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P Ä Ä K I R J O I T U S

ehtemme sai odotta-
mattoman innostuneen

vastaanoton. Mineralian
digitaalilehteä on ladattu yli

700 kertaa ja paperilehden
painos on lähes loppuunmyyty. Lukijoita
on siten tähän mennessä tuhatkunta. Leh-
den ilmestyminen netissä ilmaiseksi on
nähty erittäin myönteisenä asiana. Monil-
la pienemmillä seuroilla ei ole lainkaan
omaa lehteä ja he ovat kokeneet Minerali-
an kuin omaksi lehdekseen. Tampereen ki-
vikerhoon on lehden myötä myös liitty-
nyt uusia jäseniä.

Nyt on sopiva hetki tarkastella ensim-
mäisestä numerosta saatua varsin laajaa
lukijapalautetta ja punnita lehden linjaa.
Harrastuksena toteutettavan lehden voi-
mavarat ovat ymmärrettävästi niukat, mut-
ta kaikki palaute pyritään ottamaan huo-
mioon.

Lukijapalaute on ollut hyvin myönteistä
ja kannustavaa. Kiviharrastajat ovat pitä-
neet lehteä raikkaana, helppolukuisena ja
juttujen aiheita heitä kiinnostavina. Vain
yksi tyrmäävä arvostelu on tiedossamme
ja se on julkaistu Kivi-lehdessä. Tuossa ar-
vostelussa Mineralian yksittäisiä artikkelei-
ta tarkasteltiin samoilla mittapuilla kuin
yliopistollisen väitöskirjan osa-artikkelei-
ta. Mineralia kuitenkin on kiviharrastajil-
le suunnattu yleistajuinen lehti. Tieteelli-
siä artikkeleja varten on olemassa Suomes-
sakin niille tarkoitetut julkaisut, tieteelli-
set sarjat. Mineraliassa tieteellisiä termejä
ja sanontatapoja on tarkoituksella kirjoi-
tettu auki ymmärrettävämpään muotoon.
Aivan samoin menetellään sanomalehtien
tiedejutuissa ja tiedelehdissä. Onnistunees-
ta lehtijutusta on sanottu, että se on hyvä
jos ainakin yksi lukija raivostuu, mutta
muut tykkäävät. Muodollinen ammatti-
slangi ei kaikkia innosta lukemaan.

Kivi-lehden arvostelussa tuntui kipeim-
mältä se perätön väite, että Mineralian toi-

mituskunnassa ei olisi lainkaan kiviharras-
tajia. Heitähän on yli puolet toimitukses-
ta! Liisa Hertell on pitkän linjan kivihar-
rastaja ja Tampereen kivikerhon perusta-
jia. Itse olen harrastanut kiviä pikkupojas-
ta saakka ja yhä olen kiviharrastaja vapaa-
aikana. Työni geologina ei mielestäni ole
mikään rasite tai este kiviharrastukselle.
Samoin Satu Hietala on harrastanut kiviä
palosammuttimen kokoisesta nykyhetkeen
saakka. Kiviä voi ja saa harrastaa ammatti-
geologikin!

Kivi-lehdessä haukuttiin epäystävällises-
ti varsinkin Satu Hietalan artikkelia Parais-
ten mineraaleista. Monen lukijan ja mi-
nun mielestä se oli lehden parhaita juttu-
ja. Se auttaa harrastajaa tunnistamaan Pa-
raisten löytöjään. Sadun teksti on jokai-
sen ymmärrettävissä ilman monivuotisia
yliopistokursseja. Paraisten mineraaleista-
han ainoa laajempi julkaistu tutkimus on
tosiaan sadan vuoden takaa. Jutun kuvat
olivat mineraalikuvausta parhaimmillaan
huipputason järjestelmärungolla, makro-
objektiivilla ja kuvankäsittelyohjelmistoil-
la. Kuopiolainen ammattikuvaaja jopa oli
suunnitellut valaistuksen ja taustan.

Mineraliaa tehdään kunnianhimoisesti
jatkossakin kohderyhmälleen, joka koos-
tuu ensisijaisesti kiviharrastajista. Tämä
ohjaa kirjoitustyyliä ja kuvien valintaa.
Lukijat toivovat ymmärrettävää tekstiä. Sitä
ei tulevaisuudessakaan koroteta tarpeetto-
man tieteelliseksi. Päämääränä on, että tie-
teen hyväksymät senhetkiset teoriat ja tut-
kimukset geologiasta sekä mineralogiasta
esitetään lehdessä ymmärrettävässä muo-
dossa. Kiviharrastajat etsivät lehdestä itsel-
leen tavallaan kuin hoksaavaa kaveria, jon-
ka kanssa voisi jakaa kokemuksia ja löytö-
jä. Yhteistyö lukijoiden ja lehden välillä on
Mineralian punaisena lankana.

Kaikkien iloksi Martti Lehtinen aloit-
taa juttupalstansa Kivitohtori kertoo. Mar-
tin kynä on entistäkin terävämpi, kun hän

puntaroi tutkimusmatkailija Nordenskiöl-
din merkitystä geologina.

Valokuvaus on osa lehden linjaa. Luon-
tokuvaaja ja geologi Bo Johanson kertoo
meille ammattimaisen valokuvaajakoulu-
tuksen taustoista ja paljastaa miten hän otti
loistokkaat Grönlannin kuvansa. Grönlan-
ti-teemaa on lehdessä laajemmin myös
mineraalien ja kivilajien muodossa.

Rokuan geoparkista kirjoittavat Tapa-
ni Tervo ja Jari Nenonen. Rokua on sopi-
vasti Utajärven kivimessujen naapurissa
kun messut jälleen loppukesällä käynnis-
tyvät.

Mineralian Lapin jutut jatkuvat Aarne
Alhosen kultahippujutulla.

Jutut kivitunnistuksista jatkuvat tässä ja
seuraavissa numeroissa. Satu Hietalan ar-
tikkeli dendriittirakenteista on ensimmäi-
nen kattava suomenkielinen katsaus tähän
aihepiiriin. Seuraavassa Mineraliassa Pasi
Heikkilä ja Satu Hietala kertovat rikkikii-
sun erikoisemmista esiintymismuodoista.
Itse tulen kertomaan Hietakankaan mik-
rokiteisistä kvartseista ja kalsedoneista vuo-
sien varrella kertyneestä mutta julkaisemat-
tomaksi jääneestä aineistosta.

Toni Eerolan kirjaesittelystä Asser Sii-
tosesta kävivät ilmi kirjan yllätykselliset
paljastukset Lampivaaran ametistien löy-
döstä. Jorma Valkama kumoaa vastinees-
saan vääriä tietoja ja raportoi yksityiskoh-
taisesti ametistien etsinnöistään.

Kiviharrastajaterveisin,
Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

L
Mineralialla
lukijoita jo tuhatkunta
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Luontokuvaaja
GRÖNLANNIN

rantakallioilla

Bo Johanson kertoo ammattimaisesta
valokuvaajakoulutuksesta. Mitä valmiuksia
koulutus antaisi kiviharrastajalle?

Luontokuvaaja
GRÖNLANNIN

rantakallioilla
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Luontokuvaaja
Bo Johanson Grönlannissa.

Taustalla Russelin jää-
tikön alta paljastuvaa

tuoretta moreenia.
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alokuvat ovat näkyvintä osaa kivihar-
rastusta ja ammattimaista geologiaa.

Innokkaimmat kuvauksen harrastajat
ovat kehittyneet hitaasti, mutta varmas-

ti itse opiskellen ja muilta neuvoja kysy-
en. Kiviseuroissa on järjestetty muutamia päivän tai
parin valokuvauskursseja. Toisaalta valokuvaajaksi voi
Suomessa opiskella nykyään yli kymmenessä oppilai-
toksessa. Mitä valmiuksia pidempiaikainen järjestel-
mällinen ammattikoulutus antaa kivien ja geologis-
ten kohteiden valokuvaamiseen?

Tietääkseni vain yksi geologi on tällaisessa koulu-
tuksessa ja voi siten kertoa opetuksen sisällöstä. Hän
on GTK:n erikoistutkija ja geologi Bo Johanson, joka
suorittaa työnsä ohessa luontovalokuvaajan erikoisam-
mattitutkintoa Kemiön Axxell oppilaitoksessa. Haas-
tattelin häntä samalla, kun pyysin Mineraliaan Grön-
lannin kuvia. Bon näkemykset ja kokemukset ovat
kiinnostavia, sillä hänen mukaansa kamerankäsittely
on tärkeä, mutta vain yksi monista kuvaajan tarvitse-
mista taidoista.

Bo kertoi, että monivuotiseen opiskeluun on sisäl-
tynyt Grönlannin ohella toistakymmentä maastokurs-
sia Norjassa, Ruotsissa, Etelä-Afrikassa ja lukuisissa ko-
timaan kohteissa. Kuvaustaitojen harjoittelun lisäksi
vähintään yhtä tärkeää on ollut harjaannuttaa kuvaa-
jista karuissa olosuhteissa selviytyviä matkaajia. Luon-
tokuvia ei oteta turistikohteissa eikä linja-auto kuljeta
näppärästi perille. Kuvaajan on pystyttävä pitämään
itsensä ja kuvauskalustonsa kunnossa. Muun ohella
kuvauksellinen ja samalla herkkä luonto on opittava
jättämään samaan kuntoon kuin paikalle tullessa.

Heinäkuun lopussa 2012 Bo suuntasi kurssitove-
reittensa kanssa Grönlannin länsirannikolle manner-
jäätikön reunaan arktisen kuvauksen maastokurssille.
Veneillä matkaten ja teltoissa yöpyen kuvauskohteina
olivat etupäässä maisemat, linnut, naalit, jänikset ja
myskihärät. Luonnollisesti myös kalliot päätyivät
useimpiin kuviin yhtenä elementtinä mukaan. Mine-
ralian näiden sivujen, mielestäni loisteliaat kuvat ovat
Bon tuolla matkalla ottamia.

Laitteisto ei lopulta ole niin
tärkeää, sillä “kuva tulee
kameran takaa”. Bo Johanson

V

Russelin jäätikön
reunaa Grönlannin
länsirannikolla.
Kallio muistuttaa
Etelä-Suomen
rantakallioita.
Kuvat: Bo Johanson.

Kari A. Kinnunen
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Kuva: Bo Johanson
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Grönlannin matkalla Bo arvioi ot-
taneensa noin 3500 digikuvaa kah-
della järjestelmärungolla ja lukuisil-
la objektiiveilla. Parisataa kuvaa oli
hänen mukaansa jokseenkin onnis-
tuneita ja mielestään vain kymmen-
kunta erinomaista. Arvio on samaa
luokkaa kuin mitä National Geo-
graphicin kuvaajat ovat esittäneet
loisto-otosten osuudesta koko kuva-
materiaalista yhdeltä kuvausmatkal-
ta.

Bon mukaan luontokuvaaja pyr-
kii mahdollisimman luonnonmukai-
seen lopputulokseen. Värejä ei tieto-
koneella korosteta vaan ne hienosää-
detään mahdollisimman lähelle luon-
nossa tuolloin vallinneita valaistus-
olosuhteita. Grönlannin luonto on
kesällä sävyiltään kuin keväinen Suo-
mi. Ja kalliot ovat kuin Suomen ran-
nikolta. Jäätikön seinä on likaisen
harmaa kuin kaupungin lumi muu-
taman päivän ikäisenä. Näkymiä ei
siis photoshopata räikeiksi kuviksi,
jollaisia vaikkapa matkailulehdissä
jatkuvasti näkee.

“Luontokuvaajan pärjääminen
luonnossa on yksi koulutuksen pää-
määriä”, Bo painottaa. Loukkaantu-
miseen on suuri vaara. Siksi on olta-
va hyvät varusteet ja ensiapukoulu-
tuskin kuuluu vaatimuksiin. Bon
mukaan kännykkään ei saanut kent-
tää Grönlannin maastoretkillä. Yk-
sin ei saanut liikkua ollenkaan, se oli
tärkein sääntö. Jääkarhuja ei onnek-
si tallustellut vastaan, sillä vain kus-
keilla oli aseet mukana, kuvaajilla pel-
kästään kameroita.

Oman loukkaantumisen lisäksi
riskinä on kamerakaluston kostumi-
nen tai kolahtaminen kiviin horjah-
taessa. Tämän takia jokaisella kuvaa-
jalla oli mukana pari digijärjestelmä-
runkoa. Ainakin toisella kameralla
saataisiin ainutkertaiset kuvat muis-
tikortille talteen. Kantamuksia oli jo-
kaisella paljon, yli 30 kg. Tärkeä oppi
on sekin, mitä kannattaa ottaa mu-
kaan ja millaista ruokaa on järkevää
kantaa maastoon. Telttojen laadun
huomasi Bon mukaan vasta maastos-
sa. Sitä ei pystynyt arvioimaan kau-
passa useinkaan oikein.

Kallioperä muistutti Grönlannis-
sa yllättävästi Suomen rannikon kal-

lioita. Bo näki eroina Suomeen ilman
muuta jäätiköt, mutta myös kasvilli-
suuden puuttumisen, vähäisiä jäkä-
liä lukuun ottamatta. Luontokuva-
ajalle oli plussaa sähkölinjojen ja vas-
taavien puuttuminen. Suomessa ku-
vatessa ne helposti tuhoavat muuten
onnistuneen luontokuvan.

Bo kertoi, että mieleenpainuvin-
ta tuolla Grönlannin matkalta oli
telttailu jäätikön reunalla. Jäälohka-
reita putoili jatkuvasti jäätikön reu-
nasta sulavesijokeen. Ääni muistutti
ukkosta tai kaukaisen tykistön ään-
tä. Hajonnut jäätikön seinämä muut-
tui joksikin aikaa turkoosin sinisek-
si. Myös jäätiköltä puhaltanut kos-
tean lämmin tuuli säilyy mielessä
outona yksityiskohtana. Hyvin no-
peat sääolosuhteiden muutokset oli-
vat sellaista, mitä Suomessa ei koe.

Valokuvaajakoulutuksesta Bo to-
teaa, että se on antanut varmuutta
vaikeissa olosuhteissa pärjäämiseen ja
liikkumiseen. Kuvakulmien ja objek-
tiivien valinta muotojen ja rakentei-
den esiin tuomiseksi on tullut rutii-
ninomaiseksi ja oppi taatusti sopii
myös geologisten kohteiden kuvaa-
miseen.

Alkuvaiheessa kurssilaisten kesken
oli kamerakalustoissa aikamoista kil-
pavarustelua. Osa on pysynyt tek-
niikkakeskeisinä ja käyttää melkoisia
summia kamerakalustoonsa. Bo
kumminkin tähdentää, että laitteis-
to ei lopulta ole niin tärkeää, sillä
“kuva tulee kameran takaa”. Yhden
megan vanhoilla kameroilla on ku-
vattu aivan loistavia otoksia ja eräs
kurssin opettaja on käyttänyt paljon
kännykkäänsä kamerana.

Kuvaaminen ei ole kamerasta
kiinni vaan muusta. Bo suosittelee-
kin, että kuvaaminen pitäisi aloittaa
mahdollisimman yksinkertaisella ka-
lustolla ja kameralla, jossa on myös
manuaalisäädöt. Tällaisella kameral-
la oppii parhaiten kontrolloimaan
miten valotusaika, himmenninauk-
ko tai herkkyysasetus vaikuttaa ku-
van luonteeseen. Tuhansien eurojen
kameran voi sitten ostaa myöhem-
min, kun tietää tarkemmin minkä-
laisia kohteita haluaa kuvata ja min-
kä tyyppisillä objektiiveilla kuvaus-
työ parhaiten luonnistuu.

Axxell-oppilaitoksen luontokuvauksen opiskeli-
jat leiriytyneenä Russelin jäätikön reunaan
Grönlannissa heinäkuussa 2012. Tuuli ja
kosteus olivat kova vastus kuvaajille ja
kamerakalustoille. Kuva: Bo Johanson.

Jäätikön reunasta murtuu jatkuvasti jättimäisiä
seinämiä sulamisjokeen. Ukkosta muistuttavat
jyrähdykset säestävät tapahtumaa. Murtumis-
kohta on jonkin aikaa voimakkaan sininen.
Kuvat: Bo Johanson.
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Grönlannin korukivet

Kari A. Kinnunen

Grönlandiitti, maapallon vanhin korukivi. Noin 3800 miljoonan vuoden ikäistä aventuriinikvartsiittia. Löydetty Isukasiasta 1960-luvulla Leijo
Kedon järjestämien malminetsintätöiden yhteydessä. Kerääjä Tapio Koljonen. Cabochonin hionut 1980-luvulla Jussi Kuosmanen. Läpimitta
16 mm. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen.

M annerjäätikkö peittää
Grönlannissa rannik-
koja lukuun ottamatta
koko saarta. Kasvilli-
suudesta köyhät, karut

rannat ovat erinomaisia kohteita arvokivi-
en etsintään. Tunnetuimpia Grönlannin
korukiviä ovat timantti, rubiini, safiiri,
kornerupiini, tugtupiitti, lapis, amat-
soniitti, nuummiitti, grönlandiitti
(aventuriinia), berylli, kalsedonit,
kordieriitti, kuukivi, granaatti, oli-
viini, kvartsit, spinelli, topaasi ja tur-
maliini. Näiden lisäksi paikallisia
kauniinvärisiä kivilajimuunnoksia on
hiottu aivan kuten Suomessa.

Grönlannin rantakalliot muistuttavat
hämmästyttävästi Suomen kallioperää.

Eudialyyttiä Grönlannista. Eudialyytti
on kauniin punainen korukivi, mutta

nykyään se on myös tärkeä
malmimineraali, sillä se

sisältää merkittävästi
zirkonium-metallia.
Zirkoniumia käytetään
kirurgisiin instrument-
teihin ja allergiaturval-
lisena metallina mm.

hammassiltoihin. Sillä on
myös käyttöä ydinvoima-

loiden polttoainesauvoissa.
Näytteen koko 11 x 15 cm.

Näyte GTK:n Itä-Suomen
yksikön mineraalikokoelmasta.

Kuva: Ari Nyyssönen/Jouko Vanne, GTK.
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Tämä selittyy sillä, että mannerliikunto-
jen takia Grönlanti on ollut jopa toistu-
vasti kiinnittyneenä Norjan rannikkoon
samassa supermantereessa. Osa Pohjois-
maita halkovista kivilajivyöhykkeistä jat-
kuu Grönlantiin ja sieltä Kanadaan. Ko-
rukivilöytöjen samankaltaisuuteen Suo-
messa, Grönlannissa ja jopa Kanadassa on
geologiset syyt.

Kansainvälisessä kivikaupassa tunne-
tuimpia Grönlannin kiviä ovat tugtupiitti
ja nuummiitti. Niitä on näkynyt myyn-
nissä Suomen kivimessuilla. Timanttilöy-
döt ovat paljolti Suomen kaltaisia, mutta
timanttien keskikoko on ollut hieman pie-
nempi.

Grönlannin eudialyyttilöydöt ovat ol-
leet ihailtavissa kivimessuilla jo vuosia.
Eudialyytti on harvinaisia alkuaineita si-
sältävä silikaattimineraali ja kauniin kirk-
kaanpunainen korukivi. Se on myös tär-
keä high-tech-mineraali, ja esiintymä si-
sältää merkittävästi nykyään tärkeitä Zr-
ja REE-alkuaineita. Australialainen etsin-
täyritys kiinnostui näistä syistä korukivi-
en löytöpaikasta ja paikalle on haettu kai-
voksen perustamiseen lupaa. Samoin
Grönlannin rubiini- ja safiirien löytöpai-
kalle on kaivoshanke loppusuoralla.

Grönlannin länsirannikolta Nuu-
kin pohjoispuolella esiintyy maa-
pallon vanhinta korukiveä
grönlandiittia. Se on yli
3800 miljoonaa vuotta
vanhaa aventuriini-

Tugtupiitti, Ilimaussag, Grönlanti. Se löydettiin ensimmäiseksi täältä vuonna 1962. Mineraali on saanut nimensä inuiittien poronverta tarkoitta-
vasta sanasta. Se on harvinainen berylliumin ja alumiinin silikaatti ja suosittu paikallisessa korutuotannossa. Näytteen koko 14 x 15 cm. Näyte
GTK:n Itä-Suomen yksikön mineraalikokoelmasta. Kuva: Ari Nyyssönen/Jouko Vanne, GTK.

Secher, K. ja Appel, P. (2007) Gemsto-nes of Greenland. Geological Survey ofDenmark and Greenland (GEUS), Geo-logy and ore No. 7, 12 s. Saatavissa:http://www.geus.dk/minex/go07.pdf

K I R J A L L I S U U T T A

kvartsiittia ja esiintyy kerroksina
samanikäisessä raitaisessa rauta-
malmissa. Lähistöltä löytyvät
nuummiitit ovat hieman nuo-
rempia.

Kaikkein vanhimpia koruki-
viä grönlandiitit kumminkaan
eivät ole. Eräiden harvinaisten
kivirautameteoriittien, pallasiit-
tien oliviinit ovat vanhempia.
Niiden ikä on 4500 miljoonaa
vuotta eli samaa luokkaa kuin
maapallon syntyikä. Näitä oli-
viineja on jonkin verran viis-
tehiottu. Ne kuitenkin ovat
peräisin Marsin ja Jupiterin
välillä kiertävistä asteroideis-
ta eli ne eivät ole alkuperäisiä
maapallon kiviä.
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ryoliiitti on harvinainen
mineraali, natriumin ja
fluorin aluminaatti. Sen
tärkein löytöpaikka on ol-
lut jo 1960-luvulla ehtynyt

Ivigtutin kaivos. Ensimmäiseksi täältä löy-
detty uusi mineraali nimettiin kryoliitiksi
1800-luvun alussa sen jäätä (kryo-) muis-
tuttavan ulkonäön mukaan. Suomeksi
kryoliitti olisi siis jääkivi tai jäätynyt kivi.
Kryoliitin taitekertoimet ovat lähellä vettä
ja jäätä. Tämän takia se on vedessä kuin

KIRJALLISUUTTA

Keto, Leijo (2007) Suomalaista malminetsintää Grönlannissa. Geologi 59,72-82.
Saatavissa: http://www.geologinenseura.fi/geologi-lehti/3-2007/keto.pdf

Suomalaiset kryoliitin
jäljillä Grönlannissa

Kryoliitti nimettiin 1800-luvun alussa sen jäätä muistuttavan ulkonäkönsä mukaan. Näyte on
Ivigtutista Grönlannista, josta mineraalia ensimmäiseksi tavattiin. Näytteen läpimitta on 5 cm.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

melkein näkymätön jääpala. Varsin grön-
lantilainen mineraali on siis kyseessä.

Afrikan ja muiden kaukomaiden ohel-

Kari A. Kinnunen

la suomalaiset geologit ovat tutkineet pal-
jon myös Grönlannin kallioperää. Etelä-
Grönlannin alumiinimalmina louhitun
kryoliittiesiintymä Ivigtutin ehdyttyä 1962
tanskalainen kaivosyritys Kryolitselskabet
palkkasi kymmenien vuosien aikana yh-
teensä satoja suomalaisia kryoliitin ja mui-
den arvomineraalien etsintöihin. Satakun-
ta geologia ja geologian opiskelijaa työs-
kenteli näissä etsinnöissä karuissa telttaolo-
suhteissa 60-luvulta alkaen. Ensimmäisiä
oli geologi Leijo Keto. Hän puolestaan
värväsi vuosittain maanmiehiään mukaan
etsintöihin Grönlantiin ja tutkimustöihin
Tanskaan.

Suomalaisten geologien työt Leijo Ke-
don johdolla johtivat useitten malmiaihei-
den löytymiseen. Vasta viime vuosina noita
löytöjä on selvitetty tarkemmin kansain-
välisten malmifirmojen toimesta. Grön-
lannnin nykyinen kaivostoiminta on pal-
jolti suomalaisten geologien varhaisvuosi-
en ankaran työn tulosta. Näissä etsinnöis-
sä löydettiin jo 1970-luvulla muun ohella
Grönlannin ensimmäiset kimberliitit.

Uutta kryoliitin esiintymää ei suoma-
laisten etsinnöissä tavoitettu lukuun otta-
matta pientä malmin jatketta. Sitä louhit-
tiin pari vuotta 1980-luvulla. Samaan ai-
kaan kryoliitin merkitys alumiinimalmi-
na vähentyi, kun teknologia kehittyi. Lo-
pulta etsintätyö pysähtyi ja suomalaisten
geologien vierailut alkoivat suuntautua jää-
kiven etsinnöistä Afrikan helteisiin.K
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aisaniemen kasvitieteelli-
sessä puutarhassa on pää-
rakennuksen edessä kivija-
lustalla meteoriittia muis-
tuttava lohkare luonnon

metallista rautaa. Se painaa noin 3 tonnia.
Rautakimpale on laivattu Disko-saaren

etelärannalta Grönlannin länsipuolelta.
Tutkimusmatkailijana tunnettu mineralogi
Adolf Erik Nordenskiöld löysi sen ja kaksi
vielä suurempaa kappaletta (25 ja 6,5 ton-
nia) kesällä 1870 ensimmäisellä Grönlan-
nin matkallaan. Varsinaisena päämääränä
hänellä oli Grönlannin saaren ylittäminen
jalkaisin. Nordenskiöld uskoi kuolemaan-
sa saakka, että kysymyksessä on meteoriit-
tinen rauta. Hän selitti rautameteoriitin
pudonneen aikoinaan sulaan basalttiin.

Rautakimpaleet ovat kumminkin
maanpäällistä rautaa. Ne ovat syntyneet
raudan pelkistyessä metalliseksi hiilen vai-
kutuksesta, siis hieman samoin kuin tapah-
tuu teollisessa raudanvalmistuksessa. Tämä
sattui noin 60 miljoonaa vuotta sitten kun
basalttinen laava tunkeutui hiilipitoisten
sedimenttikivien läpi.

Diskon rauta on jopa harvinaisempaa
kuin meteoriittinen rauta. Grönlannin län-
sirannikolta on löydetty myös lukuisia
kookkaita todellisia rautameteoriitteja.
Suurin niistä painaa 36,5 tonnia. Se on yksi
suurimmista tunnetuista meteoriiteista.

Ovifakin rautalohkare
Helsingin Kaisaniemessä

Tutkimusmatkailija A.E.
Nordenskiöld miehistöi-
neen lastaamassa 1880-
luvulla Disko saaren
meteoriiteiksi oletettuja
rautakimpaleita lahdella
odottavaan Gladan-
laivaan. Piirtänyt O.A.
Mankell. Alkuperäinen
piirros Ruotsin luonnon-
historiallisen museon
arkistossa.

Kari A. Kinnunen

Jättimäinen kimpale
luonnon metallista
rautaa Ovifakista
Grönlannista. Tämä
veistosta muistuttava
kimpale on nähtävissä
Helsingin keskustassa
Kaisaniemen kasvitie-
teellisessä puutarhassa.
Taustalla näkyvä museo-
rakennus on myös
näkemisen arvoinen.
Vuonna 1918 siitä
kaavailtiin Suomen
kuninkaan Friedrich
Karlin virka-asuntoa!
Kuva: Kari A. Kinnunen.

K
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elsingin Kaivopuiston kär-
jessä on muistomerkki, joka
koostuu kolmesta karkea-
pintaisesta, tummanhar-
maasta kivenlohkareesta

(Hyvinkään gabroa) ja rintakuvasta – mie-
hestä, joka katsoo kauas merelle. Tuo mies
on Adolf Erik eli A.E. Nordenskiöld, tut-
kimusmatkailija ja tiedemies. Muistomer-
kin pystytti isänmaa suurelle pojalleen, kun
oli kulunut reilut sata vuotta Nordenskiöl-
din suuresta urotyöstä, Koillisväylän pur-
jehduksesta vuosina 1878–1880.

Harva tietää, että Helsingin yliopiston
geotieteiden ja maantieteen laitoksella
Kumpulan kampuksella on samaa miestä
– A. E. Nordenskiöldiä esittävä, Carraran
marmorista veistetty (alkuperäinen) rinta-
kuva, joka on signeerattu huhtikuussa
1878 Pariisissa. Tekijänä on kuvanveistäjä
Walter Runeberg. Tuossa veistoksessa Car-
raran marmori on oikeassa käytössä ja oi-
keassa paikassa.

Miksi yliopiston geotieteiden ja maan-
tieteen laitoksessa on tiedemiehen, tutki-
musmatkailijan ja suuren karttakokoelman
kerääjän rintakuva? Eikö se kuuluisi pa-
remminkin yliopiston kirjastoon tai vaik-
kapa yliopiston päärakennuksen eteisau-
laan? Mielestäni ei, patsas on oikeassa pai-

Adolf Erik Nordenskiöld

kassa, paikassa missä on esillä mm. Nor-
denskiöldin ja hänen isänsä tutkimia mi-
neraalinäytteitä. Nordenskiöld oli koulu-
tukseltaan mineralogi, mineraalien tutki-
ja, joka ensimmäisenä Suomessa väitteli
mineralogian alalta ja jonka tieteellisestä
tuotannosta runsas kolmannes käsittelee
mineraaleja – tai yleensä geologista mate-
riaalia – kosmista ainetta ja meteoriitteja.
Myös hänen viimeinen tieteellinen kirjoi-
tuksensa v. 1901 käsitteli mineraaleja.

Adolf Erik Nordenskiöld syntyi Helsin-
gissä marraskuussa 1832, mutta lapsuuten-
sa ja nuoruutensa hän vietti suvun karta-
nossa Frugårdissa Mäntsälässä. Kodin ja
kotiseudun vaikutus tulevan tiedemiehen
uraan oli ratkaiseva. Isä, Vuorihallituksen
yli-intendentti Nils Nordenskiöld oli tun-
nettu mineralogi, ”Suomen mineralogian
isä”. Hän toimi myös tarmokkaasti mal-

minetsinnän kehittämiseksi ja Suomen
geologisen kartoituksen aikaansaamiseksi.

Kotona Frugårdissa (eli Alikartanossa)
oli huomattava tieteellinen kirjasto ja mi-
neraalikokoelma, johon Adolf Erik tutus-
tui jo nuorena. Kartanoon kuului myös
oma kalkkikiviesiintymä, Kalkkisaari, jon-
ka kiviä isä ja poika Nordenskiöld tutki-
vat. Talvella 1853–54 Adolf Erik oli vielä
isänsä mukana matkoilla Uralvuoriston
rauta- ja kuparikaivoksissa.

A.E. Nordenskiöld tuli ylioppilaaksi
syksyllä 1849. Helsingin yliopistossa hän
opiskeli luonnontieteitä, mm. kemiaa ja
mineralogiaa kemian professori A.E. Arp-
pen johdolla. Kandidaatin tutkinnon hän
suoritti vuonna 1853 erinomaisin arvosa-
noin, hän oli tuolloin 21-vuotias. Tarmo-
kas ja uuttera Nordenskiöld väitteli jo hel-
mikuussa 1855. Hänen väitöskirjansa oli

Martti Lehtinen

– geologin silmin

H

Alikartano, aiemmin Frugård, sijaitsee Mänt-
sälässä ja oli Adolf Erik Nordenskiöldin lap-
suudenkoti. Hänen isänsä Nils Nordenskiöldin
vanha mineraalikaappi on yhä talossa ja sei-
nillä on mm. vanhojen mineralogian mestarei-
den, Nils Nordenskiöldin opiskelukavereiden
ja ystävien kuvia. Kartano toimii nykyään mu-
seona.  Kuva: Kari A. Kinnunen.
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mineraloginen ja käsitteli grafiitin ja
kondrodiitin kidemuotoja, kidepintojen
välisiä kulmia ja niitten avulla laskettuja
ns. akselisuhteita.

Nordenskiöld keräsi näytteet Paraisten
kalkkikivilouhoksilta. Osan kondrodiitti-
näytteistä hän sai myös isältään Nils Nor-
denskiöldiltä. Luin väitöskirjan ihan mie-
lenkiinnosta. Nordenskiöld liuotti kalkki-
kiven suolahapolla, joilloin mittaukseen
sopivat omamuotoiset kondrodiitti- ja gra-
fiittikiteet jäivät vahingoittumattomina
jäljelle. Väitöskirjassaan Nordenskiöld –
sen sijaan että olisi laskenut mittaustulok-
sista keskiarvoja – käytti työlästä pienim-
män neliösumman menetelmää. Eli jos
mittaustuloksia on suurempi määrä kuin
tuntemattomia suureita, antaa pienimmän
neliösumman menetelmä todennäköisim-
mät – siis parhaimmat – arvot tuntemat-
tomille suureille. Nordenskiöld ikäänkuin
puolusteli käyttämäänsä laskumenetelmää
toteamalla, että kun tulevaisuudessa mo-
lekyylien (kiderakenteen) sisäiset olosuh-
teet saadaan selville, tulevat kaikki tällai-
set hyvin tarkat ja monesta ehkä epäolen-
naiset asiat runsaasti palkituiksi. Hän oli
oikeassa. Kun Helsingin yliopiston geolo-
gian ja mineralogian laitos sai sata vuotta
myöhemmin röntgendiffraktiolaitteiston,
jonka avulla voidaan tutkia mineraalien ki-
derakennetta ja mittaustuloksista laskea
mm. todelliset kideakselien pituudet, käy-
tettiin laskuissa pienimmän neliösumman
menetelmää, kuten Nordenskiöld oli en-
nustanut.

Väitöskirjan valmistumisen jälkeen
Nordenskiöld julkaisi nopeassa tahdissa
useita mineralogisia tutkimuksia. Niistä

merkittävin oli 1855 ilmestynyt Beskrif-
ning öfver de i Finland funna Mineralier
(”Kuvaus Suomesta löytyneistä mineraa-
leista”). Teoksesta ilmestyi jo 1863 toinen,
korjattu painos, jossa kuvattiin yhteensä
123 mineraalia.

Vuonna 1856 Nordenskiöld nimitettiin
valtion virkaan: hänestä tuli ”Vuorikont-
torin ylimääräinen vuorikonduktööri”.
Palkka oli pieni, mutta tutkija innokas. Sa-
maan aikaan Nordenskiöld valittiin
myös yliopistoon kuraattoriksi.

Helsingin yliopistoon oli vuon-
na 1852 perustettu geologian ja
mineralogian professorin virka,
joka jäi F.J. Wiikin jälkeen
pitkäksi aikaa täyttämättä
pätevän ehdokkaan
puuttuessa. Aivan sel-
västi odotettiin, että
nuori lupaava mine-
ralogi A.E. Norden-

skiöld saavuttaisi riittävän pätevyyden. Ke-
vään 1856 hän vietti Berliinissä opiskel-
len mm. kemiaa kuuluisien luonnontut-
kijoitten, isän ystävien ohjauksessa. Hel-
singin yliopistosta Nordenskiöld sai huo-
mattavan matka-apurahan ulkomaanmat-
kaa varten ”hänen hyväksi arvostellun tai-
tavuutensa vuoksi ja siinä toivossa, että si-
ten saataisiin geologian ja mineralogian
oppituolin haltijaksi sen arvoinen mies”,
kuten kemian professori A.E. Arppe asian
ilmaisi.

Ennen matkalle lähtöään Nordenskiöld
halusi osallistua kevään 1857 promooti-
oon. Nordenskiöldistä tuli nimittäin sekä
primusmaisteri (paras maisteri) että ulti-
mustohtori (toiseksi paras tohtori). Mutta
pahaksi onneksi hän piti jäähyväisillanvie-
tossa lyhyen puheen ruotsalaisille vierail-
le. Puhe – ja varsinkin sen jälkeinen huu-
dahdus – katsottiin niin tsaarinvastaisek-
si, että Nordenskiöld joutui lähtemään
Ruotsiin. Hän menetti mm. matka-apu-
rahansa ja hänet katsottiin sopimattomaksi
hoitamaan mitään virkaa Helsingin yli-
opistossa.

Muistomerkissä
Adolf Erik Norden-
skiöld katsoo
Suomenlahdelle
mikä viittaa hänen
merimatkoihinsa.
Kuva: Kari A.
Kinnunen.

Adolf Erik Nordenskiöldin
muistomerkki Helsingin
Kaivopuiston eteläkärjes-
sä Ehrenströmintiellä.
Tekijät: Heikki Häiväoja,
Johanna Häiväoja ja Eric
Adlercreutz. Muistomer-
kin kivilaji on Hyvinkään
gabroa, vuosi 1985.
Taiteilijoiden mukaan
gabropaadet kuvaavat
jäävuoria ja ahtojäätä.
Ne olivat pahimmat
esteet laivalle
Koillisväylällä.
Kuva: Kari A
Kinnunen
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Ruotsissa Nordenskiöld jatkoi minera-
logisia tutkimuksiaan. Talvella 1857–58
hän työskenteli Ruotsin tiedeakatemian
mineraalikokoelmassa professori C.G. Mo-
sanderin johdolla. Kesällä 1858 Norden-
skiöld lähti ensimmäiselle tutkimusmatkal-
leen: hän oli geologina mukana ruotsalai-
sen Otto Torellin johtamalla tutkimusmat-
kalla, joka suuntautui Huippuvuorille.
Matka onnistui hyvin: Huippuvuorilta
löytyi kivihiilikerrostumia! Myös kesällä
1861 Nordenskiöld osallistui Torellin joh-
dolla tehtyyn toiseen Huippuvuorten tut-
kimusmatkaan.

Myöhään syksyllä 1858 Nordenskiöld
palasi taas Suomeen ja kävi kotonaan
Mäntsälässä. Tukholmasta tuli joulukuun
alussa ilmoitus, että Nordenskiöld oli ni-
mitetty professoriksi ja Ruotsin Luonnon-
historiallisen valtionmuseon (Naturhisto-
riska riksmuseet) mineralogisen osaston in-
tendentiksi eli professori Mosanderin seu-
raajaksi. Nyt tarvittiin passi ja viisumi.
Nordenskiöld joutui itsensä kenraalikuver-
nööri kreivi Bergin puheille. Keskustelus-
sa käsiteltiin Nordenskiöldin 1857 pitä-
mää promootion jälkeistä puhetta ruotsa-
laisille vieraille. Suorapuheinen ja itsepäi-
nenkin Nordenskiöld myönsi vikansa,
muttei suostunut lausumaan valittelua
puheen johdosta. Nordenskiöld sai kyllä
passinsa, mutta samalla määräyksen läh-
teä Suomesta kahden viikon kuluessa.

Vuodenvaihteessa 1858–59 Norden-
skiöld jätti Suomen. Hän matkusti jäitä
pitkin Ahvenanmaalle ja sieltä edelleen
Ruotsiin, missä hän ryhtyi hoitamaan uut-
ta virkaansa. Hän oli tuolloin 26-vuotias.
Ruotsin kansalaisuuden Nordenskiöld sai
maaliskuussa 1860. Seuraavana vuonna
hänet valittiin Ruotsin tiedeakatemian jä-
seneksi.

Nordenskiöld ei suinkaan jättänyt Suo-
mea kokonaan. Yksi hyvä syy palata tänne

oli Anna Maria Mannerheim, vuonna
1840 syntynyt kreivi Carl Gustaf Manner-
heimin tytär. He menivät kihloihin talvel-
la 1862, ja häät vietettiin seuraavan vuo-
den heinäkuussa Turun lähellä. Nuoripari
asettui asumaan Tukholmassa Tiedeakate-
mian alakertaan. Perheeseen syntyi neljä
lasta, kaksi poikaa ja kaksi tytärtä.

Nordenskiöld sai assistentikseen taita-
van ruotsalaisen kemistin Gustaf Lindströ-
min, joka Nordenskiöldin pitkien poissa-
olojen aikana vastasi kokoelmista ja kuva-
si itsekin pari uutta mineraalia. Norden-
skiöld kiersi myös Pohjoismaita, keräsi
näytteitä ja kuvasi niistä uusia mineraale-
ja. Arktisten alueitten tutkimusmatkoillaan
ja myöhemmin myös ostoillaan hän kar-
tutti suuresti museonsa kokoelmia. Hän
löysi kymmenkunta uutta mineraalia.
Nordenskiöldin kunniaksi on myös nimet-
ty mineraali, nordenskiöldiini, harvinainen
kalsium-tinaboraatti, jonka norjalainen
professori W. Brögger löysi 1887 Etelä-
Norjasta.

Maailmanmaineeseen Nordenskiöld
kohosi pohjoisten merialueitten tutkijana.
Hän osallistui kaikkiaan kymmeneen tut-
kimusmatkaan. Huippuvuorilla ja sen lä-
hialuilla hän kävi vielä 1864, 1868 ja
1872–73, jolloin retkikunta talvehti ja
kärsi mm. keripukista.

Grönlantiin Nordenskiöld teki tutki-
musmatkan 1870. Tuolla matkalla hän löy-
si Diskon saarelta suuria rautamöhkäleitä,
joista kolmanneksi suurin tuli Helsinkiin.
Täällä se on Yliopiston kasvitieteellisessä
puutarhassa. Tuota rautaa, joka tunnetaan
nimellä Ovifak (katso kuvat sivulla 13),
Nordenskiöld piti itsepintaisesti meteoriit-
tina. Hän jopa kehitti teorian, että koko
saaren basalttinen kallioperäkin oli kosmis-
ta kerrostumaa. Tässä asiassa Nordenskiöld
oli kuitenkin väärässä ja ajastaan jäljessä.

Vuosina 1875 ja 1876 Nordenskiöld
teki retket koilliseen eli Siperian pohjois-
puolelle Obin ja Jenissein suulle. Nuo tut-
kimusmatkat onnistuivat hienosti. Niillä
selvästi valmisteltiin suurta Koillisväylän
purjehdusta, jolle lähdettiin kesällä 1878.
Kaikki näytti menevän hyvin, mutta vain
muutaman päivänmatkan päässä Beringin-
salmesta Vega-laiva juuttui jäihin syyskuun
lopussa. Talvehtiminen kesti 10 kuukaut-
ta, mutta loppumatka syksyllä ja sitten
keväällä 1880 oli yhtä juhlaa ja riemukul-
kua. Tukholmaan saavuttiin 24. huhtikuu-
ta. Ilman vaurioita ja mieshukkaa Norden-

skiöld oli purjehtinut ympäri Euraasian ja
tehnyt mahdottomana pidetyn työn, työn,
joka tulee säilymään yhtenä suurimpana
saavutuksena löytöretkien historiassa.

Vielä kerran eli 1783 hän lähti tutki-
musmatkalle: suuntana oli Grönlanti, jos-
sa hän koetti selvittää – saaren nimen
Grönland = vihreämaa – innoittamana,
olisiko saaren keskellä sittenkin jossakin
jäätön alue. Sitä ei toki löytynyt.

Nordenskiöldin tutkimusmatkat olivat
huolellisesti suunniteltuja ja hyvin varus-
tettuja. Mukana oli eri alojen parhaat mie-
het, ja matkoilla tehtiin runsaasti erilaisia
luonnontieteellisiä ja muitakin havaintoja
sekä kerättiin paljon näytteitä. Poiketen
esimerkiksi englantilaisten käytännöstä,
Nordenskiöld oli aina itse retken johtaja,
aluksen kapteeni vastasi aluksesta ja me-
renkulusta.

Tutkimusmatkojensa innoittama Nor-
denskiöld keräsi valtavan kartta- ja meri-
korttikokoelman. Tässä työssä häntä aut-
toi tutkimusmatkojen tuoma kuuluisuus.
Hän julkaisi alalta myös kaksi suurteosta.
Hänen toivomuksensa mukaisesti tuo
mahtava kokoelma ja kirjasto hankittiin
Nordenskiöldin kuoleman 1901 jälkeen
Suomeen. Kokoelmassa on mm. noin
24 000 ennen vuotta 1800 painettua kart-
taa.

Mineralogisia tutkimuksia Norden-
skiöld teki koko elämänsä. Eräs hänen vii-
meisistä julkaisuistaan käsitteli Kemiöstä
löydettyä mikroliitti-nimistä mineraalia.
Geologina hän tutki mm. maankohoamis-
ta ja kalliopohjavettä sekä tietysti arktis-
ten seutujen kallioperää ja fossiilejakin.
Nordenskiöld kuvasi Ruotsiin [1869 ja
1876] pudonneet Hesslen ja Ställdalenin
kivimeteoriitit. Hänen käsityksensä maa-
pallon synnystä oli vastoin vallalla ollutta
Kant-Laplacen hypoteesia, mutta oikeas-
taan aika lähellä nykyistä ns. planetesimaa-
liteoriaa.

Nordenskiöldiä on luonnehdittu mo-
nin sanoin. Kuvaavaa hänelle oli optimis-
tinen käsitys, että ”oikea asia, vaikka se
joutuisi kauankin kestämään pilkkaa ja
ivaa, kuitenkin lopulta pääsee voitolle”.
Kun Nordenskiöld Vega-matkansa jälkeen
kävi Suomessa 1881, häntä juhlittiin ja
luonnehdittiin kahdella sanalla ”MAN-
NAMOD och SNILLE”. Ne voisi suo-
mentaa sanoiksi URHOOLLISUUS ja
LOISTAVA LAHJAKKUUS, eikä niissä
paljon liioittelua ole.
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O len valmistanut vuodesta
1976 alkaen noin 50 000
korua Lemmenjoen kulta-
hipuista. Parhaimmillaan
hippu on luonnon muo-

vaama pienoisveistos, taideteos. Siksi se on
syytä säilyttää korussakin mahdollisimman
muokkaamattomana.

Erään teorian mukaan Lemmenjoen
kultahiput ovat kiteytyneet kvartsikallion
rakoihin noin kaksi miljardia vuotta sit-
ten. Vanhimmat hipun pintarakenteessa
nähtävät kolot ovat tuolta ajalta. Kallioi-
den rapautuessa on kultahippu liikkunut
ja joutunut erilaisten luonnontapahtumi-
en takomaksi, valssaamaksi, hiomaksi ja
kiillottamaksi. Lopuksi hippu on saanut
pintaansa mikrokiteisen hienokultauksen.

Lemmenjoen kultahiput ovat muodol-
taan ja pintarakenteeltaan suuresti vaihte-
levia. Kulumattomat hiput muistuttavat
revittyä vaahtomuovia, jääkausien kulje-
tuksessa ja muussa kulutuksessa pyöristy-
neet taas ovat muodoltaan kuin rantaki-
viä. Kaikkia välimuotoja tavataan. Hippu
voi olla myös lankamainen tai litteä kuin
paperinpala. Joskus kuulee väitettävän, että

korujeni hippuja on sulatettu, taottu tai
muuten muotoiltu. Näin voimakkaita toi-
menpiteitä hipuille ei ole syytä tehdä,
mutta vähäiset muutostyöt ovat välttämät-
tömiä. Juotosten on kestettävä ja hipun on
oltava kullankeltainen eikä savenruskea tai
peräti mustan rautaoksidikuoren peittämä.

Aivan aluksi hippu on syytä kuumen-
taa yli punahehkurajan jännitysten purka-
miseksi ja kaasu- tai lyijysulkeumien pal-
jastamiseksi. Keraamiset mineraalijäämät
on liuotettava pois hapolla. Hipun him-
meä hohto on palautettava kaliumsyani-
di-vetyperoksidikäsittelyllä. Juotoskohdat
on viilattava tai jyrsittävä puhtaaksi. Val-
taosa hipuista on sopivasti pyöristyneitä,
mutta joskus harvoin on hipussa teräviä
särmiä, joita on varovasti hiottava, että hip-
pu korukäytössä ei tartu vaatteisiin tai
naarmuta ihoa. Esimerkiksi kultahippu-
korvanapin taustaa on syytä varovasti ta-
soitella korun istuvuuden parantamiseksi.

Hämmästyttävän usein on koruhipus-
sa valmiina oikea ja nurja puoli. Oikealla
puolella on korkokuvamaisia muotoja,
kääntöpuoli on sileämpi. Hippu on ilmei-
sesti levännyt hiekkavuoteellaan vuositu-

hansia samassa asennossa ja kulutus on
ollut tuntuvampaa virtaavan veden puo-
lella.

Vaikka hippukorujen tekeminen on jo
vuosikymmeniä ollut leipätyötä, voi silti
vieläkin toisinaan hämmästellä sitä harta-
utta ja kunnioituksen tunnetta, joka val-
taa mielen kun pitää kädessään kaksi mil-
jardia vuotta vanhaa luonnon mestarite-
osta, aitoa Lemmenjoen kultahippua. Ei
siitä halua poistaa mitään eikä siihen ha-
lua lisätä mitään, mikä ei korukäytön kan-
nalta ole tarpeellista.

Aika ei pysähdy. Kultahippu on koke-
nut monenlaisia muodonmuutoksia vuo-
similjoonien saatossa. Muutokset kultase-
pän käsissä ovat sittenkin aika vähäisiä.
Kuluminen jatkuu. Käytössä koru kiillot-
tuu, naarmuuntuu ja vuosituhansien ku-
luessa hajoaa pölyksi joka laskeutuu maa-
han. Se on kuitenkin kultapölyä, joka suo-
tuisissa olosuhteissa kiteytyy jälleen hipuik-
si. Ikuinen kierto jatkuu.

Aarne Alhonen

Kultaseppä Aarne Alhonen on lopet-
tanut tilaustöiden tekemisen.
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ivikunnassa dendriittinen
kuviointi saa arkisen har-
maan kiven näyttämään
kauniilta ja erikoiselta ja
joka todennäköisesti pää-

tyy kivihyllyssä eturiviin. Tällaisen eturi-
vin paikan mielestäni ansaitsee Eero Pit-
käsen dendriittilöytö Kuusamon Hanhi-
harjulta. Saatuani Outokummun kiviker-
hon jäseneltä Kyösti Hämäläiseltä nähtä-
väkseni tämän kiven, oli se mielestäni Suo-
men kaunein dendriitti. Samalla se antoi
inspiraation miettiä dendriittisiä kuvioita
hieman tarkemmin.

Dendriittien
monimuotoisuus
Kun ihmissilmän huomio kiinnittyy tiet-
tyyn muotoon, niin lopulta huomaa sen
olevankin jokin hyvin yleinen muoto. Toi-
sin sanoen, saattaa esimerkiksi alkaa näh-
dä dendriittejä kaikkialla.

Dendriitit
Dendriittistä rakennetta löytyy niin kasvi-, eläin- kuin kivikunnastakin.
Jopa kultaisia dendriittejä on löydetty Suomesta.

Satu Hietala

Kuva 1. Dendriitti, Kuusamo. Dendriitit esiinty-
vät kvartsiitin rakopinnalla. Näyte Kyösti Hämäläisen löytö Kuusamon

Rukalta. Näytteen leveys 13 cm ja korkeus 4 cm. Kuva: Ari Nyyssönen / Jouko Vanne, GTK.

eli puumaisesti haarautuvat mineraalikasvustot

Kuva 2. Eero Pitkäsen löytämä Kuusamon Hanhiharjun näyte on serpentiinikiveä ja mineraalien
muodostamat dendriittimäiset pintakuviot muodostavat kauniin kuvioinnin kiven pinnalle.
Kuva-alan leveys 2,6 cm. Näyte Kyösti Hämäläisen kokoelmasta. Kuva: Kari A. Kinnunen.

K
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Dendriitit ovat yleisiä, luonnossa esiin-
tyviä, mineraalien synnyttämiä kuvioita tai
suurimittakaavaisia geomorfologisia raken-
teita. Dendriitti tulee kreikankielen sanasta
déndron, joka tarkoittaa puuta. Esimerkik-
si geomorfologiset muodostumat voivat
olla dendriittimäisiä, kuten moreenialueille
syntynyt jokiverkosto. Vuonot, kuten Nor-
jassa, ovat usein mutkittelevia ja haarau-
tuvat kuin puun oksat useisiin, kooltaan
pienempiin vuonoihin. Jäätiköityneillä
alueilla dendriittisellä jäätikköllä tarkoite-
taan sellaista haarautuvaa jäätikköä, joka
syntyy kun esim. vuoristoissa jäätikkökie-
leke jakaantuu pienemmiksi jäätikkövir-
roiksi.

Myös muilla planeetoilla tavataan dend-
riittisiä rakenteita, esimerkiksi Marsin pin-
nalla kulkevat haarautuvat uomat on tul-
kittu kuivuneiden jokien valuma-alueiden

Kuva 3. Dendriittien tulkitaan yleensä syntyneen ylikylläisistä rauta- ja mangaanipitoisista liuoksista saostumalla kiven rakopinnoille. Kuusa-
mon Hanhiharjun dendriittikivessä näkyy ruskea vyöhyke, jota pitkin saostuman kasvu on todennäköisesti saanut alkunsa. Kuva-alan leveys 1,8
cm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kuva 4. Kuusamon Hanhiharjun näytteen tekee erittäin kauniiksi yksittäiset
dendriittiset kasvurakenteet, jotka muistuttavat lähinnä lumihiutaleita. Kuva-
alan leveys 2 mm. Kuva Kari A. Kinnunen.
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virtauskanavaverkostoksi. Haarautuva ra-
kenne on myös meille biologisesti tuttu,
sillä onhan aivoissamme dendriittejä eli
tuojahaarakkeita, jotka toimivat solujen
viestinvälittäjinä. Lisäksi luonnonilmiöis-
tä mainittakoon salama, jossa yleensä yh-
destä päähaarakkeesta erkanee pienempiä
salamahaarakkeita. Dendriitti on eräänlai-
nen muoto- tai rakennetermi, jolla kuva-
taan eri mittakaavassa olevia, puumaisesti
haarautuvia rakenteita. Rakenne on yleensä
myös itseään eri mittakaavoissa toistava eli
fraktaalinen.

Mineraalidendriitit
Dendriitti ei ole kivilaji eikä mineraali,
vaan dendriiteiksi kutsutaan puumaisia,
saniaismaisia tai toisinaan lumihiutalemai-
sia mineraalien kasvurakenteita. Dendrii-
tit ovat tavallisimmin syntyneet saostumal-
la kivien pinnoille rauta- ja mangaanipi-
toisten pintavesien virratessa kallioperän
raoissa ja hiushalkeamissa. Dendriittien
värit vaihtelevat vaaleanruskeasta mustaan.
Ne ovat läpinäkymättömiä ja niillä näyt-
tää olevan myös kasvusuunta. Dendriitte-
jä esiintyy useimmiten kalkkikivien ja Suo-
messa erityisesti kvartsiittien sekä myös
graniittisten kivien rakopinnoilla. Suomen
ehkä tunnetuin dendriittien löytöpaikka
on Kuusamon Rukatunturi, josta löytyy
kvartsiitin rakopinnoilta punertavia, mus-
tia ja keltaisia dendriitteja (Vartiainen
2001). Dendriittejä löytyy myös Pyhätun-
turilta sekä Heinävedeltä. Heinäveden
dendriittikuviot poikkeavat perinteisistä
saniais- ja puumaisista kuvioista. Kuviot
ovat ympyrärakenteisia, läpimitaltaan 4–

10 cm ja koostuvat kehistä. Kuviot ovat
pintasaostumaa ja syntyneet samoin kuin
perinteiset dendriitit (Kejonen 2005).

Maailmalla ehkä tunnetuin dendriitti-
kivi on Solnhofenin sedimenttikalkkikivi,
jossa kellertävän, hienorakeisen ja tasalaa-
tuisen kiven pinnalla on tiheitä mustia
kuvioita. Dendriitit ovat syntyneet kalk-
kikiven kerros- ja rakopinnoille. Dendriit-
tien kasvu on voimakkaampaa kiven kul-
missa leviten kohti kiven keskustaa. Kiveä
on käytetty koriste- ja rakennuskivenä mm.
lattia- ja seinäpinnoilla. Lisäksi neliön tai
suorakulmion muotoon sahattuja ohuita
laattoja on valmistettu pieniksi tauluiksi
laittamalla kehykset kiven ympärille. Täl-
laisia tauluja voisi valmistaa suomalaisis-
takin dendriiteistä.

Dendriittit muistuttavat erehdyttäväs-
ti fossiileja ja usein ne tulevatkin tunnis-
tettaviksi fossiililöytöinä. Tunnistamisessa
saakin olla tarkka, sillä kivien rakopinnoilla
esiintyvät mineraalidendriitit muistuttavat
erittäin suuresti esimerkiksi kambrikaudel-
la eläneiden nematode-matojen jälkiä (la-
tin. Chondrites). Suomen kallioperässä ei
näitä muinaisia matoja esiinny kivissä,
mutta niitä löytyy esimerkiksi sedimentti-
kiviesiintymässä Viron Saarenmaalla Kü-
bassaarella.

Näin talven aikana näemme usein
dendriittistä jäätä, joka koostuu monihaa-
raisista jääkiteistä. Rakenne muodostuu
silloin, kun epäpuhtauksia sisältävä vesi
jäätyy kylmälle pinnalle, kuten ikkunoi-
hin ja metallipinnoille. Lumikiteissä kitey-
tymisen saa aikaan useimmiten ilmassa lei-
juva pölyhiukkanen, joka toimii eräänlai-

sena siemenkiteenä. Tätä kiteytymistapaa
voisi jossain määrin soveltaa myös Kuusa-
mon näytteen dendriittien syntyyn. Kuu-
samosta löytyneet dendriitit ovat kvartsiit-
tikivien pinnalla muodostaen kauniita
monihaaraisia, pensasmaisia kuvioita (kuva
1). Eero Pitkäsen löytämä näyte on serpen-
tiinikiveä, jossa mineraalien muodostamat
dendriittimäiset pintakuviot ovat kiven
pinnalla. Dendriitit ovat syntyneet ylikyl-
läisistä rauta- ja mangaanipitoisista liuok-
sista saostumalla kiven hiertopinnalle, joka
koostuu pääosin serpentiini-mineraalista.
Kivinäyte on todennäköisesti irronnut sel-
laisesta kohdasta, jossa kulkee kallioperän
tektoonisissa liikunnoissa syntynyt hierto-
pinta (kuvat 2 ja 3). Tässä näytteessä eri-
koisuutena on se, että dendriitit eivät muo-
dosta tyypillisiä pensasmaisia rakenteita
vaan säteittäiset yksittäiset dendriittiset
kasvurakenteet muistuttavat lähinnä lumi-
hiutaleita (kuva 4).

Lumihiutaleiden dendriittimäinen ra-
kenne on selitetty kirjallisuudessa synty-
vän niin kutsutun diffuusion vaikutukses-
ta. Kemiassa ja fysiikassa diffuusiolla tar-
koitetaan lämpöliikkeestä johtuvaa aine-
hiukkasten sekoittumista toisiinsa. Kokeel-
listen tutkimusten perusteella lumikiteiden
haarautuvan kasvun synnyttää lämpödif-
fuusio, joka myös kontrolloi kiteiden haa-
rautuvaa kasvua (Laakko 2008). Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että kiteessä val-
litsee tietty epävakaus, jossa kiteen kehit-
tymistä ohjaa lämpötila sekä nopeus.
Dendriittirakenteita tavataan lumikiteissä,
jotka kasvavat kosteissa olosuhteissa ja 15
pakkasasteessa. Dendriitit syntyvät, kun

Kuva 5. Opaliitti, Australia.

Dendriittisten mineraalien
modostamat kuviot voivat olla
hyvin pienimittakaavaisia tai
sitten pinta-alaltaan isompia.
Kuvan opaliittinäytteessä
dendriitit modostavat hyvin
pienikokoisen dendriittien
verkoston, joka kulkee pitkin
kiven hiushalkeamia. Dendriitti-
nen musta aines on myös jonkin
verran tunkeutunut mikrohal-
keamista ehjään kiveen.

Näyte GTK:n Itä-Suomen
yksikön mineraalikokoelmasta.
Kuva-alan leveys 2.5 cm. Kuva
Ari Nyyssönen, GTK.
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ulotteinen. Näissäkin dendriittinen kasvu
on saanut alkunsa mineraaliliuosten tun-
keutuessa kiven hiushalkeamiin ja kasvua
ja haarautumista on kontrolloinut proses-
si, jossa mineraaliliuosten erilainen kemi-
allinen koostumus ja tiheys, liuosten läm-
pötila ja kiteytymisen nopeus ja aika vaih-
televat.

Myös eräät metalliset alkuaineet, kuten
kulta, tina, hopea ja kupari voivat kiteytyä
dendriittimäiseksi. Erään teorian mukaan
dendriittinen kullan kasvu vaatii, samoin
kuin lumikiteissä, kiteytymisytimen. Ki-
teytymisytimenä voi toimia jokin muu
mineraali, esimerkiksi rikkikiisukide, lyi-
jyhohde tai arseenikiisukide, josta kasvu on
saanut alkunsa. Kiteet kasvavat kalliope-
rän juonisysteemeissä, joissa kiertää suu-
riä määriä mineraaliliuoksia. Kultadend-
riitit esiintyvät usein kvartsijuonien yläosi-
en reunoilla suljetussa tilassa, jossa dend-
riiteillä on ollut aikaa ja tilaa kasvaa. Mc-

Laughlin kultakaivoksesta Pohjois-Kalifor-
niasta on löytynyt kookkaita dendriittisiä
kultakiteitä. Esiintymän kulta on tyypil-
tään melko karkeaa. Suomesta on myös
löytynyt dendriittistä kultaa, esimerkiksi
Kiistalan Vuomajärveltä (kuva 7). Lisäksi
esimerkiksi Kiirunanvaaran rautamalmi-
esiintymässä magnetiitti on dendriittimäi-
nen, ja joka syntyy yhteenkasvaneista pyl-
väs- ja laattamaisista magnetiittikiteistä.

Myös silikaattimineraaleista esimerkiksi
pyrokseenit, amfibolimineraalit ja biotiit-
ti voivat kiteytyessään muodostaa tällaisia
kasvurakenteita. Teollisissa tuotteissa, ku-
ten erilaisissa metalliseoksissa, metallit ovat
usein kiteytyneet dendriittisiksi.

Kivien pinnoilla esiintyvät dendriitit
koostuvat yleisemmin mangaanioksidimi-
neraaleista. Kasvusysteemiä on maailmal-
la tutkittu ja mallinnettu paljon, mutta
niitä muodostavia mangaanioksidimine-
raaleja sitä vastoin on tutkittu vähemmän.

haarautumiseen johtava
epävakaus kasautuu kitees-
sä. Haarat kasvavat nopeas-
ti, mutta muut tasaiset pin-
nat huomattavasti hitaammin.
Haara pitenee samalla kun sa-
tunnaiset epätasaisuudet sen si-
vuilla kasvavat sivuhaaroiksi. Kun
dendriitti kasvaa suureksi syntyy toistu-
va rakenne – haaroissa on sivuhaaroja ja
niistä lähtee uusia sivuhaaroja ja niin edel-
leen (Libbrecht ja Rasmussen 2008). Mi-
neraalidendriittien kasvumekanismi on se-
litetty suurinpiirtein samalla tavalla. Eli
voisi sanoa, että dendriittien kehitys on
eräänlainen luonnonoikku. Luonto itses-
sään on tavallaan epävakaa järjestelmä ja
yleensä poikkeamat kertautuvat.

Dendriittien mineralogiasta
Mineraalidendriitit ovat usein tasomaisia
rakenteita ja esiintyvät kivien rakoilupin-
noilla. Dendriittisten mineraalien modos-
tamat kuviot voivat olla hyvin pienimitta-
kaavaisia tai sitten pinta-alaltaan isompia.
Esimerkiksi kuvassa 5 olevassa opaliitti-
näytteessä dendriitit modostavat hyvin pie-
nikokoisen dendriittien verkoston, joka
kulkee pitkin kiven hiushalkeamia ja ku-
vassa 6 taas vastaavasti kvartsiitin pinnalla
oleva yksittäinenkin “oksanpätkä” kattaa
useita senttejä kiven pinnasta. Dendriitit
voivat esiintyä myös mineraalien sisällä,
kuten kvartsissa, opaalissa, opaliiteissa sekä
kalsedoneissa. Tällöin rakenne on kolmi-

Kuva 6. Lähikuva kvartsiitin
pinnalla olevasta dendriitis-
tä. Dendriiteille tyypillinen
haaroittuminen näkyy
selvästi. Kuva-alan leveys
3 cm. Kuva: Ari Nyyssönen/
Jouko Vanne, GTK
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Suomessa pintavesien aiheuttamista rau-
ta-mangaanioksidisaostumista on identifi-
oitu muutamia mineraaleja kuten birnes-
siitti, todorokiitti, groutiitti, hollandiitti,
kryptomelaani ja vernadiitti (Vuorinen
1985). Mangaanioksideja on Suomessa
tavattu järvimalmeista, Pohjanlahden ja
Suomenlahden rauta-mangaanikonkreeti-
oissa sekä saostumissa, joita syntyy vettä
hyvin läpäisevissä lajittuneissa sedimenteis-
sä kuten hiekassa ja harjujen sorassa. Man-
gaanioksideita on myös saostumissa, joita
syntyy järvissä ja joissa kivien pinnoille
(Vuorinen 1985). Veden kiertokulussa
mangaani on raudan ohella yksi yleisin
raskasmetalli. Kivien rapautuessa maape-
rän ja veden pH kasvaa ja mangaani alkaa
saostua erilaisina vesipitoisina mangaani-
oksideina yhdessä raudan kanssa. Pääosa
kallioperän mangaanista on tummissa ki-
vilajeja muodostavissa mineraaleissa, ku-
ten pyrokseeneissa, amfiboleissa ja biotii-
tissa. Malmiesiintymistä tunnetaan myös
erilaisia mangaanimineraaleja, ja erityises-
ti niitä tunnetaan Etelä-Pohjanmaalta, Vit-
tingin metaserttijaksolta.

Oletettavasti Kuusamonkin kivien pin-
nan dendriittimineraalit ovat mangaanimi-
neraaleja. Mangaanioksidimineraalien
määrittäminen mm. röntgendiffraktiome-
netelmällä ei ole helppoa. Raimo Lauer-
ma kirjoitti Geologi-lehteen jo vuonna
1964 nk. “Pyhätunturin fossiilista”, josta
oli kirjoitettu jopa paikallisessa lehdessä.

Hän tunnisti kiven dendriitiksi ja yritti
määrittää saostumaa röntgendiffraktiome-
netelmällä, mutta tuloksena oli vain kaksi
mineraalia, kvartsi ja kaoliini (Lauerma
1964). Tutkimuksen ongelmana onkin,
että mineraalia täytyisi saada kiven pinnas-
ta raaputtamalla riittävä määrä röntgendif-
fraktiomääritykseen. SEM EDS -menetel-
mässä puolestaan on ongelmana dendriit-
tisen mineraalikalvon äärimmäinen ohuus.
Kemiallisessa analyysissä ylikorostuu tästä
syystä kalvon alapuolinen aines. Lisäksi
tällaiset mineraalit ovat heikosti kiteytynei-
tä ja esiintyvät seoksina raudan oksidimi-
neraalien, kuten goethiitin, seuralaisena.
Tästä syystä dendriittisten mangaanioksi-
dimineraalien rakenteelliset ja geneettiset
suhteet tunnetaan heikosti.

Mineraalidendriittien laboratoriomää-
rityksiin on käytetty myös korkean reso-
luution läpäisyelektronimikroskooppia
(HRTEM). Esimerkiksi Xun ja kumppa-
nien vuonna 2010 julkaisemien analyysi-
en mukaan erityyppisten kivinäytteiden
dendriittirakenteet koostuivat mangaani-
hydroksidioksideista, rautaoksidihydroksi-
deista, sulfaateista sekä savimineraaleista ja
hollandiitista, todorokiitista, birnessiitis-
ta, goethiitista, amorfisesta eli kiteytymät-
tömästä rautahydroksidista sekä kipsistä.
Tutkittavat kivilajit olivat savipitoinen silt-
tikivi, ryoliitti sekä kalkkikivi (Xu ym.
2010). Dendriiteistä on kuvattu myös
kryptomelaania, romanechiittia sekä coro-

nadiittia. Lisäksi mangaanioksidien mine-
ralogisessa analysoinnissa on käytetty jon-
kin verran infrapunaspektroskopiaa (Ross-
man 1979).

Dendriittien on luultu muodostuvan
pyrolusiitti-mineraalista mutta tutkimus-
ten mukaan asia ei ole näin selkeä. Useissa
lähteissä kuitenkin tavataan esittää pyro-
lusiitti-mineraalia dendriittien yhteydessä.
(Potter ja Rossman 1979, Wenk ja Bulakh
2003).

Dendriitit keräilykohteena
Dendriitit ovat ainutlaatuisia keräilykoh-
teita, sillä jokainen näyte on oma yksilön-
sä. Kahta samanlaista ei vahingossakaan
tule vastaan ja kuvioiden väri, koko ja
muoto vaihtelee. Dendriitit ovat mielestä-
ni hyvä osoitus siitä, että näytteen ei aina
tarvitse olla se suurin, värikkäin ja kirk-
kain kide, vaan joskus jopa pelkkä kiven
pinnalla oleva saostuma ansaitsee paikkan-
sa paraatipaikalla. Parhain esimerkki tästä
mielestäni on Eero Pitkäsen löytämä näy-
te Kuusamosta.
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Kuva 7. Kultadendriitti. Kiistalan Vuomajärveltä, kallionäyte. Esiintyi rapautuneessa lyijyhoh-
teessa. Tämä löytö johti sittemmin Suurikuusikon kultaesiintymän jäljille! Löytäjä: Jorma
Valkama. Dendriitin pituus 10,6 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK.
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inun ja poikani harrastus
alkoi erikoisten kivien ke-
räilyllä. Oli vain jokin pa-
kottava tarve ottaa mu-
kaan matkoilta erilaisia ki-

viä. Miksi ihmeessä ihminen haluaa ottaa
kiven mukaansa?

Joko haluaa itse sen avulla palata aja-
tuksissaan löytöhetkeen ja -paikkaan? Vai
olisiko se näyttämisen halu: ”Katso, kuin-
ka hienon kiven minä löysin!”. Vasta vii-
me vuodet olen halunnut tutkia nitä tar-
kemmin kotona. Kuitenkin olemme päät-
täneet parista periaatteesta:

Jos ja kun emme enää muista, mis-
tä kivi on peräisin, sen voi heittää ”mökin
alle tai joen penkkaan”. Kivissä tai hyllyis-
sä ei ole merkintöjä eikä ”kokoelmamme”
kivimäärä ei juuri kasva.

Emme osta emmekä myy, meille
kivillä on tunnearvo.

Olen muutaman vuoden ajan seuranut
kiviharrastajia niin kotimaassa kuin ulko-
mailla. Joukosta erottuu nopeasti erilaisia
ryhmiä. Yhteistä on kiinnostus kiviin,
mutta lähes jokaisella on jokin oma erityi-
nen mielenkiinnon kohde. Suurin osa on
hakeutunut mukaan erilaisiin kerhoihin tai
muuten vaan pitävät yhteyttä muihin har-
rastajiin. Myös yleinen kiinnostus luonto-
ja ympäristöaiheisiin on merkille pantavaa.

Harrastajien kivinen polku
– kuljetko yksin vai kaipaatko seuraa?

Pekka Ruoho

Arvostan oppineita geologeja, gemmolo-
geja ja mineraaliasiantuntijoita. Yhdistys-
toiminnan puitteissa paikkansa ovat löy-
täneet myös monet keräilijät, taitavat hio-
jat, uutterat kullanhuuhtojat, sinnikkäät
malminetsijät, jne. Osalle on löytynyt oma
kerho, monet ovat mukana useammassa-
kin yhdistyksessä ja jotkut ovat tyytyneet
yksinoloon.

Oma taitomme tunnistaa mineraaleja
tai työstää korukiviä on vaatimaton. Siksi
kohtaamiset kivikasoilla tuovat lisää sisäl-
töä ja mielekkyyttä retkille. Taito kysyä ja
kuunnella lisää muistoja. Meistä kivet ja
kiteet ovat parhaimmillaan omilla paikoil-
laan. Kuten yllä sanoin, jos ei itse enää
muista, voi muistoa virkistää käymällä
uudelleen samalla paikalla!

Uutta etsiessä kerhojen tiedotteet ja lä-
hinnä nettisivut ovat tärkeitä. Olemme
rohkeasti kysyneet ja liittyneet muiden jär-
jestämiin tapahtumiin. Uskon, että haluk-
kaita olisi enemmänkin. Olen omaksi ilok-
seni ja muistilistakseni etsinyt kivikerhoja
eri puolilta Suomea. Lista ja tietoja löytyy
omilta nettisivuilta (kivisivut.travelnet.fi
linkistä Kiviharrastus). Tiedot on kerätty
internetissä julkaistuista tiedoista, mutta
haluaisin kirjallisen vahvistuksen; joko kiel-
lon tai luvan sekä korjaukset tietojen yllä-
pitoon. Suomen Jalokiviharrastajain Yhdis-

Kaatialan luontopäivä. Allekirjoittanut lempipuuhassaan –  esittelemässä har-
rastusta ja kannustamassa mukaan. Luonto- ja kivipäivä on tänä vuonna
Kaatialassa 7.9.  klo 10–15.

tyksen julkaisemassa Kivi-lehdessä on
myös luettelo kerhoista. Valitettavasti en
ole kerhon jäsen, joten en tohdi niitä jul-
kaista..

Uusia kulkijoita kivipoluille?
On hyvin tiedossa, että joukkomme ikään-
tyy ja uudet sukupolvet liittyvät ”virtuaa-
lisiin” ryhmiin. Uusi teknologia mahdol-
listaa harrastamisen digitaalisten laitteiden
avulla. Netistä haetaan informaatiota,
luonnossa liikutaan paikantimien avulla,
kuvia ja videoita kuvataan puhelimilla, jne.
Minuun on ottanut yhteyttä useita nuo-
ria, jotka ovat etsineet kiviharrastukselleen
polun päätä verkosta. Valitettavasti Goog-
lekaan ei usein tarjoa tarvittavia yhteystie-
toja tai ohjeita, miten päästä mielenkiin-
nosta harrastuksen pariin. Minä haluaisin
omalta osaltani kertoa heille koostetusti:
ketkä, missä ja milloin. Ehkä palvelua voi-
si vielä kehittää julkaisemalla valtakunnal-
lista tapahtumaluetteloa sekä tietoja hyvistä
löytöpaikoista. On aina mukavaa tavata
uusia kasvoja louhoksilla, messuilla ja ret-
killä. Jokainen päättää jatkaako kivien pa-
rissa yksin tai liittyen yhteen tai useam-
paan kerhoon.

M

Tampereen kivi-ilta alkamassa helmikuussa ja ensin tarkas-
tellaan kaivosmies Kalevi Vänskän (vas.) Oriveden kaivokses-
ta  tuomaa telluurinäytettä. Kuva: Liisa Hertell.
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un jo pienenä poikana keräi-
lee kiviä, kiinnostuu mal-
meista ja saa kansannäytepal-
kintojakin, voivat vanhem-
mat huolestua: geologiaan voi

jäädä koukkuun, eikä siihen ole hoitoa.
Siitä tulee kohtalo. Näin tapahtui geotek-
nikko Asser Siitoselle, joka toimi koko
ikänsä malminetsinnässä eri valtionyhtiöi-
den palkkaamana pitkin ja poikin Lappia.

Eläkkeellä oleva geologi ja Outokum-
mun Rovaniemen toimiston pitkäaikainen
päällikkö Jarmo Lahtinen kirjoitti tämän
legendaarisen malmimiehen elämänkerran.
Hän teki suuren palveluksen. Kyse on tie-

don siirrosta tuleville sukupolville. Kirjas-
sa on tarinaa kerrakseen Lapista, luonnos-
ta, geologiasta, kivistä ja malmeista kiin-
nostuneille. Samalla kun seurataan tämän
mainion malmimiehen elämänvaiheita ja
persoonaa, kerrataan myös Lapin geologi-
aa ja pala Suomen kaivosteollisuuden his-
toriaa.

Monien työtovereiden mielestä Asser
Siitonen olikin varsinainen persoona. Hän
johti ja teki maastöitä väsymättä, sekoitta-

”Tästä ei ole vielä
viimeistä sanaa sanottu...”

en elämäntapaa, ammattia ja harrastusta.
Perhe jäi sivuosaan. Aamuisin ei ollut ko-
vaa kirettä maastoon, mutta eipä ollut sieltä
poiskaan. Viikonlopullekin lähtö saattoi
viivästyä, mikä harmitti alaisia. Erään työ-
toverin mukaan Siitonen oli juuri sitä, mitä
geologi eniten pelkää alan harrastajissa:
erinomainen mineraalituntija. Hänen kiin-
nostuksensa geologiaa kohtaan oli niin
suurta, että jos hänellä olisi ollut mahdol-
lisuus opiskella alaa, hänestä olisi tullut
professori. Hän oli kuitenkin kiinnostu-
nut laajalti muistakin asioista. Ilmaston-
muutos kirvoitti mieltä ja omatoimisesti
päätellen hän katsoi että hiilidioksidia kan-

nattaisi sitoa kalkkikiviin. Tämän
lisksi hän harrasti luontoa, valokuva-
usta, musiikkia ja kuvataidetta. Lomat
vietettiin perheen kanssa kultaa kai-
vamalla, kalastellen ja hilloja poimi-
en, mikä pienille lapsille oli joskus ras-
kasta.

Siitosen into työhonsä johti mo-
niin merkittäviin löydöksiin, kuten
Luoston ametisteihin, Saattoporan ja
Isomaan kultaesiintymiin, Porkosen-
Pahtavaaran mangaaniviitteisiin, yms.
Kaikkea hän ei kuitenkaan ehtinyt elä-
mänsä aikana selvittää. Luoston ame-
tistikin päätyi muiden hyödyksi.
Tämä jäi kalvamaan loppuiäksi.

Kuten niin monet muutkin, Siito-
nen jäi Suomea koetelleen laman ja
kaivosalan rakennemuutoksen jalko-
hin. Outokummun lakkauttaessa mal-

minetsintänsä, hänet irtisanottiin Outo-
kumpu Finnminesilta vuonna 1992, pal-
veltuaan suomalaista kaivosteollisuutta
neljä vuosikymmentä. Hän jäi työttömäk-
si, mutta ei toimettomaksi. Hän perusti
yhtiökumppaninsa kanssa Gold-Werk
Oy:n. Näin hän jatkoi keskeneräiseksi jää-
nyttä malminetsintää monilla tuntemillaan
kohteilla, löytäen Isomaan kultaesiintymän
Kittilässä.

Kiinnostus kultaan ja malmeihin näyt-

tää kulkevan Siitosilla suvussakin. Suomen
kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja ja mo-
nitoimimies Harri Siitonen on Asserin
serkku. Asserin ideoimana ja Harri työn
jatkajana Isomaan kultaesiintymän hyö-
dyntäminen sai alkunsa. Asser ja Harri
kehittivät köyhän rapakalliokullan rikas-
tusmenetelmän. Outokummun piti alun
perin olla mukana alueen varsinaisen kal-
liokullan etsinnässä, mutta se kaatui eri-
näisistä syistä. Nykyään Gold Mine Siito-
nen ja Saihio jatkaa työtä hyödyntämällä
esiintymää kaivinkoneella. Kultaa sisältä-
vä maa-aines kuljetetaan Asserin rakenta-
malle ”kultatehtaalle”, jossa rikastaminen
tapahtuu. Kullasta valmitetaan erilaisia
koru- ja pienesineitä.

Vaikka kullantuotanto lähti käyntiin
löytämällään kultaesiintymällään, monet
asiat jäivät ”riivamaan” jo iän ja sairauden
lopulta heikentämän miehen mieltä. Pal-
jon olisi ollut halua vielä tehdä ja touhuta.
Tätä varten hän keskusteli professoreiden
ja geologien kanssa erilaisista tutkimus- ja
malminetsintähankkeista. Voi olla, että
Siitosen intuition ja päähänpinttymien jäl-
jiltä kuullaan vielä tulevaisuudessa. Tästä
varmuudesta kumpusikin Siitosen monesti
toistama lause, joka on myös tämän kirja-
esittelyn otsikko.

Kuten nykyinen kaivosbuumi on meil-
le osoittanut, Suomessa ja varsinkin Lapissa
riittää vielä löydettävää. Vaikka täällä nyt
jylläävät ulkomaiset kaivosjätit, tarvitsem-
me edellen Siitosen kaltaisia työn kansal-
lissankareita. Ja siihen on toivoa. Kansan-
näytetoiminta kukoistaa ja alalle tulee jat-
kuvasti uusia harrastajia. Kansannäytepal-
kintoja jaetaan aikuisten lisäksi myös lap-
sille (8–12-vuotiaille). Toivottavasti heistä
jotkut päätyvät kaivosalalle ammatillises-
tikin, koska työntekijöistä on pulaa. On
kuitenkin jännittävää seurata, miten me-
dian harjoittama kaivoskauhun ja geofo-
bian lietsonta tähän vaikuttaa? Mitähän
Asser olisi moiseen sanonut?

Jarmo Lahtinen:

Asser Siitonen – malmimies
18.4.1935–15.3.2010.
Poimintoja monipuolisen
persoonan elämästä

Hipputeos Oy,
Tallinna 2012
112 s. Ovh 18 e.

K I R J A E S I T T E L Y

Toni Eerola

Malminetsintä kohtalona

K
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Jorma O. Valkama

Viime vuonna ilmestyneessä
Jarmo Lahtisen kirjoittamassa
Asser Siitosen elämänkerta-
kirjassa oli yllättäviä tietoja
Lampivaaran ametistiesiintymän
löydöstä ja löytäjistä.

Toni Eerola on kirjoittanut
kirjasta esittelyn Mineraliaan.

Toimitus pyysi Jorma Valka-
malta vastinetta Lahtisen kir-
jassa esitettyihin väitteisiin
Lampivaaran löytötapahtu-
mista. Jorman vastineessa on
paljon aikaisemmin julkaise-
matonta tietoa Lapin ame-
tistien löytymisestä.

Lampivaaran
ametistiesiintymän
löytyminen 1985

E nsimmäinen viite Lampivaa-
ran ametisteista on Jarmo
Lahtisen kirjassa päivätty
seuraavasti: 14.9.1976. Sil-
loin Asser Siitonen löysi

ametistikvartsia Pyhä-Luosto -retkeilypo-
lun varresta Lampivaaran laelta. Mittapo-
rukka otti mukaan repullisen kiviä ja As-
ser yhden. Tästä minulla ei ollut mitään
tietoa tehdessäni oman löytöni kesällä
1985 seuraavien vaiheiden kautta.

Ensimmäisen kerran näin Lampivaaras-
ta peräisin olevaa ametistikvartsia Lapin
ametistin kauppanimellä kesällä 1984 Tan-
kavaarassa kultakisojen aikaan. Siellä oli
samaan aikaan myös kiviharrastajille suun-
nattu tapahtuma ns. ”mineraalipörssi”.
Siellä sai ostaa ja vaihtaa mineraaleja ja
korukiviä. Paikalla oli esittelemässä tuot-
teitaan myös sodankyläläinen kello- ja ko-
ruliikeyrittäjä Anselm Pulkkinen. Pulkki-
sella oli koristeena/ rekvisiittana muutamia
ametistikiteitä, jotka kiinnittivät huomio-
ni. Sain kuulla häneltä henkilön nimen,
jolta hän oli näitä kiviä hankkinut.

Itselläni oli jo pieni korukivikokoelman
alku, joten minua kiinnosti saada myös
Lapin ametistia kokoelmiini. Heinäkuus-
sa 1985 kävin sitten omilla vaihtokivillä
kauppaa Anselm Pulkkisen mainitseman
henkilön kanssa Sodankylän Torvisessa,
josta on noin kymmenen kilometriä Luos-
tolle. Vaihdoin häneltä ametistikiteitä ja

tiedustelin kiteiden löytöpaikkaa, muuten-
han ne eivät oikein ole minkään arvoisia,
jos ei tiedä kivien alkuperää. Kyseltyäni
ametistikivien löytöpaikkaa hän ilmoitti
vain, että ne ovat löytyneet tosi pitkän
matkan päästä tiettömästä kairasta. Olisin
ollut tyytyväinen, kunhan edes kunnan
tarkkuudella olisi saanut tietää löytöpai-
kan. Ehkäpä tämä seikka toi ns. ”sisun

kaulaan” ja päätin alkaa etsimään ametis-
teja melko lailla ”summamutikassa” kor-
keimmasta lähitunturista aloittaen.

Ensimmäisen kiviretken tein Sodanky-
län Ukko-Luostolle. Tuloksena oli pieniä
läpinäkyviä vuorikiteitä kvartsikiven pin-
noilla. Seuraavan etsintämatkan tein yh-
dessä seinäjokelaisen serkkuni Antti Ant-
tilan kanssa Luoston itäpuolella olevalle

Lampivaaran erityisen korkealaatuinen ametistikidesikerö. Paino noin 40 kg. Kuva: Jorma
Valkama.
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Jorma Valkama Lampivaaran
ametistimontulla löytövuonna
1985. Kuva: Valkamoiden
kotialbumi.

Paksun kivirakan takia ametistikidesikeröiden etsintä oli aikaa vievää ja raskasta. Kuva Lampivaaralta vuonna 1985. Taka-alalla Pikku-Luosto ja
korkeimpana Luosto. Kuva: Jorma Valkama.

seuraavalle tunturille Pikku-Luostolle. Siel-
lä teimme havaintoja hematiitista, sitä oli
vaaleitten kvartsikivien pinnoilla. Kolman-
nen etsintämatkani tein yksin Pikku-Luo-
stosta seuraavana olevalle, Pelkosennie-
meen kuuluvaan vaaraan joka on nimel-
tään Lampivaara. Se etsintämatka tuotti
hyvän tuloksen, sillä silloin löytyi violetin-
värisiä komeita ametistikvartsin kappalei-

ta Lampivaaran rinteen alaosas-
ta, jäkälikön välistä pienikivises-
tä rakasta. Se ensimmäinen ame-
tisti oli auringon polttama vaa-

Karttaan on merkitty Jorma Valkaman
etsintämatkat kesällä 1985. Lopulta
ametistia löytyi Lampivaaran rinteiltä.
Kartta: Jorma Valkama ja pohjakartat:
© Maanmittauslaitos, lupa nro 
13/MML/12 ja HALTIK.
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Lampivaaran ametistionkalon rakenne. Piirros
Jorma Valkama.

lea kappale. Se kuitenkin erottui muiden
kivien ja jäkälien välistä, kun auringon sä-
teet osuivat yhdelle sen tasaisista kidepin-
noista.

Tarkemmin kerrottuna tämä ensimmäi-
nen ametistikivi löytyi Lampivaaran luo-
teispuolen kivirakan alaosasta, jonkin ver-
ran vaaran puolirinteen alapuolelta. Kivi-
vasaralla kuokkiessa ametistin siruja tuli
näkyviin pintakasvillisuuden alta sieltä
täältä hieman enemmänkin. Ensimmäise-
nä tuli ajatus, että nämä ovat valuneet vuo-
situhansien saatossa tähän paikkaan rin-
teen yläosista. Kaivoin ylöspäin mentäes-
sä noin kahden metrin välein puolenmet-
rin syvyisiä koekuoppia. Kaikista noin 20
metrin matkalla olevista koekuopista löy-
tyi merkkejä ametistikvartsista ja savukvart-
sista ja ns. ”shamaanikivistäkin”. Sitten tuli
vastaan raja, jonka jälkeen ei löytynyt yh-
tään ametisteja.

Seuraavaksi tein koekuopan arviolta
noin 20 metrin päähän siitä, missä tuli
vastaan se ns. antamaton raja. Koekuopan
ollessa noin 1,3 metriä syvä, löytyi parin
sentin mittainen palanen ametistia. Se an-
toi uskoa, että kannattaa jatkaa kaivamista
syvemmälle. Noin kolmenkymmenen sen-
tin kaivamisen jälkeen kenttälapio osui
isompaan ametistin kappaleeseen, joka
osoittautuikin sitten hieman isommaksi
kappaleeksi. Löytö paljastui vieläkin kook-
kaammaksi, sillä siitä löytyi ensimmäinen
ametistikidesikerö, joka painoi noin viisi

kiloa. Tämän jälkeen kuoppaa syventämäl-
lä paljastui siitä useita 15–35 kiloa paina-
via kidesikeröitä ja yksittäisiä isoja ametis-
tikiteitä. Suurimmat kiteet olivat halkaisi-
jaltaan noin 18 cm:n luokkaa. Esiintymän
hyödyntämiseen saimme luvan.

Jälkeenpäin on selvinnyt että Asserin
ametistikivet olivat löydöksestäni vain noin
150 metrin päästä retkeilypolun varrelta
vaaran yläosasta. Ne olivat siis eri paikois-
ta. Oma kaivukohtani oli osunut suoraan
pääesiintymään. Koekuoppa alkoi olla syk-
syyn mennessä niin syvä ja vaarallinen, että

seuraavaksi aloimme hankkia maanomis-
tajalta kaivuulupaa irtomaitten poistoon
traktorikaivinkoneella. Lupa saatiin maan-
omistajalta vakuustalletusta vastaan ja näin
käsin kaivaminen pääsi jatkumaan turval-
lisesti kaivinkoneen poistettua irtomaat
montun lähettyviltä. Käytimme kaivuria
esiintymällä jatkossakin useampina vuosi-
na, jotta esiintymän hyödyntäminen olisi
mahdollisimman turvallista. Viiden vuo-
den kaivamisen jälkeen luovuimme vaimo-
ni Sirpan kanssa valtauksesta, jolloin ame-
tistiesiintymällä alkoi toimia uusi yrittäjä.

Kolmivärinen kvartsi, jossa violetti ametisti, valkoinen kvartsiraita välissä ja sitten savukvartsia.
Tällaista “kolminaisuutta” kutsutaan myös “shamaanikiveksi”. Kuva: Jorma Valkama

Variskiitti on harvinainen fosfaattimineraali ja alueen erikoisuus, “Lapin turkoosi”. Löytyi
koekuopasta noin 50 metrin päästä ametistimontusta luoteeseen. Variskiittipallon leveys
5 mm.  Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Rokua Geopark
Tapani Tervo ja Jari Nenonen, GTK

Jääkauden perintö
UNESCOn suojeluksessa toimiva geopark-verkosto
koostuu eri puolilla maailmaa sijaitsevista, ainutlaa-

tuisen geologisen perinnön omaavista matkailualueista. Ver-
kosto perustettiin vuonna 2000 ja sen tehtävänä on edistää
luontomatkailua, luonnontieteiden opetusta ja alueen kes-
tävää kehitystä. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 89 koh-
detta, joista 52 sijaitsee 18 Euroopan maassa.

Geopark ei ole suojelualue, mutta sen tulee sisältää geo-
logisesti mielenkiintoisia, säilytettäviä kohteita. On eduksi,
jos rajaus sisältää esim. arkeologisia tai kulttuurihistorialli-
sia arvoja. Lisäksi geoparkilla tulee olla selkeä hallinto- ja
talousrakenne, joka vastaa kohteen ylläpidosta ja kehittä-
misestä. Kehitystyön varmistamiseksi kaikki verkoston koh-
teet evaluoidaan määräajoin.

Rokua sai Geopark-statuksen vuonna 2010. Se kuuluu
sekä European Geoparks -verkostoon että 2004 perustet-
tuun Global Geoparks -verkostoon, joissa Rokuan harju-
luonto profiloituu erityisesti jääkauden perintöä esittelevä-
nä kohteena. Geologiset kriteerit täyttyvät hyvin. Evaluaat-
toria siteeraten: ”Rokua on kuin maastoon levitetty glasiaa-
ligeologian oppikirja”.

Rokuan suppalampia
Ilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy

Mannerjäätikön muotoja nunatakin tuuli-
kuopassa, Heimefrontfjella, Etelämanner.
Kuva: Jari Nenonen
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Oulujärveltä Muhokselle ulottuvan Rokua Geoparkin
geologinen arvo perustuu viime jääkaudella ja sitä seu-
ranneena aikana syntyneisiin maastomuotoihin, jotka
on arvioitu Geoparks-verkoston kriteerein ainutlaatui-
siksi. Kaiken pohjana on Euroopan vanhimpiin kuu-
luva kallioperä.

Kesällä 2012 julkaistu Geologian tutkimuskeskuk-
sen (GTK) laatima Rokua Geopark – Jääkauden pe-
rintö -retkeilyopas on yleisölle suunnattu yhteenveto
alueen geologisista luontoarvoista. Julkaisu perustuu
laajoihin maastokartoituksiin. Oppaan kartoissa ja niis-
tä tehdyissä tulkinnoissa on hyödynnetty laserkeilaus-
tekniikalla tuotettua huipputarkkaa korkeusmallia. Se
paljastaa pinnanmuodoista runsaasti yksityiskohtia ja
mahdollistaa muodostumien visualisoinnin uudella
tavalla. Kartat ohjaavat parhaille geologisille luonto-
kohteille, kuvat, kaaviot ja teksti kertovat niihin liitty-
vät taustatiedot.

Retkeilyoppaassa
yhteenveto geologisista
arvoista
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Maiseman
synty palapelinä
Rokua Geopark -retkeilyoppaassa geologiaa
esitellään uudella tavalla maisemapalapelin
kautta. Alueen vanhimmat maastomuodot
ovat vuosimiljardien ikäisiä ja nuorimmat
ovat syntyneet viimeksi kuluneen 11 000
vuoden aikana. Retkeilyreiteillä muodostu-
mat lomittuvat toisiinsa palapelin tavoin.
Syntytavan ja iän mukaan ryhmiteltynä geo-
logisista maisemapaloista muodostuu vaiheit-
tain etenevä luonnon kehitystarina. Se ker-
too, miten Rokua Geopark on saanut nykyi-
set piirteensä. Retkeilijä huomaa liikkuvan-
sa maiseman historiassa tuhansien vuosien
askelin. Tutut maastomuodot muuttuvat to-
disteiksi luonnon dynaamisuudesta. Vähäi-
setkin luonnon yksityiskohdat voivat kertoa
merkittäviä asioita alueen menneisyydestä.

Rokua Geoparkin maisemapalapeli raken-
tuu yhdeksästä palasta, joista jokainen edus-
taa yhtä geologista kehitysvaihetta ja sen tuot-
tamia maastomuotoja. Palapeli on alueen
geologian kuvallinen sisällysluettelo. Se sijoit-
taa maastossa satunnaisessa järjestyksessä
eteen tulevat ja syntyhistorialtaan erilaiset
luontokohteet ikäjärjestykseen ja geologisen
kehitystarinan osiksi.

GTK on kehittänyt Rokua Geoparkin ympäristökasvatus- ja opetustoiminnan apuvälineeksi sekä
geologian tuotteistamisen pohjaksi graafisen mallin. Alueen geologia muodostaa 9-osaisen kro-
nologisen palapelin. Vanhin pala on alavasemmalla, nuorin yläoikealla. Luonnossa retkeilijä koh-
taa ”palat” satoina yksittäisinä muodostumina. Palapelimallia hyödynnettiin ensimmäisen ker-
ran Rokuan Opastuskeskus Supan näyttelyssä vuonna 2007 ja samana vuonna julkaistussa Ro-
kua-kirjassa. Rokuan maisemapalapeli, Tapani Tarvo, GTK

Muhoksen taajaman alta 441 metrin syvyydestä kairatun hiekkakiven aaltovärerakenne osoittaa hiekan kerrostuneen aaltojen vaikutusvyöhyk-
keessä matalassa vedessä. Oulujärven eroosiotörmissä näkyy jäätikköjoen synnyttämiä virtausrakenteita, joiden ikä on 11 000 vuotta. Nykyisessä
rantavyöhykkeessä syntyy aaltovärerakenteita. Kairasydämessä näkyvien ja Oulujärvellä syntyvien rakenteiden ikäero on noin miljardi vuotta.

Pantionniemen eroosiotörmä. Kuva: Anne Portaankorva

21 mm

Aaltovärerakenne,
Lauri Solismaa, GTK

Mineralia_1_2013_painoon.pmd 7.4.2013, 15:4430



31MINERALIA   NRO  1 / 2013

Paljastumissa Suomen
kallioperän keskeiset kehitysvaiheet
Oulujärven alueen vanhimmat gneissikalliot ovat kiteyty-
neet 2 700–2 600 miljoonaa vuotta sitten. Raitaiset ja pai-
koin voimakkaasti poimuttuneet kivet ovat näytteitä mui-
naisesta manneralueesta. Parhaiten vanhan gneissin alkupe-
räiset piirteet ovat säilyneet Manamansalon Kilonniemessä
ja Kuostonsaaren paljastumissa.

Noin 2 400–2 300 miljoonaa vuotta sitten muinaisman-
tereeseen syntyi repeämälaaksoja, jotka avautuivat noin 2
100 miljoonaa vuotta sitten vähitellen valtamereksi. Meri
sulkeutui mannerlaattojen törmäyksen seurauksena noin
1 900 miljoonaa vuotta sitten ja törmäyskohtaan kohosi
korkea vuoristo. Geopark-alueelta löytyy vanhan manner-
alueen repeilyyn liittyviä juonikiviä, muinaisista meriker-
rostumista syntyneitä liuskeita ja vuoriston alla kivisulasta
hitaasti kiteytyneitä syväkiviä, joista graniitti on yleisin.

Noin 1 300 miljoonaa vuotta sitten vuoristo oli kulunut
tasangoksi ja syvällä syntyneet kivet kohonneet lähelle ny-
kyistä maanpintaa. Läntistä Suomea peitti matala meri, jonka
eräs vajoamalaaksoon sijoittuva syvänne ulottui lännestä ny-
kyisen Muhoksen taajaman alueelle. Mereen ja siihen laske-
vien jokien suulle kerrostui aluksi soraa ja myöhemmin hiek-
kaa, silttiä ja savea. Niistä syntyneet löyhärakenteiset sedi-
menttikivilajit peittävät Muhoksella puoli kilometriä pak-
suna kerroksena graniitista ja gneissistä koostuvaa kiteistä
kallioperää.

Rokua Geoparkin kalliopaljastumakohteita täydentää
GTK:n vuonna 1993 toteuttama Utajärven kivipuisto, joka
esittelee 55 näytelohkareen avulla Suomen kallioperän ke-
hitystarinan. Kohde kuuluu Suomen, Ruotsin ja Norjan yh-
teistyönä toteutetun Mid-Norden kartoitusprojektin geo-
logisten retkikohteiden luetteloon.

Gneissiä Säräisniemen kirkon kivijalassa, Tapani Tervo, GTK

Kieksin konglomeraatti, Tapani Tervo, GTK

Väätäjänniemen pegmatiittisiirtolohkare, Hannu Rönty, GTK

Ahmaskosken kiillegneissi, Tapani Tervo, GTK
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Mannerjäätikön alta
muinaisen Itämeren pohjalle
ja sieltä rantavyöhykkeeseen
Rokua Geoparkin maisemaa hallitsevat viime jääti-
köitymisen tuottamat maastomuodot. Mannerjääti-
kön virtaviivaisiksi hiomat uurteiset silokalliot, mo-
reeni ja siitä syntyneet maastomuodot sekä jäätikön
kuljettamat suuret siirtolohkareet muodostavat mai-
semapalapelin neljännen palan. Edustavimmat esi-
merkit löytyvät Oulujärven ranta-alueilta.

Geopark-alue vapautui mannerjäätikön alta
10 700–10 500 vuotta sitten. Sulavasta jäätiköstä
purkautuva jäätikköjoki kerrosti aluetta halkovan
massiivisen harjujakson, jonka hiekkavaltainen aines
on peräisin Muhoksen löyhärakenteisesta sediment-
tikivestä. Harju koostuu mannerjäätikön alla tunne-
lissa virranneen jäätikköjoen kerrostamasta kapeasta
ja soraisesta ydinharjusta ja sitä peittävistä, avoimeen
jäätikkölahteen kerrostuneista hiekkavaltaisista del-
toista. Suppakuopat ja kamealueet syntyivät harju-
kerrostumiin hautautuneiden jäälohkareiden sulaes-
sa jään reunan vetäytymistä seuranneen tuhannen
vuoden aikana. Rokuan Syvyydenkaivo on eräs Suo-
men syvimmistä supista. Alkujaan liki 60 metriä sy-
vän supan pohjaa peittää noin kahdeksan metriä pak-
su turvekerros.

Mannerjäätikön alta vapautuva maa jäi syvälle
muinaisen Itämeren eli Ancylusjärven pohjalle. Kun
jäämassan paine hellitti, sen alla satoja metrejä pai-
nunut maankuori alkoi palautua hitaasti jääkautta
edeltäneeseen asemaan. Aikavälillä 10 400–1 500
vuotta sitten ranta siirtyi Rokuan Pookivaaran hui-
pulta (194,2 m mpy) Muhoksen länsipuolelle noin
12 metrin korkeustasolle. Tapahtuma tallentui mai-
seman muotoihin portaittain alenevina rantavallien
sarjoina. Parhaat muodostumat löytyvät Rokuan ala-
rinteiltä ja Torakankaan alueelta. Muhoksen taajama
on rakennettu 4 000–2 700 vuotta sitten Oulujoen
suistoon kerrostuneelle deltalle.

Vaalankurkun kohoaminen Ancylusjärven pinnan
yläpuolelle synnytti Oulujärven, jonka vesipinta al-
koi heti nousta, koska kuroutumiskohta ja siihen syn-
tynyt Oulujoen suu oli järven nopeimmin kohoa-
vassa osassa. Vuosituhansien kuluessa Oulujärven al-
las on kallistunut itään niin, että Manamansalossa
9 500 vuotta vanha kuroutumisranta on jäänyt jo 5–
7 metriä nykyisen vesipinnan alapuolella. Kuiville
maille tulviva vesi on kuluttanut Manamansalolle tyy-
pilliset korkeat eroosiotörmät, joista komein on enim-
millään 30-metrinen Paljakantörmä. Lisäksi tulva on
haudannut muinaisia rantasoita hiekkaan useiden
metrien syvyydelle nykyisen vedenpinnan alapuolel-
le. Niistä on tehty havaintoja mm. Kuostonsaaren
pohjoisrannan tuntumassa.

ROKUAN HARJUJAKSON SYNT Y

 Kallio Moreeni  Hiekka Sora  Jää

Piirrokset: Harri Kutvonen, GTK

Ydinharju
kerrostuu
tunneliin

Delta kerrostuu
jäätikkölahteen

Nykytilanne Supat syntyvät
jäälohkareiden
sulaessa

Mannerjääätikön äärelllä
10 700  - 10 500 vuotta sitten

Mannerjäätikön reunan
alla 11 000 vuotta sitten
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Tuuli, virtaava vesi
ja soistuminen
Luoteiset, läntiset ja myöhemmin lounaiset
tuulet kuljettivat vedestä vapautuvien kasvit-
tomien hiekkarantojen tasalaatuista ainesta
kasaten sitä rantaviivan suuntaisiksi ranta-
dyyneiksi. Ne vaelsivat tuulen ajamana sisä-
maahan ja muuttuivat tuulen suuntaan kaa-
reviksi paraabelidyyneiksi. Dyyniytyminen
oli voimakkainta 10 000–9 000 vuotta sit-
ten. Rokuan –  Pikku-Rokuan dyynikenttä
on Suomen edustavin. Siihen kuuluva 25
metriä korkea paraabelidyyniselänne on la-
jissaan Suomen korkein.

Oulujoki sai alkunsa Vaalankurkun ko-
hotessa Ancylusjärven pinnan yläpuolelle 9
500 vuotta sitten. Noin 8 000 vuodessa jo-
kisuisto vaelsi maankohoamisen myötä Vaa-
lankurkusta Muhokselle. Pääuomaan laske-
vat sivujoet uursivat lajittuneisiin kerrostu-
miin syviä ja jyrkkärinteisiä uomia eli ravii-
neja. Parhaat esimerkit löytyvät Nuojuan alu-
eelta. Muhosjoen ja Poikajoen tasalaatuisia
ja eroosioherkkiä hiekkakenttiä halkovat
uomat kehittyivät poikkeuksellisen mutkai-
siksi. Mutkittelevia eli meanderoivia uomia
reunustavat pääuomasta erilleen kuroutuneet
vanhat soistuneet jokimutkat, joita sanotaan
juoluoiksi. Muodot ovat kehittyneet viimeksi
kuluneen 4 500 vuoden aikana.

Rokua Geoparkin harjualueilla suot ovat
suppasoita tai rantavallien välisiä painantei-
ta peittäviä kilometrien mittaisia kapeita suo-
jaksoja. Moreenimailla on jänteiden, rimpi-
en ja allikoiden kuvioimia aapasoista. Niistä
edustavin on Kuvajan aapasuoalue. Geolo-
gisten arvojen lisäksi rimpisyys, vaikeakulkui-
suus ja sijainti lähellä Oulujärveä tekevät sii-
tä erinomaisen lintusuon.

Rokuan harjujakso on tärkeä pohjavesi-
alue. Hiekan ja soran paksuus on muodos-
tuman alueella enimmillään sata metriä.
Havaintosarjat osoittavat, että pohjaveden
pinta vaihtelee Rokuan ydinalueella suures-
ti. Pitkään jatkunut laskeva suunta näkyy
suppalampien rannoilla kuiville jääneinä
hiekkatasanteina. Suokairaukset ja avoveden
ympäröimät dyynit osoittavat, että pohjave-
den pinta on ollut Rokuanvaaralla dyyni-
kenttien ja suppien syntyessä jopa kymme-
nen metriä nykyistä alemmalla tasolla. Mai-
seman historia osoittaa, että luonto muut-
tuu jatkuvasti – ellei ihmisen toimesta niin
sitten itsekseen.

Drumliini, Kekkolanniemi

Muhosjoen meandereita ja juoluoitaJäätikköjokisuisto, Manamansalo

Jokieroosion synnyttämiä raviineja, NuojuaHarjuselänne, Manamansalon retkeilyalue

Paraabelidyynejä, Pikku-RokuaReunamoreeneita, Kaivanto

Rantavalleja, Ahmaskangas
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Kartta ja laseraineistoistosta
laaditut korkeusmallit: Hannu Rönty, GTK

MAASTONMUOTOALUEET
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Pelkkä geologia ei riitä
Rokua Geoparkin vahvuuksia ovat korkea
geodiversiteetti, maaston pienipiirteinen ja ih-
misen mittakaavaan sopiva monimuotoisuus
sekä retkeilyyn soveltuvat maastotyypit ja toi-
mivat matkailupalvelut. Kohde sopii luonto-
ja ympäristökasvatuksen esimerkkialueeksi.
Rokualla jääkauden tarinaan yhdistyy sulavaa
jäätä ja vetäytyvää merenrantaa seuraava ih-
misen historia. Vaalankurkun-Nimisjärven
pitkät esihistorialliset asuinpaikkajatkumot
ovat Suomen arkeologian klassisia kohteita.

Rokua Geoparkilla on muitakin vahvuuk-
sia. Alueen hoitoon, ylläpitoon ja kehittämi-
seen on toimivia hallinnollisia ja operatiivisia
rakenteita, joilla on paikallisten yrittäjien ja
muiden sidosryhmien tuki. Toiminta on mää-
rätietoista ja pitkäjänteistä. Jatkohankkeilla
tuotteistetaan maastokohteita, järjestetään
koulutusta ja lisätään Geoparkin tunnetta-
vuutta. Rokualla vuonna 2015 järjestettävä
kansainvälinen Eruroopan Geopark -verkos-
ton konferenssi on tämän työn merkittävä vä-
litavoite. Lisäksi tulevana kesänä herätetään
henkiin maineikkaat Utajärven kivimessut,
jonka eräänä teemana on geopark.

Geopark on vaikuttanut myönteisesti alu-
een elinkeinotoimintaan ja matkailijoiden
määrään. Kansainvälinen turismi ja koulujen
välinen yhteistyö on lisääntynyt. Alueelle on
syntynyt pienyrityksiä geopark-tuotteineen ja
-ohjelmapalveluineen.

Rokua Geoparkin saama kansainvälinen
tunnustus ja siihen liittyvä positiivinen alu-
eellinen kehitys on kannustanut myös muita
kotimaisia tahoja Geopark hankkeisiin. Nii-
tä on vireillä Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Kar-
jalassa sekä Lapissa Pyhä-Luoston alueella ja
Ivalojoella. Pisimmällä valmistelut ovat Ete-
lä-Karjalassa, jossa statusta haetaan geologi-
sesti monimuotoiselle eteläisen Saimaan jär-
vialueelle.

Kirjallisuutta ja tietoa:
Internet: http://www.rokuageopark.fi/

Jurvelin, P. 2007. Rokua, Saari jonka meri hyl-
käsi. 64 s. Kalevaprint Oy, Oulu 2007.

Tervo, Tapani (ed.); Kokkonen, Jyrki (ed.)
2011. Rokua Geopark: geologinen retkei-
lykartta. Kuopio: Geologian tutkimuskes-
kus.

Rokua Geopark: jääkauden perintö: geologi-
nen retkeilyopas. 2012. Espoo: Geologi-
an tutkimuskeskus. 64 p.

Pikku-Rokuan paraabelidyynikenttä on lajissaan Suomen edustavin. Korkeimman dyynin laki
(1) kohoaa 25 metriä ympäröivästä tasosta. Dyyniytyminen alkoi alueen kohotessa Ancylus-
järven pinnan yläpuolelle noin 9 900 vuotta sitten. Paraabelidyynit syntyivät noin tuhannen
vuoden kuluessa läntisten tuulien kasaamina. Tuulen kuluttamat painanteet korkeimman dyy-
nin laella sekä dyynien rinteillä paikoin näkyvät valumisrakenteet ovat syntyneet myöhemmin.
GTK, Pohjakartta ja korkeusmalli: Maanmittauslaitos

Manamansalon leirintäalueen tie kulkee suppalampien (1) ympäröimän harjuselänteen (2) la-
ella. Selänne osoittaa muinaisen sulamisvesivirran kulun ja on Geopark-alueen paras jäätik-
köjoen tunnelivaihetta edustava maastomuoto. Teeriniemen (3) kärjestä avautuu näkymä Nis-
kanselän yli Säräisniemeen, jossa ydinharju kohoaa jälleen Oulujärven pinnan yläpuolelle. Ydin-
harjua ympäröivät Pantionkangas (4) ja Autionkangas (5) kerrostuivat jäätikköjoen suulle sen
avauduttua sulamisen edetessä laajaksi jäätikkölahdeksi. Hiekkakenttiä peittävät rantavallit
(6) syntyivät 9 900 - 9 700 vuotta sitten. GTK, Pohjakartta ja korkeusmalli: Maanmittauslaitos
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hdistyksemme toiminta on monipuolistu-
nut Mineralia-lehden ja kivipajan myötä.
Voidaankin sanoa, että nyt yhdistys toteut-
taa perimmäistä tarkoitustaan. Mineralia-
lehtemme – kiitos loistavan palautteen –

lähti hyvään nousukiitoon ja ilmestyy nyt säännöllisesti
neljä kertaa vuodessa. Lehti on kotisivuillamme netissä
kaikkien – siis muidenkin kuin yhdistyksemme jäsenten
– vapaasti luettavissa ja ken haluaa laadukkaalle paperille
painetun lehden, voi tilata sen kauttamme. Kiitän omas-
ta ja koko yhdistyksemme puolesta lehden ansiokasta te-
kijäkaartia ja kirjoittajia. Lehden tekemisen ilo ei ole laan-
tuvaa, vaan tarttuvaa.

Viime vuoden lopulla löimme diplomi-insinööri Paa-
vo Korhonen meille lahjoittamat kivikoneet yhteen Tai-
dekerho RaTa ry:n koneiden kanssa. Pajatoimintamme
RaTa:n kanssa yhteisissä vuokratiloissa Veturikatu 33:ssa
käynnistyi juhlavin avajaismenoin tammikuun alkupuo-
lella. Osallistujia oli liki 60. Kiitos vielä kaikille osallistu-
jille, tunnelma oli mukava ja lämminhenkinen. Hienoa,
että ratalaisiakin oli paikalla toistakymmentä ja meillä oli
tilaisuus tutustua toisiimme. Tunne, että olemme saman-
henkistä porukkaa, oli molemminpuolinen. Tulemme yh-
distystemme kesken ideoimaan ja järjestämään yhteisiä
tapahtumia, kursseja ym.

Pajalla on jo pidetty kaksiosainen pyöröhiontakurssi
ja hopeaketjukurssi. Kiviä voi käydä hiomassa mm. per-
jantaisin. Netissä on pajakalenterimme, josta kannattaa
katsoa tarkemmin aikatauluja. Kivenhionta on sallittua
pajallamme myös lapsille, ja moni 8–12-vuotias on käy-
nytkin hiomassa. Tarkoitus on järjestää lapsille ja nuoril-
le myöhemmin muitakin aktiviteetteja kuten mm. leik-
kimielisiä kiventunnistusiltoja.

Kaksi kiviretkeä on edessäpäin ja yksi jo tehty. Kym-
menkunta jäsentämme osallistui helmikuussa vajaan vii-
kon pituiselle kivimessumatkalle Kuolan niemimaalle
Apatiittiin. Toukokuussa 4.–11.5. järjestämme Meripih-
karetken Baltian halki Kaliningradiin ja kesäkuussa on
vuorossa kotimaan kaivosretki 7.–9.6. Satu Hietalan opas-
tamana. Kohteina mm. Pyhäsalmi, Talvivaara, Paltamo.
Kotimaan retken ohjelma on työn alla ja siitä tiedotetaan
jäsenviesteillä. Lauantaina 25.5. osallistumme yhteistyössä
Haverin museokaivosyhdistyksen kanssa Haveri-päivään,
jossa on mielenkiintoista ohjelmaa luvassa. Aiheesta tar-
kemmin jäsenviesteissä ja kotisivuillamme.

Kivi-illat jatkuvat kuukausittain Tampereen Taivalta-
jien tiloissa, Kortelahdenkatu 10–12. Yhdistyksen kevät-
vuosikokous on perjantaina 12.4. klo 18. ja kokouksen
päätyttyä Tarmo Grönqvist kertoo Apatiitin retkestä.

Y

Liisa Hertell
Puheenjohtaja, Tampereen Kivikerho ry

Kaksi puheenjohtajaa, Liisa Hertell  ja
Stina Dahlström (RaTa) oikealla.

Kivipajan avajaiset 11.1.2013.

Paavo Korhonen (92 v.), Nazuna-Sofie
Mousatat (8 v.) ja Valtteri Tiiva (11 v.).

Risto laittaa kiven automaattisahaan.

Ratalaisia ja muitakin. Anne Enne pyöröhiontakurssilla.

Niina ja Nazuna-Sofie.

Kivipajatoiminta pyörähti käyntiin
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Monipuolinen tietopaketti geologiasta ja
luonnon nähtävyyksistä.

Geologinen retkeilykartta.

Tilaukset:
www.gtk-kauppa.fi
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