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4. vuosikerta

Kansikuvassa Ilmajoen Välimäen kuukivi, 26 mm.
Löytäjä: Satu Hietala 2014. Hionta: Veikko ja Tert-
tu Myllyniemi. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Välimäen kuukivestä lehdessä sivuil-
la 4–7.
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Geomatkojen suosio

P Ä Ä K I R J O I T U S

se vain jatkuu
ineralian kevätnumero
keskittyy geomatkoihin.
Tampereen kivikerho on
järjestänyt mineraali-
matkoja jo kaksikym-

mentä vuotta kotimaahan, Eurooppaan ja
Venäjälle. Mistä matkojen kasvava suosio
johtuu?

Tampereen kivikerhon puheenjohtaja ja
monitoiminainen Liisa Hertell on koon-
nut Mineraliaan juhlavuoden kunniaksi
näistä matkoista historiikin. Liisan jutus-
ta näemme kuinka kerhon jäsenet ovat
yhdessä osallistuneet matkojen suunnitte-
luun. On haettu netistä tietoa ja perehdytty
alueen geologiaan ja mineraaleihin etukä-
teen mahdollisimman tarkkaan. Matkojen
kohteet on valittu tällä perusteella, ja sen
jälkeen on pyydetty matkatoimistoilta eh-
dotuksia ja tarjouksia. Jokaisen matkan
järjestely on vaatinut monen ihmisen työn.
Ehkäpä se selittää matkojen suosiota. Osal-
listuja on kokenut matkan omakseen kun
on päässyt sitä suunnittelemaan ja toteut-
tamaan. Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

Tavanomaisilla pakettimatkoilla kulla-
kin osallistujalla tuppaa olemaan persoo-
nalliset kiinnostuksen kohteensa, ja tosi
harvalla ne ovat kiviä ja geologisia kohtei-
ta. Tästä syystä kiviharrastajan vaihtoeh-
doiksi jäävät joko omatoimimatkat tai
mineraalien ympärille rakennetut ryhmä-
matkat. Geokohteet sijaitsevat tunnetusti
kaukana lentokentiltä ja muilta pysäkeil-

tä, joten omatoimimatkat jäävät harvojen
seikkailuhenkisten herkuksi. Syitä löytää
monia kuten ajanpuute, niukka budjetti
auton vuokraamiseen, vaillinainen paikal-
listuntemus ja seudun geologiaa tuntevi-
en oppaiden vaikea tavoitettavuus. Monis-
sa ulkomaan kohteissa edes kohtalainen
englannintaito, kännykän gepsiin ja net-
tiin yhdistettynä, ei aina takaa kivikohtei-
den löytymistä. Huolettomin valinta kivi-
en keräämiseen ulkomailla onkin saman-
henkisten harrastajien ryhmä, joka yhdes-
sä suunnittelee ja toteuttaa matkan.

Onnistuneista valmismatkoista on jopa
laadittu Turun yliopistossa väitöskirja. Juu-
lia Räikkönen toteaa vuonna 2014 hyväk-
sytyssä opinnäytteessään, että matkakoke-
mus itse asiassa syntyy mieluisan kohteen
ja matkaseuran lisäksi jo matkaa suunni-
teltaessa ja varsinkin sitä jälkikäteen muis-
tellessa. Liisa Hertellin jutusta näkee kuin-
ka kaikki nämä puolet on Tampereen seu-
ran mineraalimatkoissa huomioitu jo kaksi
vuosikymmentä.

Kiviharrastajille matkat ovat merkityk-
sellisiä nimenomaan mineraalien takia. Itse
kerätyt näytteet ovat rakkaimpia, vaikka
kaukomaiden kiviä voi tänä päivänä vai-
vattomasti ja edullisesti hankkia kivimes-
suilta ja netistä. Itse löydettyihin tai koh-
demaasta ostettuihin kiviinhän tavallaan
sitoutuu muistoja, jotka eivät vuosien jäl-
keenkään haalistu.

Mineralian tähän numeroon on näistä

syistä koottu kuvia Tampereen kerhon
matkoilta. Lisäksi tarkastellaan muiltakin
matkoilta tuotuja kivinäytteitä. Kiviharras-
tajan matkamuistojahan kivet ovat. Voisi-
ko kaukomailta tuoduista kivistä saada ide-
oita kotimaisen matkamuistoteollisuuden
kehittämiseen? Sitäkin lehdessä nyt mieti-
tään. Kultahippuja ja spektroliittia lukuun
ottamatta kotimaisten kivien myynti maas-
samme vieraileville turisteille on jäänyt
surkuteltavan niukaksi.

Geomatkateemaan liittyvät niin ikään
Pirjo Kosken ja Joel Dyerin jutut. Pirjon
pätevät kotimaan louhosvinkit on syytä pi-
tää mielessä ulkomaillakin mineraaleja ke-
rätessään. Joelin hankkima mineraalihar-
rastajalle sopiva asuntoauto on toimiva
ratkaisu kokeneelle matkaajalle pitkille
kotimaan ja ulkomaan kivimatkoille vaik-
ka Italiaan saakka.

Mineraalijuttuna lehdessä on maasälpä-
ryhmän kuukivi. Satu Hietala selostaa Il-
majoen Välimäen kuukiviesiintymää, jon-
ka hän on itse löytänyt. Juttu saa ihmiset
silmäilemään käyttökelpoisia kuukivikal-
lioita kyllä muualtakin. Tuoreet Lapin ir-
tokivilöydöt osoittavat, että kuukiveä voi
löytää yllättäviltäkin seuduilta. Eli pitäkää-
pä kuukiviä silmällä ensi kesänä.

M

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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Muinaiset roomalaiset uskoivat kuukivien olevan kiteytyneitä kuunsäteitä ja kuukiven hohteen
liikkuvan Kuun vaiheiden mukaan. He myös uskoivat, että Kuun jumalattaren, Dianan, voi nähdä
jokaisessa kuukivessä. Kuukivi-nimitys onkin varsin osuva, koska kuukiven hohdon synnyttää saman-
tyyppinen ilmiö mikä aiheuttaa myös Kuun nopeat valoisuusvaihtelut auringonsäteiden tulokulman
vaihtuessa. Kuukiven korukäyttö sai alkunsa jo jugendajalla kun ranskalainen lasitaiteilija Rene
Lalique käytti intialaista kuukiveä koristeena uniikeissa koruissaan. Intiassa kuukivi on maaginen
ja pyhä kivi. Uskomusten mukaan kuukivi vahvistaa intuitiota sekä ihmisen kykyä ymmärtää.

Satu Hietala, Geologian tutkimuskeskus, Kansannäytetoimisto

Uusi kuukivilöytö

Ilmajoen kuukiveä pyöröhiottuna, myllytettynä sekä raakakivenä. Löytäjä: Satu Hietala.
Hionta: Veikko ja Terttu Myllyniemi. Kuva: Jouko Ranua, GTK

”Kiteytyneitä kuunsäteitä Ilmajoelta”
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Maailman par-
haimmat kuu-
kivet tulevat
Sri Lankasta ja
Intiasta. Maa-
ilmalla eniten
arvostettu Sri

Lankan kuukivi hohtaa kauniin sini-
senä. Intialainen yleensä kirkas tai si-
nertävä kuukivi voi esiintyä myös har-
maana, oranssina, vihreänä ja jopa
pinkkejä kuukiviä on tavattu. Eräisiin
kuukiviin voi syntyä myös kissansilmä-
ilmiö ja harvinaisuutena tähti-ilmiö.
(Hänni 2008)

Suomessa kuukivilöydöt ovat mel-
ko harvinaisia. Kuukiveä on löydetty
Suomesta lähinnä Lapin alueelta, ku-

ten Lemmenjoelta irtokivinä sekä ra-
pakalliosta (Kinnunen 2005). Lapin
kuukivet ovat laadultaan korkealuok-
kaisia, mutta niissä oleva mikrorakoi-
lu hankaloittaa isompien näytteiden
hiontaa. Viime kesänä 2014 kuukiveä
(ortoklaasia) tunnistettiin Lapista So-
tajoelta polarisaatiomikroskoopilla
myös magnetiitin yhteydessä (Kinnu-
nen ja Hietala 2015). Etelä-Suomesta
parhaimmat kalliosta löytyneet kuuki-
vinäytteet ovat Nurmijärveltä Ilvesvuo-
relta, josta Kirka Turtiainen ja Vesa
Kaikkonen löysivät uuden kuukivi-
esiintymän vuonna 2011 (Kinnunen
2013). Etelä-Pohjanmaan alueelta tun-
netaan Teuvan kuukivimäinen maasäl-
pä. Teuvan kuukivi esiintyy kiillegneis-
siä leikkaavassa pegmatiittijuonessa,
jossa oranssinvärinen mikrokliinimaa-
sälpä on kauniin läpikuultavaa (Vilpas
1996). Myös Laitilan rapakivigraniit-
tialueelta on tavattu kuukivimäistä
adularisoivaa maasälpää.

Kalimaasälpään luetaan kuuluvaksi
mikrokliini, ortoklaasi ja sanidiini. Sa-
nidiini on kalimaasälvän korkean läm-
pötilan muoto ja sitä esiintyy pääosin
happamissa vulkaniiteissa. Korkean
lämpötilan ja nopean jäähtymisen
vuoksi syntyvä sanidiini on Suomessa
melko harvinainen. Sitä on tavattu

Polarisaatiomikroskoopilla otettu kuva Ilmajoen kuukiven mikrorakenteista. Näyt-
teessä on voimakas hohto ja se on tutkittu XRD:llä. Kuva on otettu läpikulkevas-
sa, ristiinpolarisoidussa valaistuksessa vaihesiirtolevyä käyttäen, jolloin rakenteet
erottuvat kirkkaina väreinä. Vaakasuorat aaltomaiset rakenteet ovat mikroper-
tiittiä eli albiittilamelleja mikrokliinin sisällä. Hohto aiheutuu niiden suuntai-
sista mutta kryptopertiittisistä rakenteista, jolloin ne eivät enää ole näkyvissä va-
lomikroskoopin erotuskyvyllä. Kuvan leveys 0,3 mm. Näytteen preparointi ja ku-
vaus: Kari A. Kinnunen, GTK
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Lappajärven shokkimetamorfisista ki-
vistä, kuten kärnäiitistä. Sitä vastoin
mikrokliini ja ortoklaasi ovat yleisiä.
Kalimaasälpä kiteytyy korkeimmissa
lämpötiloissa monokliinisena ortoklaa-
sina ja alhaisissa lämpötiloissa triklii-
nisenä mikrokliinina. Mikrokliinin,
ortoklaasin ja sanidiinin tunnistaminen
ja erottaminen toisistaan ilman mik-
roskooppista tai röntgentutkimusta on
vaikeata, joten yleisesti ottaen käyte-
tään nimityksenä pelkkää kalimaasäl-
pää.

Kuukivessä, mikrokliinissa tai or-
toklaasissa, on mukana albiitti-maasäl-
pää. Kiven kiteytymisen jälkeen läm-
pötilan laskiessa, magmakivessä tapah-
tuu osittain kuumien vesiliuosten vai-
kutuksesta albiitin suotautumista ka-
limaasälvästä, jolloin muodostuu niin
kutsuttua pertiittirakennetta. Pertiitti-
rakenne näkyy kalimaasälvän lohko-
pinnoilla vaaleina, läpikuultavina, loi-
vasti mutkittelevina raitoina. Hyvin
hienokiteisessä pertiitissä kiteet ovat
niin pieniä, että ne erottuvat vain rönt-
gendiffraktiolla tai elektronimikro-
skoopilla. Kuukivessä albiittisuotaumat
ovat niin ohuita, että ne alittavat nä-
kyvän valon aallonpituuden. Albiitti-
suotaumat ovat järjestäytyneet kali-
maasälvän kiderakenteessa yhdensuun-
taisesti. Tästä syntyy kuukiven hohto,
ja se selittyy valon sironnalla. Valo si-
roaa lähekkäin olevista ohuista kali-
maasälvän ja albiitin välisistä rajapin-
noista.

Kuukiven hohtoa nimetään adula-
risoinniksi. Adulaari itsessään on kali-
maasälvän kirkas muunnos, joka on
kiteytynyt hydrotermisissä olosuhteis-
sa matalassa lämpötilassa. Adulaari voi
olla joko mikrokliinia tai ortoklaasia.
Suomesta adulaarimaasälpää on löydet-
ty Illosta sekä Someron Luolamäen
pegmatiitin yhteydestä.

Suomen kuukivilöydöt on tutkittu
Geologian tutkimuskeskuksen Tutki-
muslaboratoriossa Espoossa polarisaa-
tiomikroskoopilla ja myös röntgendif-
fraktiomenetelmällä (XRD), jos kiveä
on voitu murskata tutkimukseen tar-
vittava määrä. Kuukivessä tulee mää-
ritelmien mukaan olla kuukivelle tyy-
pilliset mineraalit, ja usein niiden suh-
teet ovat kalimaasälpää 80 prosenttia,
albiittia 20 prosenttia. Suomen kuu-

kivet ovat röntgendiffraktiomääritysten
mukaan yleensä mikrokliinia mutta
Lapin kullanhuuhdonta-alueelta on
löydetty myös ortoklaasi-kuukiveä.
(Kinnunen 2005)

Ilmajoen Välimäen kuukivi
Ilmajoen Välimäen kuukivi on mik-
rokliinia. Kuukivi tutkittiin GTK:n
Tutkimuslaboratorion XRD laitteistol-
la (Bruker D8 Discovery A25 XRD).
Näytteet preparoi ja ajoi Sari Summa-
nen ja diffraktiopiirteet tulkitsi Mia
Tiljander. Kuukiven koostumus on
seuraava: mikrokliini 92 prosenttia,
albiitti 4 prosenttia ja kvartsi 4 pro-
senttia. Albiitin määrä on hieman

alempi kuin kuukivissä yleensä. Tämä
ilmeisesti vähentää adularisoinnin voi-
makkuutta.

Ilmajoen kuukiven kivilaji on poi-
muttunutta, porfyroblastista kiilleg-
neissiä. Alueen kallioperä kuuluu Ete-
lä-Pohjanmaan liuskealueeseen. Lius-
kealueen metamorfoosiaste vaihtelee
siten, että se kohoaa siirryttäessä amfi-
boliittifasieksen keskiosasta granuliit-
tifasieksen alaosaan (Mäkitie ja Lahti
1991). Metamorfoosiasteesta riippuen
kivissä esiintyy granaattia, sillimaniit-
tia, kordieriittia sekä andalusiittia. Il-
majoella esiintyy melko runsaasti gra-
naatti-kordieriitti-sillimaniittikiilleg-
neissejä. Voimmakkaimmin metamor-

Ilmajoen Välimäen louhos. Parhaimmat kuukivet löytyivät louhokseen johtavan tien oike-
alta puolelta. Louhokselta löytyy myös ruusukvartsia sekä granaattikiteitä. Kuvassa Pekka
ja Kirsti Hietala. Kuva: Satu Hietala, GTK

Ilmajoen kuukiveä pyöröhiottuna sekä raakakivi. Hionta: Veikko ja Terttu Myllyniemi. Kuva:
Jouko Ranua, GTK
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foitunutta kallioperää alueella edusta-
vat sellaiset tonaliitit ja sarvivälkepitoi-
set plagioklaasigneissit, jotka sisältävät
pyrokseenimineraalia nimeltä hypers-
teeni. Tutkimusten mukaan hyperstee-
nin kiteytyminen tapahtuu korkeissa
lämpötiloissa ja paineissa eli niin kut-
sutussa granuliittifasieksen olosuhteis-
sa. Kuukivi esiintyy yleensä nimen-
omaan granuliittifasieksen kivissä.
Kuukiven olemassaolo onkin siten
myös hyvä indikaatio korkeammalle
metamorfoosiasteelle myös Välimäen
alueella.

Ilmajoen kuukivimaasälvistä vain
osa on todella hyvänlaatuista kuukiveä.
Kotimaisen mittapuun mukaan Väli-
mäen kuukivinäytteet ovat hyviä ja
parhaimmillaan ne muistuttavat Sri
Lankan vaaleahohtoisia kuukiviä. Vä-
riltään ne ovat harmaan valkoisia.
Myös punertaviin kalimaasälpiin tulee
samankaltaista sironnasta johtuvaa
hohtoa, mutta se syntyy useimmiten
ilmatäytteisistä mikrohalkeamista.
Muutamassa tällaisessa näytteessä on
havaittavissa mikrohalkeamien kohdal-
la myös sinistä iridisointia.

Löytöpaikkana on sepelilouhos, jon-
ka pääkivilajina on kiillegneissi. Lou-
hoksen itäreunalla on muskoviittipi-
toista pegmatiittia. Sekä kiillegneissi
että pegmatiitti sisältävät omanmuo-
toisia granaattikiteitä. Kiillegneississä
voi havaita paikoin jopa kämmenen-
kokoisia granaatti-porfyroblasteja. Por-
fyroblastinen rakenne on syntynyt ki-
ven uudelleenkiteytymisprosessissa,
jossa syntyy omamuotoisia, muita mi-
neraalirakeita selvästi suurempia kitei-
tä eli porfyroblasteja. Osa pienemmis-
tä granaattikiteistä on ehjiä mutta
isommat kiteet ovat lähes poikkeukset-
ta rikkonaisia. Kuukiven yhteydessä
poimuttuneessa gneississä on myös
erittäin kirkasta plagioklaasia porfyrob-
lasteina. Kirkkaista plagioklaaseista
saattaisi löytyä jopa sinertävää labra-
dorisointia, kuten Madagaskarin ja
Intian labradorimaasälvissä on.

Louhos on tällä hetkellä aktiivinen
ja käynti vaatii louhoksen omistajan
luvan.

Maasälpä korukivenä
Vaikka kalimaasälvät ja plagioklaasi-
maasälvät ovat varsin tavallisia mine-

raaleja kivilajeissa, käytetään niiden eri
muunnoksia korukivinä. Suomessa
tunnetuin on varmasti spektroliitti,
joka on labradoriitti-nimisen, spektrin
väreissä iridisoivan plagioklaasimaasäl-
vän kaupallinen nimitys. Amatsoniitti
on vihreää mikrokliinimaasälpää, jota
käytetään koruissa ja koriste-esineissä
sen kauniin vihreän värinsä vuoksi.
Suomesta sitä on löydetty Muurames-
ta ”Muuramen vihreä graniitti”, ja
Kotkan topaasipegmatiitin yhteydestä
sekä Iniön lähellä Medelholmenin saa-
relta. Aventuriinimaasälpä eli aurinko-
kivi on plagioklaasia, jossa on sul-
keumien aiheuttama punertava hohto.
Aurinkokiveä on löydetty Lemmen-
joen Jäkäläpäältä (Kinnunen 2005).

Eräät maasälpien jalot muunnokset
sopivat käytettäviksi myös viistehiot-
tuina kuten Madagaskarin keltainen
ortoklaasi. Maasälpien varsin alhainen
kovuus (Mohs 6) rajoittaa kuitenkin
hieman sen käyttöä erityisesti sormuk-
sissa. Maasälpien käyttöä korukivenä
rajoittaa lisäksi sen etevä lohkeavuus
kahdessa toisiaan vasten kohtisuorassa
suunnassa.  Tämä tuli ilmi myös Ilma-
joen kuukiviä hiottaessa. Helposta loh-
keavuudestaan huolimatta kurikkalai-
set jalo- ja korukivien hionnan mesta-
rit Veikko ja Terttu Myllyniemi onnis-
tuivat hiomaan useita näyttäviä pyö-
röhiottuja korukiviä. 
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Maasälpäryhmän korukivet ryhmiteltynä kalimaasälpä- ja plagioklaasisarjan päätejäsenten
(natrium, kalsium, kalium) mukaan. Ortoklaasia lukuun ottamatta suurin osa sijoittuu
koostumukseltaan päätejäsenten välimaastoon. Kuvassa on käytetty aitoja maasälpäryhmän
jalo- ja korukiviä havainnollistamaan miten ne sijoittuvat koostumukseltaan kolmiodiag-
rammissa. Kuvan ottaja ja kuvaidean luoja on gemmologian emeritusprofessori, diplomi-
gemmologi H. A. Hänni, Sveitsin Gemmologisesta Instituutista.

Amatsoniittimaasälpää Iniön läheltä, Me-
delholmenin saarelta. Esiintymän löysivät
Eija Lind ja Marja Suominen vuonna
2009. Näyte Eija ja Rolf Lindin kokoelmas-
ta. Kuva: Niko Auvinen, GTK
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L apin granuliittialueilla
sijaitsevilta kullanhuuh-
dontatyömailta löytyy
jatkuvasti kuukiviä.
Usein hohto on niissä
hyvä, mutta hiontaa
haittaavia mikrohalkea-

mia voi olla runsaasti. Tavallisimmin
nuo kuukivet koostuvat ortoklaasista
ja albiitista polarisaatiomikroskooppi-
havaintojen ja röntgendiffraktiomääri-
tysten perusteella. Muualla Suomessa
kuukivet ovat yleisimmin mikrokliinia
ja albiittia.

Tänä vuonna GTK:n Tutkimusla-
boratoriossa tutkittiin kahta erikoista
Lapin kuukivilöytöä, joista lyhyesti
seuraavassa.

Yllätyksellisin kuukivilöytö tuli Kil-
pisjärven alueelta Marsujärveltä. Anja
Vitikka oli siellä vaelluksella 20.7.1996
ja keräsi rannalta läpikuultavia pieniä
kiviä. Kaksi niistä osoittautui polarisaa-
tiomikroskoopilla rakenteen ja taite-
kertoimien perusteella ortoklaasi-tyy-
pin kuukiviksi. Suurempi kuukivi on
painoltaan 0,35 g ja läpimitoiltaan 11,
6, ja 4 mm. Pienemmän paino on 0,06
g ja läpimitat 6, 4 ja 2 mm.

Marsujärven löytö on aikaisemmin
tuntemattomasta paikasta ja siksi kiin-
nostava. Mannerjäätikön kuljetussuun-
ta on ollut Marsujärvelle suunnilleen
etelästä pohjoiseen. Marsujärven ja sen

Uusia kuukivilöytöjä

Kari A. Kinnunen

LAPISTA

Marsujärven kuukivi (0,35 g, 11 mm). Löy-
täjä Anja Vitikka. Voimakas sivuvalo. Kuva:
Kari A. Kinnunen
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eteläpuolisen alueen kallioperä koos-
tuu arkeeisesta, siis hyvin vanhasta,
hienorakeisesta graniittisesta ja grano-
dioriittisesta gneissistä, jossa on apliit-
tisia granitoidijuonia ja osueita. Mah-
dollisesti kuukivet ovat peräisin näistä
granitoidijuonista tai niiden pegmatiit-
tisista kohdista. Kuljetusmatkasta on
vaikea esittää arvioita.

Toinen erikoinen kuukivilöytö tuli
Sotajoelta. Risto ja Maija Vehviläinen
löysivät sieltä magnetiittilohkareen,
jossa on kvartsin ohella yllättävästi
myös kuukiveä. Minilohkareen paino
on 28,88 g ja läpimitat 31, 24 ja 20
mm. Isokiteistä magnetiittia tiedetään
esiintyvän alueen kvartsi-magnetiitti-
juonissa, mutta kuukiveä niiden yhtey-
dessä ei ole aikaisemmin havaittu. Ka-
limaasälvän hienorakenteessa ei ilmen-
nyt polarisaatiomikroskoopilla mik-
rokliinille tyypillisiä piirteitä, joten
se oli tulkittavissa ortoklaasiksi. Rönt-
gentutkimusta ei kyetty tekemään
näytteen vähäisen koon takia.

Adularisoivaa kalimaasälpää eli kuu-
kiveä on tavattu kullanhuuhdonta-alu-
eilta aikaisemmin irtomaasta varsinkin
Lemmenjoen ja Ivalojoen alueella ja
suoraan rapakalliosta Lemmenjoen Jä-
käläpäältä Kai ”Mullis” Rantasen kai-
vospiiriltä.

Satu Hietalan tässä lehdessä kuvaa-
ma, ja hänen itse löytämänsä, Välimä-
en kivilouhoksen kuukiviesiintymä
antaa varmasti Lapin kiviharrastajille
toivoa jäljittää sieltäkin koruteollisuu-
delle käyttökelpoisia kuukivikallioi-
ta. 

Sotajoen magnetiittilohkare (29 g, 31 mm), jossa yllättävästi on
kuukiveä (vaaleat kiteet). Kuva: Kari A. Kinnunen
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P oikasena näin, kun isä
osti äidille kultasor-
muksen, jossa oli pu-
nainen kivi. Isä kertoi
sen olevan ruusurubii-
ni, näin kultaseppä oli
sen hänelle kertonut.

Silloin olin jo kiinnostunut jalokivistä
ja mineraaleista. Jostain syystä rubiini
sana ei mennyt minulle läpi, olihan kivi
vieläpä aika iso. Asia jäi minua vaivaa-
maan, siis mikä kivi todellisuudessa
mahtoi olla. Luonnollisesti minulla ei
silloin olut tietotaitoa eikä välineitä-
kään määrittää, mikä kivi oli kyseessä.

Myöhemmin pystyin toteamaan, että
kyseessä oli Verneuil-menetelmällä val-
mistettu synteettinen korundi. Vaikka
kyseessä olisi ollut luonnon korundi,
niin ei se rubiini olisi ollut, vaan pink-
ki safiiri. Kaiken lisäksi jalokivien ni-
mitulva on valtava, yhdellä kivellä voi
olla tusinankin verran eri nimiä.

Synteettisten kivien ohella suurta
päänvaivaa aiheuttavat eri tavalla käsi-
tellyt kivet. Suomessa ei liene lakia, joka
velvoittaisi jalokivikauppiaan kerto-
maan, että onko kyseessä käsitelty kivi.
Välttämättä kauppiaalla ei itsellään-
kään ole tietoa kiven käsittelystä.

Kauppias on vastuussa ainoastaan kuit-
tiin kirjoittamistaan termeistä, ja niis-
sä ollaan yleensä varovaisia.

Tunnetuimpia käsiteltyjä kiviä on
lämpökäsitelty ametisti, josta tulee
tumman kelta-oranssi sitriini. Luon-
non sitriinit ovat yleensä vaaleita, ei-
vätkä ne ole jalokivikaupassa kovin
yleisiäkään. Tiettyjen kaivosten ame-
tisteista saadaan lämpökäsittelemällä
vihreitä kvartseja, joita luonnossa ei
esiinny. Tälläkin on oma nimi, prasio-
liitti tai myös vihreä ametisti.

Ongelmallisimpia käsiteltyjä kiviä
ovat rubiinit ja safiirit. Näistä ei maal-
likko pysty erottamaan, että onko kyse
käsitellystä tai luonnonvärisestä korun-
dista. Se ei välttämättä ole helppoa
asiantuntijallekaan ja tutkimiseen tar-
vitaan jo hyvät laitteet. Noin 90 pro-
senttia rubiineista ja safiireista on kä-
siteltyjä. Eli jos kävelee jalokivikaup-
paan ja ostaa rubiinin, niin hyvin to-
dennäköisesti se on lämpökäsitelty tai
jollain muulla tavalla käsitelty. Synteet-
tiset rubiinit ja safiirit ovat jalokivikau-
passa tietenkin käsiteltyjäkin yleisem-
piä.

Berylleissä tunnettuja käsittelyme-
netelmiä ovat smaragdin öljyäminen,
jolla pyritään häivyttämään rakoja ja
halkeamia. Tunnettua ovat myös ak-
vamariinin ja morganiitin lämpökäsit-
telyt, joissa morganiitista pyritään pois-
tamaan oransseja vivahteita. Morga-
niitti on kuitenkin suhteellisen harvi-
nainen kivi, eikä siihen välttämättä
suomalaisessa jalokivikaupassa törmää.
Akvamariinissa puolestaan pyritään
vihreä vivahde poistamaan.

Moni on varmasti kuullut puhutta-
van London Blue ja Swiss Blue -topaa-
seista. Näissä kivissä on sininen väri
aikaansaatu säteilyttämällä ja lämpökä-

Luomujalokivet
ovat hupeneva luonnonvara

Tapani Hannuksela

Synteettisten jalokivien runsas valmistus ja laaja tarjonta on yleisesti
tunnustettu ongelma. Mutta myös monin tavoin käsitellyt luonnonja-
lokivet tuottavat harmaita hiuksia ammattilaisille ja harrastajille.

Käsittelemätön ametriini (ametisti-sitriini), Anahi-kaivos Bolivia. Kiveä kutsutaan myös
bolivianiitiksi. Paino 228,55 ct. Kuva: Tapani Hannuksela
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timantti on punainen. Timanteille teh-
dään joko säteilytys- tai lämpökäsitte-
lyä ja niitä myös pinnoitetaan. Säteily-
tysmenetelmiä ovat mm. elektroni- ja
radiumsuolasäteilytys, sekä muilla syk-
lotroneissa tai lineaarikiihdyttimissä
tuotetuilla suurimassaisilla hiukkasilla
muutetut kivet. Lämpökäsittelyllä ti-
manteista saadaan esim. punaisia ja
mustia. Yleensä markkinoilla olevat si-
niset timantit ovat säteilytettyjä. Yleen-
sä käytetään myös eri käsittelymene-
telmien yhdistelmiä. Kaikki timantille
tehdyt säteilytykset ovat pysyviä, ts. väri
on pysyvä, ainakin nykytiedon valos-
sa. Asiantuntijalle spektritutkimukset
paljastavat timantin mahdollisen läm-
pökäsittelyn. Tavallisella korunostajalla
ei ole mitään mahdollisuutta havaita,
onko kivi käsitelty vai ei.

Zoisiitin muunnos tansaniitti on
mielenkiintoinen tuttavuus. Sen pys-
tyy jo kotikonstein lämpökäsittele-
mään kauniin siniseksi. En kuitenkaan
suosittele kokeilemaan, koska kuumen-
nus ei välttämättä ole hallittua. Tansa-
niitissa käsittelyn pystyy yleensä jo pal-
jaalla silmällä toteamaan. Tosin ei vält-
tämättä aina. Käsitellyssä kivessä pleok-
roismi on heikko, kun se luonnonki-
vessä on voimakas. Valoa vasten sor-
mien välissä pyörittelemällä havaitsee
luonnonvärisessä tansaniitissa kolmivä-
risyyden tai hyvinkin monivärisyyden:
kauniin oranssin, ruskean ja sinisen
vivahteita sekä vihreän. Tosin olen näh-
nyt myynnissä tansaniitin, joka oli
GIA:n (Gemological Institute of Ame-
rica) sertifioima. Siinä oli maininta,
että käsittelystä ei ole varmuutta. Tan-
saniitti on henkilökohtaisesti ainoa
kivi, jossa niin sanotusti hyväksyn läm-
pökäsittelyn, sillä luonnostaan siniset
kivet ovat esiintymässä niin harvinai-
sia.

Toinen kivi, jossa voi hyvällä syyllä
todeta, että kivi on lämpökäsitelty tai
itse asiassa olla varma siitä, on kam-
bodsealainen sininen zirkoni. Zirkoni
ei yleensä esiinny luonnossa sinisenä.
(Zirkonia ei tule sekoittaa synteettiseen
cubic zirconiaan, jolla luonnossa ei ole
vastinetta. Se on täysin synteettinen
tuote.) Nämä zirkonit ovat kuitenkin
luonnollisen värisiä, eivätkä vaikuta
luonnottomilta.

Turmaliinin ostaja tai omistaja voi

Vihreitä kvartseja, yhteispaino 48,55 ct. Kivet ovat lämpökäsiteltyjä ametisteja. Löytöpaik-
ka Arai, Brasilia. Kuva: Tapani Hannuksela

Safiireja, kolme oikeaa ovat käsittelemättömiä, kaksi vasenta lämpökäsiteltyjä. Safiirit va-
semmalta:  Sri Lanka, 1,70 ct, Sri Lanka  2,85 ct, Umba river valley, Tansania, 0,70 ct,
Montana 1,25 ct ja Sri Lanka 2,00 ct. Kuva: Tapani Hannuksela

sittelemällä. Väritöntä topaasia on
pommitettu gamma- tai muilla radio-
aktiivisilla säteillä, jonka jälkeen kiveä
on vielä kuumennettu. Näissä sininen
väri on niin luonnoton, että sen jo pie-
nelläkin harjaantumisella erottaa luon-
nonkivestä. Tosin olen kuullut, että
luontokin säteilyttää kallioperän sätei-

lyllä topaaseja, jolloin sininen väri joh-
tunee siitä. Mutta sehän onkin luon-
non tekemää värimuutosta.

Timanttikaan ei ole saanut olla rau-
hassa käsittelymenetelmiltä. Luonnossa
värilliset timantit ovat harvinaisia ja
siksi erittäin kalliita. Harvinaisin ja si-
ten myös arvokkain luonnonvärinen
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nukkua yönsä levollisesti. Olen ainoas-
taan kuullut, että liian tummia turma-
liineja lämmitettäisiin värin vaalentami-
seksi. Henkilökohtaisesti yhtään tällais-
ta turmaliinia ei ole vastaan tullut tai
sitten en ole ollut tietoinen asiasta.
Myöskään en ole kuullut, että markki-
noilla olisi synteettisiä turmaliineja. Tur-
maliinin käsittelyyn ei taida olla tarvet-
takaan.

Värinvaihtokivissäkään ei tietääkseni
käsittelyä tunneta. Etunenässä näistä on
arvokas aleksandriitti.

Granaateissakaan en ole kuulut, että
niitä käsiteltäisiin. Näin ollen voi hyvällä
omallatunnolla ostaa Lapin granaatin
tietäen, että se on sataprosenttisesti luon-
nonkivi. Myös spinellissä ja krysoberyl-
lin kaikissa muunnoksissa ei käsittelyä
tunneta.

Kaiken kaikkiaan jalokivien säteilyt-
täminen on varsin nuorta toimintaa,
joten vielä ei kukaan varmasti tiedä,
miten pysyviä värimuutokset ovat.

Auringonvalon vaikutuksessa jotkut
kivet saattavat muuttaa väriään. Eteeni
sattui yksi ametisti, joka pikkuhiljaa
auringonvalossa vaaleni, tullen hyvin
hailakaksi kiveksi. Toinen auringossa
tapahtuva värimuutos on hackmaniitil-
la, joka UV-valon vaikutuksesta muut-
taa väriään. Se on hieman samanlainen
värinvaihtokivi, kuin esim. aleksandriit-
ti. Luonnon tekemät värinmuutokset
ovat onneksi harvinaisia. Niitä muute-
taan ihmisen toimesta pelkästään rahan
maksimoimisen toivossa tai tarkoituk-
sessa. Toisaalta kivien käsittely nostaa
luonnonkivien arvostusta, mikäli var-
masti pystytään toteamaan kiven värin
aitous.

Itse olen lähinnä jalokivien ja mine-
raalien keräilijä, enkä näin ollen välttä-
mättä ole iloinen mineraalien käsittelys-
tä. En mielelläni niitä kokoelmiini ota,
enkä välitä niitä toisille. Jos niin teen,
ilmoitan aina kyseessä olevan käsitelty
kivi. Muussa tapauksessa sanon, että en
ole varma asiasta. Lämpökäsittely ja sä-
teilytys ovat kuitenkin – niin sanotusti
– markkinoiden hyväksymiä menetel-
miä. Oma lukunsa ovat lasitäytteiset ja
pinnoitetut “kivet”. Niissä lähes koko
kivi on luonnonkiveä, mutta puhtaus tai
väri on muutettu kaupallisin syin pal-
jon myyvemmiksi.

Suurimman ongelman ostajalle muo-

dostaa kuitenkin synteettisten kivien
runsas valmistus ja tarjonta. Tämän
ammattigemmologitkin myöntävät.
Synteettisten kivien valmistusmene-
telmät kehittyvät jatkuvasti, ja jopa
aidon näköisiä sulkeumia voidaan
synnyttää kiven sisään ostajaa harha-
uttamaan. Onneksi Suomessa ei val-
misteta synteettisiä jalokiviä, ja luon-
nonkivien käsittelyjäkin on tehty vain
opinnäytetöinä. Toivotaan että koti-
maan kivien luomumaine säilyisi
mahdollisimman pitkään.

Synteettisistä spinelleistä voi mai-
nita, että siniset synteettiset spinellit
on helppo tunnistaa chelsea-filtterin
läpi katsottuna. Ne näkyvät punaise-
na. Täytyy muistaa, että luonnonsi-
ninen koboltti-spinelli näkyy myös
punaisena, filtterin läpi katsottuna. Se
on kuitenkin niin harvinainen, että
sellainen ei käsiin kovin helposti kul-
keudu. Ongelmia syntyy, jos joku
yrittää myydä – tietoisesti tai tietä-
mättään – synteettistä sinistä spinel-
liä koboltti-spinellinä. Kaiken kaik-
kiaan luonnon spinelli on aliarvostet-
tu juuri synteettisten kivien vuoksi ja
kun synteettisiä spinellejä kaupataan

eri mineraalienkin nimillä, esim. vaa-
leansinistä, akvamariinina sitä tai tätä.
Kieltämättä soppa on silloin valmis ja
saattaa tavallista ostajaa hämmentää.

Sääli, että niin hieno kivi, kuin spi-
nelli onkaan, on joutunut lähes toisar-
voiseksi. Kannattaa olla tarkkana, jos
sellaisen ostaa, että se varmasti on luon-
nonkiviä, eli ostaa – niinkuin muut-
kin kivet – luotettavalta myyjältä. Ehkä
synteettisissä väri vaikuttaa hieman
luonnottomalta, ainakin harjaantu-
neen silmiin. Mainittakoon, että syn-
teettisiä spinellejä on markkinoilla pal-
jon ja niitä on istutettu moniin korui-
hin.

Tavanomaiset gemmologiset tutki-
musmenetelmät eivät enää vuosiin ole
riittäneet kaikkien synteettisten kivien
ja käsiteltyjen luonnonkivien luotetta-
vaan tunnistamiseen, vaan on joudut-
tu turvautumaan laboratorioluokan
analyysimenetelmiin. Sellaiset määri-
tykset maksavat paljon, usein enem-
män kuin kiven hinta olisi. Tunnettuun
kotimaiseen kivimyyjään voi kuitenkin
yhä luottaa, toisin kuin kaukomaissa
tai netin sokkeloissa. 

Kun katsomme korua, jonka keskelle on istutettu jalokivi, ulkonä-
östä päätellen voimme vain arvailla, onko tämä jalokivi kenties aito.

Karkeasti jaotellen mahdollisuuksia on kolme, jotka ovat: 1) aito jalokivi,
2) synteettinen jalokivi tai 3) jäljitelmä.

Aito jalokivi on luonnossa muodostunut ja luonnosta löydetty kivi, joka
yleensä on mineraalia tai mineraalin muunnos. On myös jalokiviä, jotka
eivät ole mineraalia esim. meripihka

Synteettinen jalokivi on laboratoriossa tai tehtaassa valmistettu kivi, jon-
ka ulkonäkö, kemiallinen koostumus, kiderakenne ja fysikaaliset ominai-
suudet ovat täysin luonnosta löydetyn jalokiven kaltaiset. Esimerkki: syn-
teettinen korundi kiteinen alumiinioksidi Al

2
O

3
.
 
Oikea nimitys: tumman-

punainen = synteettinen rubiini, muut värit = synteettinen safiiri.

Jäljitelmä on kivi, joka ainoastaan ulkonäkönsä puolesta muistuttaa jäljit-
telemäänsä jalokiveä. Kemiallinen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet
ovat aivan muuta kuin jäljiteltävällä kivellä. Esimerkki väärästä nimestä:
takavuosina myytiin hyvinkin paljon akvamariinin nimellä vaaleansinistä
synteettistä spinelliä eli magnesiumalumiinioksidia MgAl

2
O

4
. Oikea nimi:

kivi ei suinkaan ole synteettinen akvamariini, vaan oikea nimi = akvama-
riinin värinen synteettinen spinelli.

Tarmo Grönqvist
Diplomigemmologi  F.G.A.

Mikä on synteettinen jalokivi?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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T

20 vuotta
geomatkailua
ulkomaille

tu pääasiassa digikuvia.
Tämän vuoden toukokuinen Italian-

matka on yhdistyksemme 20-vuotisjuhla-
matka. Käymme kohteissa, joihin viime
vuoden Italian-matkalla emme ehtineet.
Kalkuttelemme mineraaleja mm. Elban
saarella. Reissuun lähtee 26 matkalaista. Ja
saattaa olla että syyskuussa menemme vie-
lä Georgiaan.

Tässä tiivistetysti 20 vuoden aikana teh-
dyistä matkoistamme.

Saarenmaa, Viro
4.–6.6.1995

Matkaan osallistui 19 henkilöä. Vastuuul-
linen matkanjärjestäjä: Nokian Matkatoi-
misto Oy. Asiantuntijaoppaina oli kaksi
geologia, Imbi Valettu ja fossiileihin eri-
koistunut geologi Rein Einasto.

Tallinnassa luonnontieteelliseen muse-
oon tutustuttuamme matka jatkui bussil-
la, mutta ei kauas, pysähdyimme ensim-
mäiseen fossiilipaikkaan, joka oli melkein
keskellä Tallinnaa. Irrottelimme kivivasa-
roillamme tienpenkasta ensimmäiset fos-
siilimaistiaiset. Sitten olikin mukava jat-
kaa matkaa ja lautalla kohti Saarenmaata.

Kuressaareen majoituttuamme, ruokai-
lun jälkeen oli tarkoitus laulaa porukalla
suomeksi Saarenmaan valssi (laulunsanoja
olin tulostanut kaikille), mutta ei se meil-
tä kovin hyvin irronnut, jolloin hotellin
kokki valppaana riensi paikalle ja kajautti
valssin viroksi komealla bassollaan.

Upeaa laulua kuultiin lisää puolilta öin
Kuressaaren linnanraunioilla, kun geolo-
gimme Rein Einasto vetäisi yön pimeydes-
sä saksaksi ylioppilaslaulun. Siinä satakie-
letkin hiljenivät ja me naisissa tuumimme,
että kai meidän myös pitäisi saada jotain
ääntä aikaiseksi. Niinpä kohta debytoim-

Liisa Hertell

 Pangan rantajyrkänne Saarenmaalla.
Kuva: Anna-Maija Rae

 Saarenmaalta löytyy siluurikauden jään-
teitä. Koralli on 16 mm halkaisijaltaan.
Kuva: Liisa Hertell

 Kaalin meteoriittikraatterit ovat viimei-
simmän C-14 -määrityksen mukaan noin
3240 vuotta vanhoja. Pääkraatteri eli Kaa-
lin järvi on 16 metriä syvä, pienempiä
kraattereita lähistöllä on 8 ja ne ovat 1-4
metriä syviä. Nimi Kaali on tullut Saaren-
maan paikallisen asukkaan, herra von Gah-
lenin nimestä. Kuva: Anna-Maija Rae

ämä vuosi 2015 on eräänlai-
nen juhlavuosi. Nyt tulee
kuluneeksi 20 vuotta siitä,
kun Tampereen Kivikerhon
ensimmäinen ulkomaille

suuntautunut geomatka järjestettiin. Tuo
matka oli fossiilimatka Saarenmaalle alku-
kesällä 1995. Sen jälkeen Tampereen Ki-
vikerhon matkoja on järjestetty vuosittain.

Koska on kysymys ulkomaille suuntau-
tuvista, räätälöidyistä ryhmämatkoista,
vastuullisena matkanjärjestäjänä on aina
ollut joku matkatoimisto. Retkien yhteys-
henkilönä Suomesta ulkomaan matkatoi-
mistoihin sekä ja kivikerholaisten kesken
on toiminut pääasiassa Liisa Hertell. Pek-
ka Salonen oli Suomen yhteyshenkilönä
vuoden 1997 Unkarin-matkalla, 2003 Kri-
min-matkalla sekä 2005 Kuolan-retkellä.
Täydentäviä tietoja ja vinkkejä retkikoh-
teista ovat internetistä etsinyt varsinkin
Leena Katajapuro, mutta myös Anna-Mai-
ja Rae sekä Pekka Salonen.

Matkoillamme on myös aina asiantun-
tijana yksi tai useampi geologiopas kulloi-
sestakin kohdemaasta ja tarvittaessa tulk-
ki. Poikkeuksena ryhmämatkoista mainit-
takoon vuoden 2012 matka Idar-Obers-
teinin jalokivimessuille, jonka viisi retke-
läistä teki omatoimimatkana gemmologi
Tarmo Grönqvistin johdolla.

Matkojen jälkeen, joskus aikojenkin
päästä, pidetään mukana olleiden kesken
rento muisteluilta, jolloin jonkun kotona
laitetaan pöytä koreaksi, usein nyyttikes-
tiperiaatteella. On pientä purtavaa, suolais-
ta ja makeaa. On viiniä, kahvia ja teetä.
Eletään matkaa uudelleen sattumuksia
muistellen, matkakuvia katsellen ja kiviä
käpälöiden. Alkuvuosina kuvat olivat dio-
ja, mutta vuodesta 2004 lähtien on katsel-
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me linnanmuurilla kappaleella Pieni kan-
sanlaulu.

Seuraavana päivänä päästiin varsinai-
seen asiaan: fossiilien etsimiseen rannalta.
Kaikki löysivät. Pangan rantajyrkänteellä
kävimme kovassa tuulessa kärvistelemässä
vilusta ja katsomassa kauas merelle. Paa-
vonkallion Lassi paleli eniten, hän kun oli
teepaitasillaan. Ylimääräistä takkia ei kel-
lään ollut lainata, mutta apu löytyi heti jyr-
känteen kioskista. Pikku paukku luostari-
likööriä lämmitti ihmeesti.

Muita kohteita matkallamme olivat
mm. Kaarman dolomiittikaivokset, Kaa-
lin meteoriittikraatterijärvi, kiviverstas, jos-
sa valmistettiin erilaisia kiviesineitä.

Moskova, Venäjä
15.–19.5.1996

Museomatkalle Moskovaan osallistui 17
henkilöä. Virallinen matkanjärjestäjä:
Finnsov Tours. Tulkkina ja oppaana oli
moskovalainen rouva Rita Makarova.

Matka tehtiin Tolstoi-yöjunalla. Olin
kotona valmistanut porukalle matkaevääk-
si pikku purtavaa, ts. vihkoset venäläisiä
laulunsanoja, kuten Muuttuvat laulut,
Mustanmeren valssi, Moskovan valot,
Unohtumaton ilta ja sen sellaista. Niitä
sitten pieneen hyttiin pakkautuneena lau-
leskelimme – luvattoman myöhään yöhön.
Eikä kaikki tainnut mennä nuotilleen …

Majoituimme Intourist-hotelliin. Täs-
tä hotellista hauskana muistona jäi mie-
leen se, kun hotellin ulkoisilta valurautai-
silta paloportailta, ylimmän 22. kerroksen
kohdalta kurkottelimme ottaaksemme hy-
viä näkymiä Kremlistä komeassa yövalais-
tuksessaan. Intourist-hotellia ei enää ole.
Se purettiin meidän lähtömme jäljiltä –
tosin ei heti, vasta vuoden parin kuluttua.

Moskovassa tutustuimme Venäjän Aka-
temian A.E. Fersmanille nimettyyn mine-
ralogian museoon, jossa ihailimme mm.
upeita Fabergé-kultasepänliikkeen tuotta-
mia kiviveistoksia ja esineitä. Toinen mat-
kapäivä kului Kremlin Asehuoneen aarre-
kammiossa sekä raakatimanttien ja kruu-
nunjalokivien loistosta häikäistyneenä.
Ennätimme vielä Moskovan yliopistoon
tutustumaan yliopiston mineralogiseen
kokoelmaan.

Tutustuimme myös tiedeakatemian pie-
neen kivimuseoon, se oli uusi ja vasta hil-
jattain avattu.

Matkamme yksi huippukokemus oli
nähdä muinaiset Troijan kulta-aarteet.

Näyttely oli vasta kuukausi ennen mat-
kaamme avattu suuren julkisuuden ja dip-
lomaattisen kohun saattelemana Mosko-
van Pushkin-museossa 16.4.1996. Yli nel-
jätuhatta vuotta vanhat, mittaamattoman
arvokkaat korut ja käyttöesineet pääsivät
yleisön nähtäväksi ensimmäistä kertaa vii-
denkymmenen vuoden piilottelun jälkeen.
Puna-armeija toi 1945 aarteen salaa sota-
saaliina Berliinistä. Neuvostoliitto ei kui-
tenkaan myöntänyt korujen olevan hallus-
saan, ennen kuin presidentti Boris Jeltsin
lopulta vuonna 1993 myönsi niiden olleen
koko ajan Moskovassa Pushkinin museon
varastoissa.

Unkari
8.–11.5.1997

Matkalla oli 17 henkilöä. Vastuullinen
matkanjärjestäjä FinnHeves ja matkanjoh-
tajana Jarmo Mustonen FinnHevesistä.
Kiviasiantuntijaoppaana unkarilainen geo-
logi David Árpád.

Matkamme kivikohteet, joita oli joka
päivälle todella lukuisa määrä, sijoittuivat
Matrá- ja Bükk-vuoriston alueelle. Buda-
bestissa tutustuimme aluksi kaupunkiin ja
tietysti kuuluisaan kauppahalliin, josta
Markkolan Arni osti kääpälakin. Kevät oli
Budapestissa pitkällä.

– Hei, täällä jo sireenit kukkii, ihaste-
lee joku.

– Syreenit kukkii, sirenit ulvoo, korjaa
Veikko, hän on Sirénien sukua.

– Älä Veikko pelkää, ei me luulla että
sinä kukkisit, Anna-Maija Rae leukailee.

Matrálle päästyämme majoituimme
pieneen Domoslon kylään, josta teimme
pikkubussilla retkiä kivikohteisiin. Ensim-
mäinen retkipäivä venyi peräti 13-tunti-
seksi. Innostunut geologiopas ja erikoiset
kohteet tekivät päivästä mielenkiintoisen.

Aluksi tutustuimme kivimuseoon näh-
däksemme, millaisia mineraaleja Matrálta
löytyy. Tarjanka-joen kanjonista etsimme
andesiitti-kivilajia. Sitä löytyi monesta
muustakin kohteesta: Matrafuredista Sas-
ton andesiittilouhokselta sekä Resckin alu-
eelta. Szurdokpuspökin hylätyltä fossiili-
louhokselta löytyi fossiilien lisäksi myös
massamaista, vihertävää, ruskeahkoa ja
keltaista opaalia. Tosin opaalien keruuta
häiritsi mojova hajuhaitta. Vieressä tehtiin
hapankaalia ja saimme haisut päällemme.
Kävimme vielä Gyöngyössolymosin
ryoliittilouhoksella. Ryoliitti-tuffia löysim-
me myös Sirokissa Fortress-vuorelta.

Verpelet on pieni vulkaaninen kartio eli
tulivuoren jäänne. Sen korkeus ei päätä
huimaa, mutta toki erottuu alavasta mai-
semasta. Siinäpä oli meille hauska valloit-
tamisen paikka. Sitten Egerin seudulle,
geologimme kotikonnuille, mistä etsimme
mm. hiekkakiveä, marmoria, tippukiveä ja
dolomiittia. Tutustuimme myös Bükk-
vuoriston luonnonhistorialliseen muse-
oon.

Puola
19.–24.5.1998

Mukana oli 15 matkalaista. Vastuullinen
matkanjärjestäjä: Nokian Matkatoimisto
Oy.

Matkan pääkohteena oli Wieliczkan
suolakaivos, jonne Krakovasta on noin
kymmenen kilometrin matka. Olin mat-
kaa järjestellessäni pyytänyt, että meidät
vietäisiin kaivoksessa sinne, missä geolo-
gitkin käyvät ja missä saamme vasaroinem-
me kalkutella kiviä. Niinpä painelimme
kahden geologin johdolla, akkulamput ky-
pärissä jännittävään verkkohissiin, kahdek-
san henkilöä kerralaan alas 120 metrin sy-
vyyteen. Panimme kyllä merkille, että his-
sin sai alhaalla avattua ainoastaan ulkopuo-
lelta.

Olihan se elämys kävellä kurasaappaat
lotisten märissä ja ahtaissa kaivosonkaloissa
ja kalkutella suolakiteitä ja isohkojakin
näytekimpaleita. Geologi kertoi, että vii-
meksi neljä vuotta aiemmin hän oli vienyt

 Unkarissa piti valloittaa Verpelet, pieni
vulkaaninen kartio. Kuva: Liiisa Hertell
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sinne geologiryhmän. Harvinaista herk-
kua.

Vertailun vuoksi kiersimme sen jälkeen
myös turistikierroksen, mistä mieleen jäi-
vät mm. kaivosmiesten onkaloihin kaiva-
mat rukouskappelit krusifikseineen sekä
valtaisat kattokruunut kimaltelevine kris-
talleineen, jotka olivat yli 20 miljoonaa
vuotta vanhaa suolaa.

Suolakaivos on nykyään Unescon maa-
ilmanperintölistalla. Netti: http://
whc.unesco.org/en/list/32/

Seuraavien kohteidemme, Auschwitzin
ja Birkenaun keskitysleirikierrokset sen si-
jaan vetivät porukan hiljaiseksi. Oppaa-
namme oli keskitysleiriltä hengissä selvin-
nyt mies. Päivä oli aika kuuma ja Ausch-
witzista tultua aika moni osti mielellään
vesipullon Arbeit Macht Frei -portin ul-
kopuolella olevasta myyntipisteestä. Siinä
tilanteessa, myyjän kysyessä ”kaasulla vai
ilman”, se kuulosti aika koomiselta, kun
äsken portin toisella puolen olimme näh-
neet huoneen täydeltä tyhjiä Zyklon B -
kaasupellettejä.

Krakovassa tutustuimme vanhaan kau-
punkiin ja geologioppaan johdolla kävim-
me eräällä toiminnassa olevalla louhoksel-
la poimimassa fossiileja. Hän vei meidät
vielä pieneen mineralogiseen museoon.

Matka jatkui Tatra-vuoriston alueelle,

ko oli sisätiloiltaan vielä neuvostoajan run-
telemassa kunnossa. Hautausmaalla ja
munkkien vanhalla rukouskujalla kävelles-
sämme kannoillamme seurasi pari pikku-
poikaa hokien ”anna markka, anna liepus-
kaa”. Kirkon viereiseen rakennukseen oli
majoitettu alkoholistiperheitä.

Koillis-Unkari
ja Itä-Slovakia
1.–4.6.2000

Matkaan osallistui 19 henkilöä. Vastuulli-
nen matkanjärjestäjä: FinnHeves, oppaa-
na Jarmo Mustonen ja asiantuntijaoppaa-
na Dr David Árpád.

Koillis-Unkarissa suuntasimme Bükk-
vuoriston itälaidalla sijaitsevaan Miskolcin
kaupunkiin, jossa tutustuimme Otto Her-
man -museon mineraalikokoelmiin. Oli
myös koettava kuuluista Tapolcan mine-
raalikylpylä. Miskolcista jatkoimme Agg-
telekin luonnonsuojelualueelle tutustuen
Unkarin puoleiseen tippukiviluolastoon,
toki myöhemmin myös sen Slovakian puo-
leiseen osaan.

Itä-Slovakiassa suuntasimme mm.
Smolnikiin, Medzeviin ja Jasoviin. Etsim-
me mm. sideriittiä, kovellinia, rikkikiisua
ja hematiittia. Kaikkein erikoisinta oli ke-
rätä kalsedoneja eräältä pellolta. Pelto oli
kuivunut ja kun Marja Pitkänen agrono-
min asiantuntemuksellaan totesi kylvön
epäonnistuneen, rohkenimme varovasti
kävellä pellolla. Kuivunut ja halkeillut pel-
lonpohja oli työntänyt sisuksistaan nä-
kösälle kauniita, vaaleita ja sinisenä aurin-
gossa hohtavia kalsedonin kappaleita. Niitä
oli helppo poimia, vaikka polttava aurin-
gonpaahde haittasikin. Baryyttia löysim-
me Brehovista.

Itä-Slovakian tärkein kohteemme oli
opaalilouhos, joka sijaitsee lähellä Cerve-
nican kylää, Dubnikin vanhan kaivosyh-
tymän ympäristössä Košicen kaupungista
koilliseen. Uutta opaalilouhosta Cerveni-
cassa hallinnoivat uudet yrittäjät ja meillä
oli lupa kaivella siellä. Kaikki löysivät it-
selleen opaalia. Kauneimmat sinisenä hoh-
tavat kappaleet kuitenkin löysi Asko Vah-
tera.

Dubnikin opaalien historiaa
 Aikoinaan Unkarille kuulunut Slovakia on
jalo-opaalin klassinen löytömaa. Slanské-
ylängöltä on löytynyt erittäin korkealaa-
tuista jalo-opaalia. Opaalien hyödyntämi-

 Puolassa varmasti jännittävin kokemus oli käynti Wieliczkan suolakaivoksessa. Kumi-
saappaisiin varustauduimme valmiiksi jo autostamme lähtiessä, vaikka kuljettajamme vä-
hän huvittuneena vakuutteli, että ei niitä siellä tarvita. Tarvittiinpa hyvinkin, kun pai-
nuimme akkulamput kypärissä 120 metriä maan alle pimeisiin, ahtaisiin ja rapaisiin on-
kaloihin suolaa kaivelemaan. Suolaa löytyi tällaisessa puhtaassa muodossakin. Kuva: Liisa
Hertell

jossa vietimme kaksi päivää tehden mm.
pitkän patikkaretken geologin opastama-
na. Mikrofossiileja löytyi Zakobanesta hyp-
pyrimäen juurelta.

Venäjän Karjala
13.–16.5.1999

Pikkubussilla tehdyllä matkalla oli muka-
na 16 henkilöä, autonkuljettajana Erkki
Nurmi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Töölön
Matkatoimisto. Oppaana vuori-insinööri
Aleksanteri Manner Pitkärannasta.

Kitelässä kalkuttelimme kuuluisia gra-
naatteja, tosin jäljellä oli enimmäkseen
rupuja (heikkolaatuisia). Kustaa Vaasan
aikana Kitelän granaatteja vietiin tynnyri-
kaupalla Tukholmaan, sillä niitä pidettiin
rubiineina. Kitelä on Suomen vanhin ja-
lokivikaivos, nyt tosin Venäjän puolella.

Poikkesimme myös Ruskealassa katso-
massa marmorilouhosta, mutta siellä ei
kalkuteltu kiviä.

Kokonaisen päivän käytimme laivamat-
kaan Valamon saarelle. Jännitysmoment-
tina oli, ovatko jäät Laatokasta lähteneet,
päästäänkö matkaan. Aluksi laiva kyntikin
jääriitteessä, mutta aavalla vesi oli vapaa-
na. Muita matkustajia ei ollut, olin varan-
nut laivan vain meille. Valamon pääkirk-
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nen keskittyi siellä kahdelle kaivosalueel-
le, Libankaan ja Šimonkaan. Alueen opaa-
lit tunnettiin jo Antiikin Rooman val-
lan aikana ja keskiajalla, silloin tosin
unkarilaisina opaaleina.

Dubnikin alueelta on kaivettu
opaaleja kahden vuosisadan ajan.
Jalo-opaalin lisäksi paikalta on löy-
tynyt tavallista opaalia, maito-opaa-
lia ja hyaliittia. Dubnikin opaalit ovat
olleet lähinnä punaisen, vihreän ja si-
nivioletin värileikkiä. maitomaisella
pohjalla. Opaalit ovat olleet myös pää-
asiassa pieniä, harvoin papua tai hasselpäh-
kinää suurempia.

Kaivostoiminnan huippu ajoittuu vuo-
den 1771 tienoille ja alkoi heikentyä seu-
raavan vuosisadan puoleen väliin tultaes-
sa. Unkarilaiset pyöröhiotut jalo-opaalit
olivat erittäin suosittuja. Kauppa- ja jalos-

tuspaikka oli Wien. Vuonna 1870 tulivat
markkinoille Australiasta ja Meksikosta

löydetyt opaalit ja rikkoivat unkarilai-
sen monopolin. Markkinat täyttyivät

opaaleista ja ne menivät pois muo-
dista. Opaalien louhinta lopetettiin
vuonna 1922 ja Dubnikin kaivos
suljettiin.

Pietari, Venäjä
24.–27.5.2001

Junamatkalla oli mukana 17 osallis-
tujaa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-

toimisto Lähialuematkat.
Pietarissa tutustuimme Eremitaasiin ja

Geologiseen museoon Vasilin saarella.
Teimme myös matkan Pushkinin kaupun-
kiin eli Tsarskoe Seloon, jossa tutustuim-
me Katariinan palatsiin ja totesimme me-

Asko Vahtera löysi parhaat jalo-opaalinäyt-
teet. Kuva: Asko Vahtera

Cervenican kylän opaalipaikkamme Dubnikin vanhan kaivosyhtymän ympäristössä sijaitsi rehevässä lehdossa, ja korkeiden lehtipuiden
valo siivilöityi sopivasti paljastaen maitomaista sinistä ja valkoista opaalia. Kuva: Liisa Hertell

Tämän vanhan, Wienistä Koechertin jalo-
kiviliikkeestä ostetun timanttikorun jalo-
opaalit saattavat myöhemmin tutkimuksis-
sa osoittautua Dupnikin opaaleiksi. Kuva:
Kari A. Kinnunen

Maito-opaalia Slovakiasta, juonen korkeus
2mm. Kuva: Liisa Hertell

Kalsedonia löytyi pellosta, jossa vilja ei olut
lähtenyt kasvuun. Kuva: Liisa Hertell
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ripihkahuoneen restauroinnin hivenen
edistyneen.

Erikoista oli, että Katariinan kylpylää
ja akaattihuoneita emme millään meinan-
neet päästä katsomaan. Opas väitti, ettei
sellaisia ole, mutta kun Leena Katajapuro
oli ne netistä löytänyt, inttämäinen jatkui
– ja tuotti tulosta. Pieni rakennus (palat-
sin ja Cameronin Gallerian välissä) oli
Katariinan yksityishuoneisto, jonka alaker-
rassa oli kylpylä, yläkerrassa Uralin ja Al-
tain akaateilla päällystetyt huoneet. Varti-
janainen katseli ensin kummissaan, kun
kuvasimme seiniä ja kivivaaseja, mutta
kuultuaan keitä me olimme, hän kertoi
innokkaasti rakennuksesta. Anna Karisa-
lo tulkkasi. Talo on myöhemmin restau-
roitu keisarilliseen loistoon. Ehkäpä pie-
net figurit alakerrasta on taas kätketty.

Irlanti
9.–13.5.2002

Mukana oli yhdeksän matkalaista. Retki
tehtiin matkatoimiston kautta varatuissa
kohteissa ja suunnitellulla reitillä liikuim-
me vuokra-autoilla itse ajaen.

Aluksi tutustuimme opastetulla kierrok-
sella Dubliniin, josta jatkoimme autoillam-
me kohti Belfastia ja pohjoista. Antrimin
tienoilla pysähdyimme rantaan keräämään
piikiveä, jota oli siellä aivan silmänkanta-
mattomiin. Pääkohteenamme oli Giant’s
Causeway, joka on noin 40 000 geometri-
sin säännöllisestä basalttipylväästä koostu-
va nähtävyys Pohjois-Irlannin koillisran-
nikolla lähellä Bushmillsin kylää. Pylväät
ovat syntyneet laavakallion kutistuessa, sen
hitaasti jäähtyessä.

Vierailimme myös Bushmillsin viskitis-
laamossa.

Vaikuttava nähtävyys jyrkkine seinämi-
neen oli Cliffs of Moher länsirannikolla.
Jyrkänteet muodostuvat pääasiassa namu-
rian ikäisestä (noin 300 miljoonaa vuotta)
savi- ja hiekkakivestä; vanhimmat kivet on
löydetty jyrkänteiden alta. Jyrkänteet ovat
paikoin jopa 214 metriä korkeita. Tuuli oli
siellä tosi kylmä ja kova, upeita maisemia
oli kuitenkin sormet kohmeessa kuvatta-
va. Käyntikohteisiimme kuului myös mm.
Irlannin pohjoisrannikolla Carrowmoren
kivikautinen hautapaikka megaliitteineen.

Sligossa yövyimme yhden yön ja illalla
etsimme ne pubit, joihin paikalliset olivat
kerääntyneet soittamaan ja laulamaan.
Porukkaa täyteen ahtautuneiden pubien
välitön irkkumeininki musisointeineen oli

meille, vähän juroille suomalaisille hieno
elämys.

Hiipinä-tunturit,
Kuolan niemimaa

25.–30.7.2003
Matkalla oli 16 henkilöä. Vastuullinen
matkanjärjestäjä: Suomi-Venäjä-Seura,
Kemin osasto, asiantuntijaoppaana Apa-
tity-kaivosyhtymästä Victor Lavritsin.

Idea Hiipinästä tuli luettuamme suu-
resta Kuolan-retkestä joka tehtiin 1887.
Kuolan niemimaa oli 1800-luvulla vieä
tuntematon ”valkoinen täplä” kartalla.

Me liikuimme Hiipinä-tuntureilla ja so-
lissa kolmiakselisella Ural-autolla ja tutus-
tuimme Kirovskissa Apatity-yhtymän val-

taviin kaivosalueisiin sekä kaivosmuseoon
Anof II:ssa (jota ei enää ole). Tukikohta-
namme pidimme Apatiitin kaupungin Iso-
vela-sanatoriota, josta teimme päivittäin
kiviretkiä tuntureille ja kaivoksille.

Timanttivuori
Hauska kokemus oli se, kun nousimme
Ural-autolla erään Hiipinä-tunturin pääl-
le. Sinne, missä vuonna 1972 ja 1984
Neuvostoliiton aikana louhittiin ydinla-
tauksella malmia. Räjäytyksissä vuori on
silminnähden pullistunut ulospäin itäpuo-
lelta. Timanteistakin tässä yhteydessä hu-
huttiin. Ehkäpä niitä on etsitty mielenkiin-
nosta, koska ydinräjäytyksessä paine on
noussut niin korkeaksi, että grafiitista on

Giant’s Causeway on Pohjois-Irlan-
nin tunnetuimpia nähtävyyksiä. Se
koostuu noin 40 000 basalttipyl-
väästä. Kuva: Liisa Hertell

Megaliitteja Carrowmoren kivikautisella löytöpaikalla. Kuva: Liisa Hertell

Piikiveä Antrimista. Kuva: Liisa Hertell
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voinut syntyäkin timantteja.
Vuori oli säteilyvaaran vuoksi vielä

1990-luvulla kiellettyä aluetta, tien päässä
oli puomit ja vartijat.

Ja kuinka meille siellä kävikään. Mat-
kalla tunturille Ural-autostamme hajosi
eturengas lohkareisessa maastossa, mutta
pääsimme rengasrikosta huolimatta ylös
tunturin laelle. Eikä puomejakaan enää
ollut missään. Iloitsimme, että nythän
meillä on hyvää aikaa tutkia säteilytuntu-
rin kiviä sillä välin, kun rengasta vaihde-
taan. Rengastapa ei voitukaan vaihtaa.
Auton etuosa nimittäin painoi viisi ton-
nia, mutta tunkki oli vain kolmelle ton-
nille. Kirovskista lähetettiin meille toinen
Ural-auto. Korvaavan auton tulo kesti pari
tuntia, mikä merkitsi meille vain ekstraa.

Ydinräjäytysvuoren onkalon suuaukko
oli betonoitu umpeen. Keräsimme kivi-
näytteitä vuoren suulta ja rinteestäkin, jo-
hon kiveä oli kipattu. Löytyi myös muu-
tamia ruostuneita 13-senttisiä ratakisko-
nauloja. Vahteran Asko heti keksi, että hän
tekee naulasta korkinavaajan. Ja mulle
kans’, tilasi Syrjän Marja-Leena. Onkaloon
vievät kiskot oli purettu. Matkan jälkeen
tietysti mitattiin, olivatko tuomisemme ra-

dioaktiivisia. Eivät olleet. Ainoa säteily,
mitä tuolla huipulla saimme, tuli aurin-
gosta. Ja Hiipinän maisemat olivat mitä ko-
meimmat.

Krim, Ukraina
14.–21.5.2004

Matkalle osallistui 12 henkilöä sekä ukrai-
nalaiset ystävämme Slava ja Lilja Iljashen-
ko, jotka toimivat oppainamme. Slava on
vuori-insinööri ja syntyisin Krimiltä. Vas-
tuullinen matkanjärjestäjä: Delfa Matkat.

Aluksi tutustuimme Jaltaan ja lähitie-
noon palatseihin sekä Tsehovin taloon, vii-
nejäkin maisteltiin Massandrassa. Krimin
korkeimman huipun, Ai-Petrin halusim-
me tietysti kokea. Olipa Ai-Petrillä myös
jännittävä tsaarinaikainen jääluola, jonne
pääsi laskeutumaan vain miehenmentäväs-
tä reiästä alas jyrkkiä rautatikkaita myöten,
sepä vasta ”huippua” olikin.

Mutta huippua oli myös se 18 tunnin
retkipäivä, jolloin suuntasimme Fiat Du-
catolla kiemuraista vuoristotietä kohti
Kara-Dagin vuoria – patikoidaksemme
paikallisen oppaan johdolla 6–8 tuntia
Kara-Dagin luonnonpuistoalueella. Alu-
eelta oli mahdollista löytää mm. jaspista,

onyksia, akaattia, karneolia ja
ametistiakin, tosin ametis-

tia ei tainnut kukaan
löytää.

Sevastopolin
satamassa totesim-
me, mihin venäläi-

set olivat Krimin so-
dan aikaan upottaneet

kaikki omat laivansa. Ja Krimin sodasta
kertova panoraama oli mahtava. Tutus-
tuimme myös Balaklavan kaupunkiin ja
Hersonesin raunioihin. Hersones, eli mui-
nainen Taurien Khersonesos, sijaitsi nykyi-
sen Sevastopolin alueella. Raunioilla uni-
kot kukkivat ja arkeologit tutkivat.

Ikimuistoinen retkipäivä oli myös
Bakchsarain tataarikaupungissa. Kaupun-
ki leviää pitkin Churyuk-Su -joen kanjo-
nia. Kaanin palatsi syynättiin ensin ja sit-
ten patikoimaan kanjonin toiselle puolel-
le, ylängöllä lepäävään muinaiseen Chu-
fut-Kale -luolakaupunkiin. Sinne Krimin
kanaatti aikoinaan perusti ensimmäisen
pääkaupunkinsa. Hiostava kiipeäminen
kannatti, sillä kokemus luolakaupungissa
oli sanoinkuvaamattoman hieno. Tuntui
kuin aika olisi pysähtynyt ja olisimme siir-
tyneet jonnekin 800-luvulle jKr, jolloin
paikalla vieraili Pyhä Kyrillos, kyrillisten
kirjainten keksijä.

Hiipinässä Ramsayn
reittiä 27.7.–1.8.2005

Matkalla oli 17 henkilöä. Vastuullinen
matkanjärjestäjä: Suomi-Venäjä-Seura,
Kemin osasto, oppaana Aarno Laakso.

Matkalaisten ryhmä jakautui pariksi
päiväksi kahteen osaan.

Ryhmä I, jonka ryhmänjohtajana toi-
mi Pekka Salonen, vaelsi Ramsayn reittiä
Hiiipinä-vuorilla paikallisen oppaan joh-
dolla. Mukana omat teltat, varusteet ja
eväät ja yöpyminen tuntureilla. Seuraava-
na päivänä ryhmä patikoi alas tunturilta

 Ural-automme nö-
köttää rengas tössönä
tunturin laella Hiipi-
nässä odottaen kaverik-
si Kirovskista vara-au-
toa. Sillä välin kaikki
ovat syynäämässä kiviä
tai kuvaamassa upeita
maisemia. Nyrkinko-
koinen musa on tuolta
paikalta. Sahauspinta
paljastaa, että sisus on
tiivistä sinisenvihertä-
vää kivilajia, jonka ar-
velen olevan tinguaiit-
tia. Kuvat ja “aarteet”:
Liisa Hertell

Krimin kiviä: vasemmalla kalsedonia Kara-
Dagista, löytäjä Anna-Maija Rae, oikealla
Rita Herralan löytämä kivinäyte tataarien
marmorilouhokselta. Kuvat: Liisa Hertell
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Kirovskista pohjoiseen vievään laaksoon,
josta auto haki retkeilijät Apatiitin sanato-
rioon.

Ryhmä II lähti autolla Revdan kautta
Lovozeroon. Seuraavana päivänä samaa
reittia takaisin Apatiittiin. Matkalla nous-
tiin 1116 metriä korkealle Lujaururt-tun-
turille, josta maisemat Seitajärvelle, Um-
pajärvelle sekä Hiipinä-tuntureille.

Viimeinen retkipäivä oli molemmille
ryhmille yhteinen. Kaikki lähtivät bussilla
Vienanmeren rannalle, Umbaan ja Varzu-

Kohteitamme olivat mm. Banska Stiav-
nican kaupunki ja sen kaivosmuseo sekä
Lubietova-Libethen ja Povraznikin kaivok-
set. Lubietovasta Veporin vuoristosta löy-
tyi mukavasti kaunista vihreää pseudoma-
lakiittia.

Povraznikissa Polana-vuoristossa Dusan
vei meidät yllättäen käymään erään pienen
kaivajaporukan hallinnoimalla opaalimon-
tulla. Osuimme hyvään saumaan. Siellä oli
menossa slivovits-snapsien nappailu. Meil-
lekin tarjottiin. Kaivajat olivat nimittäin
hetki sitten nostaneet montusta hienon
kimpaleen puuopaalia. Kippisteltiin löy-
dön kunniaksi. Kaivanto oli ahdas, mie-
henmentävä, mutta syvähkö kuoppa. On-
nekkaana sain ostaa heiltä toisen, pienem-
män puuopaalin, joka myös oli hetkeä ai-
emmin kaivettu maan uumenista. Kiven
pinta oli vielä viileä ja samettisen kostea.
Alueen puuopaalit ovat väriltään useimmi-
ten oranssin-, punaisen- ja ruskeansävyisiä.
Oranssi on hyvin harvinainen. Minun os-
tamani opaali oli sisältä suklaanruskeaa.

Starohorske-vuoristossa sijaitsevalla pie-
neltä Spania Dolinan kaivosalueelta kaik-
ki halusivat löytää Dusanin meille esitte-
lemää devilliiniä. Vähän väliä juostiin hä-
nen luonaan näyttämässä: onko tämä nyt
sitä, tai tämä. Alue on tunnettu kuparis-
taan ja kaivostoiminnan juuret juontavat
aina pronssikaudelle saakka. Dusanin
mukaan alueella esiintyy 75 eri mineraa-
lia. Löysimme devilliinin lisäksi ainakin
kuparikiisua, sinkkivälkettä, aurikalsiittia
ja atsuriittia.

Eräänä iltana sikäläinen geologiseura
järjesti meille Banska Stiavnicassa mineraa-
lipörssin, jotta voimme ostaa heiltä heidän

löytämiään slovakialaisia kiteitä ja mine-
raalinäytteitä.

Tutustuttuamme myös Banska Bystri-
kan kaupunkiin ennen kuin suuntasimme
Korkea-Tatralle patikoimaan. Aivan hui-
pulle ei ollut pääsyä muuta kuin vaijeri-
hissillä, ja sekin oli suljettu. Tuuli oli vaa-
rallisen kova. Vähän harmitti. Tatran jäl-
keen tutustuimme upeaan Ochtinska Ara-
gonite -luolaan. Myöhemmin teimme ve-
nematkan Unkarin rajan tuntumassa Cave
Domican tippukiviluolassa.

Tsekki
26.4.–3.5.2008

Tsekinmaata kiertämässä oli mukana 20
matkalaista. Tsekinkielen tulkkina oli Hel-
singistä Sirpa Seppälä. Asiantuntijaoppaa-
na geologi Jan Vojtek. Vastuullinen mat-
kanjärjestäjä: Agritours.

Aluksi päivä Prahassa, sitten geologin
matkassa Brezové Horyn kaivosmuseoon
ja Pribramin alueen kaivoshistorian näyt-
telyyn; myöhemmin kivinäytteiden keräi-
lyä Uranium-kaivoskuilun (kuilu 16) alu-
eelta ja Vrancicesta (Aleksander-kaivos),
josta voi löytää 82 erilaista mineraalia.

Seuraavan päivän mineraalien keräily-
paikkojamme olivat mm. Chebja ja Kras-
no, josta löytyi mm. volframiittia, apatiit-

Rapautuneita tulivuoren jäänteitä ja vähemmän rapautuneita kiviharrastajia Kara-Dagin
huipulla Krimillä. Kuva: Liisa Hertell

 Glendoniitti Vienanmeren rannalta,
Umbasta. Kiteet ovat kalsiitiksi muuttunut-
ta ikaiittia. Kiven halkaisija 17 mm. Kuva:
Liisa Hertell

 Pseudomalakiittia
pieni pyramidimainen
nen kide Lubietovasta,
Podlipan kaivoksesta,
Slovakiasta.

 Kivivasara mallia
veteraani Spanska
Stiavnican kaivok-
sesta. Kuvat: Liisa
Hertell

gaan. Umban seudulta etsittiin ”siilikiviä”
eli glendoniitteja. Varzugasta merenrannan
tuntumasta taasen löytyi ametistia ja fluo-
riittia.

Keski-Slovakia
7.5.–13.5.2006

Matkalle osallistui 17 henkilöä. Vastuulli-
nen matkanjärjestäjä: FinnHeves, asian-
tuntijana mineralogi Dusan Kušik ja tulk-
kina Vera Mészaros.
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tia ja kassiteriittia. Jáchymovissa keräsim-
me mineraaleja (Ag, U) sekä Krusne Hory
-vuorilta (Erzgebirge) oli mahdollista et-
siä 33 eri mineraalia, joihin kuului mm.
kaatialiitti. Päivän päätteeksi ajoimme uu-
teen majapaikkaamme, joka sijaitsi Deci-
nissä, alueella jota myös Tsekin Sveitsiksi
kutsutaan.

Aamulla kypärät ja kivivasarat reppuun,
matka jatkui autolla Usti nad labeniin, jos-
sa Mariánská Skálan toiminnassa olevalla
kaivoksella saimme kalkutella natroliittia,
kalsiittikiteitä, apofylliittiä ja muita mine-
raaleja. Seuraavat kohteet olivat Podsedice
ja Jicin, pyrooppigranaattilouhoksen alue,
siellä noukimme maasta granaatteja. Tu-
tustuimme myös Turnovin tehtaaseen, jos-
sa böömin granaatteja seulottiin ja rikas-
tettiin. Tämän alueen Böömin granaateis-
ta on Kari A. Kinnusen kirjoittama artik-
keli Mineraliassa nro 1/2012. Illaksi Jese-
niky-vuorille vapunaattoa viettämään vuo-
ristohotellissa.

Vapunpäivän aamuna suuntasimme
Zulován louhokselle ja Zlate Horyssa teim-
me ekskursion entisen tuotantolaitoksen
Rudene Dolyn historiallisille kaivoksille ja
kuiluille. Päivän toinen kohde oli Zlato-
rudné Mlýnyn ulkoilmakaivosmuseo, jos-
sa oli myös mahdollisuus ostaa mineraale-
ja paikalliselta keräilijältä.

Seuraavana päivänä lähdimme kohti
Länsi-Moravaa, poikkesimme Rozná-Hra-
diskossa keräämässä mineraaleja ja jatkoim-
me pääkohteeseemme Kutna Horan van-
haan hopeakaupunkiin. Päättäjäistilaisuu-
dessa meillä oli mahdollisuus ostaa geolo-
gi Jan Vojtekilta hänen kokoelmastaan
mineraalinäytteitä Tsekin kohteista, joista
emme itse mahdollisesti olleet löytäneet
tarpeeksi edustavia näytekappaleita. Janil-
la kun oli hyviä näytteitä. Tosin kovin uraa-
nipitoisia ei kannattanut ostaa, koska nii-
tä tuskin olisi saanut tuotua maahan. Itse
löysin Uranium-kaivoskuilu 16 -paikasta
kimpaleen, jossa on pinnaltaan keltaista
uraniniittia ja sekundäärimineraalina vih-
reää uranospiniittiä.

Ural
13.–22.5.2010

Matkalla oli ennätysmäärä, 34 osallistujaa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ugrimatkat,
oppaana ja tulkkina Leo Baskine Ugrimat-
koista. Matka tehtiin junilla, busseilla ja
lentäen.

Aluksi tutkittiin Pietarissa Geologisen

instituutin kivimuseo. Matka jatkui junalla
toista vuorokautta Volgan mutkaan Ma-
rinmaalle, välillä vaihdoimme rautapyörät
maastolinja-autoihin ja seikkailu jatkui
huonoja teitä rytyyttäen kohti Shahunjaa,
Tonshajta ja Oshatin kylää. Ulkomarilai-
sessa Oshatin kylässä marimummot otti-
vat meidät vastaan leipomuksiaan laulaen
tarjoillen. Käytyämme marilaisessa uhrileh-
dossa ja tavattuamme karhun kanssa otel-
leen miehen, jatkoimme matkaa kohti
Vjatka-jokea, jonka penkoista geologiopis-
kelijat ovat kaivaneet dinosauruksen (pa-
leosauruksen) fossiileja. Vesi oli vielä sen
verran korkealla, että joen jyrkälle hiekka-
penkalle meillä ei ollut urheilemista.

Vjatka-joen fossiileihin pääsimme tu-
tustumaan privaatisti puolilta öin Kotel-
nicin fossiilimuseossa. Elikkä olimme ai-
kataulusta hieman jäljessä, mutta Venäjäl-
lä löytyi joustavuutta museon aukioloai-
koihin. Vajaa tunti oli aikaa museossa, sit-
ten oli kiirehdittävä Kotelnicin asemalta
klo 01:05 lähtevään Permin junaan.

Permin yliopistossa geologian ja mine-
ralogian laitoksen johtaja, professori Rus-
tem Iblaminov piti meille hyvän luennon.
Hän on tataari ja vei meidät yliopiston jäl-
keen tutustumaan Permin tataarimoskei-
jaan. Myöhemmin Kajanovon kylässä kä-
vimme vielä pienessä maalaismoskeijassa
sekä erään tataarirunoilijan kotona.

Mutta eteenpäin kohti Kunguria. Er-
makin jyrkillä fossiilikallioilla kalkuttelim-
me fossiileja. Kungurin jääluola oli harvi-
nainen nähtävyys ja aivan toista kaliberia
kuin pikkuruinen jääluola Ai-Petrillä. Seu-

raavaksi ajoimme maastobusseilla pieneen
Puna-Jasylin kylään, jossa vierailimme ku-
vanveistäjä Aleksander Ovtshinnikovin
kotona. Taiteilija esitteli meille kiviveistok-
siaan. Ostinpa hänen taideteoksistaan teh-
dyn kirjankin. Taiteilijan kanssa teimme
patikkaretken seleniittilouhokselle ja ala-
basteripaikkaan, josta hän etsii veistoma-
teriaalinsa.

Kungurista lähdimme junalla Uralin
länsipuolelle Jekaterinburgiin. Pääkohtee-
namme oli Molyshevan smaragdilouhos,
josta löytyi hyvin tavallista vihreää beryl-
liä. Onnekkaat Railamot, Timo ja Hely,
löysivät puhtaan smaragdinkin. Vierailim-
me myös Molyshevan smaragdihiomossa,
josta oli mahdollisuus ostaa hiottuja sma-
ragdeja. Asiantuntijaoppainamme oli kaksi
Jekaterinburgin yliopiston geologian ja
mineralogian professoria, Juri Gorbachev
ja Oleg Popov. Muilta kaivoksilta, noin
sadan kilometrin säteellä Jekaterinburgis-
ta löytyi mm. kvartsikidesykeröitä, stillbiit-
tiä, fluoriittia ja akvamariinia.

Tutustuimme myös Jekaterinburgin yli-
opiston geologisiin kokoelmiin sekä ja
erääseen kivitaidenäyttelyyn. Hauskaa oli,
että Jekaterinburgissa oli samaan aikaan
myös kivimessut, jonne tietysti mentiin
tekemään löytöjä.

Montsegorsk–Murmansk
17.–20.2.2011

Kivimuseomatkaan osallistui 7 matkalais-
ta. Matkaoppaana Arto Laakso ja vastuul-
linen matkanjärjestäjä: Suomi-Venäjä-Seu-
ra, Kemin osasto.

Uralinmatkalaiset Puna-Jasulin kylässä. Kuva: Leo Baskine
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Näiden alueiden luontoa voi talvella
sanoa jopa kauniiksi, koska lumi peittää
kaivosten saastuttamat, kuolleet maisemat.
Montsegorskissa tutustuimme viehättä-
vään kivimuseoon ja Murmanskissa koh-
teina olivat kivi- ja luontomuseo sekä ydin-
jäänmurtaja Lenin, jossa Leena Katajapu-
ro fyysikon asiantuntemuksellaan selvitti
meille ydinreaktorin periaatteita.

Åland
27.–29.5.2011

Tässä listassa rankkasin Ahvenanmaan fos-
siileineen ja vieraine kielineen ulkomaan
kohteeksi. Mukana oli 21 kiviharrastajaa,
asiantuntijaoppaana fossiiliguru Keijo Hil-
tunen Ahvenanmaalta.

Rantauduttuamme Ahvenanmaalle jo
alkumatkasta Keijo opasti meidät paik-
kaan, jossa häntä kiinnosti nähdä, vieläkö
suomalainen menee vaikkapa läpi harmaan
kiven, eli pystymmekö hakkaamaan kovas-
ta kalkkikivestä irti mahdollisesti hoksaa-
mamme fossiilin. Onnea ja löytämisen iloa
oli, harmaasta kivestä ”nyhdettiin” trilo-
biittia, mustekalaa ja kristalliomenaa. Tä-
män jälkeen pysähdyimme Bomarsundin
linnoituksella, jossa Keijo piti meille his-
toriasulkeiset.

Seuraavana päivänä tutustuimme Ecke-
rössä Jakt & fiske -museoon, jossa alkupa-
lana näimme Keijo Hiltusen löytämiä fos-
siileja. Illansuussa Keijo laittoi autotallis-
saan pöydän koreaksi löytämistään fossii-
leista ja esitelmöi fossiilien tutkimuspro-
jektista, joka tehdään yhteistyönä Suomen
Luonnonhistorian Keskusmuseon ja Ruot-

sin Naturhistoriska Riksmuseetin kanssa,
mukana on myös muutama mikrofossiili-
en spesialisti Virosta

Apatiitti, Kuola
9.–12.2.2012

Mukana oli 8 kiviharrastajaa. Yöjunalla
Kemiin josta matka jatkui autolla Hiipi-
nätuntureille Apatiittiin. Vastuullinen
matkanjärjestäjä Kemin Suomi-Venäjä-
Seura ja matkanjohtajana Arto Laakso
Kemistä.

Matkan päätarkoituksena oli tutustua
”Kivinen kukka” -korukivimessuihin, jot-
ka järjestettiin Apatiitin kaupungin kult-
tuuripalatsissa. Lisäksi meillä oli harvinai-
nen tilaisuus tutustua Hiipinän alueen
kaikkiin ortodoksikirkkoihin ja kuulla
kirkkojen ihmeelliset tarinat.

Idar-Oberstein, Saksa
23.–25.5.2012

Omatoimiseen matkaan jalokivimessuille
Idar-Obersteiniin osallistui viisi henkilöä.
Matkaoppaana gemmologi Tarmo Grön-
qvist.

Messujen lisäksi tutustuttiin myös pai-
kallisiin kivimuseoihin ja käytiin ostamassa
raakakiviä jalokiviliikkeestä.

Apatiitti, Kuola
12.–17.2.2013

Jälleen olimme Apatiitissa. Mikä tuonne
Hiipinä-tunturien kainaloon oikein vetää.
Mukana oli 10 kivikerholaista. Vastuulli-
nen matkanjärjestäjä Kemin SVS ja mat-
kanjohtajana Arto Laakso.

Matkalla tutustuimme Hiipinä-vuorten
kaupunkeihin Apatiittiin ja Kirovskiin.
Tästä matkasta on Mineraliassa nro 4/
2013 Liisa Hertellin kirjoittama juttu
”Kuolan retki maailman laidalle, tai mel-
kein”.

Kaliningrad
4.–11.5.2013

Matkaan osallistui 29 henkilöä, autonkul-
jettajana jäsenemme Kari Pulkkinen. Vas-
tuullinen matkanjärjestäjä oli latvialainen
Scandiktour-matkatoimisto.

Matkareitti pääpiirteissään: Tampere–
Helsinki, Länsiterminaali–Tallinna–Rii-
ka–Palanga–Klaipeda–Kuurin kynnäs –
Kaliningrad–Kaunas–Jurmala–Tallinna–
Helsinki–Tampere. Tästäkin matkasta on
Liisa Hertellin kirjoittama juttu Minerali-
assa nro 3/2013.

Italia
7.–11.5.2014

Matkalle osallistui 20 henkilöä. Vastuulli-
nen matkanjärjestäjä: Xenia Tours Oy ja
matkanjohtajana Satu Myllys. Geologiop-
paana Giovanni Guidi.

Italian matkan pääpaino oli kivi-intar-
sia- ja mosaiikkitaiteessa, näinollen matka
suuntautui Bergamosta Firenzeen ja Ra-
vennaan. Aivan toisenlainen huippukoke-
mus kuitenkin odotti meitä Corcian vuo-
ristossa: 1320 metrin korkeudessa, vuoren
sisässä oli marmorikaivos, jonne huikeaa
vuoristotietä ryskytimme nelivedoilla. Sitä
ennen räpelsimme melkeimpä voimiem-
me äärirajoilla tippukiviluolassa, joka on
korkeuseroltaan maailman suurimpia.
Luolaston alin taso on 400 metrissä ja kor-
kein kohta 1650 metrissä. Liisa Hertellin
artikkeli Italian-matkasta on julkaistu Mi-
neraliassa nro 3/2014.

 Pietariin
9.–13.10.2014

Matka tehtiin Princess-Marie -laivalla ja
mukana oli 20 henkilöä. Vastuullinen
matkanjärjestäjä: Turun Neva Tours.

Matkan kohokohta oli tutustuminen
Shuvalovin palatsissa keväällä 2014 avat-
tuun Fabergé-munien ja muiden aarteiden
näyttelyyn. Muita kohteita, kuten Venä-
läisen taiteen museota, merimuseota jne.
matkalaisilla oli hyvää aikaa tutkia oma-
toimisesti. Majapaikkanamme oli Sokos-
hotelli Olympic Garden. Sen lähellä oli
Teknisen Instituutin metroasema. 

Smaragdeja kiilleliuskeessa, näytteen halkaisija 29 mm. Löytäjä Timo Railamo, Molysheva,
Ural. Kuva: Kari A Kinnunen
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K esällä kiertelin turis-
tiaikaan Helsingin
keskustan matka-
muistomyymälöitä.
Etsin kotimaisesta
kivestä valmistettu-
ja matkamuistoja,

mutta yhtään ei osunut silmiin. Hyl-
lyt notkuivat kaukomaiden muovisia
halpatuotteita, joihin oli maalattu tai

teipattu Suomi-aiheisia tekstejä ja ku-
via.

Helsingin Kauppatorin turisteille
suunnatuilla myyntipaikoilla sentään
tuli vastaan spektroliittia koruina ja
raakakivinä. Laajin valikoima spektro-
liittia oli Marko Hirvosella. Marko
kertoi, että varakkaita risteilyturisteja
kivi kyllä kiinnostaa. Hänkin harmit-
teli matkamuistojen vähäistä kotimai-

Kari A. Kinnunen

Kivivitriini on kuva-albumi, josta värit eivät haalistu.
Kivillä on taipumusta herättää eläviä muistikuvia vuosien
takaa matkoista, tapahtumista ja ystävistä.

 Marko Hirvonen on myynyt kaivoksensa spektroliitista valmistettuja hopeakoruja vuodesta 2005 Helsingin Kauppatorilla enimmäkseen
ulkomaisille turisteille. Tätä ennen hänen isänsä Jarmo Hirvonen myi spektroliittia useamman vuoden ajan. Katajarasiat ovat myös Markon
itse valmistamia. Tällaista toimintaa toivoisi syntyvän kotimaisten korukivien ympärille. Kuvat: Kari A. Kinnunen

 Naantalin Kuparivuoren graniitista val-
mistettu tinakoru on harvoja kotimaisia
matkamuistoksi suunniteltuja koruja. Pu-
nainen graniitti on karbonatiittijuonien
muuttamaa sivukiveä Naantalista, Ukko-
Pekan sillan viereisestä kalliosta, Kuparivuo-
resta. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen

suusastetta.
Miksi näin? Meillä olisi laaja vali-

koima paikallisia kiviä tarjottavaksi.
Koruissa voitaisiin käyttää kotimaista
kultaa ja mahdollisesti kotimaisten
kaivosten hopeaa. Lapin kultahippu-
jenkin myynnistä turisteille on pohjoi-
sessa jo vuosikymmenten kokemus.

Kokosin tähän juttuun eri maista
tuotuja kivimatkamuistoja. Mikä niis-

KIVETKIVET
muistoina matkoista
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sä olisi sellaista, jota meille voisi sovel-
taa. Minkälaiset kivet toimivat matka-
muistona, kiinnosti selvittää.

Ostetut kivet
Useissa maissa on niin omaleimaisia
kivimateriaaleja, että ne soveltuvat
matkamuistoiksi ilman mitään alkupe-
rätarraa. Tällaisia ovat esimerkiksi Bal-
tian maiden, Kaliningradin ja Puolan
meripihkat. Itämeren kultana meripih-
ka on niin tuttua, että se käy sellaise-
naan matkamuistoksi. Jopa englannin-
kielinen nimitys Baltic amber, Baltian
meripihka, edistää myyntiä.

Samankaltaisia myyntitykkejä ovat
Kiinan jadet, Australian opaalit, Kes-
ki-Afrikan malakiitit, Välimeren mai-
den onyksit (aragoniittikiveä), Tuni-
sian erämaanruusut (kipsikidesikeröi-
tä), Brasilian akaatit, Uruguyan ame-
tistit, Sveitsin savukvartsit, Sri Lankan
kuukivet ja safiirit sekä Tansanian si-
niset zoisiitit, tansaniitit. Ja tässä on
vain lyhyt lista tunnetuimmista. Ame-
rikan osavaltioilla on niilläkin omat ni-
mikkokivensä, jotka samalla ovat mat-
kamuistokiviä.

Muita tunnettuja kivimateriaaleja
ovat Intian, Kanadan, Grönlannin,

Kenian ja Chilen saippuakivityypit.
Yhteistä niille on esihistoriasta jatku-
nut perinnekäyttö. Nyt niistä valmis-
tetaan perinteitä kunnioittaen turisteil-
le muistoesineitä. Suomen saippuaki-
vestä, harmaasta vuolukivestä, ne eroa-
vat värikkyydellään ja kuvioinnin elä-
vyydellä. Parhaimmillaan ne ovat kuin
erikoisia jaspiksia.

Lähes joka maasta löytyy matka-
muistoiksi sopivia kiviä, mutta harvat
niistä ovat edes omassa maassaan tun-
nettuja. Myynnin merkittävä este on-
kin mielestäni ihmisten vähäinen tie-
tous kotiseutunsa erikoisuuksista. Pai-
kallisilla kivikerhoilla olisi tässä tilaus-
ta levittää tietoa ja synnyttää uusia työ-
paikkoja.

Valmiit kivikokoelmat
Suurissa turistikohteissa on vuosikym-
meniä kaupattu matkailijoille kiviko-
koelmia. Kokoelmassani on niitä Sri
Lankasta, Kanarian saarilta, Neuvos-
toliitosta ja Australiasta. Varmasti mo-
nissa maissa on vastaavia kokoelmia.
Varsinaisessa matkamuistomyynnissä
tällaisia kivikokoelmia ei yleensä näe,
mutta luontokohteiden myymälöissä
kylläkin.

 Meripihka on yleinen matkamuisto Itä-
meren eteläisten rantojen maista. Kuvan
purjevene on valmistettu Puolassa, jossa Ka-
liningradin ohella on suurimmat meripih-
kaesiintymät. Veistokseen on käytetty meri-
pihkan päätyyppejä sameasta kirkkaaseen.
Kirkkaat meripihkat ovat yleensä painekeit-
timessä öljyllä kirkastettuja. Sameat ovat kä-
sittelemättömiä eli luonnontilassa. Niissä
erottuu yhä meripihkan jähmettyneet vir-
tauskuviot kymmeniä miljoonia vuosia sit-
ten, kuten veistoksen purjeveneen purjeessa
ja alustan aaltomuodossa. Kokoelma ja
kuva: Kari A. Kinnunen

 Geologi Paunu Oivasen ammattilaisen ottein keräämiä lomanäytteitä Kyprokselta. Hiekka kulki kätevästi käytetyissä diafilmipurkeissa.
Nyt joutuu turvautumaan pieniin vitamiinipurkkeihin. Minigrip-pussit sopivat pikkukivien kuljettamiseen. Tärkeintä on merkitä näyt-
teenottopaikat ja muut tiedot hyvin jo paikan päällä kartalle. Matkan jälkeen niitä on enää vaikea muistaa. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Kotimaisia kivikokoelmia voisi
odottaa löytävänsä esimerkiksi Heure-
kan ja Luonnontieteellisen keskusmu-
seon myymälöistä. Niissä näkee taval-
lisesti vain ulkomaista tusinatavaraa,
korukiviä ja fossiileja ilman tarkempia
löytöpaikkatietoja. Toivottavasti vali-
koima laajenee kotimaahan päin. Se
olisi kaikkien etu. Esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaalla on aikoinaan valmistet-
tu Haapaluoman pegmatiitin mineraa-
leista korttia, johon on liimattu lou-
hoksen tärkeimpiä keräilykiviä.

Satu Hietala kertoi myös, että Kar-
jalan tasavallan Sortavassa on myynnis-
sä paikallisista kivistä koottuja koko-
elmia. Karjalan historiallisten kaivos-
kohteiden pohjalta suunniteltu Mining
Road -matkailuprojekti on samalla li-
sännyt kiinnostusta paikallisiin kiviin
matkamuistoina. Ehkäpä Outokum-
mun kaivosmuseokin saa kaivoskivien-
sä kokoelman tulevaisuudessa myymä-
läänsä Karjalan kaivosreitin Suomen
päähän.

Arkeologisten kivi-
esineiden jäljitelmät
Arkeologiaa ja geologiaa on harvem-
min yhdistetty muistoesineissä. Mek-
sikon maya-veistoksien jäljitelmät ovat
näistä malliesimerkki. Obsidiaanista ja
jademaisesta kivestä veistetyt kulttihah-
mot ovat niin aidon näköisiä, että
maastavientiin on hyvä säilyttää osto-
kuitit laukussa. Samoin on Egyptissä.
Lähes kaikki turisteille Kairon basaa-
reissa myytävät basalttiset kissaveistok-
set ovat väärennöksiä mutta erinomai-
sen taidokkaita. Usein ne on valmis-
tettu valamalla basalttijauheen ja muo-
vin seosta muotteihin. Pintaa on vii-
meistely hiomalla ja kiillottamalla, vie-
läpä pikkuisia murtumia iskemällä,
basaariostajan hämäämiseksi.

Kiinassa jaden käyttö nivoutuu
maan kulttuuriin ja historiaan. Jades-
ta yhä valmistettavien reikäkivien his-
toria ulottuu kivikauteen ja taivaan-
kulttiin.  Jopa Pekingin ostoskeskuk-
sissa on laajoja jademyymälöitä.
Useimmat turistit ostavat jade-esinei-
tä Kiinan käyntinsä muistoksi. Aitoa
jadea, nefriittiä tai jadeiittia, esineistä
on vaikea löytää. Enemmistö on jade-
maista serpentiniittiä, boweniittia, tai
taidolla vihreäksi värjättyä kvartsiittia.

 Kiinassa jadea on työstetty perinteiseen
reikäkivimuotoon kivikaudelta asti. Vastaa-
via reikäkivimuotoja tunnetaan Suomenkin
kivikaudelta mutta vain liuskeeseen veistet-
tynä. Bi-levyksi kutsuttu muoto ilmentää ul-
kokehän osalta taivasta ja reikä maata. Sa-
malla se kuvastaa ying ja yang voimia. Kii-
nalaisille itselleen bi-levy on matkoilla on-
nea tuottava amuletti. Bi-jade kiinnitetään
punaisella langalla silkillä vuorattuun kir-
jekuorta muistuttavaan koteloon. Se sujaute-
taan perinteisesti matkalaukkuun. Kuvan
bi-jade on valmistettu Burman jadeiitista.
Keisariajalla niitä tehtiin nefriitistä, serpen-
tiniitistä ja monista muista vihreistä kivis-
tä. Bi-levyjä myydään nykyään Kiinassa
myös matkamuistoksi. Kuvan jadekiekko on
Pekingistä. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kin-
nunen

 Neuvostoliiton ja nyky-Venäjän aatera-
kennelmien erot ilmenevät mainiosti mat-
kamuistoissa. Neuvostoliitossa arvomateri-
aaleja haluttiin tuoda jokaisen toverin ulot-
tuville. Esimerkki tästä on jadekappaleista
koottu pannunalusta. Tulikuumakaan kat-
tila ei päässyt polttamaan pöytää. Samalla
se on geologille tyyppikokoelma Siperian ja-
den, nefriitin, värisävyjen vaihtelusta. Ko-
koelma ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Sateenkaariobsidiaanista valmistetut ol-
meekkipäiden pienoisjäljitelmät ovat halut-
tuja matkamuistoja Mexico Citystä. Kiven-
käsittely oli Meksikonlahden rannikon ol-
meekkien kulttuurissa taidokasta. Arkeolo-
gisia suoria vastineita tällaisille esineille ei
ole, joten tullissa ei välttämättä seuraa ikä-
vyyksiä. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnu-
nen

 Meksikossa ja Väli-Amerikan maaseutu-
kylissä myydään turisteilla kiviveistoksia an-
tiikkina, vaikka ne ovat paikallista nyky-
tuotantoa. Materiaalikaan ei ole jadeiittia,
mayojen ”vihreää kultaa”, vaan useimmiten
saippuakiveä, kuten tässä veistoksessa. Ra-
hanmenetyksen lisäksi vaarana on joutua
tullissa kuulusteluun arkeologisten esineiden
salakuljetuksesta. Harvan tullimiehen silmä
riittää tunnistamaan aitoa antiikkiveistos-
ta taidokkaasta jäljennöksestä. Arkeologin
arvion saaminen voi kestää päiviä, ja ne
olisivat pitkiä sikäläisessä putkassa. Kokoel-
ma ja kuva: Kari A. Kinnunen
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Myyjät jopa antavat ostajan käteen pii-
kin, jolla voi testata jaden aitoutta.
Värjätty kvartsiitti on sopivasti hieman
kovempaa kuin nefriitti tai jadeiitti. Ja
ostaja menee vipuun.

Keisari-Kiinassa vihreän kiven mi-
neraloginen laatu tosin ei ollut sellai-
nen kohtalon kysymys kuin nykyään.
Ainakin neljääkymmentä vihreää hie-
norakeista kiveä kutsuttiin jadeksi.
Kullakin niistä on yhä oma liitteensä
jade-nimen edessä. Ja ne ilmoitetaan
kiinalaisissa kivikaupoissa edelleen.
Kiinankielen kirjoitusmerkkejä  ja sen
kulttuuria ymmärtämätön ostaja ei
kuitenkaan näistä hienouksista voi olla
mitenkään tietoinen.

Itsekerätyt kivet
Kiviharrastaja on matkamuistojen suh-
teen etuoikeutetussa asemassa, sillä
hänelle sopivia kiviä kertyy matkoilla
mukaan aivan huomaamatta. Rantaki-
viä keräävät tietysti muutkin, nuoret
ja vanhat.

Monissa maissa pitää kuitenkin
muistaa olla tarkkana tulleissa, sillä
kulttuuri- ja luontokohteiden suojele-
miseksi kivien maastavienti voi olla
kiellettyä. Tiukimpia tullivirkailijoita
löytyy Turkista ja Lanzaroten lentoken-
tältä. Venäjänkin määräykset kivien
suhteen voivat yllättää, sillä siellä on
mahdollista vaatia maasta vietäville ki-
ville ministeriön valtakirjaa, jonka saa
Moskovasta.

 Kanadalainen perinneveistos saippuaki-
vestä. Aluksi eskimot itse veistivät matkai-
lijoille veistoksia, mutta nykyään tämäkin
ala on enemmän teollista. Monet veistokset
on tehty muovin ja kiven seoksesta. Kokoel-
ma ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Neuvostoliiton aikana sikäläiset geologit
toivat tuliaisina Suomeen tällaisia kiviko-
koelmalaattoja. Niihin oli istutettu vihre-
än jaspislevyn päälle tärkeimpiä Uralin, Si-
perian ja Kuolan koru- ja koristekivilajeja.
Turisteille myytiin silloisessa Leningradissa
vastaavia mutta pahviin liimattuja näyte-
kokoelmia. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kin-
nunen

 Nyky-Venäjän kiviesineissä heijastuu
tsaarinajan kivienkäyttö. Rodoniittinen ra-
sia muistuttaa tyyliltään Fabergén tuotan-
toa. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Itä-Suomen vuolukiveä on hyödynnetty
kivikaudesta saakka. Esimerkiksi Kansallis-
museon Huittisten hirvenpääkirves on val-
mistettu vuolukivestä yli seitsemän tuhatta
vuotta sitten. Vuolukivellä olisi kaikki mah-
dollisuudet nousta Suomi-kiveksi spektrolii-
tin rinnalle. Kuvassa on vuolukivestä tehty
snapsilasi ja jääkuutioita. Kiven kylmänva-
rauskyky mahdollistaa juoman viilentämi-
sen. Yleisönsuosiota kuitenkin himmentää
vuolukiven vähäinen tunnettuus turistien
keskuudessa ja arkisen harmaa väri, kun sitä
vertaa muiden maiden lämpimän värisiin
saippuakivityyppeihin. Kokoelma ja kuva:
Kari A. Kinnunen

 Kynätelineen muovialustaan valettu
akaattilevy on Michiganin Copper Count-
ryn matkamuisto kynätelineenä. Lake Su-
periorin akaatti on samalla viereisen Min-
nesotan nimikkokivi. Kokoelma ja kuva:
Kari A. Kinnunen

 Lanzaroten krysoliitteja (jalokiviluokan
oliviini) ja oliviinikiviä, joita ympäröi
musta basalttikuori, on myynnissä Kanari-
an saarilla. Maapallon vaipasta, kymme-
nien kilometrien syvyydeltä, basalttisulan
mukana nousseet vihreät oliviinikiven pa-
laset ovat suosittuja matkamuistoja. Suo-
mesta näitä Kanarian muistoja löytyy mat-
kailijoiden jäljiltä takanreunuksilta kuk-
kapenkkeihin asti. Muutamia on lähetetty
GTK:hon mahdollisina meteoriitteina tun-
nistettavaksi, kun kiven ostohistoria on
päässyt ihmisiltä unohtumaan. Kokoelma
ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Kanarian saarten suosituimpia itse ke-
rättyjä matkamuistoja ovat mustat basalt-
tiset rantakivet. Kuvan kiven poimi Timo
Railamo Teneriffalta. Hän on hionut sen
pinnan tasaisemmaksi, jolloin kiven luon-
ne muuttuu korumaiseen suuntaan. Samaa
tapaa ovat nuoret korusepät käyttäneet laa-
vakivien muovaamiseksi nykykoruihin sopi-
viksi. Kuva: Kari A. Kinnunen
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 Erämaan ruusut ovat tyypillisiä Tunisian tuliaisia. Ne ovat hiekassa kasvaneita kipsiki-
teiden sikeröitä. Amerikan erämaan ruusut ovat baryyttisikeröitä. Näyte ja kuva: Kari A.
Kinnunen

 Jalokoralli on uhanalaisten lajien listalla. Varsinainen suojelu on ollut EU:ssa vuosia
kiistanalaista, sillä esimerkiksi Italialla on merkittävää korallipyyntiä ja korutuotantoa.
Kannattaa kumminkin olla Välimeren maissa ja muualla varovainen. Maastavienti voi
edellyttää erikoislupaa. Suuri osa jalokoralleista on kuitenkin värjättyä valkoista korallia,
mutta tunnistaminen on vaikeaa ilman mikroskooppia. Näyte ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Sri Lanka (Ceylon) on ollut kuuluisa ja-
lokivistään tuhansia vuosia. Raakajaloki-
viä ei nykyaikana ole saanut viedä pois
maasta. Kivien kiinnittäminen matkamuis-
totauluun onkin ollut oivallinen tapa kier-
tää määräyksiä. Muutoin kaikki maasta
vietävät jalokivet piti olla hiottuja. Tämä
johti kivien suuripiirteiseen hiontaan. Sa-
nonta alkuasukashionta tuleekin näin kä-
sitellyistä kivistä. Ne piti hioa uudelleen
ennen koruun istuttamista, ja kiven painos-
ta menetettiin huomattava osa. Kokoelma
ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Australia on sekin tunnettu kaivoksis-
taan, mineraaleistaan ja jalokivistä. Mat-
kamuistokorteissa on malminäytteitäkin,
sillä Australiassa kaivosteollisuuteen on suh-
tauduttu myötämielisesti. Kokoelma ja kuva:
Kari A. Kinnunen

 Teneriffan Teide-tulivuo-
ren laavanäytteitä on voinut
ostaa matkamuistoksi, vaik-
ka alue on kansallispuistoa
ja kivinäytteiden keräämi-
nen kiellettyä. Kuvan vuo-
sikymmeniä vanha laavako-
koelma sisältää Teiden tär-
keimmät kivityypit. Tällai-
sia kivikokoelmia voisi koo-
ta kotimaisistakin kivistä!
Kokoelma ja kuva: Kari A.
Kinnunen
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 Tippukivet ovat yleensä kiellettyjä mat-
kamuistoja. Paikkakunnan kiviliikkeissä
niitä kumminkin on myynnissä. Niitä saa-
daan esimerkiksi louhinnan tielle osuneista
luolista. Ostokuitti ja tosite kannattaa maas-
ta lähtiessä pitää tullissa mukana. Näyte ja
kuva: Kari A. Kinnunen

 Malin bauksiittikiviset helmet voivat olla
ongelmallisia matkamuistoja, koska osa niis-
tä on arkeologisia esineitä. Osa taas on myö-
hempää tuotantoa ja turisteille valmistettu-
ja. Helmien ikää on asiantuntijankin vai-
kea arvioida. Näytteet ja kuva: Kari A. Kin-
nunen

 Kultaseppä Aarne Alhosen valmistama hippukoru, jossa 25 mm pituinen hippu Lem-
menjoen Pehkosenkurulta ja viistehiottu ametisti (9,7 mm) Jukka Kelan Yli-Luoston
ametistikaivokselta. Kalliitkin korut voivat samalla olla matkamuistoja eri maiden arvo-
materiaaleista ja kultasepäntaidon tasosta. Kuva: Kari A. Kinnunen

 Shungiitti on erikoinen hiilikivi Karja-
lan tasavallasta. Kiveä on käytetty Venäjäl-
lä koristekivenä satoja vuosia ja siihen on
uskottu liittyvän taikavoimia. Hyvin ideoi-
tu matkamuisto on Sortavalasta. Kokoelma
ja kuva: Satu Hietala, GTK

 Combarliitti (Combarlita) on Chilen
kansalliskivi. Jaspismaisesta mutta hyvin
pehmeästä kivestä valmistetut esineet ovat
myynnissä turistipaikoissa. Kuumien vesien
ja happojen muuttama vulkaaninen tuhka
on noin 70 - 80 miljoonan vuoden ikäistä.
Kivi sisältää pääosin kaoliinia ja hematiit-
tia, joka värjää kiven punertavaksi. Kiveä
on käytetty kiviesineisiin satoja vuosia. Toi-
nen tyypillinen Chilen kivi on lapis lazuli,
mutta sillä ei ole ollut samanlaista perin-
teistä kauas historiaan ulottuvaa käyttöä.
Esine ja kuva: Kari A. Kinnunen

 Lakeuden kivikerhon valmistama Haa-
paluoman kivikortti oli harvoja kotimaisia
kivimatkamuistoja. Kuva: Satu Hietala,
GTK

   Karjalan tasavallan kivikokoelma Sor-
tavalasta. Kokoelma ja kuva: Satu Hietala,
GTK
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Kivien suojelu on toisaalta ymmär-
rettävää. Jos jollain arkeologisella tai
geologisella ainutlaatuisella kohteella
vierailee vuosittain jopa miljoona tu-
ristia, niin ilman kieltoja kivet ja muu-
rinkappaleet kyllä vähitellen hupenisi-
vat rannoilta ja raunioista. Tämähän
ei lopulta olisi kenenkään etu.

Ammattilaisten kivinäytteet
Geologitkin rahtaavat matkoiltaan ki-
viä. Niitä vain ei tavata kutsua matka-
muistoiksi vaan asiallisesti ekskursio-
näytteiksi. Samasta touhusta kummin-
kin on kyse. Geologien kokousmatkoi-
hin liittyy usein ekskursioita lähistön
geologisiin kohteisiin ja nähtävyyksiin.
Ne tehdään ennen tai jälkeen varsinais-
ten kokouspäivien. Oppaina toimii
seutua hyvin tuntevia geologeja, ja
näytteiden kerääminen on pieni kan-
salaisvelvollisuus. Kivien rahtaaminen
kotimaahan on usein sekin valmiiksi
järjestetty.

GTK:n Geonäyttelyn kivikokoelma
on saanut alkunsa tällaisista geologien
matkoiltaan tuomista kivistä. Myös
viimeisimmät lisäykset, kuten Suomen
kattavin kimberliittikokoelma, on

koottu tutkijoiden työmatkoiltaan tuo-
mista näytteistä.

Eräillä geologeilla kerääminen on
mennyt niin veriin, että he eivät pääse
siitä lomallaankaan eroon. Minulla oli
aikoinaan GTK:n malmigeologin Pau-
nu Oivasen kanssa molempia ilahdut-
tanut tapa. Kun Paunu paljasti, mihin

 Kreikan lomasaarien rantasorassa on Välimerelle tyypillisten kalkkikivien rinnalla usein
korukiviäkin, sillä vulkaaninen kallioperä on suosinut niiden muodostumista. Niillä on
voinut olla jo antiikin aikoina käyttöä, sillä paikallismuseoiden sinettikivet ja kivihelmet
on usein hiottu samankaltaisesta aineksesta. Tutkimuksia tästä ei kuitenkaan löydy. Krei-
kan saarilla nykyään myytävät turistikivet ovat tavallisimmin Etelä-Amerikan värjättyä
akaattia ja kalsedonia. Kuvassa on Santorinin rantasoraa. Siitä löytyy kovia vulkaanisia
kivilajeja, fossiilikalkkikiveä, punaisia jaspiksia ja kalsedonia. Kivet ovat Kalevi Hokkasen
lomamatkallaan keräämiä. Kuva: Kari A. Kinnunen

hän seuraavaksi oli matkustamassa,
niin aloin kerätä kohteesta tietoa. Laa-
din leikkimielisen ennusteen, mitä
mineraaleja ja korukiviä kohteesta saat-
taisi löytää.

Matkoillaan Paunu sitten keräsi so-
pivan määrän näytteitä. Hiekat ja so-
rat hän sujautti pieniin muovipurkkei-
hin ja kivinäytteet minigrip-pusseihin.
Tarkat löytötiedot ja karttamerkinnät
hän tietysti aina merkitsi. Palattuaan
hän toi näytteet minulle. Kotona mik-
roskopoin ja määritin niitä. Tämän jäl-
keen tarkasteltiin yhdessä kiviä ja en-
nusteen osuvuutta. Käytäntö oli kum-
mallekin iloksi. Näin huomasi käytän-
nössä kuinka vaikeaa korukivilöytöjen
ennustaminen on.

Monen muunkin geologin kanssa
minulla on ollut samoja harrastuksia.
Näin olen saanut vuosien mittaan kat-
tavan kokoelman kiviä eri puolilta
maailmaa. Kollegat puolestaan ovat
saaneet uskottavan tekosyyn autoaje-
luille oudoissa maisemissa. Kuulemma
vaimot ja muut seuralaiset ovat olleet
järjestelyyn tyytyväisiä, sillä aurinko-
rannat ovat paras paikka pikkukivien
etsintään. Viime vuosina olen saanut
paljon valokuvattavaa ja tutkittavaa
myös kiviharrastajilta. Siitä kaikille täs-
säkin vielä lämmin kiitos.

Varsinkin karkea hiekka ja rantaso-
ra kertovat kattavasti alueen kivistä ja
mineraaleista. Pieneen purkkiin mah-
tuu tuhansia näytteitä, ja usein niiden
joukkoon osuu alueen harvinaisuuk-
sia. Onpa näin päätynyt muutamia li-
sämerkintöjä eksoottisilta saarilta maa-
pallon jalo- ja korukivikarttaan, jota
tuntemani sveitsiläinen geologi-gem-
mologi kokosi.

Päätyminen kirpputoreille
Tusinamatkamuistot heitetään kierrä-
tykseen tai roskiin usein jo seuraavassa
muutossa, mutta kivet tapaavat säilyä
muistoina jopa jälkipolville. Lopulta
muistokivien määränpää voi tosin olla
kirpputorin pöytä. Siellä myyjä levit-
telee käsiään kun ostaja kysyy: mistä-
hän nuo kauniit kivet ovat?

Jokaisen kivenkerääjän kannattaakin
merkitä kiviensä löytötiedot huolella
paperille. Silloin näytteistä on joskus
iloa muillekin. Kivethän uhmaavat ai-
kaa kauemmin kuin me ihmiset. 

 Malliesimerkki hyvin ideoidusta kotimai-
sesta matkamuistokivestä on Pirjo Kosken
Heurekan Tiedekeskukseen toteuttama mus-
ta savukvartsikide (morion). Kuva: Pirjo
Koski
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Jonkin aikaa sitten mi-
nulle ehdotettiin artik-
kelin kirjoittamista kivi-
miehen kulkupeleistä,
niihin liittyvästä rekvi-
siitasta ja kokemuksista-

ni niiden käytöstä. Koska vasta
joulun pyhinä sain erään työlään
kirjoitusprojektin ja siihen liitty-
vän mittavan taustatyön tehtyä,
enkä keksinyt oikein miten tällä
kertaa aiheesta kirjoittaisin, niin
jutunteko ei ottanut sujuakseen.
Kun hiljattain tapani mukaan siir-
ryin päivän geologian opinnoista
iltasatujen pariin sängyssä lojuen,
tuli jutun rakenne pikkuhiljaa nä-
kyviin kuin vuoristo sumusta pal-
jastuen tai mikroskoopin tarken-
nusnuppia pyörittäessä.

Tästä artikkelista saamme ta-
vallaan kiittää tai syyttää luke-
maani kirjaa: erään japanilaisen
lempikirjailijani Bashon koostet-
tuja runoja ja matkakertomuksia
(Alati matkalla: Matkakertomuk-
sia, päiväkirjoja, runoja; Kai Nie-
minen, Basam Books, 2012).

KIVI-IHMISTEN
HARHAPOLUT

Kiviretkien tekeminen on ainakin
osalle meistä se ehkä maukkain
pala kiviharrastuksen pöytätar-
jonnasta. Mikä sen mukavampaa
on kuin suunnitella reissuja luon-
toon tai muihin kohteisiin. En-
nen matkaan lähtöä uneksitaan
mitä kaikkea päivän kohteessa
voisi kokea ja löytää, varusteita
pakataan kuumeisesti kulkupeliin
tai kasseihin, ja edellisenä päivä-
nä voivat ulkopuoliset huomata
tiettyä poissaolevan tuntua ja la-
sittuneisuutta onnettoman hai-
rahtuneen katseessa. Kenties ki-
vipoloisen silmissä kiiltelevät hy-

vin muodostuneet kiteet ja kau-
niit raakakivet, tai seireenien lail-
la korvaan laulavat petolliset jä-
tekivikasat, jotka viettelevät vaik-
ka korviin laittaisi Odysseuksen
tavoin vahatulpat. Ja totisesti, se
nopeutunut pulssi, ylivilkas aja-
tusvirta sekä miltei hiuksia nos-
tattavan odotuksen tunne kun
ensimmäiset louhostien tai -po-
lun poikkeavat kivensirpaleet osu-
vat silmiin: ei se kaikki tunnu val-
lan vuosien saatossa vähenevän.
Mitenkös nyt näin sielläkin, jos-
ta oli itselleen vannonut edellisen
käynnin jälkeen, että ainakaan sii-
hen paikkaan ei enää uudestaan
menisi?

REISSUMIEHEKSI SYNTYNYT
VAIKO JUURETTOMUUTTA?

Mietin itsekseni onko omalla his-
torialla ja elämän käänteillä ollut
kenties olennainen rooli siinä
miten itsellä kiviharrastus on ke-
hittynyt ja nimenomaan siinä,
että todella pitkän syväjäädytyk-
sen jälkeen innostus on herännyt
uudestaan eloon, melkein pahim-
malla mahdollisella tavalla: “elin-
ikäinen invaliditeetti” voisi ehkä
kuulua jonkun lääkärin diagnoo-
si.

Olen pohtinut syitä jatkuvaan
tarpeeseen lähteä yhä uudestaan
kiviretkille, yhä uudestaan opis-
kella jotakin uutta geologian osa-
aluetta ja pinnistää läpi mikro-
skoopin tai kameran linssistön
“harmaan kiven”, kohti uusia
“saavutuksia”. En tiedä onko se
jännityksen, haasteiden ja uteli-
aisuuden lisäksi myös juuretto-
muutta, oman pienen lintukoton-
sa hakemista suuresta ja häliseväs-
tä, välillä raskaasta maailmasta
jota ei tahdo ymmärtää.

eli reissumiehen kiviset polut

Joel Dyer

Ken viettää elämänsä keinuvalla laivalla tai
kulkee vanhuutta vastaan suitset käsissään,
alati matkalla, on matkalla kotona.

Alati matkalla,

Basho (Kai Nieminen, suom.)

Tuulinen uudenvuodenpäivä pojan kanssa Walesinvuorilla vuonna 2000. Kuva: Kristiina Dyer

Aamusumussa taas polku kutsuu. Patikkaretkellä Vancouver-

saarella 1980-luvun lopulla. Kuva: Joel Dyer,

Leirinuotiolla 1980-luvun lopulla Vancouver-saarella, tule-
vaisuus auki. Kuva: Kristiina Ståhlberg (=Dyer)

“
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Alati matkalla sitä itsekin tun-
tuu Bashon lailla olevan: laskin
että olen elämäni aikana asunut
neljässä eri maassa, viidellätoista
eri paikkakunnalla ja kolmessa-
kymmenessä eri osoitteessa ja ikää
on nyt viidenkympin hujakoilla.
Jo pienenä poikana Kanadassa
perheemme asui monessa eri
osoitteessa ja eri provinssissa, tu-
hansien kilometrien päässä toisis-
taan. Suomessa uusäitini vuoksi
maahan muuttaneena ja koulun-
käynnin loppuun suorittamisen
jälkeen sitä sitten lähti takaisin ra-
pakon taakse opiskelemaan kemi-
aa, mutta vain vuodeksi.

Kummallinen vimma ajoi ta-
kaisin Pohjolaan, opiskelemaan
toista luonnontiedettä. Tulevan
vaimoni tapasin intin jälkeen kir-
jallisuustieteen opintojen ääreltä.
Päätimme interrailin ja kesäduu-
nin jälkeen mennä avoimeksi
ajaksi Kanadaan, maailmaa val-
loittamaan.

Tällä kertaa valtameren taka-
na tuli vietettyä puolisentoista
vuotta, tehden hanttihommia
kasvihuoneilla, rankkaa metsän-
istutusta Kalliovuorilla – ai, kun
en vielä tuolloin kiviä sillä silmällä
jaksanut katsoa! – kirsikanpoi-
mintaa ja taimienistutusta hedel-
mätarhoilla, lopuksi upealla Van-
couver-saarella minä puutarhatöi-
tä, vaimo kotikäyntiavustajan
hommia. Tämän jakson jälkeen
jämähdimme opintoihin ja töihin
takaisin Suomeen peräti kymme-
neksi vuodeksi. Sitten oli vuoros-
sa puolentoista vuoden jakso pai-
kassa nimeltä Manchester, UK.

Tuohon aikaan saattoi atk-am-
mattilainen valita työpaikkansa ja
palkka oli vähintään mukava, li-
säksi sai reissata Walesin kukku-
loilla viikonloppuisin, vaikka ve-
tistähän se touhu sielläpäin välil-
lä oli. Esikouluikäinen poikam-
mekin omaksui hetkeksi kunnon
manselaisaksentin.

No, ajat muuttuivat ja minä
ajauduin lopulta kai pakosta yrit-
täjäksi kun atk-boomi ensimmäi-
sen kerran meni ohi 2000-luvun
alkupuolella. Vuonna 2010 yritin
päästä eroon yksinyrittäjän ahdin-
gosta, kun tuurilla tärppäsi palk-
katyö Irlannin Dublinista, mutta
8,5 kuukautta  enimmäkseen
erossa perheestä otti liian tiukil-
le. Työ ja maisemat olivat kyllä
hienot. Nyt taas ollaan toistaiseksi
kotona Tuorilassa, jossa vimmas-
saan sitä purkaa innostustaan, ja
joskus murheitaankin kivenmuri-

koihin, tunteja juurikaan laske-
matta.

Seuraavaksi onkin pohdittava-
na, mistä tuttujen kohteiden li-
säksi aloittaisi uuden tutkimus-
projektin, sillä niin vakavaksihan
tämä hauska ja kiehtova harras-
tus on mennyt. Hyvät ideat ovat
tervetulleita ja tiedoksi ei-tutuil-
le, että erityisesti rapakivi- ja peg-
matiittiesiintymät kiinnostavat.
Mietinnässä on myös ottaisivat-
ko Norjan poijaat keski-ikäisen
miehen vielä palkkahommiin,
mutta taidan hourailla. Kaikki
harrastaminen kuitenkin maksaa
ja jollakin se täytyy kustantaa.

FILOSOFOINNISTA

KÄYTÄNNÖN ASIOIHIN

Nyt vasta aletaan lähestyä varsi-
naista aihetta, jota artikkeliehdo-
tus koski, eli filosofointi jääköön
hetkeksi. Viime vuoden lopulla
vaimo otti haltuunsa todella kä-
tevän ja käytännöllisen pikku
kaupunkimaasturini, joka oli lois-
tava apu (vieraissa) rankametsis-
sä, atk-hommissa, sienten ja pa-
kurin keruumatkoilla sekä erito-
ten kivireissuilla.

Ehdotin vaimolle, että voitai-
siin hommata tilalle vanha asun-
toauto, sillä kumminkin yhdellä
autolla emme maaseudulla pärjäi-
si, kun lisäksi on yrityskin olevi-
naan. Lisäksi sitä alkaa olla ikää
ja poika kohta lähtee vuorollaan
huitomaan maailmalle, on harras-

tuksia, ja voisi yrittää tehdä edul-
lisia reissuja vaikka kahdestaan.
Asuimmehan vaimon kanssa ai-
kanaan Kanadassa monta kuu-
kautta muunnetussa GMC
(=Chevy) pakettiautossa, kierrel-
len paikasta toiseen eräänkin han-
kalan USA:n rajavartiomiehen
halveksimina “reissuduunareina”.
Oi, ne puusta suoraan poimitut
persikat, jotka laitoimme tuulila-
sin taakse herkullisiksi kypsy-
mään, niitä en milloinkaan un-
hoita.

EDESTAKAISIN AJELUN
TUSKASTA MATKAILUAUTON

KÄYTTÄJÄKSI

Jokainen kivireissaaja varmaan
joskus tuskastuu siihen, että pääs-
tääkseen mielenkiintoiseen koh-
teeseen, voi joutua matkaamaan
helposti 150–300 kilometriä
suuntaansa. Kunnon reissuilla voi
usein mennä pelkästään edesta-
kaisin ajamiseen 4–6 tuntia. Sii-
hen tärkeään eli kivien kaivami-
seen, kivikasan päällä eväiden syö-
miseen, ohimennen luonnon tar-
kasteluun, ja taas vihoviimeisten
pölyisten ja häikäisevien kivivuor-
ten sekä sammaleisten lohkarei-
den työlääseen tonkimiseen täy-
tyisi myös varata ainakin 8 tun-
tia, mieluiten 10–12 tuntia.

Ei sen jälkeen välttämättä hir-
veästi innosta lähteä iltamyöhään
ajamaan kotiin, tuntien taipalei-
den päähän. Silmät kun ovat so-

keutuneet kvartsi- ja albiittikim-
paleista, ja näkökentässä vilisevät
vain pienet mustat läntit ja luke-
mattomat pienet sekä isommat-
kin kiteentapaiset, eikä keskivii-
vaa meinaa erottaa. Kun vielä vai-
vana ovat kolottavat jäsenet, kalk-
keutuneet selkänikamat (kaive-
taan, vaikka kuinka polttaisi) ja
päällä on hikiset vaatteet. Mikäli
pesuvesi, puhdas varapaita ja su-
kat unohtuivat, niin rattiin palaa-
minen ei houkuttele.

Viime vuoden lopulla siirryin
sitten oman matka-auton käyt-
töön kiviharrastuksessa. Käydes-
sämme vaimon kanssa päiväret-
kellä luonnonpuistossa, oli muka-
vaa ulkoilun lomassa nauttia soh-
valla istuen lämmintä teetä ja pik-
kuleipiä, katsellen mahtavaa mai-
semaa ikkunasta. Ennen kulkupe-
lin hankkimista otin netistä sel-
vää eri merkkien ja mallien omi-
naisuuksista ja eritoten potenti-
aalisista ongelmista.

Meillä oli mukana tuttu ja sy-
vällinen veteraanikaravaanari kat-
somassa pari autoehdokasta. Sa-
maa suosittelen kaikille muille ko-
kemattomille, koska valmistelu ja
kokeneen tiedot voivat säästää ai-
nakin joiltakin isoilta murheilta
myöhemmin. Yksi asia, joka on
hyvä pitää mielessä, on ilman
muuta se, että kannattaa ottaa
isommalla moottorilla ja turbolla
varustettu malli, jotta mäkisessä
maastossa eri tarvitse kiroilla ja

Kivitaloja, vehreitä kukkuloita ja lampaita Manchesterin lähitienoilla. Kuva: Joel Dyer, 2000.
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turhaan vinguttaa kalliisti pie-
nempää vaihdetta.

Yllättäen, meidän 2.8L turbo-
malli, joka painaa kolmisen ton-
nia ja ottaa tuuleenkin, kuluttaa
parhaimmillaan alle kymmenen
litraa sadalla kilometrillä. Se on
tietyissä oloissa vähemmän kuin
pikkumaasturimme vastaava.

FIAT ELI FIX IT
AGAIN, TONY

Jopa 70–80 prosenttia matkailu-
autoista on rakennettu Fiatin run-
gon ja koneiston ympärille. Asia,
jonka olin vuokrakokemusten ja
mm. netin keskustelujen perus-
teella ennestään oppinut oli se,
että Fiat etelän helteen ja kulttuu-
rin syntytuotoksena ei välttämät-
tä ole tarkoitettu aina Pohjolan
oloja varten, vaikkakin korit ovat
usein esim. Saksassa hyvin tehty-
jä ja toimivia.

Lukuisat, suurpiirteisyydestä
johtuvat “ongelmat” tai epämää-
räisyydet kuten bensamittarin jat-
kuva sekoilu paitsi täytenä (jep!),

nuksia, apua tien päällä ja vertais-
tukea. Tarkoituksena on myös
kaiken varalta liittyä yhdistyksen
kautta Autoliiton jäseneksi, sillä
se on halpaa ja auttaa tilanteessa,
jossa rakkaiden italialaisystävieni
maassa valmistettu kulkupeli
päättää oikutella syrjäseudulla oi-
kein olan takaa. Omasta mieles-
täni ja kokemukseni perusteella
varautuminen sattumuksiin kivi-
reissuilla harvoin on liiallista vaan
päinvastoin, toki en ole optimis-
ti.

MATKA-AUTO
KIVITUTKIJAN ASUNTONA

JA REISSUVEHKEENÄ

Mikäli viihtyy hyvin itsensä tai
kivikumppaninsa kanssa pienes-
sä tilassa eikä vaadi liikoja, voi pie-
nikin meidän kaltainen (5,6 m)
ajoneuvo olla varsin riittävä elä-
miseen ja kivihommiin. Hyvä
niin, sillä koskaan ei tiedä jos jou-
tuu välillä ulkoruokintaan, siis
tehkäämme se mukavasti ja vaik-
ka kivipatojen äärellä, kyllä luit oi-

Tuorilan takapihan räjäytyskiviä tutkimassa vuoden 2007
putkiremontin yhteydessä. Kuva: Joel Dyer

Kiviä riittää nykyisellä asuinpaikkakunnalla, Merikarvialla
niin maalla kuin meressä. Kuva: Joel Dyer

ohjauksen vetäminen satunnaises-
ti suuntaan jos toiseen (tuttua),
sisälämmittimen säätöjen oikulli-
suus (hep!), katastrofaalinen huo-
hottimen jäätyminen kovilla pak-
kasilla, monenmoiset pikku säh-
köliitäntöjen häiriöt ovat “omi-
naisuuksia”, joihin on syytä tot-
tua ja varautua. Itse olen ottanut
pakon edessä sen linjan, että pik-
kuhäiriöt yritetään selvittää ja
korjata itse. Jopa ajohytin ylimää-
räinen ääni- ja lämpöeristämisen
toteuttaminen esim. Motonetin
tarvikkeilla ei sekään ole maalli-
kolta näköjään ylivoimaista.

Isommat huollot sitten vaati-
vatkin jo lakin ottamista kouraan,
sitten tutun mekaanikon luokse
kipin kapin. Yrittäkää, ystäväni,
hankkia mekaanikko, joka korjaa
vain sen mitä tarvitsee ja kertoo
jos pelkosi ovat tarpeettomat, eikä
myy mitä osia ja palveluita vain,
jotta rahaa tulisi.

Karavaanariyhdistykseen lii-
tyin oitis, sillä netin kautta ja
muutenkin saa hyvin jäsenalen-

Patikkaretkellä saniaisten valtaamalla kukkulalla Dublinin
eteläpuolella vuonna 2010. Kuva: Kristiina Dyer

Kilkeen kalliomuodostelmia Irlannin lounaisrannikolla.
Kuva: Joel Dyer

kein.
Omalta kannaltani on joitakin

seikkoja jotka ovat “työauton”
ominaisuuksissa tärkeitä. Keitto-
mahdollisuus, jääkaappi ja sänky
ovat itsestäänselvyys, samoin kak-
si yhdentoista kilon kaasupulloa,
mieluiten ei tyhjiä. Kasetti-wc,
juokseva vesi ja suihku pikkuisel-
la kaasuboilerilla ovat mukavia
nekin, todettakoon. Lämmitys on
myös tärkeää viileillä keleillä, joi-
ta riittää kenttäkauden aikana.

Olen yllättynyt miten muka-
vasti pieneen tilaan saa säilytysti-
loja perusastioille, varavaatteille,
kiviharrastajan työvälineille, tut-
kimusvälineille, parille matkakir-
jalle ja totta kai aina paikkansa
löytyy myös rakkaille aamutos-
suille ja villasukille. Takana oleva
tila on mahtava paikka säilyttää
lekaa, rautakankea, retkikenkiä tai
saappaita, näytelaatikoita jne. eikä
auto sotkeennu niin kuin ennen.

 Aggregaattia ja pientä porava-
saraa talttoineen olisi joskus mu-
kava päästä maastossa käyttä-
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mään, joten katsotaan jos saisi ag-
gregaatin mahtumaan johonkin,
bensat poistettuna paloturvalli-
suussyistä. Joissakin kohteissa kun
ei mitenkään muuten kuin ko-
neellisin avuin pysty irrottamaan
tiettyjä näytepaloja, kun kyseessä
on kovaa ja miltei yhtenäistä kal-
liota.

ONKO ASUNTOAUTOSTA
KENTTÄLABORATORIOKSI?

Artikkelia pohtiessani mietin voi-
sinko nyt ensimmäistä kertaa ero-
tella ja tutkia osan näytteistä jo
paikan päällä kohteessa. Käsi ylös
nimittäin ne, jotka ovat raahan-
neet kotiin kymmeniä tai satoja
kiloja tavallaan turhia kiviä jotka
napataan mukaan varmuuden
vuoksi: näillä on muuten Minda-
tissa oma “mineraalimääritelmä”
leaverite, jolle aikanaan ehdotin
suomennosta “tulipahanotettua-
iitti”.

Viime päivinä kävin läpi nel-
jästä eri kohteesta kerättyjä ja säi-
lyttämisen arvoiseksi todettuja
näytteitä. Muutamasta näyttees-
tä löytyikin kuin tyhjästä muuta-
ma läntti, jotka pitää yrittää lä-
hettää analyysiin. Lopuista syr-
jään laitettiin lahjoitettavaksi yksi
laatikollinen, neljä muuta laati-
kollista sai uuden kodin ulkona
olevista kivikasoista, joista kuka
tahansa voi poimia mukaansa
kymmeniä eri mineraaleja aivan
vapaasti, tervetuloa käymään.

Asuntoautoon tai -vaunuun
voi vallan hyvin ottaa mukaan
nettiyhteydellä varustetun kan-

nettavan tai tabletin, luupin ja
esim. halvan USB-mikroskoopin,
raaputin- ja viirutarvikkeet, pik-
kupullon laimennettua suolahap-
poa tai 10-prosenttista etikkaa,
sekä kameratarvikkeita.

Vaihtosähköä saa akuista in-
vertterin kautta joksikin aikaa ja
auton voi välillä pöräyttää käyn-
tiin lyhyeksi aikaa varmuuden
vuoksi. Karavaanivehkeissähän on
12 V valaistus omasta takaa ja it-
sellä on ajatus pikkuhiljaa korva-
ta halogeenilamput ja loisteput-
ket LED-valaisimiin jolloin ener-
giatehokkuus paranee huomatta-
vasti.

MUITA NÄKÖKOHTIA
KARAVAANARIKSI
RYHTYMISESSÄ

Järjestely, jossa keräily- tai tutki-
muskohteessa ollaan yötä, on sii-
nä mielessä hyvä, että on mahdol-
lisuus tehdä pitempiä päiviä ja
keskittyä kunnolla keräämään
näytteitä, joiden löytäminen voi
olla hyvin pikkutarkkaa, työlästä
ja aikaa vievää. Esimerkkeinä vai-
keista kohteista voisi mainita
omalla kohdalla esim. (nykyään)
Viitaniemi, Laitila, Kemiön koh-
teet sekä turhauttavakin Töysä,
joka tosin on sekin tuottanut yl-
lätyksiä, jotka ovat herättäneet
tutkijoiden mielenkiinnon. Hyvä
ettei kaikki vaiva ja työ ole men-
nyt hukkaan.

Nykyään kun on myös paljon
puhetta hiilijalanjäljestä ja talou-
dellisista haasteista, on mielestä-
ni fiksua olla kohteissa 1–2 yötä

kerrallaan – jos se vain on mah-
dollista – kuin että ajaisi samaan
paikkaan jatkuvasti päiväksi. Tä-
män lisäksi se, että väsyneenä aje-
taan edestakaisin pitkiä matkoja,
voi johtaa tapahtumaketjuun,
joka koituu kohtalokkaaksi itsel-
le, perheelle ja viattomille ulko-
puolisille – asia jota en vähätteli-
si.

PERÄSTÄ KUULUU

Koska en vielä ole pahemmin
käyttänyt asuntoautoamme kivi-
reissulla, joudun palaamaan asi-
aan myöhemmin, vaikka lyhyen
raportin muodossa syksymmällä,
kunhan vuoden 2000 automme
on minua vielä tuolloin kotiin asti
kuljettanut. Ja kunpa oppisin kir-
joittamaan ytimekkäästi ja lyhy-
esti, kuten mestari Jorge Luis Bor-

ges loistavissa ja monimerkityk-
sellisssä novelleissaan!

Karavaanarikäytännön mu-
kaan annetaan usein autolle kut-
sumanimi, kuten veneille. Päätin
jo heti alussa, että nimeksi anne-
taan Suuri Hupsu eli Taigu, joka
mukavasti kanadalais-suoma-
laisittain tuo mieleen myös taigan
ja siten suuren, kutsuvan erä-
maan. Nimi Suuri Hupsu juon-
tuu toisesta japanilaisesta lempi-
kirjailijastani ja zen-munkista
Ryokan (1758–1831), joka käyt-
ti itsestään tuota kutsumanimeä.
Kanssakulkijat ja lukijani voivat
sitten itse päätellä viittaako Tai-
gu omassa tapauksessani kuskiin
vai temperamenttiseen kulkuneu-
voon, itse tiedän totuuden. Hy-
vää keräilykauden odottelua vain
kaikille kiviystävilleni! 

Matkailuauton takaosaan mah-
tuu alemmas kivi- ym. työkalut
ja ylös aggregaatti, muita vara-
laitteita sekä perusnesteitä. Kuva:
Joel Dyer

USB-mikroskoopilla zoomausta kenttätutkimusyksikössä. Kuva: Joel Dyer

Vuoden 2015 ensimmäinen kiviretki. Fiat ei tykän-
nyt hurjalla etuvedollaan mutta takapainoisuudellaan
pihan jääkerroksesta, huolimatta nastarenkaista. Siis-
pä poravasaralla talttaamaan pois kiteistä mineraa-
lia nimeltä jää, jottei tule uudestaan samaa juuttu-
misongelmaa.
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inulta on monta ker-
taa kysytty, miten
pääsee aloittamaan
kiviharrastusta. Mitä
pitää tietää? Mitä

tehdään ja minne mennään?
Pakkohan sitä oli alkaa miettiä jon-

kin sortin ohjeistusta, minkä uskaltai-
si ihmisten ilmoille kuuluttaa. Päädyin

versioon miten omalta osaltani olen
aloittanut.

Mikään raamattuhan tämä ei ole,
vaan jokainen voi soveltaa asioita par-
haaksi katsomallaan tavalla. Kannattaa
kuitenkin pitää mielessä se tosiasia, että
marssijärjestys suuntaan tai toiseen
maastossa on kuitenkin viimekädessä
se, minne saa luvat ja minne ei.

Kalliolta se
aloittelijakin
ponnistaa!
Kukaan ei ole seppä syn-
tyessään. Kaikki ovat
joskus olleet vasta-alka-
jia. Alkuun kannattaa
selailla geologisen alan
lehtiä (mm. Mineralia),
kirjoja ja vaikkapa geo-

logisia karttoja, näin pääset jyvälle mitä
paikkakunnaltasi voisi löytyä. Myös so-
siaalisessa mediassa toimii muutamia
mukavia ja asiansa tuntevia kiviharras-
tusryhmiä.

Entä onko paikkakunnallasi harras-
tajaa, jonka mukaan voisit yrittää ”tup-
pautua”? Kannattaa myös tiedustella,
onko paikkakunnallasi toimivaa kivi-
kerhoa. Kivikerhoista saa ajanmukais-
ta ja mielenkiintoista tietoa. Etenkin
vanhemmat harrastajat opastavat mie-
lellään uusia tulokkaita.

Mutta varoituksen sana; kiviharras-
tus voi olla äärimmäisen koukuttava.
Kuljetuskalustojen jouset ovat yleensä
reissujen yhteydessä pohjassa ja kura-
läpät viistävät maata kotiin tullessa.
Harrastus siis käy ajoneuvokalustonkin
päälle …

Pirjo Koski

aloittaminen
harrastuksenKiviKivi

M

 Onkalon suuaukon kivi Kalannissa on suoraan kuin aarrekartasta!
Olisipa aina näin helppoa paikantaa onkaloita. Kuva: Pirjo Koski

Kiviharrastajalle paikallinen sorakuoppa-
kin voi tarjota eksoottisia maisemia.
Kuvat: Pirjo Koski. Pikkukuvassa rähmäl-
lään on kuvauspuuhissa Marko Haapala.
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Kun on vähän päässyt alkuun, eli
raapimaan pintaa kalliosta, niin seu-
raavaksi tuleekin kova polte singahtaa
kentälle eli maastoon. Ennen singah-
tamista kannattaa vielä miettiä muu-
tama kohta kuntoon.

Jokamiehenoikeus?
Vaikka on olemassa jokamiehenoike-
us, niin louhoksilla ja soranottoyrityk-
sissä se ei päde. Louhos tai sorakuop-
pa on aina yksityisalue. Yleensä ne ovat
yksityisen omistajan tai jonkin suurem-
man yrityksen hallinnoimia. Monessa
paikassa on nykyään myös tallentava
kameravalvonta ei-toivottujen vierai-
den vuoksi.

Oleskeluluvat
kuntoon
Kaikkein ensimmäiseksi kannattaa ky-
syä vierailuluvat kiinnostaviin paikkoi-
hin. Lupien kysyminen on tärkeää.
Kannattaa ajatella myös muita kivihar-
rastelijoita. Mikäli yksi menee seikkai-
lemaan ilman lupia ja jää paikan pääl-
lä kiinni, menee helposti maine nk.
kunniallisilta kiviharrastajilta ja luvat
saatetaan peruuttaa heiltä tai pahim-
massa tapauksessa jopa tutkijoilta, jot-
ka ehdottomasti luvat tarvitsevat. Tut-
kimustyö on aina pitkä projekti ja se
vaatii useita kenttäkäyntejä. Työ voi
kestää vuosia.

Muista aina olla kohtelias ja esitellä
itsesi olla soittaessasi louhosten tai so-
rakuoppien omistajille. Varaudu myös
tekemään kirjallinen hakemus vierai-
luihin. Kannattaa tiedustella, miten
vastapuoli haluaa toimia. Omin päin
toimiessa saattaa tehdä tahtomattaan
tai tietämättään isoa vahinkoa muille
kiviharrastelijoille. Sillä voi olla yllät-
tävän kauaskantoiset seuraamukset.

Tarkoitus tässä ei ole pelotella ke-
tään, vaan yrittää saada kaikille päte-
mään samat pelisäännöt. Yhteiset pe-
lisäännöt varmistavat kaikkien selustan
eikä epämiellyttäviä yllätyksiä tule.

Miksi ”vaivautua”
kysymään lupia?
Nykyään tehdään paljon ilkivaltaa ihan
joka puolella, niin kaupungissa kuin
taajamissakin, puhumattakaan taaja-
ma-alueiden ulkopuolesta. Myös var-
kaudet ovat yleistyneet valtavasti. Sen

vuoksi oleskelusi alueella pitäisi turva-
ta. Sanon sitä itse ”selustan varmista-
miseksi”. Jos sinulla on luvat kunnos-
sa, harvemmin sinua epäillään ilkival-
lasta tai muusta epämääräisestä toimin-
nasta. Kysymällä luvat voit välttyä erit-
täin epämiellyttäviltä tilanteilta.

Yhteystiedot
kiven alla?
Mikäli louhoksen omistajaa ei tunnu
normaalilla salapoliisityöllä löytyvän,
täytyy vierailla itse louhoksella. Paikan
päällä kannattaa katsoa mainoksia,
monella yrityksellä on yhteystiedot lou-
hoksen ulkopuolella. Mikäli niitä ei
näy, kannattaa koettaa tiedustella vaik-

kapa kaupungintalon kautta maan-
omistajaa, se voi paikoin kyllä olla han-
kalaa ja uuvuttavaa. Hyväksi ideaksi on
myös osoittautunut käydä katsomassa
maansiirtokoneita, niissä viimeistään
on louhoksen omistajan yhteystiedot.
Sitten vaan rohkeasti puhelin käteen
ja soittamaan.

Joskus yhteystiedot tuntuvat kuiten-
kin olevan ison rapakivilohkareen alla.
Maansiirtokoneiden tutkailu harvem-
min luonnistaa muuten kuin mene-
mällä portin sisäpuolelle. Siksi onkin
ensiarvoisen tärkeää tehdä puhelinsoit-
to heti paikan päältä. Itselleni kävi ker-
ran niin, että olin katsomassa louhok-
sen omistajan yhteystietoja murskai-
mesta ja kun soitin, sanoi maanomis-
taja ”juuri katsovansa meitä valvonta-
kamerasta”. Olipa hyvä, että soitin heti!
Se soittokerta poikikin monta lupaa

eri puolille Suomea ja uskomatto-
man hyvän yhteistyökumppanin.

Hyvillä mielin
louhokselle!

Luvat saatuasi onkin hyvä astel-
la louhokselle. Varusteina olisi
hyvä olla turvakengät, huo-

mioliivi ja kypärä. Muista tarkas-
taa aina, että mahdollinen ajoneu-

vosi ei ole sora-ajoneuvojen kulku-
reitillä. Kannattaa myös muistaa muu-
tama kultainen sääntö; jätä itsestäsi
mahdollisimman vähän jälkiä ympä-

Pirjo “Pike” Koski ja Riku Poskiparta kiteitä löytämässä. Kuva: Solina Saarikoski

Kalsiittikidesykerö, löytöpaikka Laitila,
näytteen koko: noin 5 x 4 cm. Kuva: Pirjo
Koski
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ristöösi ja mahdolliset eväistä tulevat
roskat otat mukaan ja laitat ne kotona
roskikseen. Myös aurinko- ja suojala-
sit olisi hyvä olla mukana. Silmiä ei saa
kaupasta uusia.

Kesällä kannattaa ehdottomasti suo-
jata pää sekä niska ja varata mukaan
juotavaa. Nestehukka iskee todella no-
peasti kuumalla ja louhokset ovat ke-
säaikaan varsinaisia hautomoita.

Operaatio kivikärpänen ja
muita omituisia alalajeja
Harrastajia vaanii kärpänen. Louhok-
silla ja niiden laitamilla pörrää harvi-
nainen kivikärpänen, jonka purema ei
parannu koskaan! Jos kärpänen pääsee
sinua rouhaisemaan, niin se on sitten
menoa. Sehän siitä tartunnasta sitten
seuraa, että nälkä lähtee kasvamaan
syödessä. Eli suomeksi kivet lisäänty-
mään salaperäisesti kotona niin ulko-
kuin sisätiloissakin.

Kivikärpäsen pureman jälkeen var-
masti alkaa itämään ajatus – mitä pi-
tää huomioida seuraavaksi? Viimeis-
tään keväällä lumien sulaessa ja aurin-
gon alkaessa lämmittämään alkavat al-
lekirjoittaneenkin maiharit vipajata
louhoksien suuntaan. Ties mitä herk-
kuja talven aikana onkaan paljastunut!
Allekirjoittanut tuntee lukeutuvansa
alalajeihin eli fanaattisiin harrastajiin
jotka ajattelevat, hengittävät ja syövät
kiviä… ja näköjään änkeävät kirjoituk-
siaan myös lehteen toisten kummastel-
taviksi.

Muista aina …
… että louhos tai sorakuoppa on

vaarallinen ympäristö.
Esimerkiksi meilläpäin Laitilassa

monet maanomistajat eivät halua lap-
sia louhokselle. Louhokset eivät nyky-
ään sovellu perheretkeilyyn. Se ei ole
syrjintää tai ilkeilyä vaan luonnollista
turva-ajattelua. Lähiaikoina tiukentu-
neet yleiset louhosten turvallisuusoh-
jeet myös vaikuttavat asioihin.

Kiviä, morkuloita
ja murikoita
Kun keräät mielenkiintoisia kivinäyt-
teitä, helposti unohtuu aika ja paikka.
Tärkeintä on pysytellä etäällä seinämis-
tä ja kannattaa muistaa vilkuilla välillä
ylöspäin. Monta kertaa on itselle käy-

nyt niin, että kypärä kolahtaa konta-
tessa kallioseinämään. Siinäpä sitä sit-
ten ollaan niska mutkalla varsin fiksun
näköisenä pää kiinni kallioseinämässä.

Ylöspäin ja ympärilleen katsominen
on siis erittäin tärkeää. Mikäli louhok-
sen seinämässä on nk. kaato (ammat-
tilaisslangilla) väärään suuntaan eli kal-
lioseinämä kaatuu sisäänpäin kohti
louhosta, kannattaa sellainen seinämä
kiertää kaukaa.  Keväällä talven jälkeen
kalliot etenkin ovat aina vaarallisia.
Kannattaa ajatella järkevästi ja kiertää
vaarallisimmat kohdat. Myöskään kii-
peily ei ole sallittua, vaikka luvat muu-
ten kunnossa olisivatkin.

Ylöspäin katsoessa saattaa nähdä
joskus vaikkapa kotkan tai haukan, ne
mielellään liitävät louhoksia ympä-
röivissä nousevissa ja laskevissa ilma-
virtauksissa.

Louhoksella tai sorakuopalla kulki-
essa kannattaa käyttää järkeä. Järki on
sellainen pikkuinen tyyppi, mikä huu-
telee korvaasi eri tilanteissa. Mikä tun-
tuu siinä kohtaa hyvältä idealta, voi
osoittautuakin uudelleen mietittäessä
huonoksi tai vaaralliseksi ajatukseksi.
Mieti aina ensin, mihin olet ryhtymäs-
sä. Hienosti sanottuna se kuuluisi var-
maan: kartoita riskit …

Pääosin kivien kerääminen on to-
della hauskaa, antoisaa, saa liikuntaa
ja raikasta ilmaa. Ja jos vielä on kaveri
mukana, niin saa aina unohtumatto-
man retken.

Näillä neuvoilla varmasti pääsee al-
kuun. Hauskoja kivihetkiä ja retkiä
kaikille!

Loppusanoja
Retkillä ei ole koskaan tylsää. Itselleni
on käynyt aivan uskomattoman haus-
koja ja unohtumattomia asioita. Jos-
kus tulee ”toivottavasti kukaan ei taas
nähnyt” -tilanteita.

Tauot ovat yhtä juhlaa. Tauoilla olen
monesti selälläni (sorakasassa luonnol-
lisesti) ja seurailen merikotkan ylvästä
lentoa. Mikä onkaan hienompaa?

Joskus harvoin voi käydä myös niin,
että huomaa rakentaneensa vahingos-
sa yrityksen harrastuksen ympärille.
Näin kävi minullekin. Allekirjoittanut
luotsaa tyytyväisenä pientä kivialan
yritystä netissä ja yritys kantaa nimeä
Pikerocks.fi. 

Mustat kvartsi- ja maasälpäkiteet kallion
onkalossa. Kuva-ala noin 20 x 10 cm. Kuva:
Pirjo Koski

Apofylliitteja, löytöpaikka Laitila, kuva-alan
n. 12 x 5 cm. Kuva: Pirjo Koski

Fluoriittikiteet, löytöpaikka Laitila, kuva-
ala n. 1,5 x 1 cm. Kuva: Pirjo Koski

Savukvartsikide, löytöpaikka Laitila, näyt-
teen koko: n. 1,5 x 3 cm. Kuva: Pirjo Koski
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Kivimessuilla
Saksan
Ennepetalissa

32. Kansainvälinen Ennepe-Ruhr Jalokivi ja Mineraalipörssi En-
nepetal, järjestetään tänä vuonna 7.–8.11.2015 Ennepetal-talos-
sa, avoinna lauantaina klo 10–18 ja sunnuntaina klo 11–17.
Messujen kotisivut: www.en-mineralienboerse.de

Jaana Hemminki

Nuorten kiviharrastajien itse löydettyjen kivien myyntipiste olisi to-
teuttamiskelpoinen idea Suomessakin. Näillä kaveruksilla oli oival-
tavasti myynnissä Kivisten ja Sorasten (Flinstones) piikiviä.

36 Kiviharrastajan Kuvalehti

S aimme viime kesä-
nä Claus Hage-
mannilta, joka on
messujen järjestäjä,
kutsun saapua En-

nepetaliin, tutustumaan 8.–9.
11.2014 kansainvälisiin kivimes-
suihin ”Saksan malliin”. Messut
järjestettiin jo 31. kerran, järjes-
täjänä Minerals+Dreams GmbH.
Claus Hagemann on varmaan
monille tuttu mies, onhan hän
vuosia kulkenut Suomessa mes-
suilla mm. Ylämaalla ja Tampe-
reella.

Vaikka marraskuusa Suomes-
ta lähtiessämme lensi loska, oli
ilma Saksassa mitä kaunein ja au-
rinkoisin, eikä lähestyvästä joulun
ajasta ollut oikein tietoakaan. Lai-
van saavuttua Travemündeen
ajoimme Bremeniin, jossa yö-
vyimme. Aamulla tähtäsimme ki-
vimessujen pitopaikkaan ”Haus
Ennepetal” eli ns. kulttuuritalol-
le ja olimme mielestämme ajois-
sa, kun saavuimme parkkipaikkaa
etsimään jo puolta tuntia ennen
messujen alkamista. Mutta mitä
vielä, parkin haku nosti hien ot-
salle, sillä Saksassa on eri meinin-
ki kivimessujen suhteen kuin
meillä Suomessa.

Jo hyvissä ajoin ennen kello
kymmentä yleisö oli ryhmittynyt
muutama sata metriä pitkään jo-
noon. Liityimme jonon päähän
seisoskelemaan luottaen siihen,
että tämä jono olisi kivimessuille

menossa. Ovien auettua jono kie-
murteli hitaasti ala-aulan lävitse,
missä näytti olevan paikallisten
marttojen? myyntipisteitä, eli sak-
salaiseen tapaan currywurstia sekä
leivonnaisia. Raput yläkertaan ja
lopulta olimme lippujen myynti-
pisteessä, missä esitettyämme kut-
sukortit, meidät toivotettiin hy-
mysuin tervetulleiksi (onneksi
Juha osaa saksaa, minä en saa sa-
naa suustani…).

Messuilla oli todella tiivis ja
lämmin tunnelma, satoja ihmisiä
liikkui useiden myyntipöytien
äärellä. Tarjolla olikin koko kirjo
kaikkea mahdollista. Raaka- ja
korukivistä sekä kivikoruista aina
fossiileihin ja jalokiviin asti.
Myyntipöydät oli pakko kiertää
useampaan kertaan, että olisi saa-
nut koko kuvan tarjonnasta. Kat-
sottavaa ja ihasteltavaa riitti koko
lauantaipäiväksi. Pitkän aikaa
punnitsin käsissäni ”Orthoceras”-
fossiililautasia, mutta jätin ne kui-
tenkin ostamatta, ehkä ensi ker-
ralla. Upeita vuorikiteiden paloja
ja valtavia trilobiitteja jäin myös
haikailemaan sekä sitä kivetty-
neestä puusta kaiverrettua kalaa...

Mukaan tarttui kuitenkin use-
ampikin kivenmöhkäle mm. raa-
kakiviä Grönlannin maaperältä.
Aiomme mennä näille messuille
ehdottomasti myös tänä vuonna
ja paremmin varustautuneina. It-
selläni ainakin tulee olemaan
mukavammat kengät jaloissa.

Claus Hagemann (vas.) kutsui Juha Liesiveden (oik.) ja Jaana Hem-
mingin vieraakseen Ennepetaliin. Kuva: Jaana Hemminki

Kiviala on kansainvälistä. Kivitarjonta on aika samaa maasta riip-
pumatta. Kivien ja myyjien määrä on isoilla messuilla tietysti laa-
jempaa kuin Suomessa.

Mineralia_1_2015_eka.pmd 13.4.2015, 7:3036



37MINERALIA    1 / 2015

Messutunnelmia

Pekka Lunnikivi

Hampurista

O npa tullut jo mel-
kein tavaksi käydä
syksyisin Hampu-
rin kivi- ja mine-
raalimessuilla. Ne

sijoittuvat joulukuun ensimmäi-
sen viikonvaihteen perjantaista
sunnuntaihin (6.–8.12. viime
vuonna). Messuhalli on iso ja vaa-
tii hyvää kuntoa jaksaa katsella
niin valtavaa pöytämäärää. Yh-
teen suuntaan meni kolme ja
puoli tuntia ja paluuseen toinen
mokoma. Enkä silti ollut nähnyt
neljästä käytävästä kuin ehkä puo-
let.

Ruokatauon jälkeen yritin jak-
saa vielä toisen samanpituisen ret-
ken, mutta ilta tuli vastaan. Tut-
tujakin tapasin, mm. Lapin kul-
lanhuuhtojia.

Muutamalle omalle näytteel-
leni sain pöydiltä nimen ja tuliai-
siksi ostin jokusen halvan, mutta
kauniin näytteen. Australian
opaalit säväyttivät isolla osastol-
laan. Marokkolaisten fossiileja oli
runsaasti esillä ja Marokosta oli
myös ihan uusi löydös: upeaa lä-
pinäkyvää, sinertävää, isokiteistä
ja kallista baryyttia.

Tänä vuonna messujen pää-
teemana oli “Blue John”, Englan-
nin kuuluisa fluoriittilouhos. Esil-
lä oli louhoksen kivestä tehtyjä
esineitä parin-kolmensadan vuo-
den takaa ja aivan tuoreitakin löy-
töjä. Louhos kun toimii edelleen.

Dinosauruksen munien ohel-
la oli nyt myynnissä uusiseelanti-
laisia elefanttilinnun munia. Mu-

nien kuoria oli löytynyt isot ka-
sat. Niille oli tehty kipsistä sisuk-
set ja pintaan liimattu sitten ai-
dot palat ja saatu näin koostettua
parikymmentä jättimäistä munaa.
Niiden hintakin oli melko muh-
kea, tuhat euroa kappale. Sinne
ne oli pakko jättää. Murusia olisi
saanut halvemmalla.

Ensi syksyn Hampurin messut
järjestetään 4.–6.12.2015 ja ovat
avoinna päivittäin aamukymme-
nestä iltakuuteen. Lisää tietoa
osoitteessa: http://mineralien-
hamburg.de/en/

Messuja ajatellen lennot ja
hotellit kannattaa tilata ajoissa,
muuten tulee matkasta kallis.
Asuimme vaimon kanssa Mercu-
ry Mitte -hotellissa, josta oli vain
200 metriä messuhalliin. 

Elefanttilinnun munia Uudesta Seelannista. Kymmenkunta
munaa oli koottu maasta löytyneistä kappaleista oikean kokoi-
siksi ja olivat kyllä huomiota herättävän kauniita. Jos vain
olisi ollut se tonni ylimääräistä. Palasia oli myynnissä
muovipusseissa “tee se itse”. Samalla pöydällä oli fossiilinen
mursun kallo valtavine hampaineen. Kuva: Pekka Lunnikivi

Erikoisin matkamuistoni messuilta oli upea, maailman suurin
kummitus-sirkka. Ei toki sentään elävä. Ylettyy kasivarrella
kellosta kyynärpäähän. Kuva: Pekka Lunnikivi

Blue John on erittäin kauniin ja
intensiivisen väristä fluoriittia
samannimisestä kuuluisasta kai-
voksesta Derbyshirestä Englannis-
ta. Fluoriittilevy on halkaisijal-
taan n. 25 cm. Kuva: Pekka Lun-
nikivi
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K A T S A U S  T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T O I M I N T A A N

Jalokivimessuilla tammikuussa Tampereella
Tampereen yliopistolla järjestettiin Ja-
lokivimessut 14.–15.1.2015, järjestä-

jänä Tampereen Pyrintö ry, puuhamiehinä
Pasi Raukko ja Mikko Eskola. Tampereen Ki-
vikerho oli mukana messuilla omana osasto-
na. Messuilla julkistettiin Pasi Raukon ide-
oima Tampereen rantatunnelikivikorusarja.
Hopeiset korupohjat suunnitteli ja valmisti
naantalilainen Sunset Koru ja Jukka Lehti-
nen hioi koruihin tunnelikivet, jotka ovat
peräisin Tampereella louhintavaiheessa ole-
valta rantatunnelityömaalta. Kiillegneissi,
jota korujen kivet ovat, on pyöröhiontaan
melko epäkiitollista materiaalia. Yleisö sai
äänestää suosikkinsa korusarjan koruista.
Messuilla oli myös näyttely rantatunnelityö-
maan kivistä sekä aiheeseen liittyvä luento.
Tunnelikivistä on tulossa erikseen juttu seu-
raavaan Mineraliaan.

Messuilla järjestettiin myös muita luen-
toja. Muiden muassa Jari Nenonen kertoi
GTK:n kansannäytetoiminnasta ja fossiili-
guru Keijo Hiltunen Ahvenanmaalta luen-
noi lauantaina, mistäpä muustakaan kuin
fossiileista.

Taiteilija Hilve Salminen esitteli omal-
la osastollaan taidekäsitöitä ja koruja.

Hänellä oli mukanaan mm. viime linnanjuh-
liin presidentin vastaanotolle Veltto Virtaselle
suunnittelemansa nahkabaskeri ja solmuke-
rusetti. Hänet sai houkuteltua asustemanne-
kiiniksi.

Tampereen Kivikerho oli mukana
messuilla omana osastonaan. Kurulai-

nen Jaana Hemminki toi lapsenlapsensa hip-
pujäljennöksiä ihmettelemään Tuula Alasen
kehuessa pienokaisen söpöä pääkoristetta.

Risto Ilvosen kuvaama opetusvideo ki-
venhionnasta pyöri kivikerhon osas-

tolla nonstoppina ja äänettömänä. Vitriineis-
sä oli esillä kivikerholaisten valmistamia tai-
dokkaita jalometalli- ja kivenhiontatöitä mm.
Antti Kankaiselta, Mikko Seppälältä, Tarmo
Grönqvistiltä, Jukka Lehtiseltä ja Veikko Siré-
niltä. Messuvierailla oli kivikerhon osastolla
myös mahdollisuus tunnistaa kotimaisia suu-
rehkoja kiviä leikkimielisessä kiventunnistus-
kilpailussa, jossa oikein tienneet palkittiin.

Lapin Kullankaivajain Liiton kokoel-
ma Lapin suurimpien kultahippujen

jäljennöksistä kiinnosti mm. osastollamme
käyneitä yliopisto-opiskelijoita. Suurin La-
pista löytynyt isommushippu painaa 392,9
grammaa, sen löysi vuonna 1935 Evert Ki-
viniemi Laanilasta, Luttojoen latvalta.

Messuilla oli mahdollisuus tutustua
myös Jarmo Liesiveden pallokiviko-

koelmaan, jossa oli myös useita palloksi hiot-
tuja pallokiviä.
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Messutalkookahvit
Tampereen jalokivimessuilla talkoissa olleil-
le kivikerholaisille järjestettiin kakkukahvit
kerhon pajalla 4.2.2015. Paikalla oli kym-
menkunta talkoolaista ja Liisa Hertellin
leipoma täytekakku hupeni viimeistä murua
myöten. Kakkua aloittelemassa messujen vi-
ralliset puuhamiehet, Pasi Raukko (oik.) ja
Mikko Eskola, jotka kumpikin ovat myös
Tampereen Kivikerhon jäseniä.
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Tampereen kaupungin kulttuurikasva-
tusyksiköstä museolehtori Mari Jalka-

nen otti yhteyttä ja pyysi Tampereen Kivi-
kerhosta henkilöä tai kahta kertomaan kivi-
harrastuksesta eräälle tamperelaiselle esikou-
luopetuksen ryhmälle. Ryhmä haluttiin tu-

Kivitietoutta esikoululaisille 4.2. Tulevia kursseja
tustuttaa kivien maail-
maan, koska heidän kans-
saan on meneillään Vaprii-
kin kivimuseoon liittyvä
projekti.

Jukka Lehtinen ja Liisa
Hertell vierailivat päiväko-
dissa 2.2.2015 kivinäyttei-
neen. Kiviä käänneltiin ja
tutkittiin. Luupilla myös
tutkittiin pieniä Jukan viis-
tehiomia jalokiviä. Innok-
kaana lapset esittivät jo ko-
tona vanhempiensa kanssa
pohtimiaan kivimaailmaan
liittyviä kysymyksiä. Kysyt-

tiinpä muiden muassa, miten kivestä voi is-
keä kipinää. Tätä kysymystä olikin etukäteen
jo uumoiltu ja Liisalla olikin mukana kaksi
piikiveä, joita vastakkain iskien kipinöitä syn-
tyi. Ja syntyi siitä vähän palaneen käryäkin
lasten haisteltavaksi.

Tapio Soukka luennoi kivi-illassa 13.2.

Vierailu 20.2.

Oulun yliopistossa geologiaa opiskeleva
jäsenemme Tapio Soukka piti erinomaisen
esityksen irtokullan esiintymisestä Suomes-
sa ja maailmalla. Ennen esityksen alkua juo-
tiin kakkukahvit. Tilaisuuteen oli Leena
Katajapuro (kuvassa) leiponut näyttävän
juustokakun, myös Anna-Maija Rae oli
leiponut unelmatorttua. Kummallekin oli
hiljattain rapsahtanut mittariin pyöreitä
kymmeniä. Paikalla oli 26 herkuttelijaa.

Korumuotoilu
alusta alkaen
25.4. klo 9-16
- hopean sulatus, vals-
saus, langanveto, näis-
tä lähdetään liikkeelle.
Opettajana gemmolo-
gi, kultaseppä Tarmo
Grönqvist. Hinta 30
euroa. Jos on omaa ro-
muhopeaa, sitä voi tuo-
da mukaan sulatetta-
vaksi, mutta opettajal-
ta voi myös ostaa hope-
aa. Kurssi pidetään ki-
vipajalla, Veturikatu
33, Tampere.

Ilmoittautuminen
keskiviikkoon 22.4.
mennessä: Tarmo Grönqvist, puh. 0400
605 704 tai tarmo.gronqvist@pp.inet.fi

Mineraalimaalauskurssi
23.5. klo 9-16
Kurssilla tehdään 4-5 harjoitustyötä.
Opettajana Liisa Hertell. Kurssin hinta
40 euroa sisältää tarvittavat opetus-
materiaalit ja tarvikkeet. Paikka: kivipaja,
Veturikatu 33, Tampere.

Ilmoittautuminen Liisa Hertellille
keskiviikkoon 20.5. mennessä puh. 040
557 4700 tai liisa.hertell@kolumbus.fi

Kiviretki Kotkan ja Ylämaan
seudulle 30.-31.5.
Pääkohteet Kymin topaasilouhos ja Hir-
vosen spektroliittilouhos. Myös muita
louhoksia tulossa ohjelmaan. Kaksipäi-
väinen retki tehdään bussilla Tampereel-
ta. Retken hinta noin 80-100 euroa, si-
sältää majoituksen, kuljetuksen, aamiai-
sen hotellissa ja louhosmaksut. Vain
muutama paikka vapaana.

Kysy lisää Liisa Hertelliltä, puh. 040
557 4700, liisa.hertell@kolumbus.fi

Kevään kiviretki

Valssi.

Hiipinä-tunturit, mineraalimaalaus.

30 Tampereen kivikerholaista tutustui hel-
mikuussa Paavo Korhosen lahjoittamiin ki-
viin uudessa kivimuseossa Vapriikin museo-
keskuksessa.

kivimuseossa
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Aukeaman kuvat: Liisa Hertell
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Eräjärvi-Seura ry.
tied. puh. 0400 605 704

 Jalokiviä  Mineraaleja  Kivilajeja
 Tietoa maapallosta ja luonnosta
 Vaihtuvia taidenäyttelyitä

Museo on avoinna kesällä  Ti–Su klo 11–17
Pääsyliput:  aikuiset 3 €, lapset  1 €

Avajaiset 6.6. klo 11-17
Tervetuloa!

Koru- ja rumpukivet,

mineraalit, fossiilit,

kivikorut ja muut

kivituotteet,

Himalajan suolatuotteet

Juha Liesivesi +35845 1363 371
Jaana Hemminki +35844 2739 166

Kappatie 6, 34300 Kuru

kivigalleria@gmail.com www.kivigalleria.fi

KiviGalleria J&J

Kivimuseo myy pääsylippuja Viitaniemen kaivospiiriin, puh. 0400 605 704
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