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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

K
Kivikerhot

ja yhteiskunnan muutokset

Marko Haapalan ottamassa
kuvassa kaikki voimat on
otettu käyttöön mineraalien
puolustamiseksi. Fluoriitti-
kide on läpimitaltaan 58
mm ja Markon Kalannista
tänä vuonna löytämä.

ivikerhojen merkitys
kasvaa entisestään, kun
valtio pienentää tutki-
muslaitoksiensa ja yli-
opistojen rahoitusta.

Tähänkin saakka korukivilöydöt ovat
olleet pääosin kiviharrastajien uuras-
tuksen tulosta. Tulevaisuudessa am-
mattigeologeilla on entistä vähemmän
aikaa ja mahdollisuuksia maastokäyn-
teihin kun henkilökuntaa supistetaan.
GTK:kin on tänä syksynä yli satavuo-
tisen historiansa ensimmäisen YT-neu-
vottelun jälkeen tilanteessa, jossa hen-
kilöstön määrää tullaan merkittävästi
vähentämään. Myös Helsingin yliopis-
tossa voi olla tulossa mittavia henki-
löstösupistuksia.

Kiviharrastajien kivinäytteiden tunnis-
taminen ainakin voi olla vaaravyöhyk-
keessä. Kivien tunnistaminen vaatii
kalliita laitteita ja osaamista, toisin kuin
vaikkapa lintujen ja kasvien tunnista-
minen. Tähän saakka harrastajien näyt-
teitä ovat määrittäneet mineraaleista
kiinnostuneet tutkijat lähinnä oman
työnsä ohella. Mutta hekin ovat vähi-
tellen siirtymässä eläkkeelle. Kansan-
näytetoiminta toivottavasti saa jatkaa
ansiokasta työtään entiseen malliin,
mutta heidänkin laboratoriossa tunnis-
tettavia näytteitä tultaneen priorisoi-

maan. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä,
että etsinnällisesti tärkeät näytteet ja
maksulliset määritykset saavat etusijan.
Miten tämä vaikuttaa kiviharrastuk-
seen? Kukaan ei tiedä tulevaisuudesta,
mutta ainakin voi veikata, että kiviker-
hoilla on entistä vaikeampi löytää am-
mattigeologeja esitelmöimään, oppaik-
si ja tunnistamaan kivinäytteitään.
Kaikkea ilmaistoimintaa ollaan valtion
laitoksissa vähentämässä. Mutta kaikes-
sa on aina jotain hyvääkin, kun asioita
katsoo tarpeeksi tarkkaan. Hallituksen
kärkihankkeenaan ajama digitalisaatio
voi lopulta olla geologian kannalta
hyvä asia.

Geologinen tieto tulee siirtymään di-
gitaalimuodossa entistä kattavammin
nettiin jopa kännykällä luettavaksi.
Tavoitteena on saada valtion varoin
kerätty aineisto kaikkien saataville ja
ilmaiseksi. Kiviharrastajalle ja jokaiselle
geologiasta kiinnostuneelle tämä on
erinomainen asia. Tietokantojen käyt-
tö kuitenkin vaatii paljon alkutietoja
ja kokemusta onnistuakseen.

Aloittelevalla kiviharrastajalla ja iäk-
käämmillä jäsenillä näitä tietoja ei vält-
tämättä ole. Kivikerhoilla on tässä teh-
tävää opastaa tulevaisuudessa uusia
harrastajia myös netin käyttöön. Kivi-

kerhot voisivat järjestää hiontakurssi-
en rinnalla myös opastusta geologisen
tiedon etsintään netistä. Tilannetta voi
verrata pankkien modernisointiin.
Pankkikonttoreita karsitaan ja ihmisiä
ohjataan asioimaan nettipankkiin.

Kivikerhot voi nähdä osana yhteiskun-
nan kolmatta sektoria. Tämä poliitik-
kojen viljelemä termi tarkoittaa voit-
toa tavoittelematonta järjestötoimin-
taa, joka on yhteiskunnalle tärkeää.
Tähän saakka kivikerhot ovat olleet
keskeinen osa virkistys- ja harrastustoi-
mintaa sekä kivikäsityön perinteiden
säilyttäjä, mutta yhteiskunnan muut-
tuminen avaa niillekin uusia tehtäviä.
Tulevaisuuden kivikerho voi olla kou-
luttaja ja perehdyttäjä virkistystoimin-
nan ohella. Kerhojen ja järjestöjen laa-
dukkaat lehdet Mineralia, Kivi ja Pros-
päkkäri ovat tästä suuntauksesta jo
erinomainen osoitus. Tampereen ker-
hon omakustannushintaan järjestämät
mineraalimatkat paljastavat nekin,
mihin kerhot pystyvät, kun on innos-
tusta ja aktiivisia jäseniä. Mineraalimat-
koista lähelle ja kauas kertoo tämäkin
Mineralian numero monen kiinnosta-
van jutun voimalla.
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R

Turun New Performance -festivaalien geologisen kaupunkikävelyn osallistujia tutkimassa Nordea-pankin edustan graniittiportaita
suurennuslasein. Pylvään tutkimus (yläoikealla). Kuvat Ari Brozinski, Åbo Akademi.

akennusten kivet ovat
niin arkipäiväisiä, ettei
niiden merkitystä
huomata tai pohdita:
moni kulkee sisustus-
kiven ohi sitä edes vil-

kaisematta. Kaupunkiympäristön
luonnonkivet voivat kuitenkin olla
geologian opetuksen ja popularisoin-

Luonnonkivet geologisella
kaupunkikävelyllä Turun
performanssifestivaaleilla

Toni Eerola, Geologian tutkimuskeskus & Ari Brozinski, Åbo Akademi

nin välineitä, joihin voi tutustua kau-
punkien kivikierroksilla. Esimerkkei-
nä tästä ovat Helsingin ja Turun kivi-
kierrokset, joista on julkaistu oppaat-
kin.

Oppaissa luonnonkivien käyttö ja
niiden geologia nostetaan esiin arkki-
tehtuurin ja kulttuurihistorian keskel-
tä. Kertomalla ympäröivistä kivistä,

voidaan kuvailla geologisia prosesseja
ja käsitteitä sekä saada ihmiset ymmär-
tämään, miten yhteiskunta on vuoro-
vaikutuksessa geologian kanssa. Ihmi-
set havahdutetaan arvostamaan kiveä
luonnonvarana eli osana geodiversiteet-
tiämme. Luonnonkivet ovat kauniita,
kestäviä ja kierrätettäviä ja alan teolli-
suudella on Suomessa suuri merkitys.

Kivikierroksiin voidaan arkkiteh-
tuurin, kulttuurihistorian sekä tieten-
kin geologian lisäksi yhdistää taidetta.
Taide voi ilmentyä performanssina,
psykomaantieteenä, geoestetiikkana tai
eurytmiikkana. Taiteen avulla geologi-
an yleistajuistaminen tapahtuu kau-
punkitilan haltuunoton, hauskanpi-
don ja epätavallisten ja poikkitieteel-
listen opetusmenetelmien muodossa.

Geologiaan törmää odottamattomissa paikoissa, kuten kaupungeissa.
Rakennettu kaupunkiympäristö koostuu pitkälti ihmisen tuottamasta
ja muovaamasta kiviaineksesta. Rakennusten kivijalat, ostoskatujen
päällysteet ja julkisivujen verhoilut omaavat esteettisen ulkoasunsa
lisäksi geologisen kertomuksen. Useimmat meistä ovat päivittäin teke-
misissä (tietämättään) näiden kertomusten kanssa, joten on aiheellista
olettaa, että geodiversiteetti on tuttua. Näin ei kuitenkaan ole.
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Edellä kuvattua konseptia sovellettiin
Walkapolis-konseptin kaupunkikäve-
lyllä kansainvälisillä New Performan-
ce Turku (NPTurku) -festivaaleilla
4.10.2014. Tämä on kertomus tapah-
tumasta.

Walkapolis-konsepti
Kansainvälisen NPTurku-festivaalin
(29.9.–5.10.2014) ohjelmistossa oli
koreografi Maija Hirvasen johtama
Walkapolis-konsepti, joka on kaupun-
kikävelyprojekti. Ensimmäiset Walka-
polis-kierrokset toteutettiin vuonna
2013 Helsingin Juhlaviikkojen ja Zo-
diak -uuden tanssin keskuksen yhteis-
työnä. Vuonna 2014 Walkapolis-kier-
roksia tehtiin Baltic Circle- ja NPTur-
ku -festivaaleilla Helsingissä ja Turus-
sa. Vuoden 2014 kävelyitä valmisteli-
vat ja vetivät eri alojen asiantuntijat.
Vetäjät valittiin hakujen ja kutsume-
nettelyjen perusteella ja he lähestyivät
teemaa omasta näkökulmastaan. NP-
Turku-festivaalin kävelyjen aiheina oli-
vat geologia ja kuuntelu. Reitit suun-
niteltiin yhdessä festivaalin järjestäjien,
kävelyoppaiden ja koreografi Maija
Hirvasen kanssa. Geologisen kaupun-
kikävelyn reittivalintaan vaikuttivat
Turun kivikierroksen kohteet.

Turun kivikierros
Kivikierros on kävelyreitti Turun ydin-
keskussa, jonka varrella tutustutaan
geologisesti, arkkitehtonisesti sekä kult-
tuurihistoriallisesti merkittäviin raken-
nuksiin ja taideteoksiin. Kivikierrok-
sella on 20 kohdetta, jotka tuovat näi-
tä monipuolisesti esille. Kivikierrokses-
ta julkaistiin nettisivu kesäkuussa
2015. Verkkosivuilla on kohdekuvaus-
ten lisäksi tarjolla muun muassa geo-
logista tausta-aineistoa kivien syntyyn
ja käyttäytymiseen sekä karttapalvelu,
joka esittelee käyntikohteiden sijainnit.
Lisäksi sivustolla esitellään Turun ra-
kennushistoriaa. Kivikierroksen koh-
devalinta ei kata kaupungin rakennus-
kantaa kokonaisuudessaan, vaan se on
runko, jota täydennetään ajan myötä.

Geologinen Walkapolis
-kaupunkikävely
Turun geologinen kaupunkikävely pi-
dettiin Turun keskustassa, Kauppato-
rin ympäristössä aamupäivällä ja sen
kesto oli kaksi tuntia. Kävelylle ko-

koonnuttiin Kauppatorin laidalla ja se
päätettiin kävelykadulle. Osallistujia oli
25. Kävelyn päämäärä oli esitellä Tu-
run kaupungin keskustan luonnonki-
vikohteiden geologiaa soveltamalla tä-
hän kuitenkin tavallisuudesta poikke-
avia, mutta performanssifestivaaleille
sopivia menetelmiä, jotka kuvataan
edempänä.

Retken alussa vetäjät esittelivät it-
sensä ja geologisen kaupunkikävelyn
ohjelman. Koska kyseessä oli perfor-
manssifestivaali, samalla julistettiin lei-
kinomaisesti ”geologista vallankumo-
usta”, perustettiin ”kivien vapautusrin-
tama” sekä vaadittiin ”oikeutta mine-
raaleille” ja “geologiaa kaikille”.

Kohteet
Kävelyllä tutustuttiin 12 Turun kivi-
kierroksen kohteeseen. Kohteissa näh-
tiin monipuolista geologiaa, joka vaih-
teli kivisulasta kiteytyneestä graniitis-
ta suuressa paineessa ja lämpötilassa
hiekasta muodostuneeseen kvartsiitti-
in. Kohteiden miljardien vuosien ta-
kainen historia yhdistyi kulttuurihis-
toriaan ja arkkitehtuuriin.

Käsitteitä ja toimintaa

Luonnonkivet
Luonnonkivi on rakentamiseen käytet-
tävää kiveä, joka louhitaan kalliosta
isoina kappaleina ja jalostetaan mekaa-

nisesti sahaamalla ja kiillottamalla lop-
putuotteiksi, esimerkkeinä ulko- ja si-
sätilojen laatat, reunakivet sekä nupu-
ja noppakivet. Kiveä käytetään myös
sisustuksessa yksityiskohtina, takkoina,
pöytälevyinä, pienesineinä ja ympäris-
törakentamisessa.

Geoestetiikka
Geoestetiikka on luonnollisten geolo-
gisten elementtien – tai ihmisen tuot-
tamaa estetiikkaa, tämän käyttäessä
geologisia käsitteitä tai elementtejä tai-
teessaan ja arkkitehtuurissaan. Geoes-
tetiikan käsite on dadaistinen, missä
mikä tahansa voi olla taidetta ja kuka
(tai mikä) tahansa voi sitä tuottaa. Näin
taidetta voidaan nähdä geologisissa ele-
menteissä ja materiaaleissa. Geoeste-
tiikkaa voi soveltaa geologian opetuk-
seen, -popularisointiin, geomatkai-
luun, geologisten kohteiden suojeluun,
viherrakentamiseen, arkkitehtuuriin ja
taiteisiin.

Opastus ja geologian
popularisointi
Geologian popularisoinnissa kerrotaan
geologiasta ymmärrettävällä tavalla tie-
teeseen tukeutuen. Kävelyllä oppaat
kertoivat kohteiden kivilajeista ja nii-
den synnystä yleistajuisesti. Tämän
apuna käytettiin kuvatauluja ja mega-
fonia, mutta myös alla kuvattuja epä-
tavallisia menetelmiä.

Hansa-kauppakeskuksen sisäänkäynnin käytävän lattian graniitin “puhdistus”. Kuva Han-
nu Seppälä, New Performance Festival Turku.



6 Kiviharrastajan Kuvalehti

Psykomaantiede
Psykomaantieteen kehitti ranskalainen
Situationistinen antitaideliike. Psyko-
maantiede on ”kaupunkitutkimusme-
netelmä”, jossa vaelletaan päämäärät-
tä ja haetaan psyykkistä kontaktia kau-

Aineen kiertokulku (kivikehä) -georytmiaharjoitus Turun Kauppatorilla New Performance
-festivaalien geologisella Walkapolis-kaupunkikävelyllä. Kuva Hannu Seppälä, New
Performance Turku Festival.

Graniitin kiteytymis- ja sivukivien kaappaus -georytmiaharjoitus Turun taidemuseolla New Performance -festivaalien geologisella Walka-
polis-kaupunkikävelyllä. Kuva Maija Hirvanen, Walkapolis-konsepti, New Performance Turku Festival.

punkiin ja sen arkkitehtuuriin ja kar-
toitetaan paikkojen ja tilojen aiheutta-
mia tunteita. Retkillä etsitään, havain-
noidaan ja haetaan kohtaamisia. Aje-
lehtiminen ei ole sinänsä taiteellista
toimintaa, vaan kaupunkiympäristön

haltuunottoa ja tilanteiden rakenta-
mista.

Situationistit loivat ja muokkasivat
aktiivisesti tavallisuudesta poikkeavia
tilanteita eli situaatioita. Geologisella
kaupunkikävelyllä luotiin tilanteita ki-
viä havainnoiviilla, performansseilla ja
georytmialla. Päämäärättömyyden si-
jaan geologisen kaupunkikävelyn reit-
tiä ohjasivat kivikohteet.

Performanssi
Kivien havainnointia julkisessa tilassa
voidaan kutsua performanssiksi. Se on
”outoa” käytöstä, joka herättää ohikul-
kijoiden huomion. Geologisen kau-
punkikävelyn luonnonkivien tarkastelu
seinissä, lattioissa, portaissa ja pylväis-
sä aiheutti häiriön kaupunkiin: ohikul-
kijoista tuli yleisöä joka osallistui geo-
logiseen spektaakkeliin. Osallistujat ja
yleisö havahdutettiin geologiaan kau-
pungissa soveltamalla newyorkilaisen
1960-luvun avant-gardeliike Fluxuk-
sen ajatuksia happeningien, eli impro-
visoitujen näytelmien rakentamisesta.
Nordea-pankin edustalla tarkasteltiin-
kin joukolla graniittipylväitä ja -por-
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taita suurennuslasien avulla ja Hansa-
kauppakeskuksen sisäänkäynnillä tut-
kittiin ja ”puhdistettiin” graniittilatti-
an tummia rakenteita osallistujille jae-
tuilla räteillä.

Georytmia
Eurytmia on Rudolf Steinerin luomaa
liikuntaa jota säestetään musiikilla.
Georytmia on taas eurytmian sovelta-
mista geologian opetukseen ja -popu-
larisointiin. Sitä voi harjoittaa musii-
killa tai ilman. Georytmiassa simuloi-
daan geologisia prosesseja yksilöiden ja
ryhmien liikkeillä. Georytmiikka opet-
taa geologisia prosesseja hauskan ke-
hollisen ja aistillisen kokemuksen väli-
tyksellä. Se vapauttaa ja tutustuttaa
ihmisiä toisiinsa sekä valottaa geologi-
sia prosesseja ja käsitteitä hauskan ryh-
mäliikunnan avulla.

Georytmiikkaa harjoitettiin kävelyl-
lä useissa kohteissa. Opas kertoi geo-
logiasta ja ohjasi toimintaa, joka liittyi
kohteen kivilajiin ja sen syntyproses-
siin.

Retken alussa Kauppatorilla simu-
loitiin alkuverryttelynä ympyrässä juos-

ten aineen kiertokulku, joka kertoo
kivilajien synnystä eri olosuhteissa (ki-
vikehä) ja kivisulan kiteytymisestä.
Kiteytymisprosessi aloitettiin entropi-
alla, jossa osallistujat olivat kivisulan
atomeja, jotka liikkuivat nopeasti ja

Turun kävelukadun Kivikukkaron marmoriseinän geologisten rakenteiden inspiroimaa poimuperformanssigeorytmiaa New Performance -
festivaalien geologisella Walkapolis-kaupunkikävelyllä. Kuva Hannu Seppälä, New Perfomance Turku Festival.

Juonigeorytmiaharjoitus Turun kävelykadulla New Performance -festivaalien geologisella
Walkapolis-kaupunkikävelyllä. Jonossa juonen magma, joka tunkeutuu kallioperäryhmien
väliseen halkeamaan. Kuva Hannu Seppälä, New Performance Turku Festival.

törmäilivät toisiinsa korkeassa lämpö-
tilassa kaoottisesti. Kivisulan jäähtymi-
sessä osallistujat (alkuaineet) alkoivat
tarttua toisiinsa, muodostaen mineraa-
leja. Kivisulan kiteytyessä osallistujien
liike hidastui ja pysähtyi kokonaan.
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Kiinteistö Aleksandran käytävän
kvartsiittiseinän inspiroimina luotiin
kuvitteellinen joki virtaamaan ja ker-
rostamaan hiekkaa. Virtausta kuvail-
tiin käsivarsien muodostaman aalto-
liikkeen avulla ja kerrostuminen simu-
loitiin osallistujien juostessa ja kasau-
tuessa riveihin virtauksen hiljennettyä.

Turun taidemuseolla toistettiin ki-
visulan kiteytymisharjoitus sillä erolla,
että kivisularyhmä oli sivukiviryhmän
ympäröimä. Kivisularyhmä nappasi
ympäröivästä sivukiviryhmästä henki-
löitä kivisulan sekaan sulkeumiksi.

Kävelykadulla simuloitiin Onnen-
hevonen-veistoksen alustan diabaasin
muodostuminen. Diabaasijuoni tun-
keutuu syvältä vaipasta kalliohalkea-
maan, kiteytyen kylmää kalliota vas-
ten nopeasti. Osallistujaryhmä jaettiin
kahtia: juoneen ja kallioperään. Kal-
lioperäryhmä jakaantui venytyksessä
kahtia, muodostaen halkeaman, johon
diabaasiryhmä tunkeutui jonona. Dia-
baasi kiteytyi, kaapaten kallioperästä
sivukiviä.

Kävelykadun Kivikukkaro-talon sei-
nän marmorin poimurakenteiden in-
spiroimina osallistujille annettiin va-
paat kädet matkia poimuja.

Ohikulkijoiden
reaktiot
Situationistien psykomaantieteen ja
Fluxuksen toimintaperiaatteiden mu-
kaisesti toiminnan ohella havainnoitiin
ohikulkijoiden reaktioita. Tuijotus oli
yleistä. Ohikulkijat yrittivät pohtia,
mistä oli kyse. Uteliaimmat kysyivät,
mitä seiniä, pylväitä ja lattioita tuijot-
tavat tekivät. Saatiin aikaan kohtaami-
sia, tilaisuuksia kertoa geologiasta.

Ohikulkijat muodostivat yleisön joka
osallistui spektaakkeliin.

Kävelyn päätös
Kävely päätettiin loppukeskusteluun
Koulu-pubissa. Keskustelussa syven-
nettiin opittuja asioita. Osallistujat
vaikuttivat kokemukseen tyytyväisiltä.
Festivaalien taiteilija Eero Yli-Vakkuri
kirjasi mietteensä kävelystä Hevoslin-
ja-blogiinsa.

Geologisen
kaupunkikävelyn
opetuksellisuudesta
Geologiset retket ovat yleensä opastet-
tuja. Opas kertoo kivilajeista, geologi-
sista prosesseista ja rakennusten arkki-
tehtuurista ja historiasta ymmärrettä-
vässä muodossa. Retket suunnataan
suurelle yleisölle, mutta niitä tehdään
myös osana geologian opetusta.

NPTurku-festivaalien geologisen
kaupunkikävelyn kohteena oli kau-
pungin keskusta, kohdeyleisönä festi-
vaalin taiteilijat ja yleisö. Toiminta oli
opastettua ja ohjattua. Perinteistä geo-
logian yleistajuistamista tehostettiin
psykomaantieteellä, geoestetiikalla,
performanssilla ja georytmialla. Useis-
sa kohteissa opastus toteutettiin kui-
tenkin perinteisesti selostamalla.

Suurella osalla osallistujista ei ollut
geologista taustaa. Siitä huolimatta he
näyttivät omaksuvan esitetyt käsitteet
ja prosessit helposti, innostuen toimin-
nasta ja geologiasta. Georytmian lii-
kunnallinen yhdessä tekeminen toi
geologian popularisointiin iloa ja haus-
kuutta, mikä vapautti osallistujat. Kä-
vely sai osallistujat avaamaan silmänsä
kaupunkigeologialle.

Georytmiikkaa voidaan käyttää
opastetuilla retkillä sekä kaupungissa
että luonnossa, mutta myös geologian
perusopetuksen alkuvaiheessa. Geolo-
gian opetuksessa ja popularisoinnissa
voi kokeilla uutta – geologia saa olla
hauskaakin. Siksi georytmiaa on har-
rastettu mm. GTK:n pikkujouluissa.

Lopuksi
NPTurku-festivaalin Walkapolis-kon-
septin geologisen kaupunkikävelyn ta-
voitteena popularisoitiin geologiaa geo-
estetiikan välityksellä. Geologia asetti
kävelylle raamit ja kävelyn tuloksena
syntyi vuorovaikutus ihmisen, luonnon
ja kaupungin välillä. Tutkittiin kiviä
sekä niiden merkitystä ja käyttöä ra-
kentamisessa, arkkitehtuurissa ja tai-
teessa. Kävelijöille muodostui yksittäis-
ten kokemusten sarja, joka johti syvem-
pään ymmärrykseen. Ymmärrys ja sii-
hen sisältyvä oivallus edesauttoivat
positiivisen mielikuvan syntymistä geo-
logiasta sekä opituista asioista. Osallis-
tujat olivat ilolla ja innolla mukana
toiminnassa.

Geoestetiikalla oli geologisessa kau-
punkikävelyssä keskeinen rooli. Raken-
nus- ja sisustuskivien käyttö ja kaune-
us houkuttelivat geologian pariin. Kä-
vely muodostikin geoesteettisen koko-
naisuuden ja kokemuksen tieteen ja
taiteen välisenä vuoropuheluna, havah-
duttaen osallistujat geologian läsnä-
oloon, monimuotoisuuteen, kauneu-
teen, käyttöön ja merkitykseen yhteis-
kunnassa. Geologinen kaupunkikäve-
ly oli tilaisuus kokeilla ja kehittää geo-
logian popularisoinnin poikkitieteellis-
taiteellista menetelmää. Kokemus oli
erittäin positiivinen ja on toistettavissa.
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T ampereella on käynnis-
sä Suomen pisimmän
maantietunnelin raken-
nustyö. Hankkeessa ny-
kyisen Rantaväylän lii-
kenne ohjataan kahteen

2,3 km pituiseen tunneliin, jolloin
uutta tietunnelia syntyy noin 4,6 km.
Tietunneleiden lisäksi alueelle louhit-
tiin yhteensä 15 tunnelit toisiinsa yh-
distävää yhdyskäytävää 150 metrin
välein sekä työ- ja ilmanvaihtotunne-

Tampereen Rantatunnelissa
leita, ramppivarauksia, teknisiä tiloja
ja ilmanvaihtokuilu. Kaikkien tunne-
leiden yhteenlaskettu pituus on lähes
5 km. Työt alkoivat vuonna 2013 ja
tunneli avataan liikenteelle vuonna
2017.

Hanke toteutetaan allianssimallilla,
jossa osapuolet suunnittelevat ja toteut-
tavat hankkeen yhdessä. Allianssin
muodostavat Tampereen kaupunki,
Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra
Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy ja

Saanio & Riekkola Oy.
Tampereen Rantatunneli -hank-

keessa työskenteli kaikkiaan seitsemän
rakennusgeologia, joista kaksi päätoi-
misesti työmaalla. Yleisestä käytännös-
tä poiketen kartoittavien geologien toi-
misto sijaitsi työmaalla, jolloin raken-
nusgeologisen kartoituksen osalta oli
jatkuva päivystys. Myös geologien työ-
ajat olivat poikkeukselliset, sillä töitä
tehtiin yötyönä kahdessa vuorossa klo
18–02 ja 24–08. Tarvittaessa päivällä

Geologit Jenni Nevalainen ja Elina Hankiola kartoittamassa. Kuvauspaikka on noin 25 metrin syvyydessä maan pinnalta,
hieman Tamerkoskesta sivuun. Kuva: Kalle Hollmén.

Jenni Nevalainen, Elina Hankiola ja Lari Hannukainen, Saanio & Riekkola Oy
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suunnittelija kävi tarkastamassa louhi-
tut katkot. Työmaita oli kolme: Santa-
lahti, Näsikallio ja Naistenlahti. Sa-
manaikaisesti louhittiin parhaimmil-
laan kahdeksaa tietunneliperää sekä
muita tiloja. Louhinnat kestivät noin
puolitoista vuotta ja ne saatiin päätök-
seen kesäkuussa 2015.

Miksi geologia
tarvitaan tunnelin
rakennusprojektissa?
Ennen rakentamista tehdään ennakko-
tutkimuksia, joita varten geologi laatii

tutkimussuunnitelmia, joihin kuuluu
muun muassa kallioperäkairauksia,
jännitystilamittauksia, vesinäytteiden
ottoa pohja- ja pintavesistä, arseeni-
näytteenottoa sekä kallionpinnan var-
mistuksia mm. porakonekairauksin ja
maastokäynneillä suoritettavia kallio-
peräkartoituksia kalliopaljastumilta tai
jo olemassa olevista maanalaisista tilois-
ta. Kairausten valmistuttua geologi te-
kee kairasydänraportointia, ottaa näyt-
teitä kalliomekaanisia kokeita varten
sekä tulkitsee saatuja tuloksia. Tulos-
ten perusteella laaditaan rakennegeo-

loginen malli. Ennakkotutkimusten
perusteella pyritään selvittämään, mil-
laista kallio mahdollisella tulevalla ra-
kennusalueella on ja millainen on alu-
een kallion jännitystila, miten geolo-
giset rakenteet suuntautuvat suunnitel-
tuun tilaan nähden ja onko alueella
esimerkiksi rikkonaisuusvyöhykkeitä.
Näiden tietojen perusteella voidaan
arvioida hankeen toteuttamismahdol-
lisuuksia, vaadittavia menetelmiä ja
työtapoja sekä näistä aiheutuvia kus-
tannuksia.

Rakentamisen aikana geologi tekee
louhitusta alueesta rakennusgeologisen
kartoituksen ja määrittää kalliolaadun.
Rakennusgeologinen kartoitus toimii
tärkeänä lähtötietona kalliorakenne-
suunnittelijalle, joka määrittää lujituk-
sen kalliotilalle. Geologin keräämien
tietojen perusteella tehdään rakentami-
sen aikana simulointeja ja muun mu-
assa lohkoanalyyseja, joilla tarkenne-
taan ennakkotutkimusvaiheessa laadit-
tua rakennegeologista mallia.

Kalliolaatuluokittelu
ja rakennusgeologinen
kartoitus
Kallionluokituksiin käytetään Suomes-
sa perinteisesti kahta luokitusjärjestel-
mää: Suomalaista rakennusgeologista
(RG) kallioluokitusta (Korhonen et al.
1974; Gardemeister et al., 1976) sekä
Norjassa kehitettyä Q-luokitusta (Bar-
ton et al., 1974; NGI, 2013). RG-luo-
kitus on luonteeltaan enemmän kal-
lion yleispiirteitä sanallisesti kuvaileva,
kun taas Q-luokitus antaa kalliolaadul-
le numeerisia arvoja, joiden perusteel-
la voidaan määrittää kalliotilan lujitus-
tarvetta.

Tampereen Rantatunneli -hank-
keessa pyrittiin kartoittamaan jokainen
louhittu katko ja kartoituksia kertyi-
kin yhteensä 1220 kappaletta. Raken-
nusgeologisessa kartoituksessa kallios-
ta määritettiin päärakosuunnat, joista
selvitettiin seuraavat tiedot: kaade, kaa-
teen suunta, rakotiheys, pituus, täyt-
teet sekä profiili. Lisäksi määritettiin
kalliolaatu, liuskeisuusaste, raekoko,
rapautuneisuus sekä vesivuodot. Tar-
vittaessa otettiin myös savinäytteitä
paisuvahilaisten savien mahdollisen
esiintymisen tutkimiseksi.

Rakennusgeologisen kartoituksen
perusteella määritetyn Q-luvun mu-

Geologi Lari Hannukainen savinäytteenotossa kalliolohkojen rakopinnalta Naistenlahden
suuaukon läheisyydessä. Kalliorakentamisessa on huomioitava savimineraalien mahdolli-
nen paisuminen. Kuva: Jenni Nevalainen.

10 Kiviharrastajan Kuvalehti
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kaan määräytyi katkokohtainen kal-
lion lujitusluokka. Kalliorakennesuun-
nittelijat olivat ennalta suunnitelleet
lujitusprofiilit neljään kalliolaatuun
perustuvaan luokkaan: g (hyvä), f
(kohtalainen), p (heikko) ja vp (varsin
heikko). Pulttien pituus ja ruiskube-
tonin paksuus määräytyivät lujitus-
luokan mukaan. Geologi lähetti teke-
mänsä raportin suunnittelijalle, joka
hyväksyi geologin antaman lujitussuo-
situksen sellaisenaan tai teki siihen lu-
jituksen kannalta tarvittavat muutok-
set.

Oikeakätinen siirros leikkaa kuvan keskel-
lä kulkevaa graniittista juonta lähes vaaka-
asentoista rakoa pitkin. Kuva: Elina Han-
kiola.

Ylityöntösiirros, jossa kalliolohkot ovat liik-
kuneet suhteessa toisiinsa loivaa rakopintaa
pitkin. Vaalean pegmatiittialueen leikkau-
tuminen kahteen osaan osoittaa siirtymisen
määrän. Kuva: Jenni Nevalainen.

Geologia Tampereen
Rantatunnelin alueella
Tampereen Rantatunnelin alueen val-
litsevana kivilajina on liuskeinen kiil-
legneissi, jonka raekoko on 1–5 mm.
Alueella tavattiin myös granodioriittia,
kvartsimaasälpägneissiä, pegmatiittia ja
migmatiittia.

Päärakosuuntia oli alueella kolme:
pysty itä-länsisuuntainen rakoilu (sama
kuin liuskeisuuden kulku, lisäksi lähes
tietunnelien kulkusuunta, 85°/160°),
pysty noin pohjois-eteläsuuntainen ra-
koilu (80°/075°) sekä loiva, suunnil-

Poimuttunut pegmatiittijuoni harmaassa kiillegneississä eteläisessä tietunnelissa. Kuva: Jenni
Nevalainen.

leen länteen kaatuva (30°/290°) rakoi-
lu. Satunnaisten rakojen suunta vaih-
telee alueittain. Yleisimpiä alueella ta-
vattuja rakotäytteitä olivat kloriitti,
ruoste, savi, biotiitti ja kalsiumkarbo-
naatti. Geologisista rakenteista kartoi-
tuksissa havaittiin poimuja, siirroksia
sekä hierto- ja rikkonaisuusvyöhykkei-
tä. 

Lähteet
Barton, N. Lien, R. Lunde, J. 1974. Engin-
eering classification of rock masses for the

design of tunnel support. Rock Mechanics,
Vol 6, No 4, S. 189–236.

Gardemeister, R., Johansson, S., Korhonen,
P., Patrikainen, P., Tuisku, T., Vähäsarja, P.,
1976, Rakennusgeologisen kallioluokituksen
soveltaminen, tiedonanto 25, Geotekninen
laboratorio, VTT.

Korhonen, K-H., Gardemeister, R., Jääske-
läinen, H., Niini H., Vähäsarja, P., 1974,
Rakennusalan kallioluokitus, Tiedonanto 12,
Geotekninen laboratorio.

Norwegian Geotechnical Institute (NGI),
2013, Using the Q-system, Rock mass clas-
sification and support design, Oslo: Hand-
book NGI, 54 s.
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V iime tammikuussa
Tampereen yliopistol-

la järjestetyillä Jalokivi-
messuilla oli esillä mm.

Tampereen rantatunneli-
työmaalta louhittua kiveä.

Kivimessujen isäntä, Pasi Raukko Tam-
pereen Pyrinnöstä oli sysännyt liikkeel-
le idean korusarjan valmistamiseksi
rantatunnelin kiveä käyttäen. Pasin
kanssa korusarjan ideoi naantalilaisen
perheyrityksen Sunset Kory Oy:n kul-
taseppä Jouko Tuomisto.

Hopeinen tunnelikorusarja, johon
kuuluvat riipus, korvakorut, ranneko-
ru ja solmioneula, valmistui tammi-
kuun Jalokivimessuille, jossa se myös
esiteltiin. Koruissa käytetty kiviaines on
Tampereen rantatunnelista louhittua
kiillegneissiä. Kivet esittelykoruihin
hioi Tampereen Kivikerhon pajaisäntä
Jukka Lehtinen. Kiillegneissiä oli tal-

tioinut Tampereen Kivikerhon jäsen
Uma Tuisku rantatunnelityömaan vielä
ollessa hyvin alkuvaiheessa. Kivet oli
hänelle kerännyt tunnelilouhinnan al-
kuvaiheessa työskennellyt geologi.

Raukon Pasilla oli korusarjaan sel-
lainen idea tai tarina, että kivi on van-
kina Tammerkosken alla ja sitten tun-
nelilouhinnassa työskentelevät ritarit
vapauttavat kiven naisten ja miesten
iloksi. Naisten koruissa on sydän-tee-
ma, joka korostaa sitä, että korukivet
ovat lähtöisin Tampereen sydämestä.
Miesten solmioneulan Pasi kertoo ku-
vaavan tunnelin suuta. Hopeista koru-
sarjaa on tänä vuonna myyty pieniä
määriä ja sitä on edelleen saatavilla
Sunset-Korun nettimyyntisivuilta,
osoitteesta www.silvernet.fi. Myytyihin
koruihin kivet on viimeksi hionut Ari
Vilander, koruhiomo Korutasku, Ori-
mattila.

Rantatunnelin kiillegneissistä

Liisa Hertell

Tampereen rantatunnelityömaalla
työskennelleet nuoret geologit Elina
Hankiola ja Jenni Nevalainen ottivat
kesän kynnyksellä yhteyttä meikäläi-
seen ja kertoivat keränneensä näytteeksi
pienehköjä kiviä rantatunnelityömaal-
ta. Kysyivät haluaisimmeko niitä kivi-
kerhollemme. Kivet olisivat valmiina
avopakun lavalta noudettavissa. Kävin
toki hakemassa näytekivet Tampereen
Kivikerholle.

Näitä kiviä olisi nyt hyödynnettä-
vissä vaikkapa matkamuistokiviksi
Tampereelta. Tosin korukiveksi ranta-
tunnelin kiillegneissi ei ole kovin luon-
tevaa. Se on huokoista varsinkin pyö-
röhiottavaksi. Mutta millainen olisi
Tampereelle sopiva muistokivi? Ei ole
tiedossa, onko Tampereelta muita ki-
viaiheisia matkamuistoja olemassa.

Tässäpä olisi nyt kiviharrastajille
tuotekehittelyn paikka tarjolla. 

Korusarja

Korusarja hopeaa ja Tampereen Rantatunnelikiveä, kivien halkaisijat 8 ja 6 mm. Korut suunnitteli Jukka Tuomisto, Pasi Raukon idean
mukaan. Kivet hioi Jukka Lehtinen.

12 Kiviharrastajan Kuvalehti
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K aikkihan sen tietävät,
että Tampereella ra-
kennetaan Suomen
pisintä maantietun-
nelia. Tampereen Ja-
lokivimessuilla viime

tammikuussa yliopistolla ja eri medi-
oissa alkoi kova rummutus, jotta näis-
tä tunnelikivistä piti aikaansaada eri-
laisia tuotteita, koruja, erilaisia matka-
muistoja turistien ostettaviksi. Yritän
tässä kirjoituksessa valottaa hieman
niitä vaikeuksia, joita kiven hioja koh-
taa tunnelikiviä hioessaan.

Maanalainen louhinta eroaa avo-
louhinnasta lähinnä työkohteen olo-
suhteista johtuen. Tilan päälle jää py-
syvä katto. Huomattavaa on, että irro-
tettavalla kalliomassalla on vain yksi

purkautumissuunta. Pengerlouhintaan
verrattuna irrotettavan louheen raken-
ne on aivan erilainen. Myöhempää hi-
ontaa ajatellen tämä on suorastaan rat-
kaisevaa.

Ohessa on kaaviokuvana esitetty
coromant-kiila eli ”Kattiperä”. Keski-
suuret tunnelit louhitaan yleensä pää-
tylouhintana. Tämä kaavio esittää
”Kattiperän” porauksen, nallituksen ja
sytytyksen.

Kuvassa vasemmalla on suurennet-
tu kuva kiilan keskiöstä. Keskelle po-
ratut suurreiät (= suuret aloitusreiät)
jätetään panostamatta. Tunnelinallien
aikaväli on 50 ms. Ensimmäisinä syt-
tyvät nallit 1 ja 2, jotka purkautuvat
panostamattomiin suurreikiin. Sen jäl-
keen nallit syttyvät numerojärjestykses-

Coromant-kiilan poraus- ja sytytysjärjestelmä sekä kiilan jälkeinen avarrus 9 neliömetrin
tunnelissa. Porausreiän pituus esim. 3,2 metriä. Katto tarkkuuslouhintana. Kuvan mitat
ovat millimetreinä.

sä. Suurimmat numerot ovat ns. avar-
rusreikiä. Pohjapanoksena voidaan
käyttää dynamiittia ja varsipanoksena
käytetään anoa eli ammoniumnitraa-
tin ja polttoöljyn sekoitusta tai tehdas-
valmisteista ammoniittia. Panostuslas-
kelmia ei tässä vaiheessa tehdä, vaan
reiät täytetään panostuslaitteella suuta
myöten.

Johtopäätökset
Koska tunnelilouhinta eli peränajo
suoritetaan yleensä päätylouhintana ja
purkaussuuntia on vain yksi, tulee
”Kattiperän” keskiön murskautua ai-
van jauhoksi, jotta purkautuminen ta-
pahtuisi kuin ”tykin suusta”. Teoreet-
tisesti voidaan ajatella, että avarrus-
rei’istä voisi saada hiottavaa materiaa-
lia, mutta esim. dynamiitti aiheuttaa
hiushalkeamia jopa kahden metrin
päähän räjäytysreiästä, joten sekin
mahdollisuus on vähäinen. Tämä ei ole
vain Tampereella ongelma vaan joka
puolella, missä louhitaan näin kallio-
ta.

Jos innokas kivenhioja haluaa saada
”tositamperelaista” hiontamateriaalia,
hänen on viisainta mennä pispalalai-
seen soramonttuun ja poimia kivensä
sieltä.  Pispalalaiset ovat syntyneetkin
musa (=kivi) kourassa. Pispalan kivet
on tunnettu jo aikojen alusta. 

Lähde:
Raimo Vuolio: Louhintaräjäytysten
suunnittelu ja suorittaminen

Tarmo Grönqvist, gemmologi F.G.A., ylipanostaja evp

eli miksi tunnelikivissä on
hiontaa hankaloittavia halkeamia

Syytettynä
”Kattiperä”
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Tampereen
Rantatunnelin kivi

Kari A. Kinnunen

mikroskoopissa

Hiontaa hankaloittavat halkeamat erottuvat mikroskooppikuvassa valkoisina viivoina ja alueina tunnelikiven kiilloitetussa pinnassa. Kuva:
Kari A. Kinnunen.
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T
Kirjallisuutta
Tampereen seudun kivilouhoksista, ar-
vokkaista kalliokohteista ja muista ki-
viharrastajaa kiinnostavista seikoista on
julkaistu erinomainen kirja. Se on kuin
kiviharrastajan aarreaitta tiedoiltaan.
Kymmenien alan tutkijoiden vuosien
työn tulokset on siinä koottu samoi-
hin kansiin. GTK:n tutkijat ovat kar-
toittaneet kallio- ja maaperää sekä ki-
vilouhoksia. Kirja on netissä vapaasti
luettavissa.

Appelqvist, S., Lindholm, A., Nenonen, N.
Nurmi, H., Sallasmaa, O. & Vänskä, M. 2015.
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yh-
teensovittaminen Pirkanmaalla 2012–2015.
Tampere: Pirkanmaan liitto. 302 s. Saatavilla:
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/
default/files/Nettiin_Poski.pdf

Katinkultamaista kiillettä Rantatunnelin kivessä. Kuvan leveys 2 mm, polarisaatiomikroskooppi. Kuva: Kari A. Kinnunen.

ampereen kaupunki on
rakennettu kallioille,
jotka koostuvat pääasi-
allisesti kiillegneissistä ja
kvartsidioriitista. Ran-
tatunnelin kallioperä

kuuluu Pirkkalan migmatiittialuee-
seen, ja se on muodostunut 1930–
1780 miljoonaa vuotta sitten. Nuorim-
pia muodostumia ovat eräät graniitti-
set kivet ja pegmatiitit.

Rantatunnelin koruihin käytetty
kivi on kiillegneissiä, tarkemmin il-
maistuna biotiittiparagneissiä. Para-lii-
te kertoo, että kiven ainesten alkuperä
on muinaisissa sedimenteissä, tässä ta-
pauksessa turbidiittivirtausten grauva-
koissa ja psammiiteissa. Ne ovat olleet
varhaismerien pohjan sedimenttejä,
jotka kerrostumien paksuuntuessa pai-
neen ja lämpötilan kasvaessa muuttui-
vat kiinteäksi ja karkearakeiseksi gneis-
siksi. Maankuoren laattaliikuntojen
työntäminä Etelä-Suomen kallioalueet
liukuivat hitaasti pohjoiseen, poimut-
tuen samalla kuin matto lattialla, ja
sukelsivat lopulta pohjoisen alueen alle.

Tunnelikivissä on kattava kokoelma
Suomen yleisimpiä mineraaleja: pla-
gioklaasi, biotiitti, kvartsi, kalimaasäl-
pä, kloriitti, muskoviitti, zirkoni, apa-
tiitti, turmaliini, granaatti, magnetiit-
ti, magneettikiisu ja rikkikiisu. Jokai-
sessa tunnelikiven kappaleessa tosin ei
havaitse kaikkia näitä mineraaleja.

Tampereen muistokiveksi tunneliki-
vi on varsin sopivaa, vaikka se ei ole-
kaan korukiveksi tarpeeksi harvinainen
tai kaunis. Tunnelikiven biotiitti on
huomiota herättävän kullanruskeaa
heijastuvassa valossa. Huolellisesti hiot-
tuna ja kiillotettuna kiille heijastaa va-
loa muistuttaen kuparia väriltään.
Ongelmana vain on se, että kiillotuk-
sen pitää onnistua täydelleen, mielui-
ten timantilla ja kovalla laikalla. Muu-
ten kiillepinkat säröilevät kiven pinnas-
sa. Pehmeällä kiillotuslaikalla ne jäisi-
vät ikävästi kuopalle.

Tunnelikiven hiontaa vaikeuttaa
myös louhinnassa käytetty tekniikka,
sillä se on synnyttänyt varsinkin kvart-
siin ja maasälpiin runsaasti pieniä hal-
keamia. Paikoin kvartsista voi laskea

polarisaatiomikroskoopilla jopa viisi
tuoretta hiusrakoa millimetriä kohti.
Tarmo Gröngvist on edellä kuvannut
artikkelissaan tarkemmin näitä tunne-
lilouhinnan menetelmiä, jotka ovat
korukivien laadulle tuhoisia.  
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K un paneutuu Berga-
mon alueen geologi-
aan, syntyvaiheisiin,
muutosprosesseihin ja
Alppien vuorijonon
osien rakenteisiin,

huomaa pian miten vaikeaan tehtävään
on ryhtynyt. Alppien ja esi-Alppien
vaiheita pitää ymmärtää, jotta voi hah-
mottaa miksi alueelta löytyy niin pal-
jon eri mineraaleja, vaihtelevia kallio-
muodostelmia, ja miksi siellä on niin
pitkät perinteet kaivosteollisuudessa.

Bergamon alueella on tavanomaisel-
le turistille upeita vuoristo- ja järvimai-
semia. Myös meidän perheemme piti
seudusta, kun siellä vuoden 2013 lop-
pupuolella kävimme. Tuomisina oli
pitkäaikaisia suhteita alueen kiviharras-

Joel Dyer

Bergamon alueen
geologia ja mineraalit
kiinnostavat

tajiin, jotka ystävällisyydellään ja innos-
tuksellaan tekivät vaikutuksen. Osa
Bergamon mineraaliharrastajista teki
viime vuonna vastavierailun, vaikka
Suomen geologinen tarjonta lienee vaa-
timattomampaa kuin Italiassa.

Alpit muodostuivat
mannerliikunnoissa

Reilu 200 miljoonaa vuotta sitten,
triaskauden aikana, maanpinnasta suu-
rin osa oli yhtä Pangeaksi kutsuttua
supermannerta. Merenpinnan arvel-
laan olleen monessa paikoin varsin
matalalla ja erityisesti Pangean sisäosis-
sa olosuhteiden olleen hyvinkin kuu-
mat ja kuivat. Kun supermantereen
osat alkoivat erkaantua, syntyi Tethys-
meri, jonka jäljelle jääneestä osasta

myöhemmin kehittyi Välimeri. Trias-
kautta seurasi jurakausi, joka tunnetaan
erityisesti hirmuliskojen aikakautena.
Muinainen Tethysmeri alkoi umpeu-
tua samoihin aikoihin kun Alppien
vuorijonomuodostelman tapahtumat
lähtivät käyntiin.

Synty kesti kymmeniä
miljoonia vuosia

Alppien ja niiden eteläiseen osaan kuu-
luvien Bergamon esi-Alppien (Prealpi
Orobie, Orobie Bergamasche) synty oli
monimutkainen tapahtumasarja, jon-
ka vaiheista on saatu viime aikoina
uutta tietoa ikämääritysten ja 3D-mal-
lintamisen avulla.

Alkuvaiheessa Euraasian mannerlaa-
tan jatkeena ollut Ligurianmeren

Näkymä majapaikkamme ikkunasta Pohjois-Italiassa, Bergamon ulkopuolella Entraticossa. Kuva: Joel Dyer.
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maankuori työntyi Afrikan laatan alle
reilu 100 miljoonaa vuotta sitten. En-
simmäinen vaihe Bergamon esi-Alp-
pien alueen työntö-, siirros- ja poimu-
vyöhykkeiden kehittymisessä tapahtui
70–80 miljoonaa vuotta sitten ja toi-
nen n. 55–45 miljoonan vuoden paik-
keilla. Alueen poimuttuneisiin ja siir-
to- sekä työntövyöhykkeiden rikko-
miin rakenteisiin nousi myös vulkaa-
nisia purkauksia n. 40–30 miljoonaa
vuotta sitten.

Tämän jälkeen alkoi Alppien vuo-
rijonomuodostuksen toinen päävaihe,
jolloin Euraasian ja Afrikan manner-
laatat toden teolla törmäsivät toisiin-
sa. Afrikan osalaatta murtui ja osa Eu-
raasian mannerlaatan reunasta pyrki
nousemaan syvyyksistä. Se levittäytyi
ainoaan mahdolliseen itä–länsi suun-
taan, samansuuntaisesti kuin Alppien
keskellä muodostunut voimakas työn-
tövyöhyke, joka jakaa Alpit pohjoisiin
ja eteläisiin alueisiin. Lopulliset pää-
muodot Alppien katsotaan saavutta-
neen vain 2–3 miljoonaa vuotta sitten.
Monet jääkausien vuoristojäätiköt ovat
sittemmin silotelleet lukuisia vuoren-
huippuja, eroosio on kuluttanut ja
laaksoihin on muodostunut järviä.

Tänäkin päivänä Alpit kohoavat
mm–cm luokkaa vuodessa ja manner-
laatat painuvat toistensa päälle, aiheut-

taen toisinaan maanjäristyksiä ja maan-
vyöryjä. Po-joen laakson alue puoles-
taan painuu hieman.

Bergamon maisemaa
halkovat siirrokset

Alppien ja esi-Alppien muodostelmis-
ta voidaan sanoa, että niitä leimaavat
lukuiset pysty-, työntö- ja sivuttaissiir-
rokset. Paikoittain ovat työntövyöhyk-
keellä sijaitsevat kerrokset voimakkaasti
poimuttuneita ja kaatuneet taaksepäin,
itsensä päälle. Tällöin alimpana on van-
himpia kerrostumia, keskellä nuorem-
pia ja ylimpänä jälleen vanhimpia ker-
rostumia, joista osa on säilynyt jääkau-
sien jäljiltä näkyvissä, kaikkein nuorim-
pien sedimenttien ollessa poiskulunei-
ta. Ylempänä mainitut tuliperäiset kal-
liot antavat nekin eri alueilla oman lei-
mansa paikallisiin muodostelmiin ja
maisemiin.

Ruhjevyöhykkeissä eri kerrostumi-
en välinen kitka ja liike ovat kulutta-
neet ja murentaneet kalliota molem-
min puolin. Tällöin on syntynyt sär-
kyneitä kivilajeja kuten pseudotakyliit-
teja, myloniitteja ja erityisiä breksia-
tyyppejä. Kivenkappaleista, sorasta ja
hiekasta on puolestaan muodostunut
konglomeraatteja, breksioita ja hiekka-
kiviä. Bergamon alueen maisemaa lei-
maavat kuivien ja merellisten aikajak-

sojen sedimenttikerrostumat. Tulipe-
räiset sekä korkean asteen metamorfoo-
sin kokeneet kivilajit näyttelevät selväs-
ti pienempää roolia.

Kiviä satojen miljoonien
vuosien ajalta

Bergamon esi-Alppien vanhimmat ki-
vilajit ovat variskilaisen orogenian ajoil-
ta, n. 400–300 miljoonaa vuotta sit-
ten. Kivilajit ovat enimmäkseen meta-
morfisia ja koostuvat mm. gneisseistä,
kiilleliuskeesta ja fylliitistä, sekä pienes-
tä määrästä amfiboliitteja. Alun perin
tämä kiteisenä peruskalliona tunnettu
kiviaines sijaitsi alimpana, mutta Alp-
pien eri kehitysvaiheiden aikana van-
himmat kivikerrokset poimuttuivat ja
osin työntyivät nuorempien muodos-
telmien päälle. Lisäksi eroosio on ku-
luttanut nuorempia kerroksia pois, jät-
täen geologisesti variskilaisen ikäisiä
paljastumia näkyviin erityisesti esi-Alp-
pien pohjoisosassa.

Vanhimpien sedimenttipeitteiden
joukosta löytyy myös permikauden (n.
300–250 miljoonaa vuotta) konglome-
raatteja, joissa on jäänteitä kvartsiiteis-
ta, metapeliiteista ja metagranitoideis-
ta. Samalta aikakaudelta ovat peräisin
myös ruskean ja punaisen sävyiset vul-
kaaniset ja vulkanoklastiset kerrostu-
mat, jotka tunnetaan nimellä Forma-

Dossenan kauniissa maisemissa on ennen ollut paljon kaivostoimitaa. Näkymä ylhäältä Dossenan kyläkeskuksesta. Kuva: Joel Dyer.



18 Kiviharrastajan Kuvalehti

BERGAMON GEOLOGIA . . .

tione del Collio. Nämä kerrostumat
koostuvat pitkälti andesiitista ja ryolii-
teista. Ne ovat toisinaan paksuudeltaan
satoja metrejä tai korkeampia. Ne ovat
syntyneet kalkkialkalisen tuliperäisen
toiminnan seurauksena tektonisten
muutosprosessien aikana.

Hieman nuorempaa perua ovat
enimmillään n. 100–300 m paksut
Verrucano Lombardon kvartsipitoiset
klastiset hiekkakivi- ja konglomeraat-
tikerrokset, jotka syntyivät Collio-ker-
rostumien ja variskilaisten peruskalli-

on eroosioainesten kivettymisen tulok-
sena. Trias-kaudelta (n. 252–201 mil-
joonaa vuotta sitten) ovat peräisin Ser-
vino-muodostelman hiekkakivet sekä
vihertävät savikivet ja peliittiset kivila-
jit. Carniola di Bovegnon sedimentit
ovat kellertävia ja harmaita dolomiit-
teja, jotka osin ovat konglomerisoitu-
neet ja niistä löytyy myös joukosta kip-
siä ja anhydriittia ohuina kerrostumi-
na. Hieman nuoremmat Esinon dolo-
miittiset riuttamuodostelmat ovat sa-
maa paksuusluokkaa ja ovat syntyneet

pääosin leväkasvustojen lietteestä.
Tultaessa triaskauden lopulle, ker-

rostui kaksi tärkeää ja Lombardian alu-
eelle merkittävää muodostelmaa. En-
sinnäkin Calcare Metallifero Berga-
masco (CMB), jossa esiintyy mm. tär-
keitä rauta- ja sinkkimalmeja. Toiseksi
dolomiittien vuoriketju (Dolomie Pri-
cipale, DP) joka puolestaan on rikas-
tuttanut Lombardian luontoa ja mai-
semaa merkittävästi. Muita huomatta-
vasti nuorempia kerrostumia löytyy
Bergamon alueelta. Po-laakson kvar-

 Sinistä rosasiittia Paolo Pignolinosta Dossenassa. Kiteen korkeus 4 mm. Kuva: Joel Dyer.

Tutkimassa sisääntulotunnelin kiviä Palolo Pignolinossa. Kaivoksesta on
louhittu lähinnä sinkkimalmia ja fluorisälpää. Kuva: Kristiina Dyer.

Kirjoittaja Vittoria Rosan kanssa Paolo Pignolinon kaivoksessa.
Kuva: Kristiina Dyer.
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Aragoniitti, Paglio Pignolino
Dossena BG (kideryppään le-
veys 1,6 mm). Kuva: GOM.

Atsuriitti, Martelli Dossena BG
(kiten pituus 1,2 mm). Kuva:
GOM.

Smithsoniittikiteitä kalsiittiki-
teiden pinnalla, Dossena BG
(suurimman kalsiittikiteen kor-
keus 4 mm). Kuva: GOM.

Serussiitti, Martellin käytävä,
Paolo Pignolinon kaivoksessa,
Dossena BG (kiteen korkeus
1,1 mm). Kuva: GOM.

Sinkkivälke. Läpimitta 1.6
mm, Dossena Paglio Pignolino
– campione. Kuva: Bonacina
Enrico.
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täärisen aikakauden sedimenteistä osa
on hyvin nuorta, jopa jääkausien jäl-
keiseltä ajalta. Nykytutkimusten ja seis-
misten mittausten perusteella Po-laak-
son alla on todettu monia siirrosvyö-
hykkeitä. Öljy- ja kaasuyhtiöt ovat yli-
opistojen, laitosten ja kaivosyhtiöiden
lisäksi suorittaneet tutkimuksiaan
Lombardian alueen eloperäisistä sedi-
menttimuodostelmista, sillä monivai-
heinen geologinen historia ja vaihtele-
vat elinolot maapallolla eri aikakausi-
na ovat malmiesiintymien lisäksi luo-
neet myös merkittäviä petrokemialli-
sia luonnonvaroja alueelle.

Kaivoshistoriaa
jo roomalaisajalta

Bergamon alueella ja muilla provins-
seilla Lombardiassa on pitkät perinteet
kaivannaisten hyödyntämisestä ja me-
talliteollisuudesta. Jo vuosituhansia
eaa. louhittiin mm. kuparimalmeja
Lombardiassa ja muualla Pohjois-Ita-
liassa. Bergamon naapurissa Brescias-
sa on rautaa valmistettu jo ennen roo-
malaisaikaa ja terästeollisuus on siellä
edelleen tärkeä elinkeino. Kuuluisa
Berettan asetehdashan sijaitsee Gardo-
ne Val Trompiassa, Brescian provins-
sissa. Täällä perheemme vieraili siitä
syystä, että Gardonen kunta on Meri-
karvian lukion yhteistyökumppani, ja
poikamme halusi käydä vierailemassa
tuttujen vaihto-oppilaiden luona. Bres-
cian maisemissa sijaitsee eräitä mutkit-
televimmista kapeista vuoristoteistä
joita tähän asti on tullut ajettua, tus-
kallisen hitaasti säkkipimeällä, ja pelä-
ten mitä seuraavan mutkan takaa mah-
taakaan yhtäkkiä ilmestyä.

Ennen 1800-luvun puoltaväliä rau-
tamalmi oli kenties tärkeimpiä kaivan-
naisia Bergamon alueella, vaikkakin
lyijy- ja sinkkimalmeja toki hyödyn-
nettiin jo vuosisatoja tätä ennen. Ku-
koistukseen sinkki- ja lyijymalmi sekä
fluorisälvän louhinta nousi Bergamon
vuoristoalueilla 1800-luvun loppupuo-
liskolla, erityisesti englantilaisten kai-
vosyhtiöiden kiinnostuttua alueesta.
Ehkäpä sinkin ja lyijyn louhinnan
merkittävään lisääntymiseen vaikutti-
vat osaltaan dynamiitin markkinoil-
le tulo ja muu kaivostekniikan kehit-
tyminen. Bergamon sinkki-lyijymal-
mioissa esiintyy tyypillisesti myös fluo-
riittia.

Bergamon malmiesiintymät
liittyvät kalkkikiviin

Bergamon sinkki-lyijy malmiesiinty-
mien katsotaan kuuluvan MVT (Mis-
sisippi Valley type) tai alppityypin (Al-
pine Type) luokkaan kuuluviksi. Jäl-
kimmäisessä eli alppityyppisessä esiin-
tymässä lyijy on usein lähtöisin ympä-
röivää kallioperää vanhemmista kerros-
tumista. Bergamon alueen esiintymät
ovat syntyjään karbonaattisia. Tämän-
tyyppisissä Pb-Zn esiintymissä sedi-
menttien matalan lämpötilan arago-
niitti on uudelleenkiteytynyt korkeam-
man lämpötilan kalsiitiksi, jolloin ki-
dehilassa ollut sinkki (ja mahdollisesti
lyijy) on “pusertunut” ulos ja kelati-
soitunut, eli muodostanut kalkkiliet-
teessä olevien eloperäisten hiilivetyjen
kanssa metallikomplekseja. Kun hiili-
vedyt ovat sitten muuttuneet osin tai
kokonaan bitumiksi, niin metallit sii-
nä huonompiliukoisina ovat erkaantu-
neet ja siirtyneet hydrotermisiin liuok-
siin. Nämä liuokset sitten ovat kuljet-
taneet metalleja siirros- ja ruhjevyöhyk-
keisiin, joihin malmijuonet kiteytyvät
suhteellisen matalissa 100–200 asteen
lämpötiloissa.

Karbonaattiperäiset malmiaihiot
löytyvät nykyisin usein öljy- ja kaasu-
esiintymien etsinnän yhteydessä ja
nämä kaksi luonnonvarojen ryhmää
ovat siis ainakin jossakin määrin sidok-
sissa toisiinsa. Toisinaan Bergamon alu-
een kalsiitti, kvartsi- tai muissa kiteis-
sä löytyykin sulkeumia, jotka koostu-
vat hiilivedyistä tai pallomaisesta hii-
lestä.

Monissa vaiheissa
syntyneitä mineraaleja

Bergamon lyijy-sinkkiesiintymien pri-
määrimineraaleja ovat sinkkivälke ja
lyijyhohde sekä vähemmässä määrin
muut sulfidimineraalit. Sekundäärisiä
mineraaleja esiintyy runsaasti (joukossa
suuria harvinaisuuksiakin) ja yleisim-
piä niistä ovat hemimorfiitti ja smith-
soniitti, joista yhdessä tai erikseen on
käytetty yleisnimistystä “calamina”
(engl. Calamine). Vähemmässä mää-
rin esiintyy lyijymineraaleja kuten se-
russiitti ja anglesiitti. Muista sivumi-
neraaleista voisi mainita baryytti ja ra-
keinen anhydriitti. Jälkimmäistä on
käytetty myös koriste-esineiden veistä-
miseen ja kulkee paikallisesti nimellä

vulpinite esiintymispaikkansa Volpi-
non vuoksi.

Mikromineraalien
aarreaitta

Lyijy-sinkkimalmioiden yhteydessä on
karbonaattiliuosten, veden, hapen ja
lämmönkin ansiosta kehittynyt run-
saasti sekundääri- eli muunnosmine-
raaleja. Sekundäärimineraalit esiinty-
vät usein varsin pieninä mutta erittäin
kauniina ja värikkäina kiteinä. Tämän
vuoksi ehkä bergamolaiset ja monet
muutkin italialaiset kiviharrastajat ovat
paneutuneet mikroskoopin käyttöön,
mikromineraalien vaihtamiseen ja har-
vinaisten mineraalien tutkituttamisiin
laboratorioissa. Lisäksi täytyy ottaa
huomioon, että italian väkiluku on
suuri ja löytöpaikat ovat moneen ker-
taan läpikäytyä, joten suurien ja vai-
kuttavien kivinäytteiden löytäminen
on paljon epätodennäköisempää.

Kaiken kaikkiaan Bergamon seudul-
ta on tämänhetkisten tietojen mukaan
löytynyt suunnilleen 130–150 erilais-
ta mineraalia. Listoja on löydettävissä
Mindat-nettisivustolta tai GOM-kivi-
herhon (Gruppo Orobico Minerali)
kautta. Tässä artikkelissa ei voi esitellä
yksityiskohtaisesti kaikkia Bergamon
mineraaleja tai esiintymispaikkoja,
mutta jonkinlaisen suppean yhteenve-
don löytöpaikoista ja tyypillisistä mi-
neraaleista olen koostanut: atsuriitti,
aurikalsiitti, baryytti, boulangeriitti,
bournoniitti, fluoriitti, hemimorfiitti,
hydrosinkiitti, kalsiitti, kipsi, kvartsi
(myös bipyramidiset kiteet) lyijyhoh-
de, malakiitti, mimetiitti, plattneriitti,
rosasiitti, serussiitti, sinkkivälke, smith-
soniitti ja wulfeniitti. Monet Bergamon
mikromineraaleista ovat vaikeita valo-
kuvata optisten ominaisuuksiensa
vuoksi (kiilto, kahtaistaitto ym).

Ja kaivoksia löytyy
Bergamon esi-Alppien alueella on
kymmeniä, ellei useampiakin kaivok-
sia, joista vuosisatojen saatossa on lou-
hittu metallimalmeja ja muita hyöty-
mineraaleja kuten fluoriittia. Tällaisia
ovat:

– Brembanan laakso: Paglio Pigno-
lino, Dossena; Zorzone, Oltre il Colle

– Val di Scalve: useita kaivoksia
Schilpariossa (alueella myös tunnettu
hiihtokeskus)
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– Serianan laakso: Selvino, kuului-
sa kauniista kaksipäisistä kvartsikiteis-
tään; Novazza: uraanimineraaleja,
mutta ehkä vaikea järjestää pääsy itse
tutkimuskäytäviin; Gorno, jossa Pb-
Zn-Cu sekundäärimineraaleja ym.

Jännittävä käynti
vuoristokaivoksessa

Monet Bergamon vanhojen kaivosten
suuaukoista on joko tukittu tai ne ovat
osin romahtaneet ajan myötä. Useassa
kaivoksessa voi silti vierailla ja etsiä
mineraaleja, kunhan paikan tuntevia
harrastajia on mukana oppaana, sillä
monet kaivostunneleista ovat hyvinkin
pitkiä ja sokkeloisia ja paikat vaaralli-
sia. Itse sain perheeni kanssa tilaisuu-
den käydä kuuluisassa Paglio Pigno-
linon kaivoksessa n. 1100 m korkeu-
dessa. Dossenan entisestä kaivoskyläs-
tä – jossa oli viihtyisä ravintolakin –
avautui hieno näkymä Brembanan
laaksoon. Sisään kaivokseen mentiin
vaatimattoman näköisestä aukosta,
varusteina tukevat, vettä sietävät ken-
gät sekä GOM-jäsenten lainaksi järjes-
tämät tehokkailla lampuilla varustetut
turvakypärät, sillä 1980-luvulla sulje-
tussa kaivoksessa ei ollut lainkaan va-
laistusta. Kokemus oli hyvin vaikutta-
va, mutta valitettavasti näytteiden ke-
räämiseen jäi kovin vähän aikaa. Mie-
tin itsekseni tuolloin, pääsisinkö vielä
jonakin päivänä käymään tässä tai toi-
sessa Bergamon alueen kaivoksessa –

ajan ja eväiden kanssa, sekä viettämään
muutenkin aikaa ystävällisten ja vie-
raanvaraisten, vaikkakin kieliä huonos-
ti osaavien harrastajatuttavieni kanssa.

Mitä retkestä jäi käteen?
Perheemme reissu Bergamoon oli mie-
lestäni antoisa niin mineralogisesti kuin
maisemien ja nähtävyyksienkin suh-
teen. Loka–marraskuun vaihteessa
vuonna 2013, jolloin kuulemma har-
va turisti eksyy alueelle, sää oli vähän
pilvinen ja sateinen mutta kaikkialla oli
vehreää. Eräänä iltana nautimme 20
asteen lämmöstä ja idyllisestä aurin-
gonlaskusta Iseo-järvellä, joka on kä-
tevän lähellä Bergamon kaupunkia.
Majapaikkamme Entraticon kylän
kukkuloilla puolestaan teimme eräänä
aamuna nautinnollisen kävelyn, kas-
tanjapuiden ja muun lehvistön keskel-
lä. Milanon suurkaupungin vilskee-
seen, kauppoihin ja nähtävyyksiin on
myös lyhyt matka vaikkapa junalla tai
bussilla. Kaupungissa on kuulemma
myös erinomainen luonnontieteellinen
museo, joka meiltä jäi aikataulullisista
syistä väliin.

Mikäli joku kotimaisista kiviharras-
tajista on kiinnostunut tekemään reis-
sun Bergamon alueelle, suosittelen ot-
tamaan yhteyttä joko allekirjoittanee-
seen tai GOM-seuran sähköpostiosoit-
teeseen segreteria@gom.it, vaikka eng-
lanniksi, jos italia ei oikein taivu ku-
ten ei itsellänikään. Paikan päällä ele-

kielellä, muutamalla opitulla paikalli-
sella sanalla ja ystävällisyydellä pääsee
jo pitkälle.

Kirjallisuudesta
Suurin osa Bergamon alueen minera-
logian kirjallisuudesta ja digitaalisesta
materiaalista on valitettavasti kirjoitet-
tu italiaksi, mutta google-kääntäjä aut-
taa ja netistä löytyy englanniksi ylei-
sempää aluetta koskevaa geologista kir-
jallisuutta. Alla on listattuna hyvin pie-
ni osa dokumentaatiosta ja linkeistä
joita olen hyödyntänyt koostaessani
tätä palapeliä.

Maida, F & Veneziani, A (2012). Minerali
della provincia di Bergamo. 96 s. GOM,
Bergamo.

Bottani, T., Jadoul, F. & Taufer, W (2008).
Le minieri di Dossena. 220 s. Dossena.

D’Adda, P (2010). Eo-Alpine evolution of
the Central Southern Alps. PhD course work.
96 s. University of Milano – Bicocca.

Doglioni, C. & Flores, G (1997). An intro-
duction to the Italian Geology. Università
degli studi della basilicata. Lamisco, Potenza.

Netissä:
GOM-kerho, www.gom.it (italiaksi)

Mindat, www.mindat.org/loc-30124.html

Karttoja: www.isprambiente.gov.it

Alueen geologinen kartta: http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/metadata/
carg/doc/Bergamo_mappa_ottobre_2012.jpg

Juustopaloja muistuttavia, mikroskooppisia wulfeniittikiteitä suljetusta Zognon kaivoksesta. Kuva: Joel Dyer.
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Liisa Hertell

Kivimatka Italiaan viime toukokuussa

T ampereen Kivikerhon ul-
komaanmatka suuntautui
tänäkin vuonna Italiaan.
Matka tehtiin 8.–13. tou-
kokuuta, ja mukana oli 26
kiviharrastajaa. Italiassa

käytiin jo viime vuonna, nyt oli vuorossa
tavallaan Italian jatkokurssi. Ei kielellises-
ti, vaan kivellisesti. Nimittäin viime mat-
kalta jäi kokematta mm. mineraaleistaan
rikas Elban saari ja päästä elbaiitteja näke-
mään ja etsimäänkin. Vastuullisena mat-
kanjärjestäjänä toimi, kuten viime vuon-
nakin, Xenia-tours ja matkanjohtajana
Satu Myllys.

Matkaan lähdettiin Tampereelta Rya-
nairin lennolla Bergamoon, jossa meitä oli
vastassa autonkuljettajamme Alessandro
Novello ja Perletti-yhtiön pikkubussi. Bus-
sin Italiassa meille järjesti Bergamon kivi-
yhdistys GOM:n puheenjohtaja Marco
Sturla, joka kerhokavereineen viime vuon-
na vieraili Suomessa ja Tampereen Kivi-
kerhossa.

maailmanperintökohteita, upeita vanhoja
rakennuksia, joissa oppaamme Natascia
Clemente meitä antaumuksellisine selos-
tuksineen kierrätti. Genovassa on myös
vanhoja kapeita katuja, niinkin kapeita,
että kun seisoo kädet levällään keskellä
katua, kädet ylettyvät seinästä seinään.
Polkupyörä näytti olevan kaupunkilaisten
suosima kulkupeli, tosin kuntoa vaativa,
koska jyrkkiä mäkiä on useita. Illaksi pa-
lattiin hotelliin ruokailemaan.

Seuraavana aamuna lähdimme kohti
Ylä-Toscanaa ja Apuan Alppeja. Ajomat-
ka Genovasta Leviglianin kivikylään kesti
parisen tuntia. Perillä majoituimme Alber-
go Raffaello -hotelliin ja söimme lounas-
ta. Iltapäivällä lähdimme Margherita
Minetti’n opastamana tutustumaan Levi-
glianin keskustassa sijaitsevaan marmori-
kaivoskombinaatin museoon ja sen jälkeen
museoituun elohopeakaivokseen.

Kaivosmuseo ”Lavorare Liberi” kertoo
Corchia-vuoristossa operoivan marmori-
kaivoskombinaatin historiasta, louhinnas-
ta, kaivosmiesten työstä, välineistä ja ki-
ven käytöstä. Viime vuonnahan pääsim-
me tämän kombinaatin marmorikaivok-
seen, joka toimii yli 1300 metrin korkeu-
dessa, vuoren sisässä. Mahtava kokemus,

juttua siitä on Mineraliassa nro 3/2014.
Viime vuonna emme kerinneet kaivosmu-
seoon, joten sekin tuli nyt nähtyä.

Lähellä Leviglianin kylää sijaitseva mu-
seoitu, maanalainen elohopeakaivos ”Le
Miniere dell’ Argento Vivo” avattiin ylei-
sölle vuonna 2008. Kaivostoimintaa har-
joitettiin 1200-luvulta lähtien, jatkuen
1900-luvun puolelle. Kaivoksesta saatiin

Levigliani on idyllinen pikku kyllä Apuan Alpeilla. Kuva: Liisa Hertell

Leviglianissa oppaan odottelua marmorikai-
voksen museon tienoilla. Kuva: Liisa Hertell

Kiertomatkoilla vieraissa maissa bussin-
kuljettajan rooli on ensiarvoisen tärkeä.
Kuljettajamme Alessandro Novello saa täy-
den kympin, olkoonkin että hän yliajoi
oman kännykkänsä. Kuva: Pauli Välimäki.

Bergamon lentokentältä oli parin tun-
nin ajomatka ensimmäiseen kohteeseem-
me, Genovaan. Jugend-tyylinen hotellim-
me Continental on kaupungin keskustas-
sa, Genova Principe -rautatieasemaa vas-
tapäätä. Hotellilta on näkymä satamaan.
Laukut vain jätettiin huoneisiin ja lähdet-
tiin oppaan johdolla heti kaupunkia tut-
kimaan. Genovassa on lukuisia Unescon
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mm. lyijyä, hopeaa, bariumia, rautaa, elo-
hopean mineraalia sinooperia ja metallista
elohopeaa. Malmi kuljetettiin kaivoksen
tunneleita pitkin kiskovaunuilla. Yleisim-
pänä mineraalina esiintyi sinooperi, jota
oli siellä lukuisissa pikkusuonissa kaivok-
sen vihertävässä liuskeessa. Myös rikkikii-
sukuutioita oli nytkin nähtävissä.

Kypärät päässä marssimme pitkin ka-
peita kaivostunneleita ja pysähdyimme
kuuntelemaan paikallisoppaamme selos-
tuksia kaivoksesta ja sen historiasta. Hän
kertoi, että elohopea irrotettiin kalliosta
uuttamalla. Louhinta oli kaikkea muuta
kuin yksinkertaista: paljon työtä ja mini-
maalinen tuotto. Kaivostyöläiset olivat alt- Italian matkaajat löysivät tälläkin kertaa paljon mielenkiintoisia kiviä mat-

kamuistoiksi. Timo Railamon Apuan Alppien Leviglianin elohopeakaivok-
selta keräämä värikäs näyte herätti heti kiinnostusta ja pientä pelkoakin. Eloho-
peakivethän ovat yleensä vaarallisia. Tässä tapauksessa pelko oli kuitenkin turhaa,
mutta tuntemattomiin kiviin on kyllä viisasta aina suhtautua riittävällä kunnioi-
tuksella.

Timpan näyte osoittautui riikinkukkomalmiksi. Englanniksi sen nimi on pea-
cock ore. Se voi olla joko kuparikiisua tai borniittia. Niiden kuparipitoisuus on
erilainen. Timon näytteen tunnistin kannettavalla röntgenfluoresenssilaitteella
kemiallisen koostumuksen perusteella kuparikiisuksi. Riikinkukonsulkia muis-
tuttava väri aiheutuu valon iridisoinnista kuparikiisun pinnan kalvomaisessa muut-
tumiskerroksessa. Varsinkin hopea- ja elohopeamalmeissa kuparikiisu on joskus
muuttunut pinnaltaan värikkääksi kun kosteus on ollut riittävää.

Kivimessuilla näkee ulkomaisten mineraalien pöydillä Suomessakin riikinkuk-
komalmin kappaleita myynnissä. Ne ovat kuitenkin lähes aina hapolla käsiteltyjä
tavanomaisia kuparimalmin palasia ja siten keinotekoisia. Luonnon riikinkukko-
malmi on hieno löytö.

Kari A. Kinnunen

Riikinkukkomalmia eli
pinnaltaan rapautunutta
kuparikiisua Leviglianin
elohopeakaivoksesta.
Löytäjä Timo Railamo.
Näytteen läpimitat ovat
24, 23 ja 13 mm. Kuva:
Kari A. Kinnunen.

Riikinkukkomalmia elohopeakaivokselta

Kaivosvaunuun jätettyä elohopeakaivoksen liusketta tutkimassa. Kypärät olivat tarpeen ahtaissa kaivoskäytävissä. Kuvat Liisa Hertell.

Kiskorata johtaa elohopeakaivoksen uume-
niin. Kuva: Liisa Hertell.

Leviglianin elohopeakaivoksen mineraaleista ja geologiasta on hyvä yh-
teenveto Mindatin sivuilla: www.mindat.org/loc-20106.html
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tiina erittäin haitallisille elohopeahöyryil-
le. Elohopea on juoksevaa ja nestemäistä
metallia ja sitä esiintyy yhä tässä kaivok-
sessa. Meillä olikin harvinainen tilaisuus
nähdä tuota metallista alkuainetta – elo-
hopeaa – luonnontilassa paljain silmin,
hopeanharmaina pisaroina turvallisuus-
syistä lasilla suojattuna.

Illalla kokoonnuimme hotellin ruoka-
saliin juhlistamaan kuohuviinimaljoja nos-
tellen Tampereen kivikerhon ulkomaille
suuntautuneiden kivimatkojen 20-vuotista
taivalta. Matkatoimisto Xenia-tours tarjo-
si kuohuviinit ja Liisa Hertell lahjoitti juh-
lamatkan kunniaksi kaikille osallistujille
laatimansa ja LH Viestinnän sponsoroi-
mat, kirjapainossa painetut kunniakirjat.

Aamulla lähdimme kohti Piombinon
kaupunkia ja Elban lauttaa, jolla matka
jatkui saarelle. Lauttamatka kesti 45 mi-
nuuttia. Elballe rantauduttuamme suun-
nistimme aluksi sataman lähistöllä olevaan
Cavoon, jossa lounastimme hitaan kaavan

mukaan. Päivä oli erittäin paahteinen,
söimme ulkona, mutta tuulen henkäys-
kään ei vilvoittanut.

Ruokailtuamme matkamme jatkui koh-
ti San Pieroa ja mineraalimuseota nimeltä
”Museo Mineralogico Luigi Celleri”. Mo-
derni museo oli avara ja näyttely tyylik-
käästi toteutettu. Upeita elbaiitteja oli esillä
mukavasti, kidesykeröitä oli runsaasti ja
kiteet monivärisiä. Niitä kelpasi rauhassa
tutkailla ja valokuvata. Museon myymä-
lästä ostin tietysti Elban mineraaleista ker-
tovan kauniisti kuvitetun kirjan. Kirja on
italiankielinen, ja oli vielä ainoa kappale.
Englanninkielistä ei siitä ole painettukaan.
Pärjäähän niiden upeiden kuvien ja mine-
raalien nimien kanssa tällainen italiaa tai-
tamatonkin. Illaksi ajoimme Marina di
Campoon, jossa majoituimme Viale degli
Etruschi -kadun varrella olevaan Hotel
Meridianaan.

Seuraavana aamuna 11.5. pakattiin lau-
kut taas valmiiksi, mutta ennen lähtöä
meillä oli edessä tärkeä kiviretki jalkapati-
kassa. Ajoimme ensin San Pieron kaupun-
kiin mineraalimuseolle, jossa edellisenä
päivänäkin kävimme. Sieltä lähdimme
Agnese oppaan kanssa patikoimaan Grot-
ta d’Oggille. Reitti on suuntaansa noin kol-
me kilometriä ja korkeuseroa ainakin 200
metriä. Mitään vuorikiipeilyä se ei toki
ollut, mutta jyrkkiä ja vaarallisia nousuja
ja laskuja oli ihan riittävästi hellesäässä tar-
pomiseen. Grotta d’Oggilla saimme va-
paasti kilkutella kivilöytöjä. Mitään lois-
tavaa elbaiittinäytettä ei tietääkseni kukaan
meistä löytänyt, mutta museossa oli lupa
näpsiä hyviä kidekuvia. Kivikaupoissa oli
monen värisiä elbaiitteja myynnissä esim.
140 eurolla kappale. Muutama henkilö
taisi ostaakin.

Hotellille Grotta d’Oggilta palattuam-
me lähdimme iltapäivällä ajamaan Proc-

Katunäkymä San Piero di Camposta. Mu-
seo Mineralogico Luigi Celleri on kadun
päässä, viimeinen talo vasemmalla. Kuva
Liisa Hertell.

Lauttamatkalla Elballe ilma oli lämmin ja
aurinkoinen. Kirjoittaja kannella paistat-
telemassa päivää. Kuva: Olavi Voutilainen.

Elbaiittikiteiden sykerö vitriinissä San Piero di Campon mineraalisessa ja gemmologisessa
museossa, Mineralogico Luigi Cellerissä. Kuva: Liisa Hertell.

Pegmatiittilouhos, Grotta d’Oggi Elballa.
Kuva: Olavi Voutilainen.

Peril lä pegmatiitti louhoksel la Grotta
d’Oggilla. Kuva: Liisa Hertell.
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Italiassa Elballa harvinaisia alkuai-
neita sisältävät pegmatiitit ovat

vain 8–4 miljoonan vuoden ikäisiä. Ne
ovat nuorimpia Euroopassa. Kaatialan ja
Haapaluoman pegmatiitit ovat niihin ver-
rattuna senioriluokkaa, 1800–1790 mil-
joonaa vuotta vanhoja. Kajaanin ja Ilo-
mantsin pegmatiitit menevät jo selkeästi
vanhusluokkaan, sillä ne ovat yli 2500
miljoonan vuoden ikäisiä.

Elban RE-pegmatiiteissa on litiumia,
cesiumia ja tantaalia sisältäviä harvinaisia
mineraaleja, joten ne kuuluvat LCT-ryh-
mään. Suomessa monet pegmatiitit kuu-
luvat tähän samaan luokkaan kuten Kaa-
tiala ja Haapaluoma.

Kiviharrastaja tuntee Elban parhaiten
jalokiviluokan turmaliineista, elbaiiteista.
Ne ovat natrium-litium-alumiiniturmalii-
nia. Ne kuvattiin Elbalta uutena mineraa-
lina vuonna 1913. Elban Grotta d’Oggi
pegmatiitista on kuvattu muutama vuosi
sitten myös mangaanipitoista, jalokivenä
käytettävää elbaiitin muunnosta, tsilasaiit-
tia.

Elban
pegmatiitit

ovat Euroopan
nuorimpia

Martti Mäkelän Elban Grotta d’Oggi pegmatiitista keräämä kivinäyte (alakuva). Näytteen leveys
on 12,5 cm. Näytteen yläosassa on kvartsin ja mustan turmaliinin, schorlin, yhteenkasvettumia
(keskiyläkuva). Onkaloissa on valkoista ortoklaasia ja tummaa savukvartsia, morionia, kauniina
kiteinä (oikea yläkuva). Harvinaisuutena yhdessä onkalossa on pieni kide jaloberylliä (vasen ylä-
kuva). Näytteessä on myös elbaiittia neulasina kvartsin ja adulaarin sulkeumina ja niiden kide-
pinnoilla. Elbaiittisen turmaliinin väri vaihettuu niissä vaalean vihreästä tumman vihreään ki-
teen päätä kohti. Kaksiväriset turmaliinit ovat tyypillisiä Elban pegmatiiteille. Kuvat Kari A.
Kinnunen.Kari A. Kinnunen

chion kautta Portoferraion kaupunkiin.
Perillä teimme opastetun retken museoi-
dulle Villa dei Mulinin huvilalle, jossa
Napoleon piti hoviaan 1814–1815, kun
hänet oli Elballe karkotettu. Huvila oli
hienolla paikalla ja näkymät merelle mitä

Viime vuonna tuli kuluneeksi 200 vuotta
siitä, jolloin Napoleon karkotettiin Elballe.
Jalkapatikkaretkemme Grotta d’Oggille al-
koi tämän muistomerkin kohdalta. Kuva:
Liisa Hertell.

Napoleon oli karkotettuna Elballe 1814–1815. Tutustuimme Napoleonin museoituun hu-
vilaan, Villa Muliniin (keltainen talo puutarhoineen). Kuva: Liisa Hertell.
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kauneimmat. Iltapäivälllä matkamme jat-
kui bussilla Rio Marinan satamaan, josta
matkustimme lautalla pois Elbalta. Piom-
binoon rantauduimme puoli viideltä ilta-
päivällä.

Perillä menimme läheiseen Populonian
kylään etsimään etruskien elämän arvoi-
tuksia. Populonia on perustettu 800-luvul-
la ennen ajanlaskumme alkua. Siitä muo-
dostui koko Välimeren alueen raudantuo-
tannon keskus. Valokuvasimme rautakuo-

Etruskit

Anna-Maija Rae
Martti Mäkelän löytämää rautakuonaa Popu-
lonian rannalta (korkeus 9 cm). Kuva: LH

Volterrassa valmistetaan etruskien tyylisiä
kultakoruja. Kuva: Liisa Hertell.

Populonian arkeologisissa kaivauksissa löy-
tynyt hautatalo. Kuva: Liisa Hertell.

Populonian ranta, jonka penkasta ao. rauta-
kuona löytyi. Kuva: Liisa Hertell.

Etruskit elivät antiikin aikana Kes-
ki-Italiassa pääasiassa nykyisen Tos-

canan alueella. Heillä oli korkealaatuinen
kulttuuri, josta on saatu todisteita laajoilta
hautausmailta. Näistä nekropoleista on löy-
detty sarkofageja, piirtokirjoituksia ja seinä-
maalauksia. Etruskien vaikutusvalta oli suu-
rimmillaan 500 luvulla eaa.

Etruskien pääasiallinen asuinalue oli Et-
ruria eli suurin piirtein nykyinen Toscanan
alue. Pohjoispuolella elivät keltit ja eteläpuo-
lella olivat kreikkalaiset siirtokunnat. Etru-
ria muodostui kaupunkivaltioista, joilla oli
keskenään löyhiä liittoja.

Tärkein merenrannalla sijaitseva kaupun-
ki oli Populonia, jossa vuosisatojen kuluessa
jalostettiin muun muassa rautamalmia, jota
tuotiin laivoilla Elban saarelta ja kuparimal-
meja, joita saatiin mantereelta sisämaasta.
Arvioidaan, että siellä oli parhaimmillaan
10 000 työntekijää. Polttouuneissa arvioi-
daan saavutetun noin 1300 celsiusasteen

lämpötiloja. Malmia ei siten saatu kokonaan
hyödynnetyksi ja kuonaa kertyi huomatta-
via määriä kasvattaen kaupungin alapuolelle
merenrantaan suunnattomia kuonakasoja.

Feromin Co. sai 1921 luvan hyödyntää
kuonakasoja, joita oli 1 125 000 kuutiota.
Osa kuonasta sisälsi kuparin lisäksi arvome-
talleja kuten hopeaa, tinaa, sinkkiä ja lyijyä.
Materiaalia riitti vuosikymmeniksi ja työ
päättyi vasta vuonna 1969. Rautakuona on
käytetty, mutta kuparin kuonaa sanotaan
olevan jäljellä rannalla ja radiohiiliajoituk-
sella sen alkuperäksi on saatu 9. ja 8. vuosi-
sata ennen ajanlaskun alkua.

Kuonakasoja käsitellessä löytyi niiden alta
yllätyksenä San Cerbonen nekropoli, jonka
haudat ovat 700–600 luvuilta eaa.

Tänä päivänä Populonian menneisyyteen
voi tutustua arkeologisessa puistossa nimel-
tä Parco Archeologico di Baratti e Populo-
nia.

nan alta paljastuneita etruskien 2500 vuot-
ta sitten tekemiä hautataloja ja arkkuja.
Rantapenkasta etsimme rautakuonaa. Tun-
tui että kaikki olivat haltioissaan tästä et-
ruskien paikasta. Populoniassa havisi hil-
jainen historia. Tuntui kuin aika olisi py-
sähtynyt. Sinne jäi nälkä.

Oli lähdettävä eteenpäin, halki kukku-
loiden, kiemuraista tietä ylös Volterraan,
sen muinaisten asukkaiden, etruskien kau-
punkiin. Sen rakentaminen kukkuloiden

Punanätkin värjäsi kukinnallaan Toscanan kumpuilevan
tienoon matkalla kohti Volterraa. Kuva: Liisa Hertell.

Volterran kaupunki on rakennettu korkealle kukkulalle. Kaupungin muurilta alas katsottu-
na levittäytyy Toscanan kaunis kumpuileva maisema. Kuvat: Liisa Hertell.

yläpuolelle, missä kaupunki on ollut huo-
nosti vihollisen valloitettavissa, viittaa an-
tiikin aikaiseen puolustustahtoon. Volter-
ralla onkin lähes kolmetuhatvuotinen his-
toria. Päivämme oli kääntynyt jo iltaan,
kun majoituimme Park Hotel Le Fontia
-hotelliin. Se sijaitsee melkein Volterran
keskustassa, kauniin Toscanan maaseudun
kukkulamaisemien ympäröimänä. Illalla
ruokailimme hotellin ravintolassa, jossa
mm. tarjoilijoiden työskentely oli silmiin-
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pistävän hioutunutta ja taidokasta.
Aamulla tapasimme Martina Manfredi

-nimisen paikallisoppaan Volterrassa. Kä-
velykierroksen aikana hän kertoi kaupun-
gin historiasta, vanhoista rakennuksista ja
etruskeista. Etruskit elivät noin tuhannen
vuoden jakson ennen ajanlaskumme alkua.
He olivat taiteellisia ja tuonpuoleinen elä-
mä oli heille hyvin merkityksellistä. Ala-
basterin veistotaide oli Volterran muinai-
nen käsityöammatti. Etruskien ajoilta asti
on säilynyt upeita alabasterista valmistet-
tuja taidokkaita tuhkauurnia.

Volterran kukkulaisilta tienoilta löytyy
nykyäänkin alabasteria ja kaupungissa on
lukuisia alabasterityöpajoja. Me vierailim-
me Rossin alabasterimyymälässä ja taide-
työpajassa, jossa meille järjestettiin myös
työnäytös alabasterin veistosta ja sorvaa-
misesta. Mestari sorvasi katsellessamme
kokonaisen maljakon valmiiksi alusta lop-
puun. Tulikin mieleen, että volterralaisilla
taitaa virrata alabasteritomua suonissaan.
Työpajan ilma oli sen pienen maljakon
sorvaamisesta sakeana valkoista alabasteri-
pölyä. Mestari itse vain väitti, että ei tar-
vitse pelätä, se tomu ei ole vaarallista. No,
näinköhän? Liikkeessä oli myynnissä mitä
taidokkaimpia veistoksia ja muita esinei-
tä. Alabasteria myös värjätään luonnonvä-
reillä ja silloinkin se säilyttää läpikuulta-
vuutensa.

Kaupunkiin tutustuttuamme lähdim-
me bussilla käymään alabasterilouhoksel-
la Volterran lähitienoilla. Bussilla emme
perille asti päässeet, vaan meidät vietiin
pikkuautoilla ja lopun matkaa kävelimme.
Kaikki löysivät itselleen sopivan kokoisia
alabasterinäytteitä.

Alabasterin synty alkoi Volterran alu-
eella 26–7 miljoonaa vuotta sitten, kun
maankuoren lohkoliikunnot upottivat seu-
dun merenpinnan alle. Pohjaan kerrostui
kalkkisedimenttejä ja vesipitoista kalsium-
sulfaattia eli kipsiä. Aines kiteytyi hitaasti
korkeassa paineessa aivan puhtaiksi pallo-
maisiksi kipsimassoiksi, joita on käytetty
koriste-esineiden valmistukseen tuhansia
vuosia. Monissa muissa maissa alabasteri
koostuu hienorakeisesta kalsiitista, mutta
Volterrassa kipsistä. Kipsialabasteri on vain
ihmiskynnen kovuista (Mohsin asteikolla
noin 2) kun kalsiittialabasteri on jonkin
verran kovempaa (Mohs 3) ja siten vai-
keammin työstettävää. Volterran alabaste-
ria pidetään alabasterikivistä korkealaatui-
simpana. Volterran alabasterista netissä:
www.volterratur.it/en/come/alabaster/

Alabasterit mukanamme lähdimme lou-
naalle Fattoria Lischeto -maatilamatkailu-
tilalle, ja matkalla saimme taas ihailla Vol-
terran seutuvien kaunista kukkulaista
maastoa. Vatsat täysinä lähdimme ajamaan
takaisin kohti Bergamoa. Ajomatkaan
meni yli neljä tuntia ja pidimme lisäksi
kahvitauon Parman tienoilla. Bergamossa
majoituimme tyylikkäästi sisustettuun NH
Bergamo -hotelliin. Vanhaan kaupunkiin
(Città Alta) emme tälläkään kertaa ehti-
neet tutustua, kun kello löi jo iltakymmen-
tä saapuessamme hotelliin.

Viimeinen aamu Italiassa, 13. touko-
kuuta, oli varhainen, koska lento Tampe-

reelle lähti kello 6.40. Aamiainen tarjoil-
tiin meille kello 4.15 alkaen, jotta olimme
bussissa lähtövalmiina kentälle aamuviidel-
tä. Aamiaisen jälkeen oli pientä vipinää
hotellin aulassa kun laukkuja punnittiin
Myllyksen Sadun matkapuntarilla. Ettei
kiviä vain olisi liikaa laukussa painamassa.
Ja olihan niitä.

Kiitokset kaikille mukana olleille ja eri-
tyisesti Satu Myllykselle matkan järjeste-
lyistä. Tämä oli hieno matka. Vaikka kuin-
ka yritti matkalaisilta kysyä, mikä oli mie-
lenkiintoisin kohde, aina vain sanottiin,
että kaikki kohteet olivat yhtä erikoisia ja
mielenkiintoisia. 

Alabasterilouhosalueelta kiveä nostamassa on Simone Ferti. Hän valmistaa itse alabaste-
riesineitä. Louhosmonttu on alempana taustalla, ihmisten takana. Kuva: Pauli Välimäki.

Alabasterilouhos, josta alabasteria löytyy munuaisen muotoisina pallukoina, suurinakin.
Mäkelän Martti löysi kivan pienen alabasteripallukan, korkeus 5 cm. Kuvat: Liisa Hertell.

Volterrassa, Rossin liikkeessä valmistettuja
ja värjättyjä alabasteriesineitä. Kuva LH.

Tätä alabasteriyksilöä Ida Huolman ei saa-
nut otettua mukaansa. Kuva: Liisa Hertell.
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Y hteistä Espoo-, Suo-
men luonnon- ja geo-
logian päivää juhlistet-
tiin Otaniemessä perin-
teiseen tapaan elokuun
viimeisenä lauantaina

29.8.2015. GTK:n avoimet ovet tar-
josivat suosikkipuuhaa aiemmilta vuo-
silta, mutta myös uusia avauksia. Kau-
nis sää ja hyvä tapahtumatarjonta hou-
kuttelivat runsaasti väkeä sekä piha-
maalle että sisätiloihin. Vierailijoita
kävi yhteensä 255 henkeä.

Vuoden erikoisteemana oli kiviai-
nesten ja luonnonkivien kestävä hyö-
dyntäminen ja käyttö. Tätä varten au-
lassa tuotiin esille rakennuskivenä käy-
tettäviä kivilajeja sekä yhdyskuntara-
kentamisessa hyödynnettäviä maa-ai-
neksia ja murskeita.
Pihalla sai katsoa ja
kokeilla monenlaisia
maalämpö- ja geofy-
siikan mittauslaittei-
ta. Mukana oli mm.
geoenergiatutkimuk-
sissa käytettävä geo-
fysikaalisen laitteis-
ton vaunu, johon
monet kävivät tutus-
tumassa.

Kullanhuuhdon-
tapiste oli jälleen suo-
sittu. Vaskoolia hei-
lutti päivän aikana
80 innokasta hipun-
metsästäjää. Malmi-,
kivilaji- ja mineraali-
näytteisiin tutustut-
tiin mikroskoopin ja

muiden analyysivälineiden avulla.
Geologimme pääsivät myös tutkimaan
yleisön mukanaan tuomia kivinäyttei-
tä, kotimaisista kvartsikimpaleista aina
Japanista ja Australiasta asti tuotuihin
tuliaisiin. Geonäyttelyssä järjestettiin
opastettuja kierroksia ja Sederholm-
salissa pyörivät non-stop videonäytök-
set. Myös kirjaston kokoelmat olivat
avoinna yleisölle.

Suomen Jalokiviharrastajain Yhdis-
tys (SJHY) oli mukana tapahtumassa
kolmatta kertaa. Yhdistyksen jäsenet
esittelivät mm. erilaisia kiventyöstötek-
niikoita sekä korujen valmistamista.
Suosiota sai myös lapsille suunnattu
hiontapaikka, jossa sai muotoilla oman
vuolukiviriipuksen.

Lähigeologiaa kaikille!
-retki Otaniemessä
ja Tapiolassa
GTK:n opastama retki Otaniemen ja
Tapiolan geologisille kohteille johdat-
ti parikymmentä osallistujaa opastetul-
le aikamatkalle läpi Itä-Espoon geolo-
gisen historian. Osallistujat havahdu-
tettiin myös siihen, miten ihminen
hyödyntää tämän geodiversiteetin
tuotteita rakentamisessa, energiantuo-
tannossa, taiteessa, viherrakentamises-
sa ja arkkitehtuurissa. Samalla simu-
loitiin kohteisiin liittyviä geologisia
prosesseja georytmisissä ryhmäliikun-
taharjoituksissa, josta lisää toisaalla leh-
den tässä numerossa.

Retken alussa tutustuttiin GTK:n
pihan isoihin siirtolohkareisiin (mm.

rapakivigraniittia),
vuoden 1900 Parii-
sin maailmannäytte-
lyn Suomen pavil-
jongissa olleeseen
suomalaisista luon-
nonkivistä rakenne-
tun vitriinin ala-
osaan sekä diabaasis-
ta ja graniitista veis-
tettyyn Kivipisara-
teokseen.

Geologia koukutti kansaa
elokuussa Espoossa ja Hollolassa

Lähigeologiaa
kaikille

Toni Eerola ja Pauli Vartia, Geologian tutkimuskeskus

Kullanhuuhdontaa
GTK:n pihalla. Vas-
koolin käytön tekniik-
kaan perehdytti Lapin
kultaesiintymiä tutki-
nut Irmeli Mänttäri.
Kuva Pauli Vartia,
GTK.
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GTK:n pihasta kuljettiin kohti Di-
polia ja Lämpömiehenkujan ja Metal-
limiehenkujan risteyksessä käytiin kal-
liopaljastumalla, jossa on näkyvillä gra-
niittipegmatiitin lävistämää vulkaanis-
peräistä amfiboliittia. Dipolissa puo-
lestaan havainnoitiin monumentaali-
sen “brutaalia” kivirakentamisen ark-
kitehtuuria ja tutkittiin graniittikallio-
ta, josta rakennuksen kivi on louhittu.
Dipolilta kuljimme pitkin Rakentajan-
aukiota, missä siliteltiin jäätikön uur-
tamia ja hiomia silokallioita.

Otakaaren ja Sähkömiehentien ris-
teyksessä tutustuttiin St1:sen ja Fortu-
min maalämpövoimala- ja kairaus-
hankkeeseen, jota yritysten asiantun-
tijat olivat esittelemässä. Ainonaukiol-
la tutustuttiin puolestaan GTK:n Ota-
niemen geoenergiapotentiaalitutki-
musten jälkiin ja tuloksiin.

Otaniementien suojatiellä astuttiin
graniittiselle katukivetykselle, jonka
jälkeen ihmeteltiin Hagalundinpuis-
tossa yksinäisenä puiden katveessa jö-
köttävää siirtolohkaretta, missä vierail-
tiin myös väestönsuojan sisäänkäynnil-
lä esimerkkinä kalliorakentamisesta.
Väestönsuoja on louhittu raitaiseen
graniittigneissiin, jota nähtiin sen pääl-
lä. Hagalundinpuistosta jatkettiin pol-
kua pitkin Aalto-yliopiston rakennuk-
sen pihaan, missä kosketeltiin moree-
nia. Tekniikantiellä törmättiin lohka-
remaisemointiin ja “eksyttiin” Futuro
Business Parkin C-rakennuksen takai-
selle parkkipaikalle hämmästelemään
tummien vulkaanisperäisten amfibo-
liittien ja vaaleanpunaisten pegmatiit-
tijuonten ja niiden granaattien lumoa
kymmeniä metrejä pitkässä kallioleik-
kauksessa. Siitä toipuessa ylitettiin
Kehä I ihaillen tieleikkauksessa hyvin
esillä olevaa geologiaa vesitornin juu-
rella.

Tapiolan puolelle siirryttyä seurat-
tiin viherrakentamisessa käytettyjen
lohkareiden rivistöä Otsonkallion alu-
eella. Kerrostalon pihassa tutustuttiin
venymis- ja poimuttumisrakenteisiin
silokalliossa, jonka jälkeen vierailtiin
Ilves ja pentu -kiviveistoksella Tapio-
lantiellä. Otsonkallion venäläisten I.
maailmansodan aikana kallioon louhi-
mat juoksuhaudat tulivat tutuiksi, kun
jo suunnistimme kohti Tapiola Garde-
nin suihkualtaan upeita migmatiitti-
kallioita. Retki päättyi Tapiolan keskus-

GTK:n asiantuntijat
avustavat kivien ja
mineraalien kerääjiä
tunnistamaan näyt-
teitään. Kuva Pauli
Vartia, GTK.

Retken alussa tutus-
tuttiin mm. GTK:n
pihan siirtolohkarei-
siin. Kuva Pauli
Vartia, GTK.

Futuro Business
Parkin C-talon
takainen kallioleik-
kaus, missä tummat
amfiboliittikerrokset
ja vaaleanpunaiset
graniittijuonet vuo-
rottelevat. Kuva
Toni Eerola, GTK.

Louhittu punertava
graniittikallio ja
taustalla Dipoli
Kongressikeskuksen
seinän suurikokoisia
muotoilemattomia
graniittilohkareita.
Kuva Toni Eerola,
GTK.
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tan Länsituulentielle, missä tutkimme
graniittista katukivetystä retken päät-
teeksi.

Kuten muutkin GTK:n Lähigeolo-
giaa kaikille! -retket, Otaniemen ja Ta-
piolankin kohteet ovat myös omatoi-
misia ja reitille laadittiin opas joka löy-
tyy verkosta: www.gtk.fi/lahigeologiaa

Geologian päivän
päätapahtuma
Hollolassa
Samaan aikaan Hollolassa vietettiin
geologian päivän päätapahtumaa yh-
teistyössä GTK:n, Suomen luonnon-
suojeluliiton, Kansallisen Geologian
komitean ja Helsingin yliopiston Geo-
tieteiden ja maantieteen laitoksen kans-
sa. Päivä alkoi seminaarilla, jossa yh-
teistyötahojen asiantuntijat pitivät esi-
telmät Tiirismaan kvartsiiteista, Salpa-
usselkien synnystä, geologiasta, luon-
nosta sekä maa-aineksen oton ja ym-
päristön huomioimisen tasapainotta-
misesta. Esitelmää oli pitämässä myös
GTK:n entinen tutkimusjohtaja eme-
ritusprofessori Matti Saarnisto. Semi-

naaria seurasi lounas, jonka jälkeen asi-
antuntijat opastivat osallistujat retkel-
le tutustumaan Tiirismaan geologiaan
kvartsiiteista Pirunpesään ja Salpaus-
selän muodostumiin.

Katso seminaarin ohjelma ja esityk-
set Suomen luonnonsuojeluliiton si-
vuilta, josta löytää myös Tiirismaan ret-
ken opasvihkosen:
http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/
tule-mukaan-toimintaan/geopaiva

Päivä oli kaikille antoisa ja sää helli
tapahtumiin ja retkille osallistuneita.
Lämmin kiitos kaikille järjestelyihin
osallistuneille GTK:n, Helsingin yli-
opiston Geologian ja Maantieteen lai-
toksen ja Suomen luonnonsuojelulii-
ton vapaaehtoisille. 

Toni Eerola
Pauli Vartia

Geologian tutkimuskeskus
Pl 96, 02151 Espoo

toni.eerola@gtk.fi
pauli.vartia@gtk.fi

Tapiolan kulttuurikeskuk-
sen takaiset kalliot. Kuva
Toni Eerola, GTK.

Vaaleat graniittikappa-
leet kiillegneississä ovat
ir tautuneet toisistaan
voimakkaan venytyksen
ansiosta. Kalliopaljastu-
ma Otsokallion kerrosta-
lon pihassa Tapiolassa.
Kuva Toni Eerola, GTK.

Ilves ja pentu -veistos Tapiolantien pohjoispuolella. Patsas on
veistetty Vehmaan punaisesta graniitista, kaupalliselta nimel-
tään Balmoral Red. Kuva Toni Eerola, GTK.
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Mistä materiaalista
rasiasi on tehty?

Korurasia on valmistettu Lapin
lumo -tuffiitista. Erämajan mitat ovat
pituus 120 mm, leveys 110 mm, kor-
keus 85 mm ja paino 1,1 kg. Palasten
koko on 20 x 20 x 5 mm ja hionta ris-
tikkäinen lieriöpinta 50 mm säteellä.
Runko on 0,8 mm messinkiä ja sisä-
verhoilu ruskeanvihreää mikroplyysiä.

Mistä idea Erämajaan tuli?
Kivimessuilla näin yksivärisiä kivi-

rasioita ja esineitä sekä katajamosaiik-
kirasioita. Tuffiitin juovikas värien kirjo

Lukijoiden kiviaarteita:

Tenho Törmäkankaan

oli selvä valinta materiaaliksi, ja se on
helpompaa työstää kuin kvartsit. Ko-
rurasian muoto, Erämaja, tuli siitä, että
rasian kansi oli helpompi tehdä harja-
kattona kuin ympyrän kaarena. Rasi-
an väri ja savupiippu ratkaisivat nimen.
Kiven väri vaihtelee valon voimakkuu-
den mukaan.

Oliko vaikea toteuttaa?
Rasian teko vaati tarkkuutta työka-

lujen teossa, mutta muuten se oli sar-
jatyötä. Kevättalvella 2014 aikaa työ-
hön kului useita viikkoja kun palasia-
kin on 124 kappaletta. Olihan se sa-

loitamme Mineraliassa uuden juttusarjan: Lukijoiden kiviaarteita. Siihen voi lähettää
kuvia parhaista kivinäytteistään ja kivitöistään. Muutama sana on hyvä olla mukana
kertomassa näytteestä lukijoille. Sarjan aloittaa Tenho Törmäkangas Oulaisista
erinomaisella korurasiallaan: Erämaja.

Terho Törmäkangas kivenhiontapuuhissa. Kuva: Satu Hietala. Oikealla Erämaja, Lapin lumo -tuffiitista. Kuva: Tenho Törmäkangas.

malla terapiaa eläkeläiselle.

Miksi teit tämän kiviesineen?
Joskus tekee mieli tehdä jotain uut-

ta, sellaista jota en ole nähnyt toisten
vielä tehneen. Tekemäni esine tai asia
on olemassa ja säilyy ehkä jälkipolville
juuri minun ansiostani. Samalla halu-
sin tuoda esille kiveen kätkettyä kau-
neutta.

Ovatko saha ja hiontalaitteet
itselläsi vai kerhossa?

Olen itse tehnyt sahan ja hiontalait-
teet sekä muut työkalut.

Kari A. Kinnunen

A
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Erämaja
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Yhdistyksen toimintaa keväällä 2015

Laitehankintoja
Kivipajalle hankittiin alkukeväällä
lisää välineitä jalometallin työstä-
miseen, kuten yllä oleva valssi.
Hankittiin myös kultasepänpöy-
tä ym.  Tutustumisilta laitteille
kakkkukahvien merkeissä pidet-
tiin 13.3. Paikalla oli yli 30 hen-
kilöä. Kuva Liisa Hertell.

Lahden messuilla maaliskuussa
Tampereen Kivikerho oli omana osastonaan tänäkin keväänä Lahden
Jalo- ja korukivimessuilla, jotka järjestettiin Jokimaan ravikeskuksessa
14. ja 15. maaliskuuta. Messuilla on aina mukava tavata kiviharrasta-
jia eri puolilta Suomea. Yhdistyksen pöydän takana vasemmalta alka-
en: Anna-Maija Rae, Leena Katajapuro, Mikko Seppälä, Liisa Hertell
ja Tarmo Grönqvist. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Hopean sulatusta ja langanvetoa huhtikuussa
Lauantaina 25.4. klo 9–16 järjestettiin kivipajallamme hopeakurssi
Korumuotoilu alusta alkaen. Opettajana Tarmo Grönqvist, gemmo-
logi F.G.A. Kurssilla opeteltiin mm. hopean sulatus, valssaus, langan
veto. Kuvissa Hanna Lundström langanveto- ja sulatuspuuhissa.

Kivirouhemaalauskurssi toukokuussa
Kivipajalla järjestettiin 23.5. klo 9–16 kurssi “Taidetta kivimineraa-
leilla maalaten”, opettajana Liisa Hertell. Kuvassa kurssin oppilaat har-
joitustöidensä äärellä, vasemmalta: Virpi Yli-Vakkuri, Mirja Koli, Anita
Pippuri, Jukka Lehtinen, Veikko Sirén ja Kirsti Kankainen.

Kivirouhemaalausmenetelmän kehittämisen aloitti Kuolan niemi-
maalla, jossa myös Hertell on asiaan oppinsa saanut, geologi-minera-
logi Ljudmila Borisovna Sazykina Venäjän Geologisesta instituutista.
Sazykinan valmistama ensimmäinen kuva, jonka hän maalasi mine-
raaleilla, valmistui vuonna 1973.  Kuva: Liisa Hertell.

Italiassa toukokuussa
Tänäkin vuonna järjestettiin ki-
vimatka Italiaan, koska viime
vuoden matkalta jäi Italian nälkä
kokea Elba ja etruskien historiaa.

Italian jatkokurssi toteutettiin
8.–13.5. Mukana oli 26 kivimat-
kaajaa. Matkan järjesti Tampe-
reen Kivikerholle Xenia-tours,
opaana Satu Myllys.

Retkestä on tässä lehdessä oma
juttunsa. Kuvassa katunäkymä
Portoferraiosta, Elbalta.
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Toukokuun viimeisenä viikon-
loppuna 30.–31.5. tehtiin bussil-
la (kuojettajana Kari Pulkkinen)
ja osa omin autoin, kahden päi-
vän kiviretki Kotkan seudulle,
Ylämaalle ja Uttiin. Kiviretkeläi-
siä oli kaikkiaan 55 henkilöä.

Ensimmäisenä päivänä pen-
goimme kiviä Kymin topaasilou-
hoksella Kauko Hyttisen opasta-
mana. Hieno yllätys oli, että Ha-
minasta Liisa Lukumies oli koon-
nut Tampereen Kivikerholle hy-
vän näytelaatikon alueelta löyty-

Kevätretki Kotkaan ja Ylämaalle toukokuussa

Kymin topaasilouhoksella mineraalinäytettä tutkimassa vasemmalta
Pekka Rajala, Anita Ulmanen, Vesa Sorsa ja Mirja Koli. Kuva: LH

vistä mineraaleista. Mukava aja-
tus ja lahja, suuret kiitokset Lii-
salle. Laatikossa oli topaasiakin
kolmea väriä, nykyisin kun sitä on
vaikea sieltä enää löytääkään. Ker-
rassaan kuuma ja paahteinen päi-
vä oli topaasilouhoksella tonkia
kiviä, mutta mielenkiintoistahan
se toki oli.

Sapokasta matkamme jatkui Me-
rihuvila Kärkisaareen, josssa mei-
tä odotti kalakeittolounas. Illaksi
majoituimme Santalahteen loma-
kylän puolelle ja hotelliin.

Sunnuntaina oli vuorossa pen-
kopäivä Hirvosen Jarmon spekt-
roliittilouhoksella Ylämaalla. Au-
rinko sai louhoksen spektroliitin
välkehtimään, joten näytteitä oli
helppo löytää. Jarmo oli järjestä-
nyt meille vielä yllätyksenä tau-
kotarjoilun aivan erinomaisine
karjalanpiirakoineen.

Ylämaan Korupirtillä ryhmäl-
lemme oli varattu ruokailu. Sen
jälkeen ajoimme Uttiin, jossa
Kari Kiurunen otti meidät vas-

Sunnuntaina vierailimme Ylämaalla, Jarmo Hirvosen spektroliittilou-
hoksella. Amanda Sunell (etualalla) esittelee löytöään. Kuvat LH

Tuula Alanen kuvaa spektroliittia, Pauli Välimäki ja Martti Mäkelä
tarkkailevat. Jaana Sunell katselee omaa löytöään. Kuva Liisa Hertell.

Anita Pippurin spektroliittilöytö. Kuva: Tuula Alanen.

Topaasilouhoksella monta tuntia vietettyämme tutustuimme Kotkas-
sa mielenkiintoisesti toteutettuun Sapokan kivipuistoon. Kuva LH

taan uudessa tilavassa kiviverstaas-
saan. Hän esitteli meille kehittä-
miään kiventyöstölaitteita. Hei-
dän kivi-, tarvike ja korumyymä-
lässään raha vaihtoi omistajaa.
Kiurusen pajalla ryhmällemme
tarjottiin vielä pullakahvit, hieno
yllätys, lämpimät kiitokset.

Kari Kiurunen hioo ja taustalla
Raino Virtanen katselee.
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Hopeatyön jatkokurssi heinäkuussa
Lauantaina 18.7. järjestettiin kivipajalla jatkokurssi “Korumuotoilu
alusta alkaen”. Nyt edettiin raaka-aineiden valmistuksesta korunte-
koon, riipuksen tai vaikkapa sormuksen valmistamiseen. Opettajana
Tarmo Grönqvist, gemmologi F.G.A. Yläkuvassa Tarmo ohjaa Anri

Puskalaa valssityöskente-
lyssä. Alakuvissa Raija Tii-
va jatkotyöstää hopeasta
sormusta. Kuvat LH

Kesäkuun alussa kivi-ilta Italian-matkasta
Taivaltajien tiloissa perjantaina 5.6. pidetyssä kivi-illassa muisteltiin
kuvin ja sanoin toukokuista Italian-matkaa. Kuvassa kivikerholaisia
seuraamassa työnäytöstä kuinka helposti alabasterin sorvaus käy Ros-
sin alabasterityöpajassa Volterran vanhassa etruskikaupungissa. Kuva:
Pauli Välimäki.

Eräjärven markkinoilla heinäkuun lopulla
Tampereen Kivikerho esittäytyi lauantaina 24.7. Eräjärven markki-
natapahtumassa. Yhdistyksellämme oli pöytä Eräjärven kivimuseon
kupeessa. Tapahtuma oli pääasiassa kiviharrastuksen ja yhdistyksem-
me tunnetuksi tekemistä ja ihmisten tapaamista. Pientä myytävääkin
markkinoilla oli. Jukka-Pekka Lehtinen (vas.) yhdistyksen pöydän ta-
kana. Kuva: Anna-Maija Rae.

Kivitapahtuma Vuolijoella elokuussa
Keskiviikkona 5.8. Tampereen Kivikerho järjesti Vuolijoen kylämil-
jöön pihapiirissä kivitapahtuman koko perheelle. Kutsujana oli jäsen-
emme, taiteilija Virpi Yli-Vakkuri, yrityksensä AteljeeGalleria Virpi
& Orbin puitteissa, paikkana Niskavuorentie 405, Vuolijoki, Pälkä-
neellä.

Tapahtumassa osallistujat saivat tutustua erilaisiin maamme kivi-
aarteisiin hauskalla tavalla. Lapset kokeilivat innokkaasti vuolukiven
hiontaa ja korun tekemistä itse hiomistaan vuolukivistä. Lasten oh-
jaajana toimi Jukka-Pekka Lehtinen.

Emmi ja Minttu ovat vuolukiven hiontapuuhissa Vuolijoen kivita-
pahtumassa Pälkäneellä. Alemmassa kuvassa toimittaja Kristiina Hel-
minen digikuvaa esillä olleita kivinäytteitä. Kuvat Anna-Maija Rae.
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Kaatialan
louhoksella
elokuussa
Lauantaina 8.8. kaivelimme kiviä
Kuortaneella, Kaatialan louhok-
sella. Sattuipa niin hienosti, että
Ida Huolmanilla oli syntymäpäi-
vä lauantaina. Niinpä hän oli lei-
ponut taukotarjoiltavaksi kaikil-
le maistuvat leivonnaiset. Makka-
raakin paistettiin.

Olin sopinut Kaatialassa ta-
paamisen lempääläläisen uuden
sukeltajajäsenemme, Erika Vaini-
kan kanssa. Puolilta päivin hän
saapuikin Oxy Dive Club -seuran
muiden sukeltajien kanssa. Oli
mukava seurata sitä sukellustou-
hua ja kuinka Erika laitesukelta-
malla haki kiviä vedellä täytetyn
kaivoksen pohjasta.

Tampereen keskustan kallioperä rakentuu kiillegneissistä (sininen),
granodioriitista (kellertävä), metavulkaniiteista (vihreä) ja gabrosta (ruskea).
Koko Suomen kallioperää voi tarkastella kätevästi netistä jopa kännykällä
GTK:n uudella Maankamara-web-karttasovelluksella osoitteesta:
http://gtkdata.gtk.fi/maankamarajs/

Elokuun kivi-illassa aiheena oli geologin työ Tampereen Rantatunnelissa

 Erika Vainikka ja miehensä
Sami Juusonen Kaatialassa. Erika
lahjoitti kivikerhomme kokoel-
miin montun pohjalta löytämän-
sä upean mustan turmaliinikiteen.
Kiitokset Erikalle.

 Tässä on pienen tauon
paikka Kaatialassa. Kuvassa va-
semmalta Tarmo Grönqvist, Lee-
na Turunen, Sini Huhtala ja Ida
Huolman. Idalle kiitokset leipo-
uksista. Kuvat: LH

Perjantaina 28.8. kolme nuorta geologia, (alla, vasemmalla) Eli-
na Hankiola, Lari Hannukainen ja Jenni Nevalainen Saanio &
Riekkola Oy:stä kertoivat sanoin ja geologin työstä Tampereen
Rantatunnelissa. He myös kirjoittivat Mineraliaan jutun aihees-
ta. Juttu on tämän numeron alkupuolella. Kuva: Liisa Hertell.




