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4. vuosikerta

Kannen kuvassa ruskaa Ivalojoella vuonna
2003 Kultalan alapuolella. Kuva: Jari Väätäinen,
Geologian tutkimuskeskus.

Kannen kultahippu “Lucky coin” on Vesa
Luhdan vuonna 2003 sukeltamalla löytämä
Ivalojoelta, läheltä Kultalan rantaa. Hipun
läpimitta on 34 mm, paino 58,6 g ja ominais-
paino 14,7. Kultaa siinä on 93 prosenttia ja
hopeaa 7 prosenttia. Kuva: Kari A. Kinnunen,
Geologian tutkimuskeskus.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

Kulta kiehtoo kaikkia

M ineralian tämän nu-
meron teemana on
kulta. Kullan laatua
on testattu tuhansia
vuosia, mutta samalla

tavalla kulta koettelee ihmisiä. Kulta
voi olla huumetta, pakkomielle, toi-
meentuloa, sijoitus- ja keinottelukei-
no, etsintä- ja tutkimuskohde, taide-
teos tai jotain vielä keksimätöntä. Ih-
misestä kertoo yllättävän paljon hänen
suhteensa kultaan.

Satu Hietala kirjoittaa kullan erityis-
laatuisista ominaisuuksista, kultakuu-
meesta ja isänsä Pekka Hietalan kulta-
malmien etsinnöistä Etelä-Pohjan-
maalla. Läntisestä Suomesta lähti sata
vuotta sitten työteliäitä ihmisiä Ame-
rikoihin paremman elämän toivossa.
Osa rikastui ja pieni osa kultaa huuh-
tomalla. Näihin lukeutuivat Joutsenen
veljekset, joiden seikkailuista Klondi-
kessa kirjoittavat Jari Nenonen ja Ta-
pio Soukka.

Tapio Soukka on myös kiinnostu-
nut jokikullan tieteellisestä puolesta ja
kirjoittaa sen luokittelusta tarkemmin.
Maailman suurin ja syvin kultakaivos,
Witwatersrand, Etelä-Afrikassa, on
tuhansia miljoonia vuosia vanhaa kul-
tarikasta soraa.

Kullankeräilijät ovat oma heimon-
sa. Kultaa voi ostaa harkkoina kassa-
kaappiin, mutta sitä voi myös kerätä

historian ja estetiikan näkökulmasta.
Onneksi Suomestakin löytyy riittävän
varakkaita ihmisiä, joilla on intohimo
kultahippuihin. Muuten hippumme
voisivat olla muiden maiden kokoel-
missa.

Kultahiput ovat keskeinen osa La-
pin kulttuuriperintöä. Tankavaaran
museo on halunnut säilyttää kultape-
rinteitä jo ennen kuin kullankaivu La-
pissa kävi uhanalaiseksi kaivoslakiuu-
distusten matkassa. Kultaperinteen
yhdistäminen geopuistoihin ja muihin
luontokohteisiin tuo varmasti turiste-
ja ympäri maailmaa kuten museo us-
koo.

Kuutiossa Lemmenjoen kultasoraa
on hyvissä kerroksissa kultaa keskimää-
rin yksi gramma. Kuutio maata on la-
piokaivajalle riittävän kuormittava päi-
väurakka. Tästä voi laskea, että tunti-
palkka jää paljon alle vähimmäispal-
kan. Koneellistaminen tekisi työn te-
hokkaammaksi, mutta se myös mak-
saisi sitä enemmän mitä tehokkaam-
pia laitteita hankkisi. Lemmenjoella
kullankaivajan ei tätä enää tarvitse
miettiä, sillä uusi kaivoslaki sallii tule-
vina vuosina vain lapiokaivuun.

Lapin kullanhuuhdonta-alueilta on
saatu 140 vuoden aikana kultaa pari-
sen tonnia. Suurin osa tästä on huuh-
dottu viime vuosikymmeninä konei-
den avulla. Tähän verrattuna kalliokul-

takaivosten kultamäärät ovat toista
luokkaa, sillä vuonna 2013 Suomen
kaivokset tuottivat jo yhdessä vuodes-
sa yli 8 tonnia kultaa. Arvoltaan se on
neljännesmiljardi euroa. Tämä ei kui-
tenkaan kaikki ole puhdasta voittoa,
vaan siitä on vähennettävä etsinnän,
kaivoksen ja rikastamon kustannukset.
Ne ovat vähintään puolet saadun kul-
lan arvosta. Suuri osa kustannuksista
on palkkoja suomalaisille työntekijöil-
le. Vaikka monet kaivokset ovat ulko-
maisessa omistuksessa, niin merkittä-
vä osa rahasta jää Suomeen. Mutta suu-
rimpia voittoja kullalla tehdään muu-
alla kuin kaivoksissa.

Moderni Klondike on kansainväli-
nen kultakauppa. Lontoon metalli-
pörssissä ostetaan ja myydään muuta-
massa kuukaudessa enemmän kultaa
kuin sitä koko historian aikana on lou-
hittu. Tämän päivän Jack London ehkä
kirjoittaisi, miten kultaspekulantin
netti ja hiirisormi olivat Cityssä nope-
ammat kuin kenelläkään muulla. Kul-
lan hinnan vaihtelu, maailman kriiseis-
tä johtuva tai spekulanttien synnyttä-
mä, heijastuu suoraan Suomenkin kul-
takaivosten kannattavuuteen ja lopul-
ta yksittäisen lapio- ja konekaivajan
saamaan tilipussiin.

Lapiokaivajan päivän saalis voi olla
gramma Miessin kultaa kun mont-
tu on todella hyvällä paikalla.
Kuva: Kari A. Kinnunen.
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Satu Hietala, Geologian tutkimuskeskus

Aivan kuin aurinko osuisi maahan
langetessaan johonkin keltaiseen ja hohtavaan…”

4 Kiviharrastajan Kuvalehti

Perulainen hautanaamio ajalta 1200–1400 jKr, joka on tehty kullasta ja turkoosista. Kappale on jäljennös alkuperäisestä ja sijaitsee
Tankavaaran kultamuseossa.  Etelä-Amerikan intiaanit tunsivat hyvin kullan käytön ja heidän kultaseppiensä työt ovat edelleen maailman
kuuluja. Amerikan löytymisen jälkeen kuljetettiin runsaasti kultaa Perusta ja Meksikosta Eurooppaan ja tällöin syntyi myytti “El Doradosta”.
Suurimman Callahuayan kaivoksilta löytyneen hipun kerrotaan olleen miehen pään kokoinen. Kuva: Satu Hietala, GTK.

”



5MINERALIA  2 / 2015

K ullalla, keltaisena hoh-
tavalla, vaativiakin
olosuhteita kestävällä
metallilla on ollut aina
erityisasema ihmisen
elämässä. Kultaa on

etsitty ja kaivettu lähes mitään konste-
ja kaihtamatta ja kokeilematta. Sen löy-
tyminen on unelma onnenpotkusta, se
on kuin uinuva virus ihmisessä. Toisi-
naan se puhkeaa suoranaiseksi taudik-
si, jota kultakuumeeksi kutsutaan. Kul-
takuumetta on esiintynyt niin Suomen
Lapissa kuin Klondyken vastaavilla alu-
eilla ja vähintäänkin Jack Londonin
kirjojen ääressä.

Kulta on kiehtonut aina ihmismiel-
tä. Kultaa on tuotettu teollisesti jo lä-
hes 6000 vuoden ajan. Sumerilaiset
louhivat kultaa nykyisessä Iranissa jo
3800 vuotta eKr ja egyptiläisillä oli
huomattavaa kaivostoimintaa 3000
vuotta eKr alkaen. Kulta pitää edelleen
tiukassa otteessaan kokonaisia kansa-
kuntia. Merkittävä osa Euroopan kes-
kuspankkien valuuttavarannoista koos-
tuu kullasta. Suurin osa kullasta on va-
lettu harkoiksi, joita säilytetään pank-
kiholveissa valtion varojen varmistuk-
sena, kultavarantona eli kultareservinä.
Kulta siis säilytetään silmien ulottu-
mattomissa ja tavallaan näin tekee
luontokin. Se esiintyy luonnossa puh-
taana alkuaineena sekä eri mineraaleissa
mutta vain hyvin harvoin metallista
kultaa pystyy havaitsemaan paljaalla sil-
mällä.

Kullan esiintymistavasta kertoo pal-
jon sekin, että kultakaivoksessa elä-
mänsä työskentelevät kaivosmiehet ei-
vät välttämättä koskaan näe kultaa.
Suomessa, esimerkiksi Kittilän kulta-
kaivoksessa, kultaa ei näy missään. Sii-
tä 96 prosenttia on pieninä rakeina
sulfidimineraalien kidehilassa.

Kullan tämän päivän markkinahin-
ta on 34 € grammalta (2.7.2015). Suh-
danteet ja hinnoittelu vaikuttavat kul-
lan hintaan, minkä vuoksi se muistut-
taakin enemmän valuuttaa kuin me-
tallia. Kulta on aina luonut varmuutta
rahan arvon säilymiseen ja erityisesti

Kultaa amfiboliitissa. Viljakkalan Have-
ri. Pitempi kultasuoni 8,5 cm. GTK:n
kivimuseo. Kuva: Jari Väätäinen, Geolo-
gian tutkimuskeskus.

5

sotien ja kriisien aikoina se on pysynyt
ainoana luotettavana maksuvälineenä.

Kulta onkin varsin erikoinen alku-
aine, jolla on muista metalleista poik-
keavia ominaisuuksia. Se on maailman
elastisin alkuaine – yhdestä grammas-
ta kultaa (noin riisinjyvän kokoinen
kappale) saa tehtyä neliömetrin lehti-
kultaa tai kilometrin pituisen langan.
Kultaa voi takoa tai valssata niin ohuek-
si, että siitä tulee läpikuultavaa. Kulta-
ajamestari Raimo Snellmanin mukaan
läpivalaistu, millimetrin kymmenestu-
hannesosan paksuinen kultalehti on
turkoosin värinen. Lisäksi kulta on lä-
hes ameebamaista, kuin elävää ainet-
ta. Atomitasolla kulta pyrkii lehdeksi
taottaessa paikkaamaan itse itseään,
jolloin pienet reiät täyttyvät. Kullan
atomirakenne on sellainen, että se hei-
jastaa pienimmänkin valonsäteen.

Kullan poikkeukselliselle hohdolle
on haettu monia selityksiä, mutta pä-
tevimpänä selityksenä sen aiheuttaja-

Suurin Suomesta löytynyt kultahippu,
392,9 g. Sen löysi Eevert Kiviniemi 1935.
Löytöpaikka Inari. Kuva: Pekka Virta-
nen, Geologian tutkimuskeskus.
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na voidaan pitää kulta-atomin elekt-
ronien järjestäytymistä. Yksittäisen
kulta-atomin ydin koostuu 118 neut-
ronista ja 79 positiivisesti varautuneesta
protonista, joita tasapainottaa 79 ne-
gatiivisesti varautunutta elektronia.
Elektronit ovat ryhmittyneet kuuteen
kerrokseen, kuoreen. Uloimmalla
elektronikuorella sijaitsee vain yksi
elektroni. Kullan hohdon selitetään
johtuvan tämän yhden elektronin le-
vottomasta pomppimisesta elektroni-
kuorella.

Kullan tärkein ominaisuus on oike-
astaan sen pysyvyys, kulta ei hapetu
luonnon olosuhteissa ja myös siitä syys-
tä kultamalmikivissä pienetkin kulta-
rakeet hohtavat edelleen kauniisti,
vaikka muut mineraalit olisivat hapet-
tuneet. Kulta liukenee vain syanidiin
sekä kuningasveteen, joka on typpiha-
pon ja suolahapon sekoitus. Syanidi on
erityisen reaktiivinen hiilen ja typen
välinen yhdiste, ja natriumsyanidia
käytetään kaivosteollisuudessa. Erikois-
ta on myös se, että löydetystä ja tähän
mennessä louhitusta kullasta suurin osa
on edelleen tallella. Kaikki tähän men-
nessä eri maanosissa talteen otettu kulta
mahtuisi kuutioon, jonka sivut ovat 25
metriä.

Kultaa käytetään hyvin moninaises-
ti. Sitä käytetään koruissa, kultauksis-
sa, hammastekniikassa, elektroniikka-
teollisuudessa sekä lääketieteessä. Jokai-
sessa matkapuhelimessa on kultaa vä-
hintään euron edestä. Lääketieteellises-
sä käytössä kultaa käytetään reumasai-
rauksien hoitoon ja nykyään myös kos-
metiikassa. Lääkekulta on erittäin puh-
dasta, tarkasti puhdistettua kultaa, jota
valmistetaan mm. Norjassa Suomen-
kin alueelta löydetystä kullasta. Kulta
auttaa myös sairauksien määrittelyssä
ja ehkäisyssä.

Kulta on samalla myös yksi par-
haimpia kierrätysmateriaaleja. Sitä voi-
daan käyttää aina uudestaan ja uudes-
taan. Kullan avulla voidaan kasvattaa
tietokoneiden digitaalista muistia ja
tallennuskapasiteettia tuhatkertaisesti.
Myös ympäristön tilaa tarkkaillaan ja
parannetaan kullan voimalla, juoma-
vedestä voidaan esimerkiksi poistaa ras-
kasmetalleja kullan nanohiukkasten
avulla. Kullan käyttö näkyvinä kappa-
leina on vähentynyt, mutta mikro- ja
nanokoossa käyttö on lisääntynyt. Mit-

tojen pieneneminen luo uutta kysyn-
tää kullalle ja laboratorioissa pystytään
teknisesti hyödyntämään jopa yksittäi-
siä kulta-atomeja. Omalta osaltaan pie-
nen pienet kultahiutaleet mahdollista-
vat nykyaikaisen yhteiskunnan toimin-
nan.

Suomi
kullantuottajana

Yhden kultakilon jalostamiseksi saate-
taan louhia 100–150 miljoonaa kiloa
kiveä. Suomen tunnetut kultavarannot
ovat yli 300 tonnia, mutta kilometrin
syvyydelle tarkastellen sitä voi olla jopa
750 tonnia. Vuonna 2014 Suomessa
toimi peräti seitsemän kultakaivosta:
Suurikuusikko, Pahtavaara, Laiva,
Pampalo, Rämepuro, Orivesi ja Joki-
sivu. Kaivostoiminnan kannattavuus
on kiinni kullan maailmanmarkkina-
hinnasta ja se on ollut laskeva jo pit-
kään. Osa kaivoksista on suljettu tai
seisokissa. Lisäksi tunnetaan yli 200
kairauksin tutkittua kultamineralisaa-
tiota. Suomi onkin tällä hetkellä Eu-
roopan suurin kullantuottaja ja maail-
man mittakaavassa 40. suurin kullan-
tuottaja. Suomen kullantuotanto on
noussut viime vuosina ennätyksellisen
suureksi. Suomessa toimivat kultakai-
vokset tuottivat noin 11 000 kiloa kul-
taa ja viime vuonna tuotetun kullan
arvo on lähes 400 miljoonaa euroa ke-
säkuun alun markkinahinnalla lasket-
tuna.

Kullan pitoisuuksista
luonnossa

Maankuoren kivilajeissa on kultaa kes-
kimäärin vain noin 1–7 milligrammaa
yhdessä kivitonnissa. Kullan on pitä-
nyt siis rikastua geologisissa prosesseissa
kallioperään tuhatkertaisesti, että se
olisi hyödynnettävissä. Suomen kaivos-
ten keskimääräiset kultapitoisuudet
vaihtelevat välillä 1–4 grammaa ton-
nissa.

Eri kivilajien kultapitoisuuksissa on
eroja samoin kuin eri-ikäisten kivilaji-
en välillä. Kivilajien erilaisesta synnys-
tä ja kemiallisesta koostumuksesta joh-
tuvien erojen lisäksi kultapitoisuuksissa
on eroja eri alueiden sekä eri muodos-
tumien välillä. Jokainen kultaesiinty-
mä kuten myös jokainen muukin me-
talliesiintymä on aina oma ”yksilönsä”.

Voisi sanoa, että kultaa on kaikkial-

KULTAKUUME . . .

Sijoituskulta lienee maallisinta kullan
käyttöä. Kultaharkkoja Rasmussenin
liikkeen näyteikkunassa.  Isot yli kym-
menen kilon harkot ovat somistusjälji-
telmiä, pienimmät aitoja. Kuva: Kari A.
Kinnunen.

Kulta ja uskonnot ovat aina kietoutu-
neet toisiinsa. Uspenskin katedraalin
kullatut kupolit kertovat perinteen jat-
kuvan. Yhden kupolin päällystäminen on
vaatinut noin 50 grammaa lehtikultaa
eli keskikokoinen kultahippu olisi siihen
riittänyt. Kultaus pitää uusia 30 vuo-
den välein. Kuva: Kari A. Kinnunen.

6
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la, jopa merivesi sisältää kultaa. Meri-
vesien kultapitoisuus on melko alhai-
nen, mutta se myös vaihtelee. Kahden
milligramman saamiseksi pitäisi käsi-
tellä sata tonnia merivettä. Pienistä pi-
toisuuksista huolimatta merien yhteen-
lasketun kultamäärän on arvioitu ole-
van noin 30 miljoonaa tonnia. Tosin
lukuisista yrityksistä huolimatta sitä ei
ole pystytty hyödyntämään. Syynä tä-
hän on lähinnä kallis energian hinta.

Myös kasveissa on kultaa. Eri kasvi-
en tuhkissa on analysoitu olevan kul-
taa joko täysin olematon määrä tai jopa
satoja grammoja tonnia kohden. Kas-
vien kultapitoisuus riippuu niiden kas-
vualustana olevan maankamaran eli
maa- ja kallioperän kultapitoisuuksis-
ta. Tutkimusten mukaan kasvit otta-
vat kullan juurillaan veden mukana ja
levittävät se kasvin eri osiin. Eräisiin
kasvilajeihin kullan on todettu rikas-

Suurikuusikon kultamalmia. Runsaasti ja monivaiheisesti
breksioitunut, hajanaista arseeni- ja rikkikiisua. Emäkivi on
koostumukseltaan intermediääristä, grafiittista fylliittiä tai
tuffiittia. Kuva-alan halkaisija on 6 cm. Kuva: Jari Väätäinen,
Geologian tutkimuskeskus.

tuvan ja kasvituhkaa on jopa käytetty
malminetsinnässä. (Tulevaisuuden
menetelmä ehkäpä: http://news.
stanford.edu/pr/02/alfalfa821. html)

Luonnon kullassa on usein myös
hopeaa, yleensä 5–15 prosenttia. Kul-
ta ja hopea muodostavatkin täydelli-
sen seossarjan. Hopea alentaa kullan
ominaispainoa sekä vaalentaa väriä kun
taas kupari tekee kullasta punertavam-
paa. Myös muita metalleja esiintyy
kullan kanssa nk. epäpuhtauksina.

Kulta syntyy
sekunneissa

Kaikki kulta on kosmista alkuperää.
Kulta on syntynyt supernovien räjäh-

dyksissä. Ne ovat kuolevien tähtien vii-
meinen teko, ja samalla kultaa on le-
vinnyt ympäriinsä avaruuteen. Miljar-
dien asteiden kuumuudessa luhistuva
tähti synnyttää kullan noin kymmenes-
sä sekunnissa. Tässä ajassa ei ehdi syn-
tyä kultaa kovinkaan paljon, joten ta-
pahtuman on toistuttava useasti, jol-
loin lopulta päädytään tilanteeseen,
jossa avaruuden pöly- ja kaasupilvet
ovat kirjaimellisesti kullattuja. Tästä
supernovien räjähdyksien synnyttä-
mästä aineksesta on kasaantunut sit-
temmin oma Aurinkokuntamme noin
viisi miljardia vuotta sitten. Kullan li-
säksi supernovien räjähdyksissä on syn-
tynyt myös muita raskaita alkuaineita,

Agnico-Eagle Finland, kultakaivoksen avolouhos vuonna
2009 Kittilässä, Suurikuusikossa. Kuva: Liisa Hertell.
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kuten nikkeliä, kuparia, sinkkiä ja pla-
tinaa.

Etsivä
löytää kultaakin

Miten sitten kultaa voi luonnosta löy-
tää ja miten voi tietää missä kivessä se
kulta luuraa? Tätä kysymystä moni
malminetsijä pohtii parasta aikaa. Hy-
viä vinkkejä kaivataan myös niin sa-
notusti ”yleiseen jakoon”. Ohessa muu-
tama vinkki prospektori Pekka Hieta-
lalta, joka on etsinyt kultaa Etelä-Poh-
janmaalta jo neljän vuosikymmenen
ajan. Hietalan aktiivisen etsinnän tu-
loksena on tullut paljon positiivisia
tuloksia kuten Sikakankaan esiintymä
Seinäjoella. Sikakankaan kultavaranto-
ja ympäristöineen ovat tutkineet useat
ulkomaiset kaivosyhtiöt ja tietysti
GTK.

Ensimmäinen vihje on, että ”kultaa
löytyy sieltä mistä sitä on ennenkin
löytynyt”. Mikäli on jo aiemmin löy-
tänyt hyvän malmikiven, ei paikasta
kannata lähteä harhailemaan kauas,
koska malmeilla on aina laumaluon-
ne. Usein myös kaivosten läheisyydes-
tä löytyy lisää malmeja. Lisäksi mal-
meilla on aina huntu, tavallaan kemi-
allinen varjo. Niin sanotun malmihun-
nun sisällä voi olla piilossa malmio, ns.
sokea malmi, josta pienikin pitoisuus
voi antaa vihjeen. Toisin sanoen jo pie-
netkin pitoisuudet paljastavat, että
malmiliuokset ovat olleet liikkeellä.
Varjo voi olla myös muuta ainetta kuin
kultaa esimerkiksi arseenia, vismuttia
tai telluuria.

Taloudellisesti hyödynnettävän mal-
min syntyminen on vaatinut monen-

laista tapahtumaa. Saatavilla on ollut
runsaasti metallipitoisia liuoksia, jot-
ka ovat kemiallisesti reagoineet suuren
kultapitoisen kivimassan kanssa ja vii-
meiseksi on tapahtunut metallien ri-
kastuminen pitkin siirros- ja ruhjevyö-
hykkeitä.

Malmeilla pitää aina olla tilaa saos-
tua. Kulta ottaa paikkansa kallioperän
heikkousvyöhykkeissä, ruhjeissa ja siir-
roksissa, sillä se saostuu liuoksista ja ne
vaativat pienempää painetta ja lämpö-
tilaa kuin tavanomaiset kivilajit. Perus-
kartalla nämä ruhjeet näkyvät pitkän-
omaisina järvinä ja peltoina. Kalliope-
rän liikuntojen seurauksena syntynei-
siin ruhjevyöhykkeisiin tunkeutuu
metalleista rikastuneita liuoksia eli

malmiliuoksia. Usein ruhjevyöhykkeet
voivat olla pitkiä ja kivilajit vaihtuvat
matkalla. Kivissä kannattaa kiinnittää
huomiota niiden ruhjeisuuteen, rakoi-
luun, hiertyneisyyteen sekä breksioitu-
miseen.

Oikukkaan kullan
kanssa naimisissa

Kulta on siitä oikukas, että se voi esiin-
tyä hyvin monenlaisissa kivilajeissa,
toisin kuin esimerkiksi nikkelimalmit,
jotka esiintyvät yleensä emäksisissä sy-
väkivissä. Kulta voi esiintyä erilaisissa
happamissa ja ultraemäksisissä vulka-
niiteissa. Otollisia kohtia kallioperässä
ovat muun muassa graniitin, tonalii-
tin, ja granodioriitti-intruusioiden reu-

KULTAKUUME . . .

Sikakankaan kultaesiintymän löysi prospektori Pekka Hietala vuonna 2002. Lukuisten
näytteiden korkea kultapitoisuus johti GTK:n vuosien tutkimuksiin ja kallioperäkairauk-
siin. Esiintymää ovat tutkineet myös ulkomaiset yhtiöt. Kuvassa Pekka Hietala kemiallisiin
analyyseihin matkaavien kairauslaatikoiden päällä. Kuva: Kirsti Hietala.

Kultaa syntyy supernovissa kun massiivinen
tähti räjähtää kuollessaan. Kuva: NASA
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navyöhykkeet. Näissä on tavattu usei-
ta kulta-esiintymiä. Pekka Hietala
muistuttaa, että toisaalta niin sanottu
kuiva kiillegneissikin voi sisältää kul-
taa, mikäli vain ympäristö on otolli-
nen, hiertovyöhyke, jossa lähistöllä on
emäksisiä vulkaniitteja sekä syväkiviä,
kuten graniitteja, gabro- tai peridotiit-
tipahku.

Kulta esiintyy usein kvartsipitoises-
sa kivessä, kivi on joko kvartsiutunut
ja/tai siinä on kvartsijuonia, joiden reu-
noilla kulta saattaa olla jopa vapaana
metallina, parhaimmillaan silmälle
näkyvänä. Kultarakeita kannattaakin
etsiä luupin tai mikroskoopin avulla
kvartsijuonten reunoilta. Harvoin kul-
ta kuitenkaan on paljain silmin nähtä-
vissä, joten kannattaa kiinnittää huo-
miota seuralaismineraaleihin.

Kulta viihtyy hyvin tiettyjen mine-
raalien kanssa. Seuralaismineraalit saat-
tavat toimia hyvinkin pätevinä indi-
kaattoreina kullan esiintymiselle. Mi-
neraaliseurueesta arseenikiisu, rikkikii-
su, vismuttimineraalit, telluurimine-
raalit ja molybdeenihohde sekä anti-
monimineraalit ja kuparikiisu viihty-
vät kullan kanssa joko yhdessä tai erik-
seen. Kvartsisen kiven lisäksi on hyvä
jos kivi on karbonaattiutunut eli pros-
pektorien kielellä, kalkki seuraa kultaa.
Muita ovat mm. turmaliini, erityisesti
massamaisena esiintyessään sekä schee-
liitti, serisiitti ja kloriitti. Näiden mi-
neraalien esiintyminen saattaa olla
merkki kullan isäntäkiven kemiallises-
ta ja mineralogisesta muuttumisesta eli
on tapahtunut kvartsiutumista, turma-
linisoitumista, serisiittiytymistä ja kar-
bonaattiutumista.

Malmeja voidaan paikantaa myös
geofysikaalisten karttojen avulla (mag-
neettisuus, painovoima, sähkönjohta-
vuus). Geofysiikasta Pekka Hietala
kuittaa seuraavasti – ilmasta voi mita-
ta mutta vain metsästä löytää. Kaikkein
konkreettisin lähde on malminetsijän
lähettämä näyte. Pelkkä geofysikaali-
nen häiriö ei ole välttämättä malmi,
mutta antaa arvokasta lisätietoa. Se,
että onko malmia riittävästi, riippuu
lopulta monesta eri asiasta. Metal-
liesiintymien kannattavaan hyödyntä-
miseen vaikuttavat monet tekijät, ku-
ten malmin määrä ja sen metallisisäl-
tö, metallin irrottamisen kustannukset,
energian hinta, esiintymän sijainti,

Kultaa Seinäjoen Sikakankaalta. Löytäjä Pekka Hietala. Kuva: Satu Hietala, GTK.

Seinäjoen Sikakankaan kultaesiintymän
kultarae kuvattuna polarisaatiomikroskoo-
pin läpi ohuesta pinnaltaan kiilloitetusta ki-
vileikkeestä. Rakeen koko 800 mikrometriä.
Kuva: Satu Hietala, GTK.

lupa-asiat sekä tärkeimpänä metallien
maailmanmarkkinahinta.

Etsinnästä
pitää nauttia!

Malmiesiintymä on aina
luonnonoikku, kemiallinen
erikoisuus kallioperässä.
Malmin syntyminen on
edellyttänyt monia geologisia
yhteensattumia. Pekka Hieta-
la uskoo, että pintaan puhjen-
neita malmeja sekä syvämalme-
ja on Suomessa vielä paljon löy-
tymättä. Tärkein asia kuitenkin kul-
lan ja ylipäätänsä malmien etsinnässä
on Hietalan mielestä se, että etsinnäs-
tä pitää nauttia!

Onnen ja tuurin osuutta ei voi ali-
arvioida, mutta mitä enemmän mal-
minetsijä kulkee luonnossa, sitä var-
memmin hänelle kehittyy niin sanot-
tu kuudes aisti eli vaisto. Malmia ei voi
hallita eikä löytää pelkällä rahalla, täy-
tyy olla myös tunteen paloa ja mieli-
kuvitusta. Kullanetsijä myös oppii tun-
temaan ”oman malminsa” parhaiten,
joten malminetsijöiden näkemyksiä
tulee ottaa huomioon. Malminetsijöillä
ei ole ennakkoluuloja (eivät ajattele
useinkaan geologisia sääntöjä), ja siksi
he yllättävät geologitkin toisinaan –
vapaus ja mielikuvitus on siis vapaasti
otettava käyttöön. Hyvän lohkare- tai
kalliolöydön pohjalta geologit tekevät

sitten lisätutkimuksia ja arvioivat esiin-
tymän taloudellista hyötyä.

Muutettakoon P. Cajanderin
Maamme-laulun sanat, ”On maamme
köyhä, ja siksi jää, jos kultaa kaivan-
net” tähän suuntaan, ”on maamme
vakaa, vanha ja varakas, se tosi on, jos
metalleja kaivanet”. 
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änä päivänä kulta-
kaivoksissa ei kultaa
yleensä paljain silmin
näe, sillä nykyään hyö-
dynnetään varsin heik-
kopitoisia kultamalme-

ja. Niissä kulta esiintyy mikroskoop-
pisina hitusina tai jopa atomitasolla
muiden malmineraalien sisällä. Mutta
kun tällaista heikkopitoista kultamal-
mia louhitaan miljoonia tonneja, siitä
saadaan rikastettua huikeita kultamää-
riä. Silmin näkyvää kultaa on kyllä löy-
detty Suomen kultakaivoksista, mutta
kultarakeet ovat olleet vain millimet-
riluokkaa.

Malminetsijälle tuollaiset millinko-
koiset kultahituset ovat kuitenkin sitä
kauneinta ja kalleinta kultaa, sillä ne
voivat luotsata uudelle kultaesiintymäl-
le. Suurikuusikon maailmanluokan
kultamalmin löytöön vaikuttivat ken-
ties ratkaisevimmin GTK:n Jorma Val-
kaman Kittilän ja Kiistalan väliseltä
tienparannustyömaalta löytämät pienet
kultarakeet. Ilomantsin Pampalon kul-
tamalmi puolestaan paljastui, kun
GTK:n Peter Sorjonen-Ward söi sa-
teessa eväitä ja samalla havaitsi kallios-

Aleksi-kultahippu on Suomen toiseksi suurin hippu. Alun perin se oli suu-
rin, mutta löytäjä Aleks Kiviniemi irrotti hipusta häidensä kunniaksi sor-
muskullat ja paino tippui. Hippu löytyi Laanilan Hangasojalta vuonna
1910. Kuvissa hippu on kuvattu eri suunnista. Hippu painaa 385 g, läpi-
mitta on 57 mm, ja kullan (93,7 %) lisäksi se sisältää hopeaa (6,11 %),
vismuttia (0,47 %), elohopeaa (0,12 %) ja kuparia (0,07 %).

Suomen pankin omistuksessa Aleksi on ollut vuodesta 1936. Tuolloin se os-
tettiin kullan maailmanmarkkinahinnalla. Aikaisemmin se oli osa Suomen
kultavarantoa ja Suomen Pankin kellariholvissa. Kun Rahamuseo perustet-
tiin vuonna 2003, hippu siirrettiin sinne, ja siellä se on yhä näytteillä.
Osoite on Snellmaninkatu 2, Helsingin Tuomiokirkon vieressä.

Hipusta enemmän: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m19_3831_94_1.pdf

Teksti ja kuvat: Kari A. Kinnunen, Geologian tutkimuskeskus

Suomen kalleimpia yksittäisiä
geologisia näytteitä ovat isot kulta-
hiput. Vain yksi niistä, Aleksi-
hippu, on pysyvästi yleisön nähtä-
villä, muut ovat kassakaappien ja
pankkiholvien kätköissä. Mutta
onneksi näistä aarteista on valo-
kuvia, joita voi julkisesti esitellä.

T

Kauneimmat
ja kalleimmat
Kauneimmat
ja kalleimmat
KULLATKULLAT
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ta luupilla pieniä kultarakeita. Samoin
tapahtui Seinäjoen eteläpuolella Sika-
kankaalla, kun paikallinen prospekto-
ri Pekka Hietala etsi sepelilouhoksen
viereisen metsähakkuuaukean lohka-
reista arseenikiisua, ja löysi niistä ste-
reomikroskoopilla yllätyksekseen myös
kultahitusia. Hietalan etsintämenetel-
mistä ja Sikakankaan kulta-aiheesta
kerrotaan tarkemmin tämän lehden si-
vuilla 8 ja 9.

Nykyaikaisen kaivostoiminnan mas-
siivisuuden takia kultakimpaleet ovat
jäämässä harvinaisuuksiksi, ja siksi niis-
tä maksetaan moninkertaisesti kullan
maailmanmarkkinahintaa enemmän.
Suurimpia tunnettuja kullan kimpalei-
ta ovat kultahiput, jotka ovat pinnoil-
taan hieman pyöristyneitä kalliokullan
kappaleita.

Suomen suurimmat kultahiput ovat
löytyneet Lapin kullanhuuhdonta-alu-
eilta. Ennätyshippu painaa lähes 400
grammaa. Yli 100 gramman hippuja
on Lapin kultahistorian aikana löydetty
parikymmentä kappaletta ja yli 50
gramman hippuja viitisenkymmentä.
Lapin koko huuhdontakullasta yli 100
gramman jättiläisiä on ollut vain noin
yksi promille.

Suuret kultahiput ovat Lapissa niin
harvinaisia löytöjä, että niitä on julkis-
tettu jopa tv-uutisten päälähetyksissä.
Jokainen iso hippu on myös nimetty
löytäjänsä tai jonkin ulkonäköön liit-
tyvän piirteen mukaan. Hippujättiläis-
ten löytymistä on vauhdittanut koneel-
linen kullankaivu, sillä siinä käsitellään
paljon suurempia maamassoja kuin la-
piolla kaivaen on mahdollista. Uudes-
sa kaivoslaissa koneellinen kullankai-
vu kiellettiin muutaman vielä jatkuvan
siirtymävuoden jälkeen Lemmenjoen
parhaimmilta kullanhuuhdonta-alueil-
ta. Tämä tulee lähivuosina merkittä-
västi vähentämään isojen hippujen löy-
tymistä.

Isojen kultahippujen myyntiä voi
verrata kansainvälisen tason taide- ja
antiikkikauppaan. Mahdollisia ostajia
on vain muutamia, kauppoja välittää
luotettava kultaseppä ja hiput tutkitaan
ja dokumentoidaan kuin arvoantiikki

Vuoden 2014 suurin hippu löytyi Lemmenjoen alueen Puskuojalta 17. elokuuta. Sen
löysi kullankaivaja Kari Merenluoto, joka nimesi hipun Mustelmaksi. Erikoinen nimi
johtui siitä, että löytöhetkellä Merenluoto tuli tönäisseeksi poikaansa kaivinkoneen kau-
halla jalkaan. Hipun paino on 53 grammaa ja sen läpimitta 49 mm. Hipun pinnassa
näkee kultakiteitä ja koloja, jotka ovat pois rapautuneiden mineraalien jättämiä. Yleen-
sä hiput ovat voimakkaasti pyöristyneitä ja alkuperäiset kallioperän piirteet ovat niistä
kuluneet pois. Tässä hipussa kullan rakenteet, sellaisina kuin ne olivat malmijuonessa,
ovat säilyneet hyvin.

Pikkumammutti-kultahippu painaa 251 g ja on läpimitaltaan 67 mm. Kullankaivaja
Marjut Telilä löysi sen Lemmenjoen alueen Miessijoelta 25. kesäkuuta vuonna 1998.
Kullan (96,2 %) lisäksi hippu sisältää hopeaa (3,52 %), vismuttia (0,11 %), kuparia
(0,09 %), elohopeaa (0,06 %) ja lyijyä (0,04 %). Hippu oli myynnissä kansainvälisissä
huutokaupoissa. Lopulta sen osti suomalainen kivialan yritys mainostarkoituksiin.

Hipusta enemmän: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m19_3812_1999_1.pdf
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Edelweiss-hippu painaa 107,9 g ja on läpimitaltaan 47 mm. Ominaispaino on Lapin
hipuille tyypillinen 13,29. Muodoltaan hippu on litteä, pyöristynyt kultakiteiden muo-
dostama sikerö. Yhteensä hipussa on 22 kaunista kultakidettä, joiden läpimitta on kes-
kimäärin 4 mm. Hipun löysivät Pekka Turkka ja Marjut Telilä kesällä 2007. Löytö-
paikka oli Yhteishippu-kaivospiiri Miessijoella Lemmenjoen alueella.

Edelweiss-nimensä hippu sai merkillisestä yhteensattumasta. Samana kesänä Pekka Turkka
oli löytänyt maastosta saksalaisen sotamuiston, metallisen merkin. Siinä oli kuvattuna
alppitähti, joka paljon muistutti hippua. Edelweiss ja tuo historiallinen sotamuisto ovat
Antti Aarnio-Wihurin hippukokoelman ehkä mieleenpainuvimpia näytteitä.

Virtasen sekahippu painaa 187 g ja on läpimitaltaan 65 mm. Tauno Virtanen löysi sen
23. heinäkuuta 1950 Tankavaaran Ruosteojalta. Hipussa on tilavuudeltaan kullan (29
%) lisäksi kvartsikiteitä (61 %) ja limoniittia (10 %). Hippu innosti silloista kauppa-
ja teollisuusministeri Sakari Tuomiojaa esittämään GTK:lle tutkimusmäärärahaa La-
pin kullan tutkimukseen. Vuotson tutkimusasema perustettiin tämän lisämäärärahan
avulla. GTK osti hipun löytäjältä kullan hinnalla. Hippu on nyt GTK:n kassakaapissa,
mutta kullattu tarkka jäljennös on nähtävissä GTK:n Espoon toimitalon Geonäyttelyn
kultahippujäljennösten vitriinissä. Kuvassa on aito hippu.

Hipusta enemmän: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m19_3742_2000_1.pdf

konsanaan. Kattavimman Lapin kul-
tahippujen kokoelman on kerännyt
Antti Aarnio-Wihuri. Hänen kokoel-
mastaan julkaistiin muutama vuosi sit-
ten kirja, ja osa kokoelman hipuista on
ollut näytteillä Tankavaaran Kultamu-
seossa.

Vielä 1950-lukuun asti isot kulta-
hiput hinnoiteltiin kullan maailman-
markkinahinnan mukaan. Vasta 1980-
luvulla hippujen arvo alkoi pikkuhil-
jaa kohota. Tuolloin Amerikassa yleis-
tyi museoluokan mineraalinäytteiden
keräily yksityiskokoelmiin. Näytteiden
hintatason nousu heijastui Eurooppaan
ja Aasiaan sekä lopulta kaukaiseen Suo-
meen. Myyntihinnat ovat jatkaneet
nousuaan viime vuosiin saakka.

Kaivosteollisuuden koneellistami-
nen ja massiivinen louhintatekniikka
vähentävät entisestään kidesikeröiden
ja vastaavien erikoisuuksien löytymis-
tä esiintymistä. Geologisten näytteiden
harvinaistuessa niiden hinnat vastaa-
vasti nousevat. Ainutlaatuisista mine-
raalinäytteistä on jo tullut samanlainen
sijoituskohde kuin taideteoksista.

Kauneinta ja kalleinta kultaa on
kaikesta huolimatta mikroskooppinen
kultarae, jonka itse löytää kotimaan
kalliosta. Se löytö on jättiläishippuja-
kin harvinaisempaa, ja parhaimmillaan
se voi johtaa kaivokseen, joka tuottaa
tonnikaupalla kultaa vuodessa.

AIHEESTA LISÄÄ
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– kenkälaatikollisesta

ankavaaran kultaesiinty-
män löysi vuonna 1934
Purnumukan kylässä
asuva saamelainen Aslak
Peltovuoma unennäön
perusteella. Hänelle oli

unessa ilmestynyt maahinen, joka oli
kehottanut hakemaan kultaa siellä vir-
taavan puron varrelta. Aslak ei ottanut
aluksi kehotusta todesta, mutta kun
maahinen ilmestyi useamman kerran,
oli pakko totella.

Unen antama vihje olikin totta.
Ensimmäiset hiput löytyivät lähes
maanpinnasta, sammalpeitteen alta
yksinkertaisin välinein kaivettuna. Tan-
kavaarasta tuli purnumukkalaisten
”pankki”, kun tarvittiin rahaa, se kai-
vettiin kultana puron varresta.

Kauan ei kultalöytö pysynyt salas-
sa. Alueelle tehtiin muualla asuvien
toimesta valtauksia ja laadittiin suuria-
kin suunnitelmia kultapitoisen maan
hyödyntämiseksi.

Kullasta Lapin
matkailun tuotteeksi

Vaikka suuret suunnitelmat Tankavaa-
ran kullan suhteen eivät toteutuneet,
kaivettiin sitä alueella useiden eri hen-

kilöiden toimesta vaihtelevalla menes-
tyksellä parikymmentä vuotta. Kullan-
hinnan laskun myötä kullanhuuhdon-
ta hiipui 1950-luvulla, vain toiminnas-
ta kertovien rakenteiden jäädessä todis-

tamaan kertomusta arvokkaasta unes-
ta.

Lappiin suuntautuvan matkailun li-
sääntyessä, kasvoi myös matkailijoiden
kiinnostus täältä löytyvään kultaan.

valokuvia nykyaikaiseksi
kulttuurikohteeksi ja tiedelaitokseksi

Geologisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Aarne Laitakari Tankavaarassa Aulis Kajannon
aiemmin asustaman kämpän ovella vuonna 1950. Saksankielinen teksti “Polttaminen kiel-
letty” tarkoittaa sanatarkasti käännettynä vain tupakointia. Kuva: Herman Stigzelius /
Tankavaaran Kultamuseo.

Kauko Launonen
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Kaksi Lemmenjoen kultaryntäyksessä
mukana ollutta veteraania, Niilo Rau-
mala ja Yrjö Korhonen perustivatkin
Tankavaarassa virtaavan Hopiaojan
varteen kultahuuhtomon, missä he tar-
josivat vierailijoille aitoja elämyksiä
vaskoolissa kimaltelevien kultahippu-
jen kautta.

Kultamuseo syntyi
kuin Aslakan uni

Eksoottinen elämys Nipan ja Yrjön
opastamana innosti monia vierailijoi-
ta viettämään aikaa kultapuron varrel-
la auttaen isäntiä ja kuunnellen heidän
kertomuksiaan kullankaivajista. Eräs
tällainen oli Inkeri Syrjänen, sodanky-
läläinen opettaja, jota tarinoiden lisäksi
alkoivat kiinnostaa Tankavaaran kuu-
sikosta löydettyjen kullankaivuun liit-
tyvien esineiden merkitys ja historia.

Syrjänen tutki kaivantoja ja kuusi-
en juuria keräten sieltä löytyvät jo la-
hoamisvaarassa olleet välineet suojaan.
Talven aikana hän luki kaiken käsiinsä
saamansa kultaan liittyvän kirjallisuu-
den ja alkoi tutkia aiheeseen liittyviä
arkistoja. Geologisen tutkimuslaitok-
sen ainutlaatuinen valokuva-arkisto ja
museonhoitaja Pentti Karhunen antoi
korvaamatonta tietoa jopa 1800-luvun
tapahtumista. Ainutlaatuista aineistoa
tarjosi myös kullankaivaja Heikki Ko-
kon ”kenkälaatikollinen” valokuvia.

Syrjänen vakuuttui kultahistorian ja
sen säilyttämisen olevan oman muse-
on arvoisen. Hän teki aloitteen jäsene-
nä Lapin Kullankaivajain Liitolle Kul-
tamuseon perustamiseksi. Liiton vuo-
sikokous käsitteli ehdotuksen ja teki
31.3.1973 päätöksen museon perusta-
misesta.

Kultamuseon
ensimmäinen näyttely

Perustamispäätöksen jälkeen alkoi en-
simmäisen näyttelyn rakentaminen jo
kerätystä aineistosta. Lisää tietoa löy-
tyi myös Valtion arkistosta ja Oulun
maakunta-arkistosta, joissa osa Syrjä-
sen vapaa-ajasta kului.

Lapin Kullankaivajain Liiton johto-
kunta päätti Kultamuseon sijoituspai-
kaksi Tankavaaran, koska Raumalan ja
Korhosen kultahuuhtomo oli jo tun-
nettu matkailijoiden vierailukohde.
Museolla ei ollut tässä vaiheessa omaa
rakennusta ja pieni näyttely Lapin kul-

Tankavaaran kulta ja kullan ympärillä oleva sosiaalinen elämä taamoivat Kauko Launosen
ja Inkeri Syrjäsen Tankavaaran elinkautisiksi jo vuonna 1972. Kuva: Bert Persson.

Kullankaivajalegen-
dat Korhonen,
Pellinen, Isola ja
Kokko. Kuva:
Herman Stigzelius /
Tankavaaran
Kultamuseo.

Viktor Koivula ja Nipa Raumala kultakisoissa vuonna 1975. Kuva: Seppo J. Partanen.
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tahistoriasta pystytettiin Tankavaaraan
kahvilaksi siirretyn parakin nurkkaan.
Näyttely kiinnosti kuitenkin vieraili-
joita ja antoi uskoa työn jatkamiselle.

Oma
museorakennus

Vuonna 1975 museo alkoi jo tuntua
oikealta museolta, kun Metsähallituk-
selta ostettu pieni hirsikämppä siirret-
tiin talkoilla ”omalle” vuokratontille
Hopiaojan varteen ja kaksikymmenne-
liöisen kämpän sisälle koottu pieni
näyttely kullankaivuun liittyvistä työ-
kaluista ja niiden käytöstä kertovista
valokuvista sekä kartoista avattiin. Suu-
remmat esineet sijoitettiin kämpän
ympärille rakennettuun kultahuuhto-
mon malliin.

Kultamuseoon ja sen Mutterikäm-
pän näyttelyyn tutustui jo ensimmäi-
senä kesä yli 8000 henkeä.

Arvovaltainen
peruskiven muuraaja

Kultamuseon kokoelmat kasvoivat
nopeasti, kun alkuun oli päästy. Pieni
Mutterikämppä ei enää riittänyt, tar-
vittiin suurempaa ja ympäri vuoden
lämmintä tilaa. Monien vaiheiden jäl-
keen tuli Metsähallitus jälleen apuun,
seuraavaa rakennusta varten saatiin lu-
nastettua tuhoutumisvaarassa ollut
Härkäselässä sijainnut 1920-luvulla
Osakeyhtiö Lapin Kullan tukikohdaksi
rakennettu Härkäselän Kultala.

Suurista hirsistä tehty rakennus pu-

pakkasten keskellä museonhoitajaksi
nimetyn Inkeri Syrjäsen sekä Yrjö Kor-
hosen, Niilo Raumalan ja Kauko Lau-
nosen voimin. Talkoissa nähtiin lisäk-
si usein myös legendaarisia kullankai-
vajia, mm. ”Isä-Jussi” Mikkonen ja
Heikki Kokko Inarista.

Härkäselän Kultala avattiin näytte-
lyineen yleisölle kesällä 1978 päämi-
nisteri Martti Miettusen läsnä ollessa.

Ajanmukainen
päärakennus

Härkäselän Kultala tarjosi jo lämpöi-
set tilat museon ympärivuotiselle toi-
minnalle.  Toiminta oli jo ammattilais-
tunut Inkeri Syrjäsen johdolla pienen
henkilökunnan avulla. Tarve ajanmu-
kaisille työ- ja näyttelytiloille kasvoi ja
uutta päärakennusta ryhdyttiin suun-
nittelemaan. Syrjäsen avuksi tässä vai-
heessa tuli Oulun yliopiston arkkiteh-
tiosasto apulaisprofessori Jorma Huus-
kon kautta.

Uuden rakennuksen rahoitukselle
asetetut vaatimukset ylittivät Lapin
Kullankaivajain Liiton resurssit ja Liit-
to päättikin perustaa Kultamuseoyh-
distyksen, jolle museotoiminta koko-
naisuudessaan siirtyi. Uusi yhdistys sai
useita arvovaltaisia tukijoita ja toiminta
arvostusta sekä Museoviraston että
opetusministeriön taholta. Kultamuseo
nähtiin paitsi oman aihepiirinsä tutki-
jana ja tallentajana, myös tärkeänä La-
pin kulttuurimatkailun kohteena.

Museon päärakennuksen suunnitte-
lua varten julistettiin arkkitehtikilpai-
lu, jonka voitti arkkitehtiylioppilas
Mikko Etula. Suunnitelman perusteel-
la syntyi päärakennus, joka sisältää suu-
ren näyttelysalin lisäksi toimisto- ja ar-
kistotilat sekä esineiden konservointi-
huoneen. Päärakennus perusnäyttelyi-
neen avattiin vuonna 1983.

Koko Maailman
Kultamuseo

Tankavaarasta alkunsa saaneiden Kul-
lanhuuhdonnan MM-kisojen myötä
kehittyi vilkas kullanhuuhtojien kan-
sainvälinen yhteistyö. Kisamatkojen
yhteydessä tutustuttiin moniin kirjal-
lisuudesta ja historiasta tuttuihin kul-
taryntäyksiä kokeneisiin alueisiin. Toi-
miessaan Kullanhuuhdonnan Maail-
manliiton presidenttinä Kauko Launo-
nen saikin idean koota Tankavaaraan

Härkäselkä nykyisellään ja ulkoaltaat Tan-
kavaaran Kultamuseon alueella. Kuva:
Marko Lauronen.

Härkäselän Kultala siirrettiin Tankavaaran tontille ja rakennuksen peruskiven muurariksi
saapui Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen alkukesällä 1977. Kuva: Tankavaaran Kul-
tamuseo.

rettiin talkoovoimin kevättalvella 1977
ja siirrettiin Tankavaaraan museon ton-
tille. Perustukset valettiin alkukesällä
ja peruskiveä muuraamaan kutsuttiin
itse Tasavallan Presidentti Urho Kek-
konen. Muuraus onnistui mainiosti ja
muurarin myötä Tankavaara ja Kulta-
museo nousivat otsikoihin lehdistössä
ympäri Suomen.

Rakennus pystytettiin vankalle pe-
rustalle seuraavan talven tuiskujen ja
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pysyvä näyttely, joka kertoo kullan-
huuhdonnan historiasta kautta maail-
man.

Idea sai työnimen Golden World,
Kultainen Maailma. Eri maiden lähe-
tystöjen kautta saatiin tarvittavat yh-
teydet kahteenkymmeneen merkittä-
vään kohteeseen. Useista maista löyde-
tyt yhteistyökumppanit lähettivät val-
miit näyttelyosastot tai auttoivat muu-
toin niiden kokoamisessa. Ensimmäi-
nen Golden Worldin näyttely oli esillä
Kullanhuuhdonnan MM-kisojen aika-
na Tankavaaran vanhassa varastoraken-
nuksessa, Tankahovissa vuonna 1993.

Näyttely herätti kiinnostusta myös
opetusministeriössä ja Sodankylän
kunnan tukemana ryhdyttiin suunnit-
telemaan sille omaa rakennusta. Ark-
kitehtisuunnitelma syntyi nopeasti,
kun mallina käytettiin jäkälämättäälle
ylösalaisin heitettyä vaskoo-
lia. Harpin avulla piirret-
tiin ympyrä, josta kehit-
tyivät rakennuspiirus-
tukset 1000 neliö-

metrin hallille, maailman suurimmal-
le vaskoolille.

Golden World -rakennuksen rahoi-
tus muodostui työvoiministeriön, ope-
tusministeriön, Sodankylän kunnan,
sponsoreiden ja Kultamuseoyhdistyk-
sen ottaman lainan avulla. Lainan ta-
kaisinmaksu sujui muutamassa vuo-
dessa myymällä yhden neliömetrin
osuuksia hallin lattiasta.

Yleisö pääsi tutustumaan maailman
kultahistoriaan vuonna 1995, jolloin
ministeri Hannele Pokka avasi näytte-
lyn.

Kultamuseo kehittyy
ja kehittää

Neljässäkymmenessä vuodessa Kulta-
museosta on muodostunut kansainvä-
lisesti arvostettu tiedelaitos ja yksi La-
pin merkittävimmistä kulttuurimatkai-

lukohteista. Yhdessä Tankavaarassa
sijaitsevan Koilliskairan luonto-

keskuksen kanssa se muodos-
taa kokonaisuuden, missä vie-

railija pääsee tutustumaan Lapin ka-
ruun luontoon sekä lähes sataviisikym-
mentä vuotta sitten alkaneeseen tapah-
tumasarjaan, joka on monin tavoin vai-
kuttanut Lapin kehitykseen.

Yhteistyö Metsähallituksen kanssa ei
ole jäänyt ainoastaan Tankavaarassa
tapahtuvaksi. Kultamuseo on kulta-
alueitten tutkimuksen lisäksi ollut
mukana maastossa sijaitsevien histori-
allisten kohteiden entisöinti- ja suoje-
lutöissä erikoisesti Ivalojoen alueella.
Tämä työ jatkuu edelleen jokakesäis-
ten talkooleirien muodossa.

Koululaisryhmät ovat olleet alusta
alkaen tärkeä osa Kultamuseon vierai-
lijoista. Heille on tarjolla useita koko-
naisuuksia alkaen opastetusta kierrok-
sesta aina 1870-luvun kultakenttien
kouluun, johon osallistutaan pukeutu-
neina ajankohdan vaatteisiin ja nou-
datetaan ”Wanhan Hyvän Ajan” tapo-
ja. Kultamuseolla saa myös kullan-
huuhdonnan opastusta sekä kesällä että
talvella.

Kultamuseon tehtävä on tallentaa perinne tuleville sukupolville. Niilo “Nipa” Raumala ja Juha Mäki huuhtomolla. Kuva: Kauko Launonen
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Kultamuseosäätiölle
vastuu

Kultamuseon perusti Lapin Kullankai-
vajain Liitto ry ja sen toiminnasta vas-
tasi 28 vuoden ajan Kultamuseoyhdis-
tys ry. Vuosien mittaan kasvaneen toi-
minnan vastuut kasvoivat niin suurik-
si, että yhdistys päätti perustaa vuon-
na 2008 säätiön museon taustayhtei-
söksi. Kultamuseoyhdistyksen lisäksi
Kultamuseosäätiön perustajajäseniksi
liittyivät Inarin ja Sodankylän kunnat,
Metsähallitus, Geologian tutkimuskes-
kus, Pohjolan Osuuspankki, Wihuri
Oy, Tankakulta Oy ja henkilöjäseninä
Kultamuseon perustamisesta alkaen
mukana toimineet Inkeri Syrjänen ja
Kauko Launonen.

Geopark, kulttuurikohde
maastossa

Kultamuseon tärkeimpiin tehtäviin
kuuluu myös museon ulkopuolella si-
jaitsevien kultahistoriallisten kohteiden
hoitaminen ja säilytys. Museo onkin
tehnyt aloitteen Lapin Kultaisesta Geo-
parkista, jossa löytyy geologisesti ja
kulttuurillisesti merkittäviä kohteita ja
jolla on merkitystä mm. matkailuelin-
keinolle ja alueen kehitykselle. Lapin
liiton tukemaa Kultamuseon esihan-
ketta jatkaa Inarin kunta yhteistyö-
kumppaneina mm. Sodankylän kun-
ta, Metsähallitus, Geologian tutkimus-
keskus ja Kultamuseo.

Kultamuseo nyt
ja tulevaisuudessa

Kuluneitten vuosikymmenten aikana
Kultamuseosta on muodostunut kiin-
teä osa Suomen museoverkkoa. Museo
on kehittynyt ja kehittyy edelleen
muun yhteiskunnan mukana. Haastei-
ta työlle asettavat luonnon ja ihmisten
vaikutuksesta tapahtuvat muutokset
kulta-alueitten historiallisille kohteil-
le. Niiden tutkiminen ja säilyttäminen
ovat jatkuvaa kilpajuoksua ajan kans-
sa.

Työtä riittää, vaikka aika ei tunnu
riittävän. Museo työllistää museonjoh-
taja Heli Heinäahon lisäksi ympärivuo-
tisesti neljä henkeä ja lähinnä kesäse-
songin aikana 4–5 määräaikaista työn-
tekijää. Arvokasta apua saadaan aktii-
visilta vapaaehtoisilta, joiden talkoo-
tunnit nousevat vuosittain yli kahteen-
tuhanteen.

Näyttelyn rihlaseinä. Huuhdontarännien rihlat ovat kullankaivajien kekseliäisyyden tava-
ramerkki. Oppia haettiin niihin aikoinaan Venäjältä ja Klondikesta, nykyään netistä. Kuva:
Matti Kolho.

Näyttely kulkukeinoista. Lapin kultamaille on kuljettu ja viety tavaraa mait-
se ja vesitse sekä Lemmenjoelle myös pienlentokoneilla. Kuva: Tuunix Oy.

Apteekkivaaka kuului kullankaivajan varusteisiin ennen digitaalivaakoja. Monet käytti-
vät punnuksina tulitikkujakin (0,1 g) pienimmille hipuille. Kuva: Matti Kolho.
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Tapio Soukka, Geologian tutkimuskeskus, Kansannäytetoimisto

ja niidenja niiden
muodostuminenmuodostuminen

esiintymätesiintymät
UpakultaUpakulta
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Ivalojoen Kultala 1900-luvun alussa. Kuva: Benjamin Frosterus, 1903. GTK, Vanhatkuvat nro1053.

T ässä jutussa on
tarkoituksena
käydä läpi kulta-
esiintymiä. Käy-

tän esiintymien oikeita
nimiä (mutta hyvän seli-
tyksen kera), sillä aiheesta
kiinnostunut oppii ymmär-
tämään ammattisanoja,
mikä on kullan arvoista
tietoa alan kirjallisuutta
luettaessa. Keskityn esiinty-
mämuotoihin, jotka ovat
Suomessa mahdollisia.
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K ultaa kaivetaan upa-
esiintymistä joka puo-
lella maailmaa. Se on
helposti hyödynnettä-
vä esiintymämuoto,
sillä kulta on rikastu-

neena soraan. Esiintymät jaetaan syn-
tytapansa mukaan eluviaaliseen, allu-
viaaliseen ja eoliseen. Eluviaalisessa
esiintymässä kulta on alkuperäisessä
esiintymässä kiinni tai sen vieressä. Al-
luviaalisessa vesi toimii rikastajana ja
esiintymät muodostuvat sinne, missä
virtaus on ollut hitaampaa. Eolisessa
puolestaan tuuli kuljettaa hippuja.

Upakultaesiintymällä tarkoitetaan
esiintymää, johon liikkeessä olleet kul-
tahiput ovat keskittyneet painovoiman
vaikutuksesta. Rikastajana voi toimia
esimerkiksi vesi tai tuuli. Eniten upa-
kultaesiintymiä on tutkittu Amerikas-
sa. Suurin osa maailman kullasta on
peräisin upaesiintymistä, jos mukaan
lasketaan paleoupaesiintymät, eli upa-
kultaesiintymät, jotka ovat miljardien
vuosien aikana muuttuneet kovaksi
kallioksi.

Englanninkielisissä tutkimuksissa
viitataan usein placer-nimitykseen ja se
tarkoittaa kultapitoista paikkaa maa-
perässä. Taloudellisissa esiintymissä
nimitys on pay streak. Muita sanoja
ovat pocket eli taskukulta, jossa esiin-
tymä on pieni eikä jatku mihinkään
suuntaan. Kultajuotissa (pay shoot, pay
strike, pay gravel, paydirt, pay sand,
paylead, run of gold) kulta muodostaa
nauhan, jota pystytään seuraamaan.
Välittäjäplacerista puhuttaessa tarkoi-
tetaan upaesiintymää, joka ajan kulu-
essa on tuhoutunut, mutta kulta on
edelleen rikastunut muualle (Peronius
1988).

Luokittelu
syntytavan mukaan

Maaperän kultaesiintymät luokitellaan
yleensä esiintymän synnyn mukaan.
Boyle (1987) on luokitellut ne kol-
meen tyyppiin: eluviaalisiin, alluviaa-
lisiin ja eolisiin.

Eluviaalisissa esiintymissä eroosio
ja maanvyörymä toimivat kullan kul-
jettajina ja yleensä kulta on rikastunut
alkuperäisen esiintymän päälle tai sen
viereen. Kultahiput voivat olla isoja,
mutta niiden pitoisuus on heikompi

UPAKULTAES I INTYMÄT. . .

Upakultaesiintymien syntypaikkoja: 1. Palmikkojokimuodostumat, 2. Delta, 3. Kuivan-
maan delta, 4. Rantahiekkaesiintymät ja 5. Meanderoivian joen esiintymät. Piirros: Tapio
Soukka, 2015.

Virtaus joessa. Vasemmalla laminaa-
risesti kulkevasta vedestä. Oikealla
Turbulenttinen virtaus. Piirros:
Tapio Soukka.

kulumattomuuden takia. Eluviaaliset
upaesiintymät voidaan jakaa edelleen
kolmeen osaan.

Tässä tapauksessa tarkoitetaan upa-
esiintymää, joka on syntynyt suoraan
alkuperäisen esiintymän päälle ja on
kytköksissä siihen (Boyle). Suomessa
tällaisia esiintymiä tavataan alueilla,
joissa on rapakallio, ja jääkauden toi-
minta ollut vähäistä kuten Lapissa Kit-
tilän alueella.

Deluviaalisessa esiintymässä kulta-
hiput ovat rikastuneet alkuperäisen
esiintymän lähelle rinteeseen. Rikastu-
minen tapahtuu pääasiassa maa-ainek-
sen liikkuessa sekä virtaavan veden
avulla. Prosessissa isot painavat kivet
menevät pohjalle, kun puolestaan pie-
net kultahiput nousevat pintaan (Mac-
donald 2007).

Proluviaalinen esiintymä syntyy
rinteen romahtaessa ja maa-aineksen
pitkäaikaisen rapautumisen jälkeen rin-
teen juurelle. Proluviaalinen upaesiin-

tymä ei ole kytköksissä alkuperäiseen
esiintymään, mutta on sen lähellä. Täl-
lainen voisi olla mahdollinen selitys
Lapin upakultaesiintymien muodostu-
miselle, sillä joen on helppo ottaa ai-
kojen saatossa tästä maa-aines mukaan-
sa ja rikastaa se edelleen. Maanvyöry-
miä on tapahtunut esim. Ivalojoella,
mistä ne on huomattu helposti uusim-
man laserkeilaus-aineiston avulla.

Alluviaalisilla esiintymisillä tarkoi-
tetaan kaikkia esiintymiä (alluviaali =
veden kasaama / kuljettama sediment-
tiaines), joissa vesi on toiminut rikas-
tajana. Upaesiintymä on voinut syn-
tyä jokiin ja puroihin tai järvien ja
merien rantahiekkoihin.

Joki- ja puroesiintymissä kulta kul-
keutuu veden mukana turbulenttisis-
sa virtauksissa paikoilleen. Kullan ri-
kastuminen voi tapahtua suuren kiven
alle, jolloin tällaista kiveä kutsutaan
rihlakiveksi. Mikäli kallio on paljaana
joen pohjassa ja kulta rikastuu rakoi-
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hin, puhutaan ”luonnon rihloista”.
Kolmas rikastumistapa on joen mut-
kiin ja saarekkeisiin. Tämä upaesiinty-
mä-tyyppi on rikkain ja etsityin, sillä
kulta on siinä puhtainta kulumisen
johdosta ja se on kertynyt tiettyyn paik-
kaan suurissa määrin (Macdonald).
Suurin osa Lapin kultaesiintymistä on
tällä tavalla syntyneitä.

Terassi-upaesiintymä syntyy, kun
joki alkaa kuluttaa pohjaa leventyen
koko ajan sivuille, jonka jälkeen alkaa
uusi kuluminen ja reunoille syntyy por-
taittain uusi taso. Upaesiintymät kehit-
tyvät näille ”portaille” (Pazzaglia).
Mcdonald jakaa terassi-esiintymät kol-
meen kohtaan synnyn mukaan:
1. Nykyisten jokien terassit
2. Pleistoseeniajalla syntyneet upa-

esiintymät, jotka nousevat 2–10
metriä nykyisen joen yläpuolelle.

3. Plioseeniajan terassit puolestaan
ovat 10–60 metriä nykyisen joen
alapuolella (mm. Klondyke).

Glasiaaliupaesiintymät syntyivät
jäätikön höylätessä maata, ja kun se
siirteli samalla kultapitoisia maita ja ir-
roitti rapakalliosta kultaa. Tällöin upa-
esiintymä on muodostunut moreenei-
hin (välittäjäplacereita), joista ne jäl-
leen kulkeutuivat eteenpäin jäätikön

sulamisvesien johdosta (glasifluviaali-
nen upaesiintymä, fluviaali = veden
tuoma ja siitä kerrostunut). Lapin kul-
taesiintymät ovat syntyneet aluksi täl-
lä tavalla, mutta välittäjäesiintymät
ovat tuhoutuneet veden toiminnan
johdosta.

Rantaupaesiintymät ja vedenalai-
set upaesiintymät syntyvät joen pur-
kautuessa mereen tai järveen, aaltojen
johdosta ja/tai vuorovesi-ilmiöstä.
Kuuluisimpia rantaupaesiintymiä on
Nome Alaskassa. Se syntyi Macdonal-
din mukaan, kun alhaisen kultapitoi-
suuden omaavat moreenit kulkeutui-
vat vuorilta Nomen lähelle. Jäätikkö
kulutti niitä ja ne kasautuivat jokia
myöten Nomen edustalle, missä aallot
rikastivat kullan rantahiekkaan viemäl-
lä kevyemmän aineksen pois.

Eolinen syntytapa on sellainen, jos-
sa tuuli toimii kullan rikastajana. Esiin-
tymiä kutsutaan eolisiksi upaesiinty-
miksi. Siirtyminen tapahtuu samalla
lailla kuin fluviaalisissa esiintymissä,
sillä tuuli kuljettaa materiaalia turbu-
lenttisesti (Macdonald). Tämän kal-
taista toimintaa tapahtuu aavikoilla ja
merien rannoilla (Smirnov 1976).

Paleoupaesiintymä syntyy samalla
lailla eroosion vaikutuksesta kuin ta-

vallinen upaesiintymä, mutta se kovet-
tuu miljoonien tai miljardien vuosien
aikana sedimenttikiveksi. Tämän kal-
taisia esiintymiä on Witwatersrand Ete-
lä-Afrikassa, Jacobina Brasiliassa, Tark-
wa Ghanassa ja Elliot Lake sekä Blind
River Kanadassa (Heikki Papunen ja
muut 1986). Isäntäkivenä esiintymis-
sä on konglomeraatti, jonka kivet ovat
juonikvartsia, matrixisissa on pyriittiä,
serisiittiä ja kvartsia (Evans 1993).

Witwatersrandin
kultamalmi on maailman

rikkain

Etelä-Afrikassa Witwatersrandissa
(Wits, WWR) on maailman rikkain
kultakenttä. Vuodesta 1886 lähtien
sieltä on kaivettu kultaa kaikkiaan
50 000 tonnia, joka on noin 30 pro-
senttia kaikesta tuotetusta kullasta ih-
misen historiassa (Phillips & Powell
2014).

Kulta on rikastuneena konglome-
raatteihin, jotka kerrostuivat 3,1 ja 2,7
miljardia vuotta sitten järven tai me-
ren rannalle. Konglomeraatti koostuu
kvartsi- tai kvartsiittikivistä, joilla on
pyriitistä koostuva reunus (Macdo-
nald). Esiintymän synnyn selittäminen
on ollut kymmeniä vuosia kiistanalai-
nen, eikä siitä vieläkään olla yksimieli-
siä (Frimmel 2014). Kaksi teoriaa kil-
pailee keskenään.

Upaesiintymä-teorian mukaan kul-
lan lähtökivilajina pidetään kultapitoi-
sia kvartsijuonia mafisissa ja ultrama-
fisissa kivilajeissa, jotka sijaitsivat vih-
reäkivivyöhykkeellä. Nämä joutuivat
eroosiolle alttiiksi ja kulta kerrostui
jokitoiminnan tuloksena viuhkan
muotoiselle suistoalueelle upaesiinty-
mäksi (Boyle).

Hydrotermisessa teoriassa, jonka
mukaan kultapitoinen Fluidi (Fluidi =
epäkiinteä aine joka voi muuttaa muo-
toaan paineen mukaan) syntyi, kun
Witsin lähellä sekä sen alla emäksises-
sä materiaalissa noin 14 kilometrissä
tapahtui metamorfoosia. Fluidi kul-
keutui isoja ruhjevyöhykkeitä pitkin
ylempään Witsiin ja paikalliset ruhjeet
ja juonet aiheuttivat nestevirtauksen.
Kulta alkoi saostua jouduttuaan kos-
ketuksiin rauta- ja hiilirikkaiden kivi-
en kanssa kymmenen kilometrin syvyy-
dessä.

Kultahippujen käyttäytyminen joessa. Pyörteet kuvastavat rikastumispaikkoja. Piirros: Ta-
pio Soukka.

Poikkileikkaus laaksosta, Piirros: Tapio Soukka.
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UPAKULTAES I INTYMÄT. . .

Witwatersrandin kultamalmia, joka on muinaista soraa, konglomeraattia. Valkoinen on kvartsia, kellertävä pyriittiä ja tumma kloriittia
ja kiillettä. Malmikiven leveys on 12 cm. Näyte on GTK:n erikoistutkija Pasi Eilun kultamalmikokoelmasta. Kuva: Kari A. Kinnunen,
GTK.

Witwatersrandin kultamalmia polarisaatiomikroskoopissa läpikulkevassa ja pintavalossa. Kultarakeet esiintyvät konglomeraatin
kvartsimuhkuloitten (harmaat alueet kuvan kulmissa) väliaineksessa yhdessä rikkikiisurakeiden kanssa. Kulta (keltaiset rakeet kuvan kes-
kellä) ja rikkikiisu (hopeanharmaat rakeet) ovat pääosin olleet soran hiekkakoon rakeita aikana, jolloin Maan kaasukehässä oli happea
vähän ja rikkikiisukin säilyi rapautumatta rantasorassa. Näyte on Pasi Eilun kultamalmikokoelmasta. Kuvan leveys vastaa 3 mm. Kuva:
Kari A. Kinnunen, GTK.

Witwatersrandin kultamalmi on kivettynyttä soraa,
konglomeraattia, jossa kivimukuloiden välissä on kultahip-
puja. Kuvattu 2600 metrin syvyydessä kaivoksessa. Kuva: Pasi
Eilu, 1996.
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Tieto auttaa
esiintymien etsinnässä

Vuosisatoja ovat kullankaivajat etsineet
kultaa veden lähettyviltä. Pumppujen
ja muiden koneiden yleistyttyä on pääs-
ty hyödyntämään uusia paikkoja, joi-
hin ei veden puutteen takia ole päästy.
Toivon, että tekstini auttaa kullankai-
vajia ja -etsijöitä esiintymien löytämi-
sessä. Sillä nykyään uudet esiintymät
eivät välttämättä edes sijaitse virtaavan
veden lähellä. Kirjoitukseni on vain
pintaraapaisu aiheeseen. Mikäli lukija
on kiinnostunut enemmän aiheesta,
lähdeluettelosta löytyy alan kirjallisuut-
ta.
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Maailman suurin alluviaalinen kultakimpale

Maailman tähän mennessä suurin löydetyistä kultahipuista löytyi Australiasta
vuonna 1869. Kuvassa Tankavaaran kultamuseossa näytteillä oleva kipsijäljen-
nös. Kuva: Satu Hietala, GTK.

Maailman suurin alluviaalinen kultakimpale löytyi helmikuun 9. päi-
vänä 1869. Tuolloin John Deason ja Richard Oats löysivät Moliagulin

lentokentältä läheltä Donollya Victorian osavaltiosta Australiasta noin 72 ki-
lon painoisen kimpaleen. Kimpale, joka sai nimekseen ”Welcome Stranger”
(Tervetullut Muukalainen), löytyi vain muutaman sentin syvyydestä maan-
pinnasta, kun miehet olivat irrottamassa hevoskärryjensä pyörää mudasta.

Löydön kultapitoisuus oli 98,66 prosenttia ja se painoi sulatettuna noin
70,5 kiloa. ”Welcome Stranger” oli pituudeltaan noin 52,5 cm ja noin 25 cm
paksu. Kullankaivajat irrottivat kimpaleesta useita palasia ystäville ja tuttaville
annettavaksi. On valitettavaa, ettei kimpaleesta tehty heti näköismallia, eikä
siitä otettu valokuvaa. Sen painoa ja ominaispainoa ei myöskään mitattu löy-
töhetkellä. Hippu tuhottiin löydön jälkeen, koska hipuilla oli tuolloin vain
metallin arvo. Englannin pankki maksoi löytäjille £ 9.534 siitä, mitä kimpa-
leesta oli jäljellä.

Donellyn lähiseudulla ei ole juurikaan etsitty kultaa. Siellä erottuu mailien
alueella malmisuonia, jotka sisältävät hyvin suuria kultakimpaleita. Ei ole ol-
lenkaan mahdotonta, että alueelta löytyy kimpaleita, jotka ylittävät ”Welcome
Strangerin” painon ja arvon.
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V uonna 1896 Bonan-
za-joelta Alaskan

Klondikesta löydettiin
kultaa, joka käynnisti

maailman kuuluisim-
man viimeisen suuren

kultaryntäyksen. Kymmenettuhannet
kultakuumeen sairastuttamat miehet
lähtivät tavoittelemaan parempaa elan-
toa Alaskaan. Muutamassa vuodessa
parin sadan kullankaivajan porukka
kasvoi 25 000 henkilöksi ja lisää toi-
vorikkaita tuli koko ajan. Klondi-
ke- ja Yukon-jokien yhtymäkoh-
taan nousi myös kuuluisa Dawson
City kaikkine palveluineen ja viet-
telyksineen. Kultakentille suunta-
sivat myös sadat venäjänsuomalai-
set. Työteliäinä ja karuihin olosuh-
teisiin tottuneina he olivat halut-
tua työväkeä valtauksille.

Alaskan kullankaivajista kuului-
simpia suomalaisia olivat ansaitusti
Joutsenen veljekset Karl ja Anton
Turusta. He lukeutuvat niihin har-
voihin kullankaivajiin, jotka rikas-
tuivat kaivutyöllään kultaryntäyk-
sessä.

Vanhempi veljeksistä, Karl
Fredrik ”Kalle”, syntyi 1865 ja
nuorempi, Anton Fabian 1868.
Heidän isänsä oli Kaarinan pitä-
jänseppä. Vanhempi veljeksistä
Kalle kävi teollisuuskoulussa sekä
kone- että sähköteollisuuskurssit.
Lisäksi hän opiskeli saksan- ja eng-
lanninkieltä. Isän varhaisesta kuo-
lemasta johtuen perheen elanto oli
niukkaa ja Anton kävi kiertokou-
lun.

1800–1900-lukujen vaihteessa

Joutsenen veljekset lahjoittivat

Jari Nenonen ja Tapio Soukka, Geologian tutkimuskeskus, Kansannäytetoimisto

Kullan tie Klondikesta

moni suomalainen lähti ”rapakon taak-
se” paremman elämän toivossa. Tätä
olivat suunnitelleet myös Joutsenen
veljekset. Anton lähti vuonna 1896
työnhakuun Amerikkaan ja vuotta
myöhemmin, veljesten äidin kuoltua,
Kalle seurasi perässä. Pitkien laivamat-
kojen jälkeen Kalle saapui Seattleen,
jossa asui jo paljon suomalaisia.

Pitkien laivamatkojen ja monien
mutkien jälkeen, kuin ihmeen kaupalla
veljekset tapasivat toisensa Seattlessa,

paikallisessa suomalaisessa ravintolas-
sa. Siellä syntyi myös yhteinen päätös
lähteä kokeilemaan onnea kullankaiva-
jina Klondiken kultakentille, josta tie-
to suuresta kultalöydöstä oli kiirinyt
Amerikkaan asti. Helppoa se ei olisi,
sillä ensiksi täytyi ylittää 2,5 km kor-
keat rannikkovuoret ja sen jälkeen
matkata 700 km Yukon-jokea pitkin
Klondikeen. Varusteita matkaa varten
tarvittiin kaikkiaan 2,5 tonnia.

Matka kohti Klondikea alkoi Dye-
an kaupungista.  Edessä oli surul-
lisen kuuluisa, vaikea Chilkootin
reitti vuorten yli. Se oli lyhyin,
mutta vaarallinen, sen varrelle
monet uupuivat, paleltuivat ja ek-
syivät. Suomalaisella sisulla hitaasti
mutta varmasti veljekset ylittivät
vuoret joulun päivinä 1897. Yli-
tyksen aikana varusteita jouduttiin
kuljettamaan useissa pienemmissä
erissä. Tarkat kanadalaiset rajavar-
tijat joutuivat katkaisemaan veljes-
ten matkan teon, sillä ruokavarat
olivat huvenneet kahden kuukau-
den reissussa alle sallitun rajan. Ra-
haakin oli jäljellä hyvin niukasti,
joten tienestiksi jouduttiin teke-
mään töitä kämppiä rakentamal-
la. Rahan lisääntyessä palattiin
Dyeaan hakemaan lisää ruokatar-
vikkeita. Viimein rajamiehet pääs-
tivät veljekset jatkamaan matkaa
kohti Whitehorsen putouksista ja
Lebargen järveä.

Lebargen järvelle leiriydyttiin
odottamaan jäiden lähtöä. Sen ai-
kana tehtiin vene, jolla päästäisiin
taittamaan pitkä, 650 kilometrin
venematka Klondike-joen ja Yuko-

kulta-aarteensa Turun yliopistolle

Joutsenten veljekset Karl Fredrik Joutsen (1865-1948)
vasemmalla  ja Anton Fabian Johnsson (1868-1942).

Turun yliopistonmäelle

Joutsenen veljesten matka Klondikeen kulki vaaral-
lista Chilkootin reittiä jouluna 1897. Kuva on syys-
kuulta 1898. Kuva: Wikipedia Commons.
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nin yhtymäkohtaan. Reitti
oli vaarallinen kivisine kuo-
huvine koskineen, joihin
monen kullanetsijän matka
päättyi.

Veljekset pääsivät turval-
lisesti perille. Antonilla
esiintyi keripukin oireita yk-
sipuolisen ruokavalion ta-
kia, joka hoitui vähitellen
kuusen latvusten havulien-
tä nauttimalla. Puolivuoti-
sen Urakan päätteeksi veljes-
ten rahavarat olivat huven-
neet 75 senttiin, joka ei riit-
tänyt maksuksi Klondike-
joen ylittämiseen. Veljekset
jäivät elämään joen vasta-
rannalle, johon valmistui
talveen mennessä hirsi-
kämppä. Talvella tehtiin töitä valtauk-
silla ja kartutettiin kokemusta ja raha-
varoja.

Ensimmäisen vuokravaltauksen vel-
jekset saivat Dominion-joen varrelta
heinäkuussa 1900. Paikalla oli huonoin
tuloksin kaivettu ennenkin. Kalle oli
tekniikan miehenä sitä mieltä, että val-
taus voidaan saada tuottavaksi, jos pa-
nostetaan tehokkuuteen ja tekniik-
kaan. Heidän valtaukselleen nousi te-
hokas huuhtomo. Rännit rakennettiin
siirrettäviksi pukkien päälle, jolloin ne
saatiin kaivantojen ja maakasojen vie-
reen. Kun pääomaa karttui riittävästi,
valtaus koneistettiin. Rakennettiin lait-
teisto, jolla kuumaa höyryä pumpat-
tiin onton poran läpi pari päivää rou-
taisen maan uumeniin ja sitten sula-
tettua maata kaivettiin laajalta alueel-
ta.

Valtaus tuotti hyvin, koko valtaus
ostettiin vuoden aikana. Kolmen ke-

lapsia joten he halusivat, että
omaisuus siirtyisi palvele-
maan jotain tärkeää suoma-
laiskansallista tarkoitusta.
Heidän lakimiehensä Yrjö
Raevuoren avustuksella Karl
Joutsen testamenttasi koko
omaisuuden lahjoitettavaksi
tuolloin rahavaikeuksissa ol-
leelle Turun yliopistolle.
Lahjoituksen ainoana ehtona
oli, ettei lahjoittajan nimeä
saa julkaista ennen hänen
kuolemaansa. Karl kuoli
8.12.1948, minkä jälkeen
testamentti pantiin toimeen.

Turun yliopisto on ”Va-
paan kansan lahja vapaalle
tieteelle”, mutta on siinä ol-
lut osansa myös Joutsenen

veljesten Alaskan kullallakin, jonka
avulla on rakennettu yliopiston kirjas-
torakennus sekä useat muut Yliopis-
tonmäen rakennukset. Lahjoituksesta
muistuttaa kirjastorakennuksen seinäs-
sä oleva muistolaatta. Sen mukaan kir-
jasto on rakennettu ”Alaskan kullalla,
jonka K.F. Joutsen on kaivanut yhdes-
sä veljensä kanssa ja lahjoittanut Tu-
run yliopistolle 1948”. Lahjoitukseen
sisältyi kultaa ja kultaesineitä, joita on
vieläkin runsaasti tallessa pankkiholvis-
sa.
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 Turun yliopiston pääkirjastotalo rakennettiin Joutsen veljesten lahjoittamilla rahoilla. Kuva: Wikipedia Commons.

 Joutsenen veljesten Klondiken hippuja, joista suurin painaa 247 g. Hiput Turun yliopiston kokoelmissa. Kuvaaja: Johan Grönlund.

Kalle ja Anton Joutsen ostivat Klondiken kullalla Wreden palatsimai-
sen talon. Se sijaitsee Helsingissä, Pohjois-Esplandi 35. Talo myytiin
1940-luvulla ja rahat lahjoitettiin Turun yliopistolle. Kuva: Kari A.
Kinnunen.

sän aikana valtaus tuotti yli 100 000
dollaria. Tämän jälkeen kultavaranto
alkoi hiipua ja veljekset päättivät lo-
pettaa kaivun 1904 keväällä.

Joutsenen veljesten rikastumiseen
on selvät syynsä; sisu, säästäväisyys ja
säntillisyys. Tietenkin myös tekniikka
heidän valtauksellaan oli niissä olosuh-
teissa ajan tasalla, eikä onnen haltijan-
kaan olemassaoloa voi täysin kieltää.

Kalle ja Anton palasivat, melkein
yhdeksän vuotta kestäneeltä Amerikan-
reissulta takaisin Suomeen ja ostivat
käteisellä Pohjois-Esplanadilta kuusi-
kerroksisen asuin- ja liiketalon.  He eli-
vät vaatimatonta poikamieselämää ja
tekivät sijoituksia mm. suomalaisiin ja
venäläisiin kaivosyrityksiin. He olivat
mukana mm. Orijärven kaivoksessa ja
Lapin kalliokullan etsinnöissä.

Anton kuoli vuonna 1942, tämä sai
Kallen kiirehtimään perintöasioiden
selvittämistä. Veljeksillä ei ollut omia
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Kari A. Kinnunen ja Mia Tiljander    Geologian tutkimuskeskus, Tutkimuslaboratorio

MitäMitä
katinkultakatinkultaonon??

Ei kaikki kultaa, mikä kiiltää.
Suomalainen sananlasku
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Suomessa kultaa muistuttavia ai-
neksia kutsutaan kansankielel-
lä katinkullaksi tai kissankul-
laksi. Muissakin kielissä on vas-

taava sanonta: kattguld, Katzengold ja
fool’s gold. Kielitoimiston sanakirjan
mukaan katinkulta on kullankeltaiseksi
rapautuneesta biotiitista käytetty nimitys.
Samoin selostetaan monissa kivikirjoissa.
Suomessa katinkulta useimmiten ymmär-
retään kullanväriseksi rapautuneeksi kiil-
teeksi. Muissa maissa myös rikkikiisu ja
joskus kuparikiisu ovat saaneet sikäläisen
katinkulta-nimen.

Mutta mitä katinkulta oikeastaan on?
Miksi rapautunut kiille joskus muistut-
taa kultaa? Tätä lähdettiin selvittämään,
sillä katinkultaa on tullut tutkittavaksi
Lapin kullanhuuhdonta-alueiden lisäksi
Kuusamosta, Pohjanmaalta ja Pirkan-
maalta. Muualtakin lähetetään jatkuvasti
määrityksiin rapautuneita kiilleliuskeita,
kun niitä pidetään mahdollisina kultamal-
min kappaleina. Niissäkin kiille on kul-
lankeltaista.

Vedessä katinkulta muistuttaa paljon kultaa.
Palsinojan katinkulta on todellisuudessa ver-
mikuliittia. Rapautuneiden kiillelevyjen läpi-
mitta on 3–10 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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L kuin haitarin palkeet, kun kiillele-
vyt alkoivat irtautua toisistaan.
Näistä havainnoista katinkullan
veikkailtiin olevan vermikuliittia.
Rapautuneiden kiilteiden tunnis-
taminen on vaikeaa, sillä rapautu-
misessa mineraalien kemiallinen
koostumus on voimakkaasti muut-
tunut. Rapautunut kiille voi myös
sisältää useampaa eri mineraalia.
Asian selvittäminen vaati laborato-
riotutkimuksia.

Kiilteen rakenteen määrittämi-
seksi Palsinojan katinkultaa analy-
soitiin GTK:n Tutkimuslaborato-
riossa röntgendiffraktiolla (XRD).
Laitteena oli Bruker D8 Discover
A25. Näyte jauhettiin hienoksi
akaattihuhmaressa ja se kiinnitet-
tiin asetonin avulla lasilevylle, min-
kä jälkeen mitattiin röntgensätei-
lyn avulla näytteen kidepinnoilta
heijastuneiden piikkien sijainnit ja
voimakkuudet. Jauheen aineosat
tunnistettiin kullekin aineelle omi-

ähempään tutki-
mukseen valittiin
Lapin Kullankaiva-
jain Liiton jäsenval-
taukselta Palsinojal-
ta huuhdotusta ka-

tinkultanäytteestä muutamia kiil-
lelevyjä. Kullankaivuuta kokeilleet
harrastajat olivat sen keränneet ja
lähettäneet GTK:lle tutkittavaksi.
Lähetekirjeessä korostettiin, että
vastaavia kultamaisia hitusia oli
valtauksella huomattavan runsaas-
ti. Vaskoolin pohjalla, vedessä, ai-
nes oli yllättävän paljon kullan nä-
köisiä, vaikkakin se oli ominaispai-
noltaan kultaa kevyempää. Väri ja
muoto olivat varsinkin pienillä
kiillehitusilla varsin kultamaisia.

Polarisaatiomikroskoopilla ra-
keet osoittautuivat rapautuneeksi
kiilteeksi. Metallimainen kiilto ja
hieman kultamainen väri näytti
tulevan rautaoksideista. Kuumen-
nettaessa kiillehituset turposivat

MITÄ  KATINKULTA . . .

Palsinojan katinkultaa vaskoolin pohjalta

Kuivuneena Palsinojan katinkulta on melko tavanomaisen näköistä kiillemurskaa. Kuva-alan leveys 2 cm. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Voimakkaasti kuumennettaessa ohut Palsin-
ojan katinkultalevy paisuu haitarimaisesti
ja muuttuu punertavan ruskeaksi. Ilmiö on
monen vermikuliitin tuntomerkki. Haitarin
korkeus noin 5 mm. Kuvattu stereomikro-
skoopilla ja focus stacking menetelmällä.
Kuva: Kari A. Kinnunen.
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naisista röntgenpiikeistä Brukerin
EVA-ohjelmalla, jossa käytetään
ICDD:n (International Centre for
Diffraction Data) mineraalitietokan-
taa. Savimineraalien tunnistamiseksi
tutkittiin erikseen näytteen hienoaines-
ta, jolle tehtiin erilaisia kemiallisia kä-
sittelyjä ja kuumennuksia.

Katinkulta paljastui
vermikuliitiksi

XRD-määrityksen perustella Palsino-
jan rapautunut kiille varmistui vermi-
kuliitiksi. Mutta tämä vermikuliitti ei
ole täysin puhdasta, vaan se on varsin
monimutkainen seoshilamineraali,
joka koostuu vermikuliitin lisäksi illii-
tistä ja smektiitistä. Smektiitin osuus
näytteessä on hyvin pieni. Illiitti ja
smektiitti ovat hieman kiilteiden tapai-
sia savimineraaleja ja tyypillisiä rapau-
tuneiden kivien ainesosia. Lisäksi näyt-
teessä on kvartsia ja amfibolia, ilmei-
sesti jäänteenä joen sedimenteistä.

Vermikuliittia on Lapissa syntynyt
kiilteistä kallioperän rapautuessa. Ka-
tinkullan esiintyminen yhdessä hippu-
kullan kanssa on tässä mielessä luon-
nollista. Rapautuminen irrotti kulta-
rakeet kalliosta ja samalla se muutti
kiillettä vermikuliitiksi. Tavallaan ver-
mikuliitti on Lapissa hippukullan vih-
jemineraali.

Vermikuliitilla yllättäviä
ominaisuuksia

Vermikuliitti on monessa mielessä var-
sin jännittävä mineraali. Kuumennet-
taessa se laajenee haitarimaisesti mato-
maiseksi pötköksi. Se sai nimensäkin
jo 1800-luvun alussa tästä ominaisuu-
desta: vermikulaarinen eli matomai-
nen. Mineraalina vermikuliitti on verk-
kosilikaatti, joka sisältää piin, hapen ja
veden lisäksi rautaa, magnesiumia ja
alumiinia.

Erikoiseksi vermikuliitin tekee sen
rakentuminen tavallaan kahdesta aines-
osasta: tetraedrisistä ja oktaedrisistä
mineraalikerroksista. Niiden väliin voi
jäädä veden lisäksi pieniä määriä eri
metalleja. Välikerrosten aineksia voi
keinotekoisesti vaihtaa toisiksi. Vermi-
kuliitti siis tavallaan elää ympäristönsä
kanssa, sillä se voi imeä ja luovuttaa
ainesosiaan.

Tulevaisuuden
teollisuusmineraali

Aivan merkityksetöntä katinkulta ei
muutenkaan ole, sillä vermikuliitti it-
sessään on jo arvokas teollisuusmine-
raali. Sen huokoinen rakenne pystyy
sitomaan ympäristösaasteita, kuten ras-
kasmetalleja ja orgaanisia jäteaineita.
Samoin sen rakenne voi luovuttaa tiet-
tyjä aineksia maaperään, jolloin se voi
toimia lannoitteena. Muita käyttöjä on
lämmöneristämiskyky eristemateriaali-
na. Hintakin nousee kohtalaisen kor-
kealle, noin 100 euroa kuutiolta. Suo-
mesta vermikuliittia on tunnistettu ai-
nakin 15 paikasta (Kai Hytönen 1999,
Suomen mineraalit). Suuria määriä

vermikuliittia esiintyy Soklin karbona-
tiitin rapautuneessa pintaosassa. Mo-
reenin hienoaineksessakin vermikuliitti
on yleinen ainesosa.

Åbo Akademin professori Olav Ek-
lund on jopa hakenut patenttia keino-
tekoisesti muokatulle vermikuliitille
(GeoTrap). Ideana on imeyttää jäteve-
sien ammoniumia muokattuun vermi-
kuliittiin ja käyttää sitä sen jälkeen lan-
noitteena. Parhaiten tähän käyttötar-
koitukseen soveltuvaa vermikuliittia
esiintyy Soklin karbonatiitissa. Rajan
takana Kuolassa sijaitseva Kovdorin
esiintymä on jopa Venäjän tärkein ver-
mikuliittimalmi.

Katinkullan rakeet eivät
pyöristy eroosiossa kullan
tapaan. Polarisaatiomik-
roskoopilla näkee kuinka
katinkullan reunojen pyö-
ristyminen johtuu kiillele-
vyjen rispaantumisesta.
Kuva-alan leveys 0,8 mm.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

GTK:n röntgendiffraktiolaitteistossa (Bruker D8 Discover A25) on automaattinen syöttö-
laite, jonka avulla samalla kertaa voidaan tutkia jopa seitsemän näytettä. Kuva: Kari A.
Kinnunen.
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K allioleikkaukset ovat
luonnon muinaisia
freskoja. Ne ovat kau-
niita katsoa ja avaavat
ikkunan menneisyy-
teen. Tiedekeskus

Heurekan geologiasta, kaivoksista ja
maanalaisesta rakentamisesta kertovas-
sa Maan alle -näyttelyssä halutaan ker-
toa, kuinka meistä jokainen voi pereh-
tyä oman lähiympäristönsä geologisiin
kohteisiin. Näyttelyyn osallistui suuri
joukko yhteistyötahoja, kuten Geolo-
gian tutkimuskeskus.

Kallioleikkauksia on joka puolella.
Niitä avataan teitä varten ja niistä saa
kiviainesta rakentamiseen. Samalla ne
paljastavat kallioista niiden piirteitä.
Kivileikkauksista voi olla muutakin
hyötyä. Kotalahden malmi löytyi tie-
leikkauksen antamien viitteiden perus-
teella. Kallioleikkaukset voivat olla es-
teettisesti näyttäviä ympäristötaidete-
oksia, mutta samalla ne ovat myös avoi-
mia kirjoja menneisyyteen, miljardien
vuosien päähän, joita geologi voi lu-
kea. Kallioleikkauksen perusteella geo-
logi voi kertoa paljon kyseisen kallion
kivilajeista ja mineraalikoostumukses-
ta. Siksi niitä käytetään geologian ope-
tuskohteina.

Upeita kallioleikkauksia löytyy mo-
nien valtateidemme varsilta, esimerk-
kinä Turku–Helsinki -mottoritie. Kal-
lioleikkaukset vetävätkin geologin huo-
mion puoleensa tämän ajaessa niiden

ohi. Tämän koki myös Heurekan tie-
dekeskuksen projektipäällikkö Anssi
Ahlgrén. Tästä hän sai idean sisällyt-
tää kallioleikkaukset Heurekan geolo-
giasta, kaivannaistoiminnasta ja maan-

Toni Eerola, Anssi Ahlgrén ja Heidi Rosenström

Mitä kallioleikkaus kertoo?

Kuva 2. Joillekin kallioleikkaukset voivat olla niin arkipäiväisiä, ettei niihin kiinnitä
huomiota, kun taas toisille ne voivat olla ihmetystä aiheuttavia. Monikaan ei kuitenkaan
välttämättä tiedä niiden merkityksestä. Kuvassa Leinelän kallioleikkaus Vantaalla.
Kuva Ville Vauras, GTK.

Kuva 1. Leinelän kallioleikkauksen ja Heurekan sijainti.

30 Kiviharrastajan Kuvalehti
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alaisesta rakentamisesta kertovaan
Maan alle -näyttelyyn.

Onneksi näyttäviä kallioleikkauksia
löytyy myös kaupungeista. Heurekan
tiimi päättikin etsiä sellaista lähempää
Heurekaa, sen suunnitellessa näyttelyä.
Kallioleikkaus Vantaan Leinelässä
(Kuva 1) veti heurekalaisten huomion.
Se sijaitsee pyörätien varrella ja kuka
tahansa voi käydä ihailemassa sitä.
Kallioleikkaus on melko tuore ja kalli-
on geologiset piirteet ovat selkeästi näh-
tävissä pitkällä matkalla (Kuva 2). Sen
värejä, rakenteita ja mineraaleja tarkas-
tellessa voi tutustua kallion alkuperään
ja alueen geologiseen historiaan. Jokai-
sella kivellä ja kalliolla on oma tarinan-
sa, jonka geologi voi kertoa.

LEINELÄN GEOLOGIAA

Kyseinen kallio kuuluu pääkaupunki-
seudun laajaan seoskivi-, eli migmatiit-
tivyöhykkeeseen. Migmatiitti koostuu
yleensä kahdesta pääkomponentista,
paleo- ja neosomista. Paleosomi koos-
tuu tummista kappaleista, edustaen
vanhempia kivilajeja, kun taas neosomi
on vaalea, graniittinen ja nuorempi
kivilaji. Migmatiitit kertovat syvästä
eroosiotasosta, koska ne edustavat
muinaisten romahtaneiden vuorijono-
jen juuria.

Etelä-Suomea koetteli vuorijono-
muodostus 1900 miljoonaa vuotta sit-
ten, kun Fennoskandian manner tör-
mäsi toiseen mantereeseen. Törmäyk-
sessä kivilajit muuttuivat metamorfoo-
sissa, vääntyilivät ja osittain sulivat,
muodostaen uusia kivilajeja maan uu-

menissa (Kuvat 3, 4). Syntynyt vuori-
jono romahti ja maankuorta suli val-
tavat määrät, synnyttäen migmatiitit.
Uraani-lyijy-isotooppitutkimuksella
migmatiittien graniittisen kiven iäksi
on pääkaupunkiseudulla saatu 1850–
1790 miljoonaa vuotta.

MITÄ LEINELÄN KALLIO-
LEIKKAUKSESSA NÄHDÄÄN?

Kallion piirteet muodostavat palape-
lin. Palapelin kokoaminen on kuin sa-
lapoliisitarina, joka kertooo meille kal-
lion muinaisen historian. Tässä ovat

tärkeitä kallion kivilajien suhteet, vä-
rit, rakenteet, koostumus, mineraalit,
tekstuurit ja raekoko. Aloitetaan siis
kallioleikkauksen tutkimus ja kerro-
taan samalla sen tarina.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy
kallion tummiin kappaleisiin vaalealla
pohjalla (Kuva 5). Ne ovat amfiboliit-
tia. Amfiboliitti (1) on tumma hieno-
keskirakeinen kivilaji, joka oli alun
perin tulivuorenpurkauksessa synty-
nyttä laavaa. Maankuoren liikkeissä se
joutui syvälle maan uumeniin, muut-
tuen metamorfoosissa amfiboliitiksi.

Kuva 3. Aineen suuri kiertokulku ja kivilajien synty. Kuva Tapani Tervo, GTK.
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Amfiboliitti koostuu pääosin sarvivälk-
keestä ja plagioklaasista.

Amfiboliitin kappaleet ovat vaalean-
harmaassa kivessä (2), joka on kallio-
leikkauksen pääkivilaji. Vaalea kivilaji
on kiteinen ja hyvin karkearakeinen.
Se koostuu etupäässä kalimaasälvästä

en, kymmenien kilometrien syvyydes-
sä (Kuva 6). Mineraaleistaan päätellen
se on syntynyt vanhemmista kivilajeista
sulamalla.

Syvällä kivisulasta kiteytyneet mine-
raalit pystyy erottamaan maanpinnal-
la syntyneistä vulkaanisista kivistä nii-
den suuremman kidekoon perusteel-
la. Tässä graniitissa on jopa suuria, n.
10–15 cm läpimittaisia omamuotoisia
kalimaasälpäkiteitä. Syvällä maankuo-
ressa, missä lämpötila on korkeampi,
kivisulalla on pidempi aika jäähtyä ja
mineraaleilla kiteytyä. Siksi mineraalit
ovat suurikokoisia.

Määritettyämme pääkivilajin ja sen
sisällä olevan kivilajin, voimme päätellä
amfiboliittien muodostavan ksenoliit-
teja (2, 3). Ksenoliitit eli “outokivet”
ovat kivenkappaleita, jotka graniittinen
sula on kaapannut sisäänsä. Pinnalla
syntyneet kivet joutuivat syvälle maan-
kuoreen, jolloin ne päätyivät kontak-
tiin kivisulan kanssa (Kuva 6). Amfi-
boliitit ovat siis graniittia vanhempi
kivilaji.

Kalliossa on nähtävissä muitakin
piirteitä. Kivilajien vääntyneitä, veny-
neitä (4), katkenneita (5) ja poimut-
tuneita kohtia kutsutaan deformaatio-
rakenteiksi. Näitä rakenteita syntyy
metamorfoosissa maankuoren liikku-
essa. Silloin kovakin kivi käyttäytyy
kuin muovailuvaha.

Kahta suurinta amfiboliitin kappa-
letta erottaa vaalea graniittijuoni (5).
Amfiboliitti on haljennut venytykses-
sä. Siitä syntyneiden kappaleiden vä-
liin on tunkeutunut ympäröivää vaa-
leaa graniittista sulaa.

Kalliossa näkyy myös vaakahalkea-
mia (6). Ne ovat syntyneet kun kivi-
sula oli jo kiteytynyt kovaksi kallioksi.
Kallioperä nousi hitaasti maan syvyyk-
sistä vuosimiljoonien aikana, kun sen
yllä ollut vuoristo kului hitaasti pois
eroosion vuoksi. Tästä johtuva kohti-
suora kalliopaineen lasku sai aikaan
jännitteen laukeamisen, jolloin kallio
halkesi vaakasuoraan.

Itse kallioleikkaus tehtiin kun Lein-
elän aluetta alettiin rakentaa. Kallioon
porattiin puolen metrin välein peräk-
käisiä reikiä hydraulisella poravaunul-
la. Porausjäljet (7) näkyvät pysytysuo-
rina viivoina kalliossa. Reiät ladattiin
putkipanoksilla, jotka ammuttiin rä-
jähtävällä tulilangalla. Irtokivi hakat-

Kuva 4. Metamorfoosissa syntyy uusia kivilajeja kasvavan paineen ja lämpötilan mukaan.
Kuva Harri Kutvonen, GTK.

Kuva 5. Leinelän kallioleikkaus. Kohdat on numeroitu tekstin järjestyksessä: 1. Amfiboliit-
ti, 2. Graniitti, 3. Ksenoliitti, 4. Venymä, 5. Graniittijuoni, 6. Vaakahalkeamat, 7. Po-
rausjäljet. Kuva Toni Eerola, GTK.

(mikrokliini) kvartsista, plagioklaasis-
ta ja muskoviitista, mutta siinä on
myös granaattia, kordieriittia, sillima-
niittia, zirkonia, apatiittia, turmaliinia
ja malmimineraaleja. Tämä graniitti
(2) edustaa muinaista kivisulaa, joka
kiteytyi maankuoressa hitaasti jäähty-
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Ymmärtääkseen paremmin
kallioleikkausten tarjoamia

mahdollisuuksia Maan alle -näyttelyn
projektiryhmä teetti harjoitustyön tut-
kija Elina Lehtosella. Harjoitustyö oli
osa Helsingin yliopiston tiedeviestin-
nän kurssia ja sitä käytettiin apuna
kallioleikkauksia käsittelevää näyttely-
kohdetta suunniteltaessa. Projektiryh-
mä kävi myös Geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) opastamana geologisel-
la retkellä Espoon Leppävaarassa. Ret-

kellä sai hyvän kosketuksen kallioleik-
kauksiin. Oli jännittävä kuulla, kuin-
ka paljon geologi pystyi kertomaan
miljardien vuosien takaisista tapahtu-
mista pelkästään kallioseinää katsele-
malla. Retki vaikutti myös tapaamme
nähdä lähiympäristömme. Nykyään
kallioleikkauksia tai rantakallioita kat-
sellessamme kiinnitämme huomiota
geologisiin rakenteisiin ja mietimme,
mitä ne kertovat.

Samankaltaista tietoa ja tunnetta

Leinelän kallioleikkaus
Heurekan Maan alle -näyttelyssä

Anssi Ahlgrén ja Heidi Rosenström, Heurekan tiedekeskus

Kuva 1. Leinelän kallioleikkauksen valokuvaseinäke Heurekan Maan alle-näyttelyssä. Kuva Heu-
reka.

Heureka halusi välittää myös kävijöil-
leen, ja näyttelykohteeseen sopivan
kallioleikkauksen etsiminen alkoi. Oli
tärkeää, että leikkaus oli suhteellisen
uusi, ja ettei sammal, jäkälä tai muu
kasvusto vielä peittänyt sen pintaa. Li-
säksi leikkauksen tuli olla kätevästi saa-
vutettavissa ja siinä piti olla useampia
geologisia rakenteita näkyvissä verrat-
tain pienellä alueella. Sopivaa leikka-
usta kartoitettiin Google Earthin ja sen
katunäkymän avulla. Ruudulla kierret-
tiin lukuisia tienpätkiä.

Vantaalta löytyi useita lupaavia leik-
kauksia. Paikanpäällä tarkasteltuna
parhaalta näytti kallioleikkaus Vantaan
Leinelässä, Kehäradan uuden aseman
kupeessa. Paikka on lähellä Heurekaa
ja sijaitsee pyörätien, parkkipaikan ja
tulevan juna-aseman vieressä, eli se on
helposti saavutettavissa.

Kallioleikkaus kuvattiin, ja siitä teh-
tiin Heurekaan 2 x 7 metrin kokoinen
valokuva, jossa kallioleikkaus näkyy
luonnollisessa koossaan (Kuva 1).
GTK auttoi niin itse leikkauskohdan
valinnassa kuin siitä löytyvien geolo-
gisten ilmiöiden tulkinnassa. Valoku-
vaseinään leikattiin 7 luukkua, jotka
avaamalla näyttelykävijä saa tietoa kal-
lioleikkauksen geologisesta rakentees-
ta, sen syntyperästä ja kallioseinän työs-
töstä (Kuva 1). Luukuissa on esillä
myös näytteitä kallion eri kivilajeista.

Leinelän kallioleikkaus on esillä va-
lokuvaseinäkkeenä Heurekassa 20.9.
2015 asti ja Leinelässä vielä paljon pi-
dempään. Heurekan jälkeen Maan alle
-näyttely lähtee kiertämään maailman
tiedekeskuksia.

tiin irti seinästä iskuvasaralla. Ylijäänyt
kivimassa murskattiin sepeliksi, joka
käytettiin ympäröivien rakennushank-
keiden pohjustamiseen. Noin 100
metriä pitkän kallioleikkauksen työs-
töön meni noin 6 kuukautta. Tämä
paljasti kallion piirteet. Hiottuna ja
kiillotettuna kallion piirteet näkyisivät
vieläkin upeammin. 

Toni Eerola on geologi ja erikoisasian-
tuntija Geologian tutkimuskeskuksessa
Espoon Otaniemessä, Anssi Ahlgrén
Maan alle -näyttelyn projektipäällikkö
ja Heidi Rosenström näyttelytuottaja Tie-
dekeskus Heurekassa Vantaalla.

Kuva 6. Graniittisen
sulan työntyminen
maankuoreen ja sivu-
kivistä magmaan
tippuvat ksenoliitit.
Kuva Harri Kutvonen,
GTK.
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Suomen malmiesiintymistä
julkaistiin edellinen kirja
Suomen malmigeologia kol-
mekymmentä vuotta sitten.

Sen jälkeen uusia esiintymiä on löyty-
nyt vauhdilla, kaivoksia perustettu, ja
tietämys malmien syntytavoista on sy-
ventynyt entistä herkempien analyysi-
laitteistojen ja isotooppitutkimusten
myötä. Tutkijoitakin on nyt enemmän
ja ala on kansainvälistynyt vauhdilla.
Merkittävä osa alan huippututkijoista
on ulkomailta Suomeen muuttaneita.
Tutkimukset julkaistaan lähes yksin-
omaan englanniksi kansainvälisissä leh-
tisarjoissa. Alan kehityksen seuraami-
nen voi olla vaikeaa opiskelijoille, geo-
logian harrastajista puhumattakaan.

Oulun yliopistoon vuonna 2010
malmigeologian professoriksi valittu
Wolfgang D. Maier huomasi heti ope-
tustyönsä alussa, että sopivaa ajanmu-
kaista oppikirjaa ei ollut Suomen mal-
miesiintymistä. Maier sai idean koota
nykyisten malmitutkijoiden kanssa
uusimmat tutkimustulokset Suomen
malmiesiintymistä kirjamuotoon. Aja-
tuksena oli, että kukin tutkija kirjoit-
taa omasta tutkimusaiheestaan katta-
van yhteenvedon. Maier itse muutti
perheineen jo muutaman vuoden ku-
luttua pois kylmästä Pohjolasta Cardif-

Uudessa Suomen malmiesiintymien
kirjassa paljon tietoa kultamalmeista

fin yliopistoon Englantiin, mutta aja-
tus puuttuvasta uudesta malmikirjasta
jäi elämään.

Viimeiset pari vuotta kirjaa toimit-
tivat Maierin kanssa GTK:ssa erikois-
tutkija Hugh O’Brian ja tutkimuspro-
fessori Raimo Lahtinen. Työmäärä oli
kaikilla valtava, sillä artikkelien kirjoit-
tajia on kunnioitettava määrä, peräti

73 kpl! Suuri osa heistä on GTK:sta.
Aineisto antaa siten todella laajan ku-
van lähes kaikista Suomen tunnetuista
malmiesiintymistä.

Kirja on suunnattu alan opiskelijoil-
le ja malminetsijöille, joista merkittä-
vä osa on ulkomaalaisia. Tästä syystä
kirja on julkaistu englanniksi. Suomen-
kielistä versiota ei ole suunnitteilla.

GTK:n erikoistutkija Hugh O’Brien, yksi kirjan kolmesta toimittajasta sekä kimberliitti- ja
karbonatiittilukujen kirjoittaja. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kari A. Kinnunen, Geologian tutkimuskeskus

Mineral deposits of Finland.
Toimittaneet: Wolfgang Maier, Raimo Lahtinen ja

Hugh O’Brien. Kustantaja: Elsevier. Julkistettu kesäkuussa,
ilmestyy elokuussa 2015. Sivuja 802, koko 235 x 191 mm.

Hinta 92 € sidottuna tai e-kirjana.

Kirja-arvio
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eologian tutkimus-
keskuksen (GTK)
johdolla on raken-
nettu uusi verkkosi-

vusto välittämään kaivannaisalan
perustietoa suurelle yleisölle. Si-
vusto sijaitsee osoitteessa kaiva.fi.
Muita toteuttajaorganisaatioita
olivat Infra ry, Kaivosteollisuus
ry, Kiviteollisuusliitto ry, Centria
ammattikorkeakoulu ja Keski-
Pohjanmaan aikuiskoulutus
(Kpedu).

Nykyisin kaivannaisalaa tun-
netaan heikosti, eikä kivien, mi-
neraalien ja metallien merkitystä
jokapäiväisessä elämässämme
ymmärretä riittävästi. Alan toi-
mijat joutuvat jatkuvasti jaka-
maan perustietoa alasta. Tämän
vuoksi katsottiin olevan tarpeen
perustaa sivusto, joka tarjoaa ob-
jektiivista tietoa koko kaivannais-
alasta ja sen merkityksestä. Sivus-
to esittelee myös mm. alaan liit-
tyvää koulutusta ja ammatteja,
lainsäädäntöä ja tilastotietoja.

Kaivostoiminta on viime ai-
koina herättänyt vilkasta yhteis-
kunnallista keskustelua, joka lei-
maa koko kaivannaisalaa. Kai-
voksista louhittavat metallimal-
mit ja teollisuusmineraalit ovat
kuitenkin vain osa kaivannaisten
kirjoa. Myös kiviainekset, kuten
hiekka, sora ja kalliomurske, sekä
rakentamisessa erilaisina määrä-
mittaisina kappaleina käytettävät
luonnonkivet luetaan kaivannai-
siin. Niiden tuotanto- ja jalostus-
prosessit sekä ympäristövaiku-
tukset poikkeavat täysin kaivos-
ten vastaavista. Suomessa kiviai-
nesten kysyntä on niin suurta,

Kaiva.fi
Mutta on hyvä syy odottaa, että kirjan
pohjalta kirjoitetaan populaarimpi ver-
sio suomeksi.

Suomen malmiesiintymät -kirja on
joka tapauksessa myös mineraali- ja
kiviharrastajille käyttökelpoinen lähde-
teos. Kullanetsijälle se on erinomainen
perusteos, sillä GTK:n erikoistutkija
Pasi Eilun katsaus Suomen kultaesiin-
tymistä on mielestäni yksi parhaimpia
aiheesta julkaistuja. Eilu kytkee kulta-
esiintymät supermantereiden liikuntoi-
hin, jolloin ne näkee osana maapallon
evoluutiota. Lisäksi Suurikuusikon,
Ilomantsin ja Rompaksen kultaesiin-
tymät selostetaan perin pohjin omissa
artikkeleissa. Rompaksen silminnäky-
västä kullasta on myös erinomaisia
kuvia.

Hugh O’Brienin kirjoitus Suomen
timanttipitoisista kimberliiteistä sisäl-
tää paljon aikaisemmin julkaisematon-
ta aineistoa. Kimberliittikohteiden
näin tarkkaa raportointia ei aikaisem-
min ole julkistettu. Gemmologikoulu-
tukseenkin tämän timanttipitoisten
kimberliittien kuvauksen soisi tulevai-
suudessa sisältyvän opintovaatimuk-
siin.

High-tech -esiintymien osuus kirjas-
sa puolestaan on varsinainen etsintä-
kohteiden aarrearkku harvinaisten mi-
neraalien kerääjille. Suomen pitkästä
kaivoshistoriasta kiinnostuneelle kirjas-
sa on laaja artikkeli, jonka ovat kirjoit-
taneet emeritusprofessorit Ilmari Haa-
paala ja Heikki Papunen.

Kirjan hinta painettuna ja digitaali-
sena on sivumäärään ja aineiston laa-
tuun sekä laajuuteen nähden kohtuul-
linen. Kirjaa voi lämpimästi suositella
ammattilaisille, mutta myös riittävästi
englantia ja geologian termistöjä hal-
litseville geologian ja mineralogian har-
rastajille. Digitaaliversio on mielestäni
lukijalle käyttökelpoisin, mieluiten
tabletilla luettuna, sillä paperikirja on
kooltaan varsin massiivinen tiiliskivi.

-sivusto
kertoo kaivannaisalasta ja
sen merkityksestä

että niiden tuotanto ylittää ton-
nimäärältään selvästi kaivoksista
louhittavien malmien ja sivukivi-
en yhteenlasketun määrän.

Kaivannaisalaan kuuluvat kai-
vannaisia tuottavan ja jatkojalos-
tavan teollisuuden lisäksi myös
yritykset, jotka toimittavat alalla
tarvittavia koneita, laitteita, tek-
nologiaa ja palveluja. Vuonna
2014 alan liikevaihto, mukaan
lukien metallien jalostus sekä alan
laitteiden ja teknologian tuotan-
to, oli noin 14 miljardia euroa.
Tämä vastaa 6,8 % Suomen brut-
tokansantuotteesta.

”Kaikki mitä et voi kasvattaa
pitää kaivaa” kuvastaa hyvin kai-
vannaisten keskeistä merkitystä
nyky-yhteiskunnassa. Olipa ky-
seessä aivan arkiset esineet, kuten
ruokailuvälineet, hammastahna
tai paperi, tai huipputekninen
älypuhelin tai tablettitietokone,
ne kaikki sisältävät kaivannaisis-
ta valmistettavia raaka-aineita.
Teiden, rautateiden, katujen, ta-
lojen jne. rakentamiseen tarvitaan
valtavia määriä hiekkaa, soraa ja
murskeita. On laskettu, että suo-
malainen käyttää elämänsä aika-
na 10 000 kg rautaa, 1500 kg alu-
miinia, 600 kg kuparia ja saman
verran sinkkiä sekä lisäksi vuosit-
tain yli 15 tonnia hiekkaa, soraa
ja murskeita. Nykyinen suoma-
lainen yhteiskunta ei pyörisi päi-
vääkään ilman kaivannaisista val-
mistettuja materiaaleja ja tarvik-
keita.

Toteuttajaorganisaatioden li-
säksi projektia rahoittivat Euroo-
pan aluekehitysrahasto ja K.H.
Renlundin säätiö. 
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KULTAURUM on kahden sekä Lapin että maailmanlaajuisen
kultahistorian ja nykypäivän tuntevan asiantuntijan perustama
yritys. Toimialaamme kuuluvat muun muassa:

 alan näyttelyjen suunnittelu ja toteutus
 kullanhuuhdontaesitykset
 opastukset
 esitelmät.

Asiantuntemuksemme takaa 40 vuoden kokemus näytösten ja
näyttelyiden toteuttamisesta sekä Suomessa että eri puolella
maailmaa erilaisten messujen ja tapahtumien yhteydessä.

Jos tarvitset vetonaulaa messuosastollesi, kultahistoriaa käsit-
televää luentoa tai vaikkapa apua kultamaille suuntautuvan
retken suunnitteluun ja toteutukseen, ota rohkeasti yhteyttä.
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