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P Ä Ä K I R J O I T U S

Olen aina yhtä hämmästynyt kuinka on
nellisiksi ihmiset käyvät, kun he saa-
vat tuntemattomalle kivelleen nimen.

Mineralian teemana onkin nyt mineraalien ja ki-
vilajien tunnistaminen.

Usein kivi on jo silmämääräisesti melko var-
masti tunnistettavissa, mutta joskus tutkimus
kestää vuosia, kun kyseessä on täysin uusi mate-
riaali. Tunnistamista voi verrata lääkärin diagnoo-
siin. Suuri osa kivistä on yleisiä mineraaleja ja ki-
vilajeja: kvartseja ja maasälpiä, graniitteja ja gneis-
sejä. Valtavasta näytejoukosta pitää kuitenkin pys-
tyä löytämään mahdolliset harvinaisuudet, sillä
kaikkia näytteitä ei voi lähettää kalliisiin ja aikaa
vieviin laboratoriotutkimuksiin.

Harvassa maassa kansalaisille tarjotaan ilmais-
palveluna GTK:n Kansannäytetoimiston tasois-
ta kivien tunnistamista. Jari Nenonen selostaa toi-
minnan suuntaviivoja. Kansannäytetoimistossa
kiviä tunnistava Satu Hietala puolestaan kirjoit-
taa, miten Pirjo Kosken lähettämien savukvartsi-
kiteiden alkuperää ja merkitystä selvitettiin. Itse
kirjoitan muutamista merkittävistä kansannäyt-
teistä tehtyjä laboratoriotutkimuksia. Toiminta on
antanut ensi vihjeet kymmenistä malmiesiinty-
mistä ja monista uusista korumateriaaleista. Pal-
velu on ollut hyvinkin kannattavaa, sillä kansan-
näytteistä on saanut alkunsa jo peräti 27 kpl
maamme malmikaivoksista.

Kivien tunnistaminen tekee onnelliseksi
Kivikuvauksen saloihin meitä Mineralian täs-

sä numerossa perehdyttää Jukka Holmström. Hän
voitti ensimmäisen Suomessa järjestetyn kiviku-
vauskilpailun vuonna 2007. Sen jälkeen Jukan
kuvat ovat kehittyneet yhä tasokkaammiksi. Juk-
ka Holmström kertoo laitteistaan ja menetelmis-
tään, jotka perustuvat taitavaan valon käyttöön.
Kivistä kuten ihmisistä on vaikea saada näköistä
muotokuvaa. Kalliskaan kalusto ei välttämättä
takaa onnistumista. Mineraalin luonteenpiirteis-
tä on myös oltava tietoa ja näkemystä, jotta näitä
piirteitä osaa kuvissa korostaa. Jukan kuvat ovat
tästä hyvänä esimerkkinä.

Kiviharrastajat ovat ilahduttavasti jälleen löy-
täneet Mineralian. Nettilehteä on luettu satojen
käyntien kuukausivauhtia. Edellisen numeron pa-
peripainoskin on lähes loppuunmyyty. Vuosiker-
tatilauksia on niitäkin kirjattu pitkälti yli sata.
Mineralialla on nyt myös omat kotisivunsa netis-
sä. Vanhat lehdet ovat sieltä tulevaisuudessakin
kätevästi luettavissa digitaalisesta arkistosta.

Juttuideoita ja palautetta on lähetetty toimi-
tukseen runsaasti. Kiitos niistä kaikista! Osa toi-
veista on saatu toteutettua jo tässä numerossa.

Kiviharrastajaterveisin,

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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erron tässä omista kokemuksista-
ni mineraalien kuvaamisesta. En
yritä opastaa kuvaamaan, mutta
hyvä jos lukija saa uutta puhtia
tai ideoita omaan kuvaamiseen-

sa. Kalliilla kameralla ja optiikalla ei välttämättä
saa hyviä kuvia. Taitava ja osaava kuvaaja saa
varmasti parempia kuvia pokkarillakin kuin
huonompi kuvaaja paremmalla kalustolla, näin
on nähty ainakin mm. luontokuvauksen puo-
lella. Kivikuvissa en mielestäni ole onnistunut
pokkarityyppisillä kameratekniikoilla, siksi tur-
vaudun luontokuvaamiseen hankittuun järjes-
telmäkameraan. Välineurheilua tämäkin har-
rastus tahtoo olla.

Minulla kaikki kuvat ovat kokeilemisen tu-
losta, kursseja ei ole tullut käytyä. Sanonta kuu-
luu: työ tekijäänsä opettaa. Kuten tuossa edel-
lä totesin, hyvä kamerakalusto auttaa paljon,
sillä varsinkin makrokuvaus vaatii tarkkuutta
ja kärsivällisyyttä. Tavallisista kuvista makro-
kuvat eroavat siinä, että makrokuvissa kohde
on ikuistettu luonnollisessa koossa tai isompa-
na. Pääasiallisesti nykyiset kivikuvani ovatkin
enemmän tai vähemmän makroja.

Mineraalikuvauksessa
tärkeintä on valon käyttö

Jukka Holmström

Pääasiassa lintukuvauksiin keskittyvä Jukka Holmström on
ikuistanut paljon myös mineraaleja. Hänen kuviensa tunnus-
merkkinä on taidokas valaistus, jolla korostetaan kivi-
näytteiden ominaislaatua ja kauneutta.

Eskolaiitti laattamaisena tummanharmaana
kiteenä Outokummun magneettikiisurikkaassa
karsikivessä. Keltainen sulfidi-mineraali on
kuparikiisua. Eskolaiitin kidepään halkaisija
on 2 mm. Kamerana Canon 7D ja makro-
objektiivi Canon MP-E 65 mm 1-5x.
Kuva: Jukka Holmström.

K

J A T K U U  S E U R A A V I L L A  S I V U I L L A    
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Jukka
Holmström.
Kuva:
Holmströmin
kotialbumi.
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Kivikuvien ottaminen on hidasta
puuhaa, ainakin minulla. Aina ei ole
inspiraatiota päällä, yhden kiven ku-
vaamisessa menee aikaa yllättävän pal-
jon, ja silti ei aina voi olla tyytyväinen
tulokseen. Sen sijaan ulkona luonnos-
sa vaikka lintuja kuvatessa voi usein
ampua sarjatulta kameralla. Tämän
johdosta mineraalikuvia syntyy mur-
to-osa kokonaiskuvamäärästä. Molem-
missa kuitenkin kamera näyttelee pää-
osaa.

Valaistuksen
suunnittelua
Valokuvauksen teorioihin ei ole tullut
syvennyttyä, mutta sen olen oppinut,
että valon käyttö ratkaisee kivien ku-
vaamisessa, kuten varmaan lähes kai-
kessa valokuvauksessa. Kun on valin-
nut sopivan optiikan, saanut kohteen
oikeaan kuvakulmaan, tarkennuksen
kohdalleen, valinnut sulkimen aukon,
valotusajan, digifilmin herkkyysasteen
eli ISO-luvun, niin jo näiden eri arvo-
jen kesken on lukemattomia vaihtoeh-
toja. Siihen kun vielä lisätään se tär-
kein, eli valo, on hässäkkää ja säätä-
mistä riittävästi. Juuri tästä syystä en
opastusta osaakaan antaa, kun jokai-
sen murikan kohdalla pitää miettiä ka-
mera-arvot erikseen.

Mainitsemani valo ja sen käyttö on
minusta se tärkein juttu. Mikä on va-
lon lähde, voimakkuus, suunta kohtee-
seen, etäisyys kohteesta jne. Kuulostaa
hankalalta, mutta alkeellisilla välineil-
läkin onnistuu. Käytössäni ei ole mi-
tään hienoa makrokuvausstudiota,
vaan halpahallista ostettu (~20 €) tuo-
tekuvauslaatikko. Siinä on mustan ja
valkoisen lisäksi pari värillistä tausta-
kangasta, ja valona edelleen halpahal-
lista hankittu jalallinen ns. työmaava-
lo (~25 €) sekä 3 kpl pieniä leditasku-
lamppuja.

Kohteesta riippuen, näiden lamppu-
jen valoja tarpeen mukaan yhdistele-
mällä valaistus hoituu. Jos otan kuvan
mineraalin dokumentointia varten,
riittää yleensä suora valo kohteeseen,
varjot puuttuvat ja kuvista tulee kal-
seita. Jos tavoittelen vähän esteettisem-
pää kuvaa, käytän leditaskulamppuja,
kokeilemalla eri variaatioita, antamal-
la kohteelle valoa eri suunnista 1–3
lampulla. Pidän usein myös yhtä

Korsnäsin kaivoksen apofylliitti (keltainen) ja harmotomi (harmaa). Kiteet ovat noin 88 mil-
joonan vuoden ikäisiä eli liitukautisia. Kuvan leveys 9 cm (yläkuva), 2 cm (keskimmäinen),
1 cm (alakuva). Kuvat: Jukka Holmström.
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lamppua vapaasti kädessäni, silloin on
helppo kokeilla nopeasti, miltä valais-
tus miltäkin suunnalta näyttää.

Salamavalon käytön olen kokonaan
hylännyt, sen hallinta tuntuu vaikeal-
ta. Joskus kesäisin, kun ulkoa tulee päi-
vänvaloa liikaa ja hajavalo häiritsee,
saatan mennä pimeimpään paikkaan
mikä kotoa löytyy – saunaan – lauteil-
la on monet makrokuvat otettu.

Lintukameralla
myös kivikuvia
Jos ei minulla kuvausympäristöön ole-
kaan paljon panostettu, on kameraan
ja optiikkaan sitäkin enemmän. Kuten
aikaisemmin mainitsin, käytössäni on
digijärjestelmäkamera ja siihen muu-
tama vaihto-objektiivi, kamerajalusta
ja lankalaukaisin, joka on välttämätön
makroja otettaessa, Kuvankäsittelyoh-
jelmana on yleisesti käytetty Photo-
shop Elements ja digikuvien tiedosto-
muotona RAW. Näin kuvien muokka-
usmahdollisuudet ovat paremmat kuin
käyttäen kameran itse tekemällä JPEG
tallennuksella. Kuvaan Canon 7D -di-
gijärjestelmärungolla. Se on hankittu
lähinnä lintukuvaamista varten, eikä se
ehkä kennon kokonsa takia ole paras
ratkaisu näihin kivikuvauksiin.

Kuvan tarkentamiseen käytän ka-
meran omaa nestekidenäyttöä. Siinä on
5- ja10-kertainen suurennosmahdolli-
suus. Tarkentaminen on toisinaan hy-
vinkin työläs kuvausvaihe, joskus näyt-
teen varovainen siirtely sormin voi olla
helpompaa tarkennuksen säätämisessä,
kuin kamerasta käsin. Samalla voi et-
siä erilaisia kuvakulmia kohteeseen,
eikä kamerajalustan säätöihin tarvitse
koskea.

Tämän lehden ensimmäisessä nu-
merossa kerrottiin focus stacking -ku-
vausmeneteltästä, jolla saa syväterävyy-
den paremmin hallintaan. Makroku-
vissani on toisinaan ongelmana juuri
tuo syväterävyyden kapea-alaisuus.
Tosin syväterävyyden puutteesta saat-
taa joskus olla myös hyötyä, silloin
kuvassa ei näy varsinaisen kohteen (esi-
merkiksi kide) taustalla katsojan silmää
häiritseviä kiintopisteitä. Katse löytää
helpommin kuvan pääkohteen. Eri asia
on sitten, kun halutaan esittää kivinäyt-
teen koostumus laajemmalta alueelta
tai mineraalien kehittymisympäristöä.

Granaatti, almandiini, Ilmajoki, Tuomikylä. Kiteen leveys 7 mm. Kuva: Jukka Holmström.

Turmaliini, Eräjärvi, Viitaniemi. Kiteen pituus 7 mm. Kuva: Jukka Holmström.

Topaasi, Eräjärvi, Viitaniemi. Kuvan leveys 11 cm. Kuva: Jukka Holmström.
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Kärsivällistä tarkkuutta

Kohteesta etsin sopivammat kuvakul-
mat ja niitähän kiteissä ja kidesikeröissä
riittää. Kidekulmista ja muusta kitei-
den ”anatomiaan” liittyvästä en ole
kovin paljoa opiskellut, joten kuvaan
lähinnä esteettisestä kuvakulmasta,
enkä niinkään tieteellisestä. Pienetkin
pölyhiukkaset näkyvät voimakkaam-
missa kuvasuurennoksissa. Siksi kan-
nattaa kivinäytteen pinta puhdistaa
huolellisesti ennen kuvaamista, ettei

käy kuten minulla kerran. Otin 50
kuvaa samasta kohteesta, ja kaikissa
kuvissa oli harmittavasti 5 mm pätkä
hyvin ohutta hiusta. Se riitti pilaamaan
kuvat eikä rajustakaan kuvankäsittelys-
tä tietokoneella ollut pelastamaan ku-
via. Purkitettua paineilmaa voi käyt-
tää puhdistukseen. Sekään ei aina auta,
ja silloin tulee vuoroon mieto veteen
liuotettu pesuaine ja pehmeä hammas-
harja, jos vain mineraalinäyte sen pe-
sun kestää. Kuvauskohteet valikoitu-
vat omasta kokoelmasta.

Kuvaan myös muutakin luontoa
kivien lisäksi, pääasiassa lintuja. Se
poikkeaa luonteeltaan melkoisesti ki-
vien kuvaamisesta. Kiviä kuvattaessa
nyhrätään sisällä ja pienikin hipaisu
kameraan kuvaushetkellä pilaa kuvan,
kun taas ulkona kuvattaessa ollaan
yleensä suurpiirteisempiä. Tosin lintu-
kuvauksessakin pitää olla huolellinen.
Yksikin harkitsematon liike pelästyttää
linnun ja ainutkertainen tilanne on
pilalla. Kivet eivät onneksi pelästy, ei-
vätkä ota jalkoja alleen.

Uvaroviittikiteitä, Outokumpu. Kuvan leveys 20 mm. Kuva: Jukka Holmström.

Kalsiittikiteitä, Mustion kalkkikaivos. Kuvan leveys 5 cm. Kuva:
Jukka Holmström.

Spinelli, Parainen. Kiteen leveys 4 mm. Kuva: Jukka Holmström.

Mineralia_2_2013_painoon.pmd 8.7.2013, 15:138



9MINERALIA   NRO  2 / 2013

Kivimessuilta lintutorneihin

Aktiivisemmin olen harrastanut kuva-
usta noin vuodesta 2003 kun riittävän
laadukkaat digikamerat yleistyivät. Fil-
mikamera-aikana kuvaaminen oli sa-
tunnaisempaa ja keskityin lähinnä
loma- ja perhekuviin. Ammattitasolla
en ole kuvannut, vaikka eräässä kuva-
toimistossa kuviani onkin saatavilla.
Muutaman kerran olen valokuvauskil-
pailuihin osallistunut. Kerran tuli Kuu-
samo Nature Photo -kilpailussa 8. sija,

Kivi-lehden kivikuvauskilpailun voit-
to (Kivi 2008/1) ja kahden puhelin-
luettelon kansikuvakilpailun voitto.
Lisäksi olen pitänyt pari pienimuotois-
ta luontokuvanäyttelyä.

Luontokohteiden ohella kivet alkoi-
vat myöhemmin tulla kuviin mukaan,
luonnollisesti, onhan niitä kiviäkin

kertynyt vuodesta 1979 alkaen. On hyvä
päästä välillä ulkoiluttamaan itseään ja
kameraa, sen jälkeen jaksaa taas kivien
parissa istua sisälläkin paremmin. Ki-
viharrastuksen ja lintukuvaamisen olen
usein yhdistänyt Ylämaan kivimessuil-
la, yksi päivä messuilla ja toinen päivä
lintutorneissa Virolahdella.

Baryytti, Västanfjärd, Kemiönsaari. Kuvan leveys 15 mm. Kuva:
Jukka Holmström.

Keltainen fluoriitti, Västanfjärd, Kemiönsaari. Fluoriitin pallomaiset sulkeumat ovat rautaoksideja. Kuvan leveys 17 mm. Kuva: Jukka Holmström.

Ametisti ja savukvartsi, Vehmaa. Kidesikerön leveys 6 cm. Kuva:
Jukka Holmström.

Lisää kuviani osoitteessa: http://jukka.1g.fi/
Kuviani Suomen mineraaleista:
http://jukka.1g.fi/kuvat/Mineraaleja,+Minerals/Finnish+Minerals/
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appajärven meteoriittikraat-
terin ja järvialtaan kaakkois-
puolella sijaitsevat Hieta-
kankaan sorakuopat ovat
olleet kiviharrastajien ja

geologien käyntikohteena vuosikym-
meniä. Lohkareet ovat enimmäkseen
peräisin Lappajärven altaasta, josta

Mikrokiteistä kvartsia,
kalsedonia ja zeoliitteja

muutoin on saatu näytteitä vain paris-
ta syväkairauksesta. Hietakankaalta
löytyy laavaa muistuttavaa liitukautis-
ta sulakiveä eli kärnäiittiä, hohkakiven
ja tuhkan näköistä sueviittia, mesopro-
terotsooista kvartsihiekkakiveä ja viher-
tävää silttikiveä. Näiden lisäksi sora-
kuopista löytyy mikrokiteistä kvartsia,

kalsedonia, zeoliitteja ja suurena har-
vinaisuutena akaattia. Ja onpa niistä
löydetty Pohjoismaiden ensimmäiset
ns. törmäystyypin timantitkin (Masai-
tis ja kumppanit 1998).

Lappajärven erikoisia kiviä on ollut
äärimmäisen vaikeaa todistaa meteo-
riitin putoamisen synnyttämiksi. Aluk-
si Lappajärven Kärnänsaarta pidettiin
sammuneen tulivuoren niskana. Kivi-
tohtori Martti Lehtisen väitöskirja
osoitti vuonna 1976 Hietakankaan
eräissä lohkareissa esiintyvän kvartsin

Kari A. Kinnunen

Alajärven Hietakankaan sorakuopista

Mikrokvartsiksi ja paikoin kalsedoniksi muuttunut stilbiittiikivi.
Hietakankaan sorakuoppa, Alajärvi. Löytäjä: Pekka Hietala. Kiven
läpimitta 37 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Hietakankaan kalsedonimaisen lohkareen mikrorakenne. Aines
on mikrokvartsia ja mikrokvartsijuonia. Tässä tapauksessa
akaattia muistuttavat kehämäiset rakenteet aiheutuvat vaiheit-
tain syrjäytyneestä zeoliittiaineksesta. Rakenteessa on säilynyt
haamumaisia jäänteitä zeoliittikiteistä. Kuvaleveys 2 mm.
Ohuthie, polarisaatiomikroskooppikuva: Kari A. Kinnunen.

L
Lappajärven meteoriittikraatterista kulkeutuneiden kivilajien, kär-
näiittien ja sueviittien lisäksi Hietakankaan sorakuopista voi löytää
monia Suomessa epätavallisia mineraaleja, jopa timantteja.
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äärimmäisen korkean paineen raken-
teellisia ja mineralogisia muunnoksia
(Lehtinen 1976). Niitä ei tiedetä muo-
dostuvan tulivuoritoiminnassa. Näiden
todisteiden perusteella Hietakankaan
tulivuoren kiviä muistuttavat erikoiset
lohkareet tulkitaan nykyään asteroidi-
törmäyksen synnyttämiksi.

Sorakuoppien
oudot mineraalit
Hietakankaan sorakuopista löytyi jo
vuonna 1971 kalsedonimaisia lohka-
reita kallioperäkartoituksen yhteydes-
sä. Ensimmäisenä oudot lohkareet kek-
si silloinen geologian opiskelija Kari
Kojonen. Hän näytti niitä minulle tu-
kikohdassamme Vimpelissä. Tunnistin
ne alustavasti kalsedoniksi, joksi Ko-
jonenkin niitä arveli. Kävimme yhdessä
heti samana iltana sorakuopilla ja loh-
kareita löytyi tuolloin runsaasti. Työs-
kentelimme tuolloin GTK:n kartoit-
tajageologin Fredrik Pippingin kenttä-
apulaisina Alajärven kallioperäkartan
maastotöissä. Minulla oli jo tuolloin
harrastuksena etsiä korukiviksi sovel-
tuvia kivityyppejä ja korukivet alkoi-
vat jo olla tuttuja.

Samoihin aikoihin alkoi Lappajär-
ven siihen saakka tulivuoren niskana
pidettyjen muodostumien tutkimus,
joka muutamaa vuotta myöhemmin
johti Martti Lehtisen väitöskirjan jul-
kaisemiseen. Tässä työssä Lehtinen tul-
kitsi Lappajärven rakenteen meteoriit-
tikraatteriksi. Tärkeimpinä perusteina
olivat kvartsin korkean paineen muut-
tumistulokset ja eräät muut välillisesti

shokkimetamorfoosista kertovat piir-
teet.

Parikymmentä vuotta myöhemmin
Lappajärven shokkimetamorfisista ki-
vistä löydettiin Pietarin laboratoriossa
myös törmäystyypin timantteja kuten
Siperian meteroriittikraattereissa. Ti-
mantit löytyivät Marjatta Koiviston
Masaitiksille antamista näytteistä (ks.
Koivisto ja Korhonen 1997).

Näytteitä
vuosien takaa
Alun perin minulla oli tarkoitus tehdä
Helsingin yliopiston Geologian laitok-
sella opinnäyte Hietakankaan kalsedo-

Myllytettyjä mikrokiteisiä kvartseja Hietakankaan sorakuopista.
Vaalean harmaat alueet ovat jäänteitä syrjäytyneestä zeoliittiainek-
sesta. Kummankin koko 3 cm. Löytäjä Pekka Hietala. Hionta
Veikko Myllyniemi. Kuva: Ari Nyyssönen ja Jouko Vanne, GTK.

nilohkareista. Tässä tarkoituksessa näy-
tin niitä röntgenografian opettajalleni
Martti Lehtiselle. Hänen tulkintansa
oli, että lohkareet ovat shokkautunut-
ta pegmatiittia eivätkä siis kalsedonia.
Koska Martilla itsellään oli väitöskirja
loppusuoralla, ja koska hän sanoi ai-
kovansa esittää tutkimuksessaan tämän
tulkinnan, en itse siinä vaiheessa jat-
kanut kyseisten lohkareiden tutkimus-
ta.

Seuraavina vuosikymmeninä kivi-
harrastajat toivat minulle GTK:hon
tunnistettavaksi toistuvasti samankal-
taisia Hietakankaan kiviä. Tulkitsin ne
rutiininomaisesti shokkautuneiksi peg-

Kurikkalainen prospektori Pekka Hietala Hietakankaan sorakuopalla heinä-
kuussa 2008. Zeoliitteja, mikrokvartsia ja kalsedonia sisältävät lohkareet ovat
yleensä vaalean harmaita ja huokoisia. Kuva: Satu Hietala.
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matiitteiksi. Laadultaan ne eivät yleen-
sä olleet korukiviluokkaa mutta mine-
ralogisesti ja geologisesti kiinnostavia.
Teetin sittemmin alkuperäisistä näyt-
teistä muutaman ohuthieen ja tutkin
niitä polarisaatiomikroskoopilla. Näy-
tin hieitä myös kollegoille vuosien var-
rella, mutta kenelläkään ei oikein ollut
mielikuvaa siitä mitä nämä kivet oike-
astaan ovat.

Syksyllä 2000 silloinen geologian
opiskelija Pasi Heikkilä toi jälleen sa-
moja kiviä minulle ihmeteltäväksi. Tar-
kastelimme yhdessä noita jo vuosia sit-
ten teettämiäni ohuthieitä kalsedonia
muistuttavasta mikrokiteisestä kvartsis-
ta. Pasin mielestä niissä oli mikro-
skooppista akaattia. Hänkin oli niistä
kummissaan ja pyysin häntä näyttä-
mään kiviään myös Lehtiselle yliopis-
tolla.

Vuonna 2001 helmikuun lopussa
pitkään mieltä askarruttanut problee-
ma alkoi lopulta aueta. Kurikkalainen
prospektori Pekka Hietala lähetti
GTK:n silloin vielä Espoossa sijainnee-
seen Kansannäytetoimistoon kuusi
näytettä samoista Alajärven Hietakan-
kaan sorakuopista. Sari Grönholm,
Seppo Lahti ja Niilo Kärkkäinen tar-
kastelivat niitä alustavasti, ja Sari pyy-
si sitten minut niitä katsomaan. Heillä
oli muistissa aikaisemmat tutkimukse-
ni Sääksjärven meteoriittikraatterin
akaateista. Hietalan lähetyksessä oli
minulle tuttuja kiviä vuosien takaa ja
hain vertailun vuoksi omia löytöjäni,
joita sitten Kansannäytetoimistossa
yhdessä ihmeteltiin. Yksi Pekka Hie-
talan uusista näytteistä oli selvästi ko-
rukiviluokkaa ja jo silmämäärin tun-
nistettuna todellista kalsedonia.

Seuraavaksi valmistin näytteistä
raepreparaatit polarisaatiomikroskoop-
pitutkimusta varten. Näytettä ei tällöin
tarvitse sahata ja pienet rakeet riittä-
vät. Polarisaatiomikroskooppi puoles-
taan on käyttökelpoisin menetelmä
mikrokiteisten ja lähes amorfisten sili-
kamineraalien ja mineraloidien tunnis-
tamiseen. Kemialliset ja fysikaaliset la-
boratoriomenetelmät eivät siihen yk-
sistään kykene. Odottamaton skoop-
paustulos oli, että ainoastaan yksi näyt-
teistä oli shokkautunutta pegmatiittia
(mikrokiteistä kvartsia ja maasälpiä) ja
emäkivilajiltaan sueviittia. Kaikki

muut näytteet olivat tosiaan kalsedo-
nia. Tosin vain yksi näytteistä oli mik-
roskooppisesti tunnistettuna suurim-
maksi osaksi kalsedonia.

Näistä Pekka Hietalan näytteistä sel-
visi, että Hietakankaan sorakuopissa
esiintyi sekä shokkautuneita pegmatiit-
teja että myös varsinaista kalsedonia
sisältäviä kiviä. Kivet muistuttavat toi-
siaan erinomaisen paljon. Shokkautu-
neet pegmatiitit esiintyvät sueviitissa
vaihtelevan kokoisina mukuloina. Var-
sinaisten kalsedonikivien emäkivilajia
ei tuossa vaiheessa saatu tunnistettua.
Pekka Hietalan ensimmäisissä näytteis-
sä ja omissa varhaisnäytteissä sivukivi
oli niin läpikotaisin kvartsiutunutta,
että sen tunnistaminen ei ole ollut
mahdollista.

Lisäksi kalsedoni on useimmissa
näytteissä uudelleenkiteytynyt mikro-
kiteiseksi kvartsiksi, jolloin kalsedonin
alunperin kuitumainen tai läikikäs
mikrorakenne on havaittavissa ainoas-
taan haamumaisina rakenteina mikro-
skoopilla tarkasteltaessa. Kalsedonin
uudelleenkiteytyminenhän etenee geo-
logisesti verraten nopeasti. Prekambri-
sista kivistä kalsedonia tai opaalia ei
yleensä enää tavata.

Laboratoriomäärityksiä
zeoliiteista
Seuraavaksi lohkareita tutkittiin
GTK:n röngendiffraktiolaitteistolla
mineraalien määrittämiseksi. XRD-
analyysejä tekivät Kristian Lindqvist ja
Mirja Saarinen. Tutkimuksia kaivattiin,
koska olin suosittelemassa Pekka Hie-
talalle hänen löydöistään kansannäy-
tepalkintoa. Näytteitä oli viisi kappa-
letta. Lisäksi näytteitä tutkittiin pyyh-
käisyelektronimikroskoopin kemialli-
sella analyysilaitteistolla (SEM EDS).
Analyysejä tekivät Bo Johanson ja
Marja Lehtonen.

XRD- ja SEM EDS analyysien pe-
rusteella todettiin, että Hietakankaan
kalsedonimaiset lohkareet koostuivat
vain muutamista mineraaliseurueista.
Yleisimpiä olivat kvartsin ja stilbiitin
(zeoliitti) yhteenkasvettumat. Yhdessä
näytteessä oli myös mordeniittia
(zeoliitti). Lisäksi näytteissä havaittiin
mikrokliinia, albiittia ja rectoriittia (sa-
vimineraali). Lohkareiden onteloista
näkee stereomikroskoopilla seuraavia

Stilbiittikivi (53 mm) Hietakankaan sora-
kuopasta. Löytäjä: Pekka Hietala. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Stilbiittiä, kabasiittia, mikrokvartsia ja
kalsedonia pikkulohkareessa (74 mm). Hie-
takankaan sorakuoppa. Löytäjä: Pekka
Hietala. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kvartsihiekkakiveä leikkaava mikrokvartsi-
ja kalsedonijuoni (harmaa). Lohkare (68
mm). Hietakankaan sorakuoppa. Löytäjä:
Pekka Hietala. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Mineralia_2_2013_painoon.pmd 8.7.2013, 15:1312



13MINERALIA   NRO  2 / 2013

Soikiomaisia kalsedoni- ja akaattiovoideja ylläolevassa Hietakan-
kaan lohkareessa. Samankaltaisia rakenteita on kuvattu kuumien
lähteiden kalsedonisaostumista. Kuvaleveys 14 mm. Näyte: Satu
Hietala. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Mikrokiteiseksi kvartsiksi muuttunutta zeoliittikiveä. Murtopinta
Hietakankaan lohkareesta Koko 7 cm. Kuva: Ari Nyyssönen ja Jouko
Vanne, GTK.

Hietakankaan kalsedonia, akaattia, mikrokvartsia, kloriittia ja syrjäytyneitä zeoliitteja
sisäl-tävä lohkare. Leveys 10 cm ja korkeus 4,5 cm. Näyte: Satu Hietala. Kuva: Ari
Nyyssönen ja Jouko Vanne, GTK.
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zeoliitteja: säteettäisinä kuorina stilbiit-
tiä, taulumaista heulandiittia, kuutio-
maista kabasiittia ja kuitumaista mor-
deniittia ja erioniittia. Auringonvalos-
sa zeoliittikiteet loistavat kuin pienen
pienet timantit. Zeoliitit ovat enim-
mäkseen samoja, joita Martti Lehtinen
tunnisti Lappajärven kivilajeista jo
1970-luvulla röntgendiffraktiolla: erio-
niitti, ofretiitti, ferrowinchiitti, heulan-
diitti, kabasiitti, mordeniitti ja stilbiit-
ti (Lehtinen 1976).

SEM EDS kemialliset analyysit Hie-
takankaan lohkareiden kalsedonimai-
sesta osasta osoittivat sen koostuvan
lähes kokonaan piidioksidista (96–98
%). Epäpuhtauksina oli muutamia

prosentteja alumiinioksidia (enimmil-
lään 4 %) ja rautaoksidia (enimmillään
2 %). Zeoliittien, maasälpien ja savi-
mineraalien SEM EDS kemialliset
koostumukset vastasivat XRD tulok-
sia.

Yleisimmät mineralogiset laborato-
riomenetelmät kuten XRD ja SEM
EDS eivät kuitenkaan pysty erotta-
maan kalsedonia ja akaattia tavallises-
ta kvartsista, tässä tapauksessa mikro-
kiteisestä kvartsista. Siihen tarvitaan
optisia mikrorakenteiden selvityksiä
polarisaatiomikroskoopilla. Tämän ta-
kia mikroskopoin Hietakankaalta vie-
lä noin viisikymmentä silmämääräisesti
kalsedonia muistuttavaa lohkaretta.

Näytteet olivat Pekka Hietalan kerää-
miä ja omia kokoelmanäytteitäni. Vain
yhdestä löytyi, polarisaatiomikroskoo-
pilla varmistettuna, mikroskooppisia
alueita todellista kalsedonia ja akaat-
tia. Tämän lohkareen onkoidisten ja
pisoidisten soikiomaisten rakenteiden
perusteella kalsedonin saattoi tulkita
liittyvän muinaiseen kuumien lähtei-
den toimintaan alueella. Rakenne on
varsin samankaltainen kuin silikasaos-
tumilla geysiirien synty-ympäristössä.
Muutama vuosi myöhemmin Satu
Hietala toi tutkittavaksi samankaltai-
sen lohkareen. Siinä oli paljain silmin
näkyviä alueita harmaata kalsedonia ja
pieniä akaattionteloita. Satu oli lisäksi

Kärnäiittilohkareet ovat yleisimpiä ja
kestävimpiä kivilajeja, joita on kulkeutunut
jäätikön ja jäätikköjokien mukana Lappa-
järven syvänteestä kaakkoon. Kärnäiittejä
on kulkeutunut jopa Etelä-Suomeen saakka.
Murtopinnaltaan kärnäiitti on tumman-
harmaata hyvin hienorakeista kiveä. Ku-
van lohkare on Hietakankaan sorakuopasta.
Läpimitta noin 4 cm. Löytäjä ja kuva:
Kari A. Kinnunen.

Kärnäiittiä on käytetty jonkin verran
koru-kivenä, koriste-esineisiin ja jopa
hautakiviin. Hiottu Hietakankaalta löytyneestä lohkareesta.
Läpimitat 47 mm. Hioja: Väinö Kotilainen. Kuva: Kari A.
Kinnunen.

Hietakankaan kärnäiittien murtopinta on tummanharmaa-
ta tiivistä lähes lasimaista kivilajia. Kaasukuplat ovat useimmi-
ten venyneitä ja niiden seinämillä on lähes aina saostumamine-
raaleja. Läpimitta noin 5 cm. Näyte ja kuva: Kari A. Kinnunen.

Kärnäiitin ohella hauraat ja helposti rapautuvat sueviitit
ovat yleisiä Lappajärveltä kulkeutuneita lohkareita. Osa suevii-
teista on timanttipitoisia. Niiden selitetään syntyneen meteoriit-
titörmäyksen synnyttämästä heitteleaineksesta. Kuvan sueviitti
(noin 5 cm) on Hietakankaan sorakuopasta. Löytäjä ja kuva:
Kari A. Kinnunen.
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hionut osasta lohkareita upeita ca-
bochoneja koruihinsa.

Tulkinta täsmentymässä
Tutkimukset jatkuvat, vaikka Lappa-
järven alueen kraatteriin liittyvät loh-
kareet lienevät jo nyt kansainvälisesti
tutkituimpia kiviämme (Abels 2003).
Markus Vaarman ja Fredrik Pippingin
laatiman kallioperäkartan selostukses-
sa on näistä kattava yhteenveto aikai-
semmilta vuosilta (Pipping 1991, Vaar-
ma ja Pipping 1997). Yhteenvetona
vuosia jatkuneesta kalsedonimaisten
lohkareiden ja ns. minikivien tutki-
muksesta voi tässä vaiheessa todeta seu-
raavaa.

Kalsedonia ja akaattia Hietakankaan
lohkareissa kyllä esiintyy mutta perin
vähän. Suurin osa kalsedonimaisesta
aineksesta on mikrokiteistä kvartsia. Se
on kuin hyvin hienorakeista kvartsiit-
tia. Tällainen aines on syntynyt enim-
mäkseen alhaisen lämpötilan ja pai-
neen vesien muuntaessa varhaisempia
mineraaleja vähitellen kvartsiksi. Hie-
takankaan kalsedonimaisissa mikro-
kvartsilohkareissa havaitaan tästä syystä
jäänteitä tai haamumaisia rakenteita
zeoliiteista, joita kvartsimainen aines
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on syrjäyttänyt. Yleisimmin syrjäyty-
nyt mineraali on ollut stilbiitti, joka on
varsin piipitoinen zeoliittityyppi.
Kalsedonimaiset lohkareet ovat tämän
perusteella ilmeisimmin jäänteitä
zeoliittikiven kerrostumasta, joka jos-
kus on Lappajärven alueella sijainnut.
Zeoliittikivet voivat puolestaan olla
muuttunutta tuhkaa, joka on peittä-
nyt Lappajärven allasseutua. Kvartsiu-
tuneet zeoliittikivet olisivat jääneet kes-
tävimpinä jäljelle tästä paksusta tuh-
kakerrostumasta. Niitä siis nyt löytää
alueen sorakuopista. Näitä kiviä on
arveltu sueviitin sokkautuneiksi peg-
matiittikappaleiksi ja korukivinä
kalsedoneiksi. Useimmiten ne siten

olisivat kvartsiksi muuttunutta zeoliit-
tikiveä, joka koostumukseltaan useim-
miten olisi ollut stilbiittiä. Osittain
zeoliittimuodostumat voivat myös olla
muinaisen, paljon lämpimämmän il-
maston aikana syntyneen maannoksen
silkreettimuodostusta. Silkreetillä tar-
koitetaa kvartsimaiseksi aineeksi muut-
tunutta maaperää tai kallioainesta. Si-
likaateista liuennut piiaines olisi saos-
tunut zeoliittiainekseen kuin kivilii-
maksi rapautuneeseen kallioon. Vain
pieni osa Hietakankaan kalsedonimai-
sista lohkareista on shokkautunutta
pegmatiittia (ks. Lehtinen 1976). Näis-
sä lohkareissa esiintyy kvartsissa selviä
shokista todistavia tasolamelleja.

Hietakankaan lohkareen ontelosta irrotettu kalsedoniksi muuttunut zeoliittirypäs. Pituus 9
mm. Löytäjä: Pekka Hietala. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Australialaiset tutkijat MartinSchmieder ja Fred Jourdanovat tutkineet Lappajärvenkivilajien kalimaasälvän sisältämänargon-jalokaasun isotooppikoostu-musta. Heidän mittauksensa antavatLappajärven synnylle iäksi 76,20+/- 0,29 miljoonaa vuotta. Ikä onaikaisemman Irmeli Mänttärinmäärittämän isotooppi-iän virhera-joissa mutta huomattavasti tätätarkempi. Uutta on lisäksi se, ettäaustralialaisten mukaan Lappajär-ven kraatterialueen sulakivien(nykyisten kärnäiittien) jäähtyminenkesti noin miljoona vuotta. Näinpitkä aika voi selittää kuumienvesien kiertoa ja niistä syntyneitäkalsedoneja ja zeoliitteja. Australia-laisten tutkimus on julkaistu sarjassa:Geochimica et Cosmochimica Acta112 (2013) 321–339.

Lappajär ven
meteoriittikraatterilleuusi  ikä
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itä järkeä on kerätä
kiviä koko talo täy-
teen? Eiväthän kivet
luonnossa lakastu,
karkaa, lennä tai juok-

se pois! Eikö ole parempi mennä ulos
luontoon ja katsoa miten tulivuori toi-
mii tai miten joki uurtaa uomaansa ja
kasaa hiekkaa suistoonsa tai miten jää-
tikkö jättää jälkensä kallion pintaan?
Ja sanoohan geologian eräs perusperi-
aatteistakin: “Nykyisyys on menneisyy-
den avain”, eli mene luontoon ja katso
miten se toimii, samat voimat ja luon-
nonlait, jotka siellä nyt vaikuttavat,
ovat vaikuttaneet ennenkin. Ne vaikut-
tivat jo silloin, kun esimerkiksi Etelä-
Suomen kallioperän savi- ja hiekkasyn-
tyisten gneissien ainekset kerrostuivat
liki 1900 miljoonaa vuotta sitten.
Mutta kuitenkin.

Jalokiviä ja muita aarteita on
aina kerätty ja yhä kerätään, sillä 1)
niitä tarvittiin aikanaan työkaluissa
sekä onnen ja vallan tavoittelussa, 2)
niitä tarvitaan yhä tutkimuksessa ja
opetuksessa, ja 3) tänä päivänä niitä
kerätään myös esteettisistä syistä, kau-
neutensa takia, koska monet mineraa-
likiteet ja kideryhmät ovat kuin luon-
non taideteoksia. Nähdessään kaunii-
ta omamuotoisia luonnonkiteitä
(kvartsia, rikkikiisua, berylliä tai tur-
maliinia) moni kivimuseossa kävijä
kysyy: ”Kuka näitä on tehnyt?” Kun
heille kertoo kiteiden synnystä ja kas-
vusta sekä kauniiden muotojen taka-
na – tai oikeastaan sisällä – olevasta tiu-
kasta kurista ja järjestyksestä, voi saa-
da vastauksen tyyliin: ”Älä mies valeh-
tele, eiväthän kivet voi kasvaa!”

Pohjanmaalla kerrottiin, että erään
kivenkerääjän vaimon mielestä miehen

kivikokoelma täytti koko asunnon,
keräsi pölyä ja oli tiellä siivotessa. Niin-
pä mies sai vaimoltaan uhkavaatimuk-
sen: “Akka tai kivet”. Asiaa pohdittiin
paikallisen kivikerhon kokouksessa,
jolloin keksittiin kaunis kompromissi:
suurempi talo, jossa on huone kiviko-
koelmalle. Mies sai näin pitää sekä akan
että kivet.

Kivimuseot (geologian museot)
ovat yleensä syntyneet opetukseen ja
tutkimukseen kerätyistä näytteistä. Ki-
veähän ei voi oppia tuntemaan ilman,
että sitä saa koskettaa, lyödä ja rikkoa,

vaikka hyvin usein ihmiset luokittele-
vat mineraaleja ja kiviä pelkästään nii-
den värin perusteella. Ei siis ihme, että
pieleen menee, kuten meni vaikkapa
Finlandia-talon kohdalla!

Kiveen on kirjoitettu maailman-
kuvamme perusteet. Kivistä – maalli-
sista ja ”taivaallisista” – saamme tiedon
Maan ja aurinkokuntamme synnystä
4570 miljoonaa vuotta sitten. Kivessä
(fossiilit) on kirjoitettuna elämän ke-
hitys ja historia, kivessä on myös Maan
ilmakehän kehitys ja jäljet suurista ka-
tastrofeista ja mullistuksista. Kivessä on

Kivien keräämisestä

Martti Lehtinen

Ristikerroksellista
rakennetta Karjalan

Tasavallan Soksun
kvartsiitissa (hiekka-

kiveä). Sahattu ja kiillo-
tettu sivu. Näyte Kivi-

museon kokoelmista.
Kuvan pitkä sivu on

luonnossa noin 10 cm.
Kuva: Jukka I. Lehtinen.

raaputtaa, kuunnella, haistaa ja mais-
taakin. Vasta sitten on mielekästä läh-
teä luontoa tutkimaan ja kartoitta-
maan, kun jo tuntee tavallisimmat ki-
vikunnan muodostumat, mineraalit,
kivi- ja maalajit ja fossiilit. Hyviä mi-
neraalin tuntomerkkejä ovat mm. ki-
demuodot, asu, kovuus, ominaispaino,
magneettisuus ja jauheen väri. Ja jotta
kiveä voi käyttää esimerkiksi rakenta-
misessa oikein, täytyy tuntea sen ole-
mus ja ominaisuudet. Väri sinänsä on
yksi huonoimpia ja epäoleellisimpia
mineraalin ja kivien tuntomerkkejä,

vuorten synty ja laattojen liikkeet
(esim. Fennoskandian kilpi ja Suomi
siinä mukana oli viimeksi päiväntasaa-
jalla 400 miljoonaa vuotta sitten!) jne.

Ja kivi on tunnettava! Onhan koko
hyvinvointimme perusta kivessä ja ki-
vestä. Kaikki metallit raudasta kupa-
riin ja kultaan, kaikki teollisuusmine-
raalit kalsiitista maasälpään ja talkkiin,
rakentamisen materiaalit hiekasta ja
sepelistä kivilevyihin, polttoaineet vuo-
riöljystä ja kivihiilestä uraaniin ja tur-
peeseenkin sekä jalo- ja korukivet kuin
myös hautakivet tulevat kivikunnasta,

M
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Olin vetämässä kiertokäyntiä muse-
ossa syksyllä 2007. Opastettava

ryhmä (kivikerho) oli Kouvolan suunnalta,
joten tutkimme tavallista perusteellisemmin
muun muassa Luumäen Kännätsalosta
löytyneitä (työryhmä Matti Pitkänen,
Matti Lång ja Kauko Sairanen) berylliki-
teitä, joiden joukossa oli myös todellinen
kidekaunotar Elli. Kide sai nimen Elli,
koska sen löytöpäivä oli Ellin päivä heinä-
kuussa 1989. Otin Ellin esille vitriinistä, ja
tutkimme sen jaloa kauneutta (pituus noin
vaaksa ja paino n. 450 g), väriä ja muotoa
valoa vasten. Samalla kerroin, miten Elli oli
pärjännyt hienosti Helsingin Sanomien
järjestämässä leikkimielisessä kauneuskilpai-
lussa, missä haettiin Suomen kauneinta.
Kisan taisi voittaa Eino Leinon runo, Elli
tuli kuudenneksi, mutta voitti muun
muassa sen vuoden Miss Suomen.

Ennen kuin laitoin Ellin takaisin vitriiniin,
annoin Ellin poskelle eli prismapinnalle
suukon. Yleisön joukosta kuului vieno
naisääni, joka sanoi: ”Voi, kun minäkin
saisin tuollaisen suukon poskelleni.” No,
museo on palvelulaitos, joten oitis riensin
antamaan suukon puhujan poskelle. Se
synnytti naurua yleisön keskuudessa, ja
nauru vain yltyi, kun joukosta kuului
matala miehen ääni: ”Hän on muuten
minun vaimoni.” Tästä opimme, että
täytyy suhtautua varovasti yleisön pyyn-
töihin.

Martti Lehtinen

ovat mineraaleja tai kivilajeja.
Kiviä ja fossiileja (sanaa fos-

siili käytettiin vielä 1800-luvulla
merkitsemään eläin- ja kasviki-
vettymien lisäksi myös mm.
erillistä mineraalinäytteitä) on
siis kerätty opetukseen ja yleen-
sä vuorityön edistämiseen. Asi-
an oivalsi jo 1600-luvun alussa
Sigfrid Aronus Forsius (Hel-
singforsius), joka kirjoitti Mine-
rographia-teoksessaan (suom.
Aarne Laitakari 1973): “Maas-
sa ja kivissä on paljon tuntema-
tonta, mutta koska kaikkia me-
talleja on etsittävä ja löydettä-
vä, ei tällaista etsintätyötä ole
halveksittava vaan ennemmin-
kin sitä on arvostettava ja kun-

Helsinkiittijuoni kallioseinämässä. Helsinkiitti on kuvassa meetvurstia
muistuttava puna-valkoinen juonikivi (kuvan juonen lev. 5—10 cm), jonka
päämineraalit ovat valk. albiitti + kvartsi ja hematiittipigmentin punaiseksi
värjäämä epidootti. Mikkelänkallio, Espoo. Kuva: Jukka I. Lehtinen.

nioitettava. Halua ja intoa vuo-
rityöhön ei suinkaan ole vähek-
syttävä vaan siihen on yllytettä-
vä, jotta intoa tähän voisi verra-
ta siihen intoon, jolla nuoret
miehet pyrkivät neitojen luo tai
siihen, jolla mehiläinen pyrkii
kukkiin imemään mettä ja va-
haa. Siispä pitää ihmisen olla al-
tis ja halukas, toki ilman ah-
neutta, vuorityön edesauttami-
seen.” Tuo etsintätyö sekä halu
ja into vuorityöhön tarkoittavat
tässä paitsi näytteiden etsimistä
myös niiden keräämistä ja asi-
oiden opettamista.

Martti Lehtinen
kivitohtori@elisanet.fi

Poskisuudelma

Martti Lehtinen tarkastelee Elli-jaloberylliä
Mineraalikabinetissa. Kuva: Jukka I. Lehtinen.
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ansannäyte työllistää
monta tutkijaa kansan-
näytetoimistossa, labora-
torioissa, maastossa,
malminetsinnässä ja lo-

pulta parhaissa tapauksissa myös kai-
voksissa sekä louhoksissa. Maassamme
toimineista malmikaivoksista 27 on
saanut alkunsa kansannäytteenä lähe-
tetyn näytteen perusteella. Tänä päi-
vänä tällaisia kaivoksia on toiminnas-
sa viisi. Lisäksi lähes kaikki Suomen
korukiviesiintymät ovat kiviharrastaji-
en löytämiä. Mineraaliala työllistää täl-
lä hetkellä kaikkiaan noin 30 000 työn-
tekijää.

Kansannäytetoimistosta
startti tutkimuksille

Kansannäyte on kiviharrastajan geolo-
gille tai muulle asiantuntijalle toimit-
tama kivi-, mineraali- tai maaperänäy-
te. Kansannäytetoiminta on GTK:n
kansalaisille suuntaamaa maksutonta
palvelua, jossa heidän kansannäytetoi-
mistoon lähettämänsä kivinäytteet tut-
kitaan ja tutkimustulokset ilmoitetaan
lähettäjälle. Toiminnan piiriin kuulu-
vat malmi-, teollisuusmineraali, luon-
nonkivi- ja korukivinäytteet, uusimpi-
na mukaan ovat tulleet hi-tech metal-
lit. Kansannäytteiden lähettäjien ja

näytteiden tiedot tallennetaan tietojär-
jestelmiin jatkotutkimuksia varten ja
myöhemmin julkiseen arkistoon. Par-
haiden kansannäytteiden lähettäjät
palkitaan vuosittain yhteensä 30 000
€ palkintosummalla. Pääpalkinnot
ovat 3000–4000 € puhtaana käteen.
Nykyisin toimintaan kuuluu myös lu-
kuisiin kiviharrastajien sähköpostilla
lähettämiin kysymyksiin ja valokuviin
vastaaminen sekä monipuolinen kou-
lutus- neuvonta- ja opastustoiminta.

GTK:n kansannäytetoimistossa
Kuopiossa vastaanotetaan vuosittain
noin 6000–7000 näytettä eri puolilta
Suomea. Ensi vaiheessa näytteen saa-

Jari Nenonen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio

K

K I V I N Ä Y T T E E N  T I E

Kansannäytetoimiston pöytä täyttyy jatkuvasti näytteistä, joista
mikä tahansa voi olla alku uudelle kaivokselle. Kauko Turpeinen
ja Satu Hietala ovat ratkaisevassa asemassa siinä, ettei seuraava
uusi malmi pääse ohi silmien. Kuva: Jari Nenonen.

Satu Hietala tutkii näytteet ensin huolellisesti silmämääräisesti.
Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Kivinäytteen silmämääräinen tutkimus varmistetaan
ennen laboratorioanalyysiä tarvittaessa nopealla XRF-
analyysillä. Kuva J. Nenonen, GTK

Korukivien ja harvinaisten kivien määritykset Tutkimuslabo-
ratoriossa käynnistyvät menetelmien valinnalla. Erikoistutkija
Kari A. Kinnunen käyttää tähän stereomikroskooppia. Kuva:
Kari A. Kinnusen arkisto.
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vuttua se tutkitaan silmämääräisesti
asiantuntijoiden toimesta. Näytteestä
todetaan kivilaji ja mahdolliset mielen-
kiintoiset arvomineraalit. Apuna tut-
kimuksessa käytetään yleisimmin pe-
rinteisiä kaikille harrastajille tuttuja
välineitä luuppia, magneettia, posliinia
ja teräspiikkiä. Tarvittaessa apuna käy-
tetään kannettavaa röntgenfluoresens-
sianalysaattoria (XRF), joka antaa vä-
littömästi tiedon näytteen mahdollises-
ti sisältämistä metalleista. Lisäksi käy-
tetään myös stereo- tai malmimikro-
skooppia sekä gemmologisia tutkimus-
välineitä, kuten mineraalien taiteker-
toimen mittaamiseen tarvittavaa
refraktometriä. Kaikista näytteistä tut-
kitaan myös niiden mahdolliset sätei-
ly- ja luminesenssiominaisuudet mm.
uraanin ja fluoresoivien mineraalien
havaitsemiseksi. Tarvittaessa näyttees-
tä valmistetaan ohut kivileike eli ohut-
hie, joka tutkitaan polarisaatiomikro-
skoopilla kivilajin tai mineraalien mää-
rittämiseksi.

Kansannäytetoimistolla on hyvät
valmiudet tutkia myös korukiviä ja eri-
koismineraaleja. Yhteistyö kivikerho-
jen ja korukivi- ja mineraaliharrastaji-
en kanssa on lisännyt näiden erikois-
näytteiden määrää. Uusia korukivi-
paikkoja löytyy vuosittain. Harvinai-
sia korumateriaaleja tai mineraaleja
mahdollisesti sisältäviä näytteitä lähe-
tetään jatkotutkimuksiin myös GTK:n
Tutkimuslaboratorioon Espooseen.

Röntgendiffraktiolla (XRD) ja pyyh-
käisyelektronimikroskoopin kemialli-
sella analysaattorilla (SEM EDS) pys-
tytään määrittämään visaisimmatkin
löydökset. Usein tähän vielä liittyy
materiaalin optisten ominaisuuksien
tarkempi mittaus. Korumateriaaleista
arvioidaan myös niiden laatu ja hion-
takelpoisuus.

Näytteen tutkimisen yhteydessä teh-
dään päätös sen lähettämisestä kemi-
alliseen tarkkaan analyysiin tai poista-
misesta. Tämän jälkeen lähettäjän ja
näytteen tiedot tallennetaan kansan-
näytetoimiston tietojärjestelmiin. Näy-
tevastaus postitetaan lähettäjän näyte-
lähetteessä ilmoittamaan osoitteeseen.
Kaikki näytteen lähettäjät saavat vas-
tauksen noin parin viikon kuluttua lä-
hettämisestä. Mikäli näyte on todettu
niin mielenkiintoiseksi, että se lähete-
tään analyysiin, se sahataan kahtia.
Toinen puolisko jää kansannäytetoi-
mistoon talteen ja toinen menee ana-
lysoitavaksi. Jos lähettäjä haluaa, että
näyte palautetaan tutkimuksen jälkeen,
tämä on muistettava mainita näytteen
mukaan liitetyssä lähetteessä.

Labtiumin kemian laboratoriossa
näytteestä analysoidaan kaikkiaan 40
alkuainetta. Analyysitulos ilmoitetaan
myös kirjeitse näytteen lähettäjälle.
Lisäksi analyysitiedot tallennetaan tie-
tojärjestelmiin.

Kaiken kaikkiaan kansannäytetoi-
misto analysoi kemiallisesti noin 2000

näytettä vuosittain, analysointiprosent-
ti kaikista saapuneista näytteistä on
noin 30. Näistä näytteistä analyysitu-
losten pohjalta mielenkiintoisimpien
tiedot lähetetään sen GTK:n alueyksi-
kön malmigeologeille Espooseen, Ro-
vaniemelle, Kokkolaan tai Kuopioon,
joiden alueelta näyte on lähetty. Näyt-
teen analyysitietojen perusteella geolo-
git lähtevät tapaamaan näytteen lähet-
täjää löytöpaikalle. Paikanpäällä tode-
taan näytteen todenperäisyys ja teh-
dään maastohavainnointi, lisänäyttei-
den otto ja ensiarvio mahdollisten jat-
kotoimien tarpeellisuudesta. Geologi
kirjoittaa havainnoistaan käyntirapor-
tin, joka toimitetaan kansannäytetoi-
mistolle ja tallennetaan tietojärjestel-
miin.

Maastosta
tarkempaa tietoa
Maastokäynnin ja käyntiraportin teon
jälkeen malmietsintägeologit tekevät
päätöksen lohkare- tai kallioaiheen jat-
kotutkimuksista. Tutkimuksen ensivai-
heisiin kuuluu löytöalueelta jo olemas-
sa olevan geologisen tiedon keräämi-
nen. Tässä erinomaisena apuna ovat
paikkatietojärjestelmät ja GTK:n laa-
jat tietovarastot. Tutkimusten aloitta-
miseen ja laajuuteen vaikuttavat useat
eri seikat. Onko näyte uudelta alueel-
ta tai onko se sellainen, että se auttaa
eteenpäin jo aiemmin tehtyjä tutki-
muksia. Löytöpaikka, onko näyte löy-

K I V I N Ä Y T T E E N  T I E

Tutkimuslaboratorion SEM EDS laitteella on tutkittu visaisim-
pien kansannäytteiden kemiallista koostumusta. Erikoistutkija
Bo Johanson valitsee koneella analysoitavia alkuaineita. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Uusi XRD-laite ja Sari Summanen. Röntgendiffraktiopiirteet ovat kulla-kin mineraalilla erilaiset ja tunnistettavat. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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tynyt alueelta, jolla tutkimusten teke-
minen on mahdollista esim. kansallis-
puistoalueet, kaupunkialueet ja muut
vastaavat rajoitealueet ovat käytännössä
tutkimusmahdollisuuden ulkopuolel-
la. Myös näytteen pitoisuuksilla ja geo-
logisilla ominaisuuksilla on oma mer-
kityksensä. Yleensä hyvä kallionäyte
aiheuttaa nopeamman selvitystyöpro-
sessin kuin lohkarenäyte. Siis välttä-
mättä aina ei hyväkään näyte aiheuta
toimenpiteitä, mikäli se esim. on jo
tunnetulta ja tutkitulta alueelta tai vas-
taavia näytteitä on samalta alueelta tul-
lut jo useita. Etsijöiden kannattaa siis
pyrkiä löytämään uusia aiheita ja alu-

eita. Näillä seikoilla on myös merki-
tystä valittaessa vuosittaisia kansannäy-
tepalkintojen saajia.

GTK:n periaatteena on ilmoittaa
alueen asukkaille mm. paikallislehdis-
sä geologisista tutkimuksista, joita kul-
lekin alueelle on suunniteltu. Näin ih-
misten ihmettely tuntemattomista liik-
kujista ja autoista vähenee ja tiedotta-
minen antaa asukkaille myös mahdol-
lisuuden tarvittaessa ottaa yhteyttä tut-
kimuksen vastuuhenkilöihin. Mikäli
tutkimukset kohdistuvat yksityisten
ihmisten omistamiin maa-alueisiin
heiltä pyydetään lupa tutkimusten te-
kemiseen. Mahdolliset puusto- tms.

vahingot korvataan maanomistajalle.
Tiedot kaikista harrastajien malmi-

löydöksistä on talletettu Geologian
tutkimuskeskuksen arkistoon. Niistä
on karttunut tärkeä tietolähde eri alu-
eiden malmi- ja teollisuusmineraalien
esiintymismahdollisuuksista. Tiedot
löytyvät GTK:n julkisesta päätearkis-
tosta ja ovat kaikkien kiinnostuneiden
käytettävissä. GTK:n Internet-sivusto,
www.gtk.fi , on tärkeä lähde kaikenta-
soisesta geologisesta tiedosta maastam-
me. Kaikille avoimesta sivustosta
www.geo.fi löytyy mm. kallioperän raa-
ka-aineista kiinnostuneille Active Map
Explorer, joka sisältää mm. kallioperä-
karttoja, geofysiikan lentokarttoja, geo-
kemian karttoja sekä malmiviite- ja
valtauskarttoja, sivustolta löytyy myös
muita geologisia aineistoja.

Kohteena kaivokset, toiveena
teollisuus ja työpaikat
Mielenkiintoisen kansannäytteen tut-
kimuksia voi verrata aarteenetsintään.
Geologit kokoavat aarrekartan opitun
ja olemassa olevan tiedon sekä lukuis-
ten uusien vihjeiden palasista. Pyrki-
myksenä on löytää arvolohkareen läh-
töpaikka mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti. Suomessa etsintään ja tut-
kimukseen asettaa lisävaikeusasteen
ikivanhaa kallioperäämme peittävä jää-
kausien kerrostama maaperä. Tutkijan
on Teräsmiehen tavoin nähtävä tuon
peitteen alle.

Tutkimuslaboratorion erikoistutkija Mia
Tiljander tulkitsee tärkeän kansannäytteen
mineraaleista tehtyä röntgendiffraktiomää-
ritystä.  Kuva: Kari A. Kinnunen.

Geologi Lassi Pakkanen
määrittää GTK:n
Tutkimuslaboratorion
elektronimikroanaly-
saattorilla pienimpien-
kin mineraalirakeitten
tarkan kemiallisen
koostumuksen. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Parhaat näytteet tarkastetaan yhdessä löytäjän kanssa löytöpaikalla. Kuva J. Nenonen, GTK
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Tutkimus lähtee käyntiin malmiviit-
teestä, jonka on esimerkiksi lähettänyt
joku teistä kiviharrastajista. GTK:lla on
tietoa geologisten tutkimusten, kuten
kallioperäkartoituksen, geofysikaalis-
ten tai geokemiallisten tutkimuksien
yhteydessä saaduista mielenkiintoisis-
ta malmipotentiaalisista alueista, jot-
ka ovat pohjana geologisille tutkimuk-
sille. Viime vuosien aikana esim. Poh-
jois-Suomen uudet malmiesiintymät
ovat ns. tutkimuksellisia esiintymiä,
niiden löytyminen perustuu geologi-
seen alueelliseen tietämykseen, tutki-
mukseen ja geologisiin aineistoihin.

Lohkarelöydön alkuperän selvitys
alkaa monille harrastajille tutulla maas-
totarkistuksella, jossa todetaan löydön
todenperäisyys ja tehdään alkumääri-
telmät aiheen tutkimuksesta. Paikalla
käynyt tutkija tekee maastokäyntira-
portin, jonka perusteella tutkimukset
lähtevät parhaassa tapauksessa käyn-
tiin.

Tutkimuksen pohjaksi alueelta ke-
rätään jo olemassa oleva tieto. Aihetta
tutkivat geologit ovat jo aiemmin pe-
rehtyneet alueen geologiaan ja vastaa-
viin aiheisiin tai malmeihin muualla
Suomessa tai maailmalla.

Paikan päällä tutkimukset alkavat
alueen mannerjäätikön etenemissuun-
tien selvittämisellä. Jäätiköt ovat irrot-
taneet lohkareet kallioperästä ja kuljet-
taneet niitä mukanaan kunnes sulet-
tuaan ovat tiputtaneet ne löytöpaikoil-
leen. Jäätikön virtaussuunnat ovat re-

K I V I N Ä Y T T E E N  T I E

Kaivinkonekuoppien avulla tutkitaan lohkareen löytöpaikan maaperä ja
tehdään tutkimukset jatkotutkimuksia varten. Kuva J. Nenonen, GTK

Geokemiallista moreeninäytteenottoa tutkimuskuopassa. Kuva
J. Nenonen, GTK

kisteröityneet silokallioiden uurteisiin,
jotka ovat ikään kuin haravalla vedet-
tyjä uria kallion pinnoissa. Ne osoitta-
vat muinaisen mannerjäätikön kulku-
suunnan alueella. Tutkimusta tarken-
netaan yleensä kaivinkoneella tehdyil-
lä tutkimuskuopilla, joista otetaan sekä
moreeni-, että kallionäytteitä tarkem-
pia kemiallisia tutkimuksia varten.
Tutkimuskuopista havainnoidaan
myös onko löydetty lohkare kulkeutu-
nut paikalleen yhden vai useamman
jäätikkökuljetuksen mukana. Tämä
selviää moreenin pitkänomaisista kivis-
tä tehdyistä suuntauslaskuista, jotka
osoittavat moreenikerroksen kerrostu-
missuunnan. Tulokset ovat saman-
suuntaisia kuin kallioista löydetyt uur-
teet. Tutkimuskuopista otetut moree-
ninäytteet kertovat onko aineksessa
lohkaretta vastaavia malmimetalleja tai
-mineraaleja. Usein moreenista otetaan
myös raskasmineraalinäytteitä, jotka
kertovat raskaiden malmimineraalien
olemassaolon. Niitä voidaan käyttää
”mikrolohkareen” tavoin tutkimuksen
eteenpäin viemisessä. Nykyään moree-
ninäytteiden metallipitoisuudet voi-
daan havainnoida jo maastossa kannet-
tavan röntgenfluoresenssianalysaatto-
rin avulla (XRF). Moreenitutkimuksen
tarkoituksena on löytää lohkareen läh-
tökallio tai ainakin rajoittaa sen toden-
näköinen lähtöalue tarkentavia maas-
togeofysikaalisia ja kairaustutkimuksia
varten.

Moreenitutkimusten perusteella

määritettyä lohkareen lähtöpaikkaa
voidaan tarkentaa maanpinnalta teh-
dyillä geofysikaalisilla mittauksilla sekä
edelleen tarkentavalla geokemiallisella
näytteenotolla ja niiden analyyseilla.
Kaikkien näiden tutkimusten taustal-
la ovat jo aiemmin koko maasta teh-
dyt geofysikaaliset lentomittaukset,
valtakunnalliset geokemialliset tutki-
mukset sekä kallio- ja maaperäkartoi-
tustiedot. Kun lohkareen lähtökallio on
löydetty tai sen todennäköinen paikka
on määritetty, tutkimusta jatketaan
kairauksilla, joissa saadaan kallioperästä
noin 4-6 cm halkaisijaltaan olevaa kal-
liopötköä. Niitä tutkimalla ja analysoi-
malla saadaan kyseisen kallion mahdol-
lisesti sisältämistä arvomineraaleista
varma tieto.

Mikäli alueelta löytyy arvomineraa-
leja, GTK tutkii aiheen ja tekee siitä
tutkimusraportin, joka luovutetaan
Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM).
Harkintansa mukaan TEM laittaa ky-
seisen malmiaiheen myytäväksi, kan-
sainväliseen tarjouskilpailuun. Tänä
päivänä ostajina ovat olleet yleensä kan-
sainväliset malmiyhtiöt. Malmiaiheen
ostanut yhtiö jatkaa GTK:n tekemää
malmivarojen tutkimusta ja keinoja
malmin rikastamiseksi tavoitteenaan
kaivoksen perustaminen.

Jos lähtönäytteenä on kallionäyte,
tutkimuksen eteneminen on nopeam-
paa ja suoraviivaisempaa, onhan saalis
jo ainakin osittain kiinni verkossa. Löy-
töä tarkennetaan geofysikaalisin yleen-
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sä sähköisin ja magneettisin maasto-
mittauksin ja kairaustutkimuksin. Täl-
laisissa tilanteissa tutkijoiden alueelli-
nen ja geologinen malmityyppeihin
liittyvä kokemus on erittäin tärkeää.

TEM:n järjestämän kansainvälisen
tarjouskilpailun jälkeen esiintymän
ostanut yrittäjä lähtee tutkimaan sitä
edelleen pyrkimyksenään kannattavan
yritystoiminnan perustaminen alueel-
le. Yleensä tutkimuksiin kuuluvat
malmin jatkotutkiminen kairaa-
malla. Kaivokseen johtaneen
kansannäytteen löytäjä palki-
taan kaivosyhtiön kanssa
erikseen sovittavalla merkit-
tävällä palkinnolla.

Nykyisen
kaivoslain termejä:
GTK niin kuin muutkin
malminetsintää Suomessa
tekevät organisaatiot suojaa-
vat tutkimuksensa ja tutki-
musalueensa kaivoslaissa määri-
tellyin menetelmin. Niiden avulla
turvataan tutkimusrauha ja investoin-
nit, jotka on jo tehty lupaavien aihei-
den tutkimiseen.

Varaus antaa määräajaksi etuoike-
uden malminetsintäluvan hakemiseen.
Ammattimaiseen näytteenottoon tar-
vitaan maanomistajan lupa.

Malminetsintälupa antaa haltijal-
le määräaikaisen oikeuden kaivoskiven-
näisen etsintään.

Kaivoslupa: tulevan kaivostoimin-
nan aluetarpeita varten muodostetaan
erillinen kaivosalue. Toiminnanharjoit-
tajan tulee hakea kaivoslupaa
TUKES:sta.

KIRJALLISUUS:
Hietala, Satu; Nenonen, Jari 2012. Kansannäytetoiminnan raportti 2011. Geologian tut-
kimuskeskus, arkistoraportti, 72/2012. 34 s.
Saatavissa: http://arkisto.gtk.fi/2012/72_2012.pdf

Grönholm, Sari (toim.); Alviola, Reijo; Kinnunen, Kari A.; Kojonen, Kari; Kärkkäinen, Niilo;
Mäkitie, Hannu 2011. Retkeilijän kiviopas. Geologian tutkimuskeskus, Espoo 78, 88 s.
Saatavissa: e-julkaisuna http://weppi.gtk.fi/kiviopas/
pdf-kirjana http://arkisto.gtk.fi/ej/ej78.pdf

Geologi O. Konto-
niemi tutkii syvä-
kairauksen avulla
nostettua kairasy-
däntä. Kuva Jari
Väätäinen, GTK

Matti Kolehmaisen GTK:n kan-
sannäytetoimistoon lähettämä
näyte on yksi vuoden 2011 pää-

palkituista (3000 euroa). Koleh-
mainen on löytänyt merkittäviä

uusia kulta-kupari-viitteitä Tam-
melan kunnan koillisosasta, Hämees-

tä. Näytteissä on 1,76–2,72  %
kuparia ja 0,45–1,04 g/t kultaa.
Geologian tutkimuskeskuksella on

meneillään Hämeen vulkaniittivyöhyk-
keen mineraalivarojen kartoitushanke,

ja Kolehmaisen löydökset ovat tärkeä lisä
alueen malmipotentiaalin selvitystyössä.

Kiviharrastajia koskee myös uuden
kaivoslain 7 § maininta etsintätyöstä;

”Jokaisella on toisenkin alueella oi-
keus kaivosmineraalien löytämiseksi
tehdä geologisia mittauksia ja havain-
toja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos

toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa
eikä vähäistä suurempaa hait-

taa tai häiriötä (etsintätyö).”

Kansannäytetoimisto tekee eri puolille Suomea tilauksesta myös
kivi- ja malminetsintäkoulutuksia. Lieksassa koulutus järjestettiin
toukokuun lopulla 2013. Kuva: Jari Nenonen, GTK
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Suomen rapakiviin liittyvistä
pegmatiiteista ja kideonteloista
on löydetty monia jalo- ja koru-
kiviesiintymiä. Rapakivien kar-
kearakeiset pegmatiittiset juonet
saattavat sisältää tavallisten
kivilajeja muodostavien mine-
raalien lisäksi myös lukuisia
harvinaisia mineraaleja.

Joistakin rapakivien pegmatiiteis-
ta on löydetty esimerkiksi jalo-
ja korukiviksi kelpaavia topaase-
ja ja beryllejä. Lisäksi tyypillisiä

Savukvartsia ja apofylliittiä
mineraaleja ovat fluoriitti ja kvartsi,
jotka kummatkin esiintyvät usein mo-
nen värisinä. Parhaimmillaan kvartsia
löytyy pegmatiittionteloista sekä raoista
omanmuotoisina kiteinään. Näiden
yhteydestä löytyy usein myös kalimaa-
sälpäkiteitä sekä pienempiä, mutta
kirkkaampia albiittikiteitä. Rapakivi-
graniittialueet kätkevätkin sisäänsä to-
dellisia kiviharrastajien aarreaittoja.

Rapakivistä
Rapakivet edustavat Suomen kalliope-
rän nuorimpia kivilajeja. Nykyisen kä-
sityksen mukaan rapakivimagmat ovat
muodostuneet maankuoren alaosissa ja

työntyneet maapallon vaipan lämpö-
reaktioiden vaikutuksesta ympärillä
olevaan kiviainekseen, jonka jälkeen ne
ovat kiteytyneet verrattain lähellä
maankuoren pintaa noin 1650–1540
miljoonaa vuotta sitten. Ne esiintyvät
vanhempaa, 1920–1790 miljoonaa
vuotta vanhaa svekofennistä peruskal-
liota leikkaavina syväkivimassoina eli
plutoneina. Suomessa rapakiviä esiin-
tyy vain eteläisen Suomen alueella.

Etelä-Suomen alueella on neljä suur-
ta ja useita pienempiä rapakivialueita.
Suurimpia ovat Ahvenanmaan, Laiti-
lan, Viipurin ja Vehmaan rapakivet.
Näiden yhteydessä esiintyvistä pegma-

Satu Hietala

UUSI KORUKIVILÖYTÖ LAITILASTA

Kideontelon aarteita. Savukvartsiki-
teiden lisäksi myös kalimaasälpä on
osittain omanmuotoisina kiteinään.
Kuva-ala noin 12 senttimetriä.
Kuva: Pirjo Koski.
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tiiteista on tavattu monenlaisia jalo- ja
korukiviä. Tunnetuimpia ovat Luumä-
en jaloberyllipitoinen pegmatiitti sekä
Kymin ja Virolahden topaasipegmatii-
tit. Eurajoelta, Taivassalosta ja Veh-
maalta on löydetty myös topaasia sekä
muita mineraaleja kuten fluoriittia.
Näissä esiintymissä myös kauniit kvart-
sikiteet ovat yleisiä. Useat esiintymät
ovat luonnonkivilouhoksissa.

Laitilan rapakivigraniittialue on
Suomen kolmanneksi suurin. Rapaki-
vigraniitti on tyypiltään pääosin pyter-
liittiä. Pyterliiteistä puuttuu ovoidin eli
pyöreän kalimaasälpähajarakeen ympä-
röimä plagioklaasimaasälpäkehä, joka
taas on ominaista viborgiittisissa rapa-
kivissä. Rakenne on paikoin porfyyri-
nen ja lisäksi tavataan useita erityyppi-
siä sarvivälke- ja sarvivälke-biotiitti- ja
biotiittigraniitteja.

Laitilan rapakivigraniitin päämine-
raaleina ovat kalimaasälpä, plagioklaa-
si, kvartsi ja biotiitti sekä tummemmis-

sa tyypeissä sarvivälke. Kivilaji on kes-
kirakeista tai karkearakeista ja väriltään
usein punaruskea mutta toisinaan vaa-
leaa, punertavan harmaa tai satunnai-
sesti tumma, jolloin siinä saattaa olla
myös plagioklaasikehiä. (Rämö ja
kumppanit 1998, Rämö ja Haapala
2005, Vorma 1976).

Uusi korukivipaikka
Lounais-Suomesta, Laitilan rapakivi-
graniitin alueelta on löytynyt uusi ko-
rukiviesiintymä. Laitilalaiset kivihar-
rastajat Pirjo Koski ja Riku Poskiparta
löysivät vuonna 2011 alueen kallioista
useita rakoja sekä onteloita, joihin oli
kiteytynyt savukvartsikiteitä. Kiteet
ovat pääosin omanmuotoisia eli niissä
on täydellisesti kehittyneen kiteen
muoto sekä pinnat. Väriltään ne ovat
savukvartsille tyypillisen ruskeita mutta
myös morion-tyyppisiä täysin mustia
kiteitä esiintyy poikkeuksellisen run-
saasti.

Pirjo Koski lähetti pariskunnan en-
simmäiset löydökset Geologian tutki-
muskeskukseen Espooseen erikoistut-
kija Kari A. Kinnuselle. Karin tutkit-
tua näytteet hän lähetti ne Kuopioon
kansannäytetoimistoon minulle. Tal-
lensin havainnon uutena korukivilöy-
tönä kansannäytetietokantaan. Saim-
me molemmat myös Pirjolta runsaasti
valokuvia löydöistä. Pirjo harrastaa li-
säksi valokuvaamista, joten kuvat oli-
vat erittäin laadukkaita.

Kesän 2011 aikana löytöpaikkaan
tehtiin myös kansannäytetoimistosta
maastokäynti ja havainto johti löytäji-
en palkitsemiseen. Pirjo ja Riku pal-
kittiin vuoden 2012 kansannäytesemi-
naarin yhteydessä järjestetyssä palkin-
tojenjakotilaisuudessa 500 euron pal-
kinnolla uudesta korukivilöydöstä sekä
aktiivisesta kiviharrastuksesta. Sa-
vukvartsikiteiden lisäksi he ovat teh-
neet myös muita korukivi- ja mineraa-
lilöytöjä. Vuoden 2011–2012 aikana

Laitilan korukiviesiintymän löytäjät Riku Poskiparta ja Pirjo Koski. Kuva: Paula Kesäläinen.
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he paikallistivat alueelta useita
kymmeniä eri kokoisia savukvart-
sia ja muita mineraaleja sisältäviä
kallioperän rakoja ja onteloita.

Savukvartsi
Kvartsi on tyypillinen kivilajeja
muodostava mineraali, joka voi olla
monen värinen. Savukvartsin väri
vaihtelee ruskean eri sävyistä mus-
taan. Ruskea ja musta väri johtuu
ilmeisesti radioaktiivisesta säteilys-
tä, jolle kvartsi on altistunut kitey-
tymisensä jälkeen. Ruskeaa ja mus-
taa savukvartsia tavataan yleisesti
mutta kauniit kiteet ovat harvinai-
sempia. Täysin mustat morion-tyy-
pin savukvartsikiteet ovat rapaki-
ven onteloissa yleisempiä kuin osit-
tain läpinäkyvät savukvartsit.

Savukvartsikiteitä on löydetty
Suomesta monista paikoista muun
muassa Espoon Bembölen Jorvis-
ta, jossa kiteiden väri on haalean
vaaleanruskea. Suuria kiteitä on
löytynyt myös Kuortaneen Kaa-
tialan vanhasta maasälpälouhokses-
ta louhinnan aikana sekä sen jäl-
keen kivikasoista, samoin kuin
myös Peräseinäjoen Haapaluoman
sekä Eräjärven Viitaniemen vanho-
jen maasälpälouhosten kivikasois-
ta. Luoston ametistiesiintymästä on

tavattu savukvartsikiteitä. Erikoi-
sinta Luoston kiteissä on se, että
samassa kiteessä on sekä savukvart-
sia, ametistia ja valkoista lumi-
kvartsia.

Rapakivialueilla savukvartsiki-
teet liittyvät pegmatiitin onteloi-
hin, kideonkaloihin, rakotäytty-
miin ja juoniin. Kiteet ovat voineet
kasvaa melko kookkaiksikin. Nii-
tä on löytynyt mm. Vehmaan
Uhlusta, Virolahden Pyterlahdel-
ta, Kymin ja Taivassalon sekä Veh-
kalahden Summan Suosillanmäen
kideontelosta. Vehkalahden kiteet
liittyvät Viipurin rapakivigraniit-
tialueen pegmatiittionteloon. Ki-
teet ovat mustia, samoin kuin
Korsnäsin lyijymalmiin liittyvissä
kideonteloissa olleet kvartsikiteet.
Mustia morion-kvartseja on myös
Luumäen Kännätsalon rapakiven
pegmatiitissa.

Pirjon ja Rikun savukvartsilöy-
tö on merkittävä, sillä kiteet ovat
pinnoiltaan harvinaisen syöpymät-
tömiä, ja kidepinnat ovat hyvin
kehittyneitä. Kiteiden väri on
useimmiten pikimusta. Savukvart-
sikiteiden määrä on myös häm-
mästyttävä. Kideonteloita ja kallio-
perän rakoja on alueella kymme-
niä. Lisäksi kiteitä löytyy myös

Focus stacking -menetelmällä otettu kuva kiteistä. Ison näytteen kiteen leveys 1,5 cm ja pituus 2 cm. Kide on ollut alun alkaen harvinai-
nen kaksipäinen kide. Pienemmän kiteen leveys 1 cm ja pituusakselin suunnassa 1 cm. Kuva: Ari Nyyssönen/Jouko Vanne, GTK.

Omanmuotoisia kalimaasälpäkiteitä sekä morion-
kvartsisykerö. Kuva-alan leveys 35 senttimetriä.
Kuva: Pirjo Koski.

Violettiin ja siniseen vivahtavaa fluoriittia. Näytteen
koko 1,5 x 1 cm. kuva: Pirjo Koski.
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maasta poimimalla. Kiteiden pinnoil-
la ei juurikaan esiinny nk. ruosteisuutta
eikä lainkaan ohutta albiittisilausta,
jota kiteiden pinnoilta olisi oikeastaan
mahdoton poistaa. Kiteiden koko vaih-
telee noin puolesta sentistä useisiin
sentteihin.

Laitilan aarteenmetsästäjät
Pirjo Koski ja Riku Poskiparta
Haastattelin Pirjoa juttua varten ja
kuten monilla tämän lehden lukijois-
ta, kiinnostus kiveen on hänellä alka-
nut jo lapsuudessa. Pirjo kertoi, että
hän on ollut aina kiinnostunut kaiken-
näköisistä kivistä, simpukoista ja lin-
nun sulista. Niitä onkin tullut kannet-
tua pitkin poikin Suomea vanhempi-
en iloksi (tai kauhuksi, miten sen nyt
ottaa). Harrastukselle on rakentunut
pohjaa jo 30 vuoden ajan, mutta vasta
kolmen viime vuoden aikana Pirjo on
alkanut rakentaa omaa kivikokoelmaa
sekä valmistamaan kivikoruja kaiken
muun toiminnan ohessa. Kivikokoel-
maa ovat kartuttaneet nyt myös hei-
dän uudet löydöt. Savukvartseja ja ki-
teitä on kertynytkin suorastaan laati-
koittain.

Pirjo työstää kivikoruja sekä käsin
että koneellisesti. Hän kertoo valmis-
tavansa esimerkiksi spektroliitista ko-
run pelkästään käsin. Hionta tapahtuu
vesihiomapaperilla alkaen kaikkein
karkeimmasta ja lopettamalla 2000
karkeusasteeseen. Käsin tekemällä saa
parhaan kiillon kiveen. Pirjo kertoo
viimeistelevänsä hionnan ja kiillotuk-
sen vain hyvin harvoin koneella. Ti-
manttiviilankin täytyy pysyä kädessä,
kun tehdään pikkutarkkaa työtä. Hän
käyttää materiaalina pääosin suoma-
laista kiveä ja itse löydettyjä sekä jon-
kin verran ulkomaista valmismateriaa-
lia. Pirjon mielestä kotimainen kivi on
parasta.

– Rakastan kotimaista kiveä!
Uuden korukivipaikan löydön an-

siosta hänen erikoisuutenaan onkin
paikallinen musta kvartsi sekä kuuki-
vityyppinen maasälpä.

Löytämisen
riemulliset hetket
Kivien lisäksi Pirjo harrastaa myös
luontokuvausta. Eräällä kuvausretkel-
lään hän löysi paikan, johon pyysi

omistajalta lupaa vierailla. Luvan saan-
nin jälkeen hän lähti ensimmäiselle aar-
teenetsintäretkelle. Hän huomasi alu-
een kalliossa jotain poikkeavaa tasai-
sen rapakivigraniitin lisäksi ja tunnisti
siinä olevan karkearakeista pegmatiit-
tia. Asia jäi hautumaan kunnes hän
yhdessä miehensä Riku Poskiparran
kanssa lähti käymään paikalla uudel-
leen. Pirjon kertoman mukaan paris-
kunta ”haahuili” aikansa tirkistellen
kallioiden seinämiä. Kevätpäivä oli to-
della lämmin, suorastaan kuuma ja

Riku meni lepäämään yhden kivenjär-
käleen päälle sillä aikaa kun Pirjo ton-
ki paikalla ollutta kivikasaa. Hetken
kuluttua Riku huusi Pirjon luokseen
ja kengänkärjellään siirtämänsä hiekan
alta oli paljastunut näkyviin maasälpä-
kiteitä, jotka olivat kiinni rapakivigra-
niitissa.

– Silloin soivat hälytyskellot pääs-
säni! kertoi Pirjo.  – Aloimme tutkia
järjestelmällisesti kallioita, ja mies huo-
masi kallion päälle jääneestä hiekasta
pilkistävän jotain erikoista. Se oli ehjä,

Violetti fluoriittikide ja kalsiittia rapakivigraniitissa. Näytteen koko 6 cm. Kuva: Pirjo Koski.

Vihreä fluoriittikide rapakivigraniitissa. Kiteen läpimitta 1 cm. Kuva: Pirjo Koski.

Mineralia_2_2013_painoon.pmd 8.7.2013, 15:1427



28 Kiviharrastajan Kuvalehti

ihan musta savukvartsikide. Kun
aloimme tutkia paikkaa paremmin,
niin sieltä alkoi paljastua kidettä aivan
vimmatusti.

– Osa kiteistä oli kiinni kivessä ja
ne olivat todella kauniin näköisiä. Sii-
nä samassa hävisi väsymys, jano ja kuu-
muudesta huolimatta kaivoimme aivan
järjettömästi seuraavan tunnin – ajan-
kulua ei huomannut lainkaan! Tulok-
sena oli vyölaukullinen ja pari taskul-
lista ehjiä mustia savukvartsikiteitä.

Pirjon mukaan alue on laaja ja siel-
tä on löytynyt aina ensilöydöstä lähti-
en todella valtava määrä kiteitä, joista
suurin osa on vieläpä täysin omanmuo-
toisia. Etsintöjä on jonkin verran vai-
keuttanut kallioseinämiltä valuva savi

ja hiekka, joka kovettuu ja puhdistet-
taessa pöly ja rapa lentää vuoronperään.
Lisäksi työasennot muodostuvat todel-
la akrobaattisiksi taidonnäytteiksi. Pir-
jo muistuttaa, että on tärkeää välttää
turhaa väkivaltaa kiteiden kaivamises-
sa, vaan ne pitää tavallaan ”huijata”
esille. Kallioissa olevat ontelot kun tun-
tuvat olevan mahdollisimman vaikeas-
sa kulmassa ihmiskäden rajallisen tai-
puisuuden huomioiden.

Kalimaasälpäkiteitä
ja fluoriittia
Täydellisten morioniittikiteiden lisäk-
si Pirjon parhaimpiin löytöihin kuu-
luu aika liuta muita korukiviä ja mi-
neraaleja. Pegmatiittien onkaloihin ja

rakoihin on kiteytynyt myös oman-
muotoisia kalimaasälpäkiteitä ja fluo-
riittia. Parhaimmassa kohdassa näitä on
yhtäjaksoisesti noin 6 metrin matkal-
la. Fluoriitti on toisinaan hyvin syvän
sammaleen vihreä tai voimakkaan vio-
lettinen, joskus lähes väritön ja esiin-
tyy usein kuutiollisina kiteinä. Fluo-
riittikiteiden koko vaihtelee noin puo-
lesta sentistä pariin senttiin. Erikoisuu-
tena Pirjo on löytänyt lisäksi vihreää
amatsoniittia, joka yleensä on lyijyn
värjäämää kalimaasälpää. Viime kesä-
nä 2012 Pirjoa onnisti myös taas uusi
mineraalilöytö. Karkearakeisessa peg-
matiittisessa kivessä oli vihertävä beryl-
likide ja on todennäköistä, että beryl-
liä löytyy myös lisää.

Apofylliitti
Vaikka ajattelisi, että näissä löydöissä
olisi Pirjolla ja Rikulla ollut jo riittä-
västi sulattelemista, he yllättivät viime
kesänä 2012 meidät vielä kerran uu-
della mineraalilöydöllä. Kalliossa ole-
vasta pegmatiittijuonesta löytyi sekä
hyvin kirkasta, että osittain hieman
kellertävän väristä mineraalia, joka
alustavasti tunnistettiin apofylliitiksi.
Uusi mineraalilöytö toimitettiin
GTK:n Mineraalitekniikan laboratori-
oon Outokumpuun (GTK Mintec),
jossa näytteelle tehtiin röntgendiffrak-
tioanalyysi (XRD). Lopullisen tulkin-
nan mineraalista teki GTK:n Espoon
yksikön Tutkimuslaboratoriossa eri-
koistutkija Mia Tiljander.

Mineraali varmistui natriumpitoi-
seksi apofylliitiksi (apofylliitti-NaF).
Mineraali on maassamme suhteellisen
harvinainen. Tunnetuin apofylliitin
löytöpaikka on Korsnäs, jossa mineraa-
lia on esiintynyt lyijymalmin ontelois-
sa keltaisina kiteinä. Lisäksi sitä on ta-
vattu Kotkan Langinkosken rapakivi-
graniitin pegmatiitin ontelosta sekä
Lappeenrannan Ihalaisten karbonaat-
tikiven pegmatiittijuonista. Vehkalah-
della sitä on tavattu maantienvarren
kallioleikkauksesta sekä Pyterlahden
rapakivigraniitista. Tähän mennessä
Suomesta löydetyt apofylliitit ovat pää-
osin olleet hydroksiapofylliitteja (Hy-
tönen 1999). Laitilan rapakivigraniit-
tialueelta ei ole aikaisempaa mainintaa
apofylliitin löytymisestä, joten tämä
löytö olisi ensimmäinen.

Kallion pinnasta löytyi paljastuneena ontelon/raon osa, jossa savukvartsi- ja
maasälpäkiteitä. Linssinsuojuksen läpimitta 62 mm. Kuva: Satu Hietala,
GTK.

Pirjon valmistamia koruja. Kuva: Pirjo koski.
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Harvinainen
fossiililöytö
Pirjo Koski on löytänyt Laitilasta irto-
kivenä myös fossiilikiven. Paleontolo-
gi ja Helsingin yliopiston luonnontie-
teellisen keskusmuseon intendentti
Anneli Uutela arvioi kiven fossiilin or-
doviikkikautiseksi (460 miljoonaa
vuotta) koralliksi, tieteelliseltä nimel-
tään paleofavosites. Ordoviikkikaudel-
la Skandinavian alue sijaitsi päivänta-
saajalla lämpimissä subtrooppisissa olo-
suhteissa. Näihin aikoihin elämä oli jo
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varsin monimuotoista. Aiemmin täl-
laisia fossiilikiviä on löydetty vain Ah-
venanmaalta. Laitilan alueelta on to-
sin löydetty irtolohkareina aikaisem-
min ordoviikkikautista kalkkikiveä. Ne
ovat mitä ilmeisimmin peräisin Selkä-
meren pohjasta ja kulkeutuneet löytö-
paikalleen jääkauden aikaisen manner-
jäätikön liikkeen irrottamina ja kuljet-
tamia.

Laitila – kivien
aarreaitta
Pirjon ja Rikun ansiosta Laitila on nyt
saanut itsensä korukivikartalle. Laitila
tuntuukin olevan erikoinen ja yllätyk-
sellinen paikka. Pirjo hehkuttaa, että
hän ei olisi niin sanotusti villeimmissä
unissakaan kuvitellut miten upeita löy-
töjä sieltä löytyy. Lisäksi hän on lap-
sesta lähtien haaveillut löytävänsä aar-
teen, joka on nyt sitten todella toteu-
tunut!

Apofylliitti (NaF) Laitilasta. Kuvassa apofylliittia ovat kirkkaat sekä hieman kellertävät
kiteet. Näytteen koko 3 x 3 cm. Kuva: Niko Auvinen, GTK.

Pirjo Kosken ensimmäinen apofylliittilöytö
Laitilasta. Kiteen korkeus 1,7 mm. Kuva:
Kari A. Kinnunen, GTK.
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onien harrastajien ko-
koelmissa on “marka-
siittinäyte” Illon Väs-
tanfjärdin kalkkikivi-
esiintymästä Kemiön

eteläosasta. Kuvan Ilkka Järvelän näyt-
teessä erottuu hyvin tasasivuisen kol-
mion muotoisia kidepintoja, jotka
kuuluvat kuutiollisen kidejärjestelmän
pintamuotoon nimeltä oktaedri. Tämä
pintamuoto on ikään kuin kaksi vas-
takkain olevaa nelisivuista pyramidia;
nimi oktaedri tulee sanoista ‘okta’-kah-
deksan ‘hedron’ -tahokas.

Markasiitin kidejärjestelmä on rom-

Kemiönsaaren
Illon “markasiitti”
paljastui rikkikiisuksi

Pasi Heikkilä

binen ja kiteet ovat usein pitkänomai-
sia, prismamaisia – eivät tasaulotteisia
kuten kuutiollisessa järjestelmässä.
Tämän vuoksi epäilys heräsi että tämä
Illon näyte olisikin rikkikiisua eikä
markasiittia. Röntgendiffraktiotutki-
mus osoittikin näytteen olevan rikki-
kiisua. Markasiitti on oikeastaan mel-
ko harvinainen mineraali. Useimmi-
ten sitä tapaa lähellä maanpintaa mag-
neettikiisun rapautumistuotteena. Täl-
löinkin markasiitti on vain välimuoto
ja pidemmälle etenevä muuttuminen
tuottaa rikkikiisua.

Pasi Heikkilä on koulutuk-
seltaan geologi ja mineralo-gi sekä myös pitkän linjan mineraa-liharrastaja. Hän työskentelee yli-opisto-opettajana Helsingin yliopis-ton Geologian osastolla. ProfessoriMartti Lehtisen jäätyä eläkkeelle Pasijatkoi kidetieteen ja mineralogiankurssin opetusta aloittaville geolo-gian opiskelijoille.

Pasi vastaa myös Geologian osas-tolla kivien ja mineraalien laborato-rioanalytiikan laitteistoista ja niidenkehittämisestä sekä syventävien lai-tekurssien kuten röntgenfluoresens-sianalyysin, röntgendiffraktio-pulve-rimenetelmän ja elektronimikroana-lyysin opetuksesta. Opetustyönsäohessa hän viimeistelee väitöskirjaaEtelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Vit-tinki-muodostuman geologiasta jamineralogiasta. Harrastuksiin kuu-luu mineraalien ja perhosten mak-rokuvaus. Kuvia on nähtävillä PasiHeikkilän kotisivuilla.

M

Kemiönsaaren Illon vanha kalkkilouhos Vestanfjärdissä.  Louhoksen vieressä on laajat kivikasat, joista
vielä löytyy jonkin verran rikkikiisu-, baryytti-  ja kalsiittikiteitä. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Oktaedrin muotoisia rikkikiisukiteitä
ryppäinä kalsiitin pinnalla. Näytteen
leveys 14 cm. Ilkka Järvelän näyte.
Kuva: Pasi Heikkilä.
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uukivi on kalimaasäl-
pää, jossa on kuunvaloa
muistuttuvaa hohdetta
eli adularisointia. Klas-

sisissa kuukiven esiintymissä Sri
Lankassa ja Intiassa kalimaasälpä
on ortoklaasia. Suomessa kuukivi-
mäisesti hohtavat kalimaasälvät sitä
vastoin ovat yleensä mikrokliinia,
jossa on mikropertiittinen raken-
ne. Lapin kullanhuuhdonta-alueil-
ta tosin on löydetty myös ortoklaa-
sipohjaisia kuukiviä.

Marraskuussa 2011 Kirka Tur-
tiainen ja Vesa Kaikkonen löysivät
uuden kuukiviesiintymän, kun he
palasivat Tampereen kivimessuilta.
He olivat pysähtyneet Ilvesvuorel-
le kahville ja tarkastelivat samalla
viereen rakennettavan teollisuus-
alueen laajaa louhintatyömaata.
Kirka Turtiainen löysi tienpenkas-
ta maasälpää, jossa oli hämärässä-
kin erottuvaa vaaleaa hohdetta.
Kirka ja Vesa palasivat seuraavina
viikonloppuina paikalle Väinö
Kotilaisen kanssa jatkoetsintöihin.
He löysivät granaattigneissikalliosta
samaa kuukivimäistä maasälpää si-
sältäviä pegmatiittipahkuja. Käy-
dessäni paikalla otin näytteitä tar-
kempiin laboratoriotutkimuksiin,

Kuukiveä
jotta maasälpä saataisiin tarkem-
min määritettyä.

Röntgendiffraktiomääritys
osoitti kuukivimäisen maasälvän
koostuvan mikrokliinista (80 %) ja
albiitista (20 %). Määrityksen teki
erikoistutkija Mia Tiljander
GTK:n laitteistolla. Tulos luokit-
taa Ilvesvuoren kiven mikrokliini-
kuukiveksi. Sen mikropertiittinen
rakenne aiheuttaa adularisoinnin
eli kuukivi-ilmiön. Albiitti esiintyy
mikrokliinin pertiittirakenteessa
valon aallonpituuden mittaisina
hitusina, suotaumina, aiheuttaen
valon sirontaa. Tämä sironta puo-
lestaan on syynä kuukivimäiseen
valoilmiöön.

Kirka Turtiainen lähetti näytteen
ja sen löytötiedot GTK:n Kansan-
näytetoimistoon kivitunnistaja
Satu Hietalalle. Seuraavana vuon-
na Kirka sai löydöstään kansannäy-
tepalkinnon. Suomen mittapuus-
sa Ilvesvuoren kuukivi on korkea-
laatuista. Hohteensa puolesta La-
pin kullanhuuhdonta-alueiden or-
toklaasikuukivi on vielä parempaa,
mutta sikäläiseen rapakallioon liit-
tyvä runsas mikrorakoilu vaikeut-
taa kookkaampien kivien löytämis-
tä hiontaa varten.

Kari A. Kinnunen

K
Nurmijärven Ilvesvuorelta

Nurmijärven Ilvesvuoren
kuukiveä kostutettuna.
Löytöpaikalle tyypillisiä
ovat sen rikkikiisusulkeu-
mat. Pituus 6 cm. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Vesa Kaikkosen hioma cabochon Ilvesvuoren kuukives-
tä. Läpimitta 31 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

 Kirka Turtiainen kuukivien löytöpaikalla Nurmi-
järven Ilvesvuorella. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Lapin tutkimusseura on kus-
tantanut 50-vuotisjuhlajulkai-

sun Lapin geologisista luonnonvarois-
ta, mm. malmeista, jalokivistä, raken-
nuskivistä ja muista hyötykivistä. Kir-
jan on toimittanut GTK:n erikoistut-
kija Pertti Sarala ja muina kirjoittajina
ovat monet GTK:n Rovaniemen alue-

Lapin uusimmat
kivilöydöt koottu kirjaksi

Sarala, Pertti toim. (2013)
Lapin geologiset luonnonvarat 2010.
Acta Lapponica Fenniae 25,
Lapin Tutkimusseura, 133 s.

Netissä: http://www.lapintutkimusseura.fi/julkaisut

toimiston entiset ja nykyiset geologit
ja tutkijat. Kirjassa on myös esitetty
uusimmat geologiset tulkinnat ja tut-
kimusmenetelmät, joita on Lapin kal-
lioperän tutkimukseen käytetty. Aikai-
semmat vastaavat yhteenvedot ovat jo
vuosikymmenten takaa ja paljon sup-
peampia.

Kirjassa on mm. Risto Vartiaisen
kirjoittamat luvut Lapin jalokivistä ja
rakennuskivistä. Jorma Valkama puo-
lestaan kirjoittaa Lapin kalliokulta-
esiintymistä. Kirjassa on todella run-
saasti kiviharrastajia kiinnostavia aihe-
piirejä.

Geologian tutkimuskeskus
(GTK) on yhteistyössä muiden

pohjoismaisten geologian tutkimuskes-
kusten ja venäläisten tutkimusorgani-
saatioiden kanssa tuottanut uuden kar-
tan. Siinä ovat kaikki merkittävimmät
Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän
(Karjalan ja Kuolan alueet) metallimal-
mikaivokset ja -esiintymät. Karttaan
liittyy malmigeologien kirjoittama eng-
lanninkielinen kirja. Sen on toimitta-
nut GTK:n erikoistutkija Pasi Eilu.
Kirjassa selostetaan kohteista löytyvät
tärkeimmät mineraalit ja ympäristön
geologia. Kartta-aineisto on lähinnä
tarkoitettu kansainvälisten kaivosyri-
tysten käyttöön, mutta se antaa myös
kiviharrastajille paljon käyttökelpois-
ta tietoa. Teksti on tasoltaan ammatti-
geologeille tarkoitettua, mutta enim-
mäkseen myös muiden ymmärrettävis-
sä. Kiviseurat voivat näiden tietojen
avulla suunnitella vaikkapa suosittuja

kaivosretkiään. Toimivien kaivosten ja
mielenkiintoisimpien esiintymien li-
säksi kirjassa kuvataan myös huomi-
onarvoisia vanhoja kaivoksia. Kirja on
kuin malmituristin opaskirja. Toisaal-
ta sen malminetsijöille suunnattu esi-
tystapa on kiviharrastajille aika raskas-
ta seurata. Ehkäpä tulevaisuudessa tä-
män kirjan ja sen tietojen tulkintaan
laaditaan kiviharrastajalle erillinen
opas.

Uusia malmiesiintymiä ja mielen-
kiintoisia mineraaleja löydetään usein
sieltä, mistä malmeja on ennenkin lou-
hittu. Niinpä kannattaa pitää silmät ja
muutkin aistit erityisen auki retkeiltä-
essä vanhastaan tunnettujen malmiai-
heiden lähistöllä. Voimassa olevia val-
taus- ja varausalueita ja kaivospiirejä on
tietenkin syytä välttää.

Tarkempia tietoja näiden alueiden
sijainnista saa esimerkiksi täältä: http:/
/geomaps2.gtk.fi/tukes//

Uudella kartalla on lähes 1700 mal-
miesiintymää ja taustatietoa niistä löy-
tyy puolestaan Fennoskandian esiinty-
mätietokannasta. Koko valtavan laaja
tietoaineisto on pystytty esittämään
myös yhdessä isossa taulukossa. Esiin-
tymiä on yli 40 prosenttia enemmän
kuin kartan ensi versiossa vuodelta
2008. Kasvu kuvaa tiedonhankinnan
tarkkuuden lisääntymistä lähinnä
Bergslagenin alueen vanhojen kaivos-
ten osalta Ruotsissa. Kartan kuvaamat
esiintymät ja kaivokset jakautuvat eri
maiden kesken lukumäärältään seuraa-
vasti: Suomi 351, Norja 210, Ruotsi
883 ja Venäjä 246. Ruotsilla on jo tu-
hatvuotiset perinteet kaivostoiminnas-
sa. Sen kärkisija on pitkän etsintätyön
tulosta.

Lisätietoja:
erikoistutkija Pasi Eilu, GTK Espoo

Uusia GTK:n julkaisuja:
Pohjolan malmit

Eilu, Pasi (toim.) 2012.
Mineral deposits and
metallogeny of Fennoscandia.
Geological Survey of Finland,
Special Paper 53, 401 s. Netissä:
http://arkisto.gtk.fi/sp/sp53/sp53.pdf
Kartta netissä: http://geomaps2.gtk.fi/
website/fodd/viewer.htm

”Aika moinen pläjäys koko kirja. Siinä on his-
toriasta nykypäivään kaikki yksissä kansissa.”
Risto Ilvonen, Tampereen Kivikerho

Kirjat
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Avoinna kesällä: Kesäkuu–elokuu
Ti–Su klo 11–17

Jalokiviä  Mineraaleja  Kivilajeja
Tietoa maapallosta ja luonnosta  Vaihtuvia taidenäyttelyitä

Eräjärvi-Seura ry.       tied. puh. 0400 605 704

Tervetuloa!

Pääsyliput: Aikuiset 3 €
Lapset   1 €

OUTOKUMMUN
KIVI-, KORU- JA KÄDENTAITOMESSUT

13.–14.7. la-su klo 10–17
Outokumpuhallissa

Liput 6 €, alle 12-v. velotuksetta

Erikoisuutena Esko Heikkisen
PUUKKOUNELMIA – puukkonäyttely

ja GTK:n osastolla Etelänapamantereen kivet

Outokummun Kivikerho ry
puh. 050 521 1508

www.outokummunkivikerho.fi
Huollan/restauroin

vanhat ja uudet rannekellot
kaula- ja taskukellot
pöytäkellot
seinäkellot
lattiakellot
painoregulaattorit
merikronometrit 

T:MI AIKARATAS
Hakaniemenkatu 9, 00530 Helsinki  puh. 050 339 5756
lauri.karrakoski@gmail.com  www.aikaratas.fi  Y-2428617-0

ANTIIKKIKELLOKORJAAMO
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nsimmäisenä esittäytyy La-
keuden kivikerho. Vuoden
1988 tammikuussa päättivät
Pohjanmaan innokkaat kivi-

harrastajat oman kerhon perustamises-
ta. Mukana oli alusta alkaen jäseniä laa-
jalti Pohjanmaalta ja erityisesti Kaa-
tialan sekä Haapaluoman louhokset
innostivat harrastajia. Monet pitkään
harrastuksen parissa olleet muistavat

parhaiten nämä ajat Peräseinäjoella jär-
jestetyistä kivimessuista. Sittemmin
harrastajat perustivat ja rekisteröivät
Lakeuden Kivikerhon. Kiviharrastajia
liittyi yhdistykseen vilkkaasti ja jäseniä
on edelleen lähes 200.

Kuluneina vuosina messujen lisäksi
kerho on järjestänyt myös kullanhuuh-
dontakisat. Vuosittain Lakeuden Kivi-
kerho on esittänyt kutsun kiviharras-

tajille tulla Kaatialan lou-
hoksen kivikasoille. Val-
tavien, maasälpälouhin-
nassa hyödyntämättä jää-
neiden sivukivien joukos-
ta voi edelleen tehdä mie-
lenkiintoisia löytöjä. Ker-
ho pöyhii kasoja koneel-
lisesti yleensä kerran vuo-
dessa, joten uusia löytöjä
on mahdollista tehdä.
Kaikkiaan virallisesti tun-
nistettujen mineraalien
määrä ylittää 50. Harvi-
naisten jalokivien ja kitei-
den lisäksi tarjolla on pal-
jon niin viiste- kuin pyör-
töhiontaankin sopivaa
materiaalia, kuten erilai-
set kvartsit.

Suomessa on kymmeniä rekis-
teröityjä kivikerhoja. Ker-
hoissa on tuhansia harrasta-
jia, jotka ovat kiinnostuneet

kivistä ja mineraaleista. Useimmilla
kerhoilla toiminta suuntautuu omalle
jäsenistölle, on erilaisia harrastusmah-
dollisuuksia kuten kivihiontakursseja
ja -tiloja, erilaisia luentoja ja tapaami-
sia sekä retkiä. Osilla kerhoista on
myös tarjota ohjelmaa muillekin har-
rastajille ja kerhoille.

Kaikilla on kuitenkin varmasti tar-
jota jotain sellaista, millä on valtakun-
nallistakin merkitystä tai arvokasta tie-
toa ja kokemusta myös yksittäisille
harrastajille.

Kaatialan valtakunnallinen mineraali- ja luontopäivä la 7.9.2013

Mineralia-lehti omalta osaltaan ha-
luaa edistää tiedotusta eri kerhoista ja
niiden tapahtumista. Tarjonta voi olla
yksinkertaisimmillaan uusille kivistä
kiinnostuneille tarjottu kädenojennnus
tutustua ja liittyä kerhoon. Kaikki
kurssit ja luennot saattavat kiinnostaa

kauempanakin asuvia. Retkillekin voi
osallistua, kunhan tietää, kenelle voi il-
moittautua ja maksaa osallistumisesta.
Jos haluatte kertoa tällä palstalla omasta
toiminnastanne, ottakaa yhteyttä toi-
mitukseen, yhteystiedot löytyvät tämän
lehden sivulta 2.

Syksyllä 2012 paikalliset yhdistyk-
set järjestivät Kaatialassa luontopäivän
mineraalipäivää seuraavana viikonlop-
puna. Lakeuden Kivikerho osallistui ta-
pahtumaan ja yhdessä todettiin puit-
teiden tarjoavan molemmille entistä-
kin paremman menestyksen yhteisenä
Kaatiala-tapahtumana. Niinpä tällä
kertaa on tiedossa useampia toiminta-
pisteitä ja ohjelmaa koko perheelle.
Yhdessä GTK:n kanssa pyrimme esit-
telemään kaivostoiminnan historiaa
sekä tarjoamaan myös mineraalien tun-
nistuspalvelua. Edelleen tarjolla on os-
tettavaksi erilaisia näytteitä niin Kaa-
tialasta kuin muistakin pohjalaiskoh-
teista. Myös kullanhuuhdonnasta kiin-
nostuneille on opastusta vaskaamiseen.
Paikalle tuodaan myös olosuhteisiin so-
pivaa tarjoilua.

Tapahtuma on ilmainen ja avoin
kaikille kiinnostuneille. Louhokselle on
opastukset ja sinne pääsee kahta reit-
tiä. Autoilla pääsee aivan kasojen ää-
relle. Lakeuden Kivikerho tuo paikalle
oman telttansa ja tarjoaa samalla mah-
dollisuuden muillekin kerhoille kertoa
omasta toiminnastaan. Paikalla on
myös Mineralia-lehden toimittamiseen
osallistuvia henkilöitä. Tervetuloa!

Tampereen kivikerholainen
Harri Tammisto löysi muu-
tama vuosi sitten Kaatialasta
kelpo kvartsikiteen. Kuva:
Liisa Hertell.

Pekka Ruoho
puheenjohtaja

Lakeuden Kivikerho ry
Lisää tietoa Kaatiala-päivästä:

kivikerho.travelnet.fi

E

KIVIKERHOJEN PUUHAPALSTA

Tampereen kivikerholaisten
hiekkalaatikkoleikkejä

Jantar Kombinaatin meri-
pihkalouhoksella touko-

kuussa 2013. Kuva:
Anna-Maija Rae.
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Viisikymmentä Tampereen Kivikerho ry:n retkeläistä tutustumassa 8.6.2013 Talvivaaran kaivokseen Hannu Lahtisen vieraana. Kuten meille
kaikille, myös Valto Välimäelle, 10 v.,  vierailu Talvivaarassa oli hieno kokemus. Valto kuuntelee tarkkaavaisesti Hannu Lahtisen opastusta.
Kuvat: Liisa Hertell.

ampereen Kivikerho tunne-
taan retkeilevänä kerhona.
Meillä on ollut tapana tehdä
retki sellaiseen kohteeseen, jo-

hon muuten tavallisena turistina ei tu-
lisi mentyä eikä välttämättä edes pää-
sisikään. Kesäkuun 1995 fossiiliretki
Saarenmaalle oli ensimmäinen. Sen jäl-
keen on mitä ihmeellisimpiä kohteita
koluttu Unkarissa, Slovakiassa, Tsekis-
sä, Puolassa, Irlannissa, Kuolan niemi-
maalla, Uralilla, Krimilä jne. Pelin hen-
keen kuuluu, että kohdemaasta on
mineralogi tai geologi oppaanamme,
jonka kanssa myös yhdessä matkan
kohteet etukäteen suunnitellaan.

Tämän kevään ulkomaanretki oli
meripihkaretki Baltian ja Kuurin kyn-
näksen kautta Kaliningradiin. Kahdek-
sanpäiväiseen seikkailuun osallistui 29
kiviharrastajaamme. Meripihkoista jut-

Olemme retkeilevä kivikerho
tua sitten Mineralian seuraavassa nu-
merossa.

Ulkomaanretkien lisäksi yhteiset
kotimaan kiviretkemme ovat vuosi
vuodelta kasvattaneet suosiotaan. Eri-
tyisen suuri kiitos siitä kuuluu asian-
tuntijaoppaallemme Satu Hietalalle,
joka on myös suunnitellut kulloisetkin
kaivos- ja louhoskohteet sekä sopinut
luvat kaivoksiin ja louhoksiin. Nyt ke-
säkuussa teimme huippuhienon kolmi-
päiväisen Kainuun kivikierroksen, pää-
kohteina Talvivaaran ja Pyhäsalmen
kaivos. Mukana oli puolensataa – siis
50 – kiviharrastajaa. Oli ilahduttavaa,
että retkelle osallistui myös kasvavaa
sukupolvea, viisi nuorta miestä (9–15
v.). Talvivaaran tarvikekivilouhokselta
löysimme tuntematonta vaaleanpu-
naista korukiveä, kaunista kuin rodok-
rosiitti. Sitä tutkitaan nyt GTK:ssa
Espoossa ja Mineralian seuraavassa
numerossa kerrotaan mitä se on.

Kivipajallamme käy mukavasti hio-
jia. Syksyllä pajalle on tulossa myös
uusia kursseja, mm. jalometallin pako-
tusta eli pikipakostusta viikonloppu-
kurssina, työtapaesittelyjä jne. Ajan-
kohtaisista tapahtumista tiedotamme
jäsenviestissä sähköpostitse ja tekstarilla
niille jäsenillemme, joilla ei ole sähkö-
postia käytössään.

Syyskauden 2013 esitelmälliset kivi-
illat järjestetään tutuissa Tampereen
Taivaltajat ry:n tiloissa Kortelahdenka-
tu 10, Tampere. Kivi-illat alkavat klo
18. Syksyn aiheet ovat:

pe 23.8. arkkitehti Juha Laurén: Jär-
vimalmin jalostus raudaksi
ja menetelmän esihistoriaa

pe 13.9. kultaseppä Esko Timonen:
Fabergé-eetos ja miten pie-
tarilaishenki näkyy nykyajan
kultasepäntyössä

pe 18.10. tutkimusassistentti Satu
Hietala, GTK, Varuträskin
pegmatiitin mineraalit ja tu-
ristilouhos sekä Bolidenin
kaivosmuseo/ Skellefteån
malmiprovinssi

pe 15.11. syysvuosikokous, ja sen jäl-
keen esitelmä

pe 13.12. perinteinen kivi-pikkujoulu

Tervetuloa mukaan! Ja jos et ole jäsen,
ei haittaa, kivi-iltamme ovat avoinna
kaikille kiinnostuneille.

T

Liisa Hertell
puheenjohtaja

Tampereen Kivikerho ry
liisa.hertell@kolumbus.fi
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Monipuolinen tietopaketti geologiasta ja
luonnon nähtävyyksistä.

Geologinen retkeilykartta.

Tilaukset:
www.gtk-kauppa.fi
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