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KANSIKUVA
Suuren siirtolohkareen hajotessa
muodostunut lohkareikko. Kuvaus-
paikka: Kirkkokivet, Otava, Mikkeli.
Lohkareiden välillä ja alla on luolia,
joista yhdessä seisoo geologi Aimo
Kejonen. GTK:n valokuvaaja Jari
Väätäisen haastattelu on Mineralian
sivuilla 4–7. Hänestä tutkijan ja
valokuvaajan yhteistyö on ollut
työtehtävissä kiehtovinta.
Kuva: Jari Väätäinen.

OIKAISU

Virhe edellisessä lehdessä
Edellisen lehden Mikko Ylösen haastattelussa olevan fossiilikuvan kuvatekstiin
oli tullut kirjoittajalta (Satu Hietala) virhe. Kuvatekstissä Mineralia nro 3 sivulla
31 oleva fossiili ei ole 440 miljoonaa vuotta vanha trilobiitti Asaphus cf. Expansus
vaan devonikaudella (350–400 miljoonaa vuotta sitten) elänyt Dicranurus
Monstrosus. Kirjoittaja pahoittelee virhettä.

2. vuosikerta
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P Ä Ä K I R J O I T U S

iviharrastajalle hyvä kivi
on mutkattomasti käyt-
tökelpoista, hiontakel-
poista. Sama pätee kai-
voksissakin, silloin kun

ne ovat asianmukaisesti hoidettuja.
Mediassa kaivokset ja samalla kivet
kuitenkin esitetään enimmäkseen huo-
nona asiana, vaikka länsimainen elä-
mänmuotomme rakentuu maankama-
rasta saataviin raaka-aineisiin.

Miksi media näkee kivialan näin
paheksuttavana? Miten ammattitoi-
mittajat lähestyvät kiviaiheita, kun lop-
putulos ainakin kiviharrastajan näkö-
kulmasta jää liian yksipuoliseksi?

Tampereen yliopiston journalistii-
kan opiskelijoilla oli syksyn aikana kai-
vosaiheinen työpaja. Sen tuloksena
syntyi 11 lehtijuttua ja kuvasarjaa. Ne
julkistettiin itsenäisyyspäivän aattona
Helsingissä Päivälehden museossa. Nä-
kökulmana oli tarinallisuus, esikuvina
kalevalainen Sampo ja surullisen kuu-
luisa Talvivaara. Juttusarjan idea oli
Elina Grundströmin, joka on Tampe-
reella journalistiikan vierailijaprofesso-
rina.

Opiskelijat olivat päätyneet kaivos-
ja kivialaa selvitellessään väittämiin,
joihin jutuilla ja kuvilla haettiin vasta-
usta. Ne olivat: malmiarvioiden osin
tahallinen epäluotettavuus, rahan ky-
seenalainen hankinta pörssistä kaivos-
hankkeisiin, Suomen malmien liian
heikko pitoisuus, ylipitkät työvuorot
kaivoksissa, naiskaivosporarin näkö-
kulma, Haverin kaivosveden terveys-
riskit sukeltajille, entisten outokumpu-
laisten yllättävät työtehtävät toisissa
yrityksissä, Kuusamoon suunnitellun
kultakaivoksen vastustajan haastattelu,
metalliraaka-ainemarkkinoiden perus-
telut, Suomeen tuleva timanttikaivos
ja kaivosalan tulevaisuus, joka toimit-

tajan mukaan tulisi olemaan asteroidi-
en avaruuskivissä.

Juttusarjan nimenä oli: Tarinoita
syvältä. Jutut tosiaan tyrmäsivät kaivos-
teollisuuden ja samalla kivialan. Vain
timantteja ja avaruuden malmeja kä-
sittelevät jutut vaikuttivat tasapuolisilta
ja jopa innostavilta. Muut yhdeksän
juttua olivat mielestäni perin kielteisiä
kaivosteollisuutta kohtaan. Tämä oli
yllättävää, sillä toimittajaopiskelijat
saivat itse valita näkökulman, jolla he
kaivoksia jutuissaan lähestyivät.

Jäin miettimään syitä tähän. Jutuis-
sahan haastateltiin kattavasti kotimai-
sia mineraalialan ihmisiä. Oliko toimit-
tajilla jo ennakkoon tuomitseva asen-
ne, vai eivätkö haastatellut saaneet vies-
tiään läpi? Tai oliko syynä se, että tosi-
aan vain korukivet, ja niiden mukana
timantit, koetaan yhteisöllisesti hyväk-
syttävinä.

Toimittajaopiskelijoiden keksimä
syy Suomen kaivosteollisuuden ongel-
mille oli malmivarojemme heikko pi-
toisuus. Kun vain vähän malmia sisäl-
tävää kiveä joudutaan louhimaan mil-
joonia tonneja, niin ympäristöriskit
kasvavat hallitsemattomiksi. Tätä seli-
tystä on vaikea hyväksyä, sillä viime
vuosikymmeninä kaivosteollisuus on
maailmanlaajuisesti joutunut käyttä-
mään aina vain heikompilaatuisia mal-
meja raaka-aineenaan. Malmi on talou-
dellinen määritelmä, ja kannattava kai-
vostoiminta edellyttää tänä päivänä iso-
ja kaivoksia ja ympäristönäkökulman
hoitamista hyväksyttävällä tavalla. Pa-

risataa vuotta sitten voitiin Suomessa
louhia pieniä rauta- ja kuparimalmeja
kannattavasti käsityönä. Enää se ei olisi
taloudellisesti mahdollista.

Tampereen opiskelijoiden jutut il-
mestyvät Tekniikka & Talouslehdessä
ja netissä Talentum Summon palvelus-
sa. Ne ovat vapaasti luettavissa loppu-
kesään 2014 saakka.

Tähän Mineralian numeroon meil-
lä oli ilo saada geokuvia ja syvähaastat-
telu GTK:n ammattikuvaaja Jari Vää-
täiseltä. Jarin Intian kuvien lisäksi leh-
dessä kerrotaan laajasti Italian kivi-in-
tarsioista ja kotimaisista kivimosaiikeis-
ta sekä niiden harvoista taitajista.

Mineralia jatkaa ensi vuonnakin
kertomalla kivistä ja kaivoksista myös
myönteisiä tarinoita. Toimituskunnan
Satu Hietala on ilmoittanut joutuvan-
sa karsimaan kivikerhojen opastuksia
ja esitelmiä opiskelunsa takia. Hän
kuitenkin jatkaa kirjoittamista ja ku-
vaamista entiseen tapaan. Sadun kiin-
nostavista jutuista saamme siis ensi
vuonnakin nauttia. Samoin kivitohto-
rimme Martti Lehtinen jatkaa suosit-
tua sarjaansa kivistä ja niihin liittyvis-
tä tarinoista. Toimituskunnan Toni
Eerola aloittaa vuorimiesyhdistyksen
Materia-lehden päätoimittajana, mut-
ta hän jatkaa myös lehtemme parissa.
Myös Materia on netissä vapaasti luet-
tavissa. Onnittelut Tonille uudesta teh-
tävästä!

Media

K

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

mikroskoopissa
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Teksti: Kari A. Kinnunen

aj Mahalin ja muiden In-
tialaisten kivirakennusten
upeat kuvat Mineralian
tässä numerossa on ottanut
Jari Väätäinen lomamat-

kallaan helmikuussa 2008. Kuvat on
otettu Canon Ixus 960 IS digipokkaril-
la, jonka Jari osti tätä matkaa varten.
Jarin kuvia on ihailtu vuosikymmeniä
lehdissä ja kirjoissa. Kuvaajasta itses-
tään ja hänen kuvausmenetelmistään
ei ole aikaisemmin kerrottu lehdissä.

Valokuvaaminen
käynnistyi koulussa
Jari Väätäinen on kotoisin Nilsiästä.
Ensimmäisen herätyksen geologiaan
hän sai jo lapsena. GTK:n kiertävä
malmisaarnaaja Markku Hytönen kävi
luennoimassa Jarin koulussa kivistä.
Kivikuumeen tartuttua Jari kierteli lä-
hiseudun kivipaikkoja yhdessä isänsä
kanssa. Nykyisen Kuopion Pisavuoren
luola ja sen kirkkaat kvartsikiteet kieh-
toivat mielikuvitusta ja jäivät hänen
mieleensä loppuiäksi.

Myös Jarin koulun rehtori huomasi
oppilaansa innokkuuden. Rehtori an-
toi koulun kameran kesäksi Jarille lai-
naan. Rehtorin toiveena oli diaesitys
koululle Nilsiän luonnosta. Seuraava-
na vuonna Jari jo sai ensimmäisen pal-
kintonsa kuvistaan.

Koulun jälkeen hän pyrki lukemaan
geologiaa ja pääsi sekä Helsingin että
Oulun yliopistoon. Oulu oli lähempä-
nä Nilsiää ja siksi luonnollinen valin-

Miten ammattivalokuvaaja
kuvaa kivikohteita?

ta. Oulu oli siinäkin mielessä onnistu-
nut vaihtoehto, että siellä toimi vireitä
valokuvakerhoja.

Valokuva- ja
kiviharrastaja
Oulussa Jari toimi opiskelijakuvaajien
hallituksessa. Samalla hän tutustui
moniin Oulun seudun ammattikuvaa-
jiin kuten Martti Anttilaan ja Jorma
Luhtaan. Jarin vastuulla oli myös seu-
ran pimiö.

Oulun valokuvaseurat toimivat ak-
tiivisesti seudun kulttuurielämässä.
Oulun Rantakadun puurakennusten
suunniteltu purkaminen saatiin 1980-
luvun alussa estettyä. Tähän vaikutti
valokuvaseurojen puurakennuksista

järjestämä näyttely.
Jarin kuvaaminen etsiytyi myös

makrokuvaukseen. Nuorten taideta-
pahtuman Oulun osiossa hän sai näis-
tä kuvista ensimmäisen palkinnon.
Sama voittotahti jatkui maakuntatasol-
lakin.

Kesätöihin Jari onnistui pääsemään
Kuopion kansannäytetoimistoon. Se
oli opettavaista aikaa, koska kokenut
kiviharrastaja ja hionnanopettaja An-
tero Liuskallio antoi yliopistoakin pa-
rempaa opetusta kivilajien ja mineraa-
lien tunnistamisessa. Toimiston esimies
Markku Hytönen oli kuullut nuoren
opiskelijan aktiivisesta valokuvaushar-
rastuksesta ja käytti tilaisuutta hyväk-
seen kuvauttamalla Jarilla erilaisia geo-

Jari Väätäisen ura GTK:n
valokuvaajana on kiinnostava
tarina. Kuvaamisesta intoutu-
neelle kiviharrastajalle siinä on
paljon neuvoja ja opastusta.

Jari Väätäinen ties monennetta kertaa tutkimassa Ukko-Kolin kvartsiittikallioita. Ennen ku-
vaamista on hyvä kierrellä rauhassa kohteella, jotta parhaimmat kuvauskulmat löytyvät. Kuva:
Arto Väätäinen.

T
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logisia luontokohteita valistustoimin-
nan käyttöön.

GTK ja studiokuvaus
Geologien työtilanne oli tuolloin hy-
vin heikko. Kun Jari kuuli GTK:lla
vapaana olleesta valokuvaajan paikas-
ta, hän päätti hakea sitä, vaikka opin-
not olivat vielä kesken. Yhdistyihän
tuossa työssä sekä valokuvaaminen että
geologia. Studio ja pimiö olivat
GTK:ssa nekin ihan hyvät. GTK:n
ensimmäinen valokuvaaja Erkki Hal-
me oli hoitanut kuvaajan pestiä vuosi-
na 1956–1983. Jari on tuosta alkaen
toiminut GTK:n valokuvaajana lähes
yhtä kauan kuin Erkki Halme aikoi-
naan.

GTK:lle siirryttyään Jari oli aktiivi-
nen myös Helsingin Ylioppilaskame-
roissa, jossa hän piti studiokuvauksen
kursseja. Todellinen inspiraation läh-
de hänelle oli Markku Lähdesmäen
valokuvastudio, jossa Jari työskenteli
assistenttina vuosina 1988–1989. Läh-
desmäki puolestaan oli aikaisemmin
työskennellyt lontoolaisen huippuva-
lokuvaaja Ray Masseyn studiossa. Sekä
Lähdesmäki että Massey ovat tunnet-
tuja taitavasta valonkäytöstään. Jari
pitääkin tuota aikaa oman valokuvaa-
jan uransa merkittävimpänä. Kun Läh-

desmäki muutti valokuvayrittäjäksi
Amerikkaan Malibuun, Jari palasi uu-
sine taitoineen takaisin GTK:lle.

Pimiö vaihtuu
Photoshoppiin
Erkki Halmeen aikana valokuvaus oli
säilynyt GTK:ssa teknisesti aika saman-
laisena. Filmi ja pimiö olivat työtavat.
Uusien kameramallien ja filmityyppi-
en tulo markkinoille olivat oikeastaan
ainoat uudistukset.

Jarin aikana valokuvaus alkoi vähi-
tellen muuttua digitaaliseksi. Digitaa-
likennot korvasivat filmin ja pimiöt
vaihtuivat photoshopeiksi tietokoneen
näyttöruudulla. Laitteistojen ja työta-
pojen muutos vaikutti kaikkien mui-
denkin työnkuviin paljon. GTK:n tut-
kijoiden odotettiin ottavan mahdolli-
simman paljon itse kuviaan. Jari puo-
lestaan pääsi valokuvauksen muutos-
ten myötä keskittymään kaikkein vai-
keimpiin kuvauksiin.

Kuvaamisen ohessa digitaalisten
kuva-arkistojen ylläpito tuli pikku hil-
jaa Jarin keskeiseksi työtehtäväksi. En-
nen kuvia säilytettiin riippukansioissa
negatiiveina ja paperiprintteinä. Kuvi-
en tiedot olivat hajallaan tutkijoilla ja
kuvaajalla – jos niitä yleensä edes oli.
Digitaalisissa kuvatietokannoissa ku-

van tiedot on järjestelmällisesti merkit-
ty digitaalisen kuvan sisään niin sanot-
tuina metatietoina. Jari on testannut
ja kehittänyt tähän tarvittavat ohjelmis-
tot. Hän on myös järjestänyt niistä
koulutusta.

Kuvaaja ja tutkija
taisteluparina
Parhaimpia työtehtäviä Jarin mielestä
ovat olleet kuvaukset asiantuntijoiden
kanssa maastossa ja studiossa. Erityi-
sesti hän muistelee kuvauskeikkojaan
GTK:n Kuopion geologin Aimo Ke-
josen kanssa. Aimon tarinat kansanpe-
rinteestä ja maaperämuodostumista
synnyttivät kuviinkin aivan omanlais-
taan sisältöä. Jarin mielestä tällainen
yhteistyö on ollut kuvauksissa parasta.
Samaa hän sanoo kokeneensa Seppo
Lahden ja minun kanssani mineraale-
ja kuvatessaan.

Hyvänä esimerkkinä tuloksellisesta
tutkijan ja kuvaajan yhteistyöstä Jari
mainitsi yhdessä 1990-luvulla teke-
mämme painopaperimainoksen kuva-
ukset jalokivistä. Samoista kuvista jär-
jestettiin lisäksi valokuvanäyttely Jalo-
kivi maisemassa – Maisema jalokives-
sä. Näyttely kiersi Suomessa ja ulko-
mailla museoissa ja gallerioissa usean
vuoden ajan. Tallinnassa se oli esillä

Tauno Parosen hioma sitriini. Portugalinhiontaisen kiven läpimitta on 46 mm. Löytöpaikka: Kuortane, Kaatialan pegmatiittilouhos. Taustana
maalajeja: mustaa hematiittia, kvartsihiekkaa ja punaista lateriittia Freetownista, Sierra Leonesta. Tauno Paronen on ensin hionut savukvartsista
viistekiven. Sitä hän on kuumentanut hiekkahauteessa keittiöuunissaan, kunnes tummanruskea väri on vaalentunut keltaiseksi. Jari Väätäisen
mukaan viistekivien kuvaaminen vaatii erityiset valaistusmenetelmät. Usein ne pitää rakentaa hitaasti kokeilemalla kullekin kivelle erikseen.
Yleispäteviä ohjeita on siksi vaikea antaa. Kuva: Jari Väätäinen.
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maineikkaassa Kiek in de Kök galleri-
assa.

Jatkokoulutusta
digikuvaukseen
Digikuvauksen nopea kehitysvauhti ja
nettijulkaisemisen yleistyminen saivat
Jarin hakeutumaan jälleen koulutuk-
seen 2000-luvulla. Hän opiskeli ensin
mediatekniikan insinööriksi. Digiku-
van parempi värienhallinta painossa ja
erilaisilla tulostimilla olivat hänen me-
diatekniikan opiskelunsa yhtenä pai-
nopisteenä. Nyt 2010-luvulla hän opis-
kelee Aalto-yliopistossa www-teknolo-
gioita. Ja kaikki tämä oman työn rin-
nalla!

Geologista valokuvausta ei Jarin
mukaan Suomessa opeteta missään
oppilaitoksessa. Tietenkin tavanomai-
nen valokuvauksen koulutus antaa tä-
hänkin erikoisalaan pohjaa. Toisaalta
geologian laajuus ja kuvauskohteiden
vaihtelevuus tekisivät koulutuksesta
käytännössä vaikeaa järjestää.

Jarin mielestä joko geologi on ollut
kiinnostunut valokuvauksesta tai valo-
kuvaaja geologiasta. Opit on sitten
haettu omaehtoisesti kummaltakin alu-
eelta. Kummankin alan perusteiden
hallinta on ilman muuta edellytykse-
nä tällaiseen kuvauksen erikoisalaan.

Hyvä kivikuvan
vaatimukset
Onnistunut kivikuva ilmentää Jarin
mielestä mahdollisimman totuuden-
mukaisesti materiaalin piirteitä. Se ei
saa olla pelkästään kaunis karkkikuva.
Teknisesti kuvan on oltava käyttötar-
koitukseensa riittävä.

Tietysti myös valokuvauksen yleiset
laatuvaatimukset pitää kuvassa olla
kunnossa. Tärkeintä kumminkin on
valon hallinta. Samoin tarkennustaso
ja syväterävyys, ne pitäisivät olla oikein
asettuja. Hyvä kivikuva saa Jarin mie-
lestä osin olla jopa epätarkka. Hän ver-
taa kivikuvia luontokuviin pitkillä put-
killa (teleobjektiiveilla). Kohde erottuu
niiden läpi kauniisti taustasta ja kuvasta
tulee rauhallinen katsoa. Yleensäkin
tausta on tärkein huomioitava myös
maastossa kuvattaessa. Taustan on ol-
tava kohteelle sopiva.

Kivinäytteen dokumentointiin tar-
vittaville tallennuskuville ei tällaisia

vaatimuksia ole. Tallennuskuvassa voi
olla mitta-asteikko ja muuta tietoa
kohteesta.

Jo kuvattaessa pitäisi Jarin mielestä
miettiä kuvan tulevaa käyttötarkoitus-
ta. Se sanelee kuvaajalle työn reunaeh-
dot. Ensinnä, milloin kuvan on oltava
valmis. Toiseksi, mihin kuva tulee.
Vasta tämän jälkeen mietitään, miten
kuva tehdään – kuvia ei siis vain oteta,
kuten useimmat asian ilmaisisivat.
Ammattikuvaajalla on varsin toisenlai-
nen lähestymistapa kuvaukseen kuin
harrastajilla. Ammattikuvaajalle kuva-
us on johdonmukainen työtehtävä.

Kamerat tarpeen
mukaan
GTK:lla Jarilla on käytössään Nikon
digijärjestelmä. Kivinäytteiden kuva-
ukseen hän käyttää eniten 105 mm
makro-objektiivia. Maastokuvissa Jari
suosii normaaliobjektiivia tai lyhyttä
laajakulmaa. Jari kuvaa RAW-muodos-
sa, jolloin kuvien jälkikäsittely Photos-
hopilla on laajemmin mahdollista.
JPEG-tallennus on hänellä vasta ku-
vankäsittelyn viimeinen työvaihe.

Studiossa Jari käyttää kivien kuva-
uksessa salamavalaistusta mainosku-
vaajien tapaan. Pitkät heijastimet ovat
hänen tavaramerkkinsä. Styroxista ku-
vauskohteen mukaan leikatut valkoi-
set heijastimet ovat keino vähentää
kontrastia kuvissa (ja siivoojien riesa).

Vapaa-ajalla Jarin kamerana on
yleensä tuo pokkari Canon Ixus. Kän-
nykänkin yhtenä valintaperusteena oli
kameran laatu. Monilla huippukuvaa-
jilla ei tunnetusti ole vapaalla repullis-
ta kameroita ja objektiiveja matkas-
saan, vaan pieni kamera taskussa. Am-
mattikuvaajat haluavat kaiketi vapaal-
la kuvata huomaamatta, ja järjestelmä-
kameroilla se on vaikeaa.

GTK:n upouusi
kuvapalvelu Hakku
Vanhan Geokuvat-palvelun korvaa
tammikuussa 2014 uusi Hakku-palve-
lu. Siihen kuuluu kaikille avoin geolo-
gian alan kuvapankki netissä. Sen löy-
tää helposti GTK:n verkkosivuilta.
GTK:n kuvapankki on ollut Jarin vas-
tuulla sen perustamisesta saakka. Hak-
ku-palvelussa ovat myös vanhat lasine-
gatiiveista digitoidut kuvat viime vuo-

sisadalta. Vanhin taltioitu kuva on otet-
tu Lapista jo vuonna 1860. Haettavis-
sa ja katsottavissa on yli 10 000 kuva-
tiedostoa. Kuvista on taltioitu samalla
niihin liittyvät tiedot, joita ammatti-
kielellä kutsutaan metatiedoiksi.

Kuvat ovat hieman kuin kivinäyt-
teitä. Ilman löytöpaikkatietoja kivi-
näytteen arvo on vain sen materiaalis-
sa. Samoin on kuvien laita. Tässä yh-
teydessä on syytä korostaa kiviharras-
tajillekin kuvan tietojen taltioinnin
merkitystä. Ihmisen muisti ei ole ikui-
nen, ei kivien eikä kuvien alkuperän
suhteen. Eli merkitkääpä hyvä ihmiset
kuviinne myös niihin liittyvät tiedot.
Koskaan ei tiedä, vaikka kuvianne jos-
kus päätyisi Jarin tai jonkun muun yl-
läpitämään kansalliseen kuva-arkis-
toon!

Mitkä sitten ovat kriteerit arkistoi-
taville kuville? Jari kertoi, että tärkein-
tä on kuvatun kohteen kiinnostavuus
ja merkitys. Teknisen laadun on tieten-
kin myös oltava riittävä, mutta tästä-
kin voidaan tinkiä. Esimerkiksi Suo-
men ensimmäisen timantin kuva on
tärkeä arkistoida, vaikka tekninen laa-
tu ei olisikaan hyvä. Taltioinnin kri-
teerinä ovat myös kuvan metatiedot.
Taltioitavasta kuvasta pitää siis tietää
mitä siinä on, koska kuva on otettu,
kuka sen on kuvannut ja jos kuvassa
on kivinäyte, niin mikä sen löytöpaik-
ka on.

Näytteen kuvauksellisuus
löydettävä
Mihin kivikuvaajan olisi syytä kiinnit-
tää erityistä huomiota? Jari mietti vä-
hän aikaa ja kertoi tärkeimmät vink-
kinsä.

Ensinnä kuvaajan pitää rauhassa
keskittyä näytteeseen. Sitä on pyöritel-
tävä ja katsottava eri etäisyydeltä. On
löydettävä suunta, josta näyte näyttää
hyvältä ja on samalla tyypillinen.

Tämän jälkeen näyte kiinnitetään
sopivalle alustalle. Näyte pysyy oikeassa
asennossa vaikka muovailuvahapallon
tukemana. Tyypillisin alusta on lasile-
vy ja sen takana sopivan matkan pääs-
sä vaaleasävyinen taustalevy. Lasilevyn
ansiosta voidaan välttää taustaan lan-
keavat varjot. Toinen tapa välttää var-
joja on käyttää taustana mustaa samet-
tia.
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Seuraavaksi pystytetään valot, sala-
mat tai lamput. Päävalolle rakennetaan
esimerkiksi styroxista heijastin, jolla
pehmennetään varjokohtia. Kun koh-
de on irti taustasta, tausta voidaan va-
laista kohteesta riippumatta sopivan
sävyiseksi.

Vasta lopuksi otetaan kamera esille

ja kiinnitetään se jalustalle. Kamerasää-
döt asetetaan kohdalleen ja tehdään
koeotoksia. Jarilla kamera on liitetty
kannettavaan tietokoneeseen. Sen
isommalla näytöllä ja histogrammin
avulla koekuvista saa säädettyä lopul-
liset arvot kameraan.

Jari korosti että hänen työtavallaan

lopullisia kuvia ei oteta montaa. Taval-
laan kuva on hänen mielessään harkit-
tuna jo ennen varsinaista kuvanottoa.
Kuvat hän ottaa aina RAW-muodossa.
Näin kuvan jälkikäsittelyyn jää enem-
män pelivaraa kuin jos kuva olisi jo
alun perin taltioitu JPEG-muodossa.

Rakennuksissakin
valo ratkaisee
Jarin kuvaajan uraan on mahtunut ki-
vien ja geomaisemien rinnalla myös
kivirakennusten kuvaamista. Taj Ma-
hal oli näiden luonnollinen jatke. Ra-
kennuskuvaukset saivat vauhtia jo alus-
sa mainitusta Oulun Rantakadun ra-
kennusten suojelusta valokuvien avul-
la paikallisten arkkitehtiopiskelijoiden
kanssa.

Kivirakentamisen dokumentointi
alkoi virallisesti 1990-luvulla Martti
Lehtisen kanssa Helsingin ydinkeskus-
tassa. Martin kivikierroksista julkais-
tiin opaskartta. Jari otti sen ensimmäi-
seen painokseen valokuvia.

Tämän jälkeen vastaavia dokumen-
tointeja tehtiin Kuopiossa ja Jyväsky-
lässä. Kuopion kivirakentamisesta kir-
joitettu ja kuvattu GTK raportti on
yhä vuosittaisten Kuopio-kierrosten
oheismateriaalina.

Myös rakennusten kuvaamisessa
valo on Jarin mukaan ratkaisevaa. Oi-
keaa valoa voi joutua odottamaan päi-
viä. Valo voi olla täsmälleen oikein vain
muutaman minuutin ajan.

Samoin kuvauskorkeus on tärkeää.
Parhaan rakennuskuvan saa joskus vas-
ta läheisen rakennuksen ylemmistä
kerroksista. Kuvien ottamista varten on
toisinaan tarvinnut myös kiivetä kor-
kealle puuhun.

Jarin kaupunkikuvat ovat enimmäk-
seen normaaliobjektiiveilla otettuja. Ei
siis laajakulmilla. Jarin mielestä kuva-
kulma on normaalilinssillä luonnolli-
sempi, lähempänä ihmissilmää.

Miten Taj Mahal sitten eroaa näistä
kotimaan kivirakennuksista? Näyttä-
vyydessä on suurin ero, Jari toteaa yks-
kantaan. Myös mittakaava, symmetria
ja uskonnolliset heijastumat ovat erot-
tavia tekijöitä. Intian kivirakennukset
ovat monen tyylin ja uskonnon sulau-
tumia. Kotimaan kivirakennukset ovat
useimmiten tyylipuhtaita arkkitehto-
nisia luomuksia.  

Krysopraasi, Haneti-Itison alue, Keski-Tansania. Näytteiden läpimitat 11 ja 9 cm. Ruskea kivi-
aines krysopraasin ympärillä on kvartsiutunutta serpentiniittiä. Krysopraasin vihreä väri aiheu-
tuu sen nikkelipitoisuudesta. Kuvan alustana on soraa veden pohjalla. Jari Väätäisen selosti, että
kuva on valaistu klassisella kolmen valon menetelmällä. Päävalo suuntautuu oikealta yläviistos-
ta ja tasoitusvalo vasemmalta takaviistosta. Tausta on tehty taivuttamalla valkea kartonki ku-
vausakvaarion takaosaan. Kuvaa ottaessa tuo kartonki on sitten valaistu taivaansinisen folion
läpi suodatetulla salamavalolla. Kuva: Jari Väätäinen.

Ylämaan spetroliittia ja korukultahippuja Lemmenjoen alueelta. Ketju on Outokummun koti-
maista kultaa. Korut on valmistanut kultaseppä Aarne Alhonen. Tausta on Ylämaan spektroliit-
tikiveä. Usean kohteen kuvaaminen vaatii asetelman tarkkaa virittämistä, jotta kuvasta tulee
tasapainoinen mutta samalla eloisa. Kuva: Jari Väätäinen.
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Taj Mahalin kivet
aj Mahal on mogulikeisari
Shah Jahanin synnytyk-
seen kuolleen persialaisvai-
mon muistoksi pystytetty
kivimausoleumi. Vuosina

1632–1652 sen rakentamisessa uuras-
ti 22 000 työntekijää. Rakennuksessa
on vaikutteita persialaisesta, islamilai-
sesta ja intialaisesta arkkitehtuurista.
Rakennustyön valvojiksi, nykykielessä

arkkitehdeiksi, on vanhoissa kirjoituk-
sissa mainittu Abdul Karim ja Makra-
mat Khan. Hallitsija Shah Jahanin it-
sensä arvellaan kuitenkin ideoineen
rakennuksen päälinjat. Jahanin tiede-
tään olleen taiteista ja jalokivistä kiin-
nostunut. Hänen valtaistuimeensa oli
istutettu Intian kansallisaarre, Koh-i-
Noor-timantti. Shah Jahan on haudat-
tu mausoleumiin vaimonsa viereen.

Teksti: Kari A. Kinnunen  Kuvat: Jari Väätäinen

Taj Mahalin opas paikallisesta yliopistosta oli Jari Väätäisen mukaan poikkeuksellisen hyvin perehtynyt rakennukseen. Opas osasi kertoa taustasta
ja kivistä. Esimerkiksi tornit (minareetit) ovat hivenen ulospäin kaltevia maanjäristysten takia. Näin kallistettuina ne eivät kaatuisi järistyksessä
rakennuksen päälle. Intialaisia koululaisia oli myös paljon yleisön joukossa. Rakennuksen korkea kupoli toimii myös ilman jäähdyttäjänä. Kuuma
ilma nousee sisällä ylös ja alas kerrostuu viileää. Samoin suuret vesialtaat ja puutarhat jäähdyttävät alueen ilmaa. Kuva: Jari Väätäinen.

TPohjois-Intian Agrassa sijaitseva Taj
Mahal on maailman tunnetuimpia
rakennuksia ja maailmanperintö-
kohde. Sen arkkitehtuurissa yhdis-
tyvät monen kulttuurin perinteet
ja kivityötavat. Jari Väätäisen Taj
Mahalin valokuvissa on raken-
nuksen kivityöt dokumentoitu
ihailtavalla herkkyydellä.
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Paikallisia
rakennuskiviä
Monumentti on rakennettu Intian
hiekkakivestä ja marmorista sekä tiiles-
tä. Kupolit on tehty hiekkakivestä. Ki-
viverhouksen valkoinen marmori on
louhittu rajastanilaisesta Makranan
esiintymästä. Se sijaitsee noin 400 ki-
lometriä kaakkoon Taj Mahalista. Län-
simaista poiketen valkoinen symboloi
islamilaisessa maailmassa surua. Siksi
valkoinen marmori on Intiassa valittu
hautamuistomerkkien raaka-aineeksi.
Makranassa toimii yhä marmorilou-
hoksia, ja kiven nykyinen kauppanimi
on mausoleumia kunnioittaen Taj Val-
koinen. Rakennuskivenä sitä pidetään
italialaisia valkoisia marmoreita kestä-
vämpänä.

Taj Mahalin rakentamiseen käytet-
ty hiekkakivi louhittiin Fatehpur Si-
kristä, joka sijaitsee noin 45 kilomet-
riä lounaaseen monumentista. Hiekka-
kiven väri vaihtelee punertavasta kel-
lertävään. Mausoleumin viereiset ra-
kennukset on valmistettu hiekkakives-
tä. Rakennusvaiheessa seiniä tuettiin
tiilitelineillä, sillä tavanomaisiin raken-
nustelineisiin ei lähiseuduilta saatu riit-
tävästi puuta.

Intarsia-tekniikka
omaksuttiin lännestä
Mausoleumin marmorilevyjen pinta-
koristeluun käytetty kivenupotustek-
niikka on tuontitavaraa Euroopasta,
Firenzestä. Italiassa tekniikasta käyte-
tään nimeä pietre dure kun kivet ko-
via eli Mohsin asteikolla 4–8. Jos in-
tarsian kivet ovat pehmeitä (2–4), on
termi muotoa pietre tenere.

Tekniikkaa käytettiin tiettävästi en-
sin Roomassa 1500-luvulla. Täydelli-
simmäksi tämä kivimaalaukseksikin
kutsuttu menetelmä kehittyi Milanos-
sa ja lopulta Medicien rahoittamana
Firenzen palatseissa. Esineitä ja teknii-
kan saloja kulkeutui vähitellen myös
itään, muslimimaailmaan. Siellä mene-
telmä tunnettiin nimellä parchin kari.

Taj Mahalin intarsioissa intarsiatek-
niikka on ollut tarsia-tyyppistä. Siinä
kivipalat on upotettu taltalla kaiverret-
tuihin syvennyksiin. Näin keskeisen
kivitekniikan tuonti kaukaa ulkomail-
ta on yllättävää, sillä Intiahan tiedetään
jalokivien käytön ja hionnan alkuko-

Kivi-intarsioita Taj Mahalin sisäänkäynnin luona. Marmorireliefien varjot elävät valon tulo-
suunnan mukaan. Kuva: Jari Väätäinen.

Marmoriin kaiverrettuihin koloihin on upotettu jaspista, akaattia, serpentiiniä, kalkkikiveä
ja mustaa liuskekiveä. Kuva: Jari Väätäinen.
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diksi. Ennemmin olisi luullut, että in-
tarsiatekniikka levisi Intiasta Euroop-
paan.

Selitykseksi on esitetty firenzeläistä
kiviseppää, joka oli joitakin vuosia en-
nen monumentin rakentamista työs-
kennellyt seudulla palatsien intarsiako-
risteluissa. Hän oli opettanut intialai-
sia kivi-intarsiatekniikan hienouksiin.
Italialaisen mestarin kuoltua tekniik-
kaa toteuttivat Taj Mahalin työmaalla
viisi paikallista hindukäsityöläistä apu-
laisineen.

Intarsioita käytettiin koraanin säkei-
den ikuistamiseen arabialaisella kalli-
grafialla, tavallaan kaunokirjoituksel-
la, marmorilevyjen pintaan. Kiviset
kirjaimet on suurelta osin saatu aikaan
upottamalla mustista liuskeista tehdyt
kuviopalat marmoriin taltalla kaiver-
rettuihin syvennyksiin (tarsia-tekniik-
ka). Samalla menetelmällä marmorei-
ta koristeltiin korukivillä kukkaorna-

menteiksi ja geometrisia kuvioiksi. Is-
laminuskoisten pyhä kirja, koraani,
kieltää ihmis- ja eläinhahmojen esittä-
misen kuvina, joten tämä oli ainut lu-
vallinen koristelun muoto. Ennen is-
lamin valtakautta hindulaisessa Intias-
sa kivipintoihin oli veistetty taidokkaita
ihmis- ja eläinhahmoja.

Mogulin
aarrekammion
korukiviä
Intarsioiden korukivet on saatu van-
hojen asiakirjojen merkintöjen mukaan
Intiasta ja lähimaista. Sen aikainen kir-
janpito tosin kertoi vain kivien osto-
paikasta, ei varsinaisesta löytöpaikas-
ta. Jaspis hankittiin tai ostettiin Pun-
jabista, värilliset marmorit Rajastanis-
ta, keltainen marmori Jaisalmeristä
Intiasta, karneoli Bagdadista, jade (ser-
pentiini?) Kiinasta, turkoosi Tiibetis-
tä, lapis latsuli Hindu Kushista Afgha-

nistanista, kalsedoni Sri Lankasta ja
ametistit Persiasta. Lisäksi upotuksiin
käytettiin hematiittia, monivärisiä
akaatteja, granaattia ja korundejakin
ilmeisesti Intian ja Sri Lankan (enti-
nen Ceylon) omista esiintymistä. Suuri
osa korukivistä oli hallitsijamogulin
aarrekammiosta ranskalaisen, Intiassa
matkailleen, timanttihistorioitsijana
tunnetun Tavernierin mukaan.

Intarsiat Intian
merkittäviä
vientituotteita
Taj Mahalin kiviseppien jälkeläiset
Agran seudulla ovat jatkaneet intar-
siatöiden valmistusta näihin päiviin
saakka. Yli 5000 käsityöläistä ansait-
see nykyään elantonsa tekemällä rasi-
oita ja pikkupöytiä myyntiin. Osa heis-
tä kunnostaa samalla Agran vanhoja
monumentteja. Materiaalitkin ovat
pysyneet samoina kuin Taj Mahalin

Agran linnoituksen (Agra Fort) ja sen kalkkikiviseinämien symmetrisesti sijoitetun ilmastointijärjestelmän aukkoja ja kuvioita. Taj Mahalissa on
samankaltainen jäähdytysjärjestelmä. Vesi kulki lattioita pitkin ja jopa seinien sisällä ylätasanteen altaasta alaspäin. Veden haihtuminen jäähdytti
sisäilmaa, ja vastaavasti ulkoilmaa jäähdyttivät vesilammikot. Kuva: Jari Väätäinen.
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aikoina. Vieläpä marmori saadaan edel-
leen samasta Makranan louhoksesta.
Korukivien valikoima on kuitenkin
laajentunut muun muassa Filippiinien
punaisella korallilla ja Afrikan malakii-
tilla.

Kivi-intarsiat ovat Intian tärkeimpiä
käsityöalan vientituotteita heti matto-
jen ja korujen jälkeen. Intarsioin ko-
risteltuja saippuakivirasioita on näky-
nyt Suomessakin kivimessuilla ja Inti-
an tavaroiden kaupoissa sekä kirppu-
toreilla.

Taj Mahalin marmoripintojen tule-
vaisuutta uhkaavat ilmansaasteet lähei-
sistä teollisuuslaitoksista ja liikentees-
tä, kuten nykyään niin monessa maas-
sa. Kuumassa ilmastossa rapautuminen
etenee onneksi hitaasti. Intarsioilla kau-
nistettujen marmorilaattojen uusimi-
nen onkin huomattavasti mutkik-
kaampi ja kalliimpi operaatio kuin
mihin Finlandia-talossa on jouduttu.

Jari Väätäisen matkaohjelmaan kuului käynti kivipajassa, jossa valmistettiin matkamuistoiksi
erikokoisia kiviupotustöitä. Tämän kivi-intarsian marmoripohja-aines on samasta louhoksesta
kuin Taj Mahalin kiviaines. Kysymyksessä on koristelevy (läpimitta 15,3 cm) pöydälle tai hyllyl-
le asetettavaksi. Intarsian kivet ovat lapis latsulia, malakiittia, helmiäistä, turkoosia, kalsedo-
nia ja akaattia. Kuva: Jari Väätäinen.
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edicien suku oli yksi
vaikutusvaltaisim-
mista suvuista Firen-
zessä. Lähes keskey-
tyksettä Medicit pi-

tivät valtaa vuodesta 1434 vuoteen
1743. Grand Duke Ferninando I de
Medici tuotti 1500-luvulla Milanosta
Firenzeen ensimmäiset kiviupotustöi-
den taitajat, jotka osasivat yhdistää ki-

Kivi-intarsiatekniikan
syntyhistoriaa Firenzessä

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

M Papukaija luumupuun
oksalla, pietre dure
commesso-työ 1600-
luvulta. Kivimate-
riaalit: diaspori, kalse-
doni, lapis latsuli ja
Belgian musta mar-
mori taustakivenä.
Opificio delle Pietre
Dure -museo, Firenze.
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vipalat toisiinsa niin tarkasti, että sau-
moja ei edes huomaa. Tarsia- ja com-
messo-tekniikalla valmistettiin kivestä
mm. koristeellisia pöytälevyjä ja panee-
leita arkkuihin, kaappeihin, alttareille
ja seinille. Huipputulosten aikaansaa-
minen vaati kymmenien vuosien har-
joittelun. Artesaanit erikoistuivat ku-
kin omaan työvaiheeseensa. Työpajas-
sa oli ammattipiirtäjä, kivien hankki-
ja, kivien valitsija, sahaaja, palojen so-
vittaja, liimamestari, hioja, kaivertaja.

Näihin töihin ja 500-vuotiseen tek-
niikkaan sekä sen ajan koneisiin ja lait-
teisiin voi tutustua Firenzessä, Via degli
Alfanin varrella sijaitsevassa pienessä
Opificio Delle Pietre Dure -museossa.
Sen yhteydessä toimii myös koko Ita-
liassa tunnettu opinahjo (opificio), jossa
on 1500-luvulta lähtien opetettu upo-
tuskoristelua firenzeläiseen tapaan.
Tuolloin sen harjoittamista rahoittivat
Medici-suvun suurherttuat. He koris-
telivat mausoleuminsa työpajasta tilaa-
millaan pietre dure -teoksilla.

Firenzeläisten töissä käytettiin sekä
pehmeitä (pietre tenere) että kovia (piet-
re dure) korukiviä. Kivipalat valittiin
tarkasti värisävyt huomioiden, jotta
saatiin aikaan myös varjo- ja syvyys-
vaikutelmia. Pääasiallisesti käytettiin
läpinäkymättömiä kiviä. Läpinäkyvää
kiveä saatettiin käyttää joihinkin yksi-
tyiskohtiin ja jos taustalle kiinnitettiin
lehtikultaa, aikaansaatiin kaunis sävy
ja syvyysvaikutelma. 

Opificio delle Pietre Dure -museoon ja työhuo-
neeseen pääsee Via degli Alfani -kadulta.

Kaapin jokainen
paneeli on jo taide-
teos sinänsä. Pietre

dure commesso-
tekniikka.

Eebenpuinen
kaappi pietre dure

-koristeltuine
etupaneeleineen.

Palazzo Pitti,
Firenze.

Suuri maljakko,
mosaiikkia ja pietre

dure -kohokuviontia.
Valmistettu 1882-88.

Opificio delle Pietre
Dure -museo, oppaana

konservaattori
Fransesca Attardo

Petrati.
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ähdin kahden muun kivi-
harrastajan, Eva Jarnen ja
Jukka Voijolan kanssa syk-
syllä 2003 Firenzeen opet-
telemaan kivi-intarsiatek-

niikkaa kurssille, joka oli varta vasten
meille suunniteltu. Opettajinamme
olivat  Opificio delle Pietre Dure -mu-
seon ja koulun konservaattorit Fran-
sesca Attardo Petrati ja Simona Frizzi.
Opetus oli englannin kielellä. Ainut-
laatuinen ja antoisa kurssi kesti liki vii-
kon. Majapaikkanamme oli luomuvil-
jelytila vain 4 km Firenzestä.

Valmistimme kurssilla 1500-luvun
menetelmin itse kukin yhden hedelmä-
aiheisen harjoitustyön commesso-tek-
niikalla. Kuvion piirtäminen, sommit-
telu, aiheeseen tarvittavien kivipalasten
sävyjen valitseminen, sahaaminen, vii-
laaminen ja istuttaminen paikoilleen
sekä muut työvaiheet nostivat useam-

Kivi-intarsiaa
oppimassa Firenzessä

L panakin päivänä hikikarpaloita otsal-
le. Kaikkia työvaiheita ei edes tullut
valokuvattua, kun harjoitustyön teke-
minen tempasi mukaansa täysin.

Suoritimme kaikki työvaiheet käsi-
pelillä ilman koneita. Kun suunnitte-
lutyö oli tehty, sahattiin etulevykiveen
kuvion tarvitsema aukko (Belgian mus-
taa marmoria) pähkinäpuisella kaari-
sahalla, teränä vain rautalanka, jota sa-
hauksen aikana siveltiin carborundum-
vellillä. Valitut sovituspalat sahattiin
muotoonsa ja hiottiin timanttiviiloin,
soviteltiin yksitellen paikoilleen nurjal-
ta puolelta.

Sahaukset ja viilaukset tehtiin 15
asteen kulmassa, jolloin saumoista tar-
kalla sovituksella saatiin näkymättö-
mät. Hyvin tehdyssä commesso-työs-
sä saumat huomaa vasta, kun katsoo
työtä tarkkaan sivulta, jolloin valo tait-
tuu kiiltävällä pinnalla paljastaen pa-

lojen ääriviivat. Valmiin työn taakse
liimattiin Belgian mustaa marmoria
oleva peitelevy. Lopuksi hiottiin vielä
käsihiomapaperilla kuudella eri kar-
keudella (20 minuuttia per karkeus)
sekä kiillotettiin tinatuhkalla. Varsin-
kin marmorityöt suositelaan myös va-
hattavaksi esim. mehiläisvahalla, kos-
ka marmoria ei muutoin saa täysin kiil-
täväksi.

Commesso-tekniikka on tarkkuut-
ta vaativaa ja vaikeusasteeltaan viulun
rakentamisen luokkaa. Liki viikko sii-
nä vierähti, että saimme työmme val-
miiksi. Kurssipäivät olivat yhdeksästä
kolmeen, jonka jälkeen jäimme kau-
punkiin tutkimaan Firenzen kirkot ja
museot. Kaiken kaikkiaan erinomai-
nen kulttuuripläjäys. Kurssin jälkeisi-
nä vuosina Eva Jarne on jatkanut sin-
nikkäästi kivi-intarsiatöiden harrastus-
ta ja hänestä on tullut taitava tekijä.

Luumu, commesso-tekniikalla Firenzessä tehty kivi-intarsia. Tekijä: Liisa Hertell. Työhön käytetyt marmorit: diaspro
tenero di Sisilia, verde dell’ Arno, carnicino o fior di pesco secco. Etulevy ja taustalevy Belgian mustaa marmoria. Työn
koko 10 x 8 cm, paksuus 1 cm.

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell
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Opettaja, konservaattori Fransesca Attardo Petrati esittelee meille, millainen
oikean kaarisahan pitää intarsiatöitä (commessoa) varten olla. Nykyäänkin Pietre
Dure -museon koulussa ja pajassa käytetään tällaista ikivanhaa pähkinäpuista
kaarisahaa, johon teräksi pingotetaan rautalanka. Firenzen työtilojemme sei-
nillä meitä ”valvoivat” satojen vuosien takaiset, enemmän ja vähemmän kon-
servointia vaativat taidemaalaukset.

Commessotyön etulevykiveen, joka oli Belgian mustaa marmoria, sahattiin kaa-
risahalla kuvion vaatima aukko. Kupissa on120-karkeuksista caraborundum-
velliä, jota syötettiin lastalla rautalangan päälle leikkaamisen sujumiseksi. Ku-
vassa saha lepoasennossa.

Kokonaiskuvio on nyt sahattu irti ja opettaja Simona
Frizzi näyttää, miten aukon reunojen viilaus tehdään
marmorista työtasoa vasten niin että sahattu 15 as-
teen kulma säilyy.

Fransesca näyttää, miten kuviopala sovite-
taan aukkoon, ja miten valoa vasten katso-
taan mistä etulevyä tai sovituspalaa täytyy
vielä viilata.

Simona näyttää miten ensimmäinen pala lii-
mataan etulevyyn sen nurjalta puolelta. Kuu-
mennetaan rautalastan pää liekillä ja sula-
tetaan colofonia-vahaa saumoihin.

Luumu-työn luonnos ja ruutupaperille opettajan ehdottamia
marmorisävyjä kuviopaloihin. Etulevykiven ja kuviopalojen
viilaukseen tarvitaan monen muotoisia timanttiviiloja.
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PIETRE TENERE
JA  PIETRE DURE

Firenzeläiset käyttivät samassa työssä lähinnä
vain samaa kovuusluokkaa olevia kiviä. Jos
työssä olisi sekä pehmeitä että kovia kohtia,
ei välttämättä saada kaunista lopputulosta,
koska pehmeät saattavat kulua ja saumat
aueta ennen kuin kovat kivet on saatu hiottua
sileiksi ja kiiltäviksi. Pietde dure tarkoittaa kovia
korukiviä (Mohsin asteikolla 4-8) ja pietre
tenere pehmeitä, (2-4).

COMMESSO
Termi tulee latinan committere-verbistä, joka
tarkoittaa yhdistämistä. Commesso-tekniikas-
sa kuviopalat (ohuemmat kuin kivilevy) joko
liimataan sahattuun aukkoon (sen etupintaan)
ja taustaksi liimataan toinen kivilevy. Voidaan
myös tehdä niin, että pelkät kuviopalat liima-
taan aluksi keskenään yhteen ja lopuksi taus-
talevyyn. Commesso-tekniikassa sahan tulee
olla 15 asteen kulmassa sahattavaan kiveen
nähden.

APPOGGIO
Appoggio-tekniikkaa käytetään commesson
yhteydessä hyvin pienten tai kapeiden yksityis-
kohtien, kuten lehtiruotien tai kasvien varsien
valmistamiseen. Appoggio-tekniikassa palat
sahataan tai viilataan suorasaumaisiksi eikä
viistoon kuten commessossa.

TARSIA
Tarsia-tekniikassa kivipalat upotetaan taustaki-
veen (esim. marmoriin) taltalla kaiverrettuihin
syvennyksiin ja kiinnitetään liimaamalla. Kuviot
ovat yleensä geometrisia tai ornamentteja.

SCAGLIOLA
Scagliola-töissä kivilevyyn kaiverretaan tarkat
syvennykset kuvioita varten samoin kuten
tarsiassa. Syvennykset täytetään värimassalla,
joka on sekoitettu kipsistä, liimasta ja väripig-
menteistä. Kipsi on pääasiallisesti kalsium-
sulfaatti-dihydraattiyhdistettä. Suuret työt,
kuten pöytälevyt tehdään yleensä scagliola-
työnä.

MOSAIIKKI
Mosaiikiksi sanotaan kuvapintaa, joka on muo-
dostettu alustaansa ja toisiinsa vierekkäin
asetelluista, sideaineella kiinnitetyistä eriväri-
sistä pienoiskappaleista. Keskiajan seinämosa-
iikeissa kappaleet olivat suoraan leikattuja,
neliönmuotoisia, pääosin värjättyjä ja lasitettu-
ja. Seinämosaiikkien saumoissa ei vaadittu
kovin suurta tarkkuutta. Mosaiikkityöt eivät
olleet varsinaisia upotustöitä.

ITALIAN AMMATTITERMIT

Artesaani Simone Fiordelisi jatkaa isänsä perinnettä Firenzessä kivi-intarsian
taitajana. Työpaja, Arte Decorative, sijaitsee lähellä Ponte Veggion siltaa. Hän
käyttää suurikokoisissa pöytälevyissä mm. scagliola-tekniikkaa. Ostin Simo-
nelta hänen tekemänsä Fuksia-työn (koko ilman kehyksiä 14 x 18 cm). Mine-
raalit: ametisti, valkoinen carrara, verde Arno ja verde alpi Polvere. Pohjaki-
venä musta ardesia Liguriasta.
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ienevätkö espanjalaisten katukiveysten esikuvat peräisin jo
1000-luvun molemmilta puolin, jolloin islaminuskoiset
maurit hallitsivat 600–700 vuotta lähes koko Iberian niemi-
maata. Löytäähän Espanjan historiallisista rakennuksista hei-
dän jäljiltään myös taidokkaita mosaiikkitöitä, joten miksi ei

katujenkin koristelua. Joka tapauksessa katukiveysten mallit ja huolelli-
nen työstö ovat kivi-ihmiselle jatkuva ihastelun kohde.

Uskon, että kesänsä saa kyllä hyvin kulumaan kivityön parissa, jos
näitä malleja omaan pihaansa lähtee toteuttamaan. Materiaalia saadak-
seen täytynee kääntyä paikallisen puutarhakauppiaan puoleen, koska
meidän soramonttujemme kivien värimaailma on niin iloisen kirjavaa.
Tosin ajelu peräkärryn kanssa Välimeren rannoille kauniisti pyöristy-
neiden kivien keräilyyn tyydyttäisi huomattavasti enemmän seikkailu-
mieltä … 

Kivimosaiikkia
Pihakiveykseen mallia Espanjasta

Teksti ja kuvat: Anna-Maija Rae

Altean vanhakaupunki. Kuva: Päivi Rae.

L
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Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

irkkalalainen taiteilija Rit-
va Luukkanen työstää ki-
veä palasiksi omakotita-
lonsa työhuoneessa. Valit-
see paloista oikeat sävyt

teokseensa kuten öljyvärimaalari väri-
sävyt paletiltaan. Luukkasen ”paletti”
vain on toista luokkaa, se on jykevä
puupölkky.

– Kivilajeja tai mineraaleja en tun-
ne, kiven kauneus ja väri ratkaisee, ja
kotimaisia niiden pitää olla.

Pakettiautollaan hän ajaa pitkin
pohjolaa kiviä etsimässä. Talon portail-
la on nytkin satsi kiviä odottamassa
”peremmälle pääsyä”.

Ritva Luukkanen on tehnyt kivi-
mosaiikkitöitä jo 1970-luvulta lähtien.

Teoksissaan hänellä on taito saada kivi
elämään. Kuten taiteen tekemisessä
yleensä, Luukkasenkin mosaiikkityöt
valmistuvat luonnosten kautta. Pape-
rille piirtäen hän ensin luonnostelee
töidensä yksityiskohdat.

Kun kysyn häneltä, mistä hän am-
mentaa aiheensa, hän päivittelee:

– Voi hyvänen aika, maailma on

Kivimosaiikkitaidetta
suomalaisesta kivestä

P

Muukalainen, 62 x 58 cm. Kivimosaiikkityö, Ritva Luukkanen, 1985.
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täynnä aiheita, minulla on vain ongel-
ma miten ehdin ne toteuttaa.

Mosaiikkitöiden tekemisen hän
aloitti omin päin, kokeilemalla. Muu-
tamia näyttelyitäkin hän oli jo ehtinyt
pitää, kun eräs hollantilai-
nen dominikaanimunkki
vaikuttui Tampereen näyt-
telyssä kovasti hänen töis-
tään.

– Puolen vuoden kulut-
tua tuo munkki soitti ja
kertoi että minulle on
myönnetty Italian valtion
stipendi.

Niinpä Luukkanen teki
stipendimatkan vuonna
1982 Ravennaan ja puo-
lestaan vaikuttui mitä
mosaiikkia hän itse oli-
kaan tullut tehneeksi.

– Huomasin selvän eron omassa tyy-
lissäni verrattuna Ravennan mosaiik-
kiin. Töissäni jokainen kivensiru on
veistoksellisesti paikoillaan, eikä pinta
ole tasainen kuten perinteisessä lasi-

mosaiikissa.
– En kopioi vanhaa taidetta vaan

luon uutta, omaa mosaiikkityyliäni,
hän sanoo.

Taiteilija Luukkanen on pitänyt yk-
sityisnäyttelyitä Englan-
nissa, Ranskassa, Saksas-
sa, USA:ssa, Venäjällä,
Pohjoismaissa ja tietysti
myös Suomessa. 30-vuo-
tisjuhlanäyttely oli kevääl-
lä 2005 keskiaikaisessa
Hämeen linnassa. Viimei-
sin ulkomaannäyttely hä-
nellä oli vuonna 2008
Balkanilla: Kosovossa ja
Albaniassa.

Ritva Luukkanen asuu
kauniilla Pyhäjärven
rannalla. Kivet portailla
odottavat käsittelyä.

Kevättalvi, 39 x 47 cm. Ritva Luukkanen,  1982.
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Luukkasen kivimosaiikkinäyttely
Kosovon taidegalleriassa keväällä 2008
Pristinassa oli juuri itsenäistyneen Ko-
sovon ensimmäinen kansainvälinen
taidetapahtuma ja näyttely sai avajai-
sissa yleisömenestyksen.

– Kosovossa tajuttiin, että en tee va-
riaatioita italialaisista mosaiikkitöistä,
vaan olen omin päin lähtenyt tekemään
taidetta suomalaisesta kivestä.

Luukkaseen teki vaikutuksen innos-
tus, jota siellä tunnettiin
kulttuuria ja taidetta koh-
taan.

– Vaikka maa on run-
neltu rikki, ihmisten sy-
dämissä on suuri sija kai-
kelle kauniille, hän sanoo.

Ritva Luukkanen vie-
raili Kosovossa myös Suo-
men KFOR-joukkojen
tukikohdassa Camp Vil-
lessä, jossa komentaja
Jukka Ranta toivotti hä-
net tervetulleeksi. Mie-
leenpainuva kokemus tai-
teilijalle oli osallistuminen rauhantur-
vaajien jumalanpalvelukseen tukikoh-
dan vaatimattomassa kirkossa.

Kosovosta Luukkasen taidenäyttely
siirtyi Tiranaan, Albanian kansalliseen
taidegalleriaan. Hänet kutsuttiin myös
sikäläisen perheen kotiin.

– Kyllä heitä täytyy kunnioittaa, kun
näki mistä he ponnistavat.

”Kun kädet liikkuvat, myös sielu
liikkuu”, sanoi minulle aikoinaan Stei-
ner-koulun opettaja. Sanonta pätee
Luukkaseekin. Kivivasaran heiluttami-
sen ohella häneltä syntyy muutakin
kuin puhuttelevia mosaiikkiteoksia:
hän kirjoittaa runoja. Yhdeksäs runo-
teos ”Tuohoksen tuoja” ilmestyi vuon-
na 2011 ja se on käännetty myös per-
sian kielelle.

Kalevalainen kansanperinne kiehtoo
Ritva Luukkasta.

– Kalevala on minulle ollut suuri in-
noittaja jo alusta lähtien.

Häneltä on valmistunut lukuisia Ka-
levala-aiheisia mosaiikkitöitä ja niitä oli
esillä Kalevalan juhlanäyttelyssä vuon-
na 2009 Tampere-talossa.

Minun suosikkini on Luukkasen työ
”Tuonelan joutsen”, jossa mystisen
tunnelman luo savukvartsin taidokas
käyttö. 

Isä Meidän rukouskirja, 63-kiloinen mosaiikkiteos on valmistunut 90-
luvun alkupuolella. Kivikirja on saanut siunauksen useilta piispoilta,
arkkipiispoilta ja patriarkoilta. Roomassa kirjan siunasi Vatikaanin
Paavi Paavali II. Vuonna 2005 kirja oli esillä Athos-vuoren munkki-
tasavallassa, jonne naisilla ole pääsyä.

Ritva Luukkanen näyttää persiankielistä lehteä, jossa on artikkeli hä-
nestä mosaiikkitaiteiijana ja runoiijana. Runoteos Tuohusten tuoja on
juuri käännetty persian kielelle.

Runoutta ja
kivimosaiikkia.
Ritva Luukkasen
runoteos Tuohosen
tuoja ilmestyi
vuonna 2011.

Kuuntelen huomista, 42 x 41 cm. Ritva Luukkanen, 2007.
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Paua-kuori on kuin jalokivi, jota
käytetään koruissa. Se on todel-

la yksi luonnon ihmeistä. Paua-kotilot
(lausutaan ”pah-wah”) ovat maailman
kauneimpia kotiloita. Paua Aba-
lone kuuluu suurikokoisten,
merissä elävien kotiloiden hei-
moon ja sen kuori muistuttaa
simpukan kuorta. Kuoren ulko-
reunassa on rivissä lajista riip-
puen 4–10 hengitysaukkoa, joi-
den kautta vesi poistuu kiduk-
sista. Kalsiumkarbonaatista
koostuvan kuoren ulko- ja sisä-
pinnassa on paksu helmiäisker-
ros, josta valmistetaan mm. ko-
ruja ja koriste-esineitä.

Paua-kotiloita löytyy ainoas-
taan Tyynestä valtamerestä Uu-
den-Seelannin ympäristöstä. Se
elää kiviin kiinnittyneenä noin
10–15 metrin syvyydessä pitkin

rantaviivaa ja kasvaessaan viileässä me-
rivedessä kuoreen syntyy poikkeukselli-
sen värikylläinen kova kuori. Kuoren väri
vaihtelee säihkyvän sinisestä, meren vih-

Paua Abalone
reän, hieman kullan ja hopean vivahtei-
siin sekä intensiiviseen purppuraan riip-
puen kulmasta, josta kuorta tarkastelee.

Maorit antoivat kotilolle nimen Paua
ja sitä on käytetty veistoksissa
ja taideteoksissa jo vuosisatoja.
Kotiloa on pidetty suuressa ar-
vossa ja sen on uskottu olevan
meren jumalan aarre. Kotilo voi
kasvaa 20 cm pitkäksi ja se voi
elää yli 40 vuotta. Pauan kerää-
minen on tiukasti valvottua ja
noudattaa nykyään kestävän ke-
hityksen periaatetta.

Kuoren pinnassa havaittava
värivaihtelu (iridisointi) syntyy,
kun valoaallot taittuvat kuoren
ohuista kerroksista samaan ta-
paan kuin esimerkiksi veden
pinnalla kelluvasta öljykalvosta.
Pauasta on käytetty myös nimi-
tystä ”meriopaali” (Sea Opal).

Paua Abalone (ylin vas.). Kuva: Satu Hietala, GTK.

Lapuan Kantri-Gallerian mineraalinäyttelyssä on esillä Paua-
kuori. Pauasta valmistetaan häikäisevän kauniita koruja. Paua-
kuori on erittäin ainutlaatuinen. Jokaisessa  kuorenpuoliskossa
on erilainen kuviointi ja värileikki. Kuva: Satu Hietala, GTK.

-kotilo

Teksti ja kuvat: Satu Hietala
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Martti Lehtinen

Kesällä 1995 Geologian muse-
on Viikin D-talon varastotilat

kunnostettiin, mm. osittain maapoh-
jainen lattia betonoitiin, yhtenäiseen
tilaan tuli valaistus mutta myös väli-
seiniä jne. Työ tehtiin kesällä, mutta
sitä ennen toukokuussa piti varasto
tyhjentää. Apulaisena minulla oli kou-
lusta työharjoittelussa ollut hentoinen
noin 15-vuotias neitonen, mutta suur-
ten kaappien ja lohkareitten siirtämi-
seen sain avuksi yliopiston teknisen
osaston muuttomiehiä. He tulivat pai-
kalle maanantaina 8.5. siinä klo 8.30
aikaan, näkivät tilanteen ja vaativat
ensimmäiseksi, että paikalle täytyy saa-
da trukki, ”ei näitä muuten voida siir-
tää”. Koetin selittää, että kaikki tähän
asti ulos konttiin viedyt kivet ja tava-
rat olin siirtänyt ihan yksin tai työhar-
joittelijan kanssa. Mutta he vaativat
trukkia ja myös saivat sen. Se tuotiin
paikalle siinä kello 10 jälkeen.

Ovensuussa oli hiekkalattialla suu-
ria tynnyrinpuolikkaita täynnä isoja
sinisenkirjavia spektroliittikappaleita
(Ylämaan anortosiitti-esiintymästä).

Trukki kävi alkajaisiksi niiden kimp-
puun kuin herhiläinen. Se sai haaruk-
kansa hiekkaan tynnyrinpuoliskon alle
ja nosti sen ilmaan. Kaikki näytti hy-
vältä, mutta kun trukki yritti lähteä
liikkeelle, sen pyörät kaivautuivat kui-
vaan hiekkaan yhä syvemmälle, eikä se
päässyt mihinkään. Useiden turhien
yritysten jälkeen miehet totesivat, että
on tuumaustauon aika ja lähtivät Vii-
kin ruokalaan syömään.

Miesten lähdettyä sanoin työharjoit-
telijalleni, että tulepa kaveriksi, niin
näytetään, miten kivi siirtyy! Meillä oli
siellä varastossa nelipyöräiset vedettä-
vät rattaat (puinen lava, siinä vetoaisa
ja nurkissa neljä isoa kumipyörää).
Otimme sen käyttöön, tyhjensimme
(heittelimme) lohkareet tynnyrinpuo-
liskoista hiekalle, siirsimme tyhjät puo-
liskot (pari kerralla) rattaille ja täytim-
me ne taas lohkareilla. Vedimme rat-
taat ulos ja vastaavalla tekniikalla siir-
simme tynnyrinpuoliskot konttiin pai-
kalleen. Puolitusinaa tynnyrinpuolis-
koa, myös se trukin haarukkaan jää-
nyt, oli näin siirretty konttiin ennen

Ei voimalla vaan järjellä

Helsingin kivimessut pidettiin
aikoinaan mm. Suutarilan kou-

lussa Pohjois-Helsingissä. Siellä luok-
seni tuli ensimmäisenä messupäivänä
pari lukiolaispoikaa, jotka kyselivät,
mitä geologia on ja mitä geologi tekee.
Innostuin kertomaan heille asiasta ja
mainitsin mm., että ala on niin hieno,
että meillä on tunnuslausekin latinak-
si: ”Mente et malleo eli järjellä ja vasa-

ralla.” Huumorimiehenä lipsautin
perään ”ja mitä vähemmän jär-

keä sen suurempi vasara”.
Nauroimme leikinlaskul-

le ja kerroin pojille mones-
ta muustakin kiveen liitty-
västä asiasta. Seuraavana
päivänä toinen pojista, hän
oli selvästi miettinyt asiaa,
tuli uudelleen luokseni,
ojensi minulle pienen kul-
tasepän tai gemmologin
vasaran ja sanoi: ”Viitaten
eilisiin puheisiisi, sinulle
voisi riittää tällainen vasa-
ra.” Minulle tulivat kyyne-
leet silmiin, teinipojan pa-
laute oli niin hieno ja kos-
kettava.

Mente et malleo

kuin miehet palasivat. Odotimme in-
nokkaina miesten paluuta ja ensi kom-
mentteja. Miehet tulivat varastoon si-
sään ja pysähtyivät ovelle. Ensimmäi-
nen huomasi ”kadonneet” tynnyrin-
puoliskot ja hämmästeli: ”Jumalauta,
ne kivet on viety!” Toinen jatkaa: ”Ja
vielä ruokatunnilla!” Kumpikaan mie-
histä ei kehdannut kysyä, miten temp-
pu oli tehty? Työharjoittelijaneitosel-
le, jolla oli naurussa pitelemistä, kuis-
kasin: ”Kivi siirtyy joskus helpommin
järjellä kuin voimalla.”

Piirros Harri Kutvonen 2013
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Le Maitren (1989) toimittaman kirjan
”A Classification of Igneous Rocks and
Glossary of Terms” mukaan helsinkiitti
on paikallinen nimi pääasiassa albiitis-
ta ja epidootista koostuvalle tasarakei-
selle juonikivelle, jonka alun perin aja-
teltiin olevan primäärinen, toisin sa-
noen magmaattinen eli kivisulasta syn-
tynyt. Laitakari (1918, s. 3) nimesi ki-
ven Helsingin mukaan.

Tuossa Helsinkiitti-julkaisussaan v.
1918 Aarne Laitakari kuvaa helsinkiit-
tiä Suomenlahden Suursaarelta, Por-
voon Jackarbystä, Pusulan kirkonky-
lästä sekä Helsingistä Alppikadun ja
Ensi linjan kulmauksesta ja Eläintar-
hasta. Laitakari toteaa myös Eero Mä-
kisen (1916) Oulaisista kuvaaman nat-
ronsyeniitin olevan oikeastaan helsin-
kiittiä. Lisäksi hän mainitsee löytäneen-
sä Helsingin yliopiston geologian lai-
toksen kokoelmista helsinkiittiä, joka
on peräisin Suomusjärveltä. Nykyisin
on Alppikadun ja Ensi linjan kulman
likaisista paljastumista vaikea nähdä
helsinkiittiä, mutta Eläintarhan puo-
lella eli pääradan länsipuolella (Uima-
stadionin kohdalla) on mm. Vauhtitien
reunassa laaja pääasiassa helsinkiitistä
koostuva kalliorinne, joka on rikkonai-
suutensa takia osin verkotettu ja beto-
noitu.

Helsinkiitin päämineraalit ovat Lai-
takarin mukaan vaalea albiitti, joka on
usein levymäisinä kiteinä, ja hematiit-
ti-pigmentistä punaruskea epidootti,
joka esiintyy säteittäisinä kidekimppui-
na tai yksittäisinä, kvartsia vastaan
omamuotoisina kiteinä. Pienessä mää-
rin voi kivessä olla mm. muskoviittia,
biotiittia ja apatiittia. Tällaisena kivi
muistuttaa meetvurstimakkaraa. Epi-

kaksi suosittua korukiveä

Martti Lehtinen

Helsinkiitti ja unakiitti,

Helsinkiittijuoni Espoon Mikkelänkallion tieleikkauksen amfiboliittisessa kivessä.  Kai-
rareiän läpimitta n. 2, 5 cm. Kuva: Jukka I. Lehtinen, kesällä 2012.

 Helsinkiitti doottia Laitakarin tutkimissa näytteis-
sä on n. 15–30 prosenttia. Mutta mik-
rokliinin ja kvartsin määrät vaihtele-
vat näytteissä suuresti, ja esimerkiksi
Alppikadun karkearakeisessa helsinkii-
tissä voi Laitakarin mukaan olla mik-

rokliinia (pertiittiä = albiittisuotautu-
mia sisältävää mikrokliinia) enemmän
kuin albiittia. Pusulan helsinkiitin (Lai-
takarin kvartsihelsinkiitin) päämine-
raalit ovat albiitti, epidootti, mikrok-
liini ja kvartsi, mutta Suursaaren hel-
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sinkiitistä ei Laitakari löytänyt mikrok-
liinia eikä kvartsia lainkaan.

Kalliopaljastumista Laitakari löysi
helsinkiittiä vain Pusulasta ja molem-
mista Helsingin kohteista. Helsinkiit-
ti esiintyy migmatiittisessa kallioperäs-
sä juonina tai juonimaisesti, mutta
kontakti sivukiveen (ruhjeiseen gneis-
siin) ei välttämättä ole terävä.

Myös omat havaintoni helsinkiitin
esiintymisestä ja koostumuksesta pää-
kaupunkiseudulla ovat samankaltaisia
kuin Laitakarin. Helsinkiitti näyttää
paljastumissa liittyvän aina rikkoutu-
neeseen, ruhjeiseen tai myloniittiseen-
kin kallioperään, jonka koostumus voi
vaihdella. Kontaktit sivukiveen ovat
joskus aivan veitsenteräviä mutta voi-
vat olla epämääräisiä tai vaihettuviakin.
Leveitten juonten kontaktit ovat usein
teräviä (esim. Mikkelänkallion noin
metrin levyisessä juonessa Espoon kes-
kustan pohjoispuolella), ja leveissä juo-
nissa voivat maasälpäkiteet olla käm-
menenkokoisia, rikkonaisia mikroklii-
nikiteitä, ja albiittia on vähän. Kapeis-
sa juonissa tai juoniparvissa voi kiilleg-
neissiä tai suonigneissiä olla sulkeumi-
na helsinkiitissä, eivätkä kontaktit ole
jyrkkiä. Biotiitin asemasta kivessä voi
olla kloriittia. Kemiallisten analyysien
(Laitakari 1918) mukaan helsinkiitis-
sä on – graniittisille kiville tyypillisesti
– raudan suhde magnesiumiin korkea.

Laitakari piti helsinkiittiä primääri-
senä magmakivenä, joka on kiteytynyt
graniittisen magman vedestä rikastu-
neista jäännössulista olosuhteissa, joissa
mineraalipari albiitti + epidootti on
pysyvä. Myös Eero Mäkinen (natron-
syeniitti, Oulainen) ja Pentti Eskola
(epidoottisyeniitti, Transbaikal, Esko-
la 1921) olivat samaan aikaan tutki-
muksissaan päätyneet albiitti + epi-
dootti -parin todennäköisesti mag-
maattiseen alkuperään. Mutta nimi
helsinkiitti on tällöin tarpeeton, sillä
jos kyseessä on magmakivi, kiven nimi
on kvartsin määrästä riippuen joko
epidoottialbiittisyeniitti tai kvartsi-epi-
doottialbiittisyeniitti.

Mutta kuten alun määritelmästä il-
menee, ei helsinkiittiä nykyisin pidetä
magmakivenä eikä nimelle helsinkiitti
anneta kansainvälistä asemaa meta-
morfisen kiven nimenäkään. Mineraa-
lipari albiitti + epidootti on tyypillinen

alhaisen asteen (vihreäliuskefasieksen)
metamorfoosille alle 450o C lämpöti-
lassa. Myös koko helsinkiitissä havait-
tu, koostumukseltaan vaihteleva mine-
raaliseurue on luonteenomainen alhai-
sen asteen metamorfoosille, jossa ki-
veen syntyy mineraalipari albiitti +
epidootti koostumukseltaan yleensä
oligoklaasia vastaavan plagioklaasin
asemasta. Graniittisen tai migmatiitti-
sen kallioperän rikkoutuminen ja ruh-
joutuminen veden (fluidien) läsnä ol-
lessa mahdollistaa helsinkiittisen kivi-
aineksen syntymisen ja liikkumisen
ruhjevyöhykkeissä. Tämä myös selit-
tää kiven esiintymisen ruhjevyöhykkei-
den yhteydessä. Maanalaisessa louhin-
nassa helsinkiitin ilmestyminen saattaa
näin ennakoida rikkinäistä kallioperää
ja tulossa olevia vaikeita louhintaolo-
suhteita.

Koristeellisena, voimakkaan puna-
valkoisena kivenä helsinkiitti sopii kyllä
koriste-esineisiin, esimerkiksi vaikka-
pa Helsinki-aiheisten viirien jalustoi-
hin ja lahjaesineisiin. Helsingin kau-
punki voisi näin hyödyntää tätä kau-
pungin mukaan nimensä saanutta ki-
veä.

 Unakiitti
Unakiitti määritellään alussa mainitus-
sa Le Maitren (1989) toimittamassa
kirjassa hyvin lyhyesti: ”Unakite (una-
kyte). A local term for a variety of gra-
nite containing appreciable amounts of
epidote.” Eli unakiitti on paikallinen
nimi huomattavia määriä epidoottia
sisältävälle graniittimuunnokselle.
Helsinkiitin ja unakiitin ero on näiden
määritelmien mukaan selvä: helsinkiitti
on pääasiassa albiitista ja epidootista
koostuva usein tasarakeinen juonikivi,
unakiitti runsaasti epidoottia sisältävä
graniittimuunnos. Mutta kuten jo
edellä kävi ilmi helsinkiitin kuvauksis-
ta, ja kun vielä perehtyy unakiitinkin
kuvauksiin laajemmin, ei asia sitten-
kään ole näin selvä ja yksinkertainen.

Johannsenin (1937, s. 59) mukaan
nimen unakiitti antoi yhdysvaltalainen
F.H. Bradley vuonna 1874 graniittiselle
kivelle, jota hän löysi Pohjois-Karoli-
nan ja Tennesseen väliseltä Appalakki-
en vuoristoon kuuluvalta Blue Ridge -
vuorijonon Unaka Range -vuorenhar-

janteelta. Bradley piti alun perin epi-
doottia sekundäärisenä eli graniitin
biotiitin tai syeniitin sarvivälkkeen
muuttumistuloksena. Bradleyn mu-
kaan epidootin määrä kivessä vaihte-
lee huomattavasti ja sitä voi olla jopa
puolet kivestä. Maasälpä, punertava
ortoklaasi (kalimaasälpä), muodostaa
kivestä noin neljänneksen tai kolman-
neksenkin. Kvartsi on tavallisesti val-
koista, joskus savukvartsia ja muodos-
taa noin neljänneksen kivestä, mutta
yhdessä Bradleyn kuvaamassa näyttees-
sä on pieniä magnetiittikiteitä pirottee-
na. Kiven ominaispaino on 2,79.

W.C. Phalen (1904) tutki unakiit-
tia saman Blue Ridge -vuorijonon jat-
keella Virginian puolella. Alue on Ten-
nesseen ja Pohjois-Karoliinan välisellä
rajaseudulla, mutta kiveä löydetään
myös Virginian puolelta. Kivessä ja sen
esiintymisessä on paljon yhteisiä piir-
teitä helsinkiittin kanssa. Ainut selvä
ero näyttää olevan väreissä. Unakii-
tissa epidootti on kellanvihreää (pistaa-
sin vihreää), ja hematiittipigmentti vär-
jää kalimaasälvän kauniin punertavak-
si.

Suomesta olen tavannut unakiittia
ainakin Ähtärin seudun ja Lapin kivis-
sä. Kivi on kaunis värikäs kivi (Perttu-
nen, 2006, värikuva, kuva 10), jossa
epidoottiryhmän mineraali on kellan-
vihreää ja kalimaasälpä hematiittipig-
mentin punaiseksi värjäämää, ks. myös
Vartiainen (2001, värikuvat s. 17).

Vaikka helsinkiitti ja unakiitti ovat
epävirallisia kivilajinimiä, kumpaakin
tullaan kiviharrastajien ja koruntekijöi-
den piirissä käyttämään vielä varmaan
pitkään. Voinemme siis ottaa ’lusikan
kauniiseen käteen’ ja todeta, että hel-
sinkiitti on punavalkoi-
nen kemialliselta
koostumukseltaan
graniittimainen

Unakiitteja Ilmajoelta. Kuva: Satu Hietala.
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kivi, jossa epidootti on hematiittipig-
mentin punaiseksi värjäämää ja maa-
sälpä (tavallisesti albiitti) on valkoisi-
na läiskinä kuin läskinpalat meetvurs-
timakkarassa. Unakiitti on vastaava
kivi, jossa epidootti on pistaasinvihre-
ää ja maasälpä (tavallisesti kalimaasäl-
pä, mikrokliini) on hematiittipigmen-
tin punaiseksi värjäämää.

Suomesta olen nähnyt unakiittia ai-
nakin Ähtärin seudun ja eteläisen La-
pin kivissä.

Kun tutustuu tarkemmin helsinkiit-
tiä ja unakiittia sisältäviin kallioihin ja
käsittelevään kirjallisuuteen, huomaa
tietyn sekavuuden ja epävarmuuden
termien käytössä. Onko esimerkiksi
helsinkiitti magmaattinen (kivisulasta
syntynyt) vaiko metamorfinen (vihre-
äliuskefasieksen olosuhteissa syntynyt)
kivilaji? Sama koskee unakiittia. Voi-
simme ajatella, että sekä helsinkiitti että

unakiitti ovat eräänlaisia metamorfis-
magmaattisia kivilajeja, joissa on esiin-
tymistavoissa, rakenteessa ja mineraa-
likoostumuksessa sekä magmaattisia
että metamorfisia piirteitä, jolloin nii-
tä on – tapauksesta riippuen – vaikea
pitää joko magmaattisina tai metamor-
fisina kivilajeina. 

kivitohtori@elisanet.fi
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Ilmajoen kuntakiveä, unakiittia, luonnollisessa koossa, leveys 18 cm. Kuva: Liisa Hertell.
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aasälvän louhinta al-
koi Viitaniemessä
vuonna 1936. Viita-
niemen talon vanha-
emäntä oli löytänyt

tämän pegmatiittiesiintymän marja-
matkallaan. Louhintaa harjoitettiin
läpi toisen maailmansodan. Maasälvän
louhinta katsottiin sodan kannalta vält-
tämättömäksi toiminnaksi, ja sitä var-
ten miehiä jopa vapautettiin sotapal-
veluksesta. Talteen otettiin myös beryl-
lit, kolumbiitit ja amblygoniitit. Amb-
lygoniittia tarvittiin saksalaisiin palo-
pommeihin.

Pienenä poikana kuuntelin kivi-
miesten juttuja, kun he  isäni (kaivok-
sen toimitusjohtaja) kanssa tulivat pu-
helemaan. Muutama mies erityisesti jäi
mieleeni. Yksi usein nähty vieras meil-
lä oli Lehto-Kustaa eli Kustaa Lehto.
Hänen kuulin ensimmäisiä kertoja
mainitsevan Sudeettimontun, ymmär-
tämättä lainkaan mikä tällainen Su-
deettimonttu oli. Kustaa toimi työn-
johtajana Viitaniemessä, mutta usein
hän poikkesi meillä iltaa istumassa.
Hän kuoli myöhemmin tapaturmaises-

ti ollessaan tutkimassa pegmatiittiesiin-
tymää Kangasalla. Räjäytyksestä sin-
gonnut kivi osui hänen päähänsä ja hän
menehtyi.

Harvemmin nähty, mutta sitäkin
odotetumpi vieras oli Sigvar-setä. Pie-
nen pojan mielestä Sigvar-sedän vierai-
lu oli merkittävä monessakin suhtees-
sa. Ensinnäkin hänellä oli sellainen
auto, jollaisia paikkakunnalla ei juuri-
kaan nähty. Toiseksi hänellä oli aina
jotain tuliaistuomista. Tärkeintä kui-
tenkin oli, että häneltä riitti aikaa pie-
nen pojan leikkiin. Leikimme tikku-
piilosta. Monet kerrat konttasimme
sedän kanssa pöydän alla, piilotettua
kynää etsimässä.

Sigvar-setä eli Sigvar Forsström oli
kuuluisan Kalkki-Petterin eli vuorineu-
vos Petter Forsströmin veljenpoika ja
hoiti firman ulkomaansuhteita. Sigvar
Forsström puhui, että Sudeettimontun
maasälpää piti saada osa jokaiseen lä-

Antti Kuoppamäki ja Feliks Palttala kuuppavaunua työntämässä (1950-luku). Iso monttu 50-luvulla (oik.).
Kuvat: Tarmo Grönqvistin kotiarkisto.

”Sudeettimonttu”

M

– kenties Suomen mineraalirikkain kivimonttu

Tarmo Grönqvist

Kivet ja tietysti kivimiehet liittyvät
lapsuuteni muistoihin oleellisena
osana. Erilaiset nimet ja nimitykset
vilahtelivat miesten puheissa. Oli
”Kähmän porukka”, ”Kivistön perä”
ja ”Iso monttu”. Kaikkein mielen-
kiintoisimmalta korvissani kuiten-
kin kuului ”Sudeettimonttu”, joka
usein lausuttiin muodossa ”Suteetti-
monttu”.
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Sininen topaasikide on parasta jalokiviluokkaa, mitä Sudeettimontulta tiedetään löydetyn. Tämä
topaasikide on kiteytynyt verraten alhaisessa lämpötilassa hydrotermisessä ontelossa, paino 191,7
karaattia. Alla oikealla sama kide eri suunnista kuvattuna. Kuvat: Liisa Hertell.

hetykseen, koska se oli hyvälaatuista ja
prosessissa helposti sulavaa.

Varsinaisen tieteellisen tutkimus-
työn Viitaniemessä aloitti Alexis Vol-
borth. Tämä von Volborthin saksalais-
venäläiseen aatelissukuun kuulunut
emigrantti tuli Eräjärvelle 1950-luvun
alussa. Itse muistan hänet sangen vai-
teliaana miehenä. Muistan kuinka he
isäni kanssa tuijottivat shakkilautaa
suorastaan ikuisuuden eikä kumpikaan
puhunut yhtään mitään. Hänen vai-
monsa Nadja sitä vastoin puhui pal-
jon vilkkaasti elehtien. Hän kertoi, että
Alex ei kuule ei näe eikä haistakaan
mitään shakkia pelatessaan. Kerran oli-
vat ikkunaverhot syttyneet jostain syys-
tä tuleen ja huone oli täynnä savua.
Eiväthän shakinpelaajat sitä huoman-
neet. Ilman ulkopuolisia olisi ilmeisesti
koko talo palanut.

Alexis Volborth löysi ja nimesi Vii-

”Sininen sonaatti” kultainen riipus. Kivi on Sudeettimontun topaasi. Paino 45 karaattia.
Suunnittelu ja toteutus Tarmo Grönqvist. Kuva: Liisa Hertell.
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taniemestä yhteensä 43 mineraalia.
Niiden joukossa aivan uusi mineraali,
jonka hän nimesi väyryneniitiksi opet-
tajansa professori Heikki Väyrysen
mukaan. Vuonna 1954 hän julkaisi
klassikoksi muodostuneen väitöskijan-
sa: Phosphatminerale aus dem Lit-
hiumpegmatit von Viitaniemi, Eräjär-
vi, Zentral-Finnland. Koska väitöskir-
ja on saksankielinen, on se erittäin tun-
nettu Keski-Euroopassa. Hänen tutki-
muksensa on myös ollut esikuvana
myöhemmille pegmatiitin tutkijoille.
Wienin ja Heidelbergin yliopistojen
jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin,
jossa hän loi erittäin mittavan tiede-
miesuran. Volborth kuoli kotonaan
Daytonissa 2009.

Seppo Lahden väitöskirja: On the
granitic pegmatites of the Eräjärvi area
in Orivesi, southern Finland ilmestyi
1981. Hän myös löysi uuden mineraa-
lin, jonka hän nimesi viitaniemiitiksi.
Lahti myös löysi ja tunnisti useita
muita mineraaleja Volborthin tunnis-
tamien lisäksi. Itse en edes tiedä tällä
hetkellä tunnistettujen mineraalien
määrää. Lukumäärä saattaa olla sadan
korvilla. Tätä olisi paras tiedustella Sep-
po Lahdelta itseltään.

Mistä sitten moinen nimi – Sudeet-
timonttu – alkujaan tuli. Nimi juon-
tuu Toisesta maailmansodasta, jolloin
Hitler vapautti Sudeettialueiden sak-
salaiset tsekkiläisten ”sorrosta” ja mie-
hitti Tsekkoslovakian. Näiden maail-
manpoliittisten uutisten ollessa kuu-
mimmillaan, nimesi Feeliks Palttala
tämän uuden kivimontun Sudeetti-
montuksi ja siellä työskennelleet su-
deettiporukaksi. Nimi jäi pysyväksi.

Olin itse kesätöissä Sudeettimontul-
la ainakin vuonna 1959. Palamaasäl-
vän lajittelu eli ”nopoominen” oli työn
kuva. Korukivien suhteen kyseinen
vuosi oli kenties merkittävin. Sudeet-
timontusta löytyi monta kideonteloa,
joista kauniit, läpinäkyvät, siniset to-
paasikiteet olivat käsin poimittavissa.
Löytyi myös läpinäkyvää, vihreää tur-
maliinia. Myös joitain läpinäkyviä be-
ryllejä, väriltään keltaisia, löytyi muu-
tamia.

Löytyi myös kummallinen 4–5-
kuutioinen ”möhkäle” keskeltä pegma-
tiittia. Tämä möhkäle osoittautui pol-
lusiitiksi. Se olisi ollut erittäin arvok-

Topaasi “Sudeettimontulta”, kuvassa luonnollisessa koos-
saan: korkeus 8 cm. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen.

Huonompilaatuinen sinertävä topaasi on joskus riittävän
kestävää, jotta siitä voi hioa vaikkapa fasetoituja cabocho-
neja. Toisaalta erityisen kauniit kiteet kannattaisi säilyt-
tää kokoelmissa hiomattomina.

kaan cesium-metallin raaka-
aine, mutta valitettavasti pol-
lusiitin esiintyminen rajoittui
ainoastaan tähän möhkälee-
seen.

Omalle uravalinnalleni
tämä kesätyöpaikka oli ratkai-
seva. Lähetin hakemukseni
”vanhaan” Kultaseppäkou-
luun Helsinkiin. Kultasepän-
opinnot johtivat gemmologi-
an opintoihin. Muotoilu-
opinnot johtivat filosofia-
opintoihin Tampereen yli-
opistossa. Opinnot jatkuvat
edelleen filosofian, muotoi-
lun ja kultasepäntaiteen pa-
rissa. Valmistuminen ei ole
vielä näköpiirissä.

Vaikka louhinta on päät-
tynyt Viitaniemessä, Sudeet-
timontun romukasa jatkaa
elämäänsä kiviharrastajien
aarreaittana. Moni harrastaja
on kiljahtanut riemusta löy-
täessään kynnen kokoisen pa-
lan väyryneniittiä.  

Topaasi kuuluu rombiseen kidejärjestelmään. Topaasilla on etevä lohkeavuus asematason suun-
nassa. Tästa johtuen melkein kaikki kiteet esiintyvät keskeltä katkenneina. Samea topaasikide
on kiteytynyt suhteellisen korkeassa lämpötotilassa ja esiintyy kiinteässä pegmatiitissa. Paino 0,96
kg. Kuva: Liisa Hertell.
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eitä oli 11 Tampereen
kivikerholaista kemi-
läisten matkassa vii-
me helmikuussa
Kuolan niemimaalla,

Hiipinä-tunturien kainalossa, Apatiit-
tin ja Kirovskin kaupungissa. Päätar-
koitus matkallemme oli tutustua Apa-
tiitin kivimessuihin eli ”Kivinen kuk-
ka” -festivaaliin, kuten sitä Venäjällä ni-
mitetään. Matka tehtiin Kemin Liiken-
teen autolla, mukana oli kaikkiaan 40
henkilöä. Pääjärjestäjänä Suomi-Venä-
jä-Seuran Kemin osasto, puuhamiehe-
nä seuran puheenjohtaja Arto Laakso.

Matkanteko sujui juohevasti maa-
lauksellisten maisemain halki. Tykky-
lumiset kynttiläkuuset tervehtivät mei-
tä raskaan lumitaakkansa ylväästi kan-
taen, eläinten polkujen helminauhat
risteilivät kauas kadoten, kettu vilahti
kinoksen taakse, joku sanoi nähneen-
sä sudenkin jolkottelevan. Poljarnie
Zorissa ohitimme laajan sulavesialu-
een, joka on sikäläisen ydinvoimalan
lauhdevesiallas. Tämä Kuolan ydinvoi-
mala tuottaa sähköä koko Murmans-
kin alueen tarpeeseen. Veden yltä ko-
hoaa korkeuksiin valkoisen höyryn
valoverho, hieno ja aavemainen näky.

Eräät ystävät ovat ihmetelleet, mik-
si lähteä talvella jonnekin Kuolaan,
maailman laidalle palelemaan. Alue
olikin tuntematon valkoinen täplä
Euroopan kartalla, kunnes vuonna

1887 tehtiin Suuri Kuolan retki – val-
koisen täplän väritysmatka. Yksi retki-
kunnan tutkimusmatkailijoista oli
nuori suomalainen geologi Wilhelm
Ramsay (1865–1927). Hän löysi Luu-
järven tunturien eli Lovozeron emäk-
sisen massiivin.

Suurella Kuolan retkellä lausuttiin
ensimmäisen kerran sana Fennoskan-
dia. Termi on Ramsayn keksimä ja hän
toi sen tieteeseen 1900. Fennoskandi-
alla tarkoitetaan Norjan, Ruotsin ja
Suomen sekä Venäjän puolella geolo-
gisesti samaan kallioalueeseen kuulu-
vaa Kuolan niemimaata, Itä-Karjalaa ja
Aunusta.

Hiipinän laajat kaivosalueet, joista
löytyy mm. lannoiteteollisuuden tar-
vitsemaa fosfaattimineraalia eli apatiit-
tia, nefeliiniä ja nikkeliä, sijaitsevat
Kirovskissa. Kaupunki oli alkujaan ni-
meltään Hibinogorsk (Hiipinän vuo-
ristokaupunki). Apatiittiin sieltä on
parikymmentä kilometriä.

Jo illan hämärtyessä saavuimme
majapaikkaamme Apatiitissa. Seuraa-
vana aamuna suuntasimme Kuolan
Tiedekeskuksen kivimuseoon, jossa
apulaissihteeri Anatoli Vinogradov
meitä odotti. Hän piti esitelmän Wil-
helm Ramsayn merkityksestä Hiipinän
kaivosteollisuudelle, sen jälkeen tutus-
tuimme tiedekeskuksen näyttelyihin
sekä Irina Sitdikovan taidenäyttelyn
”Saamskie motivi”.

Puolilta päivin riensimme Apatiitin
Kulttuuripalatsiin kivimessujen viral-
lisiin avajaisiin: lumineitosten tanssia,
musiikkiesityksiä ja juhlapuheita. Mes-
suilla tapasimme mm. Uralin Molys-
hevan smaragdihiomoyrittäjät, tuttu-
ja muutaman vuoden takaiselta Ura-
lin-kivimatkaltamme.

Iltapäiväksi Kirjastomuseoon, jossa
pianonsoittoa, valokuvanäyttelyn ava-
jaiset, shamppanjaa ja pikku purtavaa.
Pöydät syötiin saksalaistyylin tyhjäksi
ja sitten äkkiä hotelliin, parhaat päälle
ja takaisin kulttuuripalatsiin, jossa al-
koi gaalakonsertti ”Talanti Rossii – Tri
basa”. Konsertti oli osa Fjodor Shalja-

Kuolan retki

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

maailman laidalle – tai melkein

M
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pinin syntymän 140-vuotisjuhlakiertu-
etta. Täytyy sanoa, että kolmesta bas-
sosta varsinkin Denis Sedov on yllät-
tävä. Miten niin hoikasta nuoresta
miehestä voikaan lähteä niin komea
ääni. No, komea on mieskin. Sedov on
esiintynyt ympäri maailmaa, mm.
Metrolopolitanissa ja La Scalassa. Pak-
kohan tuosta ilmestyksestä oli ottaa
kuva, eli ollaanpa tässä nyt oikein tu-
ristia. No, näkyi moni muukin kuvaa-
van, eikä se näyttänyt kiellettyä olevan-
kaan. Tosin olimme 20. penkkirivillä,
joten tulipahan kameran zuumin teho
testattua. Konsertin jälkeen oman po-
rukan pienimuotoiset jatkot hotellissa
ja leikkimielisesti suunnittelimme La
Scalan oopperatalon ohjelmiston kyt-
täämistä, että milloin Sedov mahdolli-
sesti esiintyisi siellä. Tampereeltahan on
hyvät lentoyhteydet Milanoon.

Seuraavana päivänä lähdimme bus-
silla Kirovskin kasvitieteelliseen puu-
tarhaan. jossa parhaillaan cameliat ja
valtaisat pasuunakukat kukkivat. Ul-
kona talot tuskin näkyivät lumipeitteen
alta. Tutustuimme myös uuteen lasket-
telukeskukseen, joka omistajansa mu-
kaan on erittäin suosittu, koska ”täällä
ei ole mitään rajoituksia”. Elikkä tun-
turissa saa päästellä moottorikelkalla-
kin niin paljon kuin sielu sietää ja kelk-
ka kestää. Eipähän tuota tullut kokeil-
tua.

Vielä oli aikaa Apatiittiin saavuttu-
amme tutustua rauhassa uudelleen
messutarjontaan, ei siihen yhden päi-
vän käynti olisi riittänytkään. Messuille
oli tullut kauppiaita eri puolilta Venä-
jää. Nuoremmat myyjät osasivat eng-
lantia, mutta venäjää puhuvienkin
kanssa kauppoja syntyi helposti, myy-
jä vain näytti taskulaskimella tai kir-
joitti paperille mitä maksaa. Tinkiä
Venäjällä aina kannattaa. Myyjät oli-
vat ystävällisiä ja mukavia, sellaisetkin
jotka puhuivat vain venäjää, halusivat
tietää mistä maasta olimme. Raakaki-
viä näillä messuilla oli mielestäni enem-
män ja rihkamaa vähemmän kuin Suo-
men tai Pietarin messuilla ja tunnelma
mukavan maalainen. Messutarjonta
ylipäätään, verrattuna Suomen messui-
hin oli eksoottista ja käsityöpainotteis-
ta. Itse ostin kirkkaasta kvartsista kai-
verretun karhun, eikä maksanut mie-
lestäni paljoakaan. 

Anatoli Vinogradov esitemöi Wilhelm Ramsaysta
Kuolan Tiedekeskuksen kivimuseossa Apatiitissa.

Kivimessut järjestettiin Apatiitin kaupungin
kulttuuripalatsissa.

Mineraalimaalauksia oli messuilla paljon.

Uralin smaragdia ja Venäjän briljantteja.

Akattilevyyn mineraalimaalaustekniikalla
taiteiltu hylje.

Kiviveistostyö jääkarhut ja hylje avannolla.

Oma messuostokseni: vuorikristallista kaiverret-
tu jääkarhu (leveys 7 cm). Mattapintainen “turk-
ki”  tuntuu jäisen huurteiselta.
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Kivimies pronssia, kivi egiriiniä Hiipinästä.

Kemin kaupunki oli ensimmäistä kertaa edustettuna Apatiitin messuilla.
Arto Laakso lukee Mineraliaa. Esko Tikkala odottaa vuoroaan.

Kirovskin rautatieasema Hiipinä-tunturien kainalossa.

Kirovskissakin on Big Ben.

Denis Sedov on tuo keskimmäinen, Liisa Hertell näyttää.

Narsissi, kaiverrustyö, nefriittiä, kalsedonia, kultaa, maljakko ja”vesi” savukvartsia.

Yllä mineraalimaalaus, jossa on käytetty Kuolan kiviä, mm. ametis-
tia, egiriiniä, eudialyyttiä, tinguaiittia. Tekijä Marina Marotskina.
Tekniikka on peräisin nimenomaan Kuolasta  ja Venäjältä. Marina
on myös geologi ja hän tarvittaessa opettaa tätä tekniikkaa. Olimme-
kin joitakin vuosia Apatiitissa viikon hänen opissaan.

K
u

va
: M

ir
ja

 K
o

li

Mineralia_4_2013_painoon.pmd 15.1.2014, 22:5531



32 Kiviharrastajan Kuvalehti

li 1990-luvun puolivä-
li, kun kiviystäväni ja
entinen liikunnanopet-
tajani mainitsi minulle
Hyrkkään ruusukvartsi-

esiintymästä. Tarkkaan hän ei muista-
nut sijaintia, kun vielä oli ollut kevät-
talvi, kun hän siellä kävi. Ainoa tieto
oli se, että jossain päin Muhoksella se
sijaitsi. Halusin omin silmin nähdä sen,
ja niinpä päätin lähteä etsimään esiin-

tymää. Luonnollisesti varustauduin
suojalaseilla, moskalla ja taltoilla, jon-
ka jälkeen lähdin matkaan.

Noin puoli päivää ajeltuani ympäri
Muhosta, silmiini osui valtatie 22:n
varrella kyltti, jossa luki Hyrkäs. Kään-
nyin pienelle soratielle ja innoissani
ajoin kohti lopullista määränpäätä.
Lopulta saavuin paikkaan, josta oli lou-
hittu kiveä ja joka oli nyt veden pei-
tossa. Myöhemmin sain tietää, että

paikalta oli 1940–50-luvuilla louhittu
kiveä paikallisten vesivoimaloiden ra-
kennustyömaille.

Huomasin, että louhoksen reunalla
meni polku alas vedenrajaan. Astelin
sitä pitkin ja saavuin suoraan ruu-
sukvartsiesiintymälle. Katselin upean
väristä pegmatiittikalliota ihastellen sen
värejä. Paikoin väri oli ametistin vio-
letti, niin että luulin aluksi siinä ole-
van myös ametistikvartsia. Aloin tästä

Hyrkkään
Tapani Hannuksela

on mainio retkikohde
ruusukvartsiesiintymä

O

Hyrkkään ruusukvartsi on eräin kohdin kauniin läpikuultavaa ja hohtavaa. Kiveen tulee toisinaan läpikulkevassa valossa jopa
harvinainen tähti-ilmiö. Tämä tosin edellyttää palloksi hiomista. Murtokappaleen läpimitta 42 mm. Näyte: Tapani Hannuksela.
Kuva: Kari A. Kinnunen.
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kohdin talttaamaan ja ajan myötä te-
rävät kvartsinpalat repivät käteni haa-
voille. Irtopaloina väri oli vaalean ruu-
sunpunainen.

Huomasin pian, että osa kvartsin-
paloista oli läpikuultavaa, ehkä jopa
läpinäkyvää ja näin ollen se sopisi myös
viistekiveksi. Väriltään se oli suhteel-
lisen hyvää, ei kuitenkaan yllä esim.
brasilialaisen ruusukvartsin tasolle.
Tarkoitukseni oli saada itselleni edus-
tava näyte suomalaista ruusukvartsia.
Kaivoslakia noudattaen saa ottaa vä-
häisiä näytteitä. En rohmunnut suu-
ria määriä hiontatarpeiksi, koska en

harrasta kivenhiontaa. No kuitenkin
olen koemielessä hionut joitain kiviä,
hiomakoneella ja käsihiomatimanteil-
la, ymmärtääkseni eri mineraalien ko-
vuutta paremmin.

Hyrkkäällä oli kunnan huolehtimat
nuotiopaikat ja puutkin järjestetty.
Minä kuitenkin kuljetin omat kuivat
puut mukana, niin sai aina varmasti
tulet tehtyä ja paistettua makkaraa ki-
viretken lomassa.

Ruusukvartsiesiintymästä etäämpä-
nä oli kalliopaljastumissa pegmatiittia.
Yhdestä niistä löysin beryllejä. Ne oli-
vat läpikuultamattomia kellanruskeita

Kun Hyrkkään ruusukvartsin sirua tarkastelee polarisaatiomikroskoo-
pilla, paljastuu värikäs ja outo näkymä. Neulamaiset mineraalisul-
keumat aiheuttavat tähti-ilmiön. Sumumaisen hohdon saavat aikaan
mustina pisteinä kuvassa näkyvät suolavedellä täyttyneet ontelot, ns.
fluidisulkeumat. Värit ilmentävät kvartsisirun paksuuden vaihtelua
ja aaltomaiset mustat pintarakenteet simpukkamaista murtumista.
Kuva-alan todellinen leveys on 0,4 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

kiteitä. Mutta myös yli 10 cm pitkä
viuhkamainen kidesikerö löytyi. Sillä
kertaa minulla ei ollut työvälineitä
mukana. Seuraavalla kerralla talttasin
varovasti viuhkan irti ja pari muuta ki-
dettä. Lahjoitin tämän sikerön Oulun
yliopiston Geologiselle museolle, jos-
sa se on ollut nähtävänä systemaatti-
sessa mineraalikokoelmassa.

Myöhemmin löysin myös eräästä
onkalosta läpikuultamatonta vihreää
turmaliinia. Tämä näyte on kuitenkin
hävinnyt ja se on päättelemällä tunnis-
tettu, joten mistään tieteellisestä fak-
tasta ei ole kyse, ainoastaan, että ky-
seessä oli vihreän kiteen murtokappa-
le. 1990-luvun lopussa kartoitin tätä
pegmatiittijuonta. Havaitsin, että se on
varsin pitkä, ulottuen louhokselta aina
Oulu–Kajaani-radan varrelle, josta
myös löytyi ruusukvartsia ja lumikvart-
sia.

Hyrkkäästä tuli perheellemme mai-
nio retkeilykohde. Kävimme siellä use-
asti nuotioimassa ja paistamassa mak-
karaa. Samalla olen katsellut kiviä ja
ympäristöä. Nyt en ole pitkään aikaan
paikalla käynyt. Ympäristössä on myös
paljon pegmatiitin irtolohkareita. Niitä
kaikkia en ole tietenkään tutkinut, jo-
ten ei tiedä, mitä sieltä vielä löytyy.
Samoin pitkällä metsätaipaleella maa-
aineksen alla saattaa olla mitä vain.

Ei ole tiedossani, että pegmatiittia
olisivat asiantuntijat tutkineet, mitään
kemiallisia analyysejä ei ole tehty. Mut-
ta ruusukvartsista ja beryllilöydöistä
voinee päätellä jotain. GTK:n tieto-
kannoistakaan ei paikasta löydy mai-
nintoja. Kivilajikartta on alueesta pai-
nettu, mutta ei sataantuhanteen kar-
tan selitystä. Karttaan on tälle kohdal-
le merkitty kivilajiksi granodioriitti,
jossa on suikaleina kiillegneissiä. Peg-
matiittijuonet leikkaavat tätä kivilajia.
Granodioriitin iäksi on merkitty noin
1890–1870 miljoonaa vuotta. Pegma-
tiitin iästä ei ole mainintoja, mutta
yleensä ne Suomessa ovat muutamia
kymmeniä miljoonia vuosia nuorem-
pia kuin ympäröivä kallioperä.

Hyrkäs sijaitsee noin 40 kilometriä
Oulusta Kajaaniin päin valtatie 22:ta,
jossa tulee vastaan kyltti: Hyrkäs. Tätä
soratietä ajetaan yli radan, kunnes tu-
lee kyltti: Uimaranta. Siitä vasemmal-
le ja kohta ollaan perillä. Autolla pää-
see louhokselle asti.
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T U L E V A A  T O I M I N T A A

MINERALIA-LEHTI
Kiitämme kaikkia lukijoitamme ja lehden tilaajia. MINERALIA
ilmestyy jatkossakin sekä netissä että paperille painettuna. Toimi-
tuksessa jatkaa sama tiimi. Ilmestymisaikataulu vuodelle 2014:

Nro ilmestyy aineistopv

1/2014 maaliskuun lopulla maaliskuun alussa
2/2014 heinäkuun alussa kesäkuun puolivälissä
3/2014 syyskuun lopulla syyskuun alussa
4/2014 joulukuussa marraskuussa

Mikäli olette lehteemme tyytyväisiä ja haluatte lehden jatkossa-
kin, vahvistakaa tilauksenne vuodelle 2014 esim. sähköpostitse
liisa.hertell@kolumbus.fi tai puh. 040 557 400. Tilaushinta py-
syy samana, 20 euroa / vuosikerta ei-jäsenille ja 10 euroa jäsenille.

KIVIPAJA
Vuoden 2014 toiminta alkaa keskiviikkona 8. tammikuuta ja on
auki klo 18 alkaen joka keskiviikko. Hiomaan voi tulla muinakin
päivinä tai viikonloppuisin, kunhan sopii siitä hiomoisännän kans-
sa sähköpostitse kivipaja@tampereenkivikerho.fi. Hiomomaksut:
2 euroa / päivä tai 20 euroa puoli vuotta.

KIVI-ILLAT
Esitelmälliset kivi-illat järjestetään ker-
rakn kuukaudessa perjantaina Tampereen
Taivaltajat ry:n kokoustiloissa, osoittees-
sa Kortelahdenkatu 10–12, Tampere. Ti-
laisuudet aloitetaan klo 18 kahvilla ja lu-
ento alkaa klo 18.15.

Kevään 2014 aiheet:

17.1. Pekka Lunnikivi: Tseljabinskin
meteoriitin maahansyöksy

21.2. Yleisön pyynnöstä uusintana:
lääkäri Tuukka Tarkkila:
Mineraalit ihmiskehossa

14.3. Tarmo Grönqvist: Kiteet
11.4. kevätvuosikokous

RETKET
Tammi-helmikuussa tutustuminen kivimosaiikkitaiteilija Ritva
Luukkasen töihin hänen kotonaan Pirkkalassa. Tarkempi ajan-
kohta ilmoitetaan myöhemmin, retki tehdään kimppakyydein.
20 ensimmäistä mahtuu mukaan.

Ulkomaan kiviretken kohdetta ei ole vielä vahvistettu, ehkä suun-
taamme Italiaan. Myös kotimaan kiviretkikohteista tiedotamme
myöhemmin.

MUU TOIMINTA
Vieraita Italiasta. Bergamon kivikerholaiset tulevat Joel Dyerin
kutsumana Suomeen ja Tampereelle toukokuun alussa meitä ta-
paamaan ja he kertovat Italian kivikohteista ja retkistään. Tietoa
tapaamisesta ja aikatauluista myöhemmin.

Konepäivät Haverin kultakaivoksen museoalueella. Tampereen
kivikerho on mukana tapahtumassa lauantaina 7.6.2014. Osal-
listumme mm. järvimalmin polttoon, rakennamme kivien tun-
nistuspolun kaivosmontun ympärille sekä esittelemme kivihar-
rastustoimintaa museomäellä ja pidämme hiontanäytöksiä. Per-

jantaina 6.6. menemme valmistelemaan
tätä tapahtumaa, kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleet talkoisiin.

Tampereen Kivikerho esitteli toimintaansa
marraskuun kivimessuilla Tampereella. Mes-
suvierailla, niin aikuisilla kuin lapsillakin,
oli mahdollisuus kokeilla osastollamme oh-
jaajan avustamana kivenhiontaa ja stereo-
mikroskoopin käyttöä.

Hannu Puotila (yläkuva) opastaa pikkuves-
seliä kivenhionnassa ja Risto Ilvonen toista
kaveria stereomikroskoopin käytössä.

Kuvat: Antti Kankainen.

HALLITUS 2014
Liisa Hertell (pj),
Anna-Maija Rae (vpj)
Martti Mäkelä (siht.)
Tuula Alanen (rahastonhoit.)
Tarmo Grönqvist
Antti Kankainen
Jukka-Pekka Lehtinen

Tampereen Kivikerho ry
www.tampereenkivikerho.fi
sposti: info@tampereenkivikerho.fi

Kivi-illat: kerran kuukaudessa Tampereen
Taivaltajat ry:n tiloissa Kortelahdenkatu
10-12, Tampere

Kivipaja:  Veturikatu 33, Tampere, avoinna
keskiviikkoisin klo 18 alkaen ja muinakin
päivinä sovittaessa.
Pajavastaava: Jukka Lehtinen
kivipaja@tampereenkivikerho.fi

YHTEYSTIEDOT
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