusia fluoresenssihavaintoja
tulee varsinkin GTK:n Kansannäytetoi-
mistosta Satu Hietalalta, sillä kaikki sinne
lähetetyt näytteet tutkitaan myös UV-lam-
pulla.

Suomen yleisimmät fluoresoivat mine-
raalit (Kinnunen 1991) ovat scheeliitti (48

%), kalsiitti (18 %), pla-
gioklaasi (6 %), fluoriitti (4
%), kvartsi (4 %), wollasto-
niitti (4 %), mikrokliini (4 %),
skapoliitti (2%), apatiitti (2
%), opaali (1 %) ja powelliitti
(1 %). Prosenttiluku kertoo
havaintojen yleisyyden koko
maan havaintoihin verrattuna.
Alle prosentin yleisyydellä on
havaittu fluoresenssia ainakin
seuraavissa mineraaleissa: kor-
dieriitti, diopsidi, uraaniokra,
baryytti, brusiitti, krysoberyl-
li, dolomiitti, zirkoni, harmo-
tomi, ortoklaasi, petaliitti,
prehniitti, punainen korundi
(rubiini), spodumeeni, talkki,
akaatti, kalsedoni, kipsi ja nor-
bergiitti. Harvinaisempien
fluoresoivien mineraalien lis-

Scheeliittikide (sinisenä hohtava) grossulaarigranaatissa
(romanzoviitti). Mäntsälä, Frugårdin kalkkikivikaivos. Näytteen
pituus 5 cm. Kuva Kari A. Kinnunen.

Suomen mineraaleista
f l uo r e so i v i s t a

Kalsiittikiteitä (punaisena heikosti hohtavaa)
Mustion kalkkilouhoksesta. Kiteiden pituudet
2–3 cm. Kuva Kari A. Kinnunen.

Synteettinen rubiini on eräs voimakkaimmin fluoresoivia jalokivimateriaa-
leja. Fluoresenssi näkyy parhaiten pitkän aallonpituuden UV-lampulla.
Setelien aitouden tarkistamiseen käytetty kynämallinen LED-lamppu on tä-
hän tarkoitukseen hyvin käyttökelpoinen. Parhaimmat luonnonrubiinit fluo-
resoivat nekin hyvin voimakkaasti. Myös Lapin viime vuosien rubiinilöydöt
fluoresoivat. Kuva Kari A. Kinnunen.

T

f l uo r e so i v i s t a

19

JA
TK

U
U

 S
EU

RA
AV

AL
LA

 S
IU

VU
LL

A

MINERALIA   NRO  1 / 2012

Mineralia_1c_2012.pmd 19.11.2012, 23:0119



20 Kiviharrastajan Kuvalehti

ta on varmasti paljon laajempi. Havaintoja on tehty
ja raportoitu lopulta aika vähän. Mielenkiintoista on
varsinkin zirkonihavaintojen vähäisyys. Siilinjärven
karbonatiitin isot zirkonikiteet tosin ovat voimakkaasti
fluoresoivia ja Rautalammin Sc-pitoisessa gabrossa on
kellertävinä fluoresoivia pieniä zirkoneja.

Scheeliitin voimakasta ja säännönmukaista fluore-
senssia lyhyellä UV-säteilyllä on käytetty hyvällä me-
nestyksellä kultamineralisaatioiden jäljitykseen. Pien-
ten mangaanipitoisuuksien fluoresoimaan aktivoimat
kalsiitit ovat yleisiä varsinkin Etelä-Suomessa. Ruot-
sin Bergslagenin alueen Långbanin malmiesiintymään
verrattavia fluoresoivien mineraalien keskittymiä Suo-
mesta tosin ei vielä ole löytynyt. Sama Keski-Ruotsin
kivilajivyöhyke jatkuu aina Lounais-Suomeen saak-
ka, joten mahdollisuuksia fluoresoivien mineraalien
keskittymille on täälläkin.

Fluoresoinnin väri ei ole aukoton tunnistusmene-
telmä. Sama mineraali voi fluoresoida eri värisenä, riip-
puen alkuaineista sekä niiden hapetusasteista, jotka
toimivat fluoresoinnin aiheuttajana. Esimerkiksi kal-
siitti voi fluoresoida lyhyellä UV:lla mm. vaaleanpu-
naisena, pinkkinä, valkoisena, sinisen valkoisena, kel-
lertävänä, oranssin värisenä sekä vihertävän valkoise-
na. Kalsiitti fluoresoi myös pitkällä UV:lla sekä keski-
pitkällä.

Fluoresoivia korukiviä on Suomessa vähän verrat-
tuna moniin muihin maihin. Harvoja fluoresoivia ovat
eräät Sääksjärven akaatit, Muuramen vihreän granii-
tin amatsoniittimaasälpä, helsinkiitin albiitti ja ska-
poliitti. Suurena harvinaisuutena on tavattu muuta-
mia sinisenä fluoresoivia pieniä timantteja Kaavin alu-
een kimberliiteistä ja muutama verenpunaisena fluo-
resoiva rubiini Lapin kullanhuuhdonta-alueilta.

Satunnaisesti fluoresointia aiheuttavat myös har-
vinaiset maametallit, joita voi esiintyä eri mineraaleissa.
Tällaisia harvinaisia alkuaineita, jotka aiheuttavat fluo-
resointia ovat mm. europium, neodyymi sekä gadoli-
nium. Tämä voi auttaa harvinaisia maametalleja si-
sältävien mineraalien tunnistamisessa.

20 Kiviharrastajan Kuvalehti

Mikroskooppisia keltaisena fluoresoivia zirkonikiteitä Rautalammin Sc-pitoises-
sa gabrossa. Kuva Joonas Toivanen / GTK.
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Opaalisaostumaa (vihreänä hohtava) graniittilohkareen pinnalla. Savitaipa-
leen sorakuoppa. Lohkareen pituus 8 cm. Kuva Kari A. Kinnunen.

Kalsiitti ja dolomiitti, Långbanin vanha kaivos, Bergslagen, Ruotsi. Långbanin
esiintymässä on erityisen runsaasti mineraalien fluoresoivia muunnoksia. Kalk-
kikiven pituus 54 mm. Näytteen kerännyt Satu Hietala. Kuva Kari A. Kinnunen.
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alo on yksi osa sähkömag-
neettisen säteilyn spektriä

ja siten myös yksi energian
olomuodoista. Luonnossa va-

loa tulee esimerkiksi auringos-
ta ja tähdistä. Sähkömagneettinen säteily
voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen,
näkyvään valoon, ultraviolettisäteilyyn eli
”ultraviolettivaloon” ja infrapunasäteilyyn
eli ”lämpösäteilyyn”. Muita hyvin tunnet-
tuja säteilylajeja ovat esim. röntgensäteily
ja gammasäteily.

Ihmissilmä kykenee erottamaan vain
näkyvää valoa eli aallonpituuksia, jotka
ovat n. 400–700 nanometri välollä (1nm
= 0,000001 millimetriä). Ultraviolettiva-
lon aallonpituus on niin pieni, ettei ihmi-
nen kykene sitä suoraan näkemään. Voim-
me kuitenkin joskus nähdä sen aiheutta-
man ilmiön – luminesenssin. Lumine-
senssi on ilmiö, jossa virittynyt atomi tai
molekyyli luovuttaa ylimääräisen energian-
sa valosäteilynä eli valona. Jokainen erilai-
nen atomi luovuttaa itselleen ominaista

Syynä on luminesenssi
eli loistevaloilmiö

valon aallonpituutta eli tiettyä värisävyä.
Useimmiten atomin tai molekyylin viri-
tystilan aiheuttaa ulkopuolelta tullut ener-
gia, esimerkiksi valo, ultraääni tai voima-
kas sähkökenttä. Se mekanismi, joka virit-
tää atomin, määrittää luminesenssilajin.
Tähän mennessä erilaisia luminesenssila-
jeja on löydetty jo yksitoista.

Ensimmäiset kirjoitetut dokumentit
luminesenssi-ilmiöstä ovat Kiinasta 1 500–
1 000 eKr väliseltä ajalta. Dokumenteissa
kuvattiin tulikärpästen ja kiiltomatojen
synnyttämää loistetta. Vasta myöhemmin
ilmiön tiedettiin johtuvan valon kemialli-
sesta syntymisestä elävissä organismeissa eli
bioluminesenssista. Bioluminesenssille on
sittemmin kehitetty lukuisia kemianteol-
lisuuteen ja lääketieteeseen liittyviä sovel-
luksia.

Modernin atomirakenteen ja kvantti-
mekaniikan kehittymisen myötä 1900-lu-
vun alkupuolella luminesenssi-ilmiö ja sen
eri alalajit pystyttiin selittämään riittävän
hyvin. Sen jälkeen luminenssi-ilmiöitä on

käytettykin laajasti hyväksi tutkimusme-
netelmissä kuin myös teollisuuden tarpeis-
sa.

Jokainen ihminen törmää arkielämäs-
sään luminenssin synnyttämiin ilmiöihin.
Esimerkiksi revontulien vihreät ja punai-
set värit syntyvät, kun auringosta lähtevän
aurinkotuulen hiukkaset törmäävät maan
ilmakehässä oleviin happi-, typpi- ja vety-
atomeihin. Luminesenssi syntyy, kun hiuk-
kasten törmäyksessä ilmakehän atomien
energiatila vapautuu ja tämä nähdään re-
vontulien valona ja eri väreinä.

LUMINENSSI NÄKYY
ARKIELÄMÄSSÄMME

Luminesenssia käytetään monissa eri arki-
elämän sovelluksissa. Televisioiden LCD-
näyttöjen, tietokoneiden ja matkapuhelin-
ten näyttöjen taustavalot ja LED-tekniik-
ka perustuvat luminesenssin yhteen alala-
jiin, elektroluminesenssiin. Se perustuu
sähkökentän ja tiettyjen aineiden kuten
indiumin, galliumin, kuparin ja hopean

MIKSI JOTKUT MINERAALIT

Satu Hietala
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väliseen reaktioon. Termoluminesenssia
käytetään vanhojen arkeologisten esinei-
den esimerkiksi ruukunpalojen ajoittami-
sessa. Esineiden ikä voidaan ajoittaa jopa
kymmeniä tai satoja tuhansia vuosia ajas-
sa taaksepäin. Menetelmässä elektronien
viritystila vapautetaan lämmittämällä sitä,
jolloin energia vapautuu valona.

Triboluminesenssi näkyy kuin piene-
nä salamaniskuna silloin kun kahta kvart-
sinkappaletta lyödään tai hangataan lujaa
toisiaan vasten. Radioluminesenssi syn-
tyy radioaktiivisen säteilyn vaikutuksesta.
Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi
muun muassa pimeässä hohtavissa kello-
taulujen numeroissa. Fotoluminesenssis-
sa ultraviolettivalo, infrapuna sekä fotonit
eli valohiukkaset virittävät atomissa olevia
elektroneja, ja viritystilan purkautuessa
atomi säteilee valoa. Fotoluminesenssi jae-
taan fluoresenssiin ja fosforenssiin. Fos-
forenssissa fosforoiva aine voidaan altistaa

Kokoelma fluoresoivia kiviä Juuan Kivikeskuksessa. Näytteet ulkomaiden parhaista
fluoresoivien mineraalien esiintymistä. Kuva Satu Hietala.

Olen katsellut UV-valon alla
monesti mineraaleja ja minua
on kiehtonut niiden loisto ja
värimaailma. Valitettavasti

halpa UV-valoni ei pysty valaisemaan huo-
neenvalossa eikä varsinkaan ulkoilmassa
mineraaleja, että näkisin niiden hehkun.
Aina kun halusin katsoa kivinäytettä, oli
mentävä pimeään huoneeseen, eli käytän-
nössä kiven ja UV-valon kanssa vessaan.

Etsin netistä laatikkoa UV-valolle ja sel-
lainen löytyi, hinta vain hirvitti. Ei autta-
nut muu kuin mennä paikalliseen liikkee-
seen etsimään mustaa muovisaavia. Löy-
sin sieltä Eimerin valmistaman 12 litran
muovilaatikon, korkeutta 20 cm x leveyt-
tä 25 cm x pituutta 35 cm. Sitten alkoi
suunnittelu valolähteen, katseluaukon ja
näytteen käsittelyaukkojen paikasta ja
koosta.

Reikien poraamiseen käytin reikäsahaa
tai reikäporaa. Mikä nyt sitten mahtaa olla
oikea nimitys? UV-lampun ja katselua-
ukon reiät tein rälläkällä. Sen voi tehdä

Fluoresoivien mineraalien

myös mini drillillä laittamalla siihen kat-
kaisulaikan kiinni.

Mittasin käteni leveyden ja siitä mää-
räytyi käsittelyaukon koko, josta myös
näytteitä voi viedä sisälle. Oli myös estet-
tävä valon pääsy käsittelyaukon kautta laa-
tikon sisälle. Siihen tarkoitukseen hyllystä
löytyi millimetrin paksuista kumimattoa.
Reunoille löin pienet reiät ja vedin matto-
puukolla kumin halki reiästä toiseen. Pik-
kureiät viillon päässä estävät kumin repei-
lyn käsiä sisään työnnettäessä. Kumin kiin-
nittämiseksi tein vesivanerista pyöreät ke-
hät, joiden väliin kumi puristui ja pysyi
paikallaan. Isommat näytteet saa sisälle
nostamalla laatikon ilmaan ja sujauttamalla
näytteen sitä kautta sisään.

Kun laatikkoa nostetaan, putoaa var-
masti UV-lamppu lattialle, siis lamppu on
kiinnitettävä laatikkoon. UV-valon kahvan
nurkkiin kaksi reikää ja ruuvit siitä muo-
vilaatikkoon. Näin ei vahinkoa pääse käy-
mään laatikkoa siirrettäessä ja nosteltaes-
sa.

Katseluaukon koko ja asema teetti eni-
ten työtä, aukkoa jouduin muutamaan
kertaan suurentamaan saadakseni katselu-
kulman oikeaksi. Näyte on nähtävä aina-
kin osin, kun se on laatikon pohjalla ole-
valla mustalla pehmusteella. Katseluaukon
tein muovilaatikosta, jonka halkaisin ja
kavensin mielestäni oikeaan kokoon. Jo-
kainen voi keksiä omia ratkaisujaan katse-
luaukon osalle. Reunaan jouduin asenta-
maan mustaa verkaa peittääkseni ylimää-
räiset valon kulkuaukot.

Laatikko on toiminut moitteettomasti,
liikkuvien osien paljoudesta huolimatta.
Nyt ei tarvitse vessaa varata katsellakseen
fluoresoivia mineraaleja. Kun UV-lamppu
toimii paristoilla, voi laatikon ottaa mu-
kaan retkille. Sen voi myös asettaa ison
kiven päälle ja tutkailla katseluaukosta,
näkyykö hohtavia mineraaleja.

UV-lamppu on helppo irrottaa ja lait-
taa laatikon sisälle, kantokahvasta kiinni
ja menoksi. Kaikki kulkee katselulaatikos-
sa mukana.

Teksti ja kuvat: Risto Ilvonen

katselulaat ikko

Tee se itse...
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näkyvälle valolle ja siirrettäessä pimeään,
se hehkuu valoa. Fosforenssissa viritysener-
gia ei siis purkaudu nopeasti, vaan hyvin-
kin pitkän ajan kuluessa, luoden hitaasti
hiipuvan hehkun. Fosforoivia aineita käy-
tetään pimeässä loistavissa tarroissa sekä hä-
täpoistumismerkinnöissä.

Fluoresenssissa viritysenergia purkau-
tuu puolestaan hyvin nopeasti, jolloin ei
nähdä pitkää jälkihehkua niin kuin fosfo-
renssissa. Fluoresenssi-ilmiötä käytetään
puolestaan hyväksi muun muassa loiste-
lampuissa sekä plasmanäytöissä. Plasma-
näytöissä plasman synnyttämä ultraviolet-
tivalo muutetaan fluoresenssin avulla nä-
kyväksi valoksi. Pyykinpesussa syntyy ke-
miallisia reaktioita ja siksi sellaiset pesuai-
neet, jotka sisältävät valkaisevia ainesosia,
aiheuttavat tekstiilien fluoresenssia. Myös
hampaat fluoresoivat, koska ne sisältävät
paljon luonnon fosforia.

FLUORESENSSI
APUNA  MINERAALIEN

TUNNISTAMISESSA
Maapallolta tunnetaan monia fluoresoivia
mineraaleja. Fluoresenssia käytetään apu-
na mineraalien tunnistamisessa. Mineraa-
lien fluoresenssissa ultraviolettivalo virit-
tää mineraaleissa olevien atomien elekt-
roneja ja valo näkyy kun viritystila pur-
kautuu. Ultraviolettivalolla valaistujen
mineraalien värit voivat olla huikeita ja
kiviin tulla taianomaisia hehkuja. Kivet
muuttuvat kuin eläviksi olennoiksi.
Fluoresoivat mineraalit ovatkin keräilijöi-
den suosiossa niiden väriloistonsa vuoksi.
Värit ja niiden vaihtelu johtuvat eri alku-
aineista ja niiden eri hapetusasteista. Näi-
tä ovat esimerkiksi lyijy, mangaani ja
kromi, volframi sekä kupari sekä harvinai-
set alkuaineet kuten europium ja yttrium.

Mineraalien luminisoiva väri poikkeaa

yleensä hyvin voimakkaasti sen normaa-
lista väristä tai sitten väri saattaa voimis-
tua, kuten esimerkiksi punainen rubiini
fluoresoi kromin vaikutuksesta voimak-
kaamman punaisena. Volframia sisältävät
kivet fluoresoivat sinisinä ja uraania sisäl-
tävät hohtavat voimakkaan vihreinä. Kal-
siittipitoinen kivi hohtaa usein punaisena
ultraviolettivalossa ja sen väri johtuu man-
gaanista.

Mineraalien hohto riippuu niissä ole-
vien alkuaineiden lisäksi myös esim. virit-
tävän ultraviolettivalon aallonpituuksista.
Suurelle osalle mineraaleista fluoresoinnin
aiheuttaa ultraviolettivalo, jonka aallonpi-
tuus on 250–350 nanometriä. Suomesta
tunnetaan monia fluoresoivia mineraaleja
kuten esimerkiksi scheeliitti, zirkoni, eräät
uraania sisältävät kvartsit, kalsiitti, tremo-
liitti, spodumeeni, eukryptiitti ja fluoriit-
ti.

UV-laatikko valmiina.

näytteen käsittelyaukko

katselu-
aukko

UV-
lamppu

Käsittelyaukko 90 mm, ulkokehä 120 mm.

aukko 90 mm
120 mm

kumilevyn paksuus 1 mm, kumilevyn
päähän tehty reikä repeämän estämi-
seksi, leikkaukset neljään suuntaan

UV-lampun kiinnitys ja katseluaukko
100 mm x 30 mm.

UV-lampulle ja katseluaukolle tehty
reikä muoviastian pohjaan

UV-lamppu

katseluaukko
100 x 30 mm

UV-lamppu kiinnitetty
kulmista ruuvilla putoamisen
                       estCiseksi

Osien hankintapaikat
Reikäsaha: http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/hiominen_-poraaminen/poraaminen/reikasahat/muut
UV-lamppu: http://www.raytechultraviolet.com/product-versalume.php
Suomen Jalokivituote, Piipontie 12, 90540 Oulu, puh: 08 555 6855 tai 0500 687 887

UV-lamppu, malli: Reytech Versalume, aallonpituudet
254 nm ja 365 nm.

UV-laatikko alta. Katseluaukon
koko alta 125 x 45 mm.

katseluaukon koko sisältä 45 x 120 mm

muovilaatikon koko 12 litraa 255 x 350 mm

aallonpituus
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Graniitit koostuvat maasälvistä, kvartsista ja kiilteistä. Maa-
sälvät ja kvartsi ovat kovia ja meikäläisissä olosuhteissa ra-
pautumattomia. Kiilteistä biotiitti rapautuu, kun taas mus-

koviitti on rapautumaton.
Uutiset ovat kertoneet, että Kaakkois-Suomen rapakivigraniitin

käyttöä rakennuskivenä kehitetään ja etsitään uusia esiintymiä suo-
malais-venäläisenä yhteistyönä. Hanke on erinomainen, sillä kivi
on kestävä rakennusmateriaali. Rapakivigraniitin luulisi nimensä
perusteella rapautuvan helposti, ja niin se tekeekin helpommin kuin
tasarakeinen, punainen graniitti. Rapakiven sisältämät biotiittini-
put hajoavat ja kivi moroutuu. Tähän menee kuitenkin vähintään
10 000 vuotta, joten rapakivikin on kestävää tavaraa nimestään
huolimatta.

Länsi-Lapissa Ylitornion ja Pellon alueilla on laajat graniittialu-
eet. Joitain punaisia ja tasarakeisia graniitteja on testattu raken-
nuskivinä, mutta hyvistä tuloksista huolimatta kiven louhintaan ei
ole ryhdytty. Tähän lienee ollut syynä markkinoiden pienuus. Nyt
vaikuttaa siltä, että kivellä on jälleen menekkiä kestävänä ja luon-
nonmukaisena rakennusmateriaalina. Länsi-Lapin graniitit esiinty-
vät korkeina vaaroina, mikä osoittaa niiden kulutuskestävyyttä. Osa
graniiteista on punaisesta kalimaasälvästä, kvartsista ja biotiitis-
ta koostuvaa tasarakeista kiveä.

Ylitornion kunnassa Raanujärven kylässä on Jolmavaara. Sen kivi
on hyvää rakennuskivityyppiä. On ilmeistä, että Jolmavaaran gra-
niittiin liittyy monenlaisia muunnoksia, koska irtokivissä on todet-
tu olevan sinikvartsista graniittia. Myös rapakiveä, kvartsiporfyyriä
ja hienorakeisia apliittisia muunnoksia on alueen moreenissa. Il-
meisesti näitä kivilajeja on myös Jolmavaaran kallioperässä. Jol-
mavaaran tyyppiset kivet ovat hyviä rakennus- ja korukiviä.

Toinen alueen graniittityyppi on syeniitti. Se poikkeaa edellisis-
tä siten, että siinä on mukana amfiboleja. Tämän lisäksi siinä on
apatiittia, jossa on uraania, toriumia ja harvinaisia maametalleja.
Niitä ovat esimerkiksi lantaani, yttrium, samarium, cesium, cerium,
neodyymi ja europium. Ne ovat ns. high-tech -metalleja ja monesti
jopa kultaa kalliimpia.

Olisi erittäin suotavaa, että Ylitornion kunta olisi aktiivinen GTK:n
suuntaan ja aloittaisi lähitulevaisuudessa keskustelut graniittien
käyttökelpoisuuden kartoittamisesta. Jolmavaara on otollinen lou-
hoksen paikaksi, sillä alkuperäinen luonnonmaisema on perusteel-
lisesti muuttunut, kun Ancylusjärven rantamuodostumat on kaivet-
tu ja siirretty rakennustarkoituksiin.

rakennuskivinä
Graniitit
Teksti ja kuvat  Eelis Pulkkinen
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Osittain moroutunutta rapakivigraniittia.

Kuusivarassa on syeniittiä ja siellä on Morenian louhos. Nyt louhok-
sella ei ole toimintaa ja kaikki tuotteet on siirretty käyttäjille. Sopii
vain toivoa, ettei syenittimursketta ole käytetty asuntojen perustuk-
siin. Kiven väri muistuttaa vispipuuroa.
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iime vuonna eräillä kivi-
messuilla pikkupoika tuli

äitinsä kanssa näyttämään
kirkkaanväristä kidesikeröä,

jonka poika taskurahoillaan oli
ostanut. Heitä askarrutti oliko näyte myy-
ty oikealla nimellä ja hinnalla. Itse jäin
pohtimaan, että tosi myrkyllisiä mineraa-
leja sitä lapsille myydään. Kun vanhem-
matkaan eivät tiedosta riskejä, niin näyt-
teet saattavat lasten leikeissä olla ongelma.

Mineraalit voivat aiheuttaa terveyshait-
toja kolmella tavalla. Ensinnäkin ne voi-
vat olla kemiallisesti myrkyllisiä. Toiseksi
eräiden mineraalien pöly voi vahingoittaa
keuhkoja. Kolmanneksi radioaktiiviset
mineraalit voivat aikaansaada soluihin sä-
teilymuutoksia. Aineen määrä, myrkylli-
syys ja jokaisen ihmisen yksilöllinen herk-
kyys ovat kaikki muuttujia, jotka vaikut-
tavat riskiin.

Kiviharrastusta pidetään yhtenä terveel-
lisimmistä ajanviettotavoista, ja oikeista
syistä. Se innostaa reippaalle ulkoilulle ja
antaa monipuolisia sosiaalisia ja kädentai-

turvalliseen kiviharrastukseen

dollisia virikkeitä harrastajan iäs-
tä riippumatta. Pieni varovai-
suus näytteitä käsiteltäessä on
kuitenkin tarpeen. Asbestin ja
uraanin lisäksi kivissä voi ni-
mittäin olla muitakin haitalli-
sia aineksia.

Kemiallisesti vaarallisimpia
ovat trooppisten maiden mal-
miesiintymien rapautumis-
vyöhykkeessä tavattavat arsee-
nin, elohopean tai antimonin
räikeän väriset, jauhemaiset
tai multamaiset kidekasau-
mat. Ne ovat yleisiä näyttei-
tä kivimessuilla ulkomaisten
myyjien pöydillä, mutta
onneksi vastaavat saostu-
mat ovat Suomen kalliope-
rässä harvinaisia.

Kiviharrastajille ja työs-
sään jatkuvasti kivien paris-
sa toimiville on tästä syys-
tä laadittu GTK:ssa selvi-
tys terveydelle haitallisista

Terveydelle vaarallisia kiviä löytää Suomesta tosi harvoin. Toisaalta kivimessuilla voi
törmätä ulkomaisiin koreanvärisiin kidesikeröihin, jotka ovat myrkyllisiä. Riski on
pieni mutta todellinen. Kivipölylle altistuminen vuosien ajan on kiviharrastajalle
paljon suurempi riski. Hiomotilojen huolellinen siivous on
siihen parasta ennaltaehkäisyä.

Kalkantiitti on helppoliukoinen, keinotekoisesti kiteytetty kuparimateri-
aali. Sen myynti on Helsingin korukaupoissa yleistä. Vaara on siinä, että
pikkulapset saattavat nuolla kotiin päätyneitä karamellimaisia kidesike-
röitä. Kuva: Kari A. Kinnunen.

MYRKKYKIVIIN TÖRMÄÄ

SUOMESSA VAIN HARVOIN

Kari A. Kinnunen

Vinkkejä

Polarisaatiomikro-
skooppikuva Tuusniemen Paakkilan anto-
fylliittiasbestista. Asbestikuidut leijuvat ilmassa ja ne voivat
kertyä keuhkoihin. Eräät korumateriaalit, kuten nuummiitti,
saattavat sisältää pieniä määriä asbestiluokan kuituja. Hio-
mojen puhtaudesta huolehtiminen onkin kiviharrastajalle
yksi tärkeä henkivakuutus. Kuva Kari A. Kinnunen.

V
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1 Erittäin myrkyllistä auripigmenttiä on ollut myynnissä kivimessuilla
2012. Auripigmentin (engl. orpiment) kemiallinen kaava on As2S3. Tätä
mineraalia on käytetty myös värijauheena, mutta myrkyllisyyden takia sen
käytöstä öljyväreissä on luovuttu. Kuva Kari A. Kinnunen.

2 Kolumbiitti ja monatsiitti ovat harvoja jonkin verran korukivikäyttöön
hiottuja säteileviä mineraaleja Suomessa. Kuvan Kaatialan pegmatiitin
kolumbiitti-Fe kide on 7 cm ja 554 g. Kaatialan suurehkoista kolumbii-
teista hiottuja cabochoneja on jonkin verran koruissa. Niiden jatkuva
käyttö ihoa vasten ei ole suositeltavaa. Kuva Kari A. Kinnunen.

3 Harvoja vaarallisia aineksia Suomessa ovat uraanipitoiset saostumat
rakopinnoilla eräissä kallioleikkauksissa. Ne muistuttavat paljon epi-
dootti- ja kloriittisilauksia. Onneksi niitä on tavattu vain seuduilla, joilla
tiedetään säteilyriskeistä kuten Askola, entinen Eno ja Nummi-Pusula.
Kuva-alan leveys noin 4 cm. Kuva Kari A. Kinnunen.

4 Aurikalsiitti (nimilapussa audikalsiitti) (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 myyn-
nissä kivimessuilla 2012. Raskasmetalleja sisältäviä karamellimaisia
kidekuorrutuksia on hyvä säilyttää kotona lasivitriinissä. Kuva Kari A.
Kinnunen.

5 Osa sikeröistä on vaarattomia, osa lievästi vaarallisia. Baryytti
(bariumsulfaatti) on veteen heikosti liukoisena suhteellisen vaaraton.
Sitä jopa käytetään varjoaineena mahalaukun röntgenkuvauksissa.
Serussiitti (lapussa syrisiitti) puolestaan on lyijykarbonaattia, veteen
baryyttiä helppoliukoisempi, ja siten haitallinen aines. Kivimessut 2011.
Kuva Kari A. Kinnunen.

6 Myös monet tutkimusvälineet voivat olla riskinpaikka. Lyhytaaltoisella
UV-lampulla ei saa tarkastella tiskipöydällä näytteen mahdollista fluore-
senssia. Risto Ilvosen tässä lehdessä esittelemä katselulaatikko tai aina-
kin musta heijastamaton alusta on suositeltavaa. Lampun UV-säteily on
verrattavissa suoraan aurinkoon katsomiseen ilman suojalaseja. Kuva
Kari A. Kinnunen.
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ja vaarallisista kivinäytteistä. Selvitys on
netissä Geologian tutkimuskeskuksen
(GTK) raporttitietokannassa (Kinnunen
2012).

MIHINKÄÄN
PANIIKKIIN EI OLE SYYTÄ

Selvityksen johtopäätökset eivät anna eri-
tyistä aihetta huoleen kiviharrastukseen
liittyvistä riskeistä. Suomen mineraalit ja
kivilajit ovat enimmäkseen turvallisia kä-
sitellä. Myrkyllisiä mineraaleja tapaa luon-
nossa harvemmin kuin vaikkapa myrkky-
sieniä.

UV-lamppuja on sekä lyhytaaltoi-
sia että pitkäaaltoisia. Lyhytaal-
toiset ovat vaarallisia käyttää.
Alareunan pieni LED-kynälamppu
on pitkäaaltoinen, setelien aitou-
den testaamiseen käytetty, ja
turvallinen. Samoin punarunkoi-
nen postimerkkeilyyn tarkoitettu
on turvallinen. Ylimmäinen kivi-
harrastajien käyttämä lamppu on
lyhytaaltoista UV-säteilyä tuottava
ja vaarallinen. Lampun tyypin voi
testata scheeliitillä, sillä se fluo-
resoi voimakkaasti pelkästään
lyhyellä UV-säteilyllä. Kuva
Kari A. Kinnunen.

Todelliset riskit siis ovat kivimessujen
ulkomaisissa värikkäissä kidesikeröissä.
Niissä voi olla kemiallisesti hyvinkin myr-
kyllisiä mineraaleja. Messujen lapsivierai-
ta onkin pystyttävä niiltä suojelemaan.

Heikosti veteen liukenevat kirkkaanvä-
riset mineraalit eivät ole todellinen ter-
veysriski, vaikka ne sisältäisivätkin myrkyl-
lisiä raskasmetalleja. Esimerkiksi hiojien
suosikki malakiitti ei ole tässä mielessä va-
kava ongelma. Sitä käsiteltäessä käsien pesu
ja pölyn välttäminen on riittävä varotoi-
mi. Malakiitti on kuparin karbonaattia eikä
kovin helposti veteen liukenevaa. Nyky-

ään malakiitin sijasta pigmenttinä käytet-
tävä malakiittivihreä sitä vastoin on myr-
kyllinen synteettinen orgaaninen väriaine.
Mutta sillä ei oikeastaan ole muuta samaa
malakiitin kanssa kuin väri.

Toisaalta kaikki kvartsipitoiset materi-
aalit ovat pölynsä takia terveydelle haital-
lisia jos hiomotilojen puhtaudesta tingitään
ja altistuminen jatkuu vuosia. Samoin on
nuummiitin laita, sillä siitä irtoaa työstet-
täessä jonkin verran asbestiluokan mine-
raalineulasia.

Kiviharrastajan itsensä kannalta hiomo-
tilojen kivipöly on suurin uhka. Tilojen
tunnollinen ja säännöllinen siivoaminen
on ehdoton edellytys. Paperiset kostutetut
talouspyyhkeet ovat suositeltavimpia puh-
distukseen kuin tavalliset pyyhkeet ja rä-
tit. Kuivumaan päässeet paksut kivipöly-
kerrokset ovat vaikeita ja vaarallisia siivo-
ta.

RAPORTTI MYRKKYKIVISTÄ:
Kinnunen, Kari A. 2012. Kivi- ja mine-
raalinäytteiden kemiallinen ja fysikaalinen
vaarallisuus. Selvitys kiviharrastajille. 26 s.
Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti,
60/2012.

Verkossa: http://arkisto.gtk.fi/2012/
60_2012.pdf

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Geologian tutkimuskeskuksen
(GTK) kaikki julkaisut ovat

nyt saatavissa sähköisessä muodossa
laitoksen alkuajoista tähän päivään asti.
Julkaisuja on tuotettu verkkoversioi-
na koko 2000-luvun ajan, ja julkaisu-
arkiston täydentämiseksi toteutettiin
vuonna 2011 massiivinen skannaus-
projekti. Projektissa skannattiin yh-
teensä noin 800 julkaisua, sisältäen
noin 1 500 artikkelia ja noin 45 000
sivua. Kaikkiaan GTK:n julkaisuarkis-
to sisältää nyt noin 1 600 julkaisua

GTK:n kaikki julkaisut ovat
nyt sähköisesti saatavissa

(ml. karttaselityksiä) ja noin 4 000 artik-
kelia vuodesta 1885 alkaen.

Julkaisujen käytettävyyden parantami-
seksi tiedostoihin tehtiin prosessissa teks-
tintunnistus, ja tuotettiin sekä kirjanmer-
kit että artikkelit. Julkaisut ovat pääasiassa
englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä,
mutta varhaisempia löytyy myös saksan-
ja ranskankielisinä. Koko julkaisuaineisto
on maksuttomasti käytettävissä GTK:n
verkkosivuilla, ja haettavissa tietopalvelui-
den tietokannoista (http://www.gtk.fi/tie-
topalvelut/julkaisut/julkaisut/). Mukana

on myös historiallisia teoksia sekä jo
loppuunmyytyjä julkaisuja.

Projektiin ovat osallistuneet ESY:n
tietopalveluista Paula Tarvainen (ai-
neiston kokoaminen ja logistiikka),
Helena Saarinen (tekninen määritte-
ly), Eija Törmälä (julkaisuaineiston
verkkoon saattaminen) ja Maija Pen-
nanen (koordinointi ja yhteydet pal-
veluntarjoajaan). Kaikki osallistuivat
myös tulosten vastaanottoon liittyvään
laatukontrolliin.
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Katsaus yhdistyksen
toimintaan

Mineralia-lehti perustettiin jo
syksyllä 2010 ja sain lehden
tekijöiksi mitä parhaimman

tiimin: päätoimittajana Kari A. Kinnunen,
toimituskunnassa Satu Hietala ja Jari Ne-
nonen sekä Toni Eerola. Itse häärään toi-
mitussihteerinä ja ulkoisen ”kattauksen”
luomisessa. Lehden ensimmäinen nume-
ro on nyt edessäsi. Suurella ilolla ja innos-
tuksella olemme tätä lehteä tehneet. Toi-
vottavasti se välittyy myös sinulle. Ensi
vuonna lehden on tarkoitus ilmestyä neljä
kertaa vuodessa. Mineralia julkaistaan pa-
perilehden lisäksi myös nettilehtenä koti-
sivuillamme, jotka nyt vielä ovat googlen
alla, mutta on tarkoitus perustaa sivut lä-
hiaikoina www.tampereenkivikerho.fi
-osoitteeseen.

Tampereella on vireää kiviharrastustoi-
mintaa ollut 1980-luvulta asti, jolloin

helsinkiläinen jalokivihioja Tauno Paronen
jo suositteli tamperelaisille oman kerhon
perustamista. Tampereen Kivikerho perus-
tettiinkin 21.10.1986, mutta rekisteröimi-
nen jäi tuolloin tekemättä. Elokuussa 2010
pidettiin uusi perustava kokous ja 16.11.
2010 kerho merkittiin yhdistysrekisteriin.

Menoa ja meininkiä on uuden perus-
tamisen myötä riittänyt niin, että emme
huomanneet juhlistaa 25-vuotistaivaltam-
me. Eivät ne aiemmatkaan vuodet mitään
hiljaiseloa olleet. Kerran kuukaudessa ko-
koonnuttiin kivi-iltoihin mm. 1980–90-
luvulla pääkirjasto Metson luentosaliin
”kivineuvoksemme” Paavo Korhosen hy-
vin valmisteltuja luentoja kuuntelemaan.
Sittemmin, vuodesta 2004 lähtien kivi-il-
lat on järjestetty Tampereen Taivaltajat ry:n
kokoushuoneistossa.

Olemme liikkuvaisia ja laumasieluisia.
Kiviretket kotimaahan ja ulkomail-

le kuuluvat jokavuotisiin kuvioihimme.

Ensimmäinen ulkomaanretki suuntautui
1995 Saarenmaalle. Seuraavat Unkariin,
Puolaan, Slovakiaan, Irlantiin, Kuolan nie-
mimaalle, Tsekkiin, Uralille jne. Asiantun-
tijaoppaiana kulloisenkin maan geologi tai
mineralogi, monasti myös alan yliopisto-
professori. Aina ei retkiltä löydä hienoa mi-
neraalinäytettä tai sykeröä, mutta ei sen
niin väliäkään ole. Keväällä edesmenneen
jäsenemme, ekonomi Pekka Salosen sa-
noin: ”Ne kivet ovat vain tekosyy. Tärkein-
tä on yhdessäolo ja retkeily mukavan po-
rukan kanssa tutustuen maihin ja paikkoi-
hin, joihin tuskin muuten tulisi mentyä.”

Tänä vuonna on tehty kolme kotimaan
retkeä: toukokuussa Paraisten kalkkikivi-
louhokselle ja Haverin kultakaivoksen
museoalueelle sekä elo-syyskuussa upea
bussiretki Itä-Suomeen, jossa kohteena
Kuopion GTK, Outokummun vanha kai-
vos, Mökkivaaran louhos, Möhkön ruuk-
ki ja Pampalon kultakaivos. Asiantuntija-
oppaina mukana Kuopion GTK:sta Satu
Hietala ja Jari Nenonen.

Ensi vuonna on tarkoitus kotimaan ki-
viretkellä painua puolentoista kilometrin
syvyyteen Pyhäsalmen kaivokseen. Ulko-
maan retkiä valmistellaan mm. kivimessuil-
le Kuolan niemimaalle ja meripihkaretkelle
Liettuaan ja Kaliningradiin ja mahdollisesti
Gdanskiin asti.

Yhdistyksellemme on löytynyt kiven-
hiontaan, kurssi-, kokous- ja muu-

hunkin kokoontumiseen soveltuvat siistit
ja hyvät toimitilat osoitteesta Veturikatu
33. Tilat ovat RaTa ry:n kerhotiloja, jotka
olemme vuokranneet ja toimimme siellä
yhteistyössä taidekerhon kanssa. Kivenhi-
ontapäivämme on perjantai ja sovittuina
viikonloppuina sekä tarvittaessa maanan-
taisinkin tulemme järjestämään erilaisia
kursseja, kuten mm. pyöröhionta-, kiven-
istutus-, koru- ja hopeakursseja sekä mah-

dollisesti helmeily- ja mineraalimaalaus-
kurssit. Kivenhiomotoimintamme Veturi-
kadulla pyörähtää käyntiin juhlavin ava-
jaismenoin tammikuussa.

Luentotyyppiset kivi-illat jatkuvat edel-
leen kerran kuukaudessa perjantaina tu-
tuissa Tampereen Taivaltajien kokoustilois-
sa, Kortelahdenkatu 10, Tampere. Kivi-il-
loista ja luentoaiheista sekä muusta toimin-
nastamme tulee ajankohtaistas tietoa ko-
tisivuillemme sekä sähköpostitse tuttuun
tapaan kaikille jäsenkirjeitse.

Olemme piskuinen, mutta terhakka yhdis-
tys, johon kuuluu jäseniä eri puolilta Suo-
mea: Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta,
pääkaupunkiseudulta, Lahden suunnalta,
Ruovedeltä, Porista, Turun suunnalta,
Ahvenanmaalta sekä tietysti Tampereelta
ja ympäristökunnista. Jäsenmaksu on
kymppi, liittymismaksua ei ole.

Tervetuloa mukaan porukkaan!

Liisa Hertell
Puheenjohtaja

TAMPEREEN KIVIKERHO RY, NUORI - VANHA - TUTTU
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esilahtelainen Hannu
Puotila lähetti tutkittavak-

seni kaksi löytämäänsä hy-
välaatuista korundia. Hän löy-

si ne parina kesänä työskennel-
lessään Lapin Kullankaivajain Liiton
(LKL) Sopukulta-valtauksella. Korundit
ovat kumpikin punaisia. Isommassa ko-
rundissa ei ole selvästi läpikuultavia osia.
Pienempi on hieman haaleampi väriltään,
mutta siinä on useita läpikuultavia koh-
tia. Lisäksi tässä kivessä on myös sinisiä
alueita. Osa kivestä on riittävän läpinäky-
vää, jotta se voidaan luokitella laadultaan
jalokorundiksi.

Kooltaan tämä, vuonna 2011 löytynyt
jalokorundi on 20 x 12 x 6 mm ja se pai-
naa 2,62 g. Pääosa kivestä on heikosti ru-
biininpunaista, mutta siinä on myös safii-

Kari A. Kinnunen

Lapista, Elsaojalta

Kaksivärinen rubiini/safiiri

Jalokorundin onnellinen löytäjä Hannu Puotila Elsaojalla. Kuva Erja Puotila 2012.

V

Hyvälaatuinen punainen korundi Elsaojalta 10 g ja 24
mm. Kide on kromipitoinen mutta ei tarpeeksi läpinä-
kyvä rubiiniksi. Löytäjä Hannu Puotila 2012. Kuva Kari
A. Kinnunen.
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rinsinisiä alueita. Läpinäkyvyys tässä ko-
rundissa on 0,819 mm. Se on kymmenen
mittauksen keskiarvo. Parhaimmissa kah-
dessa mittauskohdassa läpinäkyvyys on 1,2
mm eli riittävä jalokorundiksi. Läpinäky-
vyyden minimivaatimus 1,0 mm tulee sii-
tä, että silloin kiteestä on jo mahdollista
hioa kaupallisesti myyntikelpoinen bril-
janttihiontainen viistekivi.

UV-säteilyn aiheuttama fluoresenssi on
tässä jalokorundissa heikkoa, mutta havait-
tavaa. OPL-diffraktiospektroskoopilla kro-
min viivat sitä vastoin erottuvat punaisel-
ta spektrin alueelta hyvinkin voimakkaa-
na. Chelsean värisuotimella ei kuitenkaan
havaitse kromille tyypillistä punertumaa.

Tämä rubiinista ja safiirista koostuva
jalokorundi on parting-tasojen myötäinen
lohkokappale. Se on osa ainakin kaksi ker-
taa kookkaampaa kidettä. Kappaleen kul-
mat ovat pyöristyneet, mutta osa parting-
pinnoista on yhä kulumattomia ja kiiltä-
viä. Lapin korundeissa havaitsee tavallisim-
min romboedripintojen ja/tai asematason
suuntaista partingia. Tässä kaksivärisessä
jalokorundissa parting vaikuttaisi olevan
romboedripinnan suunnassa.

LKL:n valtaukselta Palsinojan Elsaojal-
ta (kaivnro 7736/1 “Sopukulta”) on löy-
tynyt parin vuoden aikana hienokullan
ohella muutamia parinkymmenen gram-
man hippuja. Muista löytyneistä arvoma-
teriaaleista on ollut vähemmän tietoa. Kai-
vu tapahtuu melko perinteisin menetel-
min, joten olosuhteet ovat suotuisia myös
korukivien löytymiselle.

Lapista on vuosien varrelta tavattu mo-
nia selvästi kaksivärisiä, tavallisia korun-
deja. Havaittuja tyyppejä ovat harmaa /
valkoinen vyöhykkeinen, ruskea / lähes

musta säteettäinen (Lapin
tähti tyyppi), harmaa / si-
ninen vyöhykkeinen, har-
maa / sininen läikikkäinen
ja punainen / sininen läi-
kikkäinen.

Aarne Alhosen Puskuo-
jalta keräämiä korundeja
(Kinnunen ja Johanson
1993) ja Marjut Telilän
Miessiltä taltioimia korun-
deja (Kinnunen 2008) on
tutkittu ja luokiteltu
GTK:ssa laajimmin. Kak-
sivärisiä korundeja löytyi
kummankin kerääjän ko-
koelmista. Marjut Telilän
Miessin korundeissa oli
jopa punertava korundi,
jolla oli verraten kirkas sa-
fiiriydin (Kinnunen 2008).
Lapin suurin (440 g) ja toi-
seksi suurin (391 g) korun-
di ovat nekin kaksivärisiä,
harmaita, joissa on verraten
kirkkaita safiiriläikkiä
(Kinnunen 2011).

Vastaavia kaksivärisiä (rubiini/safiiri)
jalokorundeja on tavattu ainakin Madagas-
karin Saovinandrianasta. Laadultaan ja ul-
konäöltään ne ovat lähellä tässä kuvattua
Hannu Puotilan erinomaista löytöä.

Kirjallisuus

Kinnunen, Kari A. 2008. Rubiineja Lapista
Miessijoelta. 15 s. + 1 liites. Geologian
tutkimuskeskus, arkistoraportti, M19/
3812/2008/34.

Netissä: http://arkisto.gsf.fi/m19/3812/
m19_3812_2008_ 34.pdf

Kinnunen, Kari A. 2011. Lapin kullanhuuh-
donta-alueiden kookkaimmat korundit.
9 s. Geologian tutkimuskeskus, arkisto-
raportti, 21/2011. Netissä: http://
arkisto.gtk.fi/2011/21_2011.pdf

Kinnunen, Kari A.; Johanson, Bo 1993. Ra-
portti korukäyttöön vuosina 1981–1990
huuhdottujen korundien mineralogiasta,
gemmologisista ominaisuuksista ja löytö-
historiasta Lemmenjoen alueella Puskuo-
jalla. 17 s., 6 liites. Geologian tutkimus-
keskus, arkistoraportti, M19/3811/93/1.
Netissä: http://arkisto.gtk.fi/m19/3811/
M19_3811_93_1.pdf

Elsaojan jalokorundi sisältää rubiinia ja safiiria. Kooltaan se on 2,6 g
ja 20 mm. Muoto on parting-tasojen myötäinen levy. Löytäjä: Hannu
Puotila 2011. Läpikulkeva valo. Kuva Kari A. Kinnunen.

Elsaojan rubiini/safiiri levyn läpinäkyvyydeksi mitattiin pola-
risaatiomikroskoopilla parhaimmillaan 1,2 mm. Kuva Kari A.
Kinnunen.

Mikroskooppikuva Hannu Puotilan Elsaojan rubiini/safiirin flui-
disulkeumista. Näiden avulla mitattiin kiteen läpinäkyvyys.
Kuva-alan leveys 0,2 mm. Kuva Kari A. Kinnunen.

Jalokorundin löytöpaikalla Elsaojalla Erja Puotila ja rumpu/rän-
nin yhdistelmä. Korundi ja noin 5,5 g kultaa löytyivät melko pin-
nasta. Kuva Hannu Puotila 2011.
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inulle annettiin tutkit-
tavaksi Marokosta me-
teoriittina ostettu näy-
te (Kuva 1). Ensi vai-
kutelma näytteestä on-

kin hyvin meteoriittimainen: Se on väril-
tään raudan musta ja himmeän metallikiil-
toinen kuten rautameteoriitit. Pinta on
kuoppainen kuten sellaisilla rautameteo-
riiteilla, joista ilmakehän kitka on poltta-
nut pois helpommin hajoavat sulfidisul-
keumat (troiliittia). Käteen näyte tuntui
raskaalta, mutta ei selvästikään niin raskaal-
ta kuin metallisen raudan olisi olettanut.
Pikainen tarkistus käsimagneetilla osoitti
että näyte ei ole magneettinen. Se ei siis
ole rautameteoriitti.

Teräspiikillä raaputettaessa näytteen
pinta tuntui todella kovalta ja vasta volf-

Tutkittavana mahdollinen
meteoriitti Marokosta

Pasi Heikkilä
Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

ramkarbidipiikillä siihen tuli vaivoin naar-
mutusjälki. Kovuus on siis yli kuuden ja
alle yhdeksän Mohs. Noin kovana materi-
aalina mieleen tuli joku synteettinen, ih-
misen valmistama karbidi. Karbideja toki
löytyy harvinaisuutena meteoriiteista
(esim. rautakarbidi coheniitti (Fe,Ni,Co)

3
C ja piikarbidi moissaniitti SiC), mutta

ei näin suurina kappaleina. Oli pakko tut-
kia asiaa paremmin.

Pienen, nuppineulan pään puolikkaan
kokoisen murun irrottaminen onnistui
terävällä volframkarbidipiikillä ja pienellä
vasaralla koputtelemalla helposti. Aines
murtui hauraasti ja murrospinta oli him-
meä metallinkiiltoinen ja keskiharmaa, siis
hieman vaaleampi ja metallisempi kuin
luonnon pinta. Tämä vahvisti karbidiaja-
tusta.

Muru jauhettiin ja pulveri levitettiin
asetonilla lasipreparaatille röntgendiffrak-
tiotutkimusta varten. Tässä menetelmässä
röntgensäteilyn heijastuminen näytteestä
paljastaa sen kiderakenteen ja siten mine-
raalikoostumus tavallisesti ratkeaa kirjalli-
suuden ja vertailudiffraktogrammien avul-
la. Niin kävi tässäkin tapauksessa. Kidera-
kenne osoittautui muistuttavan lähinnä
kryptomelaaniryhmää, eli oksideja – ei
karbideja! Tähän ryhmään kuuluu muu-
tamia suhteellisen yleisiä mangaanioksidi-
mineraaleja kuten kryptomelaani K(Mn4+,
Mn2+)

8
O

16
 ja hollandiitti Ba(Mn4+,Mn2+)

8

O
16

.
Mineraaliryhmien sisällä kiderakenne

on hyvin samankaltainen ja eroja löytyy
kemiallisesta koostumuksesta, joten var-
muutta tarkasta tunnistuksesta ei ryhmän

Kuva 1. Tutkittavaksi lähetetty Marokosta peräisin oleva meteoriittiehdokas. Kuvan alalaidassa on
millimetriasteikko. Kuva Pasi Heikkilä.

M
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aharan autiomaat ovat kuuluisia meteoriittien etsintä-
kohteita. Kuivassa ilmastossa meteoriitit säilyvät hyvin

ja tuuli puhaltaa aavikon hiekkaa paljastaen aina aika-
ajoin uusia aavikolle pudonneita meteoriittikappaleita.

sisällä pystytä tekemään. Eri koostumuk-
set kuitenkin venyttävät samaakin perus-
kiderakennetta hieman eri lailla ja hyviä
arvauksia voidaan tehdä. Tällä kertaa ki-
derakenne tuntui sopivan parhaiten coro-
nadiittiin Pb(Mn4+,Mn2+)

8
O

16
. Mineraali

olisikin siis lyijy-mangaanioksidi.
Helsingissä geologiaa opiskeleva Jark-

ko Stenman halusi selvittää vielä tarkem-
min, mikroanalysaattorilla, mikä tämän
mineraalin kemiallinen koostumus on.
Muru kiinnitettiin hiiliteipille ja tutkittiin
mikroanalysaattorilla. Elektronimikro-
skooppikuva osoittautui hyvin mielenkiin-
toiseksi. Näyte sisältää millimetrin tuhan-
nesosan paksuusluokkaa olevia neulasmai-
sia kiteitä ristiin rastiin (Kuva 2). Tämä
ehkä selittää virheellisesti arvioidun näy-
tekovuuden, sillä coronadiitin ja muiden
lähirakenteisten mangaanioksidien kovuus
on apatiitin luokkaa, 5 Mohs. Neulasmai-
set kiteet kuitenkin tekevät rakenteesta tii-
viin, ja se saattaa tuntua teräspiikillä ko-
vemmalta kuin onkaan.

Mikroanalysaattorin EDS-spektri osoit-
ti näytteen sisältävän vain mangaania, hap-
pea ja lyijyä. Tämä siis lopullisesti varmen-
taa mineraalin kiderakenteen perustella
tehdyn arvion oikeaksi. Näyte on coro-
nadiittia.

Marokon autiomaat ovat kuuluisia
meteoriittien etsintäkohteita. Kuivassa il-
mastossa meteoriitit säilyvät hyvin, ja tuuli
puhaltaa aavikon hiekkaa paljastaen aina
aika-ajoin uusia aavikolle pudonneita me-
teoriittikappaleita. Turisteille myydään toki
näitä “meteoriitteja”, koska ne ovat halut-
tua kauppatavaraa. Kaikki meteoriiteilta
vähänkin näyttävä käy kaupaksi.

Samassa kaupassa tämän mangaaniok-
sidinäytteen kanssa vaihtoi omistajaa myös
pala magnetiittirikasta rautamalmia. Mag-
netiitti on klassinen “meteoriittiväären-
nös”, sillä käsimagneetti nappaa siihen
kiinni tehokkaasti ja illuusio metallista rau-
taa sisältävään meteoriittiin toimii parem-
min. Magnetiitti ei kuitenkaan ole lähes-
kään yhtä magneettista kuin metallinen
rauta, ja magnetiitti ei ruostu, kuten me-
tallinen rauta hapellisessa ilmakehässä.

Marokossa sijaitsee myös suuria, mata-
laan veteen saostuneita oksidisia mangaani-
malmeja, joista tämä tutkittukin näyte to-
dennäköisesti on peräisin. Aavikon tuuli
ja hiekka on hionut sen pinnan hyvinkin
meteoriittimaiseksi – hyvä “luonnollinen”
väärennös.

Kuva 2.  Elektronimikroskooppikuva coronadiittinäytteen mikrorakenteesta. Kuva Jarkko
Stenman.

Kuvassa kondriittinen kivimeteoriitti Saharasta. Löytöpaikka on Marokko tai Algeria
eli kyseessä ns. NWA meteoriitti. Meteoriitin tuulen hiomalla murtopinnalla erottuvat
kondrit selvästi. Pinnalla on sulamiskuoren lisäksi aavikkovernissaa, joka on enim-
mäkseen rautamangaanisaostumaa. Läpimitta 32 mm. Meteoriitti ostettu Suomesta
kivimessuilta. Ostaja Satu Hietala. Kuva Kari A. Kinnunen.
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K I R J A E S I T T E L Y T

Professori Matti Nuorteva on käynyt
huolellisesti lävitse Baltian meripih-
kasta julkaistua, lähinnä saksankie-

listä kirjallisuutta ja kirjoittanut aiheesta
ensimmäisen suomenkielisen kirjan.

Matti Nuorteva toimi Helsingin yli-
opistossa maa- ja metsätaloustieteen pro-
fessorina. Hän perehtyi erityisesti puutu-
holaisten tutkimukseen ja jatkoi tutkimuk-
siaan pitkään eläkkeellä. Näissä merkeissä
tutustuin häneen itsekin.

Tunnistin Matille mahdollisia fulguriit-
teja. Lopuksi tulin sattumalta kysyneeksi,
oliko hän tullut ajatelleeksi, että meripih-
koista mikroskoopilla löytämäni niin ylei-
set puusälöt voisivat olla puutuholaisten
jäänteitä. Matti kertoi olleensa jo pitkään
kiinnostunut meripihkasta, mutta tätä

Teksti ja kuvat: Kari A. Kinnunen

Puuprofessorin
kirja meripihkasta

NUORTEVA, MATTI

Meripihkan
kiehtova maailma
Maahenki, 2012
187 sivua
Ovh. 39,90 €.

seikkaa hän ei ollut tullut ajatelleeksi. Kos-
ka minulla oli runsaasti hyviä meripihka-
näytteitä, niin päätimme harrastusmieles-
sä selvittää asiaa.

Meripihkatutkimukseen kuluikin sitten
yli kymmenen vuotta. Lopulta vuonna
2008 julkaisimme tuloksemme Suomen
geologisen seuran Bulletiinissa (Nuorteva
ja Kinnunen 2008, 2009). Pienen mää-
rän meripihkan puupölystä pystyimme
todistamaan puutuholaisten tekosiksi, suu-
rinta osaa emme. Idea tuhohyönteisten
suurimittakaavaisesta merkityksestä meri-
pihkan synnylle ei saanut todistetta. Toi-
saalta saimme kehitetyksi uuden menetel-
män, jolla puujätöksistä voitiin karkeasti
tunnistaa ne aiheuttanut hyönteinen. Vaik-
ka varsinaisia hyönteisfossiileja ei pihkasta

löytyisi, niin puuhitusista (nöyhnästä
Matin sanoin) voitiin kumminkin tunnis-
taa hyönteinen. Näinhän tutkimuksissa
monasti käy. Paljon matkalla opitaan, vaik-
ka päädyttäisiinkin aivan toiseen lopputu-
lokseen kuin oli tarkoitus.

Tutkimuksen myötä tulimme kumpi-
kin perehtyneeksi laajasti meripihkan mo-
niin puoliin. Matti tilasi Saksasta lähes
kaikki myynnissä olevat meripihkakirjat ja
lisäksi hän käytti yliopiston kirjaston han-
kintaväyliä kaukohankintoihin. Tästä ai-
neistosta tämä hänen kirjansa on koottu.
Minä puolestani jatkoin meripihkan geo-
logian selvittelyä, skooppausta ja näyttei-
den hankkimista aidoista ja väärennöksis-
tä.

Suomenkielellä ei tiettävästi ennen ole
julkaistu kirjaa meripihkasta. Saksankieli-
siä meripihkakirjoja on runsaasti. Lähin-
nä niissä toistetaan populaaristi viime vuo-
sisadan alkupuoliskon Saksassa tehtyjä pik-
kutarkkoja meripihkatutkimuksia. Meri-
pihkakirjojen julkaiseminen sai todellista
nostetta Amerikassa ja Englannissa vasta
Jurassic Park -elokuvan myötä.

Ajatus hyttysten säilömästä dinosaurus-
verestä ja sen dna:n käytöstä kloonaami-
seen lienee Hollywoodin tuottoisimpia
scifi-teemoja. Jurassic Park tosin käsitteli
dominikaanista meripihkaa eikä Baltian
meripihkaa, mutta pihkahurmos ulottui
lopulta kaikkiin maapallon meripihka-
esiintymiin. Joissakin pihkojen ikä on jopa

Museoluokan kappale
Baltian meripihkaa (läpi-
mitta 77 mm). Sulkeumina
puusolukkoa ja viisi hyön-
teistä.  Osa puunöyhnästä
on hyönteisten tuottamaa
purua. Näyte ja kuva
Kari A. Kinnunen.

Professori Matti Nuorteva
mikroskopoi meripihkaa
kotonaan. Stereomikro-
skooppi on hankittu hyön-
teistutkijoiden yhteistilauk-
sena Kiinasta. Kuva
Kari A. Kinnunen.

Mineralia_1c_2012.pmd 19.11.2012, 23:0234



35MINERALIA   NRO  1 / 2012

Hyväksymme tutut kotimaastom-
me usein sellaisenaan. Emme
mieti, miksi harjanne on mää-

räsuuntainen tai erityisen pintalohkarei-
nen. Maisema on kuitenkin päiväkirja kal-
lio- ja maaperästämme jyrkänteineen,
murroksineen, kohoumineen ja altaineen.
Siinä on useita todellisuuden tasoja ja ai-
kajänteitä muinaisista tulivuoren kivistä
nuoriin rantakivikoihin.

Maaperämuodostuman tunnistaminen
kertoo sen rakenteesta ja raekoostumuk-
sesta. Tiedolla on merkitystä kaikessa
maankäytössä, kuten maa-aineksen otos-
sa, pohjavesikysymyksissä ja ympäristön
suojelussa. Piilomuodostumat ovat sora- ja
hiekkareservejä erityisesti soran ja hiekan
puutosalueilla maassamme.

Pohjavettä varastoivaa ja johtavaa geo-
logista muodostumaa nimitetään akviferik-
si. Pääosa niistä sijaitsee karkearakeisissa
sora- ja hiekkakerrostumissa, kuten pitkit-
täisharjuissa ja Salpausselän laajoissa del-
takerrostumissa. Sekä harju- että kalliope-

AATTO RATIA

Tulkintaopas maaston
ja kartan lukemiseen
- mineraalien ja kivi-
lajien tunnistaminen
344 sivua, värikuvaliite,
Omakustanne
ISBN 978-952-92-9207-3
Myynti: kirjakaupat,
suositushinta 25 euroa

Maaston muodot
geologian
kuvastajina

rän ruhjeakviferien pohjavesivarannot voi-
sivat olla uusi vientiartikkelimme, jos
emme itse tuhoa niitä.

Tulkintaopas antaa vastauksia kysymyk-
siin, joita et ehkä koskaan ole tullut esittä-
neeksi. Kirja kertoo myös maamme kivi-
lajeista, niiden hyötykäytöstä aina kivikau-
desta lähtien, rapautumisesta ja kasvilli-
suusviitteistä. Mineraalien kuvaus rajoit-
tuu niiden erityisiin tuntomerkkeihin ku-
parihomeesta ”koboltin kukkaan” perus-
ominaisuuksia, kuten kovuutta ja viirua,
kuitenkaan unohtamatta.

Nimimaisema eli paikannimet saatta-
vat luonnehtia maaston muotoja ja niiden

kasvillisuutta etenkin kulkemisen kannal-
ta tai olla viite kivilajista, esim. Kovasin-
kuopanmäki. Kirjaan liittyy neljä perus-
karttaotetta, jotka on tulkittu maastomuo-
tojen ja osin paikannimistönsä osalta. Teks-
tiosan kuvitus on mustavalkoinen. Lisäksi
on värikuvaliite, jossa on kuvia myös Poh-
jois-Norjan jäätikköalueilta. Viitteet on
lueteltu monipuolisesti.

Kirja on omakustanne, mutta se on
myynnissä kirjakaupoissa Kirjavälityksen
kautta koko maassa. Teoksen aikaansaamis-
ta on tukenut Maa- ja Vesitekniikan tuki
ry. Kirjan on painanut Kirjapaino Jaarli.
Taitto on Hille Koistisen käsialaa.

sopusoinnussa dinosaurusten aikakauden
kanssa. Mutta itse kloonaaminen osoitet-
tiin kerta toisensa jälkeen tieteisfiktioksi.
Joka tapauksessa julkisuus synnytti myös
paljon uutta tieteellistä meripihkatutki-
musta varsinkin hyönteissulkeumista. Niis-
tä on sittemmin kirjoitettu useampikin
kirja Amerikassa ja Englannissa.

Matti Nuortevan Meripihkakirja on
mielestäni kiviharrastajille hyvin sopivaa
luettavaa. Myös kirjastoihin se on mitä
sopivin valinta. Meripihkan käyttö kivi-
kauden koruista aina uudelleen valmistet-
tuun Pietarin Katariinan palatsin meripih-
kahuoneeseen saa arvoisensa käsittelyn.
Mielenkiintoista oli myös katsaus meripih-
kan terveysvaikutuksista. Niistä en aikai-
semmin ollut lukenut. Matin omaa tutki-

musta meripihkan hyönteissulkeumista on
tietysti myös kattavasti mukana.

Muutamia asiavirheitä on kirjaan ikävä
kyllä jäänyt. Pahin näistä on Eridanos jo-
kisysteemin esittäminen jäätikkövirtana.
Nykytutkimuksen mukaan meripihkat
kulkeutuivat jokikuljetuksena Ruotsin,
Suomen ja Baltian alueelta paljon viimeis-
tä jääkautta aikaisemmin Itämeren etelä-
rantojen nk. sinisavikerrostumiin (ks.
Nuorteva ja Kinnunen 2008). Kirjan kie-
liasu sitä vastoin on hyvin huolellisesti edi-
toitua.

Asiavirheistä huolimatta kirja on kivi-
harrastajille suositeltava tietopaketti meri-
pihkasta. Kustantaja tosin olisi mielestäni
voinut hinnoitella sen edullisemmaksi.
Korkeatasoinen painojälki, taitto, käyttöä

kestävä sidonta ja hyvät kuvat ovat tieten-
kin tulleet kalliiksi. Painotasoonsa nähden
kirjan korkean hinnan toki ymmärtää.

Tieteellisiä meripihka-
tutkimuksia
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