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Kansikuvassa Kaliningradin
Jantarnyjn kaivoksen meripihkaa.
Koko 40 x 24 x 13 mm ja paino
5,71 g. Sulkeumina on viisi kärpäs-
fossiilia. Suurimman kärpäsen
ruumiin pituus (ilman siipiä ja
jalkoja) on 3,0 mm, muut 2,6–1,4
mm. Kaikki hyönteisfossiillit ovat
ns. pitkäjalkaisia kärpäsiä, kiilu-
kärpäsiä (Dolichopodidae). Tässä
meripihkassa on sulkeumina myös
ilmakuplia, kukkien lehtikarvoja ja
halkeamissa rikkikiisua. Kokoelma:
Liisa Hertell. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Meripihkasta ja Tampereen kerhon
meripihkamatkasta sivuilla 16–25.

Mineralian kirjoituksia lainattaessa pyydämme mainitsemaan lähteen, lehden nimen.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

oimitukseen lähetettiin kesäl-
lä runsaasti digikuvia kivistä.
Riemastuttaa nähdä kuinka
erilaisilla kameroilla kivihar-

rastajat kiviään ikuistavat. On känny-
köitä, kompakteja ja jopa ammattita-
son järjestelmäkameroita kalliine mak-
ro-objektiiveineen. Kuvista tosin on
vaikea päätellä millaista kameraa kul-
loinkin on käytetty, sillä niin hyviä
kuvat teknisesti ovat. Jopa kännykkä-
kuvat ovat joskus täysin julkaisukelpoi-
sia.

Itsekin olen kuvannut kiviä monen-
laisilla kameroilla ja mikroskoopeilla.
Miellyttävimpiä ovat olleet tasokkaat
kompaktikamerat. Niissä säätömah-
dollisuudet ovat lähellä järjestelmäka-
meroita. Kuvakennon pienestä koosta
johtuen syvyystarkkuus kuitenkin on
moninkertainen järjestelmäkameroihin
verrattuna. Tästä syystä tarkennuspi-
noiluun (focus stacking) ei tarvitse jat-
kuvasti tukeutua. Pinoilussahan kym-
menien kuvien terävät osat yhdistetään
tietokoneohjelmalla yhdeksi teräväksi
otokseksi. Kompaktit myös tarkentu-

vat jo kameran omalla objektiivilla pa-
rin sentin kuva-alalle eli lähemmäksi
kuin monet makro-objektiivit. Jopa
käsivaralta voi kuvata, kunhan lamput
ovat riittävän voimakkaita.

Kompaktikameroilla kuvaan kivi-
näytteitä peukalonpään kokoon asti.
Sitä pienempiin kiviin käytän stereo-
mikroskooppia, jonka toisen okulaa-
rin läpi otan kuvat. Samalla kompak-
tilla hoituu muukin kiviin liittyvä ku-
vaus ihmisistä, laitteista ja maisemista.
Ja pikkukameran voi pitää kännykän
tavoin aina mukanaan. Se takaa mo-
net unohtumattomimmat kuvat.

Toki kompakteilla on rajoituksen-
sa. Kuvien laatu ei kestä suurennosta
julistekokoon saakka. Mutta harvoin-
pa sellaisia kuvia tarvitaan. Toisaalta
kompaktikamera on suhteellisen edul-
linen hankkia vaikka toiseksi kameraksi
järkkärin rinnalle.

Mineralian tämän numeron teema
on meripihka. Liisa Hertellin järjestä-
män toukokuun meripihkaretken ku-
via nähdään useammassa jutussa. Leh-
ti koetaan siis monin tavoin omaksi.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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Kivikuvaus kiehtoo

Kiviavaruus-blogistaan huomattu
Marko Haapala kertoo kokemuksis-
taan digikuvaamisessa. Otamon kalk-
kilouhoksesta ja sen mineraaleista on
Joel Dyerin yksityiskohtainen artikke-
li upeine kuvineen.  Kivitohtori Mart-
ti Lehtinen puolestaan muistelee il-
meikkäästi miten hänestä tuli geologi.
Satu Hietala kertoo innostavaan tyy-
liinsä Kuopion seudun kiviharrastajis-
ta. Toni Eerola ja Pauli Vartia jatkavat
taidokkaasti lehden georetkien sarjaa
Espoon Leppävaaran kohteilla.

 Kivipaja avoinna keskiviik-
koisin klo 18 alkaen. Hiomaan
voi tulla myös muulloin, jos pajaisän-
tien kanssa etukäteen sovitaan.  Osoi-
te Veturikatu 33, Tampere.

 Pe 8.11. klo 18
Vuosikokous. Käsitellään syyskokouk-
sen sääntömääräiset asiat. Kokouksen
jälkeen luento: tutkimusassistentti Satu
Hietala, GTK: Varuträskin pegmatii-
tin mineraalit ja turistilouhos sekä Bo-
lidenin kaivosmuseo että Skellefteån
malmiprovinssi.

 La 9.11. klo 9–16
Jalometallin pakotuksen (siselöinnin)
alkeiskurssi. Opettaja: kultaseppämuo-
toilija Tarmo Grönqvist. Paikka: kivi-
kerhon paja, Veturikatu 33, Tampere.
Lisätiedot  tarmo.gronqvist@pp.inet.fi
tai puh. 0400 605 704

 Pe–su 15.–17.11.
Olemme mukana Tampereen Kivi ja
Koru -messuilla, D-hallissa, Ilmailun-
katu 20 Tampere. Osastomme on van-
ha tuttu D 115. Järjestämme messu-
osastollamme mm. kivenhiontanäy-
töksiä ja opastamme innokkaille aloit-
telijoille kivenhiontaa. Messut avoin-
na pe klo 10–18, la 9–17 ja su 10–17.

 Pe 13.12.
Kivipikkujoulu perinteiseen tapaan.
Glögiä, paikan päällä itse keitettyä rii-
sipuuroa 10 litran kattilallinen, jälki-
ruuaksi kahvia ja juuri paistettuja jou-
lutorttuja. Joulupukki vierailee. Tuo
nimetön kivipaketti tullessasi pukin-
konttiin, saat lahjan itsekin. Lopuksi
arpajaiset, joissa runsaasti palkintoja.
Viime vuoden päävoitto, keräilyharvi-
naisuus Kultasepän käsikirja vuodelta
1909,  osui Annikki Poukalle.

T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T O I M I N T A A  2 0 1 3

Kivenhiontapisteemme sai myös viime vuon-
na Tampereen kivimessuilla osakseen suuren
suosion erityisesti nuorten perheiden keskuu-
dessa. Lapset ja vanhemmatkin kokeilivat in-
nokkaasti kivenhiontaa. Hiomassa Peltosen si-
sarukset Max 7 v. ja taaimmaisella koneella
Maura 8 v. Risto Ilvonen opastaa.

T
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Miten minusta tuli
Marko Haapala

uodet vierivät kunnes
vihdoin pidin ensim-

mäistä digitaalista kame-
raani käsissäni. Olo oli hal-

tioitunut. Tosin näytön
tekstit olivat englanniksi ja ohjeet vai-
keaselkoiset. Katselin kivikokoelmaa-
ni ja päätin valokuvata sen. Valokuva-
uksesta mitään ymmärtämättä urakka
ei pitkään kestänyt. Kameran auto-
maattisella kuvausohjelmistolla vain

räiskin ja salama välähti lähes joka ker-
ta.

Tavoite kuitenkin tuli saavutettua ja
juoksin lähimpään valokuvaliikkeeseen
valmistuttamaan kuvat. Liikkeen omis-
taja kehui kuvien taustaa, joka oli kai-
kissa kirkkaansininen. Hän kehotti toki
seuraavalla kerralla ottamaan kuvia pie-
nemmällä aukolla, mikä ei itselleni
kertonut yhtään mitään, enkä kehdan-
nut asiaa tarkemmin tiedustella. Valo-

Kivestä esiin loihdittuja tähtikuvioita. Kaikki kuvat yhdestä ja samasta, kirjoittajan itse vuonna 2012 viistehiomasta vuorikiteestä, halk.
12,70 mm. Highlight-muunnelma, 73 + 24 viistettä. Kuvaus onnistuu objektiiviin asennetun rengasvalon avulla ja kuvaten eri korkeuksista,
jolloin valo taittuu eri tavoin ja tuo esille kirjavan määrän erilaisia ja erivärisiä kuvioita. Kuvat: Marko Haapala.

kivien digikuvaaja
Inspiraationi kivikuvaamiseen
syntyi kivikirjoja selaillen. SJHY:n
jäsenenä postilaatikkoon tupsahte-
li KIVI-lehti. Tämän lehden
hienoimmissa valokuvissa silmä
lepäsi pitkänkin aikaa, tuntui
kuin kivi olisi ollut itselläni tar-
kasteltavana. Näistä valokuvista
jäi myös mieleen kuvaajan nimi
Kari A. Kinnunen.

V
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kuvat saatuani olin kuitenkin onnelli-
nen saavuttamastani tavoitteesta, kivi-
kokoelmani oli valokuvattu. Niin paitsi
pienimmät kivet, sillä niiden kuvaami-
seen kameran ominaisuudet eivät riit-
täneet.

Seuraava kamerani oli jo Canon-
merkkinen ja siinä oli suomenkielinen
valikko. Jälleen kuvasin kokoelman
kiviä. Tällä kertaa kuitenkin vain tie-
tokoneen kiintolevylle tallentaen. Ku-
vat eivät olleet vieläkään kummoisia,
värit kyllä vaikuttivat paremmilta.
Ongelmana oli, että valokuvaamisesta
en paljoa ymmärtänyt. Kameran näyt-
tämät asetukset olivat – kuten sanotaan
– täyttä hepreaa. Avuksi oli ostettava
Canonin valokuvausopas ja lisäksi op-
pimista helpotti nettiyhteys ja Goog-
le. Kameraa räpläämällä ja samanaikai-
sesti ohjeita lukemalla valokuvauksen
maailma lopulta avautui paremmin.

Valokuvauksen
maailma avautuu
Vihdoin ymmärsin, mitä pienin auk-
ko kamerassa tarkoittaa. Kysymykses-
sä ei ole pienin f-lukema vaan suurin.
Salaman käyttöä ei suositeltu. Kuvat
suositeltiin ottamaan manuaaliasetuk-
silla. Ensimmäisen oikeilla asetuksilla
ottamani valokuvan jälkeen olo oli lä-
hes taianomainen. Tuntui kuin valo-
kuva olisi herännyt eloon. Syväterä-
vyyttä oli riittävästi. Aikaisemmat
otokset olivat kuin pannukakkuja.
Mutta edelleen alitajunnassa kummit-
teli valokuvausliikkeen omistajan lau-

Kempeleläinen Marko Haapala on ansioitunut kiviharrastaja. Hän on keskittynyt
korukivien pyöröhiontaan, jalokivien viistehiontaan, kivilajien ja mineraalien keräilyyn

sekä kokoelmansa digikuvaamiseen. Marko on menestynyt erinomaisesti hiontakilpailuissa:
vuoden 2004 Suomen mestaruuskilpailun viistehiontasarjan 1. sija sekä vuoden 2012
Suomen mestaruuskilpailun viistehiontasarjan 2. sija ja pyöröhiontasarjan 2. sija.

Molybdeenihohde kvartsikiteiden välissä, Kankaanpää, Venesjärvi. Kuvaus makro-objektiivil-
la ja kaikilla loittorenkailla focus stacking -menetelmää hyödyntäen. Yksityiskohta kvartsiki-
teen pohjalta. Molybdeenihohteen korkeus 6 mm. Kuva: Marko Haapala.

Marko Haapala ja digikuvaamisen laitetes-
tausta kotistudiossa. Kännykälläkin pystyy
ottamaan okulaarin kautta mikroskooppiku-
via. Rengasvalaisin antaa stereomikroskoo-
pilla tasaisen ja pehmeän valaistuksen.

Marko Haapalan blogi  digi-
kuvaamisesta osoitteessa
http://kiviavaruus.blogspot.fi/
on tiheään päivitetty ja aina
vierailemisen arvoinen. Blogin
kuva-albumeilla on jo vieraillut
noin 20 000 kävijää!

Marko on rakentanut kivikuvauk-
seen itse pitkän putken. Hän on
liittänyt peräkkäin loitot ja kaksi
objektiivia etulinssit vastakkain.
Rakennelma tuottaa osaavissa kä-
sissä mikroskooppitasoisia kuvia.
Kuva: Marko Haapala.

Mineralia_3_2013painoon.pmd 22.10.2013, 11:465



6 Kiviharrastajan Kuvalehti

sumat sanat: ”hyvän taustan olet va-
linnut”. Katse suuntautui taas kivikir-
joihin ja niissä olevien kuvien katse-
luun, taustat olivat joko mustaa tai
valkoista.

Kokoelman uudelleenvalokuvaus
kestikin nyt kolme kuukautta, kesä
meni kuvaten. Nyt oli jo opittu luon-
nonvalon hyödyntäminen, valkotasa-
painon määrittäminen manuaalisesti ja
aukkokin oli kohdillaan. Luonnonva-
lo tuli sivulta muovisten suljettujen

Erilaisten taustapohjien
vertailua kuvattavan
kohteen taustasta
erottumiseen.
Kuvatutkielmat:
Marko Haapala.

sälekaihtimien läpi. Pienemmät kivet
jäivät tosin edelleen valokuvaamatta.
Talviaikaan tarkastelin tuloksia tarkem-
min. Kaikissa kuvissa meni valon ja
varjon tarkka raja keskellä kuvaa.

Opiskelu jatkui nettiohjeita selaten.
Seuraavana kesänä varjopuolella oli
valkoinen levy heijastamassa valoa ta-
kaisin. Tulokset paranivat oleellisesti.
Onnistuneiden otosten jälkeen polkai-
sin pyörällä vauhdikkaasti tuttuun va-
lokuvaliikkeeseen. Omistaja katseli va-

lokuvia ja kehuikin tällä kertaa kuvat-
tuja kohteita. Hieno syvyysvaikutelma
tuli häneltä mainittua useampaan ker-
taan.

Tutut ja tuntemattomat kehuivat
kivikuviani ja kehottivat laittamaan
kotisivun, jota kautta kuviaan voi esi-
tellä laajemmalle yleisölle. Päätin pe-
rustaa nettiin blogin kiviavaruus. Vas-
taanotto on ollut positiivinen. Tässä
vaiheessa uskalsin ensimmäistä kertaa
ilmaista Kari Kinnuselle blogistani ja
sitä kautta avautuvista verkkoalbumeis-
ta. Hänen kannanottonsa valokuviin
oli rentouttava ja vapauttava. Muilta-
kin ihmisiltä tulee kommentteja, ke-
huja ja jopa mineraalien ja kivilajien
tunnistuspyyntöjä. Muutamat harvat
rohkenevat kommentoida suoraan blo-
giin.

Seuraavaksi tilasin vähän paremman
Canon PowerShot SX1 -kameran. Se
ei ole järjestelmäkamera, mutta siitä
löytyy järjestelmäkameraa vastaavat
käsisäädöt. Harmikseni kameran omi-
naisuudet eivät riittäneet pienimpien
kivien kuvaamiseen, vaikka kamerassa
on supermakrokuvausmahdollisuus ja
lyhin tarkennusetäisyys 0 cm. Tästä
syystä rakentelin kymmenkertaiselle
luupille telineen, jotta luupin läpi ku-
vaus oli mahdollista. Kameran objek-
tiivi kiinni luuppiin ja saan lähes kaik-
ki pienetkin kivet valokuvattua tietyin
rajoituksin.

Valokuvista löysin edelleen häiritse-
viä seikkoja. Musta kartonkitausta
näytti enimmäkseen sinertävältä ja val-
koisissa taustoissa voimakas varjo mei-
nasi aiheuttaa katseen harhailua. Rat-
kaisu ongelmaan löytyi valkoisesta ja
mustasta huopa-arkista, joka imee var-
jon itseensä hyvin. Varjopuolen valkoi-
sen levyn vaihdoin led-rengasvaloon,
jota kannattelin kädessä.

Valokuvaajasta
digikuvaajaksi
Lopulta omistan jo ensimmäisen jär-
jestelmäkamerani Canon EOS 650 D.
Objektiiviksi hankin Tamronin 90 mm
2.8 makron ja loittorengassetin. Valo-
kuvien laatu parani jälleen. Valkotasa-
painon määritykseen käytettävän har-
maakortin hankinta oli järkevä ratkai-
su. Värit toistuvat vihdoin oikein. Taas
oli edessä kokoelman kivien uudelleen
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valokuvaus. Makro-objektii-
villa 10 cm leveän kiven ku-
vaaminen on jo haastavaa pit-
kän kuvausetäisyyden vuok-
si.

Loittorenkailla kuvaami-
nen toi sekin omat haasteen-
sa. Kuvanlaatu voi olla häirit-
sevän pehmeä, mikäli halu-
taan suurta syväterävyyttä,
jolloin objektiivia himmen-
netään voimakkaasti. Ratkai-
su löytyi focus stacking -ku-
vaustavasta. Kivestä otetaan
kymmeniä kuvia eri tarken-
nuksella isolla aukolla ja ku-
vat yhdistetään yhdeksi terä-
väksi otokseksi. Ilmainen
Combine ZP -ohjelmisto te-
kee tarvittavat yhdistämiset ja
tuloksena on tarkka valoku-
va.

Makro-objektiivilla tar-
kentaminen on erityisen vai-
keaa. Ratkaisu tähänkin löy-
tyi. Rakensin näytteelle huo-
nekaluvalmistajan jätemateri-
aalista pienen säädettävän
pöytätason. Se mahdollistaa
kiven nostamisen ja laskemi-
sen.

Edelleen oli ongelmana
tuo todella pienten kohteiden
valokuvaus. Se ei tahtonut
onnistua edes stereomikro-
skoopin läpi. Jälleen tuli lei-
kiteltyä välineillä. Lopulta
kamerassa olivat kaikki loit-
torenkaat paikallaan ja niiden
jatkona peräkkäin kaksi ob-
jektiivia. Toinen objektiivi
toimi tällöin korkealaatuisen
luupin tavoin kuvaa suuren-
taen. Nyt olin saavuttanut
mikroskooppitason valoku-
vausmahdollisuuden. Syväte-
rävyysalue vain on olematto-
man pieni ilman focus
stacking kuvausta.

Nykyisin en pidä itseäni
enää kivien valokuvaajana.
Olen muuttanut termin kivi-
en digikuvaajaksi. Digikuva-
us antaa rajattoman mahdol-
lisuuden kuvien jälkikäsitte-
lyyn erilaisia kuvankäsittely-
ohjelmistoja hyödyntäen. 

 Wulfeniittikiteitä lyijy-
hohteessa ja baryytissa.
Kuvattu focus stacking
-menetelmällä. Kuvatun
kohteen leveys 6 mm.
Marokko. Kuva: Marko
Haapala.

 Kalsedonia ja karneolia
sisältävä lohkare, Inari,
Sotajoki. Leveys 6 cm. Val-
koiset pisteet opaalisaostumaa.
Kuva: Marko Haapala.

 Lähikuva viereisen Sota-
joen lohkareen opaalisaostu-
mista. Kuva: Marko Haapala.
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8 Kiviharrastajan Kuvalehti

oskus keväällä tulin ehdotta-
neeksi päätoimittajalle, het-
ken huumassa, että kirjoittai-
sin artikkelin Otamon dolo-
miittilouhoksesta ja sen mine-
raalimaailmasta. Myöhemmin

mietin, oliko tämä ajatus lainkaan
viisas ja mitkä olisivat seuraukset ja siitä
aiheutuva työkuormitus. Koska kui-
tenkin koulupojasta asti olen tullut
harrastaneeksi välillä fanaattisesti luon-
nontieteitä ja opiskellut niitä korkea-
kouluissa, humaanilla kirjallisuustie-
teellä maustaen, niin sortuminen kir-
joittamiseen tapahtui. Artikkelissa
esiintyvät amatöörin suojasta ammu-
tut virheet, väärinkäsitykset tai mah-
dolliset epäajanmukaisuudet ovat täy-
sin kirjoittajan omia ja niistä kannan
täyden vastuun.

Otamon
esiintymästä
Nordkalk Oy Ab:n omistama Otamon
dolomiittilouhos sijaitsee Siikaisten
kunnassa, noin 45 km koilliseen Po-
rista, joka tunnetaan ainakin Pori
Jazzeista ja Yyterin hiekoista. Merikar-
vian Tuorila, jossa itse asun, sijaitsee
10 km matkan päässä pohjoiseen Ota-
mosta. Esiintymä löydettiin 1971 ja
tuotanto käynnistyi vuonna 1979.
Luoteesta kaakkoon suuntautunut
esiintymä on suunnilleen 400 m x 60–
70 m kokoinen ja jatkuu viistosti noin
140 m syvyyteen, louhoksen nykysy-
vyyden ollessa 40–50 m. Päätuotteita
ovat dolomiittinen maanparannuskalk-

ki sekä sivukivestä murskatut sepeli-
tuotteet, tuotantomäärien ja -osuuksi-
en vaihdellessa vuosittain. Louhinta on
ollut viime vuosina keskimäärin 20
tuhatta tonnia. Varantojen puolesta
potentiaalia tuotannon jatkumiselle on
useamman kymmenen vuoden ajaksi
kysynnästä riippuen. Yhtiön muita
tunnettuja esiintymiä ovat mm. kalsiit-
tiesiintymät Lappeenrannassa, Paraisil-
la ja Lohjan Tytyrissä.

Geologisten karttojen ja omienkin
havaintojeni mukaan Siikaisten ympä-
ristössä esiintyy vaaleahkoa tonaliittia
sekä tummempia kivilajeja kuten me-
tavulkaniitteja ja granodioriitteja. Kes-
ki-Suomen graniitti- ja granodioriitti-
kompleksi ulottuu myöskin miltei
Otamoon asti. Merikarvian kunnan
alueella puolestaan esiintyy aiemmin
mainittujen kivilajien lisäksi mm. me-
tagrauvakkaa sekä paikoitellen graniit-

tia ja hieman rapakiveä sekä pegma-
tiittia, esim. Riispyyssä ja Kasalassa.

Dolomiitti- ja kalsiitti-
esiintymien synty
Otamossa louhittava teollisuusmine-
raali luokitellaan virallisesti dolomiit-
tiesiintymäksi, vaikka kalsiittipitoisuus
saattaa paikoitellen lähestyä 50 pro-
senttia. Puhdas kiteinen kalsiitti esiin-
tyy lähinnä hydrotermisinä juonina,
joiden paksuus vaihtelee yleisesti 1–5
cm.

Mutta miten Otamon esiintymä tai
paremminkin dolomiittiesiintymät yli-
päätään syntyivät? Se on pitkä tarina,
johon mahtuu monta mutkaa ja vai-
hetta. Tiedemiehet – uljaat geologit,
petrologit ja mineralogit yhdessä – ovat
kiistelleet asiasta ainakin 1900-luvun
alkupuolelta asti, eikä asiaa liene lopul-
lisesti kokonaisuudessaan selvitetty.

Otamon
louhos

J
Otamon louhoskuoppa kesällä 2013 kuvattuna ylhäältä kaakkoisen puoleisesta päästä. Kuva:
Joel Dyer.

Joel Dyer
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Ajatellaan kuitenkin, että valtaosa
dolomiittiesiintymistä olisi muodostu-
nut muinaiseen merenpohjaan sedi-
menttikerroksina. Syvemmällä kerros-
tuneet esiintymät (esim. Parainen?)
ovat yleensä kalsiittirikkaita ja mata-
lammassa vedessä on syntynyt puoles-
taan dolomiittikerroksia. Tämä johtuu
joidenkin teorioiden mukaan siitä, että
matalikossa on ollut tuoreempaa, mag-
nesiumrikkaampaa merivettä. Toisaal-
ta sedimenttikerrokset ovat voineet al-
tistua ilmakehän puhtaammalle vedel-
le, joka sekin vaikuttaa sedimentteihin
eri tavoin.

Otamon esiintymä on syntynyt pro-
terotsooisella aikakaudella noin 1890
miljoonaa vuotta sitten, jolloin maa-
pallo oli voimakkaiden muutosten kes-
kellä. Vuorijonoja alkoi syntyä (oroge-
nia), tuliperäistä aktiviteettia oli pal-
jon ja mm. elämälle elintärkeä hiilidi-
oksidi lisääntyi merkittävästi. Näillä

asioilla oli suuri merkitys elämänmuo-
tojen kehittymiselle maapallolla.

Serpentinisaatio,
metamorfoosi,
hydrotermiset liuokset
ja dedolomitisaatio
Hienoja sanoja kenties tuohon väliot-
sikkoon, mutta olennaisia Otamonkin
esiintymän ja sen mineraalien synnyl-
le, ja sen ymmärtämiselle. Otamon
dolomiittiesiintymää reunustavat mm.
kiilleliuske ja kiillegneissi. Erityisesti
näissä seinämäkivissä esiintyy vaakata-
soisia tai lievästi kallellaan olevia kal-
siittijuonia, joihin on kiteytynyt myös
paikoittain runsaahko määrä erilaisia
sulfideja ja rautaoksideja sekä totsili-
niittia ja pyroauriittia. Serpentinisaa-
tiossa alun perin maapallon kuoren alta
eli sen vaipasta lähtöiset mafiset (pal-
jon rautaa ja magnesiumia sisältävät),
emäksiset kivilajit kuten peridotiitti,

ovat reagoineet veden kanssa vapaut-
taen magnesiumhydroksideja ja -oksi-
deja, rautaoksideja ja vetyä pelkistävissä
reaktioissa. Pelkistävät olosuhteet ovat
olennaisia erityisesti tochiliniitin muo-
dostumiselle.

Maankuoren myöhemmät mullis-
tukset, kuten vuorijonojen syntymiset,
mantereiden törmäykset ja siirtymät,
tulivuorten purkaukset ja jääkaudet
ovat nekin vaikuttaneet voimakkaasti
Otamon kaltaisiin dolomiittiesiinty-
miin. Yhtenä metamorfisena prosessi-
kejtuna on dedolomitisaatio, jossa do-
lomiitti metastabiilina mineraalina
lämmön tai muiden tekijöiden vaiku-
tuksena hajoaa kalsiitiksi, magnesiitiksi
ja osittain brusiitiksi tai periklaasiksi,
reaktioiden vapauttaessa samalla hiili-
dioksidia ilmaan ja veteen. Osa maini-
tuista mineraaleista kiteytyy kallion
rakoihin, osa jää hydrotermisiin liuok-
siin, kulkien eteenpäin kallion raoissa

Juovikasta serpentiinin ja muiden mineraalien värjäämää dolomiit-
tia. Kuva-ala n. 2 m. Kuva: Joel Dyer.

Esimerkki Otamon hydrotermisestä kalsiittijuonesta johon on myös kitey-
tynyt mm. rikkikiisua ja magnetiittia. Kuva-alan leveys 10 cm. Kuva:
Joel Dyer.

Hydrotermisestä juonesta löydetty melko suuri kalsiittikideryhmä,
osin kaksostuneita. Kuva-ala 11 cm. Kuva: Joel Dyer.

Kuitumaisia krysotiilijuonia massamaisessa serpentiinissa. Kuva-ala 4 cm.
Kuva: Joel Dyer.

Mineralia_3_2013painoon.pmd 22.10.2013, 11:469



10 Kiviharrastajan Kuvalehti

ja huokosissa ja reagoiden toisten yh-
disteiden kanssa, muodostaen uusia
mineraaleja. Hydrotermisissä liuoksissa
oleva piigeeli voi muodostaa erilaisia
silikaatteja tai sitten kiteytyä rakoihin
erilaisina kvartsin versioina.

Miljoonien vuosien aikana tapahtu-
neet muutokset ja prosessit ovat usein
monimutkaisia ja esiintyvät joskus rin-
nakkain. Ehkäpä osa juonissa ja rako-
pinnoissa esiintyvien sulfidien sekä
tochiliniitin rikistä voisi olla alun pe-
rin orgaanisten sedimenttikerrosten
kipsistä lähtöisin, osa tuliperäistä alku-
perää. Monissa maanalaisissa suolapaa-

seissa ympäri maailmaa esiintyykin
suolan lisäksi kalkkikiveä, kipsiä, an-
hydriittia, rikkiä sekä raakaöljyä ja
maakaasua. Rikkiyhdisteitähän pysty-
vät tietynlaiset eliöt, kuten bakteerit,
hyödyntämään energiantuotannossaan
ja asia voidaan todeta mm. kuumien
lähteiden tai vedenalaisten tulivuori-
purkauksien yhteydessä.

Otamon hydrotermisistä
mineraaleista
Otamon vaalean, harmaan ja viiruisen
dolomiitiesiintymän tekevät mielen-
kiintoiseksi erityisesti hydrotermisten

mineraalien muodostuminen liikunta-
saumoihin, halkeamiin ja metamorfi-
siin kontaktivyöhykkeisiin. Kun Parais-
ten miltei puhdasta kalsiittia olevaa
esiintymää koristavat karsimateriaalei-
na monet hienot pyrokseenimineraa-
lit, fluoriitti jne puuttuvat sieltä kui-
tenkin miltei tyystin sulfidimineraalit,
jotka taasen ovat varsin yleisiä Otamos-
sa. Samoin Paraisilta puuttuvat Ota-
molle tyypilliset serpentiinimineraalit
ja toisinaan kauniisti värjäytynyt kal-
siitti-dolomiittikivi, joka voisi par-
haimmillaan soveltua hiottuina laattoi-
na vaikkapa kahvipöydän materiaalik-
si.

Otamon hydrotermisistä mineraa-
leista suuri osa on kiteytynyt pelkistä-
vissä olosuhteissa ja varsin matalissa
lämpötiloissa, luultavasti alle 200 as-
teessa, koska esimerkiksi totsiliniitti,
ametisti (Otamossa harvinaisena) ja
joskus magnetiittikin muodostuvat kir-
jallisuuden mukaan samanlaisissa olo-
suhteissa.

Aikanaan hyvin harvinaiseksi luul-
tu totsiliniitti on erikoinen yhdysraken-
teinen (mixed-layer crystal) mineraali.
Se koostuu vuorottelevista eri kidera-
kenteen omaavista rautasulfidi-magne-
siumhydroksidi (brusiitti) kerroksista,
joiden välillä on sidoksia. Tätä mine-
raalia löytyy mm. syvältä merenpoh-
jasta ja muissakin dolomiittiesiintymis-
sä maailmassa, tosin useimmiten hiuk-
kasina tai massamaisessa muodossa.
Sitä on myös löytynyt hiilipitoisista
meteoriiteista.

Koska monien tutkijoiden mukaan
sen kidehilassa voi olla aukkoja tai epä-
stabilisuutta, saattaa Fe-Mg pitoisuus
vaihdella tai osin korvautua Al-, Ni-
tai Cu-alkuaineilla, muodostaen tuol-
loin toisia sarjan mineraaleja. Otamon
suhteen tutkimukset ovat kesken ja on
jossakin määrin kiisteltyä, ovatko neu-
lasmaiset totsiliniittinäytteet sittenkin
jotain muuta rullamaisesti kiertynyt-
tä, saman sukuista mineraalia. Rullau-
tuminen neulasiksi saattaisi teorian
mukaan johtua mm. kahden kerrok-
sen poikkeavista kidesymmetrioista ja
tällaista totsiliniittia on kyllä onnistuttu
synteettisesti valmistamaan ja sitä myös
esiintyy muualla maailmassa luonnos-
taan.

Muita rikkipitoisia mineraaleja, joita

Kalsiittikiteistä Otamossa osa fluoresoi lyhytaaltoisessa UV-valossa punaisena, osa sinertävänä
ja osa ei lainkaan. Tämä johtunee eri epäpuhtauksista niiden koostumuksissa. Tähän kuva-alan
leveys tai kiteen kokotietoa, koska poistin mittatikun. Kuva-alan leveys 5 cm. Kuva: Joel Dyer.

Kalsiittikiteitä lyhytaaltoisessa UV-valossa. Kalsiitin punainen fluoresenssi aiheutuu yleisim-
min pienistä määristä mangaania. Kidesikerön läpimitta 3 cm. Kuva: Joel Dyer.
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Ametisti esiintyy Otamossa yksittäisellä alueella harvinaisina kiteinä kvartsijuonissa. Ametistin kidepinnat ovat harvinaisen kirkkaat ja syöpy-
mättämät. Kuva-alan leveys 6 cm. Kuva: Joel Dyer.

Erikoisen muotoisen kvartsikiteen pohjassa erottuu hematiitin kuoruttama haamukide. Kuvan yläosassa näkyvä oranssinrus-
keat sulkeutumat lienevät goethiittia. Kuva-alan leveys on 2 cm. Kuva: Joel Dyer.
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esiintyy enimmäkseen kalsiittijuonis-
sa, ovat rikkikiisu, lyijyjohde,  magne-
tiittikiisu, harvinaisena kuparikiisu ja
markasiittia sinkkivälkkeen kanssa
(XRD-analysoitu). Pyriitti esiintyy
Otamossa sekä kuutoina että mielen-
kiintoisesti vääntyneinä kidepakkoina,
jopa prismaattisina ja/tai ketjuuntunei-
na kiteinä. Osaa näistä sulfideista ei ole
aikaisemmin dokumentoitu Otamos-
ta. Magnetiittikiisusta osa on magneet-
tista ja osa ei, mineraalin koostumuk-
sesta riippuen.

Oksideista ja hydroksideista esiintyy
Otamossa ainakin brusiitti sekä mag-
netiitti eri kidemuodossa, myös harvi-
naisina kuutioina. Lisäksi goethiittiä
löytyy ametisti- ja kvartsikiteiden sekä
kalsiitin yhteydessä neulamaisina tai
viuhkamaisina sulkeutumina, satun-
naisena seuralaisenaan hematiittia.
Karbonaattimineraaleista kiteisenä
esiintyy kalsiittia erimuotoisina, joskus
isoina ja/tai kirkkainakin yksilöinä,
joista osa fluoresoi lyhytaaltoisessa UV-
valossa punaisen tai sinertävän valkoi-
sena. Aragoniittia on raportoitu Ota-
molta vähäisinä määrinä, lähinnä pie-
ninä neulaspalloina, mutta kirjoittaja
ei vielä ole tähän mineraaliin törmän-
nyt. Ankeriittia eli Ca (Fe, Mg, Mn)
(CO

3
)

2
 saattaa onnekas löytää kenties

serpentiinimineraalien yhteydessä.
Malakiittimaista ainesta on hyvin har-
vinaisena löytynyt erään kuparikiisu-
näytteen yhteydessä. Kellertävää ba-
ryyttia eli bariumsulfaattia esiintyy
paikoitellen pieninä kiteinä hydroter-
misen eli sekundäärisen kalsiitin yhte-
ydessä.

Toinen Suomessa harvinainen Ota-
mon mineraali totsiliniitin ohella on
pyroauriitti, jota ei toistaiseksi ole
muualta maastamme löydetty. Se muo-
dostaa heksagonaalisia värittömiä tai
kellertäviä levymäisiä kiteitä kalsiitin
pinnalle. Kovin yleinen se ei Otamos-
sakaan ole. Pienistä kvartsi-köyhistä
pegmatiittijuonista on myös hiljattain
analysoitu röntgendiffraktiolla mustia
kiiltäviä rutiileja. Otamosta on hiljat-
tain identifioitu EDS-menetelmällä
myös branneriittia ja sen yhteydessä
uraniniittia: lisäksi parisiitti-(Ce) kuu-
luu pegmatiittilöytöihin. On hyvät
mahdollisuudet että jatkossa Otamos-
ta identifioidaan muitakin kiinnosta-

via REE- tai pegmatiittimineraaleja.
Kvartsia esiintyy ainakin yhdellä

louhoksen alueella breksian tyyppises-
sä materiaalissa tai kalsiitti-dolomiit-
ti-juonissa pieninä kirkkaina, vaalean-
tai tummanruskeana ja hematiitin pu-
nertavaksi värjäämänä kiteinä, toisi-
naan kalsiittikiteiden päällä. Parisen
vuotta sitten on kirjoittaja ensimmäi-
sen kerran löytänyt Otamolle uutena
mineraalina myös hiukan ametistiki-
teitä. Niissä on neulamaisina sulkeu-
tumina mm. goethiittiä sekä toisinaan
hematiittia. Grafiittia olen itse toistai-
seksi löytänyt vain yhdestä näytteestä.

Muista sivumineraaleista kohtuulli-
sen yleisiä ovat serpentiinimineraalit
kuten läpikuultava lizardiitti jonka väri
vaihtelee tummanvihreästä haaleaan ja
sinivihreään. Tämän lisäksi löytyy kui-
tumaisempaa krysotiilia pieniä määriä
ja Otamosta on raportoitu myös anti-
goriittia jonka tunnistus on kuitenkin
usein vaikeaa, kuten on ylipäätään lai-
ta serpentiini- ja pyrokseenimineraa-
leilla. Löytyy myös vaalean purppuraan
vivahtavaa ja skapoliitiksi epäiltyä mi-
neraalia, jossa on tummia titaniittiki-
teitä. Tämä sopii ehjän rakenteensa ja
kovuutensa vuoksi vaikka hiottavaksi
ja se usein fluoresoi punertavana lyhy-
taaltoisessa UV-valossa kuten ryhmän
vihertävä edustaja meioniitti Paraisten
esiintymissä. Kalsiittikiteet Otamossa
fluoresoivat usein punertavina tai sit-
ten valkoisen-sinertävinä: nämä eri
kalsiitit ovat ehkä kiteytyneet eri aika-
kausina taikka sisältävät eri hivenainei-
ta.

Muita Otamosta löytyviä mineraa-
leja ovat vihreä diopsidi, tummanvih-
reä tremoliitti-aktinoliittia, kiilleryh-
män mineraaleista kloriitti, kloritoidi,
flogopiitti ja seinämäkivessä biotiittia.
Kirjoittajalle mysteeriksi ovat jääneet
raportoidut vesuvianiitti sekä zoisiitti,
jonka etsiminen /tunnistaminen ja pe-
rään kyselyt kokeneilta kerääjiltä eivät
ole tuottaneet tuloksia. Vihreitä kitei-
tä, jotka analyysi saattaa aikanaan
osoittaa klinozoisiitiksi tai muuksi epi-
dootti-ryhmän mineraaliksi, on löyty-
nyt. Haasteita siis riittää vielä Otamos-
sa, vaikkakin valtaosa louhoksen kivi-
massasta on yksitoikkoista dolomiittia,
punaista tai harmaata karsikiveä ja ra-
pautuneita serpentiinia ym mineraale-

ja. Esiintymä tarjoaakin kenties eniten
elämyksiä keräilijöille, jotka harrasta-
vat mini- tai mikronäytteitä tai pitävät
vaikkapa kalsiittikiteistä.

Mindatin nettisivuilta, osoitteesta
http://www.mindat.org/loc-31191.html
löytyy täydellisempi lista Otamon mi-
neraaleista. Listaa päivitetään mahdol-
lisuuksien puitteissa sekä analyysitulos-
ten kertyessä vuosien mittaan.

Kiitokset
Haluan lopuksi kiittää niitä harrasta-
jia jotka jaksoivat 15.6.2013 saapua
Tampereen ja Lakeuden kivikerhojen
järjestämälle ja opastamalleni kiviret-
kelle sekä Nordkalk Oy Ab;tä vierailu-
lupien antamisesta. Retki tuntui onnis-
tuneelta ja itsestäni on aina mieluisaa
auttaa ihmisiä näytteiden löytämisessä
ja tunnistamisessa, silloin kun on tar-
peen. Myös suurkiitokset Frej Sand-
strömille ja Matti Kurhilalle, joiden
kanssa olen käynyt sähköistä kirjeen-
vaihtoa ja saanut heiltä lähdekirjalli-
suutta. Harrastustani ovat tukeneet
myös lukuiset veteraanikeräilijät sekä
GTK:n ammattilaiset. Alla on listat-
tuna pieni osa artikkelin tekoon käy-
tetystä lähdekirjallisuudesta. 
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1 Otamon eräs tyyppimineraali totsiliniitti, josta toisinaan voi
löytää hienojakin yksilöitä. Kuva-ala 9 mm. Kuva: Joel Dyer.

2 Kuparikiisua malakiittimaisten sekundäärimineraalien kera,
emäkivenä kellertävä kalsiitti. Kuva-ala 4 cm. Kuva: Joel Dyer.

3 Lyijyhohdetta sekä vasemmalla näkyvää ruskeaksi hapettu-
nutta sinkkivälkettä kalsiitissa. Kuva-ala 7 cm. Kuva: Joel Dyer.

4 Neulamaisia goethiittikiteitä kalsiitissa. Ilmeisimmin goethiittia
esiintyy Otamossa myös sulkeutumina ametistissa. Kuva-ala 12
mm. Kuva: Joel Dyer.

5 Pyriitin kuoruttama oktaedrinen magnetiittikide kalsiitissa,
Kuva-ala n. 7 mm. Kuva: Joel Dyer.

6 Kellertäviä heksagonaalisia pyroauriittilevyjä kalsiitissa. Kuva-
ala 3 cm. Kuva: Joel Dyer.

7 Magneettikiisukiteitä kalsiitissa. Otamossa esiintyy sekä
magneettista että ei-magneettista variaatiota magneetti-
kiisusta Kuva-ala n. 1 cm. Kuva: Joel Dyer.
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os pitäisi vastata tuohon
otsikon kysymykseen
suoraan ja rehellisesti,
tunnustaisin, etten tiedä,
mutta jos saan vähän miet-

tiä ja muistella, niin selitys saattaa löy-
tyäkin …

Kotona Vaasassa pääsin kesällä 1951
raivaamaan rintamamieskylän (Vaasan
Asevelikylä) tonttia isäni kanssa. Tontti
oli niin kivinen kuin kuvitella saattoi:
oli pieniä ja suuria kiviä, oli teräväsär-
mäisiä pieniä ja suuria lohkareita aina
leikkimökin kokoisiin lohkareisiin asti
sekä isoja kantoja muistona kaupun-
gin harjoittamasta metsänhoidosta (=
”parhaat puut päältä pois”). Apuna
meillä oli pari lapiota ja rautakankea,
kolmijalkainen matinkraana lohkarei-
den siirtämistä sekä poranteriä ja kivi-
miehen vasara reikien hakkaamista var-
ten. Reiät pioneerikoulutuksen saanut
serkkupoikani panosti ja räjäytti.

Tontin toisen reunan raivasimme
tienpohjaksi ja keräsimme sieltä hu-
musmaan puutarhaa varten talteen.
Tuolta ajalta taisi mieleeni jäädä isäni
tunnuslause: ”Kivi siirtyy parhaiten
järjellä, jos toki voimaakin tarvitaan”.

Kansakoulussa oli opettajani Siiri
Kauppila, joka opetti, että luonto ja-
kautuu kolmeen suureen kuntaan: ki-
vikunta, kasvikunta ja eläinkunta. Ki-
vikunnasta en tuon jälkeen saanut mi-
tään opetusta ennen kuin yliopistossa,
sillä Vaasan lyseon rehtorina oli 1950-
luvulla biologi ja maantieteilijä Ilmari
Vainio, joka siirsi tietämättömyyttään
kivikunnasta perintönä eteenpäin:
koulun suuret kivikokoelmat hän oli
vienyt koulun ullakolle ja peittänyt
pressuilla. Meillä pojilla ei ollut edes
huhutietoa kokoelmista, joiden van-
himmat näytteet oli kerätty Siperiasta
jo koulun perustamisvuonna 1880.

Sivumennen sanottuna, jäätyäni van-
huuseläkkeelle otin kunniatehtäväkseni
tunnistaa ja luetteloida nuo kouluni
näytteet: tuossa hienossa kokoelmassa
oli yli 750 hyvää näytettä.

Geologian ja mineralogian opiske-
lun aloitin Merivoimien (siellä ei saa-
nut kiville ajaa!) jälkeen syksyllä 1961
yhdessä luokkatoverini Heikki Latvan
kanssa. (Heikki oli maavoimissa. Hä-
nestä tuli sittemmin Lohja Oy:n geo-
logi ja kalkkikaivoksen johtaja Lohjal-
la.) Uranvalintaamme taisi vaikuttaa
yksi puhelu, jonka soitimme (soitin)
Helsingin Munkkiniemestä silloiselle
geologian laitoksen dosentille (myö-
hemmin professorille) Maunu Här-
meelle (1914–2009).

Siihen aikaan ei ollut opintoneuvon-
taa. Ajattelimme – ilmeisesti Vaasan
lyseossa (lukiossa) toimineen opetta-
jamme lehtori Ville Vuorion vaikutuk-
sesta – ruveta lukemaan pääaineena
jotain luonnontiedettä, mutta mitä,
siitä meillä ei oikein ollut aavistusta-
kaan.

Yliopiston opinto-ohjelmasta löytyi-
vät siihen aikaan kaikki tieteet teolo-
giasta geologiaan. Luonnontieteiden
puolelta löysimme alan nimeltä ’geo-
logia ja mineralogia’, tuntui jotenkin
kiinnostavalta, mutta mitä se on? Oh-
jelmasta löytyivät kaikki geologian ja
mineralogian opettajat akateemisessa
arvojärjestyksessä, ensimmäisenä pro-
fessori Martti Saksela (1898–1977).
Emme uskaltaneet kuitenkaan illalla
soittaa vanhalle professorille (sehän
olisi ollut ihan etikettivirhekin), vaan
”uhriksi” valitsimme silloisen dosentti
Maunu Härmeen, joka asui Munkki-
niemessä. Yhdistimme Heikin kanssa
käteisvaramme: meillä oli näin koural-
linen 20-pennisiä, kun astuimme
Munkkiniemessä puhelinkioskiin ja

väänsin Härmeen kotinumeron. Här-
me selitti ystävällisesti kaiken olennai-
sen alasta, ja niin meistä tuli molem-
mista geologeja. Pääaineena meillä oli
geologia ja mineralogia eli ’kovan ki-
ven geologia’.

Näin evästettyinä saavuimme syk-
syllä 1962 Geologian ja mineralogian
laitoksen luentosaliin (Snellmaninka-
tu 3, 3. kerros) Audiotorium minera-
logicumiin, missä dosentti Antti Savo-
lahti (synt.1923) aloitti ensimmäisen
luennon aiheesta kidetiede. Se oli liki
kauhun paikka pohjalaispojalle, sillä
Savolahti luennoi savonkielellä ja niin
hiljaisella äänellä, etten meinannut
kuulla puhuiko hän kidehilasta, kide-
tilasta vaiko kidepilasta. [Mainittakoon
tässä, että kidehila (engl. crystal latti-
ce) on yksi kidetieteen keskeisimpiä
käsitteitä]. Päätin tuolloin mielessäni,
että jos joskus luennoin Helsingin yli-
opistossa, puhun ainakin niin kuulu-
vasti ja selkeästi, ettei kuulijoiden tar-
vitse arvata, mitä sanon. Lisäksi luen-
tosali oli pimeänä liki koko luennon
ajan, koska luennoitsija käytti vanhaa
episkooppia, jonka valoteho oli niin
heikko, että sali täytyi pitää pimeänä,
jotta taululla näkyi jotain kuvia Pentti
Eskolan kirjasta Kidetieteen, minera-
logian ja geologian alkeet. Pimeässä ei
voinut tehdä edes muistiinpanoja.

Se, ettei moni muukaan ollut kuul-
lut tai ymmärtänyt juuri mitään, pal-
jastui luennon tauolla, kun joku kysyi
ääneen: ”Ymmärsittekö mitään?”, ja
koko porukka räjähti nauramaan.

Mutta oli laitoksella toisenlaisiakin
luennoitsijoita. Heistä mainittakoon
professori (akateemikko) Th. G. Saha-
ma (1910–1983), jonka kerrotaan kat-
kaisseen jalkansa luennolla! Hän oli
kertonut Lapin granuliittikaaresta, jos-
ta oli tehnyt 1930-luvulla väitöskirjan-

Martti Lehtinen

J
Miten (miksi) minusta tuli geologi?
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sa. Luentosalissa oli vielä 1960-luvulla
koko seinän korkuinen Suomen kal-
lioperäkartta (1 : 400 OOO). Granu-
liittikaari oli kartassa tietenkin ihan
ylhäällä lähellä katonrajaa. Ylettyäkseen
näyttämään pienikokoinen Sahama oli
siirtänyt pöydän kartan alle ja kiiven-
nyt tuolin avulla pöydälle. Innostuk-
sissaan hän oli unohtanut seisovansa
pöydällä ja pudonnut lattialle katkais-
ten jalkansa. Kun laboratoriomestari
Harald Nyberg (1906–1986) oli myö-
hemmin lykännyt ystäväänsä Sahamaa
pyörätuolissa, hän oli selittänyt vievän-
sä Suomen geologista tutkimusta
eteenpäin.

Geologian ja mineralogian opiske-
lu oli mielestäni alusta alkaen kiinnos-
tavaa, hauskaa ja vapaata. Pääsin pian
kurssiassistentiksi. Ja jo syksyllä 1963
pidin ensimmäisen kidetieteen luento-
ni, kun professori oli matkalla luennol-
le ’eksynyt’ osakunnan Manalaan. Pi-
din luennon ihan ex tempore, mutta
mielestäni taisin osata asiat paremmin
kuin asianomainen professori, jonka
opetusperiaate toki oli: ”Muistakaa

Lehtinen, me olemme täällä opetusta
emme reputusta varten.”

Opiskeluaikana olin joka vuosi eli
kesästä 1962 lähtien kenttätöissä, oh-
jaajani oli mainio kansanvalistaja ja
malmigeologi tohtori Veikko Pääkkö-
nen (1907–1980). Sadekesänä 1962
olin kenttätöissä Jurvassa, josta oli vain
runsaat 40 km Vaasaan, ja kävin välil-
lä viikonloppuisin polkupyörällä koto-
na Vaasassa.

Kotona saatoin auttaa isääni puu-
tarhatöissä. Purimme vanhaa kompos-
tia ja seuloimme uutta multaa ja sen
joukosta pois kiviä ja muuta lahoama-
tonta materiaalia, jota oli kompostiin
joutunut.

Isäni katseli hommiani ja sanoi yht-
äkkiä yllättäin: ”Sinusta voisi, Martti,
tulla hyvä pappi.” Kysyin: ”Miten niin,
isä, puhunko minä niin kauniisti?” Isä-
ni vastasi huumorinpilke silmäkulmas-
saan: ”En minä noista puheistasi tie-
dä, mutta kun katson tuota lapiotasi
ja siinä olevaa multamäärää, tulee mie-
leen pappi ja siunaustilaisuus.”

Kerrottakoon, että käytin tavallista

aleontologian professori, vaasa-
laissyntyinen Björn Kurtén
(1924–1988) sai 1980-luvulla
tutkittavakseen kaksi suurta

pahvilaatikollista luita, jotka oli löydetty
suohaudasta jostain Hattulasta. Kurtén
varmisti, että luut ovat ihmisen luita, eikä
niistä muutenkaan mitään ihmeellistä löy-
tynyt. Ne olivat ilmeisesti ruttoon kuol-
leiden luita, joita ei kiireessä niin vaan voitu
siunattuun maahankaan haudata.
Luut unohtuivat paleontologian museoon,
ja Kurténin kuoleman jälkeen ne siirret-
tiin laitoksen ala-aulan takaosaan kahteen
suureen ruskeaan kaappiin. Kosteassa ti-
lassa pahvilaatikot olivat haurastuneet, jol-
loin kaappia avatessa luita vyöryi kolisten
lattialle.

Kyllästyin 1990-luvulla jonain aurin-
koisena kesäpäivänä tilanteeseen ja päätin,
että luista on päästävä eroon. Mutta mi-
ten, eihän ihmisen luita voi pieteettisyistä
kaatopaikallekaan toimittaa? Ja jos luut
olisi siellä huomattu, olisi noussut meteli,
tullut huhuja joukkomurhasta geologian
laitoksella tai museossa. Olin silloin Mu-

pienempää lapiota, jota olin jo koulu-
poikana puutarhaa raivatessa käyttä-
nyt.

Ei minusta silti teologia tullut vaan
geologi, kovan kiven geologi.

PS. Uranvalintaani taisi vaikuttaa suu-
resti myös Esko Saari, joka oli 1960-
luvun alussa Sahaman tutkimusapulai-
nen. Esko opetti ja sai minut kiinnos-
tumaan mustan Philips Norelco -rönt-
gendiffraktometrin ihmeellisestä ”sie-
lunelämästä”.

Myöhemmin ’uravalintaani’ vaikutti
GTK:n tutkimusassistentti Markku
Hytönen, joka houkutteli minut ensi
kertaa lokakuun alussa 1989 mukaan
tunnistamaan yleisön (ja järjestäjien-
kin) tuomia näytteitä Utajärven kivi-
messuille. Syksyllä 1995 tuli paikalli-
sen Juoksupoika-lehden toimittaja
haastattelemaan suosituksi tullutta ki-
vien tunnistajaa, jolloin tärkeää oli,
mikä pannaan miehelle titteliksi? Eh-
dotin lopulta, kun virkanimikkeeni
’yli-intendentti’ ei kelvannut, että lai-
ta ’kivitohtori’.  

seoviraston johtokunnan jäsen. Soitin Mu-
seoviraston rakennushistorian osastolle,
joka silloin sijaitsi Ritarihuoneen pohja-
kerroksessa ja kellarissa. Sieltä luvattiin (lai-
hialais/vaasalaissyntyinen osastonjohtaja
Matti Kärki), että he kuljettavat luut Va-
najan vanhan kivikirkon lattian alle. (Kirk-
ko oli silloin remontissa.) ”Mutta tuo ne
luut tänne meille Ritarihuoneelle!” Mutta
miten saada luut Ritarihuoneelle?

Ensin ajattelin vetää luut pahvilaatikois-
sa perässäni. Mutta isot laatikot olivat
jo niin pahasti rikki, että luita olisi voi-
nut tippua kadulle pitkin matkaa.
Onneksi löysin Geologian laitoksen
ja museon pihalta talonmiehen
kottikärryt. Lastasin suorat luut
kärryn pohjalle ja pääkallot
kuorman päälle. Sain luut
mahtumaan kahteen
kuormaan. Ensim-
mäisen kuorman kul-
jetus portista ulos, pit-
kin Snellmaninkatua
Senaatintorin nurkalle ja
Hallituskatua pitkin Ri-

P
Luut talteen

tarihuoneelle onnistui hyvin. Taisin vähän
hämmentyneenä hymyilläkin. En vienyt
luita kuitenkaan Ritarihuoneen pääovesta
sisään vaan siististi takakautta. Toisen kuor-
man kohdalla tuli vaikeuksia: vanhempi
”krunikalainen” (= kruununhakalainen)
mies huomasi kuorman, pysäytti minut ja
kysyi kiihtyneenä: ”Mistäs tässä on oikein
kyse?” Selitin, että tässä on kohtaus eloku-
vasta ”KORJAA LUUSI!” ja näytin valtio-

neuvoston nurkissa olevia val-
vontakameroita. Mies huo-

masi kamerat, tuhahti ja
poistui vähin äänin. Ku-
kas sitä nyt piilokame-

raan haluaisi hullun
kanssa joutua! 

Martti Lehtinen

kivitohtori@elisanet.fi

Harri
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Meripihkaretki Baltiaan ja Kaliningradiin
Tampereen Kivikerhon ulkomaanretki suuntautui tänä vuonna Baltian halki Kaliningradiin. Kahdeksanpäiväinen
matka viime toukokuussa toteutettiin Tampereelta suomalaisella bussilla, kuljettajana jäsenemme Kari Pulkkinen

Kurusta. Kyydissä 28 kiviharrastajaa. Pääkohteena Kaliningradin Meripihkakombinaatin ainutlaatuinen meripihkakaivos
Jantarnyjn kylässä. Kullankaivumenetelmän tapaan kaivoksen sinisestä savesta “huuhdotaan”  90 prosenttia koko maail-
man meripihkasta. Itse saimme kaivoksen “hiekkalaatikolla” pöyhiä itsellemme meripihkaa. Meripihkasta ja kaivoksen
historiasta seuraavilla sivuilla enemmän, mutta tässä aurinkoisen kiven – meripihkan – värittämä lyhykäinen kuvakooste
matkasta. Meille räätälöidyn matkan järjesti latvialainen matkatoimisto, pääoppaana ja tulkkina toimi Natalja Jokinen.

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

1 Meripihkasta valmistettu tutti pienen
kaupan näyteikkunassa Riiassa.

2 Meripihkasta intarsiatyönä valmistet-
tu taulu Riiassa, “Dzintara Muzejs”
-nimisessä meripihkahuoneessa.

3 Palangan meripihkamuseo Liettuassa
on tutustumisen arvoinen.

4 Liettualainen opas, Laima Saarinen
haistatti ja maistatti meillä meripih-
kaa sekä demonstroi, miten meripih-
ka suolavedessa myrskyn velloessa
nousee pintaan. Laiman oppilaana
matkalaisemme vasemmalta Ritva
Lahtinen, Orvokki Jokela ja Pekka
Mäkinen.

5 Meripihkan haaveilua, Nidan pieni
“Gintaro galerija muziejus” -niminen
meripihkamuseo.

6 Samaisen Nidan museon omistaja
selostaa, miten meripihkapalasista
saadaan alkoholiin uutettuna
“voimajuomaa”. Maistiaisia!

7 Nidan museon puuveistosten hahmot
jäljittelevät muinaisia meripihka-
amuletteja jättiläiskoossa.

8 Juodkrantesta löydetyt meripihka-
amulettit ovat peräisin neoliittiselta
ajalta, joka vastaa meidän kampake-

1

2

3

4

5

6

7

8
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raamista kivikauttamme. Kaliningra-
din meripihkamuseon historiallinen
osasto.

 9 Vihreä meripihka on arvokkainta
harvinaisuutensa vuoksi. Kalinin-
gradin meripihkamuseo.

10 Taulu modernin taiteen osastolla.
Kaliningradin meripihkamuseo.

11 Vaaleasta meripihkasta kaiverrettu
karhu. Meripihkakombinaatin museo.

12 Hauska idea. Lokerikko vain parin
sentin pituinen. Kaliningradin
meripihkamuseo, modernin muotoi-
lun osasto.

13 Atomijäänmurtaja “Lenin”, pienois-
malli meripihkasta mosaiikkityönä.
Kaliningradin meripihkamuseo.

14 Lenin-setä on ollut aiheena myös
meripihkoista kudotussa “ryijyssä”.
Meripihkakombinaatin museo.

15 Jantarnyjn kylässä, Kaliningradin
Meripihkakombinaatin kaivoksen
hiekkalaatikolla Pauli Ahokas (oik),
sekä Harri ja Marjatta Tammisto.
Nummelan Pena taustalla kuvaa-
massa.

16 Käsin poimimalla kaikki alkoivat
pian löytää pikku palasia meripih-
kaa sinisen saven seasta.

Opas kertoi, että kaivosmiehille
oli ennen vanhaan kova kuri.
Jos varasti meripihkaa, oli edessä
hirttotuomio. Siitä muistona seisoo
hirsipuu ylväästi kaivosalueen
ylätasanteella.

1
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Mitä

oikkeuksellisissa olosuh-
teissa havupuun pihka voi
kovettua muovimaisiksi
kimpaleiksi. Tällaista fos-
siilista pihkaa kutsutaan

suomenkielessä osuvasti meripihkaksi,
sillä parhaimmat löydöt tehtiin aikoi-
naan merestä haavilla Itämeren etelä-
rannikolta. Ominaispainoltaan keveä
meripihka nousee aaltojen vieritykses-
sä helposti merenpohjan sedimenteis-
tä.

Meripihkasta haihtuvat ainekset
ovat karanneet, ja hiilen, vedyn sekä
hapen molekyylit ovat ketjuuntuneet
kuin muovissa. Meripihka on polyme-
risoitunutta pihkaa. Säilyminen on
vaatinut pihkapalojen päätymistä ve-
teen suojaan ilman hapelta ja auringon
ultraviolettisäteilyltä.

Kari A. Kinnunen

P
meripihka on?

Jantarnyjn kaivoksen sinisestä savesta kerättyjä meripihkapaloja. Suurimpien läpimitta 1 cm.
Pihkojen koloissa näkee löytöpaikalle tunnusomaista glaukoniitin sinertäväksi värjäämää
savimaista silttiä. Kerännyt Liisa Hertell. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Venäläisten ja saksalaisten geologi-
en mukaan meripihkaa tuottaneita
metsiä oli myös nykyisen Suomen ja
Ruotsin alueella. Pihkapalat ovat kul-
keutuneet muinaisjokien virrassa sato-
jen kilometrien päähän synnyinsijoil-
taan. Itämeren, aikoinaan kuivissa sy-
vänteissä virranneet jättimäiset mui-
naisjoet, kuten Eridanos, kuljettivat ja
rikastivat pihkapalasia nykyisen Puo-
lan ja Kaliningradin rannikon delttaan.
Hauraiden pihkapalasten säilyminen

näin pitkään on pienoinen geologinen
ihme, sillä pihka itse syntyi jo 30–50
miljoonaa vuotta sitten.

Erityisen paljon meripihkaa on Ka-
liningradin alueen länsirannan, noin
kymmenen metrin kerrostumassa, ns.
sinisessä savessa. Meripihkan ohella
kerrostuma sisältää pieninä pallosina si-

nisenvihreää glauko-
niitti-mineraalia. Saven
sinertävä väri aiheutuu
tästä mineraalista. Ker-
rostuma itsekin on
kymmenien miljoonien
vuosien ikäinen.

Kaliningradin alueen
esiintymissä arvioidaan
olevan jopa 90 prosent-
tia maapallon meripih-
kavarannoista. Metrin
kuutiosta Jantarnyjn
kombinaatin (entinen
Palmnicken) malmia
saadaan kilosta viiteen
kiloon meripihkaa.
Vuosituotannoksi arvi-
oidaan nykyisin par-
haimmillaan noin 500
tonnia, mutta vain osa
on korukiveksi soveltu-
vaa. Malmi on pehme-
ää maata, savensekaista
silttiä. Sitä kaivetaan
kaivinkoneilla Lapin
koneellisen kullankai-
vuun tapaan. Kaivok-
sen vesitykit puolestaan muistuttavat
Kalifornian kultaryntäyksen aikaisia
maansiirtokoneita.

Meripihkan alhaisen ominaispainon
(1,05–1,10) takia sitä on helppo rikas-
taa suolavedellä. Meripihkapalat nou-
sevat jo laimeassa suolavedessä pintaan
samalla, kun muu aines vajoaa poh-
jaan.

Puolassa meripihkaa kutsutaan osu-
vasti Itämeren kullaksi. Aikoinaan sen
grammahinta olikin kullan luokkaa.
Nykyään arvo on noin viidesosa siitä.
Meripihkan keräämisessä järjestetään
Puolassa kullanhuuhdonnan tapaan
jopa maailmanmestaruuskilpailuja.  
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Mikroskoopilla meripihkan salat paljastuvat
uheenjohtaja Liisa Hertell
osti kerhon matkalla Jan-
tarnaja Laguna -nimisestä
liikkeestä, jossa Kalinin-
gradin meripihkaa työste-

tään myös koruiksi, kaksi Jantarnyjn
ötökkämeripihkaa (läpimitat 40 ja 34
mm). Kuten arvata saattaa, ne osoit-
tautuivat mikroskoopilla aidoksi Itä-

Jantarnyjn meripihkan fossiileja ja muita sulkeumia. Kiilukärpäset (suurimman ruumiin pituus 3 mm) ovat säilyneet hämmästyttävän hyvin.
Tummat alueet niiden vierellä ovat rikkikiisukiteitä. Ilmakuplat ovat osittain täyttyneet öljyllä kun meripihkaa on kirkastettu painekeittimellä.
Halkeamat ovat meripihkassa yleisiä ja usein niihin on tunkeutunut vettä. Näyte: Liisa Hertell. Kuva: Kari A. Kinnunen.

meren meripihkaksi. Toinen näistä
meripihkoista komeilee Mineralian
kannessa.

Kansikuvan meripihkapalassa on
hyönteisfossiileina peräti 5 kiilukärpäs-
tä ja toisessa kappaleessa 4 äkämäsääs-
keä. Kumpaankin pihkaan on takertu-
nut osa hyönteisparvea, sillä fossiilien
koko vaihtelee melko laajasti (1–6

mm). Hyönteisparvet ovat pihkoissa
tyypillistä. Fossiilit tunnistin Andrew
Rossin laatimilla määrityskaavioilla.
Lontoon Luonnonhistoriallinen mu-
seo on julkaissut ne kirjamuodossa.

Kummassakin Jantarnyjn meripih-
kapalassa on hyönteisten lisäksi ilma-
kuplia, rikkikiisutäytteisiä halkeamia ja
kasvijäänteinä jalopuiden (ilmeisesti

P
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tammen) kukkalehtien karvoja. Jalo-
puun kukinnot osoittavat hyönteisten
takertuneen pihkaan keväällä tai alku-
kesällä.

Rikkikiisu on yleistä aidossa Itäme-
ren meripihkassa. Rikki- ja rautapitois-
ta vettä on ollut pihkoja ympäröinees-
sä sedimentissä. Sitä on säilynyt meri-
pihkan halkeamissa pieniä määriä.

Meripihkojen ilmakupliin on tihku-
nut hieman öljyä. Tämä osoittaa, että
näitä pihkapaloja on kuumennettu öl-
jyssä painekeittimessä. Näin on pihka
saatu läpinäkyvämmäksi. Käsittely on

varsin yleinen. Sen ei katsota merkit-
tävästi alentavan arvoa. Öljy imeytyy
meripihkan mikroskooppisiin onteloi-
hin ja tekee niistä tavallaan näkymät-
tömiä. Ennen käsittelyyn käytettiin
naurissiemenöljyä, nykyään enimmäk-
seen rypsiöljyä.

Kummassakin pihkapalassa erottaa
myös pihkan virtauskerrokset. Ne ovat
näiden hiottujen kappaleiden pituus-
suunnan mukaisia. Hyönteiset ovat
takertuneet kerroksien pinnalle ennen
kuin seuraava kerros on virrannut pääl-
le. Kerrosten rajapinnat erottuvat pu-

naisen ruskeina aaltoilevina harsoina
kun kappaletta tarkastelee stereomik-
roskoopilla. 

Lähteitä
Nuorteva, Matti & Kinnunen, Kari A.
(2008) Insect frass in Baltic amber. Bulletin
of the Geological Society of Finland 80, 105-
124.

Netissä: http://www.geologinenseura.fi/
bulletin/Volume80/Nuorteva.pdf

Ross, Andrew (2009) Amber. The natural
time capsule. Natural History Museum, Lon-
too, 112 s.

auan sitten taivaalla kul-
ki, ei yksi, vaan kaksi Au-
rinkoa. Toinen niistä oli
valtava ja raskas. Kerran
taivas ei pystynyt kannat-

telemaan sitä, ja Aurinko putosi me-
reen jähmettyen pudotessaan. Lyöty-
ään itsensä pohjan teräviin kallioihin,
se rikkoutui palasiksi. Siitä lähtien aal-
lot ovat kohottaneet meren pohjasta ja
heittäneet rannalle aurinkokiven suu-
ria ja pieniä palasia.”

Legendaan on kätkettynä totuus.
Meripihka on pieni osanen muinaisen
metsän aurinkoa. Noin 50 miljoonaa
vuotta sitten tapahtui merkittävä ilmas-
ton lämpeneminen ja sen seurauksena
oli puiden runsas pihkavirtaus Skan-
dinavian havumetsissä. Pihka oksidoi-
tui ilman hapesta ja kasaantui pohjaan
”meripihkametsiksi”. Joet ja purot pe-
sivät vähitellen kovettuneita pihkan-
kokkareita maa-aineksesta ja kuljetti-
vat ne suuren joen suulle, joen, joka
laski muinaiseen mereen nykyisen Ka-
liningradin niemimaan alueella.

Näin muodostui maailman suurin
meripihkaesiintymä Primorskoje –
Paljmnikenskoje. Kaliningradin Meri-
pihkakombinaatti, joka toimii tällä alu-
eella, vastaa noin 90 prosenttia tämän
kiven maailmanlaajuisesta tuotannos-
ta. Primorskoje sijaitsee Itämeren ran-

Meripihkakombinaatin historia
  Venäjänkielisestä, kombinaatin 2009 painetusta  historiikista tiivistäen Mineralialle suomentanut Helena Suomela

nikolla 40 kilometriä luoteeseen Kali-
ningradista, Jantarnyj (suom. meripih-
ka) -kylän luona. Täällä meripihkaa ta-
vataan ns. vaaleansinisessä hiekka-sa-
vimaalajissa, joka on merellistä alku-
perää.

Muinaisista ajoista lähtien Baltiassa
on kerätty meripihkaa hiekkarannoil-
ta ja matalikoilta, jonne meri oli sen
heittänyt. Sitä käytettiin hoito-, kult-
ti- ja taideteollisuustarkoituksiin. Vii-
meisten 3000 vuoden aikana Itämeren
rannikolta on kerätty noin 60 000 ton-

nia mineraalia.
1600-luvulta asti hiekkarannoilla

tuli tutuksi meripihkan uusi tuotan-
tomenetelmä: pyynti. Pyytäjät, suuri-
ne haaveineen sekä 6–8-metrisine riu-
kuineen, lähtivät veteen tai merelle ve-
neillä ja pyydystivät ruskolevää, johon
oli sekoittunut meripihkaa. Meripih-
kaa alettiin hyödyntää kuivalla maalla
1600-luvun keskivaiheilla. Rannalle
kaivettiin kuoppia, ja jos maaperässä
näkyi meripihkaa, pohjaa möyhennet-
tiin pohjaveden ilmestymiseen asti.

Kaliningradin meripihkakombinaatin päärakennus Jantarnyjn kylässä. Kuva: Liisa Hertell.
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1700-luvun keskivaiheilla tehtiin yri-
tyksiä kaivaa meripihkaa rantajyrkän-
teistä. Vuonna 1871 perustettiin en-
simmäinen kaivos, syvyydeltään noin
30 metriä, nykyisen Sinjavinon kylän
lähelle.

Tuottavammiksi osoittautuivat avo-
louhokset. Rannikon rikkaimmilla
meripihka-alueilla oli pienehköjä lou-
hoksia (30 x 30 metriä). Lopulta pal-
jastui yhtenäinen vaaleansinisen savi-
maa-aineksen kerros, joka oli helposti
louhittavissa. Vuonna 1912 perustet-
tu suuri louhos ehtyi vasta 1970-luvun
alussa.

Paljmnikenin kerrostumasta tuotet-
tiin ennen toista maailmansotaa jo
noin 400 tonnia meripihkaa vuodes-
sa. Puolet siitä työstettiin Königsber-

gin meripihkatehtaassa, johon kuului
joitakin tehtaita ja verstaita Itä-Preus-
sin eri paikoissa. 1930-luvun lopulla
Paljmnikenin ja Königsbergin tehtais-
sa oli 2500 työläistä ja toimihenkilöä.
Naisia palkattiin aputöihin talviaikaan.

Kun 1945 venäläiset joukot saapuivat
Itä-Preussin maalle, kaikkialla oli näh-
tävissä, että saksalaiset olivat keskeyt-
täneet meripihkan tuotannon jo ennen
heidän tuloaan. Louhos meripihkan
ottopaikalla oli veden peittämä ja muis-
tutti suurta, kuollutta, keltaisenväristä
järveä.

Paljmnikeniin jäi saksalaisten sota-
joukkojen vetäydyttyä joitakin kym-
meniä tonneja ensiluokkaista meripih-
kaa. Näiden varastojen ansiosta perus-
tettiin työpajoja, joissa työskenteli neu-
vostosotilaita ja kylään jääneitä saksa-
laisia asukkaita. Myöhemmin työpajat
yhdistettiin  meripihkatehtaaseen, jossa
valmistettiin helmiä, rannerenkaita,
imukkeita ja muistoesineitä meripih-
kasta, eristeitä geologisiin laitteisiin
uraanimalmien ja radiumin tutkimus-
ta varten.

Tampereen Kivikerho ry:n meripihkaret-
keläiset tutustuivat toukokuussa 2013
mm. Jantarnyin meripihkakombinaatin
museoon. Siellä sai pidellä käsissään
näinkin suuria meripihkakappaleita.
Kuvan yksilöä kannattelee kirjanpitäjäm-
me Marja Pitkänen. Kuva: Liisa Hertell.

Meripihkan pyyntiä pitkien riukujen päässä olevilla haaveilla. Kuva: Kombinaa-
tin historia 2009, Venäjä.

Kaliningradin alueelta on löytynyt myös sinistä meripihkaa. Meripihka-
kombinaatin opas esitteli mielellään tätä harvinaisuutta. Kuva: Liisa Hertell.
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Vuonna 1947 meripihkatehtaalla
vieraili hallituskomissio Kosyginin joh-
dolla. Komissio päätti, että meripihka-
tehdas pitää välittömästi siirtää sisä-
asiainministeriön hallintaan. Heinä-
kuun 21. päivänä 1947 Neuvostolii-
ton ministerineuvosto otti vastaan pää-
töksen nro 2599 meripihkatuotannon
siirtämisestä yhdessä louhoksen kans-
sa Neuvostoliiton MVD-järjestelmään.
Uudelle tuotantolaitokselle oli annet-
tu nimi Kombinaatti nro 9. Syksyllä
1947 alkoi kaivoksen tyhjäksi pump-
paaminen vedestä. Kesäkuussa 1948
kaivos oli otettu teolliseen käyttöön ja
vuoden loppuun mennessä oli saatu

115 897 kiloa meripihka-ainetta.
Vuonna 1953 Meripihkakombi-

naatti oli luovutettu MVD-järjestel-
mästä trustille (=yhtymälle) nimeltä
Venäläisiä jalokiviä, samanaikaisesti
tapahtui tehtaan ja kombinaatin yhdis-
tyminen. Yrityksen tehokasta työtä
varten oli välttämätöntä uudistaa me-
ripihkan teollinen tuotanto. Louhok-
sen työtä häiritsi koneiston ja varasto-
jen riittämättömyys sekä pätevien eri-
koisosaajien puute. Tilanne alkoi kor-
jaantua lokakuussa 1955. Mutta alu-
eet, joissa oli kaikkein suurimmat mää-
rät meripihkaa, olivat perusteellisesti
loppuun työstetyt. Lupaavampi etelä-
osa kerrostumasta jäi käytännöllisesti
katsoen saavuttamattomaksi maanvie-
remien takia.

Tuotantoprosessi ja meripihkan
puhdistus erosivat oleellisesti nykyises-
tä. Sivukivi lähetettiin rautatien sivu-
rataa pitkin hylkykivikasaan ja meri-
pihkaa sisältävä vaaleansininen maa-
aines sähköjunilla prosessointiin. Kai-
voksen työn tulokset 1950-luvulla ei-
vät olleet tarpeeksi hyviä. Vuodessa saa-
tiin keskimäärin 240 tonnia meripih-
kaa. Marraskuun 7. päivänä 1957 ja
10. helmikuuta 1958 tapahtui kaksi
katastrofia, suuria maanvieremiä. Kai-
voksen pohjalle luhistui yli puoli mil-
joonaa tonnia maa-ainesta. Koko kul-
jetusjärjestelmä särkyi ja laitteisto peit-
tyi maamassoihin. Maanvieremät ta-
pahtuivat lepopäivinä, kun kaivokses-
sa ei ollut työväkeä, joten tragedioilta
vältyttiin. Luonnonkatastrofin seura-
ukset osoittautuivat siinä määrin mer-

kittäviksi, että töiden jatkaminen en-
tisellä teknologialla oli tullut mahdot-
tomaksi.

Vuodesta 1958 siirryttiin hydrome-
kaanisiin menetelmiin maansiirrossa.
Voimakkaan vesitykin avulla sivukivi-
en päällimmäinen kerros (se ulottui
vanhassa kaivoksessa 38 metriin) luhis-
tui ja muuttui lietteeksi. Imuruoppaa-
jalla se pumpattiin mereen. Ohut ker-
ros sivukiveä, 1,5–2 metriä, joka peitti
vaaleansinisen maa-aineksen, poistet-
tiin kaivurilla. Meripihkaa sisältävä
maa-aines toimitettiin sähköjunilla tai
putkijärjestelmällä rikastetehtaaseen.

Vuonna 1960 oli hyväksytty halli-
tuksen päätös uuden kaivoksen raken-
tamisesta Primorskiin. Se sijaitsee 2–3
kilometriä idempänä Meripihkakyläs-
tä, Jantarnyjstä. Mutta uusi kaivos ei
toteuttanut sille asetettuja toiveita. Ki-
vien suuren määrän vuoksi imuruop-
paajat osoittautuivat kelvottomiksi.
Kun uusi kaivos käynnistyi, sillä saa-
tiin vain noin sata tonnia meripihkaa
vuodessa.

Panoraama Meripihkakombinaatin kaivosalueesta, toukokuu 2013 ja
lähikuvia kaivostoiminnasta (viereinen sivu). Kuvat: Liisa Hertell.
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Kombinaatin opas (vas.) ja tulkkimme Na-
talja Jokinen kaivoksen ylätasanteella.Kuva:
Liisa Hertell.

Kaiverrustyö Meripihkakombinaatin
museossa. Kuva: Liisa Hertell.
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Oli siis jatkettava työtä vanhassa
kaivoksessa, huolimatta sen virallises-
ta sulkemisesta vuonna 1972. Kombi-
naatin johto päätti käynnistää työt
meren rannalla. Vesitykeillä huuhdel-
tiin rannan maaperää. Jo 1972 sieltä
saatiin 450 tonnia meripihkaa. Hiek-
karantakaivoksen paremmuus oli sii-
nä, että täältä saadun meripihkan val-
mistushinta oli kolme kertaa alempi
kuin uudessa kaivoksessa. Syynä oli
esiintymän mataluus, sillä syvyys oli
vain 10–12 metriä (uudessa kaivokses-
sa vaaleansinisen maan kerros sijaitsi
50–60 metrin syvyydessä). Vaikeuksis-
ta huolimatta kombinaatin onnistui
lisätä tuotantoa. Kun 1950-luvulla tuo-
tettiin keskimäärin 240 tonnia meri-
pihkaa, niin 60-luvulla 400 tonnia, 70-
luvulla 600 tonnia ja 90-luvulla noin
700 tonnia vuodessa, mikä ylitti mel-
kein kaksinkertaisesti ennen sotaa ol-
leen tason.

Perestroikan vauhdissa yritys yksi-
tyistettiin. Petuhov, kombinaatin en-
tisen johtajan sijainen, kuitenkin pa-
lautti kaivoksen valtion omaisuudek-
si. Maaliskuussa 2003 Meripihkakom-
binaatin johtoon saatiin ihmisiä, joilla
oli kyky johtaa yritys pois kriisitilan-
teista. Vähitellen, kuukausi kuukaudel-
ta, kombinaatti uudistui. Toiminta
jaettiin kahdeksi yritykseksi: kaivoksek-
si ja tuotetehtaaksi. Kaivoksessa sovel-
lettiin vesitykkitekniikkaa. Tänä päivä-
nä Kaliningradin meripihkakombi-
naatti koostuu kolmesta yrityksestä:
kahdesta raaka-aineyrityksestä, jotka
ovat GUP Kaliningradin meripihka-
kombinaatti ja OAO Kaliningradin
meripihkakombinaatti sekä tuotanto-
yritys – OAO Meripihka – jalokiviteol-
lisuus. Vuosina 2007–2008 meripihkan
tuotanto oli jo keskimäärin 350 ton-
nia.

Päämääränä on ollut siirtyä raaka-
aineen myynnistä tuotan-
toon, jossa meripihkan arvo
lisääntyy. Tällaista lisäarvoa
tuottavat korkealaatuiset jalo-

kivityöt, kansanelämään kuuluvat esi-
neet, design-työt ja lisäksi farmakolo-
gian, kosmetologian jne. alan tuotteet.
Neuvotteluja on käyty eräiden maail-
manlaajuisten yhtiöiden kanssa yhteis-
tuotannon luomisesta.

Kaliningradin meripihkakombi-
naatti on myös kehittänyt matkailuun
ja tuotteidensa markkinointiin uuden
turistireitin nimeltä Päivä aurinkoisen
kiven kanssa. Turisteilla on mahdolli-
suus nähdä meripihkan tuotantoa kai-
voksen katselutasanteelta, jalokivikoru-
jen valmistusta työpajassa ja tutustua
kombinaatin museon meripihkakoko-
elmaan, koruihin ja taitavien kivenveis-
täjien teoksiin. Katselutasanteelle on
rakennettu hiekkalaatikko, johon on
tuotu meripihkapaloja sisältävää vaa-
leansinistä savea kävijöiden kaivelta-
vaksi. Vierailu meripihkakaivoksessa,
jossa on 90 prosenttia maailman me-
ripihkavarannoista, on saavuttanut jo
suurta suosiota. 
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Lähde: Meripihkakombinaatin kehi-
tyksen historia, Jantarnyj 2009.
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ivi-ihmisen tutustuessa
Gdanskin nähtävyyksiin
on Meripihkamuseo
luonnollisesti yksi tär-
keimmistä kohteista, jo-

ten kannattaa suunnata vanhan kau-
pungin Ulica Dlugalle, jonka luoteis-
päässä museo sijaitsee.

Gdanskin meripihkamuseo on pe-
rustettu 2006 ja se sijaitsee Gdanskin
linnoitukseen kuuluneessa, 1400-lu-
vulta peräisin olevassa, goottilaistyyli-
sessä rakennuksessa. Meripihkakoko-
elmat on sijoitettu sen entiseen vanki-
torniin. Kadulta astutaan sisäpihalle ja
kiivetään portaat ylös museon lipun-
myyntitilaan, jossa on myös pieni
museokauppa.

Museon kokoelmat on jaettu tornin
eri kerroksiin siten, että aloitetaan his-
torian hämäristä, jolloin meripihka on
syntynyt ja edetään kerros kerrokselta
kohti nykypäivää.

Kapeat ja jyrkät portaat vievät en-
simmäiseen museokerrokseen, jossa
kerrotaan meripihkan syntyhistoriasta
ja esitellään raakameripihkaa eri väreis-
sään. Luonnollisesti sillä on myös ko-
koelma meripihkaa ötököineen ja kas-
vinkappaleineen. Seuraavaksi ovat vuo-
rossa menneitten vuosisatojen meripih-
kaesineet. Siellä on koruja, figuureja,
lippaita, maljoja, käyttöesineitä aina
keskiajalta asti. Useimpien arvellaan
olevan Gdanskin omien mestareiden
töitä, mutta esineiden valmistajia on
vaikea jäljittää, sillä niitä ei ollut tapa-

Meripihkamuseo Gdanskissa

na signeerata. Tässäkin museossa on
ainoastaan muutama esine, josta sig-
neeraus löytyy.

Ylöspäin kiivetessä saavutaan saliin,
jonka ovat vallanneet uudemmat me-
ripihkasta tehdyt esineet. Niihin on
useimmiten yhdistetty muita materi-
aaleja, kuten eri metalleja. Sielläkin on
figuureja, rasioita, maljoja, asusteita –
kaikkea, mitä ”hullu” luovuus voi ai-
kaan saada. Erityisesti on mieleen jää-
nyt tunikapituinen liivi, joka on ku-
dottu kalaverkon tapaan hopealangas-
ta. Siinä on ”solmuina” soikeita meri-
pihkahelmiä. Ja sivuhuoneeseen poike-

Anna-Maija Rae

Muzeum Bursztynu

tessa löytää yllätyksekseen meripihkai-
sen, soittokelpoisen Stratocaster-kita-
ran.

Korut ovat pääasiassa yläkerroksis-
sa. Siellä on koruja, joihin on käytetty
pyöröhiottua meripihkaa, mutta myös
laadukkaasta, läpinäkyvästä, puhtaas-
ta meripihkasta viistehiottuja helmiä,
korvakoruja, sormuksia. Aivan tornin
huipulla on esillä nuorten korumuo-
toilijoiden veistoksellisia luomuksia –
upeita, uniikkeja koruja, joista useim-
piin on yhdistetty massiivista hopeaa.

Gdanskin julistettua itsensä Maail-
man Meripihkapääkaupungiksi, on

Muinaisten ötököiden ihailua. Altavalaistavat näyttelyvitriinit tuovat museoluokan
meripihkojen erikoislaadun hienosti esiin. Kuva: Anna-Maija Rae.
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Meripihkaksi kovettuneen
pihkan alkuperämetsät sijait-

sivat kymmeniä miljoonia vuosia
sitten enimmäkseen Skandinaviassa,
ilmeisesti myös nykyisen Suomen
alueella. Täältä mannerjäätiköt ja
niitä edeltäneet jättiläisjoet kuitenkin
ovat kuluttaneet ja kuljettaneet meri-
pihkojen ikäiset sedimentit Baltiaan
ja kauemmaksi. Jossain kallioperän
syvänteessä olisi voinut säilyä meri-
pihkanikäisiä sedimenttejä, mutta
tästä ei ole vielä löytynyt edes
vihjeitä.

Ruotsin ja Baltian rannoille ajau-
tuneista rakkoleväpaakuista löytyy
satunnaisesti piikiviä ja meripihkaa.
Niitä on kulkeutunut ruskoleviin
kiinnittyneenä merivirtojen mukana
Itämeren eteläosista. Syysmyrskyjen
jälkeen Suomenlahden rannikolta
voisi ainakin teoriassa löytyä tänne
levälauttojen mukana kellunutta
meripihkaa. Olen rantoja kulkies-
sani myös tarkkaillut mahdollisia
meripihkoja. Vielä ei ole tärpännyt.
Yhtenä syksynä tosin törmäsin ran-
nalla villisian raatoon. Se lienee
kulkeutunut merivirtojen mukana
Suomenlahden yli.

Suomesta on kirjallisuudessa me-
ripihkasta kolme mainintaa. Kaksi
pari sataa vuotta vanhaa havaintoa
on Turun saaristosta. Nuo näytteet
tuhoutuivat Turun palossa 1800-
luvun alussa. Niiden aitoudesta ei
ole tarkempaa tietoa. Inkoon Ingars-
kilasta sata vuotta sitten pellosta
löydetyt meripihkapalat on taltioitu
Museoviraston kellariin. Ne on tul-
kittu kivikautisen pihkakauppiaan
kätköksi. Kampakeraamisen ajan
kivikaudella meripihka oli Suomen
alueella melkein ainut korukivi,
mutta sen selitetään olleen Baltian
kautta tuotua kauppatavaraa. 

Kari A. Kinnunen

aloitettu hanke täysin uudesta raken-
nuksesta, josta on tuleva meripihkamu-
seon uusi koti. Uutta museota suun-
nitellaan pystytettäväksi vanhan kau-
pungin saarille, joen partaalle. Mikäli
suunnitelmat toteutuvat, tulee Gdans-
kissa olemaan arkkitehtuurisesti ainut-
laatuinen museorakennus ja siellä ny-

kyisestään laajennettu meripihkakoko-
elma. Sitä odotellessa on vanha vanki-
torni kelpo tutustumiskohde. Mutta,
liikuntarajoitteiset älkööt vaivautuko.

Meripihkamuseo löytyy osoitteesta
Targ Weglowy 26 ja sen nettisivut
www.mhmg.gda.pl. 

Hopealangasta ja meripihkahelmistä punottu
asuste. Kuva: Anna-Maija Rae.

Voisiko
Suomesta
yhä löytää
meripihkaa?

Voisiko
Suomesta
yhä löytää
meripihkaa?
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Modernissa korumuotoilussa meripihka on suosittu raaka-aine. Muovin tapaan helposti
työstettävä materiaali ei aseta esteitä taiteilijan luovuudelle. Kuva: Anna-Maija Rae.

Uutta muotoilua museon tämäkin meri-
pihkakoru. Kuva: Anna-Maija Rae.
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Talvivaaran punainen korukivi

ampereen Kivikerhon
Itä-Suomen retkellä
vierailtiin viime kesä-
kuussa Satu Hietalan
(GTK) ja Hannu Lah-
tisen (Talvivaara)

opastuksella Talvivaaran kaivoksella ja
sen tarvekivilouhoksella Kuusimäen-
kuljussa. Talvivaaran kaivosgeologit
olivat jo louhinnan yhteydessä kiinnit-
täneet huomiotaan rodoniitin näköi-
seen punaiseen mineraaliin. Värikäs
kivi herätti kerholaisissa ihastusta ja
mutta myös monia kysymyksiä mine-
raalikoostumukseen liittyen. Kivi jou-
duttiin lopulta tutkimaan laboratori-
ossa, sillä silmämääräiset arviot erityi-
sesti punaisen aineksen luonteesta vaih-
telivat melkoisesti. Tunnistus vaati lo-
pulta useampaa laboratoriomenetel-
mää ja vei kaikkinensa pari kuukautta
aikaa.

Ensin selvisi polarisaatiomikroskoo-
pilla ohuthieestä, että punainen kivi
koostuu useammasta hienorakeisesta
(0,1–0,4 mm) mineraalista, ja että sen
jademainen kiinteys ja sitkeys johtu-
vat kuituisesta, mikrokiteisestä raken-
teesta. Punainen aines jäi kuitenkin
tunnistamatta johtuen sen hienorakei-
suudesta.

Tavallisesti käyttökelpoiset taiteker-
roin- ja tiheysmittaukset eivät antaneet
yksiselitteistä tulosta. Pyyhkäisyelekt-
ronimikroskoopin kemialliseen analy-
tiikkaan (SEM EDS) ei voitu turvau-
tua, koska näin mikrokiteisessä ainek-
sessa analytiikka olisi antanut vain ko-
konaiskoostumuksen. Seuraavaksi ko-

keiltiin röntgendiffraktio (XRD) me-
netelmää. Talvivaaran näyte olikin en-
simmäisiä, joita tutkittiin GTK:n Tut-
kimuslaboratorion uudella diffrakto-
metrillä (Bruker D8 Discovery). Näyt-
teet preparoi ja ajoi Sari Summanen.
Diffraktiospektrit tulkitsi Mia Tiljan-
der.

Mian tulkinnan mukaan kivi koos-
tuu pääasiallisesti seuraavista mineraa-
leista: zoisiitti, kvartsi, albiitti, analsii-
mi, kalsiitti, klinozoisiitti ja muskoviit-
ti. Kiven punaisimmissa kohdissa ha-
vaittiin esiintyvän erityisen runsaasti
zoisiittia ja klinozoisiittia. Tämä viit-
tasi siihen, että punaisen värin aiheut-
taja olisi mangaanipitoinen zoisiitti eli
thuliitti. Zoisiittia esiintyy myös har-
maassa albiitissa liekkimäisinä sul-
keumina.

Määrityksen varmistamiseksi mitat-
tiin punaisten kohtien mangaanipitoi-
suus. Satu Hietala mittasi GTK:n Kuo-
pion kansannäytetoimiston kannetta-
valla XRF-analysaattorilla punaisten
kohtien mangaanipitoisuuden vaihte-
levan 130–420 ppm rajoissa, mikä tu-
kee thuliitti-tulkintaa. Tämä varmisti
määrityksen thuliitiksi. Louhoksen
kvartsiitin mangaanipitoisuus oli Sa-
dun mukaan 60–200 ppm (mittauk-
sia 10 kpl kahdesta näytteestä). Vertai-
lun vuoksi Satu teki analyysit Norjan
kansalliskivestä, voimakkaan punaises-
ta thuliitista. Sen mangaanipitoisuus
osoittautui selvästi korkeammaksi
(1900–2250 ppm), kuten sopi vah-
vemman punaisuuden perusteella olet-
taakin.

T
thuliittiathuliittia

Suomen
thuliittihavainnot

Talvivaaran sepelilouhoksen thuliitti-
kivi esiintyy kvartsiitin hydrotermisesti
muuttuneissa liikuntosaumoissa. Niis-
sä zoisiitti on paikoin punaista, klino-
zoisiitti enimmäkseen harmaata. Mi-
neraaliseurue zoisiitti-klinozoisiitti-

Kari A. Kinnunen, Satu Hietala ja Mia Tiljander

sisältääsisältää

Aukeaman taustakuvassa Tampereen kivikerholaisia kesäkuussa 2013
Talvivaaran kaivoksen tarvekivilouhoksella. Kuva: Liisa Hertell.

26 Kiviharrastajan Kuvalehti

Talvivaaran thuliittikivi esiintyy hydrotermi-
sinä kiteyminä kvartsiitin liikuntosaumoissa.
Kivi on varsin moni-ilmeinen ja hiojaa inspi-
roiva materiaali. Näytteen pituus 8 cm. Näyte:
Timo Railamo. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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kvartsi-albiitti-muskoviitti viittaa zoi-
siitin kiteytymisen tapahtuneen 300–
400 celsiusasteen lämpötilassa. Lämpö-
tilan laskiessa osa aineksesta on ilmei-
sesti muuttunut analsiimiksi.

Suomessa on löydetty thuliittia
enimmäkseen karsikivistä. Ensimmäi-
sen löydön Helsingin Töölöstä julkisti
vuonna 1943 GTK:n pääkemisti Lau-

ri Lokka. Lahti (1996) on tutkinut eräi-
tä Etelä-Suomen löytöpaikkoja. Eniten
thuliittilöytöjä lienee Suomessa tehnyt
mineraaliharrastaja Väinö Kotilainen
(Kinnunen 2007). Parhaimmat kiteet
on löydetty Vantaan Fazerilasta. Hy-
viä thuliittikarsikiviä nähtiin myös
Vantaan Silvolan tunnelityömaalla ja
Vantaan Katriinantien tietyömaalla.

Havaintoja mahdollisista thuliiteista
on myös Kurikan Lehtivuorelta (irto-
kiviä), Otamosta ja Helsingin Hertto-
niemestä sekä Meilahdesta.

Koehionta
Talvivaran thuliittikiveä koehiottiin
viime kesänä. Timo Railamo kokeili
kiveen useampaa hionta- ja kiillotus-

27MINERALIA   NRO  3 / 2013

Talvivaaran koehiottua thuliittikiveä. Aines muistuttaa suuresti rodoniittia.
Kiven läpimitta 39 mm. Näyte ja hionta: Timo Railamo. Kuva: Liisa Hertell.
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menetelmää. Timpan mukaan parhai-
ten kiillotus onnistui timanttinauhoilla.
Kovuudeltaan vaihtelevia hienorakei-
sia mineraaleja sisältävä kivi kiillottui
lopulta yllättävän hyvin. Kovuuseroja
enemmän hiontaa häiritsivät lukuisat
mikrohalkeamat. Kvartsiitin louhin-
nassa lienee käytetty voimakasta omi-
naispanostusta. Se rikkoo kiveä sopi-
vasti sepeliksi mutta huonontaa mah-
dollisen korukiviaineksen laatua.

Talvivaaran punaisessa paikoin läik-
kinä esiintyvät pehmeämmät mineraa-
lit kuten muskoviitti, kalsiitti ja anal-
siimi jäävät kiillotuksessa helposti kuo-
palle. Paras kiillotustulos saadaan jos
käytetään timanttia kovalla laikalla.
Kiillotetun kiven pinnassa kovuuserot
näkyvät vain heikkona mikroreliefinä
ja mineraalien väliset taitekerroinerot
heijastuskyvyn vähäisenä vaihteluna.
Muskoviittia ja analsiimia sisältävät

 Thuliittikiteitä
Vantaan Fazerilan
karsikivessä. Kiteiden
sisäosa ruskeaa zoisiit-
tia ja uloin vyöhyke
punaista mangaani-
rikasta thuliittia.
Valkoinen aines
kiteiden ympärillä
osittain pois hapotet-
tua kalsiittia. Näyt-
teen kerännyt: Väinö
Kotilainen. Kiteiden
pituus 2,6 mm.
Kokoelma ja mikro-
skooppikuva: Kari A.
Kinnunen.

  Hannu Lahtinen
(Talvivaara) ja
kivikerholaisia.
Kuva: Satu Hietala.

 Risto Ilvonen ja
Talvivaaran punainen.
Kuva: Satu Hietala.

kohdat ovat heikosti kuopalla. Kalsiit-
ti on syvimmissä kuopissa. Aineksen
päämineraalit zoisiitti ja klinozoisiitti
ovat kovuudeltaan kvartsin luokkaa,
joten kiveen saa hiottaessa kiiltävän ja
kestävän pinnan.  

 Thuliittia kvartsii-
tin liikuntosaumoissa.
Kuva: Satu Hietala.

Kirjallisuutta
Kinnunen, Kari A. (2007) Väinö Kotilaisen
mineraalilöytöjä Etelä-Suomesta. Kivi 25 (1),
25–30.
Lahti, Seppo I. (1996) Zoisiitista ja eräistä har-
vinaisemmista epidoottimineraaleista. Kivi 14
(3), 14–25.
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Geologi tarjoaa kuudesti vuodessa geologisia ja geologiaa sivuavia
artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedon-
antoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja ja esittelyjä.

Geologi-lehteä julkaisee Suomen Geologinen Seura ry.

TILAA NYT!
Geologi-lehti sisältyy Suomen Geologisen Seuran jäsenmaksuun

(39 € / vuosi, perustutkinto-opiskelijat ja eläkeläiset 21 € / vuosi).

GEOLOGI-LEHDEN TILAUSHINNAT
Vuosikerta: 28 € / vuosi

Vuosikerta ulkomaille: 33 € / vuosi
Viisivuotistilaus: 110 € / 5 vuotta

Jäsenhakemukset, ilmoitushinnat ja lisätiedot tilauksista:
www.geologinenseura.fi

Kotimaisen geologian pää-äänenkannattaja
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iteet ovat olleet kaikkein mieluisimpia kerätä”,
kertoo Mikko Ylönen, Kuopion kivikerhon pit-
käaikainen jäsen. Tosin, Mikon kivivitriineistä
nousee esille myös aivan uskomaton fossiiliko-

koelma. Voisin väittää etten ole kenelläkään nähnyt näin hienoja
ja kookkaita fossiileja kotikokoelmassa ja jotka kaikki ovat todel-
lisia keräilyharvinaisuuksia. Tänä päivänä tämänkaltaisten näyt-
teiden hankkiminen on lähes mahdotonta. Mikko aloitti kivihar-
rastuksen noin kolmekymmentä vuotta sitten. Ensimmäisen sy-
käyksen harrastukselle antoi työpaikalla vieraillut trukin korjaaja.
Hän kertoi omistavansa kivistä tehtyjä tuhkakuppeja. Eräs mie-
leen jäänyt tuhkakuppi oli valmistettu kromidiopsidista. Mikko
vieraili hänen luonaan, jossa hyllyt olivat täynnä kiviä. Nyt Mi-
kon luona on kokonainen huone ja olohuoneen sivuseinä täynnä

Mikko Ylönen – Kuopion
kerhon veteraanijäsen

uopion kivikerho ry on vuonna 1990 perustettu yh-
distys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kivi-
harrastusta ja kiviharrastajien toimintaa. Toimintaam-
me osallistuu monen ikäisiä ”tyttöjä ja poikia” aina

lapsista ikääntyneisiin. Kerhomme jäsenissä on monenmoisia ki-
viharrastajia; mineraali- ja fossiiliharrastajia sekä korukivistä ja ko-
rujen sekä koriste-esineiden hionnasta kiinnostuneita. Usein sama
henkilö onkin kiinnostunut monesta aiheesta.

Retkillä tehdään mineraalilöytöjä sekä kerätään hionta-
materiaalia. Kuopion kivikerho järjestää joka vuosi useita retkiä
luontoon, louhoksille, kaivoksille sekä muihin mielenkiintoisiin
paikkoihin. Viime vuosien retkikohteita ovat olleet mm. Pyhäsal-
men kaivos, Yaran fosforikaivos Siilinjärvellä, Mökkivaaran kro-
midiopsidilouhos Outokummussa ja lisäksi olemme tehneet muun
muassa luolaretken Suonenjoelle. Tänä kesänä toteutimme Etelä-
Pohjanmaan kierroksen kolmen päivän aikana, jolloin kiersimme
useita kivipaikkoja ja louhoksia. Mukana on ollut oppaita omasta
joukosta tai Geologian tutkimuskeskuksesta. GTK onkin vuosi-
en myötä ollut kerhollemme erittäin hyvä yhteistyökumppani ja
saamme kiittää GTK:n asiantuntijoita myös hienoista luennois-
ta, joita pääsemme vuosittain kuulemaan.

Kurssit ovat osa kerhon toimintaa. Järjestämme myös kurs-
seja kiviin liittyen. Kerholla on ollut mm. Kivenhionnan alkeet
sekä hopeakurssi. Hopeakurssilla moni kerholainen teki itse hio-
maansa kiveen korupohjan.

KERHOILLAT
Talvikuukausina syyskuusta toukokuuhun järjestämme kerhoil-
toja Kuopiossa Jynkän Monarilla. Kerhoillat ovat torstaisin klo
17.30 alkaen. Alkuilta on varattu lapsille ja nuorille klo 19 saakka

Kuopion kivikerho esittäytyy
“Parempi kivi vaikka kengässä kuin kymmenen pientareella” – Kivikerhon motto

Veikko Helpin kivet kiinnostivat kaikenikäisiä kerholaisia viime
kevättalven teemaillassa. Kuva: Tarja Tervo-Heikkinen.

Kivikerho vierailemassa Pyhäsalmen kaivoksessa 1410 metrin
syvyydessä vuonna 2012. Kuva: Satu Hietala, GTK.

ja sen jälkeen aikuisille aina ilta yhdeksään. Illoissa mm. hiotaan
ja sahaillaan kiviä sekä keskustellaan löydöistä ja löytöpaikoista.
Teematorstaisin, noin kerran kuussa, kuulemme luentoja, katse-
lemme työnäytöksiä sekä tapaamme uusia ihmisiä. Teemme talvi-
aikaan myös yritysvierailuja sopiviin lähialueella oleviin kivialan
yrityksiin.

Kiviharrastus on mukava, monipuolinen ja luonnonläheinen sekä
kaikille sopiva koko perheen harrastus. Yhteistyössä on voimaa!
Vieraile verkkosivuillamme osoitteessa: www.kivikerho.net
Löydät meidät myös Facebookista!

K I V I K E R H O T  T U T U K S I

Tarja Tervo-Heikkinen ja Satu Hietala, GTK

Satu Hietala

K

K”
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Kivi- ja fossiilinäytteille saanut varata jopa pöytätilaa, koska ne ovat
melko kookkaita. Kuvassa Mikolla on kädessään Helsingin metrotyö-
maalta löytynyt kookas kvartsikide. Kuva: Jari Nenonen, GTK.

vitriinejä, joissa fossiilien lisäksi on paljon kotimaisia näytteitä.
Kotimaiset näytteet ovat useimmiten kiviharrastajille tutuista pai-
koista kerättyjä sekä toisilta kiviharrastajilta saatuja ja vaihdettu-
ja.

Mikon näytteet ovat laadullisesti museoluokkaa, parhaimpien
näytteiden kärkipäästä. Hän on itse myös etsinyt kiviä useista
paikoista kuten Kuusamon Rukalta, Kolarin Laurinojalta, Seinä-
joen Haapaluomalta, Kuortaneen Kaatialasta, Outokummusta
sekä Luumäen beryllilouhokselta. Vain oikeastaan yhdessä tun-
netussa kiteiden ja mineraalien löytöpaikassa Mikko ei ole käy-
nyt, nimittäin Kotkan topaasilouhoksella.

Mikko on hankkinut kivi-, mineraali- sekä fossiilinäytteitä ki-
vimessuilta ja sitä kautta muut harrastajat ovat myös tulleet tu-
tuksi. Mikko muistaakin yhden hauskan jutun Lahden messuil-
ta, jolloin Mikolta kysyttiin tunteeko hän erästä keräilijää Kuopi-
osta, Ylösen Mikkoa? Tähän Mikko luonnollisesti vastasi, että ”täs-
sähän minä”. Kotimaan messujen lisäksi Mikko on käynyt myös
ulkomailla ja mm. Saksassa Idar-Obersteinin mineraalimessuilla
hän on käynyt kaksi kertaa. Kokoelma on kyllä yksi parhaimpia
yksityiskokoelmia, joita olen nähnyt, harvalla on kotonaan ihan
aito dinosauruksen muna tai puhumattakaan kadehdittavan hie-
nosta uvaroviittikiteestä.

Kokoelma kuitenkin pienenee vähitellen, sillä Mikko on myy-
mässä osaa näytteistään. Mikäli näytteet kiinnostavat, voi olla
Mikon veljeen Mattiin yhteydessä: moottorimatti@gmail.com. 

Mikolla on omistuksessaan eräs suurimmista yksittäisistä Luoston
ametistikiteistä. Kuva: Jari Nenonen, GTK.

Keräilyharvinaisuus on myös tämä 440 miljoonaa vuotta vanha
trilobiitti (Asaphus cf. Expansus). Löytöpaikka Volhov-joki, Pietari,
Venäjä. Fossiii on kaiverrettu taidolla kivestä esiin. Kuva: Tarja
Tervo-Heikkinen.

Outokummun kromidiopsidinäyte on läpikuultava, kauniin vihreän
värinen. Näytteessä on myös kuparikiisua. Mikko Ylösen kokoelma.
Kuva: Tarja Tervo-Heikkinen.
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spoo-päivänä 31.8.2013
kaupunki täyttyi erilaisis-
ta tapahtumista. Geologi-
an tutkimuskeskus (GTK)

osallistui Espoo-päivään järjestä-
mällä avoimet ovet Otaniemessä ja
geologisen retken Leppävaaraan.
GTK:n osallistumisesta Espoo-päi-
vään on jo muodostumassa perin-
ne. Päivä tarjosi monipuolista oh-
jelmaa Otaniemessä ja Leppävaaras-
sa retkeilijät pääsivät tutustumaan
Urheilupuiston ja Vallikallion kau-
punkipolun geologisiin ja historial-
lisiin kohteisiin. Tässä esitellään ly-
hyesti päivän tapahtumia.

Otaniemen avoimet ovet
Yhteistä kaupunkipäivää juhlistet-
tiin Otaniemessä perinteiseen ta-

paan elokuun viimeisenä lauantai-
na 31.8.2013 klo 10–15. GTK
osallistui teemapäivään avoimin
ovin nyt kolmatta kertaa. Päivän
parhaimpina tunteina oli väkeä
sekä pihalla että sisätiloissa lähes
tungokseen asti. Päivän päätteeksi
kirjattiin uusi avointen ovien kävi-
jäennätys: aulapalvelun laskennan
mukaan GTK:n tiloissa vieraili
peräti 437 henkeä.

Geologiaa sekä nuorille
että varttuneille
Avoimet ovet Otaniemessä näyttää
houkuttelevan sekä vakiokävijöitä
että yhä kasvavassa määrin lapsiper-
heitä. GTK:n piha-alueelle oli ra-
kennettu kullanhuuhdontapaikka
lapsille. Vaskoolia heilutti päivän

Toni Eerola ja Pauli Vartia

avasi ovensa Otaniemessä ja järjesti
retken Leppävaaraan Espoo-päivänä

Avoimet ovet houkuttelivat runsaasti väkeä GTK:lle Otaniemeen kivien ja geologian äärelle Espoo-päivänä. Taustalla geologi Markus Vaarma
vastailee kysymyksiin. Kuva: Pauli Vartia, GTK.

Geologian tutkimuskeskus

Vaskaajat keskittyvät työhönsä erikoistutkija Irmeli
Mänttärin opastuksella. Kuva: Pauli Vartia, GTK.

E
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aikana 80 innokasta vierailijaa. Hip-
puja etsiessä kuultiin myös tarinoita
kultamailta GTK:n konkareiden ker-
tomana. Pihan toinen teltta oli varattu
Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistyk-
sen (SJHY) käyttöön. Yhdistyksen jä-
senet esittelivät erilaisia kiventyöstötek-
niikoita käytännön esimerkeillä pyö-
rö- ja viistehionnasta, kaiverruksesta
sekä tyynyhionnasta. Suosiota sai myös

lapsille suunnattu hiontapaikka, jossa
sai muotoilla oman riipuksen vuolu-
kivestä. SJHY:n toiminnasta sai lisätie-
toa aulan tietopisteestä.

Aiempien vuosien tapaan sisätilois-
sa tutustuttiin geologiemme esille kai-
vamiin malmi-, kivilaji- ja mineraali-
näytteisiin – ja jopa dinosauruksen
hampaisiin – mikroskoopin ja muiden
analyysivälineiden avulla. Päivän tee-

Nuoria kiviharrastajia tutkimusvälineiden ääressä. Kuva: Pauli Vartia, GTK.

Geologisen tiedon tarve on laa-
jaa ja ulottuu hyvin erilaisiin

yhteiskunnan tarpeisiin. Siksi geologi-
aa kannattaa tuoda esiin suurelle ylei-
sölle myös ja varsinkin kaupunkiym-
päristössä. Monilla kaupunkialueilla
onkin lukuisia paikallista tai alueellis-
ta merkitystä omaavia luontokohteita
ja muinaismuistoja. Asukkailla ei kui-
tenkaan ole usein tietoa näiden sijain-
nista tai merkityksestä. Lähiluonnon
kohteiden merkitys voidaan helposti
myös unohtaa koulujen opetuksessa.

Espoo-päivän kunniaksi GTK on jo

Lähigeologiaa kaikille! Tulivuorista kaupunginosaksi
– retki Leppävaaran geologisille ja historiallisille kohteille

maan kuuluu myös yleisön mukanaan
tuomien kivinäytteiden tunnistami-
nen. Tässä puuhassa vierähti jokunen
tovi, koska pöydän ääreen tuotiin ar-
vioitavaksi kymmeniä ympäri Suomea
löydettyjä näytteitä. Olipa joukossa
muutamia ulkomaisiakin erikoisuuk-
sia. Kivien tutkiminen ja keräily har-
rasteena ei kiinnostuneiden määrästä
päätellen näytä olevan ainakaan laan-
tumaan päin. Sen verran innokkaita
kävijöitä riitti.

Geonäyttelyn opastetuille kierroksil-
le ja Sederholm-salissa pyöriville jän-
nittäville videonäytöksille riitti kysyn-
tää koko päivän ajan. Edelleen häm-
mästeltiin, kuinka harva kävijä oli tie-
toinen hienon näyttelymme olemassa-
olosta. Myös kirjasto kokoelmineen oli
avoinna yleisölle.

Aulassa esiteltiin lisäksi tämän vuo-
den retkikohteemme Leppävaaran
ympäristön geologiaa postereiden ja
asiantuntijoiden voimin. Opastettua
tapahtumaa varten tehty lehtinen tart-
tui monen kävijän mukaan, joten rei-
tillä nähdään jatkossa myös omatoimi-
sia retkeilijöitä.

Yleisön suora palaute oli varsin po-
sitiivista ja tapahtumalle toivottiin jat-
koa tulevinakin vuosina.

Päivän järjestelyihin osallistui run-
sas joukko GTK:laisia, noin 15 hen-
keä. Jälleen kerran, tässä tapahtumas-
sa oli ilo olla mukana! Seuraavan vuo-
den Espoo-päivän ohjelmaa suunnitel-
laan jo.

useina vuosina järjestänyt Lähigeolo-
gia-retkiä eri puolille Espoota. Tämän
vuoden Espoo-päivänä GTK järjesti
retken Leppävaaraan, mihin oli aiem-
min suunniteltu geologinen kaupun-
kipolku (Suomen Luonto 7/2000).
Retki toteutettiin yhteistyössä Leppä-
vaara-Seuran kanssa, jonka kojulta Via-
porintorilta n. 30 hengen retkikunta
lähti kohti ensimmäistä kohdettaan
klo. 12. Reipas kävely entiselle Kehä
I:n kallioleikkaukselle toimi verrytte-
lynä n. viiden kilometrin reitille. Koh-
teita oli retkelle ja oppaaseen valittu 10.

Osallistujille jaettiin retkiopas (Geolo-
gian tutkimuskeskus 2013). Oppaita
oli saatavilla myös Leppävaara-Seuran
kojulta Viaporintorilla ja GTK:ssa
Otaniemessä. Ne menivät kuin kuu-
mille kiville, loppuen molemmista pai-
koista kesken.

Vaikka vähän ennen retkelle lähtöä
sää näytti sateiselta, hyvä sää suosi kui-
tenkin osallistujia. Oppaina retkellä
toimivat geologit Toni Eerola ja Mika-
el Eklund, jotka kertoivat kivilajeista
ja niiden synnystä, miljardien vuosien
saatossa tapahtuneista ympäristön- ja
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Espoon Leppävaaran Vallikalliossa ja
Urheilupuiston alueella on useita

geologisia, biologisia ja historiallisia koh-
teita. Kohteet on yhdistetty luontopoluksi
alueella jo olemassa olevan tie- ja ulkoilu-
reittiverkoston avulla. Reitin kokonaispi-
tuus on n. 7 km. Osa reitistä kulkee raken-
netussa ympäristössä, mutta suuri osa koh-
teista löytyy Leppävaaran urheilupuiston
alueelta, missä on vaihtelevaa maastoa ja
metsää ja jota käytetään monien eri urhei-
lulajien harjoittamiseen. Alueella on myös
kouluja.

Suuri osa alueen kohteista on geotieteel-
lisiä, kivikuntaan ja maaperään kuuluvia,
vaikka jollakin geologiaan liittyvällä koh-
teella saattaa olla myös biologista ja histo-
riallistakin merkitystä, tai toisinpäin. Mui-
naiset kallioperäkohteet ovat gabroissa, am-
fiboliitteissa, kvartsimaasälpägneisseissä,
-liuskeissa ja granitoideissa. Ne kuvastavat
Etelä-Suomen peruskallion geologiaa n.
1900 miljoonan vuoden takaa, aina tuli-
peräisestä toiminnasta svekofennialaiseen
vuorijonomuodostukseen. Kohteissa voi-
daan tarkastella ja opettaa kallioperän lii-
kuntoihin ja poimutukseen liittyviä raken-
teita sekä tuliperäisiin pintakiviin ja kivi-
sulasta syntyneisiin syväkiviin ja niiden
muuntumiseen ja poimuttumiseen liitty-
viä piirteitä.

Maaperäkohteet kuvastavat viimeisim-
män jääkauden aikaista ja noin 13 000

Leppävaaran Vallikallio ja Urheilupuisto lähigeologisena retkikohteena
vuotta vanhaa jäätikön sulamisen jälkeistä
aikaa. Näitä edustavat erikokoiset siirto-
lohkareet, jäätikköjokien-, muinaisen me-
renpohjan-, muinaisrantojen- sekä me-
anderoivan Monikonpuron muinaiset uo-
mat ja hiekkakerrostumat. Arkeologisia ja
historiallisia kohteita ovat mm. pronssikau-
tiset kiviröykkiöhaudat, 1800-luvun rau-
tamalmilouhokset, vanhat huvilat, I Maa-
ilmansodan aikaiset venäläisten rakentamat
linnoituslaitteet ja Leppävaaran kirkko.
Kohteet kuvastavat hyvin Leppävaaran vi-
vahteikasta historiaa. Biologisia kohteita
ovat yli 350 vuotta vanha tammi, erilaiset
metsätyypit sekä Kaivoskallio, missä tava-
taan harvinaista lehtosinijuurta.

Alueella on yhteensä 27 kohdetta; suo-
jelukohteita on 11. Espoon ympäristön-
suojelulautakunta ja Museovirasto ovat ni-
menneet monet luonto- ja historiallisista
kohteista paikallisesti tärkeiksi. Suojelu-
kohteita ovat hiidenkirnut, pronssikauti-
set haudat, Kaivoskallio, 350-vuotias tam-
mi, linnoitusrakenteet, vanhat huvilat sekä
Gransinmäen Thorstorp ja kestikievari.
Alueen rautalouhokset, hiidenkirnut ja
Kaivoskallio nimettiin Geologian tutki-
muskeskuksen ja Ympäristöministeriön te-
kemässä selvityksessä Uudenmaan kallio-
perän suojelu- ja opetuskohteiksi.

Leppävaaran kohteita voidaan käyttää
alueen geologisen kehityksen ja ympäris-
tönmuutosten kuvaajina. Ne heijastavat

ilmastonmuutoksista, mannerten tör-
mäyksistä, Etelä-Suomen syvästä eroo-
siotasosta, jääkausista, maaperästä,
maan kohoamisesta, rannan siirtymi-
sestä ja ihmisen vaikutuksesta.

Retki kesti kolmisen tuntia, jonka
aikana osallistujat saivat uutta tietoa ja
uusia kokemuksia, elämyksiä ja näke-
myksiä asuinalueestaan. Koska haluk-

 Leppävaaran Valli-
kallion ja Urheilupuis-
ton geologinen retki-
kartta.
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kaita olisi ollut tulossa lisää, mutta
myöhästyivät lähdöstä, retki toteute-
taan uudestaan Leppävaara-Seuran
pyynnöstä ensi keväänä. Retkelle voi
toki lähteä omatoimisestikin.

Opasvihkosen voi ladata GTK:n si-
vuilta (http://uusi.gtk.fi/export/sites/
fi/geologia/tapahtumakalenteri/
moniste_Leppavaara.pdf ) tai hakea

printtiversioina GTK:sta Otaniemes-
tä. Opas on sarjassaan toinen. Viime
vuonna GTK laati ensimmäisen Es-
poo-päivän retkioppaansa Etelä-Es-
poon kohteille. Sitäkin on saatavilla
GTK:sta.

luonnollisia prosesseja jotka koettelivat
Etelä-Suomea svekofennisestä vuorijono-
jen muodostumisesta viimeisimpään jää-
kauteen ja sen jälkeiseen aikaan, päättyen
nykyihmisen vaikutukseen.

Paikallisten asukkaiden tietoisuus täl-
laisten kohteiden sijainnista ja niiden mer-
kityksestä on elintärkeää niiden säilymi-
selle. Kohteet palvelevat retkeilyä ja pai-
kallisten koulujen opetusta sekä asukkaita
paikkakuntahistorian kuvaajina. Kohteet
tarjoavat kouluille mahdollisuuksia opet-
taa luonnossa maantietoa, geologiaa, his-
toriaa ja biologiaa sekä näiden integroin-
tia ympäristökasvatuksessa.

Leppävaaran Vallikallion ja Urheilu-
puiston reitti kuului v. 2000–2001 nk.
Neliapilaprojektiin (ks. Suomen Luonto 7/
2000). Leppävaaran kaupunkipolkujen
suunnittelu tapahtui Helsingin yliopiston
Geologian laitoksen, Leppävaaran koulun
opettajien, Espoon kaupunkifoorumin,
Espoon kaupungin suunnittelu- ja ympä-
ristökeskuksen, Espoon ympäristöyhdis-
tyksen ja Leppävaara-Seuran välisenä yh-
teistyönä. Hankkeessa jokaiselle kaupun-
kilohkolle suunniteltiin oma historialuon-
topolku. Se on esimerkki omaehtoisesta
paikallisasukastoiminnasta kaupungissa ja
geologien ja kansalaisjärjestöjen välisestä
yhteistyöstä. 

 Kivilajikohteen
opastusta Leppävaaran
kirkon kupeessa Veräjä-
kalliolla. Kohteen
kallioleikkauksessa
poimuttunutta amfibo-
liittia leikkaa pegmatiit-
tijuoni. Kuva: Keijo
Nenonen, GTK.

34 Kiviharrastajan Kuvalehti
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www.kivimessut.fi

Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere 
puh. 0207 701 200
info@tampereenmessut.fi , 
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Liput portilta:
»  Perjantai tai sunnuntai .................12 € 
» Lauantai ...................................................14 €
» Opiskelijat, eläkeläiset ...................10 € 
 (voimassaolevalla kortilla)

» Lapset .......................................................6 €
 (7-15 vuotta)

» Ryhmälippu ............................................10 €/hlö 
 (ryhmässä vähintään 10 henkilöä) 

» Kolmen päivän ranneke ................20 € 
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