


2 Kiviharrastajan Kuvalehti

MINERALIA on nykyaikainen julkaisu,  joka yhdistää paperilehtien ja nettijulkai-
semisen parhaat puolet.

MINERALIA on tarkoitettu kaikille kivien tuntemuksesta, keräilystä, hionnasta,
geologiasta ja mineralogiasta kiinnostuneille henkilöille. Lehdessä julkaistaan ar-
tikkeleita kivien ja mineraalien tunnistamisesta ja tutkimuksista.

Kiviharrastajalle tärkeistä kivipaikoista, alan kirjallisuudesta, tapahtumista sekä
retkistä julkaistaan lehdessä uutismaista ja taustoittavaa aineistoa. Tampereen
Kivikerhon toiminnasta on katsaus  joka numerossa.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa kirjapainossa painettuna julkaisuna ja
nettilehtenä Tampereen Kivikerhon kotisivuilla
www.tampereenkivikerho.fi/index.php/mineralia

Tässä numerossa:

ISSN 2323-5071 (painettu)
ISSN-L 2323-5071 (nettijulkaisu)

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:
Tampereen Kivikerho ry

kotisivut:
www.tampereenkivikerho.fi
sposti:
info@tampereenkiviekrho.fi

PÄÄTOIMITTAJA:
Kari A. Kinnunen
karikinnu@gmail.com
p. 040 8455 930
lehden aineistot päätoimittajalle

TOIMITUSKUNTA:
Satu Hietala
satu.hietala@gtk.fi
p. 050 348 6194

Jari Nenonen
jari.nenonen@gtk.fi

Toni Eerola
toni_eerola@hotmail.com

TOIMITUSSIHTEERI,
LEHDEN ULKOASU
JA TAITTO:
Liisa Hertell, LH Viestintä
liisa.hertell@kolumbus.fi
p. 040 557 4700

PAINO:
Tammerprint Oy,  Tampere

MINERALIA-lehden
tilaushinnat:
- vuosikerta jäsenille 10 e/vsk
- vuosikerta ei-jäsenille 20 e/vsk
- irtonumerot jäsenille 4 e/kpl
- ei-jäsenille 6 e/kpl

Tilaukset sähköpostitse:
info@tampereenkivikerho.fi
tai puh. 040 557 4700

Nro 4|2015

Tampereen Kivikerho ry:n
hallitus vuonna 2016:

Liisa Hertell (pj)
puh. 040 557 4700

Anna-Maija Rae (vpj)

Martti Mäkelä (siht.)

Tuula Alanen (rahastonhoit.)

Tarmo Grönqvist

Antti Kankainen

Jukka-Pekka Lehtinen
(kivipajavastaava)
puh. 040 707 5958

Kivipaja:
Veturikatu 33, Tampere
kivipaja@tampereenkivikerho.fi
Kivipaja on avoinna keskiviik-
koisin klo 18 ja muulloinkin
sopimuksen mukaan

4. vuosikerta

3 Pääkirjoitus: Kivikerhot ja kivikokoelmien kohtalot

4 Uusi topaasilöytö  Viitaniemestä

7 Satu Väisäsen löytämä jalotopaasi on kappale paljon suuremmasta kiteestä

7 Harvinaisen hyvä topaasikide Sudeettimontusta

10 Käyntiä Kivisillä Aroilla, esittelyssä kiviharrastajapariskunta Ritva ja Mauno Aro

14 Luonto fasettihiojana

18 Säilyttämisen arvoisia siirtolohkareita ja tarinapaikkoja Vaasan seudulla

24 Kansannäytepalkinnot jaettiin vuoden 2014 parhaista näytteistä Tampereella

26 Luupin lumoissa

30 Turistina Kappadokiassa, Turkissa

34 Kirjaesittelyssä Soklin monivaiheinen tarina

KANSIKUVAT

Kannessa polarisaatiomikroskoopilla
läpikulkevassa valossa otettu kuva
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P Ä Ä K I R J O I T U S

onet kiviharrastajat
alkavat jo olla varsin
varttunutta väkeä.
Jokainen meistä
myös lähtee aika-

naan tästä kivimaailmasta. Mutta ki-
vet jäävät jäljelle.

Viime vuosina olen surukseni jou-
tunut arvioimaan monen kiviharrasta-
jan kivikokoelmia heidän jälkeläisil-
leen. Olisiko kokoelmalle jotain sijoi-
tuspaikkaa tai voisiko sen myydä? Ha-
luaako kukaan kiviä edes ilmaiseksi?
Nämä ovat yleensä perillisten ensim-
mäiset kysymykset. Kivikokoelmat vie-
vät kodissa melkoisesti tilaa, ja jos jäl-
keläisissä ei ole aktiivisia kiviharrasta-
jia, niin aika pian aletaan miettiä mi-
ten menetellä. Pienet kokoelmat pää-
tyvät usein suoraan kierrätykseen. Sen
huomaa, kun kiertelee vaikka Helsin-
gin kirpputoreja.

Miten kokoelmaa sitten voi arvioi-
da? Jos kivistä ei ole mitään näyteluet-
teloa ja merkintöjä löytöpaikoista, niin
arvo on vain näytteiden kivi-
materiaalissa, jos kysymykses-
sä ovat korukivet. Useimmat
kokoelmat ovat olleet tällaisia.
Kivet on ostettu kivimessuilta
ja harvinaisuuksia on vähän.
Arvo on parhaimmillaan sama
kuin ostohinta, vaikka näytteet
olisi hankittu vuosikymmeniä
sitten. Ja mahdollinen myynti
olisi vaikeaa ja hidasta. Mine-
raalinäytteiden raju viime vuo-
sien arvonnousu näkyy vain
museoluokan näytteissä. Niitä
kokoelmissa on tavallisesti tosi
vähän.

Valtaosa Suomen korukivi-
esiintymistä on kuitenkin ki-
viharrastajien löytämiä ja hyö-
dyntämiä. Heillä luonnollises-
ti on niistä myös parhaat näyt-
teet, usein ainoat tunnetut.
Kotimaisiin, itse kerättyihin
näytteisiin keskittyneillä kerää-
jillä onkin erittäin tärkeitä ko-
koelmia. Miten niiden kanssa

Kivikerhot
ja kivikokoelmien kohtalot

pitäisi menetellä?
Kun taloustilanne oli parempi, niin

julkisilla museoilla oli mahdollisuus
ottaa kokoelmia hoitoonsa. Helsingin
yliopiston Kivimuseolla on esimerkik-
si 1800-luvulta Fabian Steinheilin ja
Axel Gadolinin kokoelmat venäläisis-
tä mineraaleista. Kokoelmat vievät
melko vähän tilaa ja ne on säilytetty,
vaikka Kivimuseo Arppeanumista hää-
dön jälkeen toimii nykyään vain osan
vuotta avoimena Kumpulan kartano-
rakennuksessa.

GTK:n kivimuseon helmenä on
Tauno Parosen lahjoittama jalokiviko-
koelma. Se on monien remonttien jäl-
keen yhä hienosti esillä. Toivotaan, että
sillä on paikkansa myös GTK:n seu-
raavan muuton jälkeen lähivuosina.
Tilat supistuvat kun vuokraisäntä, Se-
naatti-kiinteistö, jatkuvasti korottaa
vuokria.

Kivikerhoista SJHY ansaitsee kun-
niamaininnan siitä, että kerhon enti-
sen puheenjohtajan Kauko Sairasen

kokoelma on näyttävästi esillä kerho-
tilassa Kappelissa. Kerhon häätö talo-
yhtiön remontin alta Lönnrotinkadulta
koitui Sairasen kokoelman pelastuk-
seksi, kun tilaa saatiin rutkasti lisää.

Tampereen kivikerhon osalta asiat
ovat kunniajäsen Paavo Korhosen osal-
ta hyvin. Vaikka Korhosen kivet jou-
tuivat muuttamaan pois Metso-talos-
ta, niin niille löytyi mediapainostuk-
sen jälkeen hulppeat tilat Vapriikista.
Toisaalta viime vuosina menehtynei-
den seuran aktiivijäsenten kivien osal-
ta asiat eivät niin hyvin ole edenneet.

Muilla kerhoilla ei näinkään hyvin
ole. Lahden vanhimman kivikerhon
entisen puheenjohtajan Matti Långin
kokoelma odottaa yhä mahdollista si-
joitustaan Matin entisessä kotitalossa.
Lahden kaupunki ei ole ollut halukas
etsimään kokoelmalle sijoituspaikkaa.
Kuulemma näyttelytilan ja sen valvon-
taan tarvittavien henkilöiden kustan-
nukset olisivat olleet kaupungille aivan
liian kalliit. Matin kokoelma on kui-

tenkin valtakunnallisesti mer-
kittävä ja näytteet itse kerätty-
jä.

Asiaa sivusta seuranneena
tilanne masentaa. Kiviharrasta-
jan perikuntaa kyllä lähestyvät
ostajat, mutta tavallisesti vain
nopea voitto mielessään, rusi-
nat pullasta periaatteella. Par-
haat ja jälleenmyyntikelpoiset
kivet halutaan ostaa halvalla
pois. Usein jopa perillisiä har-
haan johtaen.

Voisivatko kivikerhot ottaa
asiakseen tämänkin puolen ki-
viharrastuksesta? Osa kokoel-
mista voitaisiin realisoida kivi-
myyjien kanssa, jotta perilliset
saisivat ehkä toivomaansa ra-
haa. Merkittävät näytteet koot-
taisiin kivikerhon säilytykseen
ja toivon mukaan ainakin osit-
tain esille kerhotiloihin tai
muualle.

Hyviä esimerkkejä yksityiskokoelmien sijoittamisesta on men-
neiltä vuosilta paljon. Thure Sahama sai Arppeanumin enti-
seen Kivimuseoon näytteitään ja muistoseinän (ylävasen). Axel
Gadolin ja Tauno Paronen saivat kokoelmansa näyttävästi esille
yliopistolle ja GTK:lle (oikea pystyrivi). Nykyään jopa tärkeä
Matti Långin mineraalikokoelma odottaa yhä sijoitustaan (ala-
vasen). Kuvat: Kari A. Kinnunen.

M

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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Satu Väisänen kotipihallaan Tuuloksessa. Iloisena hän esittelee Viitaniemen louhokselta tiistaina 10.11.2015 löytämäänsä, sinisenä hohte-
levaa topaasia. Kivi on peräti 138-grammainen. Mukanaan Viitaniemessä Sadulla olivat omat karvaiset louhoksen turvajoukot, 10-vuotias
Rulli ja kolmevuotias Ador. Kuva: Liisa Hertell
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marraskuussa, tiis-
taiaamuna 10.11.
2015 kiviharrastaja
Satu Väisänen teki
elämänsä löydön

Uusi topaasilöytö
Eräjärven Viitaniemen pegmatiittilou-
hokselta. Hän löysi 138 grammaa pai-
navan, puolen nyrkin kokoisen, kau-
niin sinisenä hohtavan topaasin. Satu
sanoo ”ravanneensa” Viitaniemessä

vuoden mittaan ainakin 15 kertaa ja
nyt se tapahtui.

– Näin maassa läpikuultavaa sinis-
tä, se näytti lasin palaselta. Ajattelin että
tuohon ”pullon pohjaan” koira voisi

Liisa Hertell

Satu Väisäsen marraskuussa 2015 Viitaniemestä löytämä iso topaasi eri suunnista kuvattuna. Kivi on kooltaan noin 4 x 5,5 x 3 cm ja se
painaa 138 grammaa. Kuvat: Liisa Hertell

M
Viitaniemestä



6 Kiviharrastajan Kuvalehti

satuttaa tassunsa, joten poimin kappa-
leen maasta.

Tarkemmin tarkasteltuaan, mikä si-
ninen hänelle oli vilkutellut sieltä maas-
ta, mitä käteensä tulikaan nostettua,
Sadun oli pakko hieraista silmiään.

– Ei tämä taida lasinpala ollakaan,
olisiko sittenkin topaasia.

Hän ei meinannut uskoa todeksi,
mitä oli löytänyt. Onhan hän Viitanie-
mestä useitakin pikku topaaseja löytä-
nyt aiemmilla käynneillään, mutta että
nyt tällainen. Hän oli ehtinyt olla lou-
hoksella vasta viisi minuuttia löytäes-
sään kyseisen kappaleen. Niinpä kai-
vuuinto loppui tyystin siltä päivältä
siihen.

Sadulle tuli ajatus, että kehtaisiko
hän soittaa asiasta Grönqvistin Tarmol-
le. Tunnin verran jahkailtuaan hän lo-
pulta soitti.

– Tuumasin puhelimessa hänelle,
että luulen tehneeni nyt niin järkyttä-
vän löydön, että minun ei enää ikinä
tarvitse Viitaniemeen tulla.

He tapasivat kahvilassa ja kiven näh-
tyään Tarmo ei ollut ensin saada sanaa
suustaan. Totesi sitten Sadun löytäneen
topaasin, jollaista Viitaniemestä (aikoi-
naan Sudeettimontuksi kutsutulta lou-
hokselta) ei ole moniin vuosikymme-
niin kukaan löytänyt.

Tuuloksessa asuva jäsenemme Satu
Väisänen on lukuisia kertoja ajellut
koiriensa kanssa Viitaniemen louhok-
selle penkomaan kiviä. Sää jatkui lop-
puvuonna leutona myöhään syksyyn,
eikä lumivaippaakaan ollut, joten mar-
raskuulle asti pidentynyttä ”kivestys-
kautta” oli syytä hyödyntää. Niinpä
hän lähti sinne vielä tuolloin tiistaina
10. marraskuuta tehdäkseen elämänsä
löydön. Mukana louhosvahtina hänellä
olivat perheen koirat Ador ja Rulli.

Satu Väisänen on, kuten meistä
useimmat, kerännyt kiviä mukaansa
pienen ikänsä. Kiviä on tietysti tullut
myös ostettua. Kuitenkin vasta vuosi
sitten, syksyllä 2014 hän sanoo pääs-
sään naksahtaneen, että jonnekin lou-
hokselle on päästävä. Siitä alkoivat Vii-
taniemen käynnit. Kotoa Tuuloksesta
on louhokselle ajomatkaa vähän pääl-
le tunnin verran, joten kohde on mel-
ko lähellä.

– En tuntenut ketään kiviharrasta-
jaa aiemmin, mutta kiviä vaan oli pääs-
tävä etsimään, hän sanoo.

Hänellä on tietysti kivestykseen tar-
vittavat apuvälineet, mutta luupin
kanssa hän sanoo vielä riittävän ope-
teltavaa. Kirjoista ja netistä löytyy tie-
toa. Aloittelijan tuurilla hän arvelee nyt
tämän hienon topaasin löytäneensä.
Satu toivoo, että ihmiset kertoisivat
toisilleen, mistä mitäkin voisi löytää.

Satu Väisänen on käynyt Viitaniemessä vuoden mittaan 15 kertaa penkomassa kiviä. Lu-
kuisten topaasinäytteiden lisäksi hän on löytänyt sieltä myös kassiteriittia, vihreää turma-
liinia ja väyryneniittiä. Kuva: Liisa Hertell

Tämä isohko, läpinäkymätön kivi
on ensimmäinen topaasi, jonka Satu
Väisänen Viitaniemen louhokselta
aikoinaan löysi. Kuva: Liisa Hertell

– Tuntuu välillä niin sala-
myhkäiseltä se homma, saa pit-
kät ajat nettiä kaivaa, että jotain
penkomiskohteita löytyisi.

Satu Väisänen asuu yrittäjä-
miehensä kanssa omakotitalos-
sa Tuuloksessa. Perheeseen kuu-
luu myös lukuisa määrä eläimiä.
Satu kasvattaa turkkilainen van
-rotuisia kissoja. Ne ovat kau-
niin valkoisia ja pehmeitä kuin
pehmolelut. Emo oli 8 viikkoa
sitten saanut 10 poikasta, joista
7 jäi eloon. Ainoastaan yksi oli
enää vapailla markkinoilla.
Muut oli myyty eri puolille
maailmaa. Kaikki pennut juok-
sentelivat vielä kotona ja odot-

tivat luovutusiän saavuttamista, mikä
on 12 viikkoa.

Aikuisia kissoja talossa oli kuusi, yksi
siperialainen, yksi maatiainen ja neljä
turkkilaista. Lisäksi koirat Ador ja Rul-
li. Kissat ja koirat olivat sulassa sovus-
sa keskenään ja hyvin ihmisystävällisiä
myös. 
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Satu Väisänen Tuuloksesta kuuluu ehdottomasti siihen ar-
moitettuun porukkaan, jolla on kyky löytää kiviä, vieläpä

paljon kolutuista kohteista kuten Viitaniemestä. Marraskuussa Satu
teki sellaisen löydön, ettei itsekään meinannut sitä todeksi uskoa.

Eräänä sumuisena, kosteana päivänä hän soitti Viitaniemeltä
minulle ja sanoi:

– Ota luuppi mukaan ja tule katsomaan. Haluan varmistua sii-
tä, että löytämäni kivi on todella sitä mitä luulen sen olevan.

Teimme treffit Eräjärven Lounasravintolaan ja joimme kahvit.
Sitten Satu näytti löytönsä. Olin pudottaa silmäni. En voinut ku-
vitellakaan sellaisia kiviä enää Viitaniemestä löytyvän.

Kivi paljastui puolen nyrkin kokoiseksi topaasikiteeksi. Kiven
paino oli 138 grammaa. Väriltään tämä kide oli taivaansininen.
Kivi oli myös kirkas, läpinäkyvä ja puhdas.

Tämän laatuisia topaaseja oli löytynyt ainoastaan 1950-luvun
lopulla ja silloinkin vain muutamia. Hämmästyttävää tässä asiassa
on myös se, että kivi löytyi paikasta, jota ovat suuret joukot kivi-
harrastajia möyrineet ja kaivaneet. 

Antti Kuoppamäki ja Feliks Palttala työntävät kuuppavau-
nua Viitaniemen Sudeettimontulla. Kuva on 1950-luvulta.
Alexis Volborth saapui tutkijaksi Viitaniemelle 50-luvun al-
kupuolella. Hänen tohtorinväitöskirjansa julkaistiin vuon-
na 1954. Tämä väitöskirja oli ratkaiseva käänne Viitanie-
men mineraalituntemuksen suhteen. Sen jälkeen erilaisiin
mineraaleihin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Mo-
net harvinaisuudet, kuten mm. harvinaiset fosfaattimine-
raalit ja jopa jalokivet kipattiin kuvassa näkyvällä kuuppavau-
nulla romukasaan. Nykyään kuitenkin nämä romukasat ovat
kiviharrastajien kaivamisen kohteena. Moni kiviharrastaja
on myös sieltä löytöjä tehnyt. Kuva: Oma arkisto.

Satu Väisänen ja Sami
Järvinen toivat marras-
kuussa Viitaniemestä
löytämänsä jalotopaasin
GTK:n laboratorioon

valokuvattavaksi ja mikroskopoitavak-
si. He eivät uskaltaneet jättää arvokas-
ta jalokiveään postin kuljetettavaksi, ja
samalla he itsekin pääsivät ensi kertaa
ihailemaan löytöään mikroskoopin
okulaareista.

Yhdessä totesimme aluksi, että to-
paasi on uskomattoman kookas ja ko-
konaan jalokiviluokkaa. Sen keskiosa
on väritön ja ulkoreunus kauniin sini-
nen. Kide on täysin läpinäkyvä ja erit-
täin puhdas, sillä sulkeumia erottaa
vasta mikroskoopilla.

VIITANIEMEN JÄTTITOPAASI LABORATORIOSSA

Harvinaisen hyvä topaasikide
Sudeettimontusta

Tarmo Grönqvist

Kari A. Kinnunen, GTK

Satu Väisäsen löytämä jalotopaasi on
kappale vielä paljon suuremmasta kiteestä

Satu Väisänen ja hänen
miehensä Sami Järvinen
tutkivat Sadun löytämää
topaasia GTK:n labora-

toriossa. Kuva: Kari
A. Kinnunen

S
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Viitaniemen jalotopaasi 55 mm, 138 g. Kuvassa kiteen yläpinta on asematasopinta ja sen suunnassa on kuvioille syöpynyt lohkopinta.
(Lehden kansikuva on juuri tästä kohdastaö)  Kidepintoja on suojannut ruskea savimainen aines liukenemiselta. Kiteen oikea reuna on
murtunut ja sisäosan väri erottuu sen läpi. Kuva: Kari A. Kinnunen

Jalotopaasi on isomman kiteen kärkiosa, joka on lohjennut siististi asematason suuntaista lohkosuuntaa myöten. Kiteen reunat ovat kauniin
siniset ja keskiosa väritön (vasemmanpuoleinen kuva). Kide on täysin läpinäkyvä. Kuvat: Kari A. Kinnunen
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Voimakkaalla kuituvalaisimella kui-
tenkin havaitsimme, että kiteen alapin-
nan suunnassa on yksi laaja lohkosuun-
nan mukainen halkeama. Se on vain
muutaman millin päässä ulkoreunas-
ta, joten se ei vähentäisi kivestä hiotta-
van suurenkaan viistekiven arvoa. Vä-
rivyöhykkeisyydestä totesimme kuitu-
valolla, että mahdollisen hionnan
suunta pitäisi suunnitella erityisen tark-
kaan. Yhteinen harras toiveemme kui-
tenkin oli, että näin ainutlaatuinen
kide saisi pysyä luonnonmuodossaan,
jossa se jo on loistokas.

Tämän jälkeen kuvasin topaasin la-
silevyn päällä kahdella lampulla. Valai-
su on kiteiden kuvaamisessa se tärkein
juttu. Satu Väisäselle kuvaussessio toi
mieleen hänen kissojensa kuvaukset.

Hän totesikin, että heillä vieraillut kis-
sakuvaaja otti myös tosi paljon kuvia.
Onneksi topaasi pysyi paikoillaan toi-
sin kuin kissat. Sarjakuvaus on kum-
minkin kivissäkin tärkeää, jotta oikeat
kohdat näytteestä tulevat varmasti tar-
koiksi.

Seuraavaksi siirryimme, topaasi tu-
kevasti molemmissa käsissä, läheiseen
vaakahuoneeseen ja siellä tarkimman
laboratoriovaa’an viereen. Vaa’an digi-
taalinumerot vilistivät peräti 138,1994
grammaan. Tämä grammamäärä on
peräti 691 karaattia! Melkoinen aarre-
kivi, toden totta.

Stereomikroskoopilla havaitsimme
vain muutamia tosi pieniä onkaloita,
jotka sisältävät nestettä ja kaasukuplan.
Reunoiltaan sulkeumat ovat huomio-

ta herättävän repaleisia, mikä ilmen-
tää topaasin jossain vaiheessa voimak-
kaasti kuumentuneen. Sulkeuksiin jää-
neet pienet nestepisarat ovat siinä vai-
heessa räjähtäneet rikki. Tieteellinen
termi tälle on dekrepitaatio. Sitä on
löydetty myös Luumäen jaloberyllien
sulkeumista.

Polarisaatiomikroskoopilla näimme
kiteen asematason suuntaisilla lohko-
pinnoilla huikeita maisemia. Vinoneli-
ön muotoiset syöpymiskuopat loivat
pintaan kuvioita, jotka muistuttivat
minusta sulavaa jäätikön pintaa. Tämä
johtuu siitä, että pegmatiitin jäännös-
liuokset ovat kovassa kuumuudessa ja
paineessa päässeet liuottamaan kiteiden
joitakin pintoja.

Sitten puuttui enää kiteen ulkomuo-
don tarkastelu ja mittaus. Kide on to-
paaseille tyypillinen prismaattinen,
mutta korkeussuunnassa se on yllättä-
vän lyhyt. Sen korkeus on vain 39 mm
kun leveysmitat ovat 53 ja 44 mm. Pin-
tamuotojen tyypit ovat varsin niukat.
Kiteen yläpäässä on tasainen laaja ki-
depinta, asemataso. Viistosti sitä vas-
taan on pyramidipintoja. Asematasoa
vastaan kohtisuoraan ovat prismapin-
nat. Kiteen täysin tasainen alaosa joh-
tuu asematason suuntaisesta lohkopin-
nasta eli kide on lohjennut poikki.
Lohkopinta on suurimmaksi osaksi
syöpymätön. Lohkeaminen on siten
verrattain nuori tapahtuma, ja ehkä
tulosta pegmatiitin louhinnasta.

Kidepinnoilla on ruskeina läikkinä
saviainesta, ilmeisesti kaoliinia. Kide-
pinnoilla ei havaitse selväpiirteisiä syö-
pymiskuoppia, kuten monien muiden
esiintymien topaaseissa. Pinnat eivät
kuitenkaan ole täysin kirkkaita vaan
himmeitä.

Tämä pikainen jättitopaasin tarkas-
telu osoitti, että kide on pystysuunnas-
sa paljon lyhyempi kuin Viitaniemen
kirjallisuudessa ja kuvissa julkaistut
pienet topaasikiteet yleensä. Jos se on
ollut mittasuhteiltaan samanlainen
kuin pienemmät topaasit, niin se on
ollut ennen katkeamistaan kaksi tai
kolme kertaa pidempi.

Ehkäpä Viitaniemen vanhan peg-
matiittilouhoksen kivikasoissa odottaa
yhä tämän topaasikiteen kookas kanta
jonkun sitkeän ja onnekkaan tarkkoja
silmiä! 

Jalotopaasin pinta on lohkotasoilta liuennut veistoksellisiksi syöpymiskuvioiksi. Kuvattu
polarisaatiomikroskoopilla läpikulkevassa valossa. Kuvan leveys 3 mm. Kuva: Kari A. Kin-
nunen

Viitaniemen jalotopaasin fluidisulkeumat ovat repaleisia reunoiltaan. Tämä kertoo topaa-
sin kokemasta luonnon lämpökäsittelystä. Se on laajentanut sulkeumien vesiliuosta ja rik-
konut onteloita, jolloin neste on tunkeutunut sulkeuman viereen. Polarisaatiomikroskoop-
pikuva ja kuvaleveys 2 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Tapaamisia Kaatialan
mineraali- ja luontopäivillä
Syyskuun alussa tuli käytyä Kaatialan
luontopäivillä. Kesäkuussa alkanut
monen kuukauden ”käsistä karannut”
remonttien ketjureaktio oli syrjäyttä-
nyt kiviharrastuksen miltei kokonaan,
lisäksi mystiset niveloireet ovat loppu-
vuodenkin kenttätöitä vähentäneet ra-
justi. Tulevaisuus näyttää, miten ensi
kausi onnistuu.

Kaatialan vanha louhosalue oli vä-
keä väärällään ja hetken luulin, että nyt
tuli ajettua pörisevällä italialaisella pas-
takattilallani (tuttavallisemmin asunto-
auto Taigulla) väärään paikkaan. Oli
mukavaa tavata vanhoja kivikavereita
pitkästä aikaa, ja rupatella veteraani-
harrastajien kanssa erinäisistä aiheista.
Lakeuden kivikerhon katoksen luona
tuli tiirailtua tungoksen läpi kivinäyt-
teitä ja bongasin uuden kirjan nimeltä
Kivien kukat, minkä omakustanteen oli
hiljattain julkaissut Arto Kaustinen.
Kerrassaan mainio kuvakirja kivistä –
kuvateksteistä päätellen kirjoittajalla on
erinomainen huumorintaju, ikään

– Kaatialan kautta Seinäjoelle
Käyntiä Kivisillä Aroilla

Haapaluomasta löytynyt
jaloturmaliini. Mauno ja
Ritva Aron kokoelmat.
Kuva: Ritva Aro.

Joel Dyer

Mauno Aro (vas.) ja Arto Kaustinen
Kurikan Jurvan jalo- ja korukivimessuilla
vuonna 2012. Arto Kaustinen on kirjoit-

tanut liki 300-sivuisen Kivien Kukat -
kirjan, joka julkaistiin keväällä 2015.

Kuva Satu Hietala, GTK
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kuin suuresti arvostamani kivitohtori
Martti Lehtisen tyyliin.

Kaatialassa tapasin myös seinäjoke-
laiset Ritva ja Mauno Aron, jotka ovat
kivisiä polkuja tarponeet jo vuosikym-
meniä. Maunon auton takakontissa
kimalteli kovin mielenkiintoisia näyt-
teitä, mutta hälinän keskellä pidempi
juttutuokio ja mahdolliset näytteiden
ostamiset jäivät valitettavasti väliin.
Sanoin itselleni, että kyllä tähän asiaan
vielä palataan, ja kenties pääsen paris-
kuntaa tapaamaan heidän kotonaan-
kin.

Route 67 –
Seinäjoki kutsuu

Pyhäinmiesten päivänä päätin, että
Kaatiala kutsuu jälleen, sillä aiempien
mielenkiintoisten fosfaattinäytteiden
analyysit ulkomailla tuottivat mielen-
kiintoisia uutisia, joista ehkä kerrotta-
koon joskus myöhemmin, sillä tutki-
mukset ovat kesken. Olen huomannut,
että esim. juhannuksen tai muiden
pyhien aikana louhoksella voi olla ver-
rattain hiljaista, ja silloin kivien kans-
sa saa keskustella aivan rauhassa, sekä

vaihtaa satunnaisen korpin kanssa pari
raakkuvaa ajatusta, raikkaassa luonnon
helmassa. Mieleen tuli taas Aron pa-
riskunta, ja silloin ajattelin, että olisi
korkea aika ottaa yhteyttä.

Seuraavana viikonloppuna suunn-
aksi otettiin Taigun kanssa Seinäjoki,
kun kerran puhelimessa Mauno oli
toivottanut tervetulleeksi kyläilemään.
Yhdelle tutulle olin lisäksi saanut teh-
täväksi hankkia erään hyvän kivinäyt-
teen ja Mauno vakuutti että ”kyllä löy-
tyy”. Muita syitä reissuun ei sitten tar-
vittukaan, olivathan kyseessä veteraa-
niharrastajat, joiden kanssa on aina
mukava huastella.

Murikoita,
murkinaa ja jorinaa
Mauno ja Ritva Aro ottivat minut en-
nestään tuntemattomana sydämellisesti
vastaan, josta olin kovin otettu. Tun-
tuu siltä, että monilla kivi-immeisillä
on taito tulla toimeen keskenään oi-
vallisesti, eikä puheenaiheista tule juuri
puutetta, vaan vierailut saattavat ve-
nähtää tilanteen salliessa pitkäänkin.
Harmitti tavallaan, että seuraavana
päivänä oli isänpäivä, joten jouduin
palaamaan kotiin vielä samana iltana.
Teetä siemaillen ja Ritvan evästyksistä
nauttien puheltiin sitä sun tätä kivihar-
rastuksesta, menneistä vuosikymmenis-
tä ja hieman asioiden nykytilastakin.

Komeita punertavia turmaliineja Haapaluomasta. Kuva: Joel Dyer

Mauno-isäntä aarteidensa luona muistelemassa. Kuva: Joel Dyer
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Kivien pyörittelyä
1980-luvulta lähtien
Haastatellessani Maunoa ja Ritvaa sel-
visi, että heidän kiviharrastuksensa al-
koi 1970- ja 80-lukujen taitteessa.
Heidän saatuaan Seinäjoen asuntonsa
rakennettua valmiiksi, pariskunta poh-
ti mitä tehdä vapautuneella ajallansa.
Pariskunta sattui menemään viikonlo-
pun kivi- ja hiontakurssille eräässä opis-

tossa, ja silloin taisi kuuluisa ja paha-
enteinen ”kivimäkäräinen” iskeä sala-
kavalasti hampaansa osallistujiin. Mau-
non ja Ritvan käydessä kurssilaisten
kanssa Simpsiön sinikvartsipaikassa
kuumeiset silmät sitten eivät enää näh-
neetkään muuta kuin kauniita, lumot-
tuja ja värikkäitä mineraalikunnan
edustajia. Kovin tutulta kuulostavat
tuon tapaiset tarinat.

Lyhytkurssilta
Rovastin oppilapsiksi
En muista tarkkaan, miten Ritva ja
Mauno tapasivat tulevan mentorinsa,
oppi-isänsä, jolla oli suuri merkitys
heidän harrastuksensa kehittymiselle ja
kroonistumiselle, jos niin saa sanoa.
Eläkkeelle jäänyt rovasti Lauri Lehtola

(1906–1990) Etelä-Pohjanmaalta oli
melko persoonallinen henkilö, ja ko-
vasti kiinnostunut luonnosta ja erityi-
sesti kivistä. Lehtola suoritti eläkkeellä
jopa geologian perustutkinnon. Ritva
kertoi, että hänellä on muistoja siitä
kuinka rovasti 80-luvulla opetti heille
kideoppia perunoita eri muotoihin
veistämällä! Menetelmä oli kuulemma
havainnollinen ja tehokas. Itsekin tuon
tapaista kaipaisi sen sijaan, että littei-
den kirjojen sivuilta tai tylsältä tieto-
koneen ruuduilta epätoivoisesti yrittäisi
ymmärtää kideluokkien symmetrioita
ja monimutkaista teoriaa.

Rovasti Lauri Lehtola jätti jälkeen-
sä sekä itse kerättyjä että ostettuja laa-
tunäytteitä käsittävän hienon kiviko-
koelman. Onnettomien sattumien
vuoksi kokoelma on nyt hajallaan eri
paikoissa ja osa näytteistä on maannut
jo pitkän aikaa laatikoissa, tulevaisuus
täysin avoinna. Näytteiden nykytilaa
ja sijoittamista selvittelee parhaillaan
GTK:n kansannäytetoimistosta Satu
Hietala.

Haapaluoman, Kaatialan
ja Seinäjoen taikakolmio
Sekä Ritva että Mauno ovat viettäneet
lukuisia tunteja ja päiviä etsien kiviaar-
teita läheisistä louhoksista tai rakennus-
työmailta. Mietin, että jos kartalla ve-
tää viivan Haapaluoma–Kaatiala–Sei-
näjoki -välille, muodostuu ikään kuin
käänteinen Bermudan kolmio, jonka
alueella tuntuu mystisesti ”nousseen
maasta” kaikenlaisia mineraaliaarteita,
sen sijaan, että tutkalta katoaisi yhtäk-
kiä kaikenlaista, keskellä merta.Isokokoista kolumbiittia Kaatialasta. Kuva: Joel Dyer

Ritva ja Mauno Aron näytteitä Kurikan Jurvan jalo- ja korukivimessuilla 2012. Kuva:

Satu Hietala, GTK

1990-luvun alkupuolella kivimessut olivat
erittäin suosittuja alan harrastajien keskuu-
dessa, joita siihen aikaan olikin todella pal-
jon. Oi niitä aikoja. Peräseinäjoen kivi-
messujen ensimmäinen messukyltti on vuo-
delta 1990. Pari vuotta myöhemmin kyltti
on saanut jo väriä pintaasnsa.
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Joka tapauksessa ne henkilöt, jotka
ovat saaneet asua – varsinkin 1980–90
lukujen kulta-aikoina – lähellä mainit-
tuja keräilyalueita, ovat olleet poikke-
uksellisen etuoikeutettuja. Maunolla
oli kaiken lisäksi hyvä tuttu työnjoh-
tajana Haapaluomassa, silloin kun lou-
hostoiminta oli vielä käynnissä. Työn-
johtaja kuulemma soitti aina välillä
Maunolle, kun jotakin mielenkiintois-
ta löytyi räjäytysten tai louhinnan myö-
tä, ja suositteli Maunoa kipaisemaan
nopeasti paikalle.

Myös Kaatialaa ovat Arot kolunneet
loputtoman monia kertoja, ja sen voi
uskoa, kun katsoo upeita näytteitä hei-
dän näytehyllyissään ja varastoissaan.
Kaatialan Kimmo-turmaliinistahan on
kirjoitettu 2000-luvun alussa, ja tämä
iso, hieno vadelmanvärinen turmalii-
nisiivu on todella hieno, yhdessä pää-
dyssä olevien erikoisten pikkukolmioi-
denkin vuoksi.

Seinäjoen ja Nurmon alueelta taa-
sen Mauno on löytänyt ratatöiden an-
sioista mahtavia antimoninäytteitä, ja
jonakin päivänä minäkin vielä jollakin
konstilla hommaan itselleni yhden hy-
vän sellaisen näytteen – olisikohan
muutaman päivän urakkahommaa tai
jotakin tarjolla?

Hiontaa ja opetustyötä
Erityisesti Mauno on harrastanut ki-
vien hiontaa jo pitkään, sekä kivipii-
reissä että omassa autotallissa tai pa-
jassa. Seinäjoen Kansalaisopistolla on
järjestetty jo vuosikymmeniä erilaisia
hionta- ja korunvalmistuksen kursse-
ja. Kun kivipiirin edellinen opettaja
sairastui ja jäi pois, Mauno tuli tilalle,
ja viihtyi hionnanopettajana peräti
noin 24 vuoden ajan. Miehessä kun on

insinöörinkin vikaa, joten hiontakonei-
den huolto ja laitteiden rakentelukin
sujui mainiosti. Ritva taasen avusti
muissa käytännön asioissa, ja auttoi
mukavana ihmisenä varmasti siinäkin,
että muut kivipiirin naiset viihtyivät
paremmin kivi-illoissa.

Kun Maunolle tuli 70 vuotta mit-
tariin, niin hän päätti että nyt saa joku
muu jatkaa. Ida Huolman – hyvistä
kivilöytäjän taidoista ja minihevosista-
kin tuttu – Peräseinäjoelta on jatkanut
opettamista ja avustamista hyvin varus-
tetulla kivipajalla.

Vöyriläisen hirsi-
rakennuksen hienouksia
Ritva ja Mauno Arolla oli pitkään haa-
ve siirtää ja uudelleen pystyttää komea
vöyriläinen hirsirakennus sivuraken-
nuksineen isolle joenrantatontille, jon-
ka Arot olivat jo aiemmin hankkineet
lähialueelta. Hartiavoimin, kiviystä-
vien avustamana, rakennukset saatiin
pystyyn, vaatien paljon kovaa työtä ja
sitkeyttä. Nykyisin mökkitontilla on
pystyssä komea kaksfooninkinen pää-
rakennus, sekä pari muuta matalam-
paa talousrakennusta, pienen sauna-
mökin lisäksi.

Päärakennuksen alakerta sekä osin
yläkerta on vuosien saatossa kalustet-
tu vanhoilla pohjalaisilla talonpoikais-
huonekaluilla ja kokonaisuus on tak-
koineen autenttinen, sekä oikein ko-
toisa ja miellyttävä. Suosittelen kesä-
kaudella mökkivierailua, mikäli joskus
Aroja menette tapaamaan ja heidän
aikatauluunsa sellainen sopii. Yläker-
rassa on myös esillä valikoituja hieno-
ja mineraalinäytteitä sekä kotimaasta
että ulkomailta.

Harmikseni Merikarvialta asti tuo-

tu järjestelmäkamerani oli jäänyt Aro-
jen eteiseen, joten kirjoittajan piti pär-
jätä mökkivierailun ajan pelkästään
pojalta juuri ostamallani kännykällä,
jossa oli hieman liikaa ”älyä” ja omi-
naisuuksia opeteltavaksi nopeasti ja
puolihämärässä. Kaiken kukkuraksi
huomasin vasta kotonani, että huolel-
la suojakankaaseen varalta laittamani
digipokkari oli koko toimituksen ajan
takkini taskussa ja takki päälläni! Että
sitä voikaan olla niin hajamielinen.
Onneksi Arot lähettivät perääni lisä-
kuvia, jotta koko homma ei olisi men-
nyt mönkään. Lisäksi Satu Hietalan
kuva-arkistosta löytyi sopivia kuvia tä-
män jutun elävöittämiseen.

Kivenmurikoita
toisensa perään – siispä
uusintaottelu tiedossa
Kun kiertelin Arojen kotona sekä mök-
kitontilla, ilmeni, että aina vaan lisää
hyllyjä, ämpäreitä, pahvi- ja puulaati-
koita sekä kaappien vetolaatikoita löy-
tyi, joista Mauno kiskaisi välillä esiin
oivallisen varakivinäytteen. Isäntä sa-
noikin, että kun niitä kiviä on yksin-
kertaisesti kertynyt vuosien aikana lii-
kaa, niin luopuu hän mieluusti monis-
takin näytteistä pienestä korvauksesta.

Päätinkin että ensi vuonna, valoi-
sampaan aikaan, pitää lähteä uudestaan
vierailulle, paremmalla ajalla. Täytyy
yrittää hommata itselleen paljon hiu-
kan rumia, toisten hylkäämiä kakkos-
kiviä, joista voi vaikka sekundäärimi-
neraaleja tai muita mielenkiintoisia
mikromineraaleja löytyä, hyvällä on-
nella ja huolellisella mikroskooppityös-
kentelyllä. Siispä kiitokset vielä kerran
Ritvalle ja Maunolle ja toivottavasti
nähdään jo ensi vuonna! 

Arojen viihtyisä hirsimökki on kodikkaasti kalustettu ja tietysti pullollaan kiviä. Kuvat: Ritva Aro
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Luonto fasettihiojana
Kari A. Kinnunen, GTK

M arko Haapala lä-
hetti syksyllä
tunnistettavak-
seni pari löytä-
määnsä erikoista
irtokiveä Ou-

lunsalosta, Oulun eteläpuolisen lento-
kentän viereisestä harjujaksosta. Toinen
kivi oli kellertävä, kalsedonimainen ja
toinen kalkkikiveä, dolomiittia. Keller-
tävä kivi muistutti Vuotson kalsedo-
neja ja Lapin keltakvartseja. Se toi
myös mieleen Etelä-Pohjanmaan Po-
janluoman keltakvartsit.

Markon kalsedonimaisen kiven
määritin mikroskoopilla ja ominaispai-
non määrityksellä. Kivi on keltaisen
ruskeaa, hienorakeista kvartsiittia, geo-

logien ammattisanastolla serttiä. Väri
aiheutuu kiven halkeamiin tunkeutu-
neesta rautapitoisesta vedestä, josta on
saostunut halkeamiin ja kiteiden rae-
rajoille rautasaostumana. Kiven paino
on 9,57 grammaa ja läpimitat 30, 21
ja 13 mm. Ominaispaino on 2,65.
Kvartsirakeiden keskimääräinen läpi-
mitta on 0,2 mm.

Ruskehtava hienorakeinen sertti on
Lapin ja Pohjanmaan rannikkoseutuja
lukuun ottamatta irtokivenä harvinais-
ta, mutta todella erikoiseksi sen tekee
poikkeava ulkomuoto. Markon pikku-
lohkareen pinnoilla on kuin fasetteja.
Yleensähän pitkälle pyöristyneet loh-
kareet ovat kuperiksi pinnoiksi hiou-
tuneita. Selityksiä ei ole monia. Yleen-

Rub’ al Khali (Empty Quarter) on suurin nykyinen hiekkaerämaa.
Se sijaitsee Saudi-Arabiassa. Kuva: Wikimedia Commons.

sä vain tuulen puhaltama hiekka ku-
luttaa kiviin sisäänpäin kallistuvia fa-
settipintoja. Kysymyksessä olisi siten
ventifakti eli tuulitahokas. Niitä syn-
tyy kuumilla ja kylmillä aavikoilla, ym-
päristöissä, joissa kasvillisuus ei peitä
maata.

Perämeren rannikon maaperästä on
tavattu satunnaisesti ventifakteja. Nii-
tä on löydetty Oulusta Kokkolaan
saakka usein sorakuopista. Oulunsalon
ventifaktin löytöpaikan alapuolinen
kallioperä kuuluu Muhoksen sedi-
menttikivien muodostumaan. Se on ki-
lometrin paksuinen kivipatja, joka on
vajonnut kilometrin verran alaspäin
kallioperän liikuntojen seurauksena.
Näin vajoamassa on säilynyt muuten

14 Kiviharrastajan Kuvalehti
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Marko Haapalan Oulun-
salon harjusta löytämä
serttikivi, joka muodol-
taan on ventifakti eli
tuulitahokas. Kuvat:
Marko Haapala. Kartta-
kuvassa löytöpaikka on
merkitty nuolella harju-
jakson keskivaiheille,
GTK:n Maankamara
karttapalvelu.
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harvinaisia kivilajeja aivan samoin kuin
läheisellä Hailuodon alueella. Kum-
paankin alueeseen liittyy karkeamman
aineksen, soran, kivettyneitä kerroksia
eli konglomeraatteja. Niitä voi perus-
tellusti pitää ventifaktin emäkivilajina.

Suomen ensimmäiset ventifaktit
löysi ja tunnisti GTK:n geologi Valto
Veltheim 1960-luvulla, kun hän val-
misteli väitöskirjaansa Perämeren poh-

jan ja sen rannikkoseudun pikkukivis-
tä. Veltheim oli työskennellyt pitkään
ulkomailla, joten harvinaiset kivien ku-
lumamuodot olivat hänelle tuttuja.
Veltheim oletti väitöskirjassaan näiden
ventifaktien olevan paljon vanhempia
kuin nykyiset maalajit. Hänen mu-
kaansa ne olisivat peräisin ikivanhois-
ta, mesoproterotsooisen aikakauden se-
dimenttikivien karkeammista kerrok-

sista , konglomeraateista, joita esiintyy
Perämeren pohjassa, Hailuodossa ja
Muhoksen syvänteessä. Piehingin maa-
perässä on yksi rikkaimmista ventifak-
tien esiintymistä. Siellä ventifakteja on
tavattu, ei vain irtokivinä, vaan myös
kiinnittyneenä metamorfoitumatto-
miin konglomeraattilohkareisiin.

Yli 1300–1200 miljoonaa vuotta
sitten nykyinen Perämeren alue oli aika

Oulunsalon ventifaktin pinnan fasettirakenne. Kun kiveä hieman kastellaan tai kevyesti öljytään, niin sen kolmiulotteinen muoto saadaan
heijastuvassa valossa tarkkaan dokumentoitua. Kiven läpimitta 30 mm. Löytäjä: Marko Haapala. Kuvat: Kari A. Kinnunen.

16 Kiviharrastajan Kuvalehti



17MINERALIA    4 / 2015

ajoin kuivaa aavikkoa ja välillä meren-
rantaa. Kasvillisuus puuttui tyystin
tuohon maailman aikaan. Aavikon
hiekkaa puhalsivat voimakkaat tuulet,
ja samalla kvartsirakeet hioivat pikku-
kiviä ja lohkareita hiekkapuhalluksen
tapaan. Perämeren kallioperä sijaitsi
silloin kuumassa tropiikissa, nykyisen
Etelä-Afrikan kohdalla (noin 20 tai 25
astetta päiväntasaajan alapuolella, mi-
tattu 1250 Ma mukaan), mikä on sel-
vitetty paleomagneettisten mittausten
avulla. Namibian nykyisistä ventifak-
teista on erinomaisia näytteitä isoim-
missa kivimuseoissa, esimerkiksi Es-
poon GTK:n Geonäyttelyn kivigalle-
riassa.

Ventifakteja on löydetty myös vii-
meisen jääkauden ja sen jälkeisen ajan

rantahiekan kuluttamana Lounais-
Suomen rannikolta, Itä-Suomesta ja
Vuotson alueelta Lapista. Näitä lohka-
reita ovat tutkineet mm. Joakim Don-
ner, Kalevi Hokkanen ja Aimo Kejo-
nen. Näissä ventifakteissa tosin ei ha-
vaitse fasetteja vaan niiden pinta on
hioutunut aaltoilevaksi ja puolikiiltä-
väksi. Syynä fasettien puuttumiseen
näiden löytöpaikkojen kivien pinnoil-
ta on jääkauden lopun ja sen jälkeisen
ajanjakson lyhyys. Tuuli ei ole ehtinyt
hiekkapuhaltamaan kivien pintoja riit-
tävän pitkää aikaa.

Marko Haapalan ventifakti löytyi
varsin läheltä Oulunsalon tuulipuistoa.
On houkuttelevaa miettiä, että nuo
energiamyllyt olisivat tuottaneet mo-
ninkertaisesti enemmän sähköä, jos

ammoiset autiomaan tuulet, jotka hi-
oivat kiviin fasetteja, yhä puhaltaisivat.
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Espoon GTK:n Geonäyttelyn Vihannin tuulen hiomat kivet, ventifaktit, ovat samankaltaista kellertävää serttiä kuin Marko Haapalan
Oulunsalon löytö. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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S uomessa geologian tie-
teenala on ollut kan-
sainvälisesti tarkastellen
korkealla tasolla, ja kar-
toitustöitä on mm. Vä-
hässäkyrössä tehty use-

an asiantuntijan voimin 1800-luvun
loppupuolelta alkaen ja 1900-luvulla.
Maankamara on pääosin Kyrönjoki-
laaksoon ja vanhoihin merenlahtiin
syntyneitä sedimenttien täyttämiä al-
taita, jotka on maataloustoiminnalla
muutettu peltoaukeiksi. Kaupungin-
osassa on metsittyneitä kumpumoree-

Teksti ja kuvat: Asko Myntti

nikenttiä ja ojitettuja nevoja. Avokal-
lioiden osuus kokonaispinta-alasta on
suhteellisen pieni.

Vähänkyrön kallioperä on ikivan-
han kuluneen vuoren tyviosaa ja kuu-
luu 1870–1890 miljoonaa vuotta van-
hojen granitoidien alueeseen. Alueen
kalloperä on siis lähes 2 miljardia vuot-
ta vanha. Kirjallisuudessa Vähäkyrö
mainitaan kuuluvan osana Vaasan gra-
niittialueeseen. Heikki Väyrynen suo-
ritti v. 1916 kunnan alueella vuorilaji-
en kartoitustyön ja käytti aineistoa
1920 valmistuneessa väitöskirjassaan.

Alueen kallioperästä valmistui kar-
toitustyön seurauksena kivilajikartta.
Päätelmät kallioperän laadusta on tehty
avokallioista ja ilmeisesti myös siirto-
lohkareista tehtyjen havaintojen ja ki-
vinäytteiden mikroskooppitarkastelun
perusteella sillä oletuksella, että siirto-
lohkareet ovat irtaantuneet pääosin
paikallisesta kallioperästä. Heikki Väy-
rysen työtä on käytetty Suomen geo-
logisen yleiskartan Vähänkyrön aluet-
ta kuvaavassa osuudessa.

Geologista kartoitusta on Heikki
Väyrysen jälkeen jatkettu useaan ottee-
seen. Viimeisimmät kartoitustiedot
tullaan esittämään GTK:n uudessa
miljoonakartassa. GTK:n Maankama-
ra-sovelluksella uusinta kartoitustietoa
voi jo tarkastella netissä.

Viimeisimmän jääkauden arviolta
2–3 kilometriä paksu mannerjää repi
mukaansa irralliset maalajit ja paikoi-
tellen kiintokalliota arviolta 6–9 met-
riä. Sulamisvaiheessa jäätikön seassa
ollut kiviaines rikastui sen pinnalle.
Jäätikön lopullisessa sulamisvaiheessa
noin 8 000 vuotta sitten kiviaines ker-
rostui Vähänkyrön alueella pohjamo-
reenin tai kiintokallion päälle kumpu-
moreenikentiksi. Jäätiköitymisen
suunta oli tuolloin yhtäjaksoisesti ku-
tistuva eli sulava. Nykyisellä rannikol-
la mm. Raippaluodossa on näkyvissä
vuosimoreeneja, toiselta nimeltään De
Geer moreeneja tai pyykkilautamoree-
neja.

Siirtolohkareet ovat mannerjään
kiintokalliosta repimiä kappaleita. Vä-
hässäkyrössä kookkaita siirtolohkarei-
ta on etenkin kumpumoreenien pin-
noilla. Suuret siirtolohkareet kulkeu-
tuvat vain harvoin pitkiä matkoja man-
nerjäätikön mukana. Vähänkyrön alu-Vähänkyrön pitäjän vuorilajikartta, Heikki Väyrynen 1916. Piirros: GTK:n karttapiirrokset.

Säilyttämisen arvoisia
siirtolohkareita ja tarinapaikkoja
Vaasan seudulla

Säilyttämisen arvoisia
siirtolohkareita ja tarinapaikkoja
Vaasan seudulla
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een noustessa merestä lohkareet ja
kumpumoreenimäet olivat meren aal-
tojen rantaeroosiolle alttiina. Meren-
pinnan vaihtelut ja aallokko huomioi-
den moreenikummut olivat alttiina
veden ja jään eroosiolle satoja vuosia.
Hieno sedimenttiaines kulkeutui aal-
lokon mukana alaspäin mataliin me-
renlahtiin ja Kyrönjoen laaksoon. Loh-
kareet tulivat samalla hyvin näkyviin.

Tapasin Tampereen kivimessuilla
2012 Geologian tutkimuskeskuksessa
(GTK) työskentelevän geologin FL
Aimo Kejosen. Hän on Suomen luo-
latutkija no:1 ja on kirjoittanut aiheesta
kirjan. Juttelin hänelle joistakin Vähäs-
säkyrössä olevista siirtolohkareista ja
kallion avoraosta ja pyysin käymään.

Kejosen Pohjanmaalle suuntautu-
neen inventointimatkan Vähäkyrö-
osuus toteutui 16.7.2013, ja hän tuli
yhdessä GTK: n tutkimusavustaja Joo-
nas Toivosen kanssa. Inventointiin
kuului mm. kohteiden sijaintipaikko-
jen haku maastosta ja määrittely kar-
talle. Arvioitiin siirtolohkareiden koot
ja luolien tilavuudet mittauksilla. Uu-
det tarinat kirjattiin ja kohteet valoku-
vattiin. Intensiivisen päivän aikana
ehdimme tutustumaan Vähänkyrön
Saarensivun, Torkkolan sekä Merikaar-
ron kylien alueilla oleviin, lähes kym-
meneen kohteeseen.

Saarensivun Hirmutuskivi,
siirtolohkareluola ja
silokallion avorako
Saarensivulla on noin sadan metrin
säteellä toisistaan kolme geologisesti
mielenkiintoista kohdetta, Hirmutus-
kivi, siirtolohkareluola ja silokallion
avorako. Kohteet sijaitsevat Kalevi Lal-
lin mailla, kyläkeskuksesta noin kah-
den kilometrin päässä lounaaseen ja
Saarensivun kylätien vasemmalla puo-
lella noin 500 metrin etäisyydellä hiek-
katiestä.

Katkelma Aimo Kejosen sähköpos-
tista – kun suunnittelimme Vähänky-
rön inventointipäivän ohjelmaa: ”Hir-
mutuskivikin sitten löytyi. Sekin on
ollut listallani. Hirmutuskiven luona
pienen peltosaarekkeen vieressä pitäisi
vielä olla pienehkö lohkareluola Pako-
kellari, jossa yhden lähitalon väki oli
Isonvihan aikana venäläisiä piilossa,
kun nämä Napuen taistelun jälkeen
ryöstelivät Kyrönjokilaaksoa”. Itse
muistan Hirmutuskiven lapsuusajalta,
jolloin yritin kiivetä kiven päälle, myös
siirtolohkareluola tuli tutuksi. Samoilla
reissuilla löysin myös silokallion avo-
raon, josta osasin Kejoselle kertoa.

Hirmutuskiven nimen alkuperästä
ei minulla ole tietoa. Nimi saattaa vii-
tata kiven muotoon, joka lohkeilun
takia on aika hirmun näköinen. Hir-

Hirmutuskivi Saarensivulla 2014. Siirtolohkareluola Saarensivulla, kuvassa geologi ja luolatutkija
Aimo Kejonen sekä tutkimusavustaja Joonas Toivonen 2013.

mutuskivi ja siirtolohkareluola doku-
mentoitiin Kejosen käynnillä.

Lapsuudessani löytämääni avorakoa
en vuonna 2013 löytänyt. Niityn reu-
nassa on suuri, kahtia haljennut siirto-
lohkare. Ajattelin, että muistikuva avo-
raosta oli väärä. Nyt syksyllä 2014 pai-
kallishistorioitsija Risto Kiviranta pyysi
minut oppaakseen Hirmutuskivelle.
Maastokäynnillä katsastimme Hirmu-
tuskiven sekä siirtolohkareluolan lisäksi
moreenimaastoa ja kallioita Hirmutus-
kivestä noin 150 metriä pohjoiseen ja
löysimme silokallion avoraon! Halkea-
ma on tasaleveä, noim 60 cm. Mikä
mielenkiintoisinta, ilmeni, että toinen
osa silokalliosta oli vajonnut noin 60
cm alemmalle tasolle. Avorako näyt-
täisi olevan mahdollisesti maanjäristyk-
sen aiheuttama revähtymä, joka syn-
tyy reippaasti alle sekunnissa! Selvitte-
ly asian tiimoilta jatkuu mm. syntymis-
ajan ja avoraon pituuden ja syvyyden
suhteen.

Torkkolan Ryssänkivi,
Nenäkivi ja Rautalammi
Ryssänkivi on kumpumoreenikentän
päällä oleva kookas siirtolohkare noin
puolen kilometrin etäisyydellä kylän
asutuksesta lounaaseen, Torkkolan ky-
lätien varrella, noin 15 metrin etäisyy-
dellä hiekkatien vasemmalla puolella.
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Nimen historiasta on muistitietoa Raili
Rantamäellä siten, että hänen ollessaan
paimenessa 40-luvulla oli kerrottu use-
an henkilön taholta tietoa, että venä-
läisiä oli haudattu kiven juurelle.

Nenäkivi on silokallion päällä oleva
siirtolohkare noin 1,5 kilometrin etäi-
syydellä kylän asutuksesta lounaaseen,
Torkkolan kylätien oikealla puolella
tien välittömässä läheisyydessä. Nimi
Nenäkivi on Raili Rantamäen mukaan
perinnehistoriallinen ja hän on kuul-
lut sen useita kertoja. Lohkare tuli eri-
tyisen ajankohtaiseksi, kun tuulivoima-
puiston tiejärjestelyt edellyttivät suu-
ria maastotöitä tien oikomiseksi ja le-
ventämiseksi ja Nenäkivi oli vaarassa
tuhoutua. Antti Latvala soitti ja ker-
toi, että tielinjaus näytti pahalta ja
merkkikepit oikaisivat reitin siten, että
Nenäkivi olisi poistettu.

Organisoin työpaikalleni Vaasan
kaupungin ympäristöosastolle tammi-
kuussa 2014 kokouksen aiheesta ”Vä-
hänkyrön tuulivoimapuiston Torkko-
lan alueen historiallisen ajan muisto-
merkit ja tarinapaikat sekä siirtolohka-
reet”. Paikalla olivat Sven Mattas
(EPV) ja Pohjanmaan museon museo-
tutkija Kaj Höglund sekä allekirjoitta-
nut. Taustalla oli FT Pirjo Rantamäen
lausunto YVA-vaiheessa Vähänkyrön
Torkkolan tuulivoimahankkeesta ja
rakennettavalla alueella olevista histo-
riallisista kohteista ja paikoista.

Sudenporttia on tuulivoiman tien-
rakentamisen yhteydessä nyt 2014 va-
hingoitettu. Tieto Sudenportista ei ol-
lut kulkenut hankkeen johdolle Ran-
tamäen Ely-keskukselle 16.8.2010 lä-
hettämästä kirjeestä huolimatta. Koh-
teita ei ole rekisteröity muinaisjäännös-
rekisteriin osittain em. syystä.

Rautalammi sijaitsee heti Nenäki-
vestä lounaaseen tien vasemmalla puo-
lella. Lampi on nykyisin metsää kas-
vava alue. Vielä 1980-luvulla alue oli
soistunut ja siinä kasvoi karpaloita.
Kohdetta on nyt 2014 tiehankkeen
takia pienennetty. Paikassa kasvaa Vä-
hässäkyrössä suhteellisen harvinainen
maariankämmekkä.

Yhteenvetona Nenäkivestä ja Rau-
talammista voidaan arvioida, että esi-
historiallisena aikana on paikassa saat-
tanut olla rautakautinen merkkipaik-
ka, koska paikalla on ollut hyvin eri-
koinen siirtolohkare ja nimensä mu-

Silokallion avorako Saarensivulla 2014.

Ryssänkivi Torkkolassa 2014.
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kaisesti lampi. 20 metrin korkeuskäy-
rä lävistää alueen ja Torkkolan kohdas-
sa on tuolloin ollut saaria.

Pohjanmaan museon Kaj Höglund
totesi, että vaikka kohteet eivät ole re-
kisteröityjä historiallisen ajan muinais-
jäännöksiä, ovat ne silti kulttuuri- ja
paikallishistoriallisesti arvokkaita ja ne
on säästettävä mahdollisuuksien mu-
kaan. Kohteilla on mahdollisuus pääs-
tä muinaisjäännösrekisteriin mm. ta-
rina- ja tapahtumapaikkoina.

Sudenportti,
Ryssänpotti ja Iikivi
Sudenportti sijaitsi puoli kilometriä
eteenpäin Nenäkiven ja Rautalammin
paikasta eteenpäin. Porttivaikutelma
syntyi siitä, että siirtolohkareet olivat
molemmin puolin tietä ja melko lähellä
sen reunoja. Oikeanpuoleisessa kivi-
ryhmässä oli aikaisemmin pieni siirto-
lohkareluola. Pääkivi oli haljennut kah-
teen osaan siten, että rako oli lähes
metrin levyinen. Aarno Akkola kertoi
1970-luvulla allekirjoittaneelle, että
paikan nimi johtuu seuraavasta tapah-
tumasta: ”Luolassa pidettiin lampaita
öisin suojassa. Päivisin ne olivat niityil-
lä. Susia liikkui tuolloin alueella run-
saasti laumoittain. Eräänä aamuna,
kun paimenet olivat noutamassa lam-
paita laitumille – oli yhdestä lampaas-
ta vain pää jäljellä ja muilta osin se oli
joutunut susien suihin”.

1970-luvulla Torkkolan kylätietä
levennettiin ja Sudenportin oikean
puoleisen osan siirtolohkareluola räjäy-
tettiin pois. Tien levennys oli isäntien
yhteinen päätös ja välttämätön siksi,
että maatalouskoneet, kuten kylvöko-
neet ja puimurit, olivat paljon suurem-
pia verrattuna aikaisempaan aikaan.

Sudenporttiaiheesta järjestettiin
tammikuun lopussa 2014 toinen ko-
kous (jatkoa tammikuun kokoukselle)
ja lisäksi tehtiin maastokäynti. Läsnä
olivat Sven Mattas (EPV) ja Kaj Hög-
lund (Pohjanmaan museo) sekä Tork-
kolassa myös Christer Öhman (EPV),
sekä allekirjoittanut. Kokous aloitettiin
karttatyöskentelyllä. Mattas totesi, että
Sudenportin kivi tien eteläpuolella on
rikottu aliurakoitsijan ja EPV:n väli-
sen tietokatkoksen seurauksena. EPV:n
käskystä siirtolohkare oli ehditty siir-
tää muutama metriä etelän suuntaan,
mutta kiveä ei ehditty merkitä uudel-

leen nauhalla. Päätettiin käydä paikan
päällä maastossa tarkistamassa tilanne
asioiden selventämiseksi.

Paikalla todettiin, että Sudenportin
tien eteläpuolella oleva kivi oli rikottu
hankkeen vetäjän ja aliurakoitsijan vä-
lisen tietokatkoksen takia vahingossa.
Kookkaat palat olivat maastossa, ja
Christer Öhman osasi ne osoittaa.

Torkkolantien pohjoispuoleinen
Sudenportinosa oli räjäytetty osittain
jo 1970-luvulla tienlevennyksessä.
Pohjoinen osa oli suoraan uuden tie-
linjauksen keskikohdalla. Koska siir-
tolohkareluolaa ei ollut jäljellä ja kivi
merkittäviltä osin oli räjäytetty jo 70-
luvulla, paikalla olleet totesivat, että
tielinjauksen tekemiselle uuden vahvis-
tetun suunnitelman mukaisesti ei ol-
lut estettä. Kantaan vaikutti lisäksi se,
että uusi etelämpänä oleva linjaus olisi
aiheuttanut viivästyksiä ja suuria maas-
totöitä. Sudenportin molemmat puo-
let on nyt kappaleina, mutta tallella.
Paikalle suunnitellaan opaskyltti, joka
kenties tulee olemaan Museoviraston
mallia. Vahingoittuneiden kivien tilalle
kaavaillaan uusia. Pohjanmaan Museo
jatkaa selvitystä Sudenportin rekonstru-
oinnista. Alkuperäiset, rikotut kivet
tulisi säilyttää paikan päällä. EPV:n
Christer Öhman ja Sven Mattas suh-
tautuivat positiivisesti siihen ajatuk-
seen, että Sudenportti rekonstruoitai-
siin EPV:n, museoviranomaisten ja
paikallisasukkaiden kanssa sopien. Asi-
aan tullaan 2016 palaamaan.

Ryssänpotti oli kalliolouhoksen ete-
läpuolella maastossa. Potissa oli aina-
kin keväisin ja sateisena aikana paljon
vettä. Potti tuhoutui, samalla kun kal-
liolouhokselta tehtiin oikotie tuulivoi-
mapuiston tieverkkoa kohti. Oikotien
rakentamiselle olisi mahdollisesti ollut
parempia reittejä, ja kenties kivimate-
riaalin kuljetukset olisi voitu hoitaa
Torkkolan kylätien ja alueen uusien
teiden kautta. Kyseessä on kuitenkin
vain tuulivoimapuiston tilapäinen, to-
sin suuri työmaa. Potin nimen alku-
perästä ei ole toistaiseksi saatu tietoa,
mutta Venäjän vallan aikana Torkko-
lasta on ilmeisesti ollut ratsutieyhteys
Leivannin kautta Laihian Hulmille ja
juomavettä on reitin varrella tarvittu.
Potin tuhoutuminen oli perinnetieto-
arvojen menetyksen lisäksi haitallinen
myös siksi, että pienvesistöillä on suu-

Nenäkivi Torkkolassa 2014.

Suuri siirtolohkare Ryssänpotin maastossa
Torkkolassa 2014, kuvassa paikallishisto-
rioitsija Tuula Akkola.
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ri luonnon monimuotoisuutta lisäävä
merkitys.

Ryssänpotin alueen maastoon tutus-
tuessani löysin melkoisen suuren siir-
tolohkareen. Lohkare on silokallion
päällä ja sen alla on matala luola koko
lohkareen matkalta. Ilmeisesti luola
syntyi siinä vaiheessa kun lohkareen
alueen kohta maankohoamisen myötä
nousi merestä. Tuolloin aallokkotoi-
minta tyhjensi luolan kaikesta hieno-
jakoisesta aineksesta. Lohkare on noin
9 metriä korkea ja neljältä sivulta yhtä
leveä – kuutiokulman muotoinen. Sil-
lä mitalla ja graniitin ominaispaino
(2,6 kg/l) huomioiden arvioituna loh-
kareen paino on lähes 2000 tonnia.

Iikivi sijaitsee Torkkolan kylätien
varrella Korpelan autiotalon kohdassa,
oikealla puolella aivan tien vieressä.
Kivi oli 2013 GTK:n Aimo Kejosen
listalla siitä syystä, että kirjallisen tie-
don mukaan paikassa on tapahtunut
Suomen sodan aikainen kahakka. Ta-
rina on ilmeisesti ollut kartoittajien tie-
dossa, sillä lohkareen nimi on merkit-
ty peruskarttaan. Kivi on nyt doku-
mentoitu myös GTK:n toimesta.

Lopuksi
Perinnetietopaikkojen ja luonnon eri-
tyisten kohteiden säilymisen kannalta
on erityisen tärkeää, että kohteet do-
kumentoidaan ja saatetaan viranomais-
rekistereihin. Muutosvaiheessa asioihin
vaikuttaminen on mahdollista, ja asi-
alliset seikat voidaan ottaa huomioon
jo suunnitteluvaiheessa. Torkkolan ta-
pauksessa olimme osittain auttamatto-
masti myöhässä. Torkkolan tuulivoi-
mapuiston alue on kokonaisuudessaan
yli 800 hehtaaria ja uudet kulkuyhtey-
den tuulivoimaloihin mahdollistavat
maaston käyttöä virkistykseen parem-
min kuin ennen. Alueella on hyvät
puolukka-, mustikka- sekä sienestys-
maastot. Kumpumoreenikenttien pääl-
lä on vähäisiä soistuneita alueita, joita
ei ole ojitettu.  Maaperän tiiviydestä ja
pohjaveden korkeudesta johtuen niis-
sä kasvaa karpaloita.

Aimo Kejosen työ Vähässäkyrössä
oli todella arvokas lisä paikallisen geo-
logian sekä paikallisen perinnehistori-
an tietojen taltioinnin kannalta. Työ on
todella ajankohtaista ja tärkeää siksi,
että paikallisväestö Pohjanmaalla omaa
suuren kiinnostuksen mainittuihin ai-

hepiireihin. Taltioitavaa tietoa on to-
della runsaasti ja yhden kenttäpäivän
aikana tuli käsittelyyn aineistosta vain
murto-osa.

Asko Myntti
puheenjohtaja

Vaasan Korukivikerho r.y.
Vähäkyrö, Torkkola
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S Y Y S KOKO U S
Tampereen Kivikerhon syys-
kokous pidettiin keskiviikko-
na 25.11.2015 klo 18.30 Tai-
valtajien kerhohuoneella.
Syyskokouksen puheenjohta-
jana toimi Veikko Sirén ja
sihteerinä Martti Mäkelä.
Hallituksen jäsenistöön ei
tullut muutoksia vaan kaik-
ki kolme erovuorossa ollutta
jatkavat.

Kokouksen jälkeen katsot-
tiin Tampereen yliopiston
mediaopiskelijoiden kuvaa-
ma ja koostama hieno kivi-

T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  A I E M P I A  T A P A H T U M I A

P IKKUJOULUT
Yhdistyksen pikkujouluja
vietettiin perinteiseen malliin
perjantaina 11.12. Paikalla
oli liki 40 osanottajaa. Äijä-
tontut menivät jo kolme tun-
tia ennen tapahtumaa paikan
päälle keittämään porukalle
riisipuuroa.

Pääkokkina kauhan var-
ressa hääri tuttuun tapaan
Veikko Sirën ja apupoikana
juoksenteli Jukka-Pekka Leh-

JOULUMYYJÄISET
Tampereen Kivikerho oli
mukana  Aamulehden joulu-
myyjäisissä 12.12. Myyjäiset
järjestettiin Tampere-talossa
ja väkeä oli todella runsaasti.
Oli oltava tarkkana, ettei va-
hingossa kulkeutunut väki-
määrän mukana kauas omal-
ta paikaltaan.

harrastajan haastatteluvideo,
jossa Antti Kankainen kertoo
kiviharrastuksestaan. Video-

kuvaukset tehtiin maalis-
kuussa kivimuseossa Vaprii-
kissa.

K I V I - I LTA
Lokakuun kivi-illassa 24.10.
lääkäri Tuukka Tarkkila piti
esitelmän aiheesta “Outoja
valoja ja säteitä luonnossa ja
laboratoriossa”.

Kuulijat toivat kivi-iltaan
myös omia fluoresoivia ja sä-
teileviä kiviään. Niiden mah-
dollista säteilyä oli tilaisuus
mitata  Jukka-Pekka Lehtisen
paikalle tuomalla säteilymit-
tarilla.

tinen. Maistuvista tarjoiluis-
ta paras kiitos oli tyhjien as-

tioiden vuori. Sitä on Mirja
Koli alkanut raivata.
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V

Kansannäytepalkinnot
GTK palkitsi Vapriikissa Tampereella parhaiden

kivinäytteiden lähettäjät  vuonna 2014
lähetetyistä kansannäytteistä.

Jari Nenonen, GTK

Vapriikin luentosalissa
pidetyssä tilaisuudessa
esillä olleet vuoden
2014 parhaina
palkitut kansan
näytteet kiinnostivat
paikalla olleita. Kuva:
Satu Hietala, GTK

altakunnallinen kansan-
näytepalkintojen jakoti-
laisuus järjestettiin per-
jantaina 11.12.2015
Tampereella museokes-

kus Vapriikissa, kaupungissa jossa ny-
kymuotoinen kansannäytetoiminta sai
alkunsa 13 vuotta sitten.  Kansannäy-
tetoiminnan alku sijoittuu jo  1740-
luvulle, jatkuen katkeamattomana tä-
hän päivään saakka.

Tilaisuus alkoi hyvällä lounaalla, sil-
lä tunnettuahan on tosiseikka, hyvä
ruoka – parempi mieli. Allekirjoitta-
neen avaussanojen jälkeen lukuisten
lohkareiden emäkallion jäljittäjä, geo-
logi Pekka Huhta kertoi Hämeen alu-
een malmipotentiaalista ja maaperätut-
kimuksista sen selvittämisessä. Näitä
tutkimuksia tarvitaan myös tämänker-

taisten voittajalohkareiden lähtöpaikan
selvittämisessä.

Esitelmää seurasi kansannäytepal-
kintojen jako, jota Jari Nenonen poh-
justi kansannäytetoiminnan viimeai-
kaisilla kuulumisilla ja tulevaisuuden
näkymillä. Vuoden 2014 kivinäytteis-
tä palkittiin kaikkiaan 22 kiviharras-
tajaa yhteensä 10 000 euron summal-
la. Pääpalkittavat lohkareet löytyivät
Kokemäeltä, mistä Pentti Koivisto on
lähettänyt kultapitoisia biotiitti-sarvi-
välkegneissilohkareita. Parhaimman
näytteen kultapitoisuus on 41,4 g/t.
Näytteessä on myös hopeaa 57 g/t.
Pentti Koivisto on löytänyt myös Po-
rin alueelta nikkelipitoisia lohkareita.
Pentti palkittiin 2000 € summalla.

Kari Ahlholm palkittiin 1000 € tun-
nustuspalkinnolla Haapavedeltä löytä-

mästään kiillegneissikalliosta, jossa on
kultaa 3,77 g/t. Löytö on uusi ja mie-
lenkiintoinen. Hän on löytänyt myös
metavulkaniittikallioalueen, josta ote-
tuissa näytteissä on kultaa 1,32 g/t ja
0,56 g/t, sekä kulmikkaan kvartsipitoi-
sen granodioriittilohkareen, jossa on
kultaa 292 g/t.

Tunnustuspalkinnot, 750 € saivat:
Juha Turpeinen Lieksasta kultapitoisis-
ta amfiboliittikallionäytteistä, Aaro
Paananen Toholammilta kulta-, hopea-
, lyijy-, kupari- ja sinkkipitoisista loh-
kareista, Antero Rajamäki Piikkiöstä
kultapitoisesta kallioalueesta ja etsin-
täpartio Tamminen Tarmo ja Kaasalai-
nen Arja Kiikoisista useista kultapitoi-
sista lohkarelöydöistä.

Harrastuspalkintoja myönnettiin
kaikkiaan 11 kiviharrastajille eripuo-
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Kansannäytepalkintojen jakotilaisuus museokeskus Vapriikissa Tampereella päättyi opastettuun tutustumiseen Vapriikissa sijaitsevaan kivi-
museoon. Kivimuseon kaikki kivet ovat tamperelaisen kiviharrastajan Paavo Korhosen keräämiä ja Tampereen kaupungille lahjoittamia.
Kivimuseo sijaitsi aiemmin maakuntakirjasto Metson alakerrassa, josta se vuosi sitten siirrettiin Vapriikin uusiin tiloihin.

Ennen kivimuseoon siirtymistä otettiin kuitenkin virallinen ryhmäkuva Tampereelle saapuneista kansannäytepalkintojen vastaanottajista.
Vasemmalla alarivissä Tarmo Tamminen ja Arja Kaasalainen, takana Juha Turpeinen, Pentti Koivisto, Aaro Paananen, Allan Lillbäck,
Aarno Huikkola ja Liisa Hertell.

Tampereen Kivikerhon puheenjohtaja Liisa Hertell sai kivisen lahjaesineen kiitokseksi Mineralia-lehden toimittamisesta sekä kivikerhon ja
Geologian tutkimuskeskuksen välisestä hyvästä yhteistyöstä. Kuva: Satu Hietala, GTK

lilta Suomea löydetyistä lupaavista kal-
lio- ja lohkarenäytteistä. Korukivi- ja
mineraaliharrastajan palkintoja myön-
nettiin kolmelle kiviharrastajalle upeis-
ta näytteistä. Nuoren lähettäjän palkin-
nolla huomioitiin Aki Hämäläinen
Viialasta ja Jarno Remes Jurmusta.
Kaikkien edellä mainittujen palkinto-
jen suuruus on 500–150 €. Lisäksi

muistettiin pienellä lahjalla hyvästä
yhteistyöstä Liisa Hertelliä Tampereen
kivikerhosta.

Palkintojen jaon jälkeen oppaan
johdolla tutustuttiin Museokeskus
Vapriikin kivimuseoon, jossa on noin
7 000 kivinäytettä ympäri maailmaa.
Näyttelyssä on esillä harvinaisia kap-
paleita jalo- ja korukivistä sekä fossii-

leja. Kokoelma on alkuperältään Paa-
vo Korhosen kokoama ja hänen Tam-
pereen kaupungille lahjoittama. Upea
kivinäyttely oli aiemmin esillä kirjas-
totalo Metson alakerrassa.

Onnittelut kaikille palkituille sekä
kiitokset kaikille kivinäytteitä lähettä-
neille!  
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Luupin lumoissa
Joel Dyer

Joel Dyer.
Kun kivi-ukko
uudet rillit osti.
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I hmiskuntaa ovat ehkä alusta
saakka lumonneet suuret luon-
nonilmiöt kuten jylhät vuoret,
silmänkantamattomiin levittäy-
tyvät metsiköt ja valtameret, val-
tavalla voimalla pauhaavat vesi-

putoukset tai mittaamattoman kokoi-
sen taivaan käsittämätön tähtiloisto.
Olemmekohan samalla tunteneet it-
semme kaiken tämän keskellä niin pie-
niksi, että on pitänyt pystyttää itsellem-
me valtavia pyramideja, mahtipontisia
palatseja ja muita rakennelmia, jotta
emme ikään kuin hukkuisi hiekanjy-
väsinä näkymättömiin suurella maapal-
lollamme? Noh, syitä noihin rakennel-
miin on tietysti monenlaisia.

Mutta eikö yhtä lailla pienoismaail-
ma voisi olla uljas, kiehtova, kaunis ja
vaikuttava – sanotaanhan sitä, että pie-
ni on kaunista? Luontoon ja erityisesti
pienten juttujen ja maailmaan hurah-
taneena yritän tällä kertaa selvittää,
voisiko tätä kiehtovaa maailmaa läh-
teä tutkimaan myös luupin takaa –
ikään kuin taikapeilin lävitse.

Hieman historiaa
Luuppi on tullut ranskan sanasta de
loupe, joka tarkoittaa suurennuslasia,
ja luupit keksittiin ainakin jo 1700-lu-
vulla. 1800-luvun puolella suurennus-
luuppeja valmisti mm. Ernst Leitz
GmbH, joka nykyään muodostaa yh-
tiöryppään nimeltä Leica, hyvin tun-
nettu tuotemerkki optiikan saralla.
Ihme kyllä, kirurgiankin alalla on ol-
lut käytössä silmälasityyppisiä suuren-
nusluuppeja jo 1800-luvun loppupuo-
lelta, Vastaavanlaisia suurennuslaseja
ovat pitkään käyttäneet erityisesti kul-
ta- ja jalokivisepät, kellosepät, jotkut
hienomekaanikot sekä numismaatikot.
Yksinkertaista luuppia ovat varmaan
mineraalien keräilijätkin käyttäneet jo
varsin kauan. Suurennusluuppi onkin
erinomainen työkalu kenttäretkillä,
koska se vie vain vähän tilaa ja kulkee
suojattuna vaikka taskussa tai repussa.

Kakkulat vai
monokkeli?
Kiviharrastajat taitavat varsin harvoin
käyttää silmälasityyppistä luuppiparia,

eikä itsellä tule heti mieleen kuka tu-
tuista mahtaisi sellaista käyttää – toki
en ole asiaa keneltäkään oikein tivan-
nut. Yksilieriöistä luuppia on helppo
pitää yhdessä kädessä tai rypistää –
mallista riippuen – monokkelin tavoin
toisen silmän ympärille, toisen käden
ja silmän pidellessä käsinäytettä ja tar-
kastellen ympäristöä laajemmin, mut-
ta päänsärkyä ehkä riskeeraten.

Mietin hiljattain, että parilaseillekin
voisi kuitenkin olla jonkinlainen käyt-
tö kiviharrastuksessa. Kun itse olen
tottunut jo vuosikymmeniä käyttä-
mään silmälaseja, niin päätin rohkeas-
ti edetä, ja osalla Amazonin lahjaku-
pongeistani hankkia itselleni suuren-
tavan kiinalaisen tekosilmä-setin! Niin-
hän sitä usein likinäköiselle käy, että
miinuslasit lähenevät iän myötä plus-
san rajaa, joten sitten olisi valmiina
lukulasit, joilla tiirailla vanhuksena
keinutuolissa vanhoja kivilöytöjä, vuo-
sikymmenten takaa! Koska turhat mo-
net harrastajat ovat jo tutustuneet
monokkeliluupin käyttöön, keskityn
vertailussani muutamaan päähän kiin-
nitettävään luuppimalliin.

Yksisilmäisen
pedon kynsissä
Luuppiin minun tuli itse tutustuttua
ensimmäisiä kertoa koulupoikana isä-
ni kellaripajassa vanhempieni asuinra-
kennuksessa. Isäni kun huilunsoiton
opettajana harrasti huiluyhdistyksen ja
Huilisti-lehden pyörittämistä, mutta
myös puutöitä sekä huilujen korjaa-
mista, joka oli tarkkuuspeliä. Kaikki
pikkutarkkaa hommaa tekevät kuten
esim. kellosepät tietävät kyllä kuinka
tarpeellinen luuppi tai muu suurennus-
laite on aika ajoin.

Yleisin luuppityyppi on siis “mo-
nokkeli” eli yksisilmäinen versio ja tästä
rakenteesta on monta perusversiota.
Halvimmat ovat yksilinssisiä tai suu-
remmalla suurennuksella korkeintaan
kaksilinssisiä eli dupletteja ja linssit on
tehty muovista. Itse olen suosinut tä-
hän asti lähinnä huokeita 32 mm muo-
vilinssillä varustettuja 10 x luuppeja.
Hieman enemmän rahaa satsaamalla
saa jo 3-linssisiä luuppeja, joista usein

käytetään nimitystä tripletti, mutta täl-
löin suurennussuhde saattaa nousta
turhankin isoksi ja linssit voivat olla
melko vaatimattoman kokoisia: isot
laatulinssit, isommat valmistuskustan-
nukset.

Kuten niin monesti elämässä, luu-
pin hankinnassa pätee kohtalaisen hy-
vin sääntö “sitä saa mistä maksaa”. Eli
on turhan odottaa, että vitosella han-
kittu “kultainen elefantti” tai “Extra
Superfine Quality” merkkinen värkki
nostaa heti käytön jälkeen hymyn suul-
le. Toisaalta jopa mainiosti toimivia
sähkötyökalujakin voi saada yllättävän
kohtuullisella hinnalla, joten miksei
luuppienkin hankinnassa voi koke-
muksen ja erehdysten kautta tehdä
mainioita löytöjä.

Linssien materiaaleista niin luupeis-
sa kuin mikroskoopeissa voisi itsessään
kirjoittaa hyvin pitkän artikkelin, mut-
ta sellainen toimisi paremmin sänky-
lukemisena, ikään kuin unilääkkeenä,
eikä tässä ole tarkoitus harhautua kau-
as unisille poluille (Schlummert ein, ihr
matten Augen... kuten Bachin kantaa-
tissa Genung lauletaan). Muovilinssi-
set luupit ovat siitä käteviä, että edulli-
semman hinnan lisäksi ne ovat kevyitä
ja linssikoko on usein suurempi eli käy-
tännöllisempi. Todettakoon, että muo-
vilajejakin on hyvin suuri määrä eri-
laisia ja mitä kestävämpi tyyppi niin
sen parempi, varsinkin kenttäreissuilla
tai kivisessä tutkimuspajassa.

Lasimateriaaleista voisi mainita
myös pinnoitteet ja linssityypit, koska
näillä asioilla on merkitystä käytännös-
sä. Monissa linsseissä ei ole mitään pin-
noitteita ja ne heijastavat ja taittavat
valonsäteitä hallitsemattomasti. Silmä-
laseja käyttävät lukijat varmaankin tie-
tävät, mitä siitä seuraa. Linssityypeistä
käytetään yleisesti sellaisia ammattiter-
mejä kuin akromaattinen, planakro-
maattinen ja (plan)apokromaattinen.
Mikroskoopeissa objektiivien linssityy-
peillä on erittäin suuri merkitys, mut-
ta luuppien lasilinsseissä yleensä riit-
tää, että siinä on jokin heijastusta vä-
hentävä kalvo ja lisäavun tarjoaa pe-
rusasteen värikorjaus. Tällaisilla akro-
maattisilla linsseillä on mukavampaa

Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu

    J.S.Bach, Cantata BWV 82
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tarkastella ja yrittää identifioida mine-
raaleja.

Niille, jotka ovat vaativampia tai
joilla on silmien kanssa ongelmia, niin
plan-tyyppiset (=anastigmaattiset) lins-
sit antavat suoremman kuvan eli tar-
kennustaso on sama reunasta reunaan.
Apokromaattisissa ja kalliissa linsseis-
sä on korjaus kaikille pääväreille, sillä
peruslinsseissä eriväriset valonpituudet
tarkentuvat eri kohtiin, mikä tekee
kuvasta epätarkemman ja heikentää
laitteen erottelukykyä – tällaisia luup-
peja harva käyttänee, koska syvyyste-
rävyys tuolloin puolestaan yleensä
heikkenee ja hinta karkaa käsistä.

Onko koolla
tai värillä väliä?
Iso vai pieni, pitkä tai lyhyt, elämä on
niin täynnä valintoja. Ja sitten on tuo
vanha tuttu juttu: myyttinen ruoho
aidan tuolla puolella kangastelee vih-
reämpänä ja sitä huokaa taas, onko
tullut valittua luuppi oikein vai vää-
rin.

Useimmat lasilinssein varustetut 2–
4 elementin käsiluupit ovat katseluau-
koltaan eli linssikooltaan noin 20 mm
tai joskus jopa sen alle. Erityisesti klas-
siset, suojakoteloonsa kääyntyvät ko-
mean näköiset mallit tuntuvat itselle
vierailta kankeissa käsissä. Eivätkä atk-
uran sekä loputtomien skooppi- ja di-
gikamera-sessioiden rasittamat silmät
innostu tunnista toiseen tiirailemaan
kovin pienistä reistä läpi 10–20 ker-
taisella suurennuksella. Suosittelisinkin
luuppien käyttäjiä vertailemaan erilai-
sia ja erikokoisilla linsseillä varustettu-
ja lasi- tai muoviluuppeja liikkeissä,
tuttavien luona tai muutoin, jotta löy-
tyisi se “itselle täydellinen kumppani”.
Kyseessähän voi hyvissä olosuhteissa
olla pitkäaikainen suhde ja toimeen
tarvitsisi tulla.

Miksi muuten mainitsen tässä yh-
teydessä värin, saattaa joku lukija ky-
syä? Vastaus on yksinkertainen: näyt-
tävä (englanniksi sopivasti “flashy”)
kromattu, kullattu tai kiillotetusta
messingistä valmistettu luuppi heijas-
taa jätekasoilla ikävästi auringonsätei-
tä, joita häikäisevän valkoisilla kasoilla
muutenkin riitää riesaksi asti. Yritä sii-
nä sitten silmät ristissä, selkä rikki ja
helteestä janoisena erottaa pikkukitei-
tä pienen reiän läpi, herkkuahan se on,

eikö? Mutta joskus on tullutkin sanot-
tua, että tämä kivitouhu ei lienekään
harrastus, vaan eksoottinen, krooninen
sairaus...

Päättymätön silmukka eli
infinite loop – monenlaisten
luuppimallien vertailua
Aloittaessani kirjoittamaan tätä juttua,
jonka ideasta saa syyttää tai kiittää pää-
toimittajaamme, niin väistämättä tunki
mieleen “luuppi”-sanan monimerki-
tyksellisyys. Luuppihan ainakin eng-
lanniksi “loop”-asuun kirjoitettuna tar-
koittaa silmukkaa. Pelkäsin että nyt
alkavat ajatukset loputtomiin “piiriä
pientä pyörimään” ja alan nähdä pai-
najaisia erilaisista ohi marssivista luu-
peista, kuten sienireissun jälkeen sie-

nistä. Omalla atk-alallani on nimittäin
käytössä ohjelmointitermi silmukka,
tyyliin: “jos, niin tee näin, niin kauan
kuin ehdot täyttyvät” vaikka loputto-
miin.

Seuraavaksi vertailen erilaisia “pää-
hineluuppien” malleja, jotta lukijani ja
itsekin saisi muodostettua mielipiteen
siitä, miten jotkut mallit soveltuisivat
esim. kiviharrastajille. Joskus toisella
kertaa voin lyhyesti palata omiin kehi-
telmiin tai laadukkaisiin “kirurgityyp-
pisiin” stereoluuppeihin, jos sellaiset
joskus tulee hankittua. Testaamieni
mallien hinnat liikkuvat nettikaupois-
sa 15–20 euron välillä postikuluineen
ja jopa halvemmallakin voi näitä luup-
peja saada. Siispä suuria ihmeitä ei kan-
nata tuotteilta odottaa.

Lippamalli ja sankamalli vierekkäin sinertävine LED-valoineneen.

Silmälasiluuppien sanka on murtunut.
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Erilaisten päähän
kiinnitettävien luuppimallien
vertailutuloksia
I) Kiinalainen sankamalli
vaihdettavine linssielementteineen:
– yrittäessä taivuttaa sankaa “stereo-

näön” tavoittamiseksi halpa muo-
vimateriaali katkesi

– 10 x elementillä työskentelyetäi-
syys noin 30 mm ja 25 x elemen-
tillä noin 10 mm

– LED-valot riittävät ja kulman saa
säädettyä

– linssielementtien keskitystä voi sää-
tää

– toisen elementin voi kääntää ylös
paljaalla silmällä työskentelyä var-
ten

– stereoefektin toteuttaminen on
miltei mahdotonta, mikäli on sil-
mälasit tai silmissä hajataittoa

II) Kiinalainen lippismalli:
– perinteistä kellosepän päähine-

luuppia muistuttava
– suurennuselementin sekä LED-va-

laistuksen kallistus säädettävä ja
valo riittävä

– valaistuksen teho vähintäänkin riit-
tävä

– työskentely silmälaseilla onnistuu
hyvin

– suurin suurennus 6 x mikä ei riit-
tävä tarkkaan työskentelyn

– stereonäkö mahdollista, mutta sil-
mät joutuvat suuntaamaan ristiin
ja ne väsyvät

– otsapanta tuntuu kiristävältä ja
etuelementin sivukiristys lipsuu

III) Kiinalainen monitoimiluuppi
joustavalla kiinnityspannalla
– tässä mallissa on sekä monokkeli-

tyylin luuppi- ja suurennuslasiele-
mentit että stereoelementit

– joustava panta on miellyttävämpi
käyttää pitkään

– suurennuselementin kallistussäätö
epätarkka, LED-valaisimen säätö
on parempi ja valo riittävä

– käyttö onnistuu hyvin silmälasien
kanssa ja silmää voi liukusäädön
avulla vuorotella

– suurin hyödyllinen suurennussuh-
de noin 13–20 x yksisilmäisessä
käytössä

– kaiken kaikkiaan tämä yhdistelmä-
malli on käytännöllisin, vaikkakin
kallistussäätö puutteellinen

Mistä näitä
päähän asetettavia
luuppeja saa?
Paras tapa löytää artikkelissa mainit-
tuja luuppeja, on etsiä vaikka netti-
sivuilta amazon.co.uk tai ebay.co.uk
sekä muutenkin googlaamalla. Hyviä
hakusanoja ovat head loupe, headband
loupe, watch repair loupe tai vastaavat
englanninkieliset termit. Maksun voi
yleensä hoitaa luottokortilla tai ehkä
turvallisemmin Paypal-tilillä; tapa jota
itse suosin aina kun mahdollista.

Loppupäätelmät
Ominaista kaikille sanka- tai otsapan-
tamalleille oli halvan muovin heikko
kestävyys kovassa tai jatkuvassa käytös-
sä. Erityisesti lasilinssien käyttö kaikissa

luupeissa parantaisi laatua ja suojaisi
paremmin naarmuuntumiselta. Mut-
ta laadukkaat ja korjatut lasilinssiset
luuppijärjestelmät ovat kuitenkin pal-
jon kalliimpia kuin halvat muoviset.

Kaikkien mallien LED-valaistus oli
sävyltään turhan sinertävä, mutta kirk-
kaus ja säätövarat olivat riittävät hämä-
rässäkin työskentelyyn. Valaistus on
hyvin tärkeää yli 5-kertaisella suuren-
nuksella, sillä huonossa valaistuksessa
silmien pupillit pyrkivät laajenemaan
ja siten tarkennuksen laatu heikkenee
– tätä ilmiötä voisi verrata kameramaa-
ilmassa siihen, että ottaa valokuvan
suurimmalla mahdollisella aukolla, jol-
loin syvyysterävyys voi huonontua ra-
dikaalisti. Lisäksi ihmisen silmissä on
enemmän värisävyn tunnistuselement-
tejä eli tappisoluja kuin valolle herk-
kiä sauvasoluja.

Silmälaseja käyttäville ja hajataistos-
ta kärsiville harrastajille on stereonäön
saavuttaminen luuppityöskentelyssä
varsin vaikeaa ilman diopterisäätöä ja
molempien luuppielementtien keski-
tyksen säätöä vaakasuunnassa. Ainoita
ratkaisuja taitaisivat olla omien stereo-
luuppien rakentaminen, tai kalliiden
satoja euroja tai enemmän maksavien
kirurgin laatuluuppien hankinta.

Nämä kokeeni toivat kuitenkin esiin
mielenkiintoisia tuloksia, ja taidan jat-
kossakin yrittää käyttää päässä pidet-
täviä luuppeja, kun käsiä täytyy pitää
vapaana. Antoisia luuppauksia kaikil-
le kiviystävilleni! 

Myös kiinteistö, entinen
kyläkoulu Sinisen tien
varrella, on myytävänä.

MYYTÄVÄNÄ

Jos kiinnostut, niin soita
Sirpa Mäki-Rajala
puh. 0400 720 048

Geo-Gallerian kivi- ja mineraalikokoelma
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Turistina

Teksti ja kuvat: Pekka Lunnikivi

Kappadokiassa,
Turkissa
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os saa tarjouksen 8 päivää
Turkissa, sisältäen lennot,
lentokenttäverot, yöt vii-
den tähden hotelleissa ja
hotelliaamiaiset mukana,
hintaan 135 euroa, niin se

kyllä alkaa arveluttaa. Esite
sisälsi niin paljon geologiaa ja histori-
aa, että hirvitti. Luin kuitenkin esitteen
läpi. Yhteistuumin vaimon kanssa pää-
timme, että sinne. Soitin samalta istu-
malta ja tilasin kahdelle hengelle mat-
kan Kappadokiaan, Turkkiin.

 Pallomeri ilmassa Göremen yllä.

 Näkymä Göremen kylään
pallosta katsottuna.

J

JATKUU SEURAAVALLA  S IVULLA

Olihan tämä norjalaisten järjestämä
ja Turkin valtion sponsoroima matka
”halpa”. Vaikkakin lopulta matkalle
tuli kahdelle hengelle hintaa ylimääräi-
sine ruokailuineen, kapakkailtoineen,
ilmapallomatkoineen ja tuliaisineen
yhteensä 1500 euroa.
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A lue on pinta-alaltaan
valtava. Se on täynnä
tuffikartioita, joihin
on kaiverrettu asun-
toja. Laaksojen pu-
nertaviin kallioseinä-

miin on kaiverrettu 500–1000 vuotta
sitten useita kirkkoja, joiden upeat fres-
kot ovat edelleen nähtävissä. Alue on
ollut asuttu jo 6500 vuoden ajan.

Upeat, muutaman metrin korkui-
sesta sataan metriin ja ylikin kohoavat
“keijukaisten savupiiput” ovat edelleen
asuntoina. Kymmenen miljoonaa
vuotta sitten Hasanin tulivuori puhal-
si paksuja kerroksia tuhkaa sisuksistaan
ja näistä kovettui tuffiittikerroksia.
Niiden päälle levisi myöhemmin ba-
salttista laavaa, joka on paljon säänkes-
tävämpää. Rakojen kautta vesi kaiver-
si tiensä alaspäin ja synnytti ihmeelli-
set muodostelmat.

Vuoren sisään uurretussa hotellimu-
seossa on alakerrassa onyx-paja, josta
voi ostaa paikallisten mallien mukai-
sia koruja. Materiaalina onyxia, hoh-
kakiveä, obsidiaania ja tuffiittia. Kuit-
ti talteen. Turkin tulli on tarkka ja 900
euron sakko rapsahtaa helposti ja jopa

tutkintovankeuskin, jos tulli epäilee
kiviesi tai näytteittesi olevan historial-
lisesti arvokkaita.

Keskellä helmikuuta sateisessa Ete-
lä-Turkissa oli 15 astetta lämmintä ja
vuorilla reilu metri lunta ja pakkasta.
Unohtumattomin osa oli vajaan tun-
nin kuumailmapallolento yli satu-
maan. 20 hengen gondolilla lennettiin
rotkojen välissä ja kukkuloiden pintaa
hipoen toisten pallojen yli tai ali mi-
ten nyt kohdalle sattui. Ilmassa oli näin
sesongin ulkopuolella vain hieman yli
80 palloa.

Matkan aikana ajelimme Taurus-
vuoriston yli kahteen kertaan ihaillen
huikeita maisemia. Bussimatkaa kertyi
yli 1200 kilometriä. Se kuljettiin ilmas-
toidussa bussissa taitavan suomea pu-
huvan oppaan kertoillessa näkemäs-
tämme. Lumisia vuoria, vehreitä kuk-
kuloita, erikoisia kalliomuodostelmia
tuli nähtyä taatusti riittävästi.

Retkien kohteita olivat myös kulta-
sepänliike, muotinäytös, silkkikutomo
ja mattokutomo. Niiden ilmapiirin
koin kyllä aika ahdistavaksi, koska si-
käläinen kaupankäyntitapa oli melkoi-
sen päällekäyvää.

Palloilua ja kiviä Kappadokiassa
Maisema kuumailmalennolta.

Aika tyypillinen, paikallinen, kulunut
kvartsikidesykerö.

“Keijukaisten savupiiput” kohoavat
muutaasta metristä sadankin metrin korke-
uksiin ja niihin on kaiverrettu asumuksia
jotka ovat nykyäänkin käytössä.

Piippujen alaosat ovat tällaista ainesta.
Helppoa vaikka lusikoida kottikärryyn.

Kova basalttihattu.
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Ainoa matkalla harmittanut juttu oli
se, kun korkealla Taurus-vuorten hui-
puilla hiivimme bussilla kävelyvauhtia,
ja katselin tienvarren korjatussa pen-
kassa olevaa laajaa, mustaa, grafiitti-
esiintymää. Se oli täynnä pieniä ja tosi
isojakin rikkikiisu- / pyriittikidekuu-
tioita. Sinne se esiintymä jäi, ei voinut
pysähtyä.

Kuulin juuri parisen viikkoa sitten,
että turistilta oli otettu obsidiaaninäyt-
teet pois tullissa. Eivät onneksi vieneet
minulta. Sain tuoda ikivanhan kiviriit-
ti-esineen, kvartsini, tuffiittini, obsidi-
aanini, basaltit ja muut hankkimani
mineraalinäytteet Turkista kotiin.

PS. eikä mahatautia kellään.
Kappadokian matka voisi hyvin olla

yksi näistä ns. ”Once in a lifetime” –
eli kerran elämässä. 

Hohkakiveä “naisten jalkojen hoitoon”. No, miehille sopii myös. Paikallista obsidiaania. Suurin näkemäni yksittäinen lohkare oli n. 3 m3.

Matkamuistoksi ostimme Zultaniitti-koruja. Zultaniitti-korut ovat usein
lasia, niin aidoilta kuin ne värivaihteluineen näyttävätkin. Pitää katsoa
taitekerroin ja etsiä mahdollisia sulkeumia, muuten saattaa ostaa lasia.
Venäjältä saa samaa kiveä nimellä Zaariitti.

Zultaniitti on harvinainen diaspori-mineraalin (alumiinihydroksidi) ja-
lokiviluokan muunnos. Sitä tavataan vain Lounais-Turkin bauksiittiesiin-
tymissä. Suomesta diasporia on löydetty Enon Hirvihaaran kyaniittikvart-
siitista.

Pekka Lunnikivi vaimonsa Maritan kanssa uskaltautui läh-
temään tälle edulliselle Turkin-matkalle, etteivät he sitä aluksi
olisi todeksi uskoneetkaan. Matkakokemus oli kuitenkin yl-
lättävän positiivinen ja hinta piti kutinsa.
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K uten jotkut muutkin
kaivoshankkeet, Sokli
on viihtynyt nykyisen
kaivoskeskustelun ot-
sikoissa pitkään. Sen
tarina on kuitenkin

huomattavasti pidempi kuin monen
muun kaivoshankkeen. Se alkoi jo
1960-luvulla ja onkin ihme ettei siitä
ole vielä kirjoitettu. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön (KTM, nykyinen Työ-
ja elinkeinoministeriö) entinen kaivos-
ylitarkastaja Heikki Vartiainen tarttui
toimeen ja kirjoitti Soklin historian
joka julkaistiin kahdessa osassa vuosi-
na 2012 (Vartiainen 2012) ja 2014
(Vartiainen 2014). I osa keskittyy
Otanmäki ja Rautaruukki Oy:n tutki-
muksiin vuosina 1967–1987 ja II osa
kertoo Soklista Kemira Oy:n kaivos-
hankkeena vuosina 1986–2007. Sa-
malla kerrataan Suomen geologisen
tutkimuksen kehitystä ja historiaa käy-
tännön esimerkin valossa ja monien
Soklin tutkimuksiin osallistuneiden
kokemana.

Soklin etsintä alkoi kun havahdut-
tiin siihen että itärajan takana oli usei-
ta alkalikivi-intruusioita ja tällaisia aja-
teltiin olevan myös Suomessa. Yhdys-
valloista hankittujen satelliittikuvien
avulla paikannettiinkin rengasmaisia
rakenteita Kuusamossa ja Savukosken
pohjoispuolella. Tutkimuksia kohdis-
tettiin Soklin alueelle kun alueella oli
tehty matalalentomittaus joka osoitti
selvän magneettisen anomalian. Tästä
lähtivät käyntiin vuosikymmeniä kes-
täneet tutkimukset joiden avulla Soklin
karbonatiittia on selvitetty. Aluetta on
geosysikaalisesti mitattu, montutettu ja
syväkairattu kymmenien kilometrien
pituudelta.

Sokli on syvällä erämaassa ja kirjas-
sa on paljon tutkimuksiin osallistunei-
den henkilöiden hyvinkin yksityiskoh-
taisia kertomuksia maastotöiden arjes-
ta, haasteista ja juhlastakin. Varsinkin

Soklin monivaiheinen tarina
asiantuntijan silmin ja sanoin

hankkeen alussa olosuhteet olivat mel-
ko alkeelliset ja karut. Kukaan ei kui-
tenkaan valittanut.

Kirjan kirjoittaneella Heikki Varti-
aisella on itsellään pitkä, syvä ja oma-
kohtainen kokemus Soklista. Hän osal-
listui Soklin tutkimuksiin alusta lähti-
en ja väittelikin aiheesta. Nyt hän on
tehnyt kansalaispalveluksen koottuaan
eri henkilöiden kertomukset, omat
kokemuksensa ja paljon puhuttavan
fosforiesiintymän geologisen historian
yksiin kansiin. Tämä on juuri sitä tie-
donsiirtoa vanhemmilta nuoremmille
sukupolville mistä on paljon puhuttu
viime vuosina. Kirjat on myös hyvin
kirjoitettu ja kuvitettu. Henkilökohtai-
set kokemukset, kuvat ja tarinat värit-
tävät hankkeen tutkimusten ja pyrki-
mysten monivaiheista historiaa. Tari-
naa höystävät ajankuvineen myös leh-
tileikkeet tutkimuksista sekä monista
ja aina keskeytyneistä aikeista kehittää
Soklia kaivokseksi.

Sokli-kirjoja lukee kuin tutkimus-
matkailijan jännistyskertomusta. Var-

tiainen osaa annostella tarinaa taitavas-
ti. Tarina etenee kutkuttavasti ja aina
jää odottamaan mitä seuraavaksi tapah-
tuu. Tietoa Soklin karbonatiitista ker-
tyy pala palalta koko ajan enemmän ja
kokonaiskuva alkaa pikkuhiljaa hah-
mottua. Maastotöiden ja tutkimusten
olosuhteista riippumatta (ja usein juuri
niistä johtuen) tarinasta löytyy myös
paljon huumoria ja pilkettä silmäkul-
massa, vaikka kyse on kuitenkin ’vain’
geologiasta...

Jos ajatellaan Vartiaisen Sokli-kirjaa
ruokalistana, kirjailija tyytyy kuitenkin
valitettavasti kuvaamaan vain alkuruo-
kaa, vaikkakin erittäin maukasta sel-
laista. Kirjoissa on herkullisia tarinoi-
ta, mutta ehkä kaikkein herkullisin osa
tämän astisesta historiasta jää kuiten-
kin käsittelemättä. Kirja keskittyy tut-
kimuksiin ja päättyy vuoteen 2007,
jolloin alkaa tapahtua paljon.

Ulkomaisia kaivosyhtiöitä tuli maa-
han vuodesta 2004 lähtien etsimään
uraania ja muita kaivannaisia. Soklin
roolin nykyisessä kaivoskeskustelussa

Toni Eerola

Soklista löytyy monia kiviharvinaisuuksia. Heikki Vartiaisen väitöskirjassaan kuvaama
pallokarbonatiitti on niistä erikoisimpia. Kairasydännäyte on 200 metrin syvyydeltä ole-
vasta pallokarbonaatista. Palloissa on säteettäisesti kiteytynyttä magnetiittia. Halkaistu ja
kiillotettu kairasydämen kappale on ihailtavissa GTK:n Geonäyttelyssä Espoossa. Kuva: Kari
A. Kinnunen.

K I R J A E S I T T E L Y
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voidaan katsoa al-
kaneen kun Kemi-
ra GrowHow myytiin
esiintymineen norjalaiselle lannoite-
jätti Yaralle v. 2007. Se aiheutti resurs-
sinationalistista kritiikkiä valtio-omis-
teista Kemiraa kohtaan. Tuolloin uraa-
nin etsintää vastustavien huomio kiin-
nittyi myös kaivos-, kehittämis- ja mal-
minetsintähankkeisiin joissa on uraa-
nia sivutuotteena, kuten Sokli, Talvi-
vaara, Rompas ja Juomasuo. Uraani ja
Soklin sijainti Natura 2000- ja poron-
hoitoalueella herättivät sekä paikallis-
ta että ulkopuolista vastustusta. Ym-
päristöaktivistit ja poroisännät liittou-
tuivat. Tällöin areenalle astuvatkin
kaikki muut ”asiantuntijat” kuin geo-
logit ja geofyysikot. Vakavuudestaan
huolimatta Soklin vastustamiseen liit-
tyy (tahatonta) komiikkaa. Muun
muassa scifi- ja tietokirjailija Risto Iso-
mäen (2011) innoittamana on varoi-
teltu lannoitteeksi tarkoitetun fosforii-
tin radioaktiivisuudesta, jolloin sen
avulla viljelty tupakka olisi syypää
keuhkosyöpiin ja tätä käytetään yhte-
nä Soklin kaivoshankkeen vastaisena
argumenttina (Eerola 2014). Oli niin
tai näin, parasta varmaan on jättää joka
tapauksessa tupakoimatta...

Paikallistasolla kaivoshankkeen kan-
natus on kuitenkin näyttäytynyt vah-
vana. Soklin kaivoshankkeella olisi suu-
ri merkitys syrjäseudun taloudelle ja
työllisyydelle, mutta toisaalta taas vai-
kutuksensa ympäristöön ja perinteisiin
elinkeinoihin. Soklin kaivoshanke ai-
ottiin käynnistää jo 2007, mutta sitä
seurannut maailmanlaajuinen talous-
kriisi keskeytti tämän. Soklin kehittä-
mistä on haitannut pitkään myös sen
syrjäinen sijainti Savukosken pohjois-
puolella.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvis-
tä yksityiskohdista on käyty melkoista
keskustelua ja kädenvääntöä Yaran,
valtion ja paikallisten välillä. Välillä

malmin rikastusmahdolli-
suuksia on tähyilty rajan ta-
kaa Venäjältä tai Norjasta ja
toisinaan taas väläytelty vaih-
toehtoisen kaivoksen ostamis-
ta milloin Brasiliasta, milloin
Kanadasta. Malmin kuljetusta
on myös tarkasteltu melko mo-

nipuolisesti. Kestävän kehityk-
sen ja Jäämeren kannalta merkit-

tävä rautatievaihtoehto hylättiin
liian kalliina ja päädyttiin Soklista Ke-
mijärvelle vievän tien parannukseen.
Kemijärveltä malmi olisi ollut tarkoi-
tus kuljettaa junalla rikastettavaksi Sii-
linjärvelle. Hintaa tielle olisi tullut 200
miljoonaa, josta valtio olisi rahoittanut
140 miljoonaa.

Vertailun vuoksi Kemira myi esiin-
tymän 207 miljoonalla. Ratavaihtoeh-
to olisi maksanut kaksi kertaa enem-
män, mutta sen taloudellinen vaiku-
tus yhdessä Soklin kaivoksen kanssa
voisi olla Savukosken-Sallan alueella
melkoinen. Tievaihtoehdon toteutues-
sa Hanoi Rocksin kitaristin Andy Mc-
Coyn patsas Pelkosenniemellä joutuisi
seuraamaan melkoista kunnan läpi
kulkevaa rekkarallia paikallisista asuk-
kaista puhumattakaan.

Sokli ja Talvivaara ovat tuoneet
maamme talouspoliittiseen keskuste-
luun myös uusia mielenkiintoisia ulot-
tuvuuksia yritysten yhteiskuntavas-
tuusta sekä yksityisyritysten ja julkisen
vallan välisestä suhteesta. Samalla kun
uusliberalismi vaatii vähäistä tai olema-
tonta valtion puuttumista talouteen,
sekä kotimaiset kuin ulkomaisetkin
yksityisyritykset ovat tarttuneet hana-
kasti valtion tukeen tai jopa vaatineet
sitä tarvittaessa, mikä on melkoinen
paradoksi. Veronmaksajien kukkaro
näyttää kelpaavan useammalle. Viimei-
simpien uutisten mukaan Yara katsoo
kuitenkin Soklin olevan tällä hetkellä
heikon taloustilanteen vuoksi kannat-
tamaton. Yritys jää kuitenkin vielä
odottamaan lupapäätöksiä.

On selvää, että kaivoshankkeet tu-
levat jatkossa näyttelemään merkittä-
vää roolia Pohjois-Suomen kehitykses-
sä ja rautatielinjauksissa. Arktisille alu-
eille kohdistuu kasvavaa painetta Koil-
lisväylän avautumisen ja alueen luon-

nonvarojen vuoksi. Vaikka Yara näyt-
tääkin nyt luopuvan Soklin kehittämi-
sestä, esiintymän tarina ei ole varmas-
tikaan vielä ohi. Fosfori on strateginen
luonnonvara ja lannoitteiden merkitys
tulee kasvamaan maapallon väestön
kasvaessa. Esiintymässä on myös uraa-
nia, rautaa, kuparia sekä harvinaisia
maametalleja. Esiintymän arvoksi on
laskettu 20 miljardia euroa.

Kirjan ensimmäinen osan päättää
prof. Heikki Paarman haastattelu vuo-
delta 1983:

”On selvää, että se ei ole mikään
vaikeus sanoa, että Soklille tulee kai-
vos. Kysymys on siitä, että onko meil-
lä sellaista kristallipalloa että voisim-
me nähdä, että tuleeko se sinne 1990-
luvulla tai 2000-luvulla. Kai se niin on,
että sitä ei pitäisi kiirehtiäkään. Se ehkä
olisi taloudellisempi myöhemmin.
Kyllä ymmärrän Lapin työllissyystilan-
teen, mutta toisaalta tiedän, että La-
pissa on muitakin malmiesiintymiä”.

Soklin esiintymä on jököttänyt erä-
maassa paikallaan jo monta sataa mil-
joonaa vuotta. Soklilla on geologisesti
katsottuna kärsivällisyyttä. Jäämme
mielenkiinnolla odottamaan tarinan
jatkoa yhdessä Soklin kanssa. Toivot-
tavasti siitäkin kirjoitetaan aikanaan.

Sokli-kirjan painatus on Renlundin
säätiön rahoittama. Kirjaa voi tilata
postikuluja vastaan (10 euroa kappa-
le) sähköpostitse suoraan Heikki Var-
tiaiselta: h.vartiainen@kolumbus.fi.
Kirja on saatavilla myös Turun, Ou-
lun ja Helsingin yliopiston geologian
ja maantieteen laitoksien kirjastoista.
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