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Huippuvuorten geologiasta.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

K

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

Katoavat kivimuseot
ivimuseot ovat kivihar-
rastajan unelmien täyt-
tymys. Kuvat eivät pys-
ty täysin korvamaan ai-
toja kivinäytteitä. Nimi-

lappujen tietoihin voi luottaa – toisin
kuin netissä. Museokiviä voi käydä kat-
somassa vaikka kuinka moneen kertaan
ja aina löytää mielenkiintoista.

Tilanne on nyt nopeasti kurjistu-
massa. Rahapulan takia museo- ja näyt-
telytilojen käyttöä suunnitellaan talo-
udellisilla perusteilla. Suomen merkit-
tävimmät kivimuseot näyttäisivät ny-
kymuodossaan olevan katoavaa perin-
nettä.

Helsingissä Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon Mineraalikabinetin nyky-
muotoinen toiminta loppuu kesäkuun
alussa. Yliopistomuseo Arppeanumin
rakennus, jossa Mineraalikabinetti on
sijainnut, siirtyy valtiolle muuhun
käyttöön. Yliopisto jopa tarjoutui os-
tamaan rakennuksen itselleen museon
säilyttääkseen, mutta hintapyyntö oli
liian korkea. Yliopisto ei halunnut si-
joittaa pelkkiin seiniin suuria summia.

Mineraalikabinetin kivinäytteille ja
antiikkisille museovitriineille ei ole vie-
lä pystytty osoittamaan uutta sijoitus-
paikkaa. Näyttää siltä, että kivinäyttei-
siin perustuva museotoiminta loppuu.
Suunnitelmissa tosin on nykyaikaisem-
pi geologianäyttely Helsinkiin Arka-
diankadulle Eläinmuseon yhteyteen.
Näillä näkymillä ainutlaatuiset Mine-
raalikabinetin kivinäytteet (yli 100 000
kpl, tilanne 2006) kuitenkin joutuvat
pääosin varastoon pois ihmisten silmis-
tä, kallista tilaa viemästä.

Tilanne on murheellinen, sillä sama
kohtalo on osunut Tampereen kivimu-
seon ja Oulun yliopiston kivinäyttelyn
kohdalle. Tampereen kivimuseo on
häädetty Metso-kirjastotalon tiloistaan.
Sille on tulossa aiempaakin pienemmät
tilat Tampereen Vapriikin yhteyteen.
Oulun yliopiston erinomainen kivi-
näyttely on sekin purettu ja siirretty
kampuksen käytäville. Museoiden ko-

tikaupungit eivät ole lähteneet tuke-
maan kivimuseotoimintaa. Tämä on
yllättävää, sillä turisteja kiinnostavat
näyttelyt tuovat lähiseuduilleen mer-
kittävää lisätuloa. Sama nihkeys ilme-
ni jo Matti Långin eläessä hänen ko-
koelmansa kohdalla Lahden kaupun-
gissa.

Kivimuseoita ei ilmeisesti kyetä tar-
kastelemaan kokonaisuutena. Nyt näh-
dään vain tilojen suorat vuokrakustan-
nukset. Museokokoelmien syvempää
merkitystä geologialle, ki-
viharrastukselle ja turis-
mille ei ole tajuttu.

Suunta on sama suu-
ressa maailmassa. Ameri-
koissa kivimuseot ovat jo
vuosia olleet uhanalaista
toimintaa. Ehkä ajatel-
laan, että luonnontieteel-
liset museot toimivat par-
haiten virtuaalimuseoina,
digitaalisesti, internetin
kautta. Kivinäytteet kyllä
tulevat säilymään museo-
asetusten takia, mutta se,
kuinka paljon niitä voidaan tulevaisuu-
dessa tarjota yleisölle silmille, jää näh-
täväksi.

Pääkaupunkiseudun ainut kivimu-
seo on kohta GTK:n Geonäyttelyn
Mineraali- ja kivilajikokoelma Espoon
Otaniemessä. Siellä on noin 7 000 geo-
logista näytettä (tilanne 2006). Heu-
rekan pääsisäänkäynnin edustalla Van-
taalla on lisäksi kivipuisto, jossa on 124
isokokoista lohkaretta Suomen kivila-
jeista. Kummatkin paikat ovat yleisön
vapaasti vierailtavissa. Muualla Suo-
messa pienempiä kivinäyttelyitä on
onneksi mm. Outokummun kaivos-
museossa, Kokkolassa, Söderfjärdenis-
sä, Eräjärvellä, Tankavaaran Kultamu-
seossa ja eräissä kivikaupoissa kuten
Geo-Galleriassa ja Kurikan Kivenkeh-
rässä, Lunnikivellä Hämeenlinnassa,
Ylämaan kivikylässä ja Alajärven Tuli-
vuorikeskuksessa.

Seinäjoella on Etelä-Pohjanmaan

maakuntamuseon yhteydessä GTK:n
tekemä Geonäyttely, samoin kuin Vaa-
san Terranovassa on geonäyttely. Kum-
paankin kuuluu alueen kivilajien lisäksi
myös mineraalinäyttely. Kivipuistoja
on mm.  Oravaisissa ja Utajärvellä.

Mineralia-lehden kivimuseo-tee-
man hengessä kivitohtori Martti Leh-
tinen kertoo Mineraalikabinetin lois-
tokkaasta historiasta. Vuosisata sitten
tuo museo vielä ymmärrettiin kansal-
lisomaisuudeksi. Helsingin Sanomien

edeltäjä Päivälehti kirjoitti siitä aikoi-
naan poikkeuksellisen ylistävästi. Löy-
sin tuon vanhan jutun kivitohtorillem-
me HS:n paperiarkistosta.

Englannissa kaivoshistorian arvostus
sitä vastoin on sivistysvaltion mitois-
sa. Katarina Boijer kertoo kuinka
Cornwallin vanhat kaivokset ovat saa-
neet Unescon maailmanperintökoh-
teen statuksen.

Mineraalijutut jatkuvat Miessin kul-
lanhuuhtomoiden uusien jalokivilöy-
töjen esittelyllä. Pirjo Lainesalon ja
Pekka Itkosen upeat jalozirkonit herät-
tävät edes vähän toivoa kullanhuuh-
donnan muuten niin vaikeaan tilantee-
seen Lapissa. Satu Hietala kertoo sa-
malla mistä Suomen isoimmat zirko-
nit tulevat. Eelis Pulkkinen jatkaa La-
pin löytöjen selostuksiaan kullan mer-
keissä.
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Teksti: Kari A. Kinnunen

apin kullanhuuhdonta-alueet
ovat hippujen lisäksi erinomai-
sia paikkoja kerätä korukiviä
ja jopa jalokiviä. Monet kai-
vajat ja heidän vaimonsa ja

lapsensa noukkivat huuhdontaränneistä
hippujen täydennykseksi hiontakelpoisia
granaatteja, jalokorundeja, hematiitteja,
epidootteja ja monia muita korumateri-
aaleja.

Lemmenjoen alueen Miessin Pihlaja-
mäki-Klondyken kullankaivajat, Pekka It-
konen ja Pirjo Lainesalo, tulivat tuttuun
tapaansa GTK:lle alkuvuodesta näyttä-
mään edelliskesän parhaimpia kivilöytö-
jään. Odotuksissa oli tietenkin taas uusia
safiireja, sillä niitähän heidän kaivospii-
riltään pari vuotta sitten jo tunnistettiin.

Yllätys oli aikamoinen, kun safiirien li-
säksi kivipusseista havaittiin myös varsin
kookas, granaattia muistuttava, läpinäky-
vä zirkoni. Sen löytäjä oli Pekka Itkonen.
Löytöpaikka oli noin 50 m Pihlajamäen
talosta Miessin vartta pohjoiseen. Löytö-
aika oli syyskuun alkupuoli 2013.

Punaruskea jalozirkoni
Tämän Miessin zirkonin läpimitat ovat
7,7 x 7,3 x 6,7 mm ja paino 0,631 g, 3,15
karaattia. Se koostuu yhdestä kiteestä ja

Sinisafiireja ja jalozirkoneja
Miessiltä, Lemmenjoen alueelta

Miessin Klondyken safiiri on 10.5 mm pitkä ja painaa 0,3 g. Läpinäkyvyys on jalokiviluokkaa. Kiven monet halkeamat ja sulkeumat olisivat
kuitenkin ongelmallisia hionnan kannalta. Safiiri on kuvattu voimakkaassa läpikulkevassa valossa. Kuva: Kari A. Kinnunen.

L
Pekka Itkonen ja Pirjo
Lainesalo esittelevät
Miessin safiirilöytöään
Espoon GTK:ssa. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Lyhytaaltoisella UV-
lampulla Miessin jalo-
zirkoni on voimakkaasti
kellertävänä fluoresoiva.
Tämä on paras tapa
tunnistaa jalozirkonit
granaateista, sillä ne
eivät fluoresoi. Kuva:
Kari A. Kinnunen.
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on laadultaan jalokiviluokkaa. Se on
punaruskea heijastuvassa valossa ja lä-
pikulkevassa ruskeanvihertävä. Tällai-
nen punaruskea zirkoni on jalokivini-
meltään hyasintti.

Zirkonin kemiallinen koostumus
määritettiin GTK:n Jeol-elektronimik-
roskooppiin yhdistetyllä Oxfordin
EDS-laitteistolla. Erikoistutkija Sari
Lukkari ajoi siitä ystävällisesti kuusi
analyysiä. Niiden perusteella kiteen
keskimääräinen koostumus on
ZrO

2
 67 ja SiO

2
 33 painoprosent-

tia kun analyysit summattiin sa-
taan. Uraania, toriumia ja hafni-
umia ei kyetty havaitsemaan, sillä
pitoisuudet jäivät tässä zirkonissa
alle laitteen määritysrajan.

Miessin zirkonilla on lyhytaal-
toisella UV-lampulla voimakas
kellertävä fluoresenssi. Sen opti-
sessa spektrissä havaitsee punaisel-
le zirkonille ominaisia absorptio-
viivoja punaisella alueella. Ristiin
polarisoidussa valossa tämä zirko-
ni on värillinen (anisotrooppi-
nen), sillä zirkoni on kidejärjestel-
mältään tetragoninen.

Kiteen pyramidipinnat ovat
suuret, mutta prismapinnat suh-
teellisen pienet. Zirkonikiteiden
muotoluokitteluissa tällainen
tyyppi ilmentää alle 600 celsius-
asteen syntylämpötilaa. Zirkonil-
le tuo lämpötila on varsin alhai-
nen, ja se voi kertoa pegmatiitti-
sesta alkuperästä.

Kellertävät
jalozirkonit

Tämän zirkonin innostamana Pirjo
Lainesalo ja Pekka Itkonen kävivät lä-
vitse vanhat kivivarastonsa vuosien ta-
kaa. Niistä tunnistettiin kaksi jaloki-
viluokan zirkonia. Nämä zirkonit ovat
kauniin keltaisenruskeita. Toinen on
hyvin pyöristynyt, pituudeltaan 6,1
mm ja painoltaan 0,22 g. Toinen on

särmikkäämpi ja siinä erottuu muuta-
ma kidepintakin. Se on pituudeltaan
6,0 mm ja painoltaan 0,24 g. Kum-
matkin ovat siis noin karaatin raakaja-
lokiviä.

Kirjallisuudesta löytää yksittäisiä
mainintoja Lapin kullanhuuhdonta-
alueiden zirkoneista. Janne Kannisto
kirjoitti Lapin Kullankaivaja –lehdes-
sä (1/2006) löytäneensä sattumalta
Lemmenjoen granaattierästä ruskean

jalokiviluokan zirkonin. Jouko
Korhonen oli hionut siitä hieman
yli 4 mm viistekiven. Janne kir-
joitti jutussaan myös, että kullan-
kaivaja Pekka Turkalla on ollut
sormuksessaan hiottu kookas zir-
koni. Kivi tosin on rikkoutunut
iskusta. Näiden lisäksi GTK:n Es-
poon Geonäyttelyssä on Tauno
Parosen lahjoittamassa jalokiviko-
koelmassa 6,3 mm läpimittainen,
läpinäkyvä punaruskea zirkoni.
Nimilapun perusteella se on Lem-
menjoelta.

Yhteensä jalokivilaatuisia zirko-
neita on kullanhuuhdonta-alueilta
tiedossa nämä uudet mukaan lu-
kien vain kuusi kappaletta. Ne
ovat punaruskeita ja kellertäviä.
Punaruskeat muistuttavat suuresti
granaatteja. Ominaispainoltaan-
kin ne ovat granaattien luokkaa,
hieman niitä raskaampia. Siksi ne
jäävät huuhdonnassa hyvin rihloi-
hin. Parhaiten ne löytää ja tunnis-
taa rännitysrikasteesta lyhytaaltoi-

Miessin Klondyken jalozirkoni pintavalossa (vasen) ja läpikulkevassa valossa (oikea). Sen pituus on 7,7 mm ja paino 0,6 g. Kide on läpinäkyvä,
tosin pinta on karhea. Tällainen jalozirkoni muistuttaa erehdyttävästi granaattia. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Miessin kultaa ja jalozirkoneita. Zirkonit ovat 6 mm
kiteitä ja noin karaatin painoisia. Kullanhuuhdonta
tuo esiin myös erikoisia jalo- ja korukiviä. Kuva:
Kari A. Kinnunen.
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sella UV-lampulla. Sen säteilyssä zir-
konit hehkuvat voimakkaan keltaisina.
Granaatit eivät hehku vaan pysyvät
tummina, samanlaisina kuin päivänva-
lossa. Olisikin suositeltavaa tarkistaa
kullanhuuhdonta-alueiden granaatti-
erät varmuuden vuoksi jossain vaihees-
sa myös UV-lampulla.

Turvallisuus
selvitetty
Luonnonzirkonit ovat yleensä heikos-
ti radioaktiivisia. Isokokoista tavan-
omaista zirkonia ei suositella koruihin
päivittäiseen käyttöön. Kokoelmissa
niistä ei ole vaaraa ihmisille. Jalokivi-
luokan punaruskeat zirkonit sisältävät
onneksi tavanomaisia zirkoneja vähem-
män uraania ja toriumia. Tyypiltään ne
ovat korkeazirkoneja. Niiden hyvin
vähäinen säteily ei ole pystynyt muut-
tamaan näitä jalozirkoneja sellaiseksi
sameaksi lasimaiseksi massaksi, jollaista
tavanomaiset matalazirkonit ovat.

Miessin zirkonin säteilyä mitattiin
varmuuden vuoksi GTK:n herkimmäl-
lä monikanava-analysaattorilla. Laitetta
käytetään esimerkiksi Tsernobylin
ydinonnettomuuden jäämien havaitse-
miseen yhä vielä Suomen järvisedi-

menttien kerroksista. Mittaukset teki
ystävällisesti Satu Vuoriainen geofysii-
kan laboratoriosta. Tämän zirkonin ai-
heuttama säteily ei eronnut taustasä-
teilystä kerrostalossa. Ainakaan tämä
kide ei siis ollut korukäyttöön liian sä-
teilevää.

Hiotut jalozirkonit
timanttimaisia
Mainittakoon, että nykykoruissa ylei-
sesti timanttijäljitelmänä käytetty zir-
konia (CZ) ei ole synteettistä zirkonia.
Tästä kuulee usein kysymyksiä. Syn-
teettinen zirkonia on zirkoniumoksi-
dia. Luonnonzirkonit puolestaan ovat
zirkoniumsilikaattia.

Myös väritöntä luonnonzirkonia on
aikoinaan käytetty timanttien jäljitel-
minä ennen nykyisten synteettisten
materiaalien yleistymistä. Zirkonin tai-
tekertoimet ovat hyvin korkeat ja dis-
persio, josta syystä värihajonta, värileik-
ki, on viistekivissä aivan timantin luok-
kaa.

Sinisafiirit
Useita Itkosten kaivospiirin edelliske-
sän läpikuultavimpia korundeja tutkit-
tiin polarisaatiomikroskooppiin raken-

netulla läpinäkyvyyden mittausväli-
neistöllä. Kaksi sinistä korundia oli riit-
tävän läpinäkyviä, jotta ne voitiin luo-
kitella safiireiksi. Pari muuta oli myös
hyvin läpikuultavaa, mutta niiden kar-
hea pinta esti tarkemman läpinäkyvyy-
den mittauksen.

Isompi safiireista on läpimitoiltaan
10,45 x 7,5 x 2,05 mm ja painoltaan
0,326 g, 1,63 karaattia. Läpinäkyvyys
on 1,2–1,5 mm eli riittävä hiontaan.
Perusteena jalomateriaaliksi luokitte-
lulle on se, että kivestä voitaisiin ha-
luttaessa hioa viistekivi. Safiiri on ohut
lohkokappale ja suurimmaksi osaksi
täysin läpinäkyvä. Halkeamia ja mine-
raalisulkeumia on paljon, mutta väri
on kauniin safiirinsininen.

Pienempi safiiri on läpimitoiltaan
7,6 x 4,5 x 2,2 mm ja painoltaan 0,159
g, 0,8 karaattia. Sen läpinäkyvyys on
1,2 mm. Tämä pienempi safiiri on sa-
mankaltainen ohut levymäinen mur-
tokappale kuin isompi. Murtopinnal-
la erottuvat jakautumatasojen (parting)
viivat. Ne ovat korundien tyyppitun-
tomerkki ja tuttuja useimmille kullan-
kaivajille. 

Miessin ruskeankeltainen ja keltainen jalozirkoni. Löytäjät Pirjo Lainesalo ja Pekka Itkonen. Löytöpaikka Miessin Pihlajamäki-
Klondyke. Vasemmanpuoleinen 6,0 mm, 0,24 g. Oikeanpuoleinen 6,1 mm, 0,22 g. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Monien kivimuseoi-
den ja yksityisten ke-
räilijöiden kokoel-
mista löytyy Siilinjär-
veltä peräisin oleva

zirkoni-kide, joka esiintyy karbonatii-
tissa. Itä-Suomen ehdoton erikoisuus
onkin Siilinjärven tulivuorisyntyinen
karbonatiittikivi, joka purkautui maan
pinnalle 2 610 miljoonaa vuotta sit-
ten. Karbonatiittiesiintymä on yksi
maapallon vanhimmista. Esiintymäs-
tä löytyy kookkaita omanmuotoisia
ruskeanpunaisia zirkonikiteitä, jotka
eivät ole jalokiviluokkaa, mutta kiteet
ovat tiettävästi Suomen suurimpia.

Zirkonikiteet esiintyvät useimmiten
karbonatiittiin kuuluvien glimmeriit-
tikivien (kiillekivien) amfibolirikkaim-
missa osissa. Pienetkin zirkonikiteet on
helppo tunnistaa UV-lampulla, koska
ne fluoresoivat voimakkaan keltaisena
lyhytaaltoisessa ultraviolettivalossa.

Siilinjärven zirkonikiteet ovat lyhyt-
prismaisia ja kattomaisilta pyramidi-

pinnoiltaan usein hyvin kehittyneitä.
Zirkonin kidejärjestelmä on tetragoni-
nen. Zirkonin lähes timanttimainen
kiilto tekee kiteistä näyttäviä kokoel-
makiviä. 
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Kuopio map-sheet areas

Julkaisusarja: Kallioperäkartan selitys 1:
100000 - Expl. to Maps of Pre-Quat. Rocks,
Karttalehti: 3331, 3242.

Puustinen, K. (1971) Geology of the Siilin-
järvi carbonatite complex, Eastern Finland.
Bulletin de la Commission géologique de
Finlande, 249, 43 s.

 Suomen ehkä kookkain zirkonikide on löydetty Siilinjärveltä. Taaimmaisen kiteen mitat 11 x 11 cm. Näytteen omistaa Kuopion kivikerho ja
tällä hetkellä näyte on esillä vitriinissä Kuopion GTK:n yksikön geonäyttelyssä. Näyte on alun perin Mikko Ylösen kokoelmasta. Kuva: Satu
Hietala, GTK.

 Siilinjärven zirkonikide. Kiteen mitat ovat 4 x 4 cm. GTK:n Kuopion kokoelma. Kuva: Satu Hietala, GTK.

M

Zirkonikide Siilinjärveltä. Kiteen koko 2 x 2 cm. Näyte on nähtävillä Outokummun museos-
sa. Kuva: Jari Nenonen, GTK.
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rilaisia kiviä ja fossiileja sekä
meteoriitteja on aina kerät-
ty ja yhä kerätään, sillä niitä
tarvittiin aikanaan työka-
luissa sekä jalokivinä onnen

ja vallan tavoittelussa, niitä tarvitaan
yhä opetuksessa ja tutkimuksessa. Tänä
päivänä kiviä kerätään myös esteetti-
sistä syistä, kauneutensa takia, koska
monet mineraalikiteet ja -kideryhmät
ovat kuin luonnon taideteoksia.

Geologian museot ovat yleensä syn-
tyneet opetukseen ja tutkimukseen
kerätyistä näytteistä. Kiveähän ei voi
oppia tuntemaan ilman, että sitä saa
koskettaa, löydä ja rikkoa, raaputtaa,
kuunnella, haistaa ja maistaakin. Vas-
ta sitten on mielekästä lähteä luontoa
tutkimaan ja kartoittamaan, kun jo
tuntee tavallisimmat kivikunnan muo-
dostumat, mineraalit, kivet ja maalajit
ja fossiilit.

Ja kivi on tunnettava! Onhan koko
hyvinvointimme perusta kivessä ja ki-
vestä. Kaikki metallit raudasta kupa-
riin ja kultaan, kaikki teollisuusmine-
raalit kalsiitista maasälpään ja talkkiin,
rakentamisen materiaalit hiekasta ki-
vilevyihin, polttoaineet vuoriöljystä ja
kivihiilestä uraaniin ja turpeeseenkin
sekä jalo- ja korukivet kuin myös hau-
takivet tulevat kivikunnasta, ovat mi-
neraaleja tai kiviä (kivilajeja).

Kiviä ja fossiileja on kerätty opetuk-
seen ja yleensä vuorityön edistämiseen.
Suomessa asian oivalsi jo 1600-luvun
alussa Sigfrid Aronus Forsius (Helsing-

YLIOPISTON
MINERAALIKABINETTI
(1870–2014)

forsius) (n. 1550–1624), joka kirjoitti
Minerographia-teoksessaan (suom.
Aarne Laitakari):

“Maassa ja kivissä on paljon tunte-
matonta, mutta koska kaikkia metal-
leja on etsittävä ja löydettävä, ei tällaista
etsintätyötä ole halveksittava vaan en-
nemminkin sitä on arvostettava ja kun-
nioitettava. Halua ja intoa vuorityöhön
ei suinkaan ole väheksyttävä vaan sii-
hen on yllytettävä, jotta intoa tähän
voisi verrata siihen intoon, jolla nuo-
ret miehet pyrkivät neitojen luo tai sii-
hen, jolla mehiläinen pyrkii kukkiin
imemään mettä ja vahaa. Siispä pitää
ihmisen olla altis ja halukas, toki ilman
ahneutta, vuorityön edesauttamiseen.”
Etsintätyö sekä halu ja into vuorityö-
hön tarkoittavat tässä paitsi näytteiden
etsimistä myös niiden keräämistä.

Kuninkaallisen
Turun Akatemian aika

Turun akatemiassa geologian ja mine-
ralogian alan opetusta antoivat lähin-
nä lääketieteen sekä kemian ja fysiikan
professorit 1700-luvun puolivälistä al-
kaen. Monet professorit olivat innok-
kaita mineralogian harrastajia ja kehot-
tivat ylioppilaita mm. keräämään mi-
neraali- ja kivinäytteitä kotiseudultaan
ja tuomaan niitä Turkuun.

Kokoelmat karttuivat nopeasti,
mikä johti tilanpuutteeseen: Akatemi-
asta ei löytynyt sopivia tiloja. Ennen
Turun paloa kokoelma eli Mineraali-
kabinetti ehdittiin siirtää kemian labo-
ratorion auditorioon. Kokoelmassa oli
tuolloin noin 10 000 näytettä. Se, sa-
moin kuin kemian professorin oma

Teksti: Martti Lehtinen

E

Mineraalikabinetti on
sijainnut Helsingin

paraatipaikalla Senaa-
tintorin kulmassa, Tuo-
miokirkon ja Valtioneu-

voston linnan vieressä,
nelikerroksisessa Arppe-

anumin museoraken-
nuksessa. Kuva: Kari

A. Kinnunen.
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laaja mineraalikokoelma tuhoutui Tu-
run palossa. Keisari Nikolai I määräsi
Turun Akatemian siirrettäväksi Helsin-
kiin, missä sen nimikin muuttui Kei-
sarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi.

Uuden kokoelman synty
Nykyisen Geologian museon ja sen
Mineraalikabinetin “siemenkivet” (340
näytettä) hankittiin (prof. Pehr Adolf
von Bondsdorff, 1791–1839) Ruotsis-
ta. Silloisen kemian professorin erikois-
ala oli mineraalikemia, joten hän Hel-
singissä ryhtyi heti varustamaan uutta
kemian laboratoriota ja hankkimaan
mineraalikokoelmaa. Mineraalikabi-
netiksi kutsutut kokoelmat kasvoivat-
kin nopeasti, ja ostamalla niihin liitet-
tiin mm. kenraalikuvernööri Fabian
Steinheilin (1762–1831) suuri ja hie-
no mineraalikokoelma, missä oli run-
saasti uralilaisia ja Keski-Euroopan
klassisten löytöpaikkojen mineraali-
näytteitä, jotka oli kerätty jo 1700-lu-
vun lopussa. Samalla saatiin myös ko-
koelmien ensimmäinen meteoriittinäy-
te, Savitaipaleen Luotolahteen järven
jäälle 1813 pudonnut kaunispintainen
kivimeteoriitti, joka tunnetaan nimel-
lä Luotolax.

Kokoelmat karttuivat edelleen os-
toin ja lahjoituksin, ja vuonna 1845
laaditun luettelon mukaan ne käsitti-
vät noin 6000 ulkomaista ja 2400 suo-
malaista mineraali- ja kivinäytettä. Li-
säksi tuli lahjoituksena saatu 600 näy-
tettä käsittävä unkarilaisten kivien ko-
koelma.

Adolf Edvard Arppe (1818–1894)
oli viimeinen kemian professori, joka
hoiti Mineraalikabinettia vuosina
1853–1867). Kokoelma sijaitsi aluksi
yliopiston päärakennuksen kolmannes-
sa kerroksessa, myöhemmin yhdessä
kemian laitoksen kanssa kirjastotontin
länsisivulle valmistuneessa laboratorio-
rakennuksessa (Fabiania), missä koko-
elma oli sijoitettuna yhteen suureen
saliin ja pienempään huoneeseen. Yli-
opiston kemian laboratorio- ja museo-
rakennukseen eli Arppeanumiin Mine-
raalikabinetti siirtyi heti rakennuksen
valmistuttua 1869. Mineraalikabinet-
ti sijoitettiin kolmannen kerroksen ete-
läpäähän, kolmeen suureen saliin, joi-
hin oli suora yhteys professorin virka-
asunnosta. Tänne Mineraalikabinetti

Arppeanumin arvokas portaikko on
tuonut vieraat Mineraalikabinettiin.
Portaikon tasanteet on valmistettu
Englannissa, Newcastlessa, ja
kannatuspalkit Karkkilassa Högforssin
tehtaalla. Kuvat: Kari A. Kinnunen.
Lähikuva: Liisa Hertell.
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tai osa siitä, palasi taas talon ison re-
montin jälkeen vuonna 2003.

Kivet geologien hoitoon
Geologia itsenäistyi omaksi tieteenhaa-
rakseen noin 200 vuotta sitten. Suo-
messa alan ensimmäinen oppituoli pe-
rustettiin Helsinkiin jo vuonna 1852,
mutta virka oli pitkään täyttämättä,
koska aluksi ei ollut pätevää kandidaat-
tia, ja odoteltiin lupaavan mineralogin
Adolf Erik Nordenskiöldin (1832–
1901) pätevöitymistä. Hän väittelikin
tohtoriksi 1855 grafiitin ja kondrodii-
tin kidemuodoista, mutta joutui pari
vuotta myöhemmin pitämänsä (tsaa-
rinvastaiseksi katsotun) puheen takia
lähtemään maanpakoon Ruotsiin.

Vuonna 1877 geologian ja minera-
logian ensimmäiseksi professoriksi ni-
mitettiin Fredrik Johan Wiik (1839–
1909), joka ennen nimitystään ehti
hoitaa alan opetusta ja Mineraalikabi-
nettia vuosikausia. Wiikin aikana Mi-
neraalikabinetti erotettiin lopullisesti
kemian laitoksesta. Wiik ryhtyi myös
tarmokkaasti järjestämään kasvaneita
kokoelmia ja saattamaan ne systemaat-
tisesti ajan tasalle.

Suurimpia lahjoituksia oli tuohon
aikaan pietarilaisen kauppaneuvoksen
ja ritarin J.W. Löwenstimmin jaloki-
vien ja kiillotettujen kivinäytteiden
kokoelma, johon kuului mm. 51 bra-
silialaista timanttia (liki 100 karaattia).

Pietarin vuorikonttorin mukaan niiden
arvo oli 8011 hopearuplaa. Nuo rus-
keaan paperiin käärityt timantit ”löy-
tyivät” 30 vuotta sitten Mineraalika-
binetin vanhasta kassakaapista, jossa ne
olivat olleet luetteloimattomina noin
145 vuotta!

Muita tuon ajan lisäyksiä kokoel-
miin olivat vuorikonduktööri Henrik
Johan Holmbergin (1818–1864) ja
vuorimestari Anders Ferdinand Tho-
reldin (1817–1892) kivikokoelmat.
Ostamalla saatiin mm. valtioneuvos,
yli-intendentti Nils Nordenskiöldin
(1792–1866) (“Suomen mineralogian
isän”) uusi kide- ja mineraalikokoelma
sekä professori Alexander von Nord-
mannin (1803–1866) merkittävä fos-
siilikokoelma Etelä-Venäjältä. Lahjoi-
tuksena saatiin professori, valtioneuvos
Adolf Mobergin (1813–1895) suureh-
ko Ahvenanmaan fossiilien kokoelma.

Järjestys se olla pitää
Prof. F.J. Wiikin johdolla järjestetyt
kokoelmat olivat perusjärjestyksel-
tään samankaltaiset kuin tällä het-
kellä. Mineraalikabinetin koko-
elmat oli vuonna 1890 jaettu

kuuteen osastoon seuraavasti:
I Opetus- ja harjoituskokoelmat

(vasta-alkajille) koostuen 2411
näytteestä (joista noin puolet oli
mineraali- ja toinen puoli kivi-
ja fossiilinäytteitä). (Nämä koko-
elmat ovat nyt Geologian laitok-
sen tiloissa Kumpulan Physicu-
missa.)

II Yleinen Suomen mineraalien
kokoelma (2500 näytettä). (Ko-
koelma on vuodesta 2003 varas-
toituna Viikin D-talon kellaris-
sa.)

III Yleinen ulkomaisten mineraali-
en kokoelma (systemaattinen
mineraalikokoel-
ma), johon
kuului

Fennoskandia-salissa on esitelty meteoriitteja ja kivilajeja. Keskimmäisessä vitriinissä on voitu ihailla Suomen meteoriitteja. Bjurbölen meteo-
riitin iso kappale on ollut vitriinin ylimmällä hyllyllä. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Gadoliniitti. Maailmankuulun
suomalaisen kemistin Johan Gadolinin

(1760–1852) löytämä uusi mineraali.
Siitä löytyi samalla uusi alkuaine yttrium.

Kuva: Karai A. Kinnunen.
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3565 näytettä sekä 322 “loisto-
näytettä”.

IV Kidetieteellinen kokoelma
(1236 näytettä).

V Yleinen petrografinen kokoelma
(kivilajikokoelma) sekä meteo-
riittikokoelma, jossa oli näyttei-
tä 19 eri meteoriitista.

VI Yleinen geologis-paleontologi-
nen kokoelma.

Meteoriittikokoelma oli pieni, mut-
ta sen tieteellinen arvo merkittävä, sil-

lä kokoelman kaikki 13 kivimeteoriit-
tia olivat pudokkaita (niiden putoami-
nen oli nähty). Lisäksi kivistä kaksi
(Cold Bokkeveld ja Orgueil) oli hiili-
pitoista ja kaksi (Luotolax ja Stannern)
harvinaista akondriittista kivimeteoriit-
tia.

Prof. Wiik arvioi vuonna 1890, että
kokoelmissa oli noin 10 000 mineraa-
linäytettä ja saman verran (vain osit-
tain luetteloituja) kivi- ja fossiilinäyt-
teitä, yhteensä siis noin 20 000 näy-
tettä. Mineraalikabinetti oli tuolloin

yleisölle avoinna keskiviikkoisin ja lau-
antaisin 12–13. Opiskelijat saivat pro-
fessorin luvalla tutustua kokoelmiin
kaikkina arkipäivinä.

Tutkimusmatkojen tulosta,
tutkittuja näytteitä
Mineraalikabinetin näytteet kertovat
myös geologian laitoksen professorei-
den kiinnostuksen ja tutkimusten his-
toriaa. Useimmat mineraaleja ja kiviä
tai fossiileja keränneet ja tutkineet pro-
fessorit kartuttivat museon kokoelmia
tutkimillaan näytteillä, kun taas kirjoit-
tamiseen, karttoihin ja satelliittikuviin
keskittyneiden professorien nimiä ei
juuri näytteiden etiketeissä näy.

Wiikin seuraajaksi nimitettiin Wil-
helm Ramsay (1865–1928), joka oli
tullut taloon 1887 Mineraalikabinetin
(vapaaehtoiseksi palkattomaksi) assis-
tentiksi. Hänen aikanaan kokoelmien
kartuttaminen jatkui erityisesti henki-
lökunnan omin keräyksin (tutkimus-
matkojen ansiosta). Ramsay oli muka-
na jo ensimmäisellä Kuolan retkellä
1887 löytämässä Hiipinän (Umptek)
ja Lovozeron (Lujaur-urt) suuria alka-
likiviesiintymiä. Hän teki vielä viisi
muuta tutkimusmatkaa Kuolan niemi-
maalle, kolme Itä-Karjalaan ja yhden
Kaninin niemimaalle. Myös muiden
Kuolan niemimaalla työskennelleiden
geologien keräämät näytteet liitettiin
kokoelmiin.

Mineraalikabinetin Gadolin-salissa on ollut erilaisia mineraalikokoelmia. Axel Gadolinin mineraalikokoelma on niistä historiallisestikin
merkittävä. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Gadolin-salin ikkunalaudalla on ollut kaksi loistokasta kidesikeröä Lampivaaran ametistia.
Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Lahjoituksena saatiin mm. kenraali
Axel Gadolinin (1828–1892) erittäin
hieno kidekokoelma, josta osaa edel-
leen säilytetään komeissa kaapeissaan
Mineraalikabinetissa. Kokoelmassa on
pääkirja ja yli 3000 Gadolinin luette-
loimaa näytettä (kidettä). Muista vuo-
sisadan vaihteen aikaan museoon saa-
duista kokoelmista mainittakoon Au-
gust (Atte) Benjamin af Schulténin
(1856–1912) erikoinen synteettisten
kiteiden kokoelma, josta osa on edel-
leen esillä, sekä F.J. Wiikin oma mine-
raalikokoelma, jonka näytteet hän oli
lähes kaikki itse tutkinut ja kuvannut.

Toinen arvokas kokoelma, joka
Ramsayn aikana liitettiin museon ko-
koelmiin, oli A.E. Nordenskiöldin pää-
asiassa suomalaisten ja ruotsalaisten
mineraalien kokoelma. Koillisväylän
löytäjänä maailmanmaineeseen nous-
sut Nordenskiöld toimi Ruotsiin läh-
dettyään Naturhistoriska Riksmusee-
tin mineralogisen osaston johtajana
kuolemaansa 1901 saakka. Nordens-
kiöldin Grönlannista Diskon saarelta
tuoma suuri rautakappale on yliopis-
ton Kasvitieteellisessä puutarhassa.

Ramsayn jälkeen geologian ja mi-
neralogian professoriksi tuli Pentti Es-
kola (1883–1964). Hänen keräämän-
sä näytteet Etelä-Suomesta (mm. Ori-
järvi ja Turun seutu), Lapista (granu-

liittikaari) sekä tutkimusmatkoilta Itä-
Karjalaan, Transbaikaliin, Norjaan ja
Kanadaan samoin kuin hänen ympäri
maailmaa saamansa mineraali-, kivi- ja
malminäytteet sekä alueelliset kiviko-
koelmat täydensivät merkittävästi ki-
vimuseon kokoelmia ja ovat edelleen
varsin näyttävästi esillä mm. geologi-
an laitoksen opintokokoelmissa. Vuon-
na 1929 oli mineralogis-geologisen lai-
toksen kokoelmissa 30 000 luetteloitua
mineraali- ja kivinäytettä.

Eskolan aikana monet merkittävät
geologit lahjoittivat tai myivät kokoel-
miaan, jotka liitettiin Mineraalikabi-
nettiin. Näin saatiin kokoelmiin hie-
noja mineraali-, kivi- ja malminäyttei-
tä ympäri maailmaa sekä lisäksi meteo-
riitteja. Museon meteoriittikokoelmat
kasvoivatkin nopeasti 1900-luvun alus-
sa. Suomeen putosi vuosisadan vaih-
teessa neljä melko suurta meteoriittia,
jotka saatiin tuoreeltaan tutkittavaksi
ja talteen. Niiden talteen saamisessa oli
silloisella Geologisella komissiolla (ny-
kyinen Geologian tutkimuskeskus,
GTK) ratkaiseva osuus, mutta meteo-
riitit tutkittiin pääasiassa yliopistossa.
Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna
1900 oli Suomen osastolla näyttävästi
esillä vuotta aiemmin pudonneen Bjur-
bölen meteoriitin pääkappale (oikeas-
taan sen hyvin tehty kipsikopio) sekä

joukko muita tuon meteoriitin aitoja
palasia.

Bjurböle ja muut Suomen meteo-
riitit pantiin Mineraalikabinetissa esille
hienoon kansallisromanttiseen vitrii-
niin (valmistaja Bleck- och plåtslagare
G.W. Sohlberg i Helsingfors). Meteo-
riittikokoelma karttui nyt aktiivisesti
vaihdoin ja ostoin sekä keräämällä uu-
sia meteoriitteja. Mineraalikabinetissa
ovat esillä, kahta lukuun ottamatta,
Suomesta löydettyjen meteoriittien
pääkappaleet sekä näytteitä useista ul-
komaisista meteoriiteista.

1900-luvun loppupuoli
Viimeisten 30–50 vuoden aikana ko-
timaan näytteitä on saatu kokoelmiin
opinnäytetöiden, tutkimushankkeiden
ja geologisten retkeilyjen avulla.

1970-luvulla suuri osa Mineraalika-
binetin kokoelmista oli varastossa yli-
opiston Viikin laitosten kellarissa.
1980-luvun alussa aloitettiin museoti-
lojen korjaustyöt sekä kokoelmien uu-
delleenjärjestelyt niin, että erityisesti
näyttelykokoelmat saatiin paremmin
esille ja “museosta ja sen Mineraalika-
binetista tuli taas laitoksen ylpeys” niin
kuin prof. Ilmari Haapala asian ilmai-
si.

Viimeisen 25 vuoden aikana museo
on saanut vastaanottaa kolme geologi-

an laitoksen henkilökun-
nan keräämää merkittä-
vää kokoelmaa: prof. Il-
mari Haapalan (1939–)
ympäri maailmaa kerää-
mää graniittikokoelma ja
prof. Kalervo Rankaman
(1913–1995) malmi- ja
mine raa l i kokoe lma
Australiasta ja Etelä-Af-
rikasta. Kokoelmaan
kuuluu myös tektiittejä
eri maista.

Tärkein uusista koko-
elmista on kuitenkin

Nuummiitti. Näyte on
Helsingin Suomenlinnasta,
josta Suomen ensimmäiset
nuummiitit löytyivät. Kuva:
Kari A. Kinnunen.
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akateemikko Th.G. Sahaman (1910–
1983) suuri ja erityisen arvokas mine-
raalikokoelma, joka liitettiin museoon
vuonna 1983. Kokoelmaan kuuluu
noin 2300 näytettä, joukossa muuta-
ma maailmanluokan harvinaisuus ja
tyyppinäyte. Näytteet Sahama oli ke-
rännyt lukuisilla mm. Afrikkaan teke-
millään tutkimusmatkoilla. Samalla
saatiin myös lähes kaksi tonnia laava-
näytteitä Nyiragongon tulivuoren alu-
eelta Afrikan sydämestä. Sahaman ko-
koelma oli esillä Luonnontieteellisessä
museossa, osa siitä myös geologian lai-
toksen tiloissa Physicumissa Kumpu-
lassa. Samoihin aikoihin museo sai lah-
joituksena Leedsistä prof. Oleg von
Knorringin (1915–1994) hienon mi-
neraalikokoelman (yli 700 näytettä),
joka täydentää erinomaisesti Sahaman
kokoelmaa ja sisältää paljon näytteitä

eteläisestä Afrikasta, Sri Lankasta ja
Malesiasta.

Mineraalikabinetin
henkilökunta
Mineraalikabinettia ja geologian mu-
seota (Kivimuseota) ovat hoitaneet ja
sen kokoelmia assistenttien avulla jär-
jestäneet alan professorit. Myös tässä
mielessä museon ja Mineraalikabine-
tin historia on pitkälti alan professo-
reiden ja opetuksen historiaa. Geolo-
gian laitos (ja museo) sai preparaatto-
rin viran vuonna 1912. Virkaa hoiti
1926–1971 Harald Nyberg, jonka seu-
raajana jatkoi Lars Rämö. Rämön jää-
tyä eläkkeelle vuonna 2001 hänen seu-
raajakseen tuli Kumpulaan laboratorio-
teknikoksi Helena Korkka. Vuonna
1928 saatiin taloon kokoelmienhoita-
jan (myöhemmin kanslistin) virka, jota

pitkään hoitanut rouva Suoma Vasa-
korpi (1910–2000) avusti Pentti Es-
kolan aikana myös näytteiden luette-
loinnissa.

Ensimmäinen varsinainen museot-
yöntekijä saatiin vasta vuonna 1961,
kun Kivimuseoon perustettiin muse-
onhoitajan virka. Virkaan nimitettiin
dosentti Oke Vaasjoki (1916–1974),
joka toimi museonhoitajana vuosina
1961–1969. Vaasjoen tultua nimite-
tyksi apulaisprofessoriksi museota hoiti
pitkään fil.lis. Ossi Näykki (1923–
1980), kunnes vuonna 1978 museon-
hoitajaksi nimitettiin dosentti Martti
Lehtinen (1941–). Nimike muutettiin
vuonna 1992 Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon perustamisen myötä yli-
intendentiksi.

1960- ja 1970-luvulla museossa oli
pari pitkäaikaista niin sanottua viras-
totyöntekijää (rouva Lahja Kalsto ja
Olavi Y. Nurminen) auttamassa luet-
teloinnissa ja kokoelmien kunnostami-
sessa. Kivimuseon kanslistin virkaa
hoiti Nurmista seuraten Maarit Kank-
kunen (1980–1983) ja hänen jälkeen-
sä Jukka-Pekka Marvia. Virat vakinais-
tettiinkin (vahtimestari ja kanslisti),
mutta eläkkeelle siirtymisen, virkajär-
jestelyjen ja säästöpäätösten takia mu-
seo menetti kanslistinkin (toimistosih-
teerin) viran vuonna 1994.

Sahaman ja Rankaman kokoel-
mien luetteloinnissa avustivat 1980- ja
1990-luvulla mm. Leena-Marja Kok-
ko (Th.G. Sahaman kokoelma), Pirjo
Korhonen, romanialaissyntyinen geo-
logi Amalia Benedek, nuorena kuollut
Pekka Salonsaari (1964–1995) ja Han-
nu Mäkitie sekä Kari Kojonen (K.K.
Rankaman kokoelma). 1990-luvun
lopussa museossa oli avustamassa mm.
näytteiden keräämisessä ja sijoittami-
sessa Heikki Koivisto ja Juhani Äijälä.

Geologian museoon saatiin vuonna
1999 museomestarin virka. Virkaa on
alusta saakka hoitanut FT Jaana Halla
(1962–). Muuton (v. 2003) jälkeen
Jaana Hallan ja Anneli Uutelan työti-
lat olivat Mineraalikabinetissa, Martti
Lehtinen oli opetuskokoelmien ja tut-
kimuslaitteiden luona Kumpulan Phy-
sicumissa. Lehtisen jäätyä eläkkeelle
kesällä 2008, hänen seuraajakseen va-
littiin 2009 dosentti Arto Luttinen
(1967–). Luttisen ja Hallan työhuo-

Mineraalikabinetin
laaja meteoriittiko-
koelma syntyi enim-
mäkseen vaihtamalla
kotimaisen Bjurbölen
meteoriitin kappalei-
ta ulkomaisiin
meteoriitteihin.
Kuva: Kari A.
Kinnunen.
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neet ovat Luonnontieteellisen keskus-
museon yhteydessä Economicumissa.

Paleontologiset kokoelmat
Mitä edellä on kerrottu Mineraalika-
binetin synnystä, liittyy läheisesti myös
sen paleontologisten kokoelmien syn-
tyyn. Vanhin säilynyt fossiilikokoelma
on siis A. von Nordmannin (1803-
1866) aineisto Etelä-Venäjältä. Koko-
elman hän toi mukanaan Odessasta
astuessaan Helsingin yliopiston eläin-
ja kasvitieteen professorin virkaan.
Suurin osa paleontologisista kokoel-
mista lienee syntynyt jo ennen v. Nord-
mannin kuolemaa, mutta yksityiskoh-

dista ei ole säilynyt tietoja. Museon
vanhimpiin ja merkittävimpiin kokoel-
miin kuuluu myös v. Nordmannin
oppilaan A.J. Melan (J.A. Malmber-
gin) (1846–1904) trilobiittikokoelma
sekä Adolf Mobergin (1813-1895)
Ahvenanmaan fossiilien kokoelma.

Museonäyttelyn yksittäisistä näyt-
teistä on syytä mainita Ruotsin hovi-
intendentti Axel Lagreliuksen (1863–
1944) lahjoittama komea kalaliskon
luuranko, Itävallan konsulin C.M.
Oton lahjoittamat mammutin syöksy-
hampaat Alaskasta sekä villakarvaisen
sarvikuonon sarvi. Viimeksi mainitun
harvinaisuuden alkuperästä ei ole säi-

lynyt tietoa, mutta on todennäköistä,
että se tuli museoon jo v. Nordman-
nin aikana. Myöhemmin kokoelmat
ovat karttuneet pääosin vaihdoin ja lah-
joitusten kautta. Selkärankaiskokoel-
mat karttuvat nykyään lähinnä jäljen-
nysten myötä, sillä useimmissa maissa
laki kieltää selkärankaisfossiilien vien-
nin.

Museon fossiilikokoelmat muodos-
tuvat n. 16 000 luetteloidusta näyttees-
tä, joista vanhinta aikakautta edustaa
kaksi miljardia vuotta vanha stroma-
toliitti, sinibakteerin saostama kalkki-
kivimuodostuma Tervolasta. Selkäran-
gattomia on hyvä maailmanlaajuinen

Mineraalisalin kiinnostavimpia näytteitä ovat olleet akateemikko Thure Sahaman keräämät
kiteet, osa niistä jalokiviä. Suomen parhaimmat Outokummun uvaroviittinäytteet kuuluvat
nekin Sahama-kokoelmaan.

 Uvaroviittinäytteen korkeus on 22 cm. Kuvat: Kari A. Kinnunen.
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kokoelma. Kokoelmiin kuuluu myös
Ahvenanmaan ordoviikkisia trilobiit-
teja, gastropodeja ja ortoseereja. Selkä-
rankaisista ovat kvartäärin nisäkkäät
parhaiten edustettuina. Myös nuorta
tertiääriaineistoa on jonkin verran,
mm. yksi tyyppiyksilö sekä runsaasti
jäljennösaineistoa, jota prof. Björn
Kurtén (1924–1988) oli saanut suu-
ren määrän tutkimustensa kautta.
Muut selkärankaiset ovat lähinnä
mesotsooisia muotoja. Kaloja on mel-
ko runsaasti varsinkin paleotsooiselta
ajalta.

Paleontologian museo toimii edel-
leen vanhoissa tiloissaan Arppeanumin
3. kerroksessa, museosalin pinta-ala on
80 m2. Erillisiä kokoelma-, varasto- tai
muita tiloja ei ole, mutta intendentillä
on työtilat rakennuksen 3. kerrokses-
sa. Fossiilikokoelmia on esillä Mineraa-
likabinetin lisäksi myös geologian lai-
toksessa Physicumissa ja Luonnontie-
teellisen museon toukokuussa 2008
avatussa ”Elämän historia” -näyttelys-
sä.

Paleontologian museo oli pitkään
vailla erityistä hoitajaa, ja museo toimi
lähinnä geologian laitoksen (paleonto-
logian osasto) opetuskokoelmana.
Vuonna 1968 kokoelmien hoitajaksi
tuli amanuenssi (ensimmäinen toimen-
haltija vuosina 1968–1974 oli FM Lee-
na Soiniemi (1943–), ja kun museo lii-
tettiin Luonnontieteelliseen keskusmu-
seoon, tuli hoitajan virkanimikkeeksi
intendentti. Ensimmäinen intendent-
ti oli vuosina 1984–1996 dosentti
Mikael Fortelius (1954–). Hänen vi-
ransijaisenaan toimi vuodesta 1993 al-
kaen dosentti Anneli Uutela (1950–),
joka nimitettiin intendentin virkaan
vuoden 2004 alusta alkaen. Vuonna
2013 Anneli Uutela jäi eläkkeelle.

Tutkimus
Kivimuseossa on perinteisesti tehty mi-
neralogista ja petrologista tutkimusta
yhteistyössä geologian laitoksen kans-
sa. 1980-luvulta alkaen on myös kes-
kitytty Suomen meteoriittikraatterei-
den (Martti Lehtinen) tutkimuksiin.
Yhteistyö GTK:n ja prof. Lauri Peso-
sen (geofysiikka) kanssa on johtanut
useiden meteoriittikraattereiden löyty-
miseen.

Museomestari Jaana Halla on kes-

kittynyt Itä-Suomen arkeeisen kallio-
perän ja granitoidien tutkimuksiin.
Paleontologian museossa on 1980-lu-
vun alusta alkaen harrastettu aktiivista
tutkimustoimintaa, sekä nisäkäspale-
ontologiaa (Mikael Fortelius mm. Ana-
toliassa Turkissa) että Itämeren alueen
paleotsooisten fossiilien tutkimusta
(Anneli Uutela).

Paleontologian museo on myös ak-
tiivisesti mukana useissa kansainväli-
sissä hankkeissa ja on hoitanut Vanhan
Maailman neogeenin nisäkäsfossiilitie-
tokantaa NOW.

Tulevaisuus
Tätä kirjoitettaessa syksyllä 2013 on
epäselvää, miten ja minkälainen toi-
minta Arppeanumissa jatkuu. Kevääl-
lä 2013 tulleen järisyttävän tiedon (Se-
naattikiinteistöt) mukaan rakennukses-
sa (Arppeanumissa) toimivan museon
ja rakennuksen muiden yksiköiden toi-
minnot lopetetaan seuraavasti: näytte-
lyt ovat avoinna1.6.2014 asti, samoin
talon suuri auditorio.

Yliopistomuseon kirjasto ja valoku-
va-arkisto sulkeutuivat jo 31.12.2013.
Mineraalikabinetti, joka kuuluu Luon-

Kun pohjoismaiset geologipäivät olivat toukokuussa 1986 tulossa laitokselle, eikä
siivousfirma ollutkaan – vastoin sopimusta – puhdistanut talon porraskäytävää, otin
sunnuntaina 11.5. siivousfirman pölynimurin selkääni ja imuroin rakennuksen (Arppe-
anum, Snellmaninkatu 3) ylhäältä alas saakka. Tapani Rämö ja hänen hammaslääkäri-
vaimonsa Kristiina osallistuivat myös operaatioon. Tämä Tapani Rämön ottama valo-
kuva todistaa tapahtumasta. Siivousfirmasta (Säkkiväline Oy) saimme myöhemmin
kiitokseksi mainossolmiot ja huivin sekä pienet rahalliset korvaukset. Suomalainen
kokousisäntä ei voinut ottaa vieraita vastaan siivoamattomiin tiloihin.

nontieteelliseen keskusmuseoon, saa-
nee tiloja sen piiristä, osoite Pohjoinen
Rautatiekatu 13. Ainakin suunnitel-
missa on geologia-näyttelyn pystyttä-
minen. 

Tulevaisuudessa saamme korkein-
taan ihailla jyhkeää Arppeanumin
ulko-ovea, emme kiviä. Kuva:
Liisa Hertell.
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elikerroksinen rakennus
sijaitsee Senaatintorin-
kulmassa osoitteessa
Snellmaninkatu 3. Ra-
kennukseen ja sen syn-

tyyn liittyy kaksi nimeä ylitse muiden:
kemian professori, yliopiston rehtori
Adolf Edvard Arppe ja talon arkkiteh-
ti Carl Albert Edelfelt (s. 27.9.1818
Karlshamn, Ruotsi, k. 5.3.1869 Hel-
sinki). Arppe (s. 9.6.1818 Kitee, k.
13.4.1894 Helsinki) oli rakennushank-
keen alullepanija ja sen innokas ajaja,
mies, jonka mukaan rakennus sai ni-
mensäkin. Edelfelt kuoli vähän ennen
rakennuksen valmistumista 5.3.1869.
Muttei Arppekaan ehtinyt talosta suu-
remmin iloita, sillä hän hävisi rehto-
rinvaalissa syksyllä 1869 ja erosi pro-
fessorin virastakin. Hän teki vielä mer-
kittävän elämäntyön valtionhallinnossa
(toimi muun muassa senaattorina) ja
kuoli todellisena valtioneuvoksena
1894.

Rehtoriksi 1858 valittu A.E. Arppe
esitteli rakennussuunnitelmansa kon-
sistorissa 1860. Taloon suunniteltiin
tulevaksi kemian laboratorio (laitos),

ARPPEANUM, geologian  la
jossa tilaa 120 opiskelijalle, työpaikat
60 opiskelijalle ja kemian professorin
(prefektin) asunto. Museotiloja tai
museomaisia tiloja suunnitelmassa oli-
vat mineraalikabinetti, etnografiset
(kansantieteelliset) kokoelmat, raha- ja
mitalikokoelma, piirustus- ja musiik-
kisali sekä tilat ”maalaus- ja kuvanveis-
totaiteen mainiompien tuotteiden esit-
telemiseen” eli niin sanottu veistosku-
vakokoelma.

Monien vaiheiden, kiistojen ja eri-
laisten vaihtoehtojen jälkeen Edelfelt
päiväsi talosuunnitelman (Projekti 6)
täydelliset piirustukset vasta 25.4.
1866, Keisari Aleksanteri II vahvisti ne
nimikirjoituksellaan 30.5. samana
vuonna. Erityistä närää aiheutti käsit-
telyn eri vaiheissa muun muassa taloon
suunniteltu prefektin asunto (n. 367
m2) ja yleensä koko suunnitelman suu-
rellisuus. Esimerkiksi kasvitieteen pro-
fessori William Nylander vastusti kon-
sistorissa vuonna 1863 jyrkästi uutta
rakennusta. Hänen mielestään useim-
mat taloon siirrettäviksi suunnitelluis-
ta kokoelmista olivat joko täysin tar-
peettomia tai niin merkityksettömiä,

etteivät ne kaipaisi komeita saleja säi-
lytystiloikseen.

Paikka rakennukselle oli hankittu jo
1860, kun peilitehtailija Otto Höijer
ja panimomestari Frans Stier myivät
tonttinsa 5000 hopearuplalla Hallitus-
kadun ja silloisen Nikolainkadun (nyk.
Snellmaninkadun) kulmasta. Tontin
valintaan lienee hienon sijainnin lisäksi
vaikuttanut myös se, että tontin poh-
joisreunalla sijaitsi runsasvetinen kai-
vo. Rakennuksen pohjatyöt aloitettiin
jo kesällä 1860. Vaikeuksien jälkeen –
naapuritontin paaluille perustetun ta-
lon pääty sortui keväällä – luonnonki-
vestä rakennetun, kauttaaltaan kallioon
tuetun perustuksen muuraus jatkui ke-
sällä 1861. Töitä tehtiin parina seuraa-
vanakin kesänä, ja perustustöiden kus-
tannukset nousivat melkein 30 000
markkaan.

Varsinaiset rakennustyöt voitiin
aloittaa keväällä 1866. Seuraavassa ker-
ron eräitä rakentamiseen ja materiaa-
livalintoihin liittyviä yksityiskohtia.
Kiventoimittajaksi ja kivityöurakoitsi-
jaksi valittu insinööri Theodor Tallqvist
käytti työmaalla kiviruutia ja neste-

N

Teksti: Martti Lehtinen

Arppeanumin ja samalla Mineraalikabinetin kohtaloksi koitui lopulta täydellinen sijainti Helsingin arvopaikalla Senaatintorilla. Mineraa-
likabinetin talo on kuvassa keskellä Tuomiokirkon ja Valtioneuvoston linnan välissä. Museon tilat haluttiin poliittisella päätöksellä muuhun
käyttöön. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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n  laitos- ja museorakennus
mäistä nitroglyseriiniä. Tiiliä hankittiin
kaikkiaan 1 578 900 kappaletta 17 eri
valmistajalta. (Mainittakoon, että Sa-
man verran tiiliä tarvittiin Katajano-
kalle valmistuneen Uspenskin kated-
raalin muuraamiseen.) Suurimmat tii-
lentoimittajat olivat uuden Helsinki–
Hämeenlinna radan varressa eli Lep-
päkosken tiilitehdas Janakkalassa ja
Savion tiilitehdas Tuusulassa. Vesiteit-
se tiiliä tuotiin mm. Pernajasta, Por-
voosta ja Paraisilta. Kaikki hiekka ja
kalkki rahdattiin Helsinkiin pienillä
rannikkopurjelaivoilla. Kalkki tuotiin
Paraisilta (n. 6500 tynnyriä), mutta
laivalasti (646 tynnyriä) ostettiin Got-
lannista asti. Sementti viemärikanaa-
lien ja jätevesialtaiden betonivaluihin
syksyllä 1868 tuli Bornholmilta Tans-
kasta. Pääosa nauloista tuli Mustion ja
Jokioisten ruukeista. Järeä puutavara,
yli tuhat jopa 12 metriä pitkää palkkia

saatiin perimätiedon mukaan Sinebry-
choffin palstalta eli nykyisen Espoon
Tapiolan metsistä. Välipohjiin laitet-
tiin hiekansekainen turvetäyte.

Rakennus tehtiin siis runsasvetisen
kaivon päälle, joka on heti lattian alla
talon pohjoispäässä. Vettä kaivossa on
noin 140 m3. Vesi nostettiin höyry-

A.E. Nordenskiöld. Kuva: Kari A. Kinnunen

Arppeanumin Mineraalikabinetissa säilyi tär-
keä osa Suomen geologian ja mineralogian his-
toriaa. Alan merkittävimmät tutkijat kartut-
tivat pari sataa vuotta sen kokoelmia.
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pumpulla ullakolle kahteen säiliöön,
mistä se tuli painevetenä laboratorioi-
hin.

Rakennuksen sydän on sen suuri ja
oloissamme poikkeuksellisen näyttävä
valurautainen portaikko. Sen 11 kan-
natuspalkkia valmistettiin Karkkilassa
Högforsin tehtaalla, kuljetettiin hevos-
kyydissä koekuormitukseen Kemiön
Taalintehtaalle ja sieltä laivalla Helsin-
kiin. Askelmien sekä kerros- ja lepota-
sojen päällysteet, 6–9 mm paksut vals-
satut teräslevyt, joissa on kohokuvioi-
nen verkkoristikko, tuotiin Newcast-
lesta Englannista. Portaikon kokonais-
painoksi voidaan laskea vähintään 25
tonnia. Asennustyön teki helsinkiläi-
nen konepaja Osberg & Bade, joka

myös valmisti erilaisia osia portaik-
koon. Keittiöporras päällystettiin vaa-
leilla kalkkikivilaatoilla, jotka hankit-
tiin Ruotsista ja ovat mahdollisesti pe-
räisin Öölannista.

Kaasulaitos oli tullut Helsinkiin
1860-luvun alussa, ja uuteen raken-
nukseen tuli kaupunkikaasu. Kaasua
käytettiin valaisuun eteistiloissa ja pää-
portaikossa, laboratorioissa ja prefek-
tin virka-asunnossa. Lisäksi laborato-
rioissa oli kaasukäyttöisiä uuneja ja
polttimoita. Valaisimet olivat seiniin
kiinnitettyjä lampetteja, kattokruunuja
ja pylväsvalaisimia, yhteensä kaasuva-
lopisteitä oli 131 kpl. Muuten valai-
suun käytettiin kynttilöitä.

Taloon tuli uunilämmitys: 75 kaa-

keliuunia, joista 11 oli sylinterimäisiä,
muut suorakulmaisia. Lisäksi oli 19 la-
boratorioliettä ja kolme keittiöliettä.
Talvella tarvittiin pari renkipoikaa pui-
ta pilkkomaan ja kantamaan, taloa
lämmittämään. Uunit purettiin 1938,
kun taloon oli tullut keskuslämmitys.
Lämmintä vettä saatiin kuitenkin vain
kaasukäyttöisten niin sanottujen Jun-
kersien avulla. Mainittakoon, että Her-
man Messerschmidtin metallivalimo,
rakennuksen lukuisten sinkkitöiden
urakoitsija, toimitti taloon muun mu-
assa kaksi ilmaklosettia, siirrettävää me-
tallirakenteista kuivakäymälälaatikkoa.

Kemian laboratorion varsin mitta-
va ilmanvaihto oli järjestetty siten, että
kaikkien työtasojen yläpuolella oli pel-

A. Gadolin W. Ramsay Pentti Eskola

F.G. Steinheil “Suomen mineralogian isä”  N.G. Nordenskiöld
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tiset poistoilmahormit imukupuineen.
Peltiputket oli liitetty seiniin muurat-
tuihin hormistoihin. Hormistot olivat
alapäästään yhteydessä kellariholvien
raitisilmatiloihin, joista kylmä ilma
lämmitessään virtasi ylös ja synnytti
vetoa poistoilmakanaviin. Vetoa tehos-
tivat viereiset kaakeliuunien lämpimät
savukanavat. Hormeja talossa on yli
270. Tuloilma saatiin kaakeliuunien
venttiilien sekä ovien ja ikkunoiden
kautta.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestel-
mä osoittautui kuitenkin heti täysin
epäonnistuneeksi: laboratorioissa ilma
vaihtui huonosti ja oli haitallisten
höyryjen ja kaasujen kyllästämää. Kaa-
sut aiheuttivat suuria vahinkoja myös
ylempien kerrosten museotiloissa ja il-
meisesti porraskäytävässäkin, joka
maalattiin uudelleen jo 1890-luvun
alussa. Museoviraston valvonnassa
Arppeanum entistettiin 1800-luvun
ilmeeseen 2000-luvun korjaus- ja res-
taurointitöissä.

Rakennus valmistui lokakuussa
1869, vastaanottotarkastus oli
huhtikuussa seuraavana vuon-

na. Tarkastuksessa havaittiin yleinen
palovaara, jonka takia hankittiin suuri
määrä paloletkuja ja muuta sammutus-
kalustoa.

Talo oli suurin rakennushanke, jo-
hon yliopisto ryhtyi 1800-luvun lop-
pupuolella. Rakentaminen kesti kolme
vuotta ja kahdeksan kuukautta, ja La-

boratoriotalon kustannukset olivat liki
470 000 markkaa, tontin ja perustus-
töiden kanssa lähes 520 000 markkaa.
Kustannukset olivat 8 prosenttia arvi-
oitua alhaisemmat, mutta silti raken-
nus herätti valmistuessaan pahennus-
ta, ja puhuttiin ”kansallislaboratorios-
ta pettuleivän aineksien kemialliseksi
tutkimiseksi”. On nimittäin syytä
muistaa, että rakentamisen aikana, suu-
rina nälkävuosina 1866-68 kuoli Suo-
messa noin 270 000 ihmistä eli lähes
kuudennes maan väestöstä nälkään ja
nälän aiheuttamiin sairauksiin.

Valmistumisen jälkeen alkoivat
kaikki suunnitellut toiminnat talossa
vähitellen. Mineraalikabinetti aloitti
dosentti F.J. Wiikin johdolla toimin-
tansa jo tammikuussa 1870. Tilat –
kolme suurta salia sekä esimiehen huo-
ne – sijaitsivat rakennuksen 3. kerrok-
sen eteläpäässä. F.J. Wiikin kirjoitta-
man selvityksen mukaan kokoelmissa
oli vuonna 1890 noin 20 000 näytet-
tä. Ne oli palovakuutettu 50 000 Suo-
men markasta.

Epäonnistunut ilmanvaihtojärjestel-
mä ja kemian opiskelijoiden määrän
nopea kasvu johtivat siihen, että tar-
vittiin uusi laboratoriorakennus kemis-
teille. Se ja sen suuri, vuonna 1972
poispurettu pihasiipi, valmistui arkki-
tehti Gustaf Nyströmin piirtämänä
1885–87 Hallituskadun puolelle. Suu-
ri luentosali, jonne tuli pääsy myös
Hallituskadun puolelta, ja prefektin
(esimiehen) asunto jäi edelleen kemis-

tien käyttöön.
Arppeanum, jonka kokonaispinta-

ala on n. 3000 m2 ja hyötyala n. 2250
m2, lähti nyt elämään omaa elämään-
sä. Esimerkiksi turistiopas vuodelta
1889 kertoo talon toiminnasta seuraa-
van. Pohjakerrokseen oli tullut slaavi-
lainen kirjasto, jonka hyllyjä on muu-
ten yhä säilyneinä näkyvissä (kirjasto
lähti talosta vasta vuonna 1957). Li-
säksi täällä oli verstas, vahtimestarin
tilat ja eläinanatomian harjoitustilat.
Toisessa kerroksessa oli suuren audito-
rion lisäksi kasvitieteellinen laborato-
rio mikroskooppisia ja fysiologisia har-
joituksia varten. Kerroksen pohjoispää-
hän oli 4. kerroksesta siirretty veisto-
kuvakokoelmat. Kolmas kerros käsitti
edelleen Mineraalimuseon (mineraali-
kabinetin) ja prefektin suuren asun-
non. Neljännessä kerroksessa jatkoi
toimintaansa historiallis-etnografinen
museo, mutta lisäksi siellä toimi nyt
kolmessa salissa fysikaalinen laborato-
rio laitekokoelmineen. Kansallismuse-
on valmistuttua 1910-luvulla kansan-
tieteelliset kokoelmat siirrettiin sinne.
Professorin asunto oli kolmannessa
kerroksessa aina vuoteen 1927 asti, jol-
loin sinne tuli maatalous-metsätieteel-
lisen tiedekunnan tiloja. Geokemialli-
nen laboratorio rakennettiin 1930-lu-
vun puolivälissä toisen kerroksen poh-
joispäähän ja niin edelleen. Koko ajan
geologia sai talosta lisää tiloja, ja talo
muuttui yhä enemmän geologian lai-
tos- ja museorakennukseksi. 

Th.G. Sahama ja hänen eläkeläistyöhuoneensa Arppeanumissa. Kuva: Helsingin yliopiston kuvalaitoksen arkisto.
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eologian laitoksen (Mi-
neraalikabinetin) tilat
ja kokoelmat oli kun-
nostettu professori Wil-
helm Ramsayn (1865–

1928) aikana. Uusituissa kokoelmissa
oli vieraillut kesäkuussa 1929 Helsin-
gin Sanomain toimittaja T–n L–n eli
Torsten Leistén (s. 12.7.1893 Alavus,
k. 20.11.1955 Helsinki, vuodesta 1935
alkaen Topo Leistelä), joka innos-
tuneesti kertoo näkemästään lehden
Viikkoliitteessä 9.6. nro 23 otsikolla
”Yliopiston mineralogiset ja geologiset
nähtävyydet”.

Leistelä (1893–1955) oli näyttelijä
ja teatterimies, mikä osaltaan selittää
tekstin rehevän värikkyyden. Kirjoitet-
tuaan ensin helsinkiläisten kiireistä ja
elokuvissa käynneistä hän toteaa, että
Helsingissä on lukuisia sellaisia koko-
elmia ja nähtävyyksiä, joissa vaihteen
vuoksi voisi käydä, mutta joista helsin-
kiläiset eivät mitään tiedä.

Leistelä kirjoittaa: ”Sellainen koko-
elma, kaiken lisäksi mitä rikkaimpia
vaikutuksia antava on mm. Helsingin
Yliopiston mineralogis-geologisen lai-
toksen omistama kivilaji-, malmi- ja
mineraalikokoelma, joka on majoitet-
tu Snellmaninkadun varrella sijaitse-
vaan yliopiston omistamaan rakennuk-
seen, vastapäätä postia. Monien mui-
den helsinkiläisnähtävyyksien rinnalla
ansaitsee tämäkin kokoelma huomio-
ta, ja siellä käyntiä ei kukaan kadu. Siel-
tä palaa päinvastoin mielessään ihme-

tys ja ihastus, sillä niin runsaasti se tar-
joaa suorastaan yllättävää nähtävää,
monesta toinen toistaan merkillisem-
mästä harvinaisuudesta puhumatta-
kaan. Pistäytykäämme siis sinne het-
keksi ja vilkaiskaamme, mitä kaikkea
nämä monet suuret huoneet kätkevät
salaperäisiin näytekaappeihinsa. Oppi-
kaamme hieman mineralogiaa, hieman
geologiaa, paleontologiaa, arkeologiaa
ja muutakin.”

Geologian museossa Leistelä käy
kokoelmat lävitse sali salilta
aloittaen Eskolan työhuonees-

ta, sen viereisestä Fennoskandia-salis-
ta ja 4. kerroksen meteoriitti- ja mal-
mikokoelmasta sekä paleontologian
kokoelmista ja päätyen suureen mine-
raalisaliin.

Leistelä kertoo: ”Astumme siis en-
siksi kunnioittavin askelin professori
Pentti Eskolan (1883–1964) ‘kaikkein
pyhimmän’ läpi erääseen huoneeseen,
jota sanomme saliksi yksi. Täällä ovat
Fennoskandian mielenkiintoiset kivi-
lajit järjestettyinä sieviksi ryhmiksi, jot-
ka muodostavat kunnioitettavan huo-
lellisen ja kauniin kokoelman. Taidok-

kaasti on jokainen laji omassa paikas-
saan numeroituna ja nimettynä. Erääs-
sä laatikossa ovat Suomesta tavatut
mammutinhampaat, ja viisaat miehet
ovat tutkineet niitten iän tuhansiksi,
jopa kenties kymmeneksi tuhanneksi
vuodeksi. Nämä ihmeellisyydet on löy-
detty Helsingistä, Nilsiästä ja Espoos-
ta. Saman lasilaatan alla on mieltä kiin-
nittävä kokoelma suomalaisia kiviä,
jotka ovat ‘importeerattu’ tänne Sak-
sasta. Tämä kuulostaa kummalliselta,
mutta saa selityksensä sen kautta, että
suuri jääkauden aikainen mannerjää-
tikkö on tässä ollut toiminnassa. Se on
liikkuessaan Venäjälle ja Saksaan sie-
pannut näitä kiviä mennessään ja si-
rottelemalla näitä vähän sinne ja vähän
tänne painanut lähtemättömästi puu-
merkkinsä mainittujen seutujen geo-
logisiin muotoihin. Tässä ryhmässä
ansaitsevat huomiota mm. Viipurin
selväpiirteiseltä rapakivialueelta kul-
keutuneet kivet, jotka tuntee erittäin

G

Teksti: Martti Lehtinen

Geologisten
kokoelmien
ylistys
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helposti omalaatuisen rakenteensa ja
erikoisominaisuuksiensa vuoksi.

Geologisesti on mielenkiintoinen ja
klassillinen ns. Tampereen liuskevyö-
hyke, jonka mitä moninaisimmat esiin-
tymät tunnetaan tieteellisen täsmälli-
sesti ja perusteellisesti. Tampereen lius-
kevyöhykkeen tekee klassiseksi se seik-
ka, että sen kautta on voitu todeta,
miten jo useampia kymmeniä, ehkäpä
satoja miljoonia vuosia sitten täällä ovat
vallinneet samanlaiset olosuhteet kuin
nytkin. Tampereen liuskevyöhykkeen
eri esiintymät osoittavat selvästi, että
samanlaiset ilmastovaihtelut, kuin nyt-
kin, ovat silloin olleet geologisessa työs-
sä, että joet ovat keränneet kasautumia,
tulivuoret olleet toiminnassa jne. Tä-
män vyöhykkeen etevällä tutkimisella
ovat suomalaiset geologit tehneet itsen-
sä erittäin tunnetuiksi. “Eri puolilta
Suomea saadut pallograniitit kubisti-
sine kuvioineen ja taidokkaine väri-
sommitteluineen näyttävät selvästi
miten etevä taiteilija luonto kaikessa
hiljaisuudessa on.”

”Suomalaisten mineraalien kaapit
ovat seiniä kiertävässä järjestyksessä, ja
siellä tavataan mieltä kiinnittävät pai-
kalliskokoelmat, joista erikoisesti mai-
nittakoon arvokas Paraisten kalkkiki-
vikokoelma ja Pitkärannan malmit.
Mainitsemisenarvoinen kuriositeettti
on Helsingistä löydetty harvinainen
krysoberylli – se tavattiin kaivettaessa
erään uudisrakennuksen perustusta
Kapteeninkadulla.”

”Varsin arvokas ja tieteellisesti mitä
merkittävin on professori L.H. Borg-
strömin järjestämä meteoriittikokoel-
ma – yleensä parhaimpia ja täydelli-
simpiä, mitä tavataan. Siellä ovat huo-
mattavimmat suomalaisista meteorii-
teista, Savitaipaleen vuodelta 1813 ja
osia suuresta Bjurbölen meteoriitista
vuodelta 1899. Ulkomailta saaduista
mainittakoon afrikkalainen, Mukero-
pissa 1899 pudonnut rautameteoriit-
ti. Sitä on taitavasti syövytetty ja hiot-
tu, ja nykyisessä asussaan se kertoo
hämmästyttäviä asioita siitä erittäin
kauniista ja säännönmukaisesta raken-
teesta, joka on tämäntapaisille rauta-
meteoriiteille ominainen. Arizonan
kuuluisasta kivisateesta, joka tapahtui
1912, on mineralogis-geologisella lai-
toksella, etupäässä professori Borgströ-

min ansiosta, runsas ja arvokas koko-
elma erikokoisia meteoriitteja. Niiden
lukumäärä nousee satoihin ja täyden-
tää omalla, arvokkaalla tavallaan laitok-
sen muutenkin rikkaita kokoelmia.”

”Salissa numero kolme ovat mm.
paleontologiset kokoelmat monine
merkillisyyksineen. Eikä niitä olekaan
vähän. Kaikkein ihmeellisin niistä,
luonnon omaa ‘umpioimismenettelyä’
käyttäen säilöönpantu on esim. alku-
peräinen Icthyoaurus-kivettymä, joka
on tavattu Württembergissä. Sen ikä
on arveltu kymmeniksi miljooniksi
vuosiksi, mutta siitä huolimatta se on
aivan täydelleen säilynyt. Siinä erottaa
selvästi jokaisen luun, nikaman ja eri
ruumiin jäsenet. Hämmästyttävä on
siis ollut tämäkin kivettymistapaus ja
tieteelle erikoisen arvokas luotettava-
na ja paljon puhuvana tiedonlähteenä.

Aivan tämän jättiläismäisen mui-
naisaikaisen vesiliskon luona on toi-
nenkin alkuperäinen kivettymä, sorea
Merililja (Pentacrinus), niin ikään
mesozooiselta ajalta, lias-kaudelta.
Näiden yläpuolella ja sivuilla on sitten
taitavasti valmistettuja kipsimalleja
eräistä muista muinaisaikaisista eläi-
mistä, hyvin hauskoja katseltavia ne-
kin. Vielä on tässä huoneessa lehtien,
puumaisten lieko- ja saniais- sekä kor-
tekasvien kivettymiä, jotka polveutu-
vat kivihiilikaudelta. Hyvin tarkka ja
väreissään todenmukainen on jäljennös
suurimmasta luonnollisesta kultakim-
paleesta mitä milloinkaan on tavattu.
Ollapa sellaisen omistaja!”

“Sen lisäksi, mitä tässä on kerrottu,
ja tässä on vain päällisin puolin viit-
tailtu niihin tuhatmääräisiin kokoel-
miin, jotka ovat mineralogis-geologi-
sen laitoksen huostassa, on laitoksella
vielä erikoinen malmikokoelma, joka
paraikaa on järjestelyn alaisena. Siinä
on kotimainen malmirikkaus edustet-
tuna täydellisillä kokoelmilla. Outo-
kummun paljon puheenaihetta anta-
neet ja hauskat malmit lukuisine
muunnoksineen, kaikki sieltä löydetyt
kivilajit ja tietysti myös kaikki jalostus-
tuotteet, vielä Lapin rautamalmit ja
karjalaiset, paperiteollisuudelle hyöty-
isät kiisuesiintymät. Ulkolaisista mai-
nittakoon tässä Falunin kuparimalmi,
Kiirunavaaran rautamalmit ja Freiber-
gin mielenkiintoiset juonimalmit.”

Kerrottuaan monesta mieltä kiin-
nittävästä näytteestä toimittaja
siirtyy suureen Mineraalisaliin,

missä hän suorastaan lumoutuu näke-
mästään. Salissa ovat laajat ja ”hyvin
järjestetyt mineraalikokoelmat kide-
muotojensa mukaisissa ryhmittelyissä,
ja täällä näkee katselija sadoittain, tu-
hansittain toinen toistaan kauniimpia
ja mestarillisempia muotoja, kulmia ja
pintoja, satumaisia, rohkean helakoita
ja vienon hempeitä väriyhdistelmiä,
joitten moninaisuutta ei voi kylliksi
kummastella. Näitä kokoelmia silmä-
tessä vasta voi erikoisen selvästi huo-
mata ja osaksi käsittää, miten suuren-
moista työtä luonto suorittaa sellaises-
sakin maailmassa, joka näennäisesti on
aivan kuollut. Tämä muotojen rikka-
us ja värien loisteliaisuus saattaa usein
varjoon taiturimaisimmankin taiteili-
jan. Ja luonnon ’mielikuvitusta’, jos
niin saa sanoa, ei inhimillinen fantasia
kykene ylittämään. Katsomme esim.
kookasta, raakaa kipsikidettä, joka
puolenmetrin korkuisena pilarina on
erittäin kaunis. Tai suurta, kookospäh-
kinän kokoista granaattikidettä, beryl-
liä, joka on väriltään vihertävä, monissa
eri vivahduksissa, pinnoiltaan taidokas
ja matemaattisen tarkka, ja herkullisia
rikkikiteitä” jne.

Vielä yksi sitaatti Leistelän kirjoituk-
sesta: ”Luonnollisesti tulee laitoksella
olla ns. harjoitusmateriaalia, jota tut-
kitaan mikroskooppisesti, analysoidaan
jos jollakin tavalla, hakataan, rouhitaan
ja pienennetään, jotta päästäisiin näi-
den kivien kummallisen tarinan peril-
le. Tällaista harjoitusmateriaalia onkin
laitoksella runsaat varastot, seikka, joka
tietysti suuresti edistää tieteellistä työ-
tä, kun ei aineiston kanssa tarvitse kit-
sastella. Yhteensä käsittävät laitoksen
kokoelmat lähes 30 000 numeroitua
ja luetteloitua kappaletta.”

Leistelä kertoo myös kokoelmien his-
toriasta ja niihin liittyvistä tärkeistä
miehistä. Näin siis toimittaja Torsten
A. Leistén eli Topo Leistelä talon (Snell-
maninkatu 3) kokoelmista v. 1929.
Löytyisipä vielä tänäpänä joku toimit-
taja, joka kirjoittaisi museon kokoel-
mista yhtä kauniisti mutta samalla re-
hevän houkuttavasti, niin kävijöitä var-
maan riittäisi. 
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atka kivien maailmaan alkaa jo piha-
maalta. Kurikkalaisten Terttu ja Veikko
Myllyniemen piha on kuin japanilainen
puutarha, jossa kivien paikat ja asennot
on tarkkaan mietitty. Pihakivet muodos-

tavat samalla geologisen aikapolun alkaen ikivanhasta laa-
vakivestä, 1200 miljoonaa vuotta vanhoista aallonmerk-
kikivistä aina nuoriin Lauhanvuoren hiekkakiviin, joissa
vielä on näkyvissä 700 miljoonaa vuotta sitten eläneiden
nivelmatojen ryömimisjälkiä. Sisällä galleriassa on nähtä-
villä hieno kotimaisten kivien ja mineraalien kokoelma.

Galleriassa on Veikon itsensä tekemissä vitriineissä ja
hyllyissä paljon Etelä-Pohjanmaan ja Lapin parhaimpia
näytteitä sekä harvinaisuuksia muualta Suomen tunne-
tuista kivipaikoista. Paikalliset näytteet mm. Kurikan alu-
eelta ovat hienoja. Kurikan Lehtimäeltä löytyy täysin puh-
dasta valkoista kvartsia. Yleensä valkoinen kvartsi on enem-
män tai vähemmän harmaata sisältä, mutta Veikko on
onnistunut löytämään Lehtivuorelta kvartsiesiintymän,
jossa valkoinen väri säilyy valkoisena läpi kiven ja esiinty-
mässä on myös vitivalkoisia useiden senttimetrien kvart-
sikiteitä.

Terttu ja Veikko Myllyniemi ovat harrastaneen kivien
etsintää sekä hiontaa jo 80-luvulta lähtien. Ensimmäinen
sysäys kivien maailmaan oli Veikon osallistuminen mal-
minetsintäkurssille sekä kansalaisopiston järjestämälle ki-
venhiontakurssille. Myös Terttu kävi kivenhiontakurssin
ja yhteinen harrastus sai alkunsa. Siitä lähtien pariskunta
on kulkenut kiviretkillä ympäri Suomea, eikä kymmenien
kilojen kivireppu selässä tai Lapin saunajakkaran kokoi-
set hyttyset ole haitannut tarpomista vaikeissakaan maas-
toissa. Mielipaikkoja ovat olleet Lapin alueen geologiset
esiintymät sekä Kainuu ja Itä-Suomi. Lapissa, erityisesti
Kittilän alue on ollut hyvä retkikohde ja siellä muun
muassa Tarpomapää ja Haurespää. Kivigalleriassa onkin
monia upeita näytteitä Lapin alueelta raakakivinä ja hiot-
tuina. He ovat käyneet myös Tankavaarassa kivenhionta-
kurssin sekä Valamossa hopeatyökurssin ja näistä on saa-
nut arvokasta oppia.

Ensimmäiset kivimessut, joilla Terttu ja Veikko kävi-
vät, olivat Outokummun messut. Seuraavana vuonna heil-

Kivenkehrä-
kivigalleria
Kurikassa

Satu Hietala, Geologian tutkimuskeskus

Tertun ja Veikon kivipihassa on geologinen aikapolku.
Kuva: Veikko Myllyniemi.

Veikko esittelemässä Yhdysvaltain suurlähettiläälle Bruce Oreckille mi-
neraaleja vuonna 2012. Oreck on yksi maailman tunnetuimmista
mineraalien kerääjistä. Kuva: Pentti Yli-Karjanmaa, Kurikka-lehti.

Tampereen kivikerho vierailulla Kivenkehrä-kivigalleriassa. Kuva:
Satu Hietala, GTK.

Terttu messupöydän takana Lakeuden kivikerhon järjestämillä kivi-
messuilla Kurikan Jurvan kylässä.

M
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Veikon löytämäiä kabasiittikiteitä Kolarista Laurinojalta. Oranssinvärisen kabasiittikideryppään koko on 6 mm. Kabasiitteja ympäröivät
epidoottikiteet. Kuva: Ari Nyyssönen, GTK.

lä olikin siellä jo oma pöytä. He ovat ol-
leet näytteilleasettajina monena vuonna
esimerkiksi Lahdessa, Tampereella, Kuri-
kassa sekä muissa tapahtumissa. Veikko on
myös toiminut Lakeuden kivikerhon Ku-
rikassa järjestettävien kivimessujen messu-
päällikkönä monta vuotta.

Terttu on lahjakas korujen suunnitteli-
ja ja hän on toiminut lisäksi myös kiven-
hionnan opettajana. Kivenkehrä-galleriassa
on myymälä, jossa on paljon Tertun suun-
nittelemia ja heidän yhteisiä valmistami-
aan kotimaisista korukivistä tehtyjä lahja-
esineitä ja koruja. Veikko on puusepän am-
mattitaidolla tehnyt puisia korupohjia,
mikä on ollut erinomainen oivallus perin-
teisten valmiiden metallisten korupohjien
rinnalla. Oma mallisto on syntynyt ja kas-
vanut kysynnän myötä ja vuonna 1994
Terttu suunnitteli korun, joka voitti tuo-

tesuunnittelupalkinnon.  Veikko on todel-
linen monitaituri. Puusta, metallista ja ki-
vestä syntyy ammattilaisen ottein erilaisia
koriste-esineitä ja huolellisesti hiottuja ki-
viä. Veikon ensimmäiseksi hiomallaan ki-
vellä on erikoinen tarina. Kivi löytyi esi-
historialliselta asuinpaikalta ja se oli kau-
nis epidoottibreksia. Todennäköisesti jo
kivikauden ihminen oli sen poiminut ja
pitänyt koristeena!

Oman pitäjän kivet ovat erityisasemas-
sa galleriassa ja syystä. Lähialueiden pai-
koista on löytynyt jaspiksia, myloniitteja,
breksioita, ametisteja ja thuliittia. Kurikan
Niinistön alueelta Veikko on löytänyt
prehniittiä ja hyviä epidootteja, joista osa
on myös kiteistä. Myllykylän vanhasta
kalkkilouhoksesta Veikolla on erikoinen
jaspislöytö ja Kurikan Lehtivuoresta vaa-
leanpunaista thuliittia. Hienoja ovat myös

Maalahden ametistit, joista tuorein oli
haastatteluhetkellä sahattavana, mutta joka
on kooltaan jalkapallon kokoinen!

Veikko ja Terttu tuumaavat tovin ky-
syttäessä mitkä ovat heidän parhaimpia
kivilöytöjään. Hyviä ovat kaikki mutta esi-
merkiksi Eräjärven Viitaniemen louhok-
sen vihreä jaloturmaliini sekä jalotopaasit,
Kurikan Lehtivuoren thuliitti, Myllykylän
rutiilikiteet ja jaspis sekä Maalahden Koli-
nan amfibolikvartsi ja Vuotson karneoli
ovat listan kärkipäässä. Useimmat erikoi-
set kivet ja mineraalit on Martti Lehti-
nen tutkinut röntgenlaitteistolla.

Esillä olevassa kivikokoelmassa on sa-
toja erilaisia näytteitä. Haastatteluhetkellä
lunta oli maassa enää niukasti ja koska
käynnin yhteydessä innostus tarttui ja ki-
vikuume alkoi nousta niin paluumatkalla
oli pakko poiketa jo sorakuopille! 
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iviin viittaava nimeni, Lun-
nikivi, ei ole omaa keksin-
töäni, vaan isoisäni Julius
Konstantin Lundqvist suo-
mensi nimensä muistutta-

maan äänneasultaan entistä, siksi siis
Lundqvistista tuli Lunnikivi – nimi joka
sopii hyvin kiviharrastajalle.

Stone Gallery taas sai alkunsa kovasta
pakkasesta koko joululoman ajan vuonna
1987. Silloin keksimme puuhaksemme
tehdä lasten kanssa korvakoruja ja pian
myös muitakin koruja. Onneksemme Lah-
dessa oli pian joulun jälkeen Kivi- ja ko-
rumessut. Ne pidettiin lakkautetun kau-
pan isossa hallissa. Me lähdimme rohkeas-
ti lasten ja satojen korviksiemme kanssa
mukaan. Hämmästykseksemme myimme
huikeasti, ainakin 200 korvikset. Hinta
tosin oli vain yleensä yksi markka tai enin-
tään kolme.

Tultuamme illalla kotiin alkoi kiireinen
uusien korujen tekeminen, koska esittely-
telineemme loisti lähes tyhjänä. Helmiä ja
pikkukiviä ja jos jonkinlaista korunosaa
niputettiin myöhään yöhön asti. Seuraava-
na päivänä oli taas myyntipöytä upeana.

Muutettuamme Hämeenlinnaan v.
1994 oli aika tehdä vanhan kanalan tiloi-
hin jotain. Silloin rakensimme luentosa-
lin yläkertaan ja alakertaan levittelimme
perhoset ja kivet näyttelyksi.

Hämeenlinnan Kansalais- ja työväen-
opistoon perustettiin 1993 kivipiiri. Toi-
min Ilpo Haapalan kanssa siinä vetäjänä
ja Ilpon menehdyttyä olen yksin jatkanut
kivipiiriä. Kokoonnumme vielä nykyään-
kin kerran kuussa Stone Galleryn tiloissa.

Kivet kokoilimme edelleenkin koko
perheen voimin matkoilla sinne tänne, siis
sinne missä on kaivoksia ja louhoksia.
Kuvaavaa on tyttäreni Johannan lause esi-
telmässään, jonka hän piti 60-vuotisjuh-
lissani: ”Toisten lapset esittelevät lomaku-
via aurinkorannoilta, minä esittelen kuvia,
joissa olemme valtavien lohkareikkojen tai
kaivosten kivikasoissa käsissä raskaat äm-
pärit kiviä täynnä.”

Jo 16 vuoden ajan, kaksi kertaa vuo-
dessa, ovat innokkaat kiviharrastajat ym-
päri Suomea kokoontuneet päiväksi Sto-
ne Galleryyn. Viimeksi 15.3.2014. Luen-
noisijat ovat aina olleet valtakunnan kor-
keimmalta tietotasolta GTK:lta tai yliopis-

Teksti: Pekka Lunnikivi

tolta sekä kaivosten geologeja ja tutkijoi-
ta.

Kokoelmani perhoset ovat pääasiassa jo
ihan lapsena aloittamani keräilyvimman
tulosta. Nykyään kokoelmani arvostus on
aika korkealla, mm. Suomen Perhostutki-
jain Seuran syyskokous on pidetty jo mo-
nia vuosia aina meillä. Samoin Hämeen-
linnan perhosseura Cupido kokoontuu
säännöllisesti Stone Galleryssä.

Luentosali on ollut kiviharrastajien li-
säksi monen muunkin harrastusryhmän
pelastus, kun on etsitty juhlapaikkaa tai
taloyhtiölle kokouspaikkaa. Myös seuro-
jen hallitukset ja johtokunnat ym. ryhmät
kokoontuvat mielellään kodinomaisissa
tiloissa. Muutama hämeenlinnalainen kuo-
rokin on pitänyt laululeirejään ”kanalan
vintillä”. Cantitores-viihdekuoro harjoit-
telee siellä viikottain.

Paikkana Stone Gallery, entinen Tipa-
ranta on erinomainen: Melkein keskellä
kaupunkia, jossa legendaarinen Katuma-
järvi huuhtoo sen rantaa 150 metrin mat-
kalla. 

Stone Gallery Lunnikivi

 Näyttelystä löytyy paljon
muutakin kuin vain kiviä
ja perhosia.

 Pekka Lunnikiven ja koko
perheen matkatuliaiset ovat
usein melko hankalia tuoda,
kuten tämäkin laavanäyte
Reykjavikistä Islannnista.

 Akaatit ja ametistit ovat
monien keräilijöiden suosik-
keja.

 Jaspiksia ja kalsedoneja.

Kuvat: Pekka Lunnikivi.

K
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ivi ja kivituotteet ovat
perinteisesti kuuluneet
eräjärveläiseen elinkeino-
rakenteeseen. Jo 1700-
luvulla mainitaan fyllii-

tistä valmistetut kovasimet. Varsinai-
sen buumin aiheutti Eräjärvellä maa-
sälvän louhinta, joka alkoi 30-luvulla.
Ensin louhinta alkoi Juurakon vuores-
sa. Sen jälkeen löytyi Viitaniemi, joka
sittemmin osoittautui todelliseksi mi-
neralogiseksi aarreaitaksi. Alexis Vol-
borthin väitöskirjan ansiosta Viitane-
mi tuli maailmankuuluksi.

Vuonna 1973 tapahtui kuntaliitos,
jolloin Eräjärven ja Oriveden kunta lii-
tettiin toisiinsa. Tällöin syntyi tarve
eräjärveläisten perinteiden säilyttämi-
sestä. Tähän perinteeseen luonnollisesti
kuuluivat kiviteollisuus, kivet ja mine-
raalit. Perinteitä vaalimaan perustettiin
1974 Eräjärvi-Seura ry. Samana vuon-
na avattiin yleisölle myös Eräjärven
kivimuseo, joka sijaitsee 1864 raken-

Eräjärven Kivimuseo 40-vuotias
netussa lainaviljamakasiinissa, 1921
rakennetun puukirkon kupeessa. Tämä
kulttuurihistoriallisesti arvokas maka-
siinirakennus kunnostettiin talkoovoi-
min ja ryhdyttiin keräämään erilaisia
kivilaji- ja mineraalinäytteitä. Tällöin
asiantuntijoina toimivat jo edesmen-
nyt tohtori Ilkka Laitakari ja tohtori
Seppo Lahti.

Tällä hetkellä museon esineistö kä-
sittää toista tuhatta nimikettä ja näy-
tettä. Enää kokoelma ei suinkaan ra-
joitu ainoastaan paikkakunnan kiviin,
vaan näytteitä on lähes kaikilta maail-
man kulmilta. Museossa on mm. kat-
tava kokoelma Suomen malmikaivok-

Teksti: Tarmo Grönqvist

Eräjärven Kivimuseo sijaitsee Eräjärven kirkon kupeessa v. 1864 valmistuneessa lainaviljama-
kasiinissa. Etualalla on Aimo Tukiaisen veistos “Kirkon kukot”, joka on valmistettu Pitkäjär-
ven gabrosta.

sista, niin lopetetuista kuin toiminnassa
olevistakin. Oriveden kultakaivoksella
on oma osasto. On myös mainittava
Paul Antilan akaattikokoelma, joka on
kotoisin Brasiliasta. Paul Antilan koh-
talo oli traaginen. Hänet löydettiin
puuhun sidottuna ja kuoliaaksi kidu-
tettuna Brasiliasta. Perikunta lahjoitti
tämän suuren akaattikokoelman Erä-
järven Kivimuseolle.

Peruskokoelmien lisäksi on Eräjär-
ven Kivimuseota pyritty elävöittämään
vaihtuvilla näyttelyillä myös taidenäyt-
telyillä. Ensi kesänä on esillä Ylä-Hä-
meen Taiteilijaseuran näyttely ”Elämän
tuiverruksia”. 

K

Mineraaleja ja taidetta Eräjärven museossa.

VIITANIEMEN

LOUHOSKÄYNNIT

Kiviharrastajat voivat ostaa Erä-
järven Kivimuseosta päivälupia
Viitaniemen louhokselle. Lupa
maksaa 10 euroa/henkilö.
Museolta on louhokselle noin
7 kilometriä.
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apualla vuonna 2010 perus-
tetussa Geo-Galleriassa voi
todella nähdä kivien moni-
puolisuuden ja kauneuden.
Lukuisissa vitriineissä loista-

vat sulassa sovussa niin kotimaiset aar-
teemme kuin ulkomaiset jalokivet.
Geo-Gallerian isäntä Kauko Alasaare-
la kertoo seuraavassa haastattelussa
miten yhdestä kivestä kasvoi 5000
näytteen kokoelma.

Diplomigemmologiksi
USA:ssa
Olen kotoisin Oulun läänistä, Iin kun-
nasta Kuivaniemen Oijärven kylästä,
jossa synnyin 1938 hieman ennen tal-
visodan alkua. Armeijasta pääsyn jäl-
keen vuonna 1960 USA:n sukulaiset,
äidin täti ja serkku houkuttelivat mi-
nut muuttamaan rapakon taakse.
Muutin New Yorkiin, Manhattanille,
Brooklynin Finntowniin. Serkun kans-
sa ryhdyin rakennustöihin ja kiinnos-
tuin rakennusalasta. New York Times
lehdessä oli juttu, jossa värvättiin työn-
tekijöitä kaivokselle töihin. Tärkeäm-
pää oli kuitenkin vielä jatkaa hommia
ja siinä ohella opiskella maan kieltä.
Opiskelin myöhemmin myös muita
kieliä kuin englantia, koska koin sen
antoisaksi.

Työpaikkani vaihtui New Yorkista
Pennsylvaniaan, jossa työskentelin ra-
kennuksilla kirvesmiesporukassa. Talo-
työmailla kului kymmenisen vuotta.
Kielitaidon kehittäminen USA:ssa oli
pärjäämisen kannalta tosi merkityksel-
listä varsinkin siirtolaispojalle. Virkis-
täytymishetkiäkin oli, kuten käyntejä
Manhattanin saarella. Broadwaylla oli
näyteikkunoissa esillä jalokivistä teh-
tyjä arvokoruja. Ihailin niitä. Elämäni
jatkui vakaasti, mutta elävinä, kaihoi-
sina muistoina Suomesta olivat luon-
tokokemukset kuten järvenpinnan pei-
laus ja hiljainen metsä.

Ostin tuliterän auton, Oldsmobilen,
varustettuna V8-moottorilla, tosin en-
simmäinen ajelu New Yorkissa päättyi
hieman nolosti eksymiseen. Auto kes-
ti ensimmäiset viisi vuotta ilman re-
monttia. Haave mineraalialan opin-
noista vahvistui kielitaidon karttuessa
ja New York Timesissa ollut artikkeli
geologian ja gemmologian opiskelu-
mahdollisuuksista muutti elämäni
suunnan. Laajan artikkelin avulla Ka-
lifornian Yliopisto haki opiskelijoita.
Lähetin hakemuspaperit sisään kuten
yhteystiedot, työtodistukset sekä siir-
tolaisilta valtion vaatiman green cardin
henkilötiedot. Minulle tuli vastaus:
”ottakaa pian yhteyttä”. Kun oli kun-
non Amerikan kaara alla, ei ollut enää
suuri askel ajaa mantereen halki Kali-
forniaan.

Matkalla oli valtavia viljavainioita.
Eräällä pysähtymispaikalla istuin ojan
reunalla, pellonpuolella ja potkiskelin
maata. Maata ja kiviä vieri alaspäin,

mutta väsyneenä en kiinnittänyt huo-
miota niihin, otin vain talteen auton
hansikaslokeroon yhden kiven. Myö-
hemmin ilmeni, että kyseessä oli kiteis-
tä seleniittiä. Tästä tulikin kokoelma-
ni kivi numero 1, jo opintojeni suun-
nitteluvaiheessa. Jalo- ja korukivien
maailma sai kiehtovan alun.

Ensimmäisen opiskeluvuoteni alus-
sa ei ollut luentoja vaan postin välityk-
sellä tuli kotiin tehtäviä, joihin oma-
toimisesti piti vastata. Alussa oli aivan

Kauko Alasaarela ja Amerikan kivikuume

Tuhansien kivien tarinoita Lapualla

Henkilöhaastattelu: Asko Myntti

Kauko Alasaarela ennen Amerikkaan muuttoa (vas.) ja Seppo Koskela virittämässä pitkääsii-
maa. Kuvaa: Seppo Koskelan perhealbumi.

L

Kaukon mineraalikokoelman kivi numero 1.
on seleniitti. Kuva: Kauko Alasaarela.
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geologian ja gemmologian perusasioi-
ta, mutta jo 1. opintovuoden aikana
vaatimustaso nousi. Tehtävät oli palau-
tettava määräaikaan mennessä. Jos ei
palauttanut, tuli seuraavalla viikolla
tuplasti tehtäviä. Vastausten hyväksyt-
tävä taso oli vähintään 75 prosenttia
oikein.

Opintovuosi sujui minulta hyvin
onnistuneesti ja toiselle opintovuodel-
le oli uusi hakukierros. Opettajat arvi-
oivat 1. vuoden opinnot ja haastatteli-
vat käytännössä minun tarpeeni jatkaa
opiskelijana. Tietooni saatettiin, että
seuraava rankempi opintovuosi alkaa
helmikuussa. Toisen opintovuoden
kysymykset olivat vaikeampia, kotiseu-
dun maastossa oli selvitettävä kalliope-
rän laatua, erityispiirteitä ja geologiaa.
New Yorkin ympäristö oli pääosin vain
sedimenttikallioita ja irrallisia maa-ai-
neksia. Kiinnostavampia fossiileja oli
kuitenkin löydettävissä Long Island
nimiseltä saarelta.

Kolmas opintovuosi käynnistyi 1. ja
2. vuoden tulosten arvioinnista. Yhteis-
työssä lehtoreiden kanssa laadimme
luettelon niistä opinnoista joita tarvit-
sisin. Lehtorini ehdottivat minulle jalo-
ja korukiviopintoja. (USA:ssa termi on
Coloured Stones). Vuoden aikana oli
pakollista käydä yliopistolla neljä ker-
taa luentojaksoilla. Havaintoja kivistä
ja mineraaleista tuli kerätä erittäin laa-
jasti. Mukaani yliopistolta tuli näyte-
laatikoita sekä tutkimusvälineet mm.
mineraalin kovuuden testaamiseksi.
Neljännen käyntikerran yhteydessä oli
runsaasti laboratoriotöitä.

Olin tosi innostunut jalo- ja koru-
kivistä ja motivaatio oli huipussaan.
Opintojen myötä minusta tuli oikea
kivifriikki. Luonnosta löytyviä mine-
raaleja karttui kokoelmaani runsaasti.
Viikonvaihteiden retket ulottuivat
myös naapuriosavaltioiden puolelle.
New Yorkin alueella on mm. Herki-
mer-timantteja. Nimitys on kaupalli-
nen, kyseessä on jalo vuorikide, jonka
kiteessä on kaksi omanmuotoista pää-
tä.

Jalo- ja korukiviin liittyvät opinnot
jatkuivat läpi kolmannen opintovuo-
den ja edelleen neljäntenä opintovuo-
tena. Varsinainen ammatillinen ura al-
koi puolessa välissä opintoja konsult-
titoimiston palveluksessa. Tehtäviin

kuului mineraaliesiintymien kartoitus-
ta. Ensimmäinen varsinainen amma-
tillinen malmien etsintään liittyvä työ-
tilaus oli 1962 Meksikon rajaseudulla.
Tehtävänä oli kaksi kuukautta kestä-
nyt kartoitus mineraaliesiintymistä.
Työ oli koelouhintaa ja näytteidenot-
toa. Löysimme sinkkiä, kuparia, kul-
taa, hopeaa ja hi-tech -mineraaleja.
Näytteitä otimme kivivasaralla sekä
poralla. Asuimme alkeellisissa parakeis-
sa.

Olin etuoikeutettu ja pääsin työni
ansiosta Kanadaan, British Columbi-
an läntiseen osavaltioon, Vancouverin
suurkaupunkiin. Tämä virkistävä alue
on yksi maailman kauneimmista seu-
duista Tyynen valtameren, vuoristojen
sekä vanhojen metsien ansiosta. Koh-
teena oli tällä kertaa mm. korukiveksi
soveltuvan nefriitti-esiintymien etsin-
tä ja kartoitus. Nefriitti on tunnettu
taide-esineiden raaka-aine.

Seuraavaksi muutin Kanadan To-
rontoon malmintutkimustoimistoon.
Kyseessä oli suuri yksityisen firman
kansannäytetoimisto, johon tuli tuhan-
sittain näytteitä. Työrupeama siellä
kesti kaksi vuotta. Kerran käytyämme
Meksikossa ja paluumatkalla Amerikan
puolelle yövyimme suoalueella palmun
juurella patjanamme palmunoksat.
Yöllä koin karmean herätyksen. Kro-
kotiili, mitaltaan 3–4 metriä, ryömi
aamuyöllä kohti yösijaamme. Onnek-
si olin havahtunut ääniin. Pomppasin
ylös, noudin ripeästi autoni hansikaslo-
kerosta revolverini ja tosautin öistä
kutsumatonta vierastamme silmien
väliin. Krokotiili käännähti ja päätti
paeta takaisin suolampeensa. Elämäni

tehokkaimman herätyksen jälkeen
matka kohti New Yorkia olikin pelk-
kää mannaa.

New Yorkissa jatkui rakennustyöni
vielä noin viisi vuotta. Työnantajana oli
mm. rakennusalan yrittäjä sekä juok-
sijalegenda Ville Ritola. Työni ohella
opintoni timanteista jatkuivat. Jatko-
opintojeni sisältö oli kovin teoreetti-
nen ja timantteihin liittyvien käytän-
nön näyttöjen suhteen haasteellinen.
Aihepiiriin kuuluva Diplomi gemmo-
login opinnäytetyö valmistui – pitkäh-
kön viiveen jälkeen 1974. Tutkintoni
valmistumisen aikaan olin jo muutta-
nut Australiaan.

Australian opaali-
ja safiirimailla
Vuonna 1969 muutin USA:sta Suo-
meen, Nurmon kuntaan. Suomi-vai-
he jäi kuitenkin hyvin lyhytaikaiseksi.
Veri veti uudelleen maailmalle. Sähkö-
sanoma USA:n aikaisemmalta kivialan
työnantajaltani houkutteli minut mal-
minetsintään Australiaan, Sydneyn
metropoliin. Malmien etsintä oli visu-
aalista raudan, kuparin, kullan ja ho-
pean etsintää sekä ohella radioaktiivis-
ten mineraalien hakemista. Opintoni
ja muut mineraaleihin liittyneet sinnit-
telyni tulivat laajasti käyttöön.

Mineraalit ja varsinkin värilliset ja-
lokivet olivat haaveissani. Australian
mannerhan on siinä mielessä tunnetus-
ti erittäin rikas. Samalla kaipasin vaih-
televampaa ja vapaampaa ajankäyttöä.
Alun perin Saksasta kotoisin olevan
kaverin kanssa ryhdyimme tuumasta
toimeen. Ajoimme 1500 km. Sydneys-
tä Pohjoiseen Lightning Rich’in kau-

Työskentelyä safiiri-
kaivoksella 10 metrin
syvyydessä maan alla

Australian Ruby Hil-
lissä, Keski-Queens-

landissa 1980-luvun
puolivälissä. Kuva:

Ben Manfolk, kuvassa
Ben Malfolkin isä.
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punkiin. Kyseessä on pieni sisämaan
kaupunki, jossa on kenties maailman
tunnetuimmat opaaliesiintymät. Kai-
vokset olivat pieniä perhemittakaavan
toiminnan kokoisia pystysuuntaisia
kaivoskuiluja. Työskentely suoritettiin
varovasti käsityökaluilla.

Opin tuntemaan mm. Andy Ransi-
lan, joka jo 20 vuotta aikaisemmin oli
muuttanut alueelle. Antti, eli Andy oli
kotoisin Töysän Tuurista. Hänellä oli
Suomessa suoritettu insinöörin tutkin-
to. Mies oli tosi taitava sekä onnekas ja
löysi useita erittäin laadukkaita opaa-
liesiintymiä. Alueen opaalimarkkinat
olivat kuitenkin kovin kehittymättö-
mät tuohon aikaan. Tutustuin kunnol-
la Andyyn ja kävin vierailemassa kai-
vosalueella pari kertaa vuodessa.

Ostin seudulta laadukasta opaalia
mm. erittäin harvinaista ja kallista
mustaa opaalia Andylta sekä muilta
kaivajilta. Preparoin kappaleita koto-
nani Sydneyssä. Kun määrä oli muu-
tamia kiloja, eli kymmeniä kookkaita
laadukkaita kappaleita, päätin ystävä-
ni kanssa kokeilla myyntimatkaa aikai-
semmalta vaiheelta tuttuun kaupun-
kiin Kanadassa, eli Vancouveriin. Mat-
ka oli kannattava menestys ja roolini
mineraalien myyjänä sai alun.

Australiassa opaalin ohella eräs tun-
nettu jalokivi on safiiri. Safiiri kovana
mineraalina kestää joki- ja purosoris-
sa. Sydneystä lähin merkittävä safii-
riesiintymä on 300 km länteen. Ehkä
tunnetuimmat safiiriesiintymät ovat
Adelaidessa tuhansien kilometrien
päässä Sydneysta länteen. Mainitsemal-

leni lähiesiintymälle tein lukuisia vii-
konvaihdereissuja. Myrkyllisiä käär-
meitä näkyi käytännössä joka matkal-
la ja niitä oli opittava varomaan. Au-
toilijan riskeinä olivat kenguru- ja
vompattikolarit. Parhaimmalle esiinty-
mälle oli onneksi vain kilometrin pati-
kointi.

Safiireja etsin purosorasta kahdessa
vaiheessa. Karkeavaihe, eli haittakivi-
en poisto ja hiekan poisto tapahtui seu-
lojen avulla. Toinen vaihe muistutti
kullanhuuhdontaa vaskoolilla. Safiirit
olivat melko pieniä, mutta värivaihte-
lun ansiosta silti arvokkaita. Yleensä
kaksiväriset kiteet olivat sinisestä vih-
reäksi tai punaisesta vihreäksi vaihtu-
via. Safiirien seulominen ja huuhtomi-
nen Australian olosuhteissa oli todella
kovaa työtä. Oheisvirikkeenä oli valta-
van laadukkaiden vatukoiden keruu
niittyjen reunoilta. Kaikkea en voi mi-
tata rahassa.

Kultaa ja timantteja
Espanjassa
Työskentelin myöhemmin myös Es-
panjassa saman kansainvälisen yhtiön
palveluksessa. Työtehtäväni olivat Al-
merian vuoristossa. Työparinani oli
espanjalainen mineraaliasiantuntija
Juan Kunz. Alueella oli useita suuria
marmorilouhoksia, joista kiveä louhit-
tiin valtavia määriä Espanjan markki-
noille sekä vientiin. Louhosten tuotan-
to tähtäsi rakennus- ja sisustuskivipaa-
sien sekä veistosten raaka-aineeksi.

Meidän toimeksiantonamme oli
kuitenkin etsiä alueelta kultaa ja ti-

mantteja Almerian alueelta ja erityisesti
Macaelin kaupungin ympäristöstä.
Löysimme viitteitä pienistä timanteis-
ta. Esiintymät olivat kuitenkin jo kau-
an sitten tyhjätty – ilmeisesti osin jo
Rooman valtakaudella. Louhosten reu-
noilta löytyi runsaasti muita jalo- ja
korukiviä kuten jaspiksia, topaasia ja
beryllejä. Ikävä kyllä ei kaupallisia
määriä.

Luonnon olosuhteet olivat karut.
Ilmasto oli pääosin hyvin kuivaa, pöly
maastosta sekä louhoksilta leijaili yötä
päivää. Sadekausi oli tyypillisesti hel-
mi–maaliskuussa ja sademäärät verrat-
tuna Suomeen tosi suuria. Mutavyö-
ryt ja eroosio katkaisivat pahimpina
aikoina tiet poikki. Käärmeitä, skor-
pioneja, kookkaita hämähäkkejä oli
maastossa aina varottava.

Komennukseni Almerian alueella
kesti noin kaksi vuotta ja sen jälkeen
muutin työparini kanssa Torrequebra-
dan alueelle jatkamaan timanttien ja
kullan etsintöjä.

Työ ja olosuhteet vaativat veronsa
ja aikaisempi ura rakennusprojektien
paikallisessa hallinnoinnissa mahdollis-
ti uuden työpaikan saannin espanjalais-
englantilaisen kiinteistövälitysyhtiön
palveluksessa. Yhteistyömme kesti noin
10 vuotta mutta sitten alkuperäisen
kotimaani kaipuu veti palaamaan Suo-
meen.

Espanjan vuoristosta Etelä-
Pohjanmaan lakeuksille
Suomeen Seinäjoelle palasin 1992 ke-
hittämään kivielämää. Kokkolan Mes-
sutapahtumassa 1993 kiinnitin huo-
mioni erityisen taitavasti valmistettui-
hin kivipeikkoihin. Esineet olivat mie-
lestäni niin hyviä, että tutustuttuani
peikkojen tekijään, Sirpaan, pyysin
häntä valmistamaan näitä sorakivistä
tehtyjä kiviesineitä myytäviksi. Peikot
kävivätkin hyvin kaupaksi ja Sirpa val-
misti niitä joidenkin kuukausien aika-
na runsaasti. Peikkojen suotuisissa
merkeissä Sirpan ja minun uusioper-
heemme jatkoi sitten yhteistä taivalta.
Kiviin liittyvä työ antoi meille elannon.

Vuonna 1994 järjestimme Isossaky-
rössä ison kesänäyttelyn teemalla Raa-
matun jalokivet. Paikka oli Isonkyrön
vanhan kirkon alueella sijaitsevassa seu-
rakunnan kerhotuvassa. Suuri osa näyt-

Kaukon Australiasta hankkimia opaaleja Geo-Gallerian vitriinissä Lapualla 2014. Kuva Kau-
ko Alasaarela.
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telyn Raamattu-teeman esineistä, mm.
enkelipatsaat, eivät olleet omaa omai-
suuttamme, vaan vuokrattuja. Yleisö-
menestys oli todella hyvä. Reilun kah-
den kuukauden aikana oli näyttelys-
sämme n. 5400 maksanutta kävijää
kunnassa, jonka väkiluku oli vain sa-
maa luokkaa. Vielä samana vuonna
siirsimme näyttelykokonaisuuden
Kokkolan seurakunnan tiloihin Teng-
strömin taloon.

Kesäksi 1995 avautui meille mah-
dollisuus organisoida myynti Vaasan
kaupungissa toimivaan huvipuisto
Wasalandian tiettyyn rakennukseen
keskellä aluetta. Liiketoiminta siinä
paikassa jatkui kaksi kesäkautta. Vuon-
na -97 avautui meille paremmat tilat
Wasalandian näyttelytornissa. Siellä
rakentelimme ja järjestelimme pohja-
kerrokseen kivikoru- ja mineraalimyy-
mälän ja rakensimme sekä koordi-
noimme näyttelytornin näyttelyt. Tätä
työtä jatkui aina vuoteen 2008 saak-
ka. Parhaimpana kesäkautena oli näyt-
telytornin kävijämäärä n. 53 000.

Wasalandia-jakson jälkeen siirryim-
me Lapualle Hirvijoen kylään, kau-
pungilta ostamaamme kouluraken-
nukseen. Remontoinnin jälkeen raken-
simme alakertaan toimivat näyttelyti-
lat luetteloiduille ja tunnistetuille mi-
neraaleille sekä keräilyesineille.

Geo-Gallerian
uudet tuulet
Valmistelumme uutta turistisesonkia
varten ovat loppusuoralla. Uudella
kaudella on nimi vaihtunut osuvam-
maksi eli Geo-Galleriaksi (aikaisemmin
Kantri Galleria). Omia jalo-, koruki-
vi- ja mineraalinäytteitä sekä kiviesinei-
tä on yli 5000 kappaletta. Esillä on
myös aivan erilliset vitriinit Arabian
kahvikuppeja 1900 alusta aina -70 lu-
vulle. Sokerina pohjalla on näyttely
Barbien elämästä vuodesta 1960 nyky-
aikaan. Myytäviä tuotteita ovat ennen
kaikkea mineraalit, korukivet sekä ki-
vikorut. Tiloissa toimii myös asiakas-
kahvio sekä organisoimme vaihtuvia
taidemyyntinäyttelyitä.

Terveisemme
kiviharrastajille
Jaamme todella mieluusti vinkkejä har-
rastajille ja uutta kivialan yritystä suun-

nitteleville henkilöille. Vuosien saatossa
olemme havainneet tämän harrastuk-
sen nousu- ja laskusuhdanteita. Nyt
olemme huomanneet hienoisen kiin-
nostuksen nousun. Nuoret ovat taas
osoittaneet suurempaa intoa alaa koh-
taan. Lapsilla on lähtökohtaisesti spon-
taani kiinnostus kiviaarteisiin, vaalikaa
sitä.

Mineralia-lehti on mielestämme
suurenmoinen parannus mineraali-,

jalo- ja korukivialan näkyvyyteen. Toi-
vomme jatkossa, että myös rakennus-,
maisemointi- ja sisustuskivimateriaalit
sekä yritykset pääsisivät esille. Kivima-
teriaali on kestävää ja näyttävää, aitoa
luonnon taidetta, jota maailmalla osa-
taan enemmän hyödyntää kuin Suo-
messa.

Tervetuloa Lapuan Hirvijoen kylän
Geo-Galleriaan! 

Kauko ja Sirpa

Sirpa, Otto ja Kauko kuvattuna Lapualla 2014. Kuva Asko Myntti

Suurikokoisia kotimaisia kiteitä Geo-Galleriassa Lapualla. Kuva: Liisa Hertell.
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lämaan jalokivimuseo on
toiminut jo yli 30 vuoden
ajan yksityisen jalokivimu-
seotoiminnan ja jalokivi-

messujen edelläkävijänä. Yhdistystä yl-
läpitää Esko Hämäläisen aikoinaan pe-
rustamana Ylämaan jalokivimuseoyh-
distys ry. Nyt museo on uudistamassa
konkreettisesti ilmettään.

Jalokivimuseo ja jalokivimessut syn-
tyi ideana Hämäläisen käydessä aikoi-
naan Saksan Idar-Obersteinissa, jossa
museo- ja messutoimintaa oli harjoi-
tettu jo kauan. Ideaan liittyi vielä Jalo-
kivikylän perustaminen ja mineraali-
matkailukäsitteen lanseeraaminen jalo-
kivikierroksen nimellä. Nuo kaikki ta-
voitteet toteutettiin pian yhdistyksen
toiminnan alettua. Taustavahvuutena
kaikelle oli kansainvälisesti tärkeim-
män jalokivemme, spektroliitin uusi
tuleminen ja tarve luoda sen pohjalta
Ylämaasta todellinen jalo- ja rakennus-
kivialan keskus Suomeen.

Vuotuiset Ylämaan Jalokivimessut
ovat vakiintuneet tärkeäksi jalokivi- ja
mineraalialan kesätapahtumaksi, mut-
ta samalla itse jalokivimuseota on jat-
kuvasti kohennettu, kertoo Hämäläi-
nen, joka on alusta pitäen toiminut
messujen johtajana ja vastaa parhail-
laan meneillään olevasta jalokivimuse-
on investointihankkeesta. Hankkeessa
on tulevaksi kesäksi asennettu muse-
oon kivilattia tärkeimmistä koti- ja ul-
komaisista luonnonkivistä. Jalokivimu-

Ylämaan jalokivimuseo uudistaa ilmettään

Spektroliitti Ylämaalta, Ylijärven louhokselta. Kuva: Kari A. Kinnunen.

seo toimiikin nyt myös luonnonkivi-
en käytön esittelykohteena.

Nykyään jalokivimuseossa on yli
6000 erilaista jalokiveä ja mineraalia
mukaan lukien fossiilit, meteoriitit ja

näytteet erilaisista kivestä valmistetuista
taide- ja käyttöesineistä. Kokoelmaa on
tarkoitus jatkuvasti laajentaa ja moni-
puolistaa ajan ja käytettävissä olevien
resurssien mukaan. 

ääkirjasto Metson alakerras-
sa sijainnut Tampereen Kivi-
museo on nyt suljettu. Mu-
seo muuttaa Tammerkosken

rannalla sijaitsevaan Museokeskus Vap-
riikkiin, jossa se avautuu kuluvan vuo-
den loppupuolella.

Kivimuseon kokoelman on kerän-

Tampereen kivimuseo uusiin tiloihin
nyt, valinnut ja järjestänyt sekä Tam-
pereen kaupungille lahjoittanut diplo-
mi-insinööri Paavo Korhonen.  Hän jäi
eläkkeelle kaupungin järjestöpäällikön
virasta 1980-luvun alussa. Kivi-innos-
tuksen sytytti Eräjärven Kivimuseossa
nähty kvartsikide.

Paavo Korhonen on hankkinut ki-

vinäytteet pääasiassa ostamalla. Koko-
elmaan on kertynyt kiviä on ympäri
maailmaa. Kotimaisista mainittakoon
mm. laaja pallokivikokoelma

93-vuotiaasta Paavo Korhosesta on
juttu seuraavassa Mineraliassa. Kivi-
tohtori Martti Lehtinen on nimennyt
hänet aikoinaan “kivineuvokseksi”. 

Y

P

Esko Hämäläinen
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aankuoressa on aina jän-
nitteitä ja ne purkautuvat
vaihtelevan kokoisina
siirroksina. Näistä eivät

läheskään kaikki näy maan pinnalla.
Ne tapahtuvat yleensä kilometrien sy-
vyydessä lähellä sulaa magmaa. Se py-
syy sulana maansisuksissa tapahtuvien
ydinreaktioiden voimalla.

Sellaiset kivilajien kontaktit, missä
toinen on pehmyt ja toinen kova, syn-
tyvät oivat mahdollisuudet kertyä kul-
taa. Prosessissa pehmeä kivi muuttuu
puristuksessa ja hierrossa menettäen ti-
lavuuttaan. Tähän tilaan fluidivirrat
tuovat mukanaan myös siihen liuen-
nutta kultaa. Tämä on Lapin Kaares-
selän kultaesiintymän synty kaavamai-
sesti.

Siellä on kvartsiitin ja emäksisen vul-
kaniitin kontaktissa tapahtunut juuri
mainittu prosessi. Lisäksi fluidi on kul-

Kultamalmit syntyvät erilaisten
kivilajien kontakteihin

Kaaresselän kultamalmia, jossa on runsaasti osin kultapitoista kuparikiisua. Näyte on GTK:n Espoon Geonäyt-
telyn kultamalmikokoelmassa. Kaaresselän esiintymässä arvioidaan olevan 1500 kg kultaa. Kuva-alan leveys
vastaa 5 cm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

keutunut myös huokoisen kvartsiitin
sisälle. Siitä on merkkinä kivessä tark-
kaan katsottuna kvartsirakeiden muo-
dostama rakenne.

Kaaresselkä on ollut tarjolla kaivos-
yhtiöille vuodesta 1998 lähtien. Ensin
asiasta kiinnostui australialainen BHB
Billiton, koska he olivat hakemassa ku-
paria. Kaaresselässä on paikoitellen pa-

Eelis Pulkkinen, FL

rin metrin paksuisia kuparikiisuesiin-
tymiä. Pienen esittelyn jälkeen he pa-
lasivat etsimään suurempia kupariesiin-
tymiä. Pari vuotta meni ja lontoolai-
nen Tertiary Gold lähti tekemään jat-
kotutkimuksia, mutta ei heilläkään
tunnu olevan sen enempää intressiä asi-
aan, vaikka ovat uusineet valtauksensa
koko alueella. 

M

Kaaresselän kalliope-
rässä on kullan lisäksi
korukiviä. Hiontakel-

poiset breksiakivet
liittyvät nekin kivi-
lajien kontakteihin.

Korukiven on hionut
Eelis Pulkkinen ja

Heli Vuolo on tehnyt
hopeatyön. Kuva:
Eelis Pulkkinen.
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Lounais-Englannin Cornwallin krei-
vikunnan jylhään maisemakuvaan
kuuluvat hylätyt tina- ja kuparikai-
vokset yhtä varmasti kuin idylliset ka-
lastajakylät sekä kullankeltaiset hiek-

karannat. Eniten kaivettiin tinaa ja kuparia,
mutta myös hopeaa, rautaa, sinkkiä, lyijyä, wol-
framia, uraania ja jopa kultaa.

Cornwallin sadoista kaivoksista on pystyssä
enää muutamia kymmeniä, täydellisistä rauni-
oista aina upeasti restauroituihin turistipyhät-
töihin asti, joista monet toimivat museoina.
Tunnustusta tälle teollisuudenhaaralle on tuo-
nut myös UNESCO:n vuonna 2006 myöntä-
mä maailmanperintökohteen status.

MAANALAISIA
AARTEITA
Cornwallin maankamarasta on ongittu rikka-
uksia jo tuhansia vuosia, mutta esihistoriallises-
ta metallien käytöstä tiedetään vähän. Arkeolo-
gisten löytöjen perusteella varmaa on että tinaa
käytettiin jo varhaisella pronssikaudella (2100–
1500 eKr). Mittaamattomat esiintymät kesti-
vät hyvin niin viikinkien kuin anglosaksienkin
valloitusyritykset, eivätkä rikkaudet ehtyneet
roomalaisten 400 vuotta kestäneen ”vierailun-
kaan” aikana.

Tuhatluvulla kaupankäynti käynnistyi toden
teolla. Tinaa ja kuparia vietiin ahkerasti Väli-
meren maihin. 1600-luvulla voitiin puhua jo
kaivosteollisuudesta. Maaperän aarteita käytet-
tiin niin kirkonkelloihin, astioihin kuin kanuu-
noihinkin.

Uudet keksinnöt mahdollistivat kaivosmies-
ten pääsyn yhä syvemmälle maan uumeniin.
Suurimpana vaikeutena oli veden poistaminen
kuiluista. Vesirajan alla työskenteleminen tar-

Cornwallin rikas
kaivoshistoria kohosi

Katarina Boijer

Geevor Mine on nykyään museona, ja sieltä löytyy myös hilpeän niminen Hard
Rock -museo. Kuva: WHS.

L

Entinen tina-ja kuparikaivos Leevant Mine on sekin museona ja National Trust
-säätiön omistuksessa. Kuva: WHS.

maailmanperintökohteeksi
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koitti myös valtavien pumppujen ra-
kentamista. Vesipyörien voimavarat
olivat rajalliset, joten käyttöön otettiin
uutukainen höyryvoima.

Monet kaivoksista kantoivat ihastut-
tavia nimiä; vaihdellen kuvaavista ni-
mistä (Ding Dong, Ale and Cakes) aina
kaivosherran vaimon tai tyttären ni-
miin (Wheal Jane, Wheal Kitty). Myös
useat insinöörit ja työnjohtajat on
ikuistettu kaivosten nimiin (Wheal
Jenkin, Bassett Mines). Wheal-
sana tarkoittaa kaivosta vanhalla
Cornwallin kielellä.

Kaivostoiminnan kulta-aika
sijoittui 1800-luvun puolivä-
liin. Sen jälkeen lasku oli rajua.
Metallien hinnat romahtivat
huimasti Amerikan sisällis-so-
dan aikaan. 1800-luvun lopul-
la kohtalo sinetöityi lopullises-
ti. Australian loppumattomat
mineraalikentät höystettyinä
halvalla malesialaistyövoimalla
tiputtivat loputkin hinnat.

Yhden vuoden aikana jäi
työttomäksi 11 000 mainaria.

Ammatistaan ylpeät miehet lähtivät le-
veämmän leivän perässä Australiaan,
Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan sekä Ete-
lä-Afrikkaan. Cornwallissa monet ky-
listä menettivät lähes puolet asukkais-
taan. Vuonna 1906 hinnat lähtivät
nousuun, mutta ensimmäinen maail-
mansota pisti pisteen tällekin nousu-
käyrälle. Parhaat miehetkin olivat rin-
tamalla.

Vuonna 1938 kaivoksia oli toimin-

nassa enää neljä. Pitkään sinnitellyt
South Croftyn kaivos suljettiin vuon-
na 1998 murheellisissa tunnelmissa.
Näin päättyi satoja vuosia elänyt tuot-
toisa teollisuus joka oli saanut Corn-
wallin kukoistamaan.

HENGENVAARALLINEN
AMMATTI
Kaivosmiehen elämästä oli romantiik-
ka kaukana. Kaivettiin sitten hiiltä tai

hopeaa, työ oli äärimmäisen
raskasta, likaista ja hengenvaa-
rallista. Ammatti on vaarallinen
nykypäivänäkin, kaikesta mo-
dernin teknologian tuomasta
helpotuksesta huolimatta.

Mutta 150 vuotta sitten olo-
suhteet olivat täysin epäinhi-
milliset. Jopa 50 asteen kuu-
muus, kilometrin syvyydessä
oleva vähähappisuus, pöly, lika,
lukuisat onnettomuudet, tul-
vat, tulipalot ja räjähdykset niit-
tivät miehiä kuin heinää.

Naiset ja lapset työskenteli-
vät maan pinnalla, yleensä ki-

Komea South Wheal Frances lopetti toimintansa vuonna 1918 tinan hinnan romahdettua. Kuva: WHS.

Bassett-kaivoksen työmiehiä. Bassett sulkeutui myös vuonna
1918. Kuva: WHS.
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viä hakkaamassa. Mutta kun
poika tuli ”miehen ikään”, eli
12-vuotiaaksi, oli painuttava
maan alle. Harva mainari eli
yli 40-vuotiaaksi. Nelikymp-
pinenkin oli kuin vanha
ukonrahjus pölykeuhkoineen
ja runneltuine vartaloineen.

Esimerkiksi hiilen louhi-
miseen riittää yksi pystysuo-
ra kuilu, mutta Cornwallin
tinaa saavuttaakseen maan-
alaiset tiet piti kaivaa vinosti
tai vaakasuorassa. Tämä kui-
lujen hämähäkinseittimäinen
verkosto risteilee nykyäänkin
maan alla. Taloa rakentaessa
pitää tarkasti selvittää mitä maan alta
löytyy, ettei koko komistus vajoa kai-
voskuiluun! Vanhemmatkin talot voi-
vat notkahtaa, koska kaikkia kaivoskäy-
täviä ei ole merkitty. Erään kylän pap-
pilakin vajosi puolittain maan alle.

Cornwallilaisten kaivausinto kulkee
ilmeisesti verenperintönä. Sanonta
kuuluukin että jos kurkkaat kuoppaan
missä päin maailmaa tahansa, niin siel-

tä löytyy cornwallilainen kaivamasta
jotakin!

TYÖMIEHEN
LOUNAS MAAILMAN-
MAINEESEEN
Kaivosmiehen harvoja iloja oli syömi-
nen. Mainarin lounas oli nykyään le-
gendaarinen, lihapiirakkaa muistutta-
va ”Cornish Pasty”. Näihin pastyihin

eli pasteijoihin törmää niin
Amerikassa, Autraliassa kuin
Uudessa Seelannissakin, kun
kaivosmiehet veivät muka-
naan ruokakulttuuria uusiin
kotimaihinsa.

Kaivosmiehet söivät
eväänsä maan alla, joten kä-
siäkään ei pesty. Cornish
Pastyn paksu reuna keksit-
tiin sitä varten, ettei tinasta
tarttuva arsenikki joudu
suuhun. Mainari piti kiinni
reunoista, söi pastyn keski-
osan ja heitti reunat pois.

Kaivosmiehet olivat ko-
vin taikauskoista väkeä ja

pelkäsivät kuollakseen maan syvyyksis-
sä eläviä ”pikku-ukkoja”. Nämä ”ko-
puttajiksi” kutsutut pimeyden peikot
olivat rumia ja ilkeitä otuksia. Kaltoin
kohdeltuina koputtajien kosto oli hir-
muinen, mutta jos mies pysyi peikko-
jen hyvissä kirjoissa, hänet johdatettiin
rikkauksien lähteille. Olioiden suosi-
oon pääsyyn edellytettiin avokätistä
pastyn jakamista, joten miehet jättivät

Vanhat kaivokset ovat pittoreskin kauniita. Kuva: WHS.

Tämä on kirkko! Kaivosvajoamaan 1700-luvulla tehdyssä kirkossa saarnattiin metodisti-sanomaa paikallisille kuparikaivosten työläisille.
Kuva: WHS.
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aina osan lounaastaan näille otuksille.
Alkuperäinen pasty sisälsi lihaa, pe-

runoita, lanttua ja sipulia. Oikeaoppi-
sesti pastyn loppupää piti olla makeaa
täytettä, esim. omenahilloa. Nykyisin
täytteenä voi olla vaikkapa vihannek-
sia, munaa tai juustoa.

KIVINEN KOULU
Nykyään Cornwallin kunnanvaltuu-
tettuna toimiva Mark Kaczmarek on
sydämeltään ja ammatiltaan pesunkes-
tävä kaivosmies. Kaivosinsinööriksi
1980-luvulla kouluttautunut Mark
opettaa nykyisin kaivostaitoja oppilail-
le.

– Opiskelijoita tulee Cornwalliin
ympäri maailman, koska koulumme
on alan huippuja, hän kehaisee.

Oppilailla on käytössään myös iki-
oma kaivos. Rikkaita mineraaleja ei
kaivoksesta ole löytynyt, mutta opetus-
paikaksi se sopii mainiosti, koska käy-
tävät ovat korkeita, ja opiskelijat voi-
vat harjoitella raskaan poran käyttöä
tilavissa oloissa. Pora painaa yli 50 ki-
loa, joten opiskelijoilla ovat lihakset
maitohapoilla poraamisen jälkeen.

– Oppilaiden lempiaiheita ovat aina
räjäytykset, ja he saavat kädestä pitäen
oppia kuinka dynamiittia käsitellään
turvallisesti, Mark kertoo.

Koulu on perustettu jo vuonna
1888, ja jatkaa kaivostyön perinteitä
kunniakkaasti.

MINERAALIMATKALLE
Maanpäällinen näkymä ei aina kerro
koko totuutta. Monet suurimmista ja
vauraimmista kaivoksista ovat ikiajoik-
si hävinneet, mutta hienosti ajan na-
kerrusta uhmanneet rakennukset voi-
vat olla täysin mitättömiä, voittoa tuot-
tamattomia sinkkikaivoksia.

Kuilujen suuaukot on yleensä pei-
tetty, mutta aina joku uskalikko uh-
maa tervettä järkeä halutessaan kokea
unohtumattomia kaivoselämyksiä tai
yrittäessään löytää mineraalinäytteitä.

Yksi Cornwallin kuuluisimpia ja
kuvatuimpia kohteita on vuonna 1870
rakennettu Wheal Coates-kaivos. Upe-
alla paikalla, aivan Atlantin aaltojen
kupeessa sijaitseva raamikas kaivos ei
ollut mikään rahasampo, ja se suljet-
tiin jo vuonna 1889.

Suurin, kaunein ja vaurain kaikista

Cook’s Kitchenin
kaivosmiehiä
raskaassa
työssään.

Oppilaat
harjoittelevat
poraamista gra-
niittiseiniin.

Hulppea South
Crofty aloitti jo
1600-luvulla, ja
suljettiin lopulli-
sesti vasta vuonna
1998, jolloin se
oli Euroopan ai-
noa toimiva tina-
kaivos. Kuva:
WHS.

Turisteja
saapuu ympäri
maailman
kaivoksia
ihastelemaan.
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Cornwallin kaivoskeskittymistä sijait-
see kreivikunnan keskellä, Redruthin
ja Cambornen kaupunkien lähistöllä,
ja 1800-luvulla aluetta kutsuttiinkin
Britannian rikkaimmiksi neliökilomet-
reiksi.

Alueelta löytyy edelleen kymmeniä
kaivoksia. Maaseutua halkovat hyvin
merkityt kävelypolut, joiden varrelle
useat näistä kaivoksen raunioista osu-
vat. Muinoin kävelyteiden paikalla oli-
vat raiteet, joissa hevoset vetivät raskai-
ta mineraalikuormia. Raiteet ovat enää
muisto vain, samoin kuin useat kaivok-
setkin, mutta monta on edelleen jäl-
jellä jälkipolvien ihasteltavina. Useat
näistä pienemmistä kaivoksista ovatkin
uskomattoman kauniita kasvillisuuden
peittämine seinineen.

Alue on erityisen aavemainen ilta-
hämärissä kun piippujen siluetit piir-
tyvät tummenevaa taivasta vasten.
Kummitustunnelmaa lisäävät raketin
lailla suhahtelevat lepakot. Iltaisin ovat
liikkeellä myös mäyrät ja ketut.

Täältä löytyy myös yksi aikakauden
rikkaimmista kaivoksista, United Mi-
nes. Hulppean kokoinen kompleksi
kattoi 18 rakennusta ja 130 kilomet-

Kivet kiehtoivat jo lapsuudessa, kesämökillä Pohjan-
maalla. Meren äärellä kallioilla pienet kivet olivat osa

leikkejä, niistä rakenneltiin hiukan huteria linnoja. Nyt kun
asustelen komeassa Cornwallissa, ei kiviin ja mineraaleihin
voi olla törmäämättä, niin maan päällä kuin sen allakin.
Graniitti on kreivikunnan selkäranka, jonka suonissa sykkii
tina ja kupari. Mystiikkakin on aina lähellä.

Mihin kehässä olevia kiviä käytettiin? Legendan mukaan
useat kivistä olivat tanssivia neitoja, jotka sapattina tanssies-
saan saivat rangaistuksen ja muuttuivat kiviksi. Timantteja
en tarvitse, luonnonkivet sykähdyttävät enemmän. Myös
vanhojen kaivoksien koluaminen on mielipuuhaa.

Katarina Boijer on Britanniassa asuva freelance-toimittaja
ja valokuvaaja. Koulutukseltaan Katarina on taiteiden
maisteri.

katarinaboijer@hotmail.com

Katarina
Boijer Bodminin

nummilla.

KIRJOITTAJAN OMAESITTELY

Katarina Boijer

riä maanalaista verkostoa, mutta ny-
kyään kaivoksesta ei ole paljon mitään
jäljellä.

Kun luontoelämykset ja rauniot al-
kavat janottaa ja hiukomaan, apuun
tulevat sopivin välimatkoin sirotellut
pubit. Monet näistä ovat ikivanhoja
mainareiden kantapaikkoja, joissa voi

kuulla väritettyjä historian luentoja eri
kylien kaivosmiesten vuosikymmeniä
kestäneestä vihanpidosta, joka huipen-
tui puukkotappeluihin ja joskus jopa
joku onneton hirtettiinkin. Asiaan
kuuluu että monissa näissä pubeissa
kummittelee, usein juuri jonkun kal-
toin kohdellun kaivosmiehen henki! 

Auringossa kylpevä Wheal Coates on upea ilmestys. Kuva: Katarina Boijer.
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iidenkymmenen vuoden
ajan ehti koulutusyhteis-
työ jatkua Suomen Gem-
mologinen Seura ry:n ja
The Gemmological As-

sociation of Great Britain’in eli GEM-
A:n kanssa. Pari vuotta sitten tämä
yhteistyö kuitenkin katkesi. Viralliseksi
syyksi ilmoitettiin Britannian yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen tut-
kintouudistus, johon ei enää sopinut
tällainen suomalaisten kanssa tehty
koulutus. Epäviralliset pahat kielet
kuitenkin kertoivat, että syynä oli so-
pimus kiinalaisten kanssa.

Asia on kovasti ymmärrettävä, jos
verrataan Suomen ja Kiinan väkiluku-
ja. Sopimus kiinalaisten kanssa tietää
suuria rahoja. Pieneen ja vaivalloiseen
suomalaisporukkaan ei kannata rerurs-
seja haaskata.

Suomen Gemmologisen Seuran ke-
vätkokouksessa 2013 herätettiin ajatus
suomalaisen gemmologikoulutuksen
aloittamisesta. Seuran hallitus kutsui
koolle toimikunnan, jonka tehtävänä
oli laatia runko opetusohjelmalle ja
kirjoittaa opetusmateriaali.

Peruskurssi ja myöhemmin seuraa-

Gemmologinen koulutus
uudistuu Suomessa

va diplomikurssi on jaettu osioihin.
Kullekin osiolle on määrätty oma vas-
tuuhenkilönsä. Minun osalleni lanke-
si vastuu osiosta: ”Jalokiven muotoi-
lu”. Työryhmän materiaalivalmistelut
ovat edenneet hyvin. Jo kesäkuussa
2014 ovat opetusmateriaalit valmiina.

Lokakuussa 2014 on tarkoitus aloittaa
ensimmäinen suomalainen gemmolo-
gian peruskurssi.

Vaikka koulutuksesta ei ole vielä vi-
rallisesti ilmoitettu, on kiinnostus he-
rännyt ja kyselyitä tullut roppakaupalla
Suomen Gemmologiselle Seuralle. 

Teksti: Tarmo Grönqvist

Helsingin, Kuopion, Lappeen-
rannan ja Kotkan kivirakenta-

misesta on nyt englanninkielellä käyt-
tökelpoisia oppaita. Saimaan ammat-
tikorkeakoulun lisäksi tässä kirjahank-
keessa ovat olleet mukana Geologian
tutkimuskeskus ja Pietarin valtiollinen

yliopisto. Martti Lehtisen Helsingin
kaupunkikiviopas on siis innostanut
muitakin samaan työhön.

Aiemmin oli jo GTK:n tutkijoiden
laatima hieno raportti Kuopion kivi-
rakentamisesta netissä. Suomen kau-
punkien lisäksi Pietarista on laajempi

UUTTA KIRJALLISUUTTA

Saimaan ammattikorkeakoulu on julkaissut
sarjan kaupunkikivioppaita

viiden kirjan kooste luettavissa. Toivot-
tavasti kirjat julkaistaisiin myös suo-
menkielellä.

Oppaat löytyvät tästä osoitteesta:
http://projects.gtk.fi/ENPI/results/

Kari A. Kinnunen

V

Tarmo Grönqvist viistehiomakoneensa ääressä 1960-luvun alkupuolella. Erikoismallisen
koneen, jolla voi tehdä myös fantasiahiontoja, on valmistanut aseinsinööri Juho Könni
Oriveden konepajassaan. Tarmo kertoo koneen olevan hänellä käytössä edelleenkin.

Tarmo Grönqvist on valmistunut Suomen nuorimpana,19-vuotiaana, diplomigemmologiksi
vuonna 1962. Kuva: Tarmo Grönqvistin kuva-arkisto.
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iljakkalan Haverissa jär-
jestettävät Konepäivät
ovat sikäläisittäin ensim-
mäiset laatuaan. Tapah-
tuma on suunnattu koko

perheelle. Ohjelman päätapahtumat
ovat lauantaina 7.6., mutta jo perjan-
tai-iltana on Seurojentalolla tanssit.

Lauantaiaamuna Konepäiville Ha-
veriin ”marssii” kolonna vanhoja trak-

toreita yleisön ihmeteltäväksi. Tapah-
tuman avajaiset ovat klo 10:15, van-
hat koneet ja traktorit asettautuvat esil-
le, järjestetään moottoriseminaari ja
sukeltajat esittelevät toimintaansa avo-
louhoksella.

Kaivosmäellä aloitetaan lauantaina
aamuvarhaisella vanhanaikaisin mene-
telmin raudanvalmistuss järvimalmis-
ta takoraudaksi ja se kestää koko päi-

Haverin Konepäivät
6.–8.6.2014

vän, alkaen pasutuksesta ja päätyen ta-
komiseen.

Kaivosmäellä on myös opastettuja
museokierroksia ja museossa voi tutus-
tua mm. kultamalmeihin. Tampereen
Kivikerho esittelee korumineraaleja ja
korukivenhiontaa. Kaivoksella on
myös kiviaiheinen luontopolku.

Haverin ranta-alueella on lapsille
omaa ohjelmaa iltapäivällä. Rannalla
esittäytyvät myös vpk-laiset omalla
näytöksellään.

Lauantai-iltapäivän huipennus on
traktorikulkue Viljakkalan kyläraitilla.

Ålands Veterantraktorklubben esitteli viime syksynä tällaisia “helmiä” Ahve-
nanmaan Jomalassa. Nähdäänköhän kesäkuussa Haverin Konepäivilläkin
vastaavanlaisia veteraanitraktoreita. Kuva: Liisa Hertell.

Teksti: Liisa Hertell

V
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Haverin kaivos aloitti toimin-
tansa rautakaivoksena. Ensim-

mäinen asiakirjamaininta on jo vuo-
delta 1735, mutta varsinainen kaivos-
toiminta alkoi 1840-luvulla. Malmi
kuljetettiin hevoskyydillä Tampereen
masuunille rikastettavaksi. Työt lope-
tettiin vuonna 1865.

Haverin vanhan rautakaivoksen kul-
tapitoisuus havaittiin vuonna 1935.
Kultakaivostoiminta alkoi vuonna
1942 ja jatkui vuoteen 1960. Tuotti
kultaa 4,2 tonnia. Kaivoksella työsken-
teli 150 henkilöä.

Vuoden 1952 Helsingin olympiaki-
sojen kultamitalit valettiin Haverin
kullasta.

Haverin omassa kultapajassa sulatet-
tiin ja valettiin maamme ensimmäiset
kaivoksella valetut kilon painoiset kul-
taharkot. Paja on vielä olemassa. 

Illalla on Teatteri Wimman Kultakuu-
me-näytelmän ensi-ilta Viljakkalan
koulun puistossa. Seuraava esitys on
sunnuntaina 8.6. Näytelmä on Mark-
ku Hattulan ja Arto Seppälän käsialaa.

Haverin Konepäivien pääjärjestäjä
on Viljakkalan Haveri ry.

Haverin kaivosalue sijaitsee Ylöjär-
ven Viljakkalassa, Inkulan kylässä, en-
tisestä Viljakkalan kirkonkylästä kilo-
metrin verran länsi-luoteeseen Kyrös-
järven, Kirkkojärven ja Humalahiedan
väliin jäävällä kannaksella, entisillä
Haverin tilan mailla.  

HAVERIN KAIVOSTOIMINNAN HISTORIAA LYHYESTI

 Näkymä Haverin kaivosmäeltä. Taustalla veden täyttämä, 60 metriä syvä ja sata metriä leveä
kaivosmonttu, jossa sukeltajat esittelevät toimintaansa lauantaina 7.6. Kuva: Miika Hertell.

 Tällaisista järvimalmikakkaroista sulatetaan ensi kesän konepäivillä rautaa Haverin museo-
mäellä. Sulatusta valvoo Häijään seppä Hannu Antila. Kuvan järvimalmipalat nostettiin vuosi
sitten Hämeenkyrön Enonselältä. Suurin pala on 7 cm kokoinen. Kuva: Liisa Hertell.

 Haverin vuonna 2000 kunnostettu kaivostorni seisoo museomäellä. Kuva: Liisa Hertell.

 Haverin kaivoksen silminnäkyvää kultaa. GTK:n Espoon Geonäyttelyn mineraalikokoelma.
Kuva: Kari A. Kinnunen
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Aiheet ovat tietenkin vapaita
kunhan sopivat Mineralian

kautta välitettäviksi. Voisivat olla vaik-
kapa tarinoita maastokäynneistä kivi-

apajoilla, kerhojen toiminnoista tai
harrastajien haastatteluja. Toimitussih-
teeri Liisa Hertellin mukaan pari teks-
tisivua olisi jo riittävä ja lisäksi kuvat.

Päätoimittaja Kari A. Kinnunen
kertoi, että hän ja varmaankin
toimituskunnan jäsenet mielel-
lään auttavat viimeistelyssä.

Tällä keinolla nyt hienon vas-
taanoton saanut alan lehti tulisi
– vielä laajemmin – avartamaan
tätä hienoa harrastustamme, kun
siihen saataisiin mukaan aitoa
osallistumista ja auttamista.

Vaasassa 11.3.2014

Asko Myntti
puheenjohtaja

Vaasan Korukivikerho r.y.
Kuortaneen Kaatialan kaivokselta, Kauko Alasaarelan opastuksella kaivamiani mustia
turmaliineja. Kuva Asko Myntti

Kirjoitelkaapa Mineralia-lehteen
juttuja teitä kiinnostavista aiheista!

ALOITE KIVIHARRASTAJILLE:
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