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Luumäen Kännätsalon jalokivipegmatiitin jalobe-
ryllikiteet ovat luonnon taideteoksia parhaimmil-
laan. Kidepintojen syöpymiskuviot ilmentävät be-
ryllin kiderakenteen symmetriaa. Myös pikkuku-
van jaloberyllissä on samankaltainen pintaraken-
ne, mutta se alkaa erottua vasta mikroskoopilla.

Taustalla olevan mikroskooppikuvan korkeus vas-
taa neljää millimetriä.

Pikkukuvan kiteen korkeus on 19 mm.

Näytteet ja kuvat: Kari A. Kinnunen.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

M ineralian tämän numeron
monessa jutussa keskitytään
kivien tunnistamiseen. Näyt-

teen oikea määrittäminen on yhtä tär-
keää harrastajalle ja ammattilaiselle.
Jokainen voi oppia tunnistamaan ki-
viä niin pätevästi kuin haluaa.

Maallikolle jopa graniitin ja gneis-
sin tunnistaminen tuottaa vaikeuksia.
Tämä puolestaan aiheuttaa turhaa työ-
tä ammattilaisille, sillä suuri osa tuhan-
sista vuosittaisista kansannäytteistä
saattaa olla sorakuoppien graniitteja ja
gneissejä. Kvartseja arvuutellaan timan-
teiksi ja ruostuneet painavat kivet ovat
vähintään meteoriitteja.

Jukka Hildénin mielestä syynä on
kouluista puuttuvat kivitunnistuksen
jaksot. Jukan opeilla ammattilaisten
työmäärä vähenisi ratkaisevasti kansa-
laisten kivien tunnistamisen osalta, jos
tavallisimmat kivet osattaisiin tunnis-
taa kuten marjat ja monet sienet.

Ammattilaisillekin tunnistaminen
on joskus vaikeaa. Tämä pitää rehelli-
sesti myöntää. Timanttien emäkiveksi
oletettu kimberliitti saattaa osoittautua
vain asfaltiksi tai betoniksi. Ulkonäkö
hämää konkareitakin.

Suomen ensimmäisen kimberliitti-
löydön kairausnäytteet saivat odottaa
tunnistajaansa, Adrian Parkia Edin-
burghista, parikymmentä vuotta. Kaa-
vin kimberliitistä löydetyn ensimmäi-
sen timantin tieteellinen tunnistami-
nen vei sekin vuosia ja onnistui vasta

Kivilöydön tunnistus
saa jalokivenetsijät liikkeelle

elektronimikroskoopin analysaatto-
rilla.

Kotimaisiin timanttilöytöihin ver-
rattava uutisaihe oli 1980-luvulla Luu-
mäen jaloberylli. Tieleikkauksen kvart-
sipahkusta löytyi ensin erikoisia, jopa
punaisia ja vihreitä kvartseja, jotka in-
nostivat kiviharrastajia etsintöihin. Ja-
lokiviharrastaja Kauko Sairanen löysi
myös kauniin läpinäkyvän kvartsiksi tai
topaasiksi veikatun kellertävän kiteen
palasen, mutta se jäi vuodeksi odotta-
maan tunnistajaansa.

Lopulta jalokivenhioja Tauno Paro-
nen hioi kiteestä yhden sivun ja mitta-
si refraktometrillään taitekertoimet.
Kide paljastui jaloberylliksi. Tunnistus
sysäsi etsinnät vauhtiin, kvartsipahku
osoittautui pegmatiitin ytimeksi, kai-
vosyhtiö ja kaivos perustettiin. Pian
löytyi Suomen kauneimmaksi äänestet-
ty kuuluisa jaloberyllikide: Elli. Kaivos-
toimintaa jatkoi Luumäellä vielä toi-
nen kaivosyhtiö, joka löysi Elliäkin
isompia jaloberyllejä.

Akvamariinia eli sinistä berylliä
Luumäeltä löytyi hyvin vähän. Mutta
Lahden kultaseppäopistossa opiskelijat
testasivat lämpökäsittelymenetelmiä vi-
hertävän beryllin muuttamiseksi sini-
seksi. Petri Tuovinen kertoo lehdessä
näistä kokeista, jotka johtivat Luumä-
en kivien kasvavaan kaupalliseen ky-
syntään.

Luumäen jaloberyllistä on lehdessä
monta juttua. Mutta yhtään juttua ei

olisi ilman tuota vuosikymmenten ta-
kaista Tauno Parosen beryllitunnistus-
ta. Tunnistaminen on jalokivien etsin-
nässä käänteentekevää.

Minkälaisia ihmisiä sitten ovat maa-
ilman parhaat kivien tunnistajat?

Harva tietää että maailmankuulu
mineralogi Oleg von Knorring oli suo-
malainen. Hän oli mestari tunnista-
maan jo silmämäärin, ja hän löysi ja
nimesi peräti 12 tieteelle uutta mine-
raalia. Knorringiitti-granaatti on ni-
metty hänen kunniakseen. Oleg von
Knorringista kerrotaan Mineraliassa
hänen mineraalinäytteidensä ja jännit-
tävän henkilöhistoriansa kautta.

Gemmologit ovat ammattimaisia
jalokivien tunnistajia ja niiden laadun
arvioijia. Mineralialla on ilo saada si-
vuilleen Joel Dyerin selostus ensimmäi-
sestä Skandinavian Gem -symposiu-
mista. Se järjestettiin Ruotsin Kisassa
kesäkuussa. Maailman parhaat jaloki-
vitunnistajat kertoivat esitelmissään
uusista menetelmistään. Monet niistä
voivat soveltua myös raakakivien tun-
nistamiseen. Tästä syystä Joel innostui
menemään paikan päälle tietoa hake-
maan. Joelia kiinnosti myös World
Gem Foundation kehittämä kansain-
välinen, mutta paikallisiin oloihin rää-
tälöity gemmologikoulutus, johon
Ruotsissa on jo mahdollista osallistua.

Timanttipitoiseksi kimber-
liitiksi epäilty näyte voi
tarkemmissa tutkimuksissa
osoittautua jopa asfaltiksi.
Mutta ei pidä lannistua.
Virheistä oppii eniten.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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G eologian oppimisesta
voi antaa joko yltiö-
optimistisen tai hy-
vin pessimistisen ku-
van. Tämä kirjoitus
käsittelee mineraali-

en, kivilajien ja maalajien oppimisen
lohdullisia puolia. Kivi-lehden artikke-
lissa ”Kivilajien kenttätunnistaminen –
ongelmia ja salahautoja” toin esimerk-
kejä kivikunnan tunnistamisen sala-
kuopista ja hankalista puolista (Kivi
2000/1).

Maapallosta on rautaa 35 painopro-
senttia, happea noin 30 prosenttia.
Mantereisesta kuoresta happea on pe-
räti 46 prosenttia, piitä 28 prosenttia.
Viime mainitut muodostavat maan-
kuoren ylivoimaisesti yleisimmän mi-
neraaliryhmän, silikaattien, perusrun-
gon, pii-happitetraedrin – koulumuis-
toissa tuo tetran muotoinen maito-
purkki. Silikaattien osuus maankuores-
ta on huikeat 90–95 prosenttia! Mel-
kein kaikki kivet ovat siis silikaattia!

Entä tilavuudet? Tuntuuko sana
”happikallio” ristiriitaiselta käsitteeltä?
Kuitenkin uskomattomat 93 prosent-
tia maankuoren tilavuudesta on hap-
pea! Se vain ei poksahda niin kuin hap-
pipallo. Happi on atomitasoilla iso al-
kuaine – pii taas pikkuinen. Se piilou-
tuu tetraedrissä happiatomien keskel-

le. Tämän rakenteen ympärille ryhmit-
tyy metalleja: alumiinia, rautaa, kal-
siumia, natriumia, magnesiumia ja ka-
liumia. Näistä ani harvoista aineista
maankuori koostuu peräti 98-prosent-
tisesti!

Siis lähes kaikki kivet koostuvat ha-
pesta, piistä ja pienemmistä määristä
alkali- ja maa-alkalimetalleja. Mitä vai-
keutta tässä siis on?

Mineraalit
Mantereisen maankuoren mineraaleis-
ta yleisin on plagioklaasi – ”plakkari”.
Sitä on 40 painoprosenttia. Myös me-
rellisessä kuoressa on paljon pla-
gioklaasia. Toista yleistä maasälpälajia,
kalimaasälpää, on mantereisesta maan-
kuoresta 12 prosenttia. Kun siis tun-
tee maasälvän, tuntee yli puolet maan
pinnalla vastaan tulevista mineraaleis-
ta! Aika hyvä hyötysuhde.

Koska runsaasti maasälpiä sisältävät
kivilajit, kuten graniitit ja muut sen
sukuiset, ovat keskittyneet Maan pin-
taosiin, niin Maan pintaosissa maasäl-
vän osuus on keskimäärin vielä suu-
rempi. Kun edelleen ottaa huomioon,
että Suomen kallioperän keskikoostu-
mus on ”hapan” eli felsinen, (grano-
dioriitin koostumus), niin maasälpi-
en osuus kasvaa edelleen. Sana felsi-
nen tarkoittaa maasälvistä (englanniksi

feldspar) ja piistä (lat. silicium) rikkai-
ta kiviä.

Yllä mainitut pii-happitetraedtit jär-
jestyvät mineraaleissa pareiksi, renkaik-
si, ketjuiksi, nauhoiksi ja hohkiksi.
Niihin liittyy metalleja ja tuloksena on
jalosilikaatteja, pyrokseeneja (11 pai-
noprosenttia maankuoresta), amfibo-
lia (5 prosenttia) ja kiilteitä (5 prosent-
tia). Kvartsi on puhdasta piidioksidia.
Sitä on mantereisesta maankuoresta 12
prosenttia.

Eri mineraaleja tunnetaan eläin- ja
kasvilajeihin verrattuna vain kouralli-
nen – noin 5000 virallisesti hyväksyt-
tyä. Valtaosa niistä on hyvin harvinai-
sia. Tavallisia mineraaleja on vain 10–
20, tavallisia kivilajeja saman verran.

Kivilajit
Entisen kotikaupunkini Vantaan kal-
lioperässä on paljon felsisiä kiviä, ku-
ten graniitteja, granodioriittia, tonaliit-
tia ja leptiittiä. Maan kuoresta on mag-
makiviä (esimerkiksi graniitti, basalt-
ti) uskomattomat 95 prosenttia. Mel-
kein kaikki on siis magmakiveä. Sen
sijaan Maan manneralueiden pinnalla
magma- ja metamorfiset kivet ovat vä-
hemmistönä. Mannerten pinnasta 75
prosenttia on sedimenttikiviä. Noin 90
prosenttia sedimenttikivistä on lieteki-
viä, hiekkakiviä ja karbonaattikiviä.

oppimisen sietämätön
helppous?

Jukka Hildén

KivienKivien
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Kun tuntee maasälvät, siis plagioklaasin ja kalimaasälvän ylärivissä keskellä, niin osaa jo tunnistaa yli puolet maanpinnalla vastaan
tulevista mineraaleista. Kuvan mineraalit opettelemalla on jo aika mestari. Vasemmalta ylhäältä: granaatti, plagioklaasi, kalimaasälpä,
oliviini, kloriitti, diopsidi, biotiitti, muskoviitti, apatiitti, sarvivälke, kalsiitti, grafiitti, molybdeenihohde, sinkkivälke, talkki, hematiitti,
kromiitti, lyijyhohde, limoniitti, magnetiitti, kuparikiisu, magneettikiisu, arseenikiisu ja rikkikiisu. Näytteet ovat GTK:n kivimuseosta.
Kuva: Jari Väätäinen, Geologian tutkimuskeskus
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Graniitin sukuisia kivilajeja tavallinen
Telluksen tallaaja näkee maassa keski-
määrin vain 15 prosenttia.

Suomessa tilanne on täysin toinen,
sillä meillä noin puolet kivilajeista on
graniitteja ja sen sukulaisia. Lisäksi
meillä on paljon migmatiitteja, joiden
toinen osakas on granitoidi, 22 pro-
senttia. Graniitin sukuisia kiviä maam-
me kallioperästä on siis noin 60 pro-
senttia. Mitä hankalaa tässä on oppi-
jan kannalta, kun suurimmasta osasta
kivilajeja voi sanoa: graniittia?

Maaperä
Maalajeistamme yli puolet on moree-
nia. Hiekkakin on yleistä. Sen mine-
raaleista usein 95 prosenttia on vain
kvartsia ja maasälpää. Turpeiden kar-
toituksessa käytetään vain kahta laatu-
luokkaa: rahka- ja saraturpeet. Jokai-
nenhan nämä oppii helposti?

Kaksi kulttuuria
Tästä kaikesta huolimatta 20–30 tun-
nin mittaisilla kivikursseillani realisti-
set tavoitteet on saavutettu, jos oppija
oppii edes maasälvän ja kvartsin. Tämä
on myös gemmologi? Tällainen on Jus-
si Kuosmasen arvio omilta kursseiltaan.

Kaikki tämä johtuu kahden kulttuu-
rin – luonnontieteiden ja ihmistietei-
den – välisestä kuilusta ja epätasapai-
nosta maassamme. Suomessa tiede al-
koi 1800-luvulla kehittyä paljolti kan-
salliselta pohjalta: historiaa, kielitiedet-
tä sekä kansanrunouden ja Kalevalan
tutkimusta arvostettiin. Tämä heijas-
tui ja heijastuu yhä koulumaailmaan.

Monessa mukana olevaa, yleissivis-
tävää, ja kaiken muun perustan tarjoa-
maa kouluainetta, geologiaa, ei kos-
kaan hyväksytty kouluihin. Tämän
vuoksi oppialaa ei koskaan ”suomen-
nettu”. Yli 80-vuotias äitini sanoo ki-

vistä jutellessamme kuitenkin, että
”koulussa opittiin graniitti ja gneissi”
maantiedon tunnilla.

Ei opita enää. Vielä 1960-luvulla
jokainen opiskeleva kansakoulunopet-
taja sai 20 tuntia opetusta mineraaleis-
ta, kivistä ja malmeista. Ei ole sattu-
maa, että juuri tuolloin maastamme
löytyi poikkeuksellisen paljon metalli-
kaivoksia; puolet niistä on saanut al-
kunsa kansan lähettämästä malminäyt-
teestä. Ei saa enää.

Tänään on nähtävillä kouluaineiden
valinnaisuuden lisääminen ja yleissivis-
tyksen rapautuminen – sen, jonka al-
kujuuret ovat renessanssissa ja valistuk-
sessa, vuosisatojen takana. Onneksi
kivi elää tänään kerhojen kautta uutta
renessanssia! 

Graniitin ja gneissin opettelemalla osaa jo tunnistaa enemmistön Suomen kivilajeista. Kouluissa ei enää opeteta kivilajeja kuten ennen.
Tämän huomaa siitä, että tavallisimpia kansannäytteitä ovat nimenomaan sorakuoppien graniitit ja gneissit! Kuvan pikkulohkareet ovat
Ylöjärven sorakuopasta. Näytteet ja kuva: Kari A. Kinnunen
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O lin ollut Oulun yli-
opiston geologisessa
museossa töissä ai-
kaisemminkin. Nyt
palasin toista kertaa
takaisin. Väliajalla

kun olin poissa, näin useasti lehdessä
ilmoituksen, että museossa on Oleg
von Knorring -näyttely. En silloin vie-
lä tiennyt, kuka oli Oleg von Knor-
ring. Vasta palattuani sain enemmän
tietoa hänestä. Kaiketi vuonna 1995 oli
museolle tullut lahjoituksena Knor-

Oleg von Knorringin jäämistön
mineraalinäytteitä päätyi
Ouluun saakka

ringin näytteitä. Minun tietojen mu-
kaan suurin osa hänen näytteistään oli
päätynyt Helsingin yliopistoon.

Vuonna 1995 oli tullut näytteitä
– Knorringin kuoltua – myös Oulun
yliopistoon, kivimuseolle. Minulla ei
kuitenkaan ole tietoa, olivatko lahjoi-
tukset itse Knorringin tahto, tai oliko
leski päättänyt lahjoittaa häneltä jää-
neet näytteet Suomeen.

Huomioni kiinnittyi erityisesti upei-
siin beryllinäytteisiin ja harvinaisiin
mineraaleihin, joista luonnollisesti en

silloin vielä ollut kuullutkaan. En sen
kummemmin aio kertoa itse Knorrin-
gista mitään, sillä jokainen voi netistä
lukea mitä ansioita hänellä on, tosin
englanninkielellä.

Palattuani museolle, sain muiden
tehtävien ohella, työkseni luetteloida
kortistoon Knorringin näytteet. Puo-
lia näytteistä ei ollut vielä edes määri-
tetty, koska niissä oli epäselvyyttä. Teh-
tävä oli nykytekniikan mittapuissa van-
hanaikainen. Kirjoituskoneella valmii-
siin korttipohjiin tuli kirjoittaa näyt-

Teksti ja kuvat: Tapani Hannuksela

”Hämmästyttävää, että ihminen voi haudan
takaakin vaikuttaa niin väkevästi.”
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teen numero, nimi, löytöpaikka ja
näytteen lahjoittaja. Käytin kuitenkin
tilaisuuden hyväksi ja tutkin näytteitä
erityisellä mielenkiinnolla. Myös tun-
nistamattomat näytteet kiinnostivat,
erityisesti. Silloin vielä kokemukseni
mineraaleista oli kirjallisuuden, muu-
taman kivimessureissun ja louhoskäyn-
nin varassa.

Kirjoja lukemalla oppiminen on ra-
jallista. Oppia tunnistamaan mineraa-
leja, on ainoastaan tutkia luonnossa
niitä. Kirjoja lukemalla se ei onnistu.
Voi opetella ulkoa eri mineraalien ko-
vuudet, taitekertoimet jne. Mutta onko
siitä apua, kun eteen tuodaan kasa
mineraaleja tunnistettavaksi. Koke-
muksen myötä oppii kyllä jo silmämää-
räisesti tunnistamaan jopa jokisorasta
löydettyjä näytteitä, joissakin tapauk-
sissa. Omamuotoisina kiteinä näytteet
ovatkin jo helpompia tunnistaa.

Noin puolet Knorringin näytteistä
oli numeroitu ja jouduin sitä mukaa
tarkistamaan näytteen, että se oli tal-
lella. Näin opin aikalailla tunnista-
maan, erikoisempiakin kiteitä ja mur-
topaloja. Suurin mielenkiinto kohdis-
tui kuitenkin harvinaisuuksiin, joita
olikin aikalailla, kuten: northrupiittiin,
milariittiin, manganotantaliittiin,
nambuliittiin jne.

Joukossa oli tietenkin myös Knorri-
ngin itsensä löytämiä ja nimeämiä uu-
sia mineraalispesieksiä, esimerkiksi na-
mibiitti, vihreä mineraali kvartsin raon
täytteissä. Tänä päivänä katsottuna
Knorringin menetelmät tunnistaa mi-
neraaleja olivat työläitä ja alkeellisia-
kin. Ehkä miehet ja naiset olivatkin
ennen rautaa.

Safiriineja oli omamuotoisina läpi-
näkymättöminä kiteinä sekä kiteinä
emäkivessä. Hienoja läpinäkyviä atsu-
riittikidesykeröitä oli myös. Kauniin
oransseja nambuliittipaloja ei kuiten-
kaan ollut omamuotoisina kiteinä.

Se mitä opin tutkimalla Knorringin
näytteitä, on korvaamattoman arvo-
kasta. Hämmästyttävää, että ihminen
voi haudan takaakin vaikuttaa niin
väkevästi. Sain jonkinlaisen kuvan
Oleg von Knorringin persoonasta, tut-
kimalla hänen keräämiään näytteitä.
Samalla myös Afrikan ja erityisesti
Namibian geologia tuli tutummaksi,
olihan suurin osa näytteistä Afrikasta.

Tutkin esimerkiksi gahniittikiteitä
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Jemaasta Nigeriasta. Määritin ominais-
painon ja sain reilusti yli 4. Ihmettelin
tätä, kun spinellin ominaispaino on
noin 3,50. Mutta kun katsoin sitten
Joel Aremin kirjasta Color Encyclope-
dia of Gemstones, niin siellä oli mai-
ninta, että Jemaan gahniitin ominais-
paino on 4,40–4,59. Epäilin vielä omia
mittaustuloksia, mutta yliopiston vaa-
ka oli erittäin tarkka. Tuhannesosineen
tuli aina sama tulos.

Olen vieraillut Suomessa lähes kai-
kissa tärkeissä mineraalimuseoissa,
mutta en Helsingissä, joten en tiedä
onko siellä Knorringin näytteitä esillä.
GTK:n museossa Espoossa olen käy-
nyt katsomassa Parosen jalokivikoko-
elmaa. Helsingin luonnontieteellisen
keskusmuseon kivinäyttelyssä on vielä
ehdottomasti käytävä, sillä se on nyt
avattu uudessa paikassa, Kumpulan
vanhassa kartanossa.

Ikävää, että Suomessa tämä kivikult-
tuuri typistyy entisestään. Museoita
lopetetaan ja kivimessut vähenevät. En
sano pahalla, mutta mielestäni Suomi
on jalokivi- ja mineraalialalla kehitys-
maa. Mutta olemme kylläkin pieni
kansa.

Palasin myöhemmin, kolmannen
kerran, uudelleen Oulun yliopistolle,
nyt opiskelijan muodossa. Sain erilli-

sen opinto-oikeuden ja opiskelin hie-
man mineralogiaa ja kallioperägeolo-
giaa. Kävin kuitenkin ahkerasti edel-
leen museossa katselemassa näytteitä,
aina kun ehdin käymään. Tänä päivä-
nä se ei enää oikein onnistu. Museon
hienot, isot tilat ovat nyt jonkinlaise-
na varastona. Kaikki näytteet on sijoi-
teltu tiedekunnan käytäville, kolmeen
kerrokseen. Rovasti Lauri W. Lehtolan
kokoelma on kuitenkin sijoitettu Tie-
tomaahan, joten se on kaikkien, jotka
siellä vierailevat, nähtävillä. Muut näyt-

teet ovat, voisiko sanoa, vain harvojen
ja valittujen nähtävillä. Eikä vitriinejä,
joihin näytteet on sijoitettu, ole enää
edes valaistu. Onko museon lopetta-
misen syynä “rahapula”, en tiedä. Kuu-
lin kylläkin, että museon tiloista meni
120 000 euroa vuodessa vuokraa.

Sain Knorringin näytteitä lainaan,
kuvattavaksi, professori Eero Hanskin
ystävällisellä luvalla. Yliopistolla jokai-
nen, johon olin kontaktissa, auttoi ys-
tävällisesti Knorringin näytteiden et-
sinnässä, siitä suuri kiitos. 

Kun Oulun kivimuseo lopetettiin, näytteet siirrettiin varastoon. Vain pieni
osa Oleg von Knorringin jäämistön lahjoitusnäytteistä päätyi enää esille. Ja
nekin sijoitettiin yliopiston käytäville vitriiineihin.
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O leg von Knorring on
akateemikko Thure
G. Sahaman jälkeen
eniten uusia mineraa-
leja löytänyt ja tutki-
nut suomalainen mi-

neralogi. Hän opiskeli geologiaa ja
mineralogiaa Helsingin yliopistossa,
mutta väitöskirjan ja elämäntyönsä hän
teki Englannin Leedsissä sikäläisessä
Afrikan geologian tutkimuskeskukses-
sa.

Knorring syntyi Venäjällä Novgoro-
dissa 30.11.1915. Hänen isänsä oli
tsaarin henkivartiokaartin upseeri. Val-
lankumouksen pyörteissä perhe menet-
ti omaisuutensa ja joutui pieni Oleg
mukanaan pakenemaan Suomeen.

Mannerheimin mahtikäskyllä tsaa-
rin armeijan upseerit saivat Suomessa

emigranttistatuksen, vaikka suurin osa
Venäjän pakolaisista palautettiin pian
takaisin. Knorringien perhe sai mine-
ralogian onneksi jäädä Suomeen. Von
Knorringit ovat vanha aatelissuku, joka
on rekisteröity myös Suomen aatelis-
kalenteriin. Suvun vaakuna on Ritari-
huoneen seinällä.

Oleg aloitti ruotsinkielisen koulun
ja opiskeli samalla viulunsoittoa. Geo-
logian opintonsa Oleg rahoitti soitta-
malla iltaisin viulua George de God-
zinskyn Livadi orkesterissa. Knorring
aloitti geologian opinnot kolmekym-
menluvun lopussa, mutta sota-aika vei
hänet kauaksi luentosaleista Karjalan
kannaksen Syvärille ja muihin vaaral-
lisimpiin paikkoihin.

Professori Pentti Eskolan järjestä-
män kolmen kuukauden opintoloman

turvin Oleg pääsi sodan keskeltä tal-
vella 1943 suorittamaan geologin opin-
tonsa loppuun. Sodan jälkeen hän toi-
mi Helsingin yliopiston geologian lai-
toksen kemistinä.

Leedsin yliopistoon Englantiin
Knorring siirtyi jo vuonna 1948. Mah-
dollisesti muuttopäätökseen vaikutti
Suomen valvontakomission nyreä suh-
tautuminen entisen Venäjän emigrant-
teihin. Noina vuosina heitä pakeni jou-
koittain Ruotsiin.

Leedsistä mineralogiset tutkimukset
veivät Knorringin Afrikan ohella Kau-
ko-Itään, Amerikkaan ja usein tietysti
myös takaisin Suomeen. Venäjällä hän
kävi vallankumouksen jälkeen vain
yhden ja ainoan kerran kun Neuvos-
toliitto oli romahtanut.

Knorringin työtoverit Leedsin yli-

Emigrantista maailmankuuluksi

Oleg von Knorringin elämästä saisi vaikka elokuvan

Kari A. Kinnunen

mineralogiksi

von Knorringin suvun aatelisvaakuna on
Ritarihuoneen aatelisrekisterissä.

Oleg von Knorring. Kuva: Ilkka Laitakari /
GTK Geokuvat
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opistossa ovat muistelleet, että hänellä
oli tietosanakirjamainen muistitieto
kaikista silloin tunnetuista maailman
mineraaleista. Tuolloin niitä oli noin
2000. Tämä taito oli myös syynä sille,
että hänet haluttiin mukaan niin mo-
nille Afrikan tutkimusmatkoille.

Mineraalien tunnistaminen oli vie-
lä 1950-luvulla paljon työläämpää kuin
nykyään. Ennen mikroanalysaattorien
aikaa mineraalin kemiallinen koostu-
mus piti määrittää märkäkemiallisesti.
Sitä varten piti stereomikroskoopin
avulla poimia, pikata, tuhansia pieniä
nokareita, jotta määrä riittäisi silloista
käsin tehtävää märkäkemiallista ana-
lyysiä varten. Elektronimikroskoopin
läpi toimiva analysaattori tarvitsee ny-
kyään yhtä tarkkaan määritykseen vain
yhden ainoan mikroskooppisen ra-
keen. Tästä syystä mineraalien silmä-
määräinen tunnistaminen oli puoli
vuosisataa sitten erinomaisen tärkeää.
Ja siinä Oleg oli työtovereidensa ker-
toman mukaan mestari.

Knorring löysi, tutki ja nimesi seu-
raavat 12 uutta mineraalia: bertossa-

iitti, burangiitti, cerotungstiitti, holda-
wayiitti, karibibitiitti, kennedyiitti,
mbozitiitti, mpororoiitti, namibiitti,
rankamaiitti, waylandiitti ja westgre-
nitiitti.

Yksi granaattiryhmän mineraaleis-
ta on jopa nimetty Oleg von Knorrin-
gin kunniaksi knorringiitiksi. Tämä
tapahtui hänen vielä eläessä, mikä on
tieteessä erityisen suuri kunnia. Kno-
rringiittia tavattiin ensi kerran Lesot-
hon Kao-kimberliitin vaipasta kulkeu-
tuneissa ksenoliiteissa.

Luonnossa puhtaana esiintyvä kno-
rringiitti olisi äärimmäisen harvinainen
sinivihreä samea granaatti. Knorringiit-
ti muodostaa kuitenkin pyrooppi-gra-
naatin kanssa seossarjan. Tästä syystä
knorringiitilla on huomattavaa tieteel-
listä ja taloudellista merkitystä, sillä sen
suhteellinen pitoisuus granaateissa ker-
too paljon kimberliitin timanttipoten-
tiaalista.

Suomen kimberliittien granaatteja
tutkineen Marja Lehtosen mukaan
puhdasta knorringiittia ei Suomesta ole
tavattu. Jonkin verran sitä on todettu

esiintyvän pyrooppien kemiallisessa
rakenteessa esimerkiksi Lahtojoen kim-
berliitissä.

Oleg von Knorring kuoli Leedsissä
6.4.1994. Hänen tuhkansa kuljetettiin
Suomeen. Tuhka on haudattu von
Knorringien sukuhautaan Helsingin
Hietaniemen ortodoksiseen hautaus-
maahan. Hauta on yksi hautausmaan
komeimmista ja kaunis kunnianosoi-
tus yhdelle Suomen etevimmistä mi-
neralogeista.

Parhaat mineraalinäytteensä von
Knorring lahjoitti Helsingin yliopistol-
le. Osa niistä kuitenkin päätyi myös
Oulun yliopiston geologian laitoksel-
le, kuten Tapani Hannuksela meille
tässä Mineralian numerossa kirjoittaa.

Oleg von Knorringin tuhka on haudattu von Knorringien sukuhautaan Helsingin Hietaniemen ortodoksiseen hautausmaahan. Hauta on
yksi komeimmista ja kaunis kunnianosoitus yhdelle Suomen etevimmistä mineralogeista. Kuvat: Kari A. Kinnunen
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S
Eva Thorén

uomalaisen timantin-
etsinnän historia voi-
daan katsoa alkaneek-
si vuonna 1964, kun
Kaavin Koskennie-
mellä kuparimalmin-

etsinnän yhteydessä tehty kairaus pyö-
reään magneettiseen anomaliaan lävisti
outoa, lähes mustaa kiveä. Luikonlah-
den kaivoksen malminetsijät ottivat
näytteitä talteen, vaikka kiveä ei tuol-
loin kyetty tunnistamaan.

Kesti aina vuoteen 1983, ennen
kuin varmistui, että kyseessä oli jo tuol-
loin ollut kimberliitti. Tämä varmis-
tui järjestyksessä toisesta ja kolmannes-
ta kimberliitistä (Niilonlampi ja Nii-
lonsuo). Ne löydettiin lohkare-etsin-
nällä, ja niistä lähetettiin näytteet tun-
nistettavaksi Etelä-Afrikkaan ja Edin-
burghiin.

Suomalaisen timantin metsästystä 50 vuotta
-näyttely Juankosken Kahvilapytingissä

Sen jälkeen kimberliittipiippujen
etsintä Koillis-Savon kallioperästä kiih-
tyi ja alueelta on jo löydetty 24 piip-
pua. Etsintä laajeni myös muualle Kar-
jalan Kilven (Karelian Craton) alueel-
le, esim. Kuhmoon ja Kuusamoon.
Kratonin (ikivanha peruskallioalue)
Venäjän puoleisella osalla on lukuisia,
maailmanluokan esiintymiä mm. Ar-
kangelissa Lomonosovan timanttikent-
tä.

Näyttely keskittyy kuitenkin pää-
osin Suomen tunnetuimpaan esiinty-
mään Kaavin Lahtojoella ja sen tari-
naan, vaikka kertomus alkoikin jo
Koskenniemen lohkareesta.

Näyttelyssä voi tutustua Karjalan
Kilven alueen kimberliitteihin ja nii-
den jalokivistä valmistettuihin korui-
hin. Kuvasarja kertoo timantinetsin-
nän, rikastuksen, ja jalostuksen eri vai-

Kaavin alueen timantteja Matti Tynin pinseteissä. Kuva: Ossi Wallius

Malmikaivoksen tekemä ensimmäinen Lah-
tojoen kairaus vuonna 1990. Kuva: Matti
Tyni

12 Kiviharrastajan Kuvalehti
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heet ja ketkä näissä töissä ovat olleet
mukana.

Näyttelyssä on myös oma osio, joka
esittelee timanttien syntyä ja nykyisin
tunnettujen esiintymien sijaintia maa-
pallolla.

Eräs näyttelyn kiinnostavista koh-
teista on myös maailman suurimman
Cullinan-timantin tarina ja siitä val-
mistettujen hiottujen osien replika-
kopiot.

Nuoremmilla, miksei myös kaikilla
näyttelyvierailla, on mahdollisuus har-
rastaa omaakin timantinmetsästystä:
näyttelyn keskiosan pikkauspöydällä

Lahtojoen kimberliitin jalo-
kiviä: punaista, violettia ja
ruskeaa pyrooppia, vihreää
kromidiopsidia ja keskellä
kirkas oktaedrinen timantti
(läpimitta 1 mm). Lahtojo-
en korukiviä on käytetty hio-
mattomina suoraan koruihin
istuttamalla. A&G Miningin
aikainen rikaste-erä. Kuva:
Kari A. Kinnunen

Yksi suurimpia Lahtojoen
kimberliitistä 2000-luvulla
löytyneistä timanteista. Pin-
noiltaan kauniisti syöpyneen
kaksoskiteen (macle-tyyppi)
korkeus on 3,9 mm. Timantti
on väritön ja täysin puhdas.
Kuva: Kari A. Kinnunen

voi kokeilla onneaan Lahtojoen ti-
manttirikasteesta. Löydetyt kiteet saa
pitää. Tervetuloa!

Näyttelyn osoite: Juankosken Kah-
vilapytinki, Juankoskentie 10, 73500
Juankoski.

NÄYTTELYN
AUKIOLOAJAT:
27.6.–16.8.2016 ti–la
klo. 11–17, tai sopi-
muksen mukaan. Il-
man sisäänpääsymak-
sua.

LISÄTIETOJA:
Eva Thorén, puh. 040 7540 191, säh-
köposti: timanttiaukio@gmail.com
Jari Kosonen, puh. 0400 802 084, säh-
köposti: jari.kosonen@juankoski.fi
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J alokiviesiintymillä kuten
malmikaivoksilla on usein
vuosikymmenten historia
takanaan ennen kuin tuo-
tanto pääsee alkamaan.
Näin on ollut Lahtojoen

timanttipitoisella kimberliitilläkin, 50
vuotta. Luumäen jaloberyllikaivos oli
ensin kvartsilouhos, kuten monet peg-
matiittien jalo- ja korukiviesiintymät
Suomessa. Luumäen esiintymä löydet-
tiin yli 70 vuotta sitten.

Olen koonnut aikajärjestykseen kai-
vokseen liittyviä tietoja. Niitä olen et-
sinyt GTK:n ja mediatalojen digiarkis-
toista, julkaisuista, raporteista, omista
muistiinpanoista ja kuva-arkistoistani
sekä haastattelemalla toiminnassa mu-
kana olleita.

1940-LUKU

Luumäen Kännätsalon tietä rakennet-
taessa puhkaistiin samalla kvartsipah-
ku. Siitä oli jossain vaiheessa kokeeksi
louhittu kvartsia. Louhinnasta säilyi
vain hajanaisia arkistotietoja.

1982

Kiviharrastaja Kauko Sairanen toverei-
neen tarkasteli Luumäen seudulla ki-
vipaikkoja iltaisin, kun hän oli Ylä-
maalla hiontakurssilla. Kännätsalosta
Kauko etsi tietoonsa tulleen vanhan
kvartsilouhoksen kivistä mahdollisia
korukiviä tienpenkasta. Paikka osoit-
tautuikin pegmatiitiksi.

Aluksi Sairasta kiinnostivat paikan
erikoisen muotoiset ja väriset kvartsi-

kiteet, sillä niissä oli hematiittia ja goet-
hiittia kauniina sulkeumina. Tarkkasil-
mäisenä kiviharrastajana Kauko löysi
irtomaasta myös hänelle tuntematto-
man, vihreänkeltaisen kiteen kappa-
leen. Se jäi lähes vuoden ajaksi tunnis-
tamatta.

1983

Lopulta Kauko näytti vihreänkeltaista
kiveä Tauno Paroselle. Tässä vaiheessa
he olivat SJHY:n aktiivisimpia jäseniä
ja vuorotellen seuran puheenjohtajina.
Tauno hioi ja kiillotti kivestä yhden
sivun tasaiseksi ja mittasi siitä taiteker-
toimet refraktometrillään. Tauno tun-
nisti kiven jaloberylliksi. Paikan tar-
kempi etsintä alkoi. Suurin Kaukon
alkuvaiheessa löytämä jaloberylli pai-
noi 199 karaattia.

GTK teki esiintymästä valtausvara-
uksen, mutta se ei vielä johtanut jat-
kotutkimuksiin. Tieto löydöstä jäi se-
kin pienen piirin tietoon. Edes
GTK:ssa me muut kollegat emme ol-
leet asiasta tietoisia. Sama salaaminen
toistui lähes saman kaavan mukaan
pohjoisempana Kaavilla, josta tehtiin
samoihin aikoihin Suomen ensimmäi-
set timanttilöydökset.

1984

GTK aloitti Luumäellä kallioperäkar-
toituksen. Maastotyön teki Matti
Huuskonen ja töitä johti geologi Mar-
jatta Virkkunen. Paikan maapeitettä
paljastettiin ja pegmatiittipaljastumal-
la havaittiin kolme kideonteloa.

LUUMÄEN KAIVOKSEN HISTORIAA:

Kvartsilouhoksesta
jalokivikaivokseksi

Teksti ja kuvat: Kari A. Kinnunen, Geologian tutkimuskeskus

Luumäen pegmatiitin erikoisen väriset kvartsit kiin-
nittivät ensimmäiseksi Kauko Sairasen huomiota.
Samassa kiteessä saattoi olla savukvartsia, punais-
ta kvartsia ja vuorikidettä, jossa oli hematiittia ja
goethiittia sulkeumina. Kuvassa on tällaisesta kvart-
sista hiottu levy. Jaloberylliä löytyi pegmatiitista
vasta myöhemmin.

Luumäen savukvartsit ovat kiteytyneet niin suolai-
sesta vedestä, että sulkeumien sisään on muodostu-
nut vuorisuolakuutioita, haliittia. Sulkeuman hal-
kaisija on 0,14 mm.

Luumäen vuorikiteitten sulkeumat ovat kuin tai-
deteoksia. Hematiittipalloset ovat kiinnittyneet goet-
hiittilevyihin. Ne ovat kasvaneet kvartsin kidepin-
noilla ja jääneet kvartsin sisään.
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1985

GTK kokeili maatutkaluotausta esiin-
tymällä, mahdollisesti syvemmällä ole-
vien onteloiden havaitsemiseksi. On-
teloita ei pystytty laitteella havaitse-
maan, mutta pegmatiitin ulottuvuuk-
sista syvemmällä saatiin uutta tietoa.
Kalliota ei tässä vaiheessa kuitenkaan
louhittu.

 1986

Korukiviharrastajat Kauko Sairanen,
Matti Lång ja Risto Pitkänen perusti-
vat yrityksen esiintymän hyödyntämi-
seksi. Se sai kunnianhimoisen nimen,
Suomen Jalokivikaivos Oy, sillä toiveet
olivat tässä vaiheessa kaikilla korkeal-
la. Sairanen ja kumppanit hakivat
esiintymälle valtausoikeuksia, jotka
valtio heille myönsi. Esiintymästä tuli
minulle GTK:lle tutkittavaksi erikoi-

sia korukiviä mahdollisina berylleinä.
Ne kuitenkin osoittautuivat kvartsiki-
teiksi, joilla oli harvinaisen laattamai-
nen ulkomuoto ja hyvin outoja värisä-
vyjä sekä kauniita hematiittisulkeumia.

1987

Suuria kideonkaloita ja kookkaita ja-
loberyllikiteitä alkoi lopulta tulla esiin
louhinnassa.

GTK:ssa tutkijat pääsivät viimein
tutkimaan pegmatiittia ja sen mineraa-
leja. Seppo I. Lahti määritti mineraa-
leja XRD:llä. Kari A. Kinnunen alkoi
tutkia jaloberyllien sulkeumia ja mor-
fologiaa. GTK:n pegmatiittitutkijat
puolestaan luokittelivat Luumäen
NYF-tyypin ontelopegmatiitiksi. Rei-
jo Alviola otti Luumäen mineralogis-
ten tutkimustensa kohteeksi hänkin,
sillä Reijo kokosi jo tässä vaiheessa ai-
neistoa koko Suomen pegmatiiteista.

Kauko Sairanen ja Matti Lång hioi-
vat enimmäkseen itse jaloberyllejään.
He myös alkoivat kumpikin koota
omaa kotimuseotaan kaivoksen mine-
raaleista ja jaloberylleistä. Matti Lång
keräsi museoonsa kaivoksen monia
kvartsimuunnoksia. Niitä ovat sa-
vukvartsi, vuorikide, ametistikvartsi,
punainen kirkas kvartsi, vihreä kirkas
kvartsi, sitriini, ruusukvartsi, raita-
kvartsi ja jaspis.

Lisäksi onkaloiden viereisistä kvart-
sikiteistä löytyi aina vain lisää kiinnos-
tavia sulkeumakvartseja, joissa goethiit-
ti ja hematiitti esiintyvät neulamaisi-
na, pallomaisina ja mitä kummallisim-
pina rakennelmina kvartsikiteiden ul-
kovyöhykkeillä.

Varsinaiset esiintymän jalokivet ovat
olleet berylliä: kellanvihreää heliodo-
ria, keltaista kultaberylliä ja sinivihre-
ää akvamariinia. Jalotopaasia on löy-
tynyt vain muutama epämääräinen
kide. Epäjaloa topaasia sitä vastoin ta-
vattiin todella isoja kiteitä.

1988

Louhintaa jatkettiin kolmen metrin
syvyyteen Suomen Jalokivikaivoksen
toimesta. Tähän mennessä kaivoksen
omistajat arvioivat käyttäneensä jo
4000 työtuntia etsintöihin. Ulkopuo-
lista apua heillä ei ollut.

Kultaseppä Aarne Alhonen suunnit-
teli ja valmisti korusarjoja, jossa Luu-
mäen jaloberylliä oli yhdistetty Lapin
kultahippuihin. Heliodorit ja kultabe-
ryllit sointuivat hienosti Lapin kultaan.
Alhosen korut innostivat pian muita-
kin koruseppiä käyttämään Luumäen
kiviä tuotannossaan.

1989

Heinäkuussa löytyi erityisen puhdas ja
kaunis jaloberyllikide, joka painaa noin
450 grammaa. Löytöpäivänsä mukaan
se ristittiin Elliksi. Siitä tuli todellinen
median suosikki televisiosta sanoma-
lehtiin. Nettiä ja somea silloin ei vielä
ollut. Helsingin Sanomien kilpailussa
Suomen kauneimman tittelistä Elli
jopa voitti vuoden Miss Suomen Åsa
Lövdahlin. Koko kilpailun voitti Eino
Leinon runo.

Kauko Sairasen kaivoksesta sen ensimmäisinä toimintavuosina löytämä jaloberylli, korkeus 19 mm. Kiteen
poikki vinottain kulkevat juovat ovat kohdissa, joissa kidettä leikkaavat sulkeumatasot. Niissä on säilynyt
halkeamiin noin 1620 miljoonaa vuotta sitten tunkeutunutta suolavettä (ks. kuva s. 20).
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1989

Kauko Sairanen yritti alkaa myydä Elli-
berylliä. Hän tuli näyttämään sitä
GTK:n johtajille, mutta ensin hän pii-
pahti työhuoneessani. Kauko kaivoi
kulahtaneesta kauppakassistaan tyylik-
kään jalopuurasian. Sen sisältä paljas-
tui kyllä kaunein jalokivikide, mitä
koskaan olen saanut pitää käsissäni.
Elliä ei ollut turhaan ylistetty. Ikävä
kyllä jo silloin GTK:n ja valtion mää-
rärahat olivat tiukassa, eikä Elli pääty-
nyt GTK:n Kivimuseoon.

Kauko jatkoi Ellin myyntikierrosta.
Eniten kiinnostusta osoitti tietenkin
kivitohtori Martti Lehtinen, joka ha-
lusi saada Ellin silloiseen Mineraalika-
binettiin, Luonnontieteelliseen keskus-
museoon. Kauppa onnistui lopulta,
mutta myyntihinta jäi paljon pienem-
mäksi kuin mitä Kauko ja kaivos-
kumppanit olivat toivoneet. Kaukon
mukaan kaupassa painoi eniten Mar-
tin ja museon hyvä maine. Ellihän oli
jo tavallaan kansallisomaisuutta.

Lahden kultaseppäopiston opiskeli-
jat Petri Tuovinen ja Eeva Ehrnrooth
tekivät opinnäytetyön Luumäen beryl-
lien lämpökäsittelystä. He havaitsivat
kellertävän beryllin usein muuttuvan
akvamariinin siniseksi kun lämpötila
nousi 400–500 asteeseen. Lämpökäsit-
telyä onkin käytetty sittemmin Luu-
mäen beryllien kaupalliseen käsitte-
lyyn. Aito akvamariini oli ja on kai-
voksessa erittäin harvinainen.

Kaivosyhtiö antoi tässä vaiheessa
kivikerhojen vierailla esiintymällä.
SJHY teki kaivokselle useammankin
päiväretken.

1991

Luumäen jaloberyllitutkimus sulkeu-
mista ja beryllin pintarakenteesta val-
mistuu, kirjoittajana Kari A. Kinnu-
nen.

1992

Ensimmäinen laajempi kuvaus Luu-
mäen pegmatiitin geologiasta, mine-
raaleista ja syntytavasta julkaistiin Kivi-
lehdessä. Kirjoittajina Seppo I. Lahti
ja Kari A. Kinnunen.

1989 heinäkuussa Luumäeltä löytyi Elliksi nimetty berylli, 14 cm, 450 g. Kuvattu Helsingin yliopiston
Arppeanumin Mineraalikabinetin Elliä varten pystytetyssä omassa vitriinissä.

Lemmenjoen kultahipuista ja viistehiotuista Luumäen jaloberylleistä koottu riipus. Korun on valmistanut
kultaseppä Aarne Alhonen, Lemmenjoki. Kuva: Jari Väätäinen, GTK Geokuvat
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Kirjoittajan ottama mikroskooppi-
kuva Luumäen jaloberyllikiteen syöpy-
misrakenteista palkittiin Nikon Small
World valokuvauskilpailussa New Yor-
kissa. John I. Koivula sai samassa kil-
pailussa palkinnot kahdesta kuvastaan:
dinosauruksen luu ja rutiilikvartsi.
Voittokuvista järjestettiin näyttely, joka
kiersi seuraavana vuonna Amerikan ja
Kanadan tiedekeskuksissa. Näyttely toi
Amerikasta monia tiedusteluja Luumä-
en uudesta jaloberyllilöydöstä. Kerroin
asiasta Kauko Sairaselle. Hänen kans-
saan pohdittiin, että Luumäestä pitäi-
si saada seikkaperäinen selostus johon-
kin kansainväliseen jalokivialan leh-
teen.

1993

Kaivosyhtiön siunauksella Luumäen
jaloberyllipegmatiitin tutkimus julkais-
tiin Amerikassa arvostetussa Gems &
Gemology -sarjassa. Kirjoittajina oli-
vat Seppo I. Lahti ja Kari A. Kinnu-
nen.

Julkaisussa kuvattiin Luumäeltä
tunnistetut mineraalit, jaloberyllin
gemmologiset ja mineralogiset ominai-
suudet ja sulkeumat sekä esiteltiin kai-
voksen sen hetkinen tuotanto. Yhteen-
sä pegmatiitista oli tuossa vaiheessa
identifioitu jo 26 eri mineraalia. Jalo-
berylliä oli löytynyt yhteensä 15 kiloa,
josta noin 40 prosenttia oli viistehion-
taan soveltuvaa. Lisäksi julkaisussa ku-
vattiin kaivoksesta löytyneet isoimmat
jaloberyllit, kuten Elli.

1994

Kaivosyhtiö tutki Kännätsalon pegma-
tiitin pohjois- ja eteläpuolisia alueita
uusien pegmatiittien toivossa. Kaksi
uutta pegmatiittia löytyi, mutta toisessa
oli vain heikkolaatuista topaasia. Jalo-
berylliä tai onkaloita ei ollut kummas-
sakaan.

1995

Kaivos päätettiin sulkea ja se maisemoi-
tiin. Matti Lång, yksi kaivoksen omis-
tajista, kertoi minulle, että toiminta oli
heillä kolmella täysin harrastajapohjal-

ta. Edes laite- ja materiaalikustannuk-
sia ei saatu kivien myynnillä takaisin
monen vuoden työstä. Matti ei kum-
minkaan ollut tästä katkera. Hän kes-
kittyi oman kotimuseonsa rakentami-
seen ja Lahden vanhan kivikerhon pyö-
rittämiseen.

2001

Suljetun louhoksen ohi ajava Timo
Rönkä pysähtyi maisemoidulla, hylä-
tyllä kaivoksella ja alkoi etsiä Jari Vep-
säläisen kanssa korukiviä. Timo Rön-
kä hioi jo tuolloin itse kiviä. Kaveruk-
set innostuivat vähitellen tosissaan kai-
voshommiin ryhtymisestä kotiseutunsa
kohteella. He saivat mukaansa vielä
Jukka Ruuskasen, jolla oli ammattitai-
toa louhinnassa.

2002

Kaivos avattiin uudelleen kesällä 2002,
kun Timo Rönkä, Jari Vepsäläinen ja
Jukka Rusanen perustivat Karelia Be-
ryl Oy:n.

2003

Karelia Beryl Oy hankki Luumäen kai-
vosoikeudet ja aloitti louhinnan uudel-
leen. Kesän töissä ei vielä löytynyt ja-
lokiviä, mutta lokakuussa tärppäsi. Ja-
loberyllejä alkoi taas löytyä hyvin lä-
heltä sitä louhinnan tasoa, johon Suo-
men Jalokivikaivos oli toimintansa lo-
pettanut. Kaivospiirin nimeksi tuli
Karelia Mining.

2004

Kideonteloita löytyi lisää toukokuussa
ja niistä löytyi Elliäkin isompia jalobe-
ryllikiteitä. Suurin kaivoksen jaloberyl-
likide oli pituudeltaan 22 cm. Se pai-
noi 1600 grammaa. Karelia Beryl Oy
nimesi sen Kekkoseksi! Jaloberylliä saa-
tiin louhinnan tässä vaiheessa talteen
arviolta 110 kiloa, mutta vain pieni osa
siitä oli korkealaatuista ja viistekivien
hiontaan soveltuvaa. Edellinen kaivos-
yrittäjä oli saanut jaloberylliä koko ai-
kana noin 15 kiloa.

Viistehiottuja harvinaisia Luumäen kvartseja. Kir-
kasta vihreää kvartsia ei muualta Suomesta ole ta-
vattu. Matti Lång hionta ja kokoelma.

1992 Nikon Small World -kilpailussa palkittu Kari
A. Kinnusen kuva Luumäen beryllin symmetrisesti
syöpyneestä kidepinnasta.

Matti Lång esittelee helmikuussa 2006 Lahden
kotimuseossaan professori Martti Lehtiselle Luumä-
ki-vitriiniään.

Jaloberyllit olivat usein kiinnittyneet onkaloa reu-
nustaviin mineraaleihin, kalimaasälpään ja joskus
kvartsiin. Usein ne olivat onkalon saviaineksessa
irtonaisina. Matti Långin kotimuseo.
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2005

Karelia Beryl Oy alkoi hiottaa pienem-
piä kiviä ulkomailla, missä teetettiin lä-
hemmäs kymmenentuhatta viistekiveä
ja caboa. Isoimmat jaloberyllit hioi viis-
tekiviksi Timon isä, Raimo Rönkä.

Peter Lyckbergin artikkelit Luumä-
en beryllistä ulkomaisissa alan lehdis-
sä nostivat osaltaan hiottujen kivien
myyntiä tässä vaiheessa. Samoin myyn-
tiä edisti kaivosyrittäjien ahkera kier-
täminen kansainvälisillä messuilla

myymässä Amerikassa ja Saksassa. Raa-
kakivien myynti kuitenkin rajoittui
oikeastaan vain keräilykivien myyntiin
monilla kotimaisilla kivimessuilla.

2006

Uusia onteloita ei enää tullut esiin ta-
vanomaisella tutkimuslouhinnalla peg-
matiitin pituussuunnassa. Yhtiö kon-
sultoi jatkeiden etsinnässä monia geo-
logeja mm. Seppo I. Lahtea ja Mark-

ku Lehtistä, ja laati etsintäsuunnitel-
mia jalokivituotannon turvaamiseksi.
Ehdotuksia noudattaen yhtiö anoi apu-
rahaa etsintään timanttikairauksella.

2007

Lopulta kairaukseen saatiin apurahaa
Renlundin säätiöltä. Karelia Beryl Oy
pääsi timanttikairaamaan 16 reiällä
Luumäen esiintymää uusien kideonte-
loiden löytämiseksi. Yhteensä kairattiin

Erikaksi nimetty jaloberylli löytyi Luumäeltä toukokuussa 2004. Kiteen korkeus 15 cm. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy tarkemmin Erikan prismapintojen raken-
netta, joka on syntynyt pegmatiitin viimeisten vesiliuosten syövytyksestä.

Karelia Beryl Oy:n isot kivet hioi Raimo Rönkä. Niitä myytiin kivimessuilla ja myös
netin kautta. Tämän jälkeen myynti keskittyi helsinkiläiseen kultasepänliikkeeseen.

Timo Rönkä (oik.) ja Jari Vepsäläinen esittelemässä kaivoksensa uusia
jaloberyllejä Lahden messuilla vuonna 2004.
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360 metriä pegmatiittia ja sivukiveä.
Uusia onkaloita ei kuitenkaan löyty-
nyt. Renlundin säätiöltä saaduilla apu-
rahoilla saatiin kuitenkin pegmatiitin
rajoja ja vyöhykkeitä tarkemmin mää-
ritettyä. Pegmatiitin leveys oli parhaim-
millaan 40 metriä ja pituus vähintään
120 metriä.

2008

Yhtiö on pyrkinyt vuosittain tutkimus-
louhinnalla jäljittämään uusia kvart-
siytimiä ja niihin mahdollisesti liitty-
viä kideonkaloita. Louhinta oli pieni-
muotoista, vain 100–500 kuutiota
vuodessa.

2009

GTK tutki esiintymää hi-tech-mine-
raalien löytömahdollisuuksien kannal-
ta. Seppo I. Lahti ja Niilo Kärkkäinen
kirjoittivat tutkimuksista raportin,
mutta se tuli julkiseksi vasta vuonna
2016.

2014

Yhtiö jatkoi tutkimuslouhintaa uusi-
en kideonteloiden löytämiseksi.

Zürichin yliopiston malmigeologi-
an opiskelijat ja tutkijat tekivät Luu-
mäelle ekskursion heinäkuun 12. He
kirjoittivat käynnistään kiinnostavan
matkaraportin. Myös Venäjän yliopis-
tojen tutkijoita vieraili kaivoksella tut-
kimusnäytteitä hakemassa.

Ulkomaisista yliopistoista tuli pyyn-
töjä tutkimusnäytteistä Luumäen jalo-
beryllistä. Tutkimuksia oli meneillään
mm. hivenaineista ja isotoopeista. Kari
A. Kinnunen lähetti sopivia näytteitä

ulkomaisille kollegoille. Tutkimusnäyt-
teiden lähettäminen tai vaihtaminen
kuuluu perinteisesti tieteen pelisääntöi-
hin. Kalleimpia kiteitä ei analyyseillä
rikottavaksi tietenkään lähetetty. Näy-
tepyynnöt tulivat ennen itseoikeutetus-
ti Martti Lehtiselle, mutta hänen elä-
köidyttyään ja lopulta sairastuttuaan
pyynnöt ovat ohjautuneet GTK:lle.

GTK:n tutkijat julkistivat tutki-
muksen Luumäen esiintymän REE-Y-
Th-U-rikkaista, harvinaisista mineraa-
leista arkistoraporttina.

2015

Timo Röngän voinnin takia kaivokses-
sa oli vain ylläpitotoimia. Myös rahoi-
tusvaikeudet hidastivat jalokivien etsin-
tää. Tutkimuslouhintaa ei jatkettu.

2016

Helsingin yliopiston geologian laitok-
sen tutkijat alkoivat tutkia Luumäen
jalokivipegmatiitin mineraaleja labora-
toriossa EPMA ja LA-ICPMS laitteil-
la. Alustavat tulokset maasälvän hiven-
aineista osoittivat kideonteloiden syn-
nyn liittyvän berylliumrikkaiden hyd-
rotermisten fluidien suotautumiseen
pegmatiitin kiteytymisen viime vaiheis-
sa. Yliopistolaiset tulkitsivat pegmatii-
tin tunkeutuneen paikoilleen, kun
ympäröivä rapakivigraniitti oli vielä
kuumaa ja osittain sulaa. Mielenkiin-
toisia uusia tuloksia on siis piakkoin
odotettavissa.

Kanadalainen opiskelijaryhmä teki
kaivokselle ekskursion. Samoin Tam-
pereen Kivikerho vieraili louhoksella.

Kideonteloiden etsintä tulee kaivos-
yhtiön mukaan jatkumaan tutkimus-
louhinnoilla. 

Luumäen kaivosmonttu täyttyy hitaasti vedellä.
Ennen louhintaa se on joka kerta pumpattava kui-
vaksi. Kuva vuoden 2011 syksyltä. Viimeinen laa-
jempi louhinta tapahtui vuonna 2014 peräseinällä
näkyvän vaalean kvartsiytimen kohdilta.

Karelia Beryl esitteli beryllejään Ylämaan jalokivi-
messuilla. Kideonkalosta rikkoutuneena löydetty
kide on ristitty Krokotiiliksi. Sen yhteispaino on 210
grammaa ja pituus 125 mm. Ylämaan messut 2007.

Pegmatiitin tutkimuslouhintaa toukokuussa 2005
kvartsiytimen löytämiseksi Luumäen Kännätsalon
kaivoksen luoteispäästä.

Panoraamakuva Kännätsalon eteläpään louhintatilanteesta vuonna 2007. Vaalean kvartsiytimen ympäril-
lä on vyöhykkeenä suurten kvartsi- ja maasälpäkiteiden muodostamaa pegmatiittia. Tummanharmaata ra-
pakivigraniittia vasten on paksu vyöhyke vaalean punaista kirjomaasälpäkiveä.

Muutaman karaatin raakakiviä kultaberylliä ja ak-
vamariinia oli myynnissä Lahden messuilla 2013.
Suurimmat jaloberyllit yhtiö hioi itse tai myi ko-
koelmiin.
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V armaan joka kivihar-
rastaja alkaa etsiä jalo-
kiviä, kun näkee kar-
keita graniittisia kiviä,
joita myös pegmatii-
teiksi kutsutaan. Mut-

ta miksi niin harvassa pegmatiitissa lo-
pulta on jalokiviä? Ja miksi jalokiviä si-
sältäviä onkaloita on tavattoman vaikea
paikallistaa kaivostoiminnan suunnitte-
lemiseksi, kuten Luumäen kaivoksen
historia osoittaa.

Ensin geologiaa. Tavalliset pegmatii-
tit ovat kiteytyneet pelkästään kivisulas-
ta eli magmasta. Tällöin niissä on yleen-
sä vain kvartsia, maasälpää ja kiilteitä
sekä joskus tavallista turmaliinia ja gra-
naattia. Niissä ei siis ole jalokiviä ja hy-
vin harvoin edes korukiviä, kvartseja lu-
kuun ottamatta.

Eräissä harvinaisissa pegmatiiteissa,
kuten Luumäellä, kiteytyminen on en-
sin alkanut kivisulasta, mutta lopuksi
kiteytyminen on vielä jatkunut kivisu-
lasta erottuneesta kuumasta ja harvinai-

sia alkuaineita sisältäneestä vesiliuokses-
ta. Tällaisessa pegmatiitissa voi olla ki-
deonkaloita ja niissä keräilymineraaleja
ja jopa jalokiviä. Nämä pegmatiitit ovat
kiteytyneet lähellä maanpintaa, korkein-
taan muutaman kilometrin syvyydessä.
Pelkästä magmasta syntyneet ovat kivet-
tyneet syvemmällä.

Edellytyksenä on lisäksi se, että gra-
niittinen sula on sisältänyt haihtuvien
ainesten, kuten veden ja hiilidioksidin
lisäksi fluoria, booria, fosforia ja joskus
litiumia. Nämä alkuaineet pystyvät alen-
tamaan sulasta kiteytyvien mineraalien
syntylämpötilaa, jolloin haihtuvien ai-
neksien osuus pääsee kasvamaan. Lisäk-
si ne ovat juuri niitä raaka-aineita, joita
jalokivien syntyyn kaivataan.

Jalokiviluokan kiteet tarvitsevat myös
vapaata tilaa kasvaakseen. Jalokivikiteen-
hän pitää olla kaikin puolin täydellisek-
si kasvanut ja puhdas yksilö. Pegmatii-
tissa pitää siis olla onkaloita, jotta jalo-
kiville olisi kasvunvaraa. Avoimia onka-
loita voi olla vain melko lähellä maan-

pintaa syntyvissä pegmatiiteissa, sillä sy-
vemmällä maankuoren paine puristaisi
avoimet tilat ja niiden kiteet kasaan.

Onkaloiden lisäksi jaloberyllien ja
muiden jalokivien kiteytyminen edellyt-
tää tarpeeksi suuria määriä kuumaa vet-
tä, johon on liuennut noiden mineraali-
en synnyn vaatimia ainesosia. Muuta-
man kilometrin syvyydellä maankuores-
sa on aina kuumaa vettä, mutta se on
liian puhdasta synnyttääkseen erikoisem-
pia kiteitä, kalsiittia ja kvartsia lukuun
ottamatta. Lisäksi halkeamissa piilevä
vesi voi pysytellä lähes paikallaan jopa
miljoonia vuosia. Jalokivien synty on siis
vaatinut aivan erityistä, virtaavaa ja suo-
lapitoista sekä harvinaisista alkuaineis-
ta, kuten jaloberylli berylliumista, rikas-
tunutta vettä.

Joissakin pegmatiiteissa nämä kaksi
tärkeintä edellytystä, onkalot ja kuuma
mineraaleja synnyttävä vesi, ovat täytty-
neet. Jalokivipegmatiitit ovatkin hyvin
vesipitoisia ja samalla harvinaisia alku-
aineita sisältäviä graniittipegmatiitteja.

Pegmatiitit ovat oikukkaita

Luumäen jaloberylleissä on mikroskooppisia pisaroita noin 1620 miljoonaa vuotta vanhaa mineraalivettä. Tästä
suolaisesta vedestä jaloberyllit kiteytyivät noin 400–490 asteen lämpötilassa. Suolapitoisuus oli 7 prosenttia NaCl
ekvivalenttia (noin 7 kertaa suolaisempaa kuin Itämeren vesi). Kuva-alan leveys on 1,2 mm.
Kuva: Kari A. Kinnunen

Kari A. Kinnunen, Geologian tutkimuskeskus
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Kun ne kiteytyvät verrattain matalalla,
muutaman kilometrin syvyydellä maan-
kuoressa, niin jalokiviä on päässyt kitey-
tymään. Lisäksi pegmatiitin synnyttä-
neen graniitin on pitänyt sisältää hieman
tavanomaista enemmän niitä harvinai-
sia alkuaineita, joita sisältyy jalokiviin,
esimerkiksi berylliumia. Luumäen tapa-
uksessa pegmatiitti on NYF-tyyppinen,
eli se sisältää runsaasti myös mm. nio-
bia, yttriumia ja fluoria.

Pegmatiitin syntyyn maankuoressa
pitää siis liittyä todella monta onnekas-
ta yhteensattumaa, jotta lopputuotteeksi
saataisiin jalokivipegmatiittia. Luumäellä
graniittisen magman vesipitoisin ja ke-
vein osa purkautui voimalla vielä jähme-
ään maankuoreen. Siihen se pullisti mag-
mapussin, joka alkoi kiteytyä reunoilta
sisäänpäin. Ensin kiteytyi kerros kirjo-
maasälpää, sitten kookkaista maasälvis-
tä ja kvartsista koostuvaa massaa ja lo-
pulta keskustaan muotoutui vaaleanhar-
maasta kvartsista koostuvaa kiveä, niin
sanottua kvartsiydintä. Jalokivipegma-
tiitti onkin rakenteeltaan kuin jättiläis-

kokoinen geodi, kuin eräänlainen akaat-
timuodostuma, vaikka sen mineraalit
ovat aivan muuta kuin kuituista kvart-
sia.

Kun ja jos pegmatiitista jää vielä täs-
sä vaiheessa ylimääräistä kuumaa suola-
pitoista vettä, niin se pystyy pegmatiitin
pääosin jo muotouduttua liuottamaan ja
avaamaan kvartsiytimen vierelle vesitas-
kuja. Niihin yleensä muodostuvat esiin-
tymän parhaimpia jalokiviä sisältävät
kideontelot. Näin tapahtui Luumäen
jaloberyllejä sisältävässä pegmatiitissa.

Luumäellä kuuma, lähes kaasumai-
nen vesi, geologien kielellä fluidi, liotti
pegmatiitin aikaisemmin kiteytyneitä
mineraaleja, kuten tavallista berylliä ja
kalimaasälpää. Avautuneisiin vesitaskui-
hin kiteytyi lopulta albiittia, jaloberyl-
liä, savimineraaleja ja raudan sekundaa-
riaineksia ruskeana täytteenä. Vesi oli
tässä vaiheessa hapanta ja se liuotti ai-
kaisemmin syntyneen topaasin pois. Sa-
moissa onkaloissa ei tästä syystä Luumä-
elläkään tavata berylliä ja topaasia, vaan
pelkästään jompaa kumpaa.

Luumäen jaloberyllejä synnyttänyttä
mineraalivettä on säilynyt näihin päiviin
saakka. Sitä löytää mikroskooppisina
pisaroina jaloberyllin sulkeumina. Mi-
neralogiassa niitä kutsutaan  fluidisul-
keumiksi, kiteytymisen vaiheisiksi nes-
tejäänteiksi. Monet hiotutkin jaloberyl-
lit sisältävät niitä, vaikka luuppipuhtai-
ta olisivat.

Harva voi kehua korussaan olevan
peräti 1620 miljoonaa vuotta vanhaa
mineraalivettä! Luumäen pegmatiitti
onkin yksi vanhimmista tunnetuista ja-
lokivipegmatiiteista. Maailmalla jaloki-
vipegmatiitit ovat yleensä noin 500 mil-
joonan vuoden ikäisiä tai sitä nuorem-
pia. 

KIRJALLISUUTTA
Kinnunen, Kari A. 1991. Luumäen ja-
loberyllin sulkeumatutkimus, gemmolo-
giset ominaisuudet ja kuvaopas tyyppis-
ulkeumista. GTK arkistoraportti M19/
3123-3133/91/1, 33 s.
 Netissä GTK hakkupalvelussa:
http//hakku.gtk.fi/fi/reports

Luumäen jalokivikaivoksen omistajan Timo Röngän pihalla säilyttämä suurehko näyte Luumäen jaloberyllejä sisältävästä onkalon kappa-
leesta mahdollisti jaloberyllin kiteytymishistorian tarkemman selvittämisen. Näytteen perusteella kvartsiytimen viereisissä kideluolissa (ylä-
kuva) jaloberylli on kiteytynyt yhtä aikaa albiittisälöjen kanssa (kuva oikealla). Lopuksi jaloberyllin pinnat oat syöpyneet ja siinä vaiheessa
onkaloon on kiteytynyt limoniittimaista savimineraalimassaa, jossa on mm. kaoliniittia sekä raudan vesipitoisia oksideja.
Kuvat: Kari A. Kinnunen

21MINERALIA    2 / 2016



22 Kiviharrastajan Kuvalehti

nnen varsinaisiin käy-
tännön kokeisiin ryhty-
mistä oli tärkeä pereh-
tyä lämpökäsittelyme-
netelmistä ja aiemmis-
ta kokeista saatavilla

olevaan kirjallisuuteen. Päälähteinä
käytettiin John Sinkankasin kirjaa
Emerald and other Beryls sekä Kurt
Nassaun Gemstone Enhancement.

Aikaisemmissa kokeissa oli saatu
sekä kellertävät että vihertävät beryllit
muuttumaan värittömiksi tai sinisik-
si. Smaragdiin sen sijaan lämmittämi-
nen ei ollut vaikuttanut.

Kultaseppäkoulussa aloitimme läm-
pökäsittelykokeet laittamalla pieniä
kiviä lasiputkeen, jota lämmitettiin
kaasuliekillä. Suuremmat kivet lämmi-
tettiin koulun emaliuuneilla.

Beryllin ominaisuudet
ja rakenne
Berylli on heksagoniseen kidejärjestel-
mään kuuluva mineraali, jonka kemi-
allinen koostumus on Be
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6  
x
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O. Kaavassa x voi vaihdella välillä

0-2. Koostumuksessa veden mukana-
olo vaihtelee.

Beryllin rakenne sisältää (Si-O)
6

-renkaiden hahmottamia kanavia. (Si-
O)

6 
-renkaat kiinnittyvät toisiinsa jät-

täen kanavien sisäpuolelle tyhjän tilan

vedelle ja epäpuhtauksille. Berylli on
väritön, kun se on vapaa epäpuhtauk-
sista (Cr, V, Fe, Mn), tai mistä tahansa
säteilytyksen aiheuttamasta väristä.

Kromi ja vanadiini antavat beryllil-
le smaragdinvihreän värin. Molemmat
ovat yleensä läsnä, mutta yhtäpitävyyt-

Teksti ja kuvat: Eeva-Kaisa Ehrnrooth ja Petri Tuovinen.

Keväällä 2016 kultaseppä Petri Tuoviselta tiedusteltiin, voisiko Kultaseppäopistossa vuonna 1989 tehdyn Luumäen
beryllien lämpökäsittelytutkimuksen julkaista Mineralia-lehdessä. Tuovinen sai julkaisuluvan myös entiseltä opiskelu-
kaveriltaan, kultaseppä Eeva-Kaisa Ehrnroothilta, jonka kanssa hän tutkimuksen teki.

Tutkielman aihe saatiin silloisen opettajan, Esko Timosen, kautta. Tarkoituksena oli selvittää eräiden harrastajien
Luumäen pegmatiitista löytämien beryllien mahdolliset värimuutokset lämpökäsittelyn avulla. Tutkimusraportti
valmistui 22.5 1989 ja se julkaistiin ilman kuvia Suomen Gemmologisen Seuran lehdessä, Gemmologian Työsaralta
N:o 18, 13.12.1989. Tähän Mineraliassa nyt julkaistuun artikkeliin on tehty pieniä muutoksia mm. kieliasuun.
Lisäyksenä on ennen julkaisemattomia kuvia lämpökäsitellyistä berylleistä.

lämpökäsittely

Luumäen
beryllien

E Taulukko 1. Beryllin ominaisuudet ja rakenne.

Asu ja pinnat prismaattinen; prisma- ja pyramidipintoja sekä asematasoja,
usein pituussuuntaisia uurteita.

Lohkeavuus hyvin heikko; asematason suuntainen

Kovuus 7,25–7,75 muunnoksesta riippuen

Ominaispaino 2,7–2,9

Taitekerroin 1,56–1,59

Kahtaistaitto 0,004–0,009

Optinen luonne yksiakselinen, negatiivinen

Dispersio 0,014

Kiilto Lasikiilto

LUUMÄEN BERYLLI

Taitekerroin 1,568–1,572 (voimakkaan vihreä),1,565–1,570 (keltainen, haalean
vihreä ja sininen)

Kahtaistaitto 0,005

Pe
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tä siitä, miten smaragdi pitäisi määri-
tellä; joidenkin mukaan kromin läsnä-
olo on määräävä tekijä. Mangaani ai-
heuttaa vaaleanpunaisen värin morga-
niitille. Mangaanin tuottama väri haa-
listuu 500 °C:ssa, mutta väri voi muut-
tua alhaisemmassakin lämpötilassa, jos

läsnä on raudan aiheuttamaa keltaista.
Beryllille keltaiset, vihreät ja siniset
värit aiheuttaa rauta (FeO, Fe

2
O

3
), joka

voi olla beryllissä kahdessa eri paikas-
sa; niistä ensimmäinen sijaitsee alumii-
nin paikalla. Mikäli alumiinia korvaa
Fe3+, beryllin väri on keltainen, mutta

Fe2+ aiheuttaa sen, että valon absorp-
tiota ei tapahdu ja berylli on väritön.
Lämpökäsittely aiheuttaa varaussiirron
Fe3+ Fe2+ ja keltainen berylli muut-
tuu värittömäksi.

Toinen raudan paikka sijaitsee ka-
navissa ja antaa sinisen värin. Tällöin
kuumentaminen ei vaikuta kiven vä-
riin. Jos molemmat raudat ovat läsnä,
kuumentaminen muuttaa vihreän vä-
rin siniseksi. Berylli, joka sisältää mo-
lemmat raudat ja mangaanin, muut-
tuu lämpökäsittelyssä oranssinvärises-
tä vaaleanpunaiseksi morganiitiksi.

Lämpökäsittely-
menetelmistä
yleensä
Vuosien mittaan on tehty lukuisia tut-
kimuksia lämpökäsittelyn vaikutuksis-
ta kiviin ja mineraaleihin erilaisissa olo-
suhteissa ja lämpötiloissa. Tutkimuk-
sissa on pyritty selvittämään kivien vä-
rien aiheuttajat. 1970-luvulta lähtien
on lämpökäsittely lisääntynyt huomat-
tavasti ja on selvää, että lämpökäsitte-
lymenetelmät ovat pysyvästi kehitty-
neet vuosien aikana. Taulukossa (kat-
so sivu 24) on muutamien jalokivien
yleisiä värimuutoksia.

Lämpökäsittely alhaisilla lämpöti-
loilla voidaan tehdä lasisessa koeput-
kessa lämmittämällä sitä tavallisella
kaasuliekillä. Tämän yksinkertaisen
menetelmän hyvänä puolena on, että
värinmuutos nähdään ja lämmitys voi-
daan lopettaa heti, kun haluttu väri on
saavutettu. Toinen yksinkertainen me-
netelmä on pitää käsiteltävää kiveä ta-
vallisessa sähköuunissa. ”Teollinen”
versio on puuhiiliuuni, jolla saavute-
taan korkeampia lämpötiloja palkeiden
avulla. Nykyään käytetään uudenaikai-
sia sulatusuuneja, joita lämmitetään
sekä sähköisesti että kaasulla. Näissä
uuneissa on mahdollista seurata hel-
posti lämpötilaa. Johdonmukaisen
lämpökäsittelyn tuloksena raakakives-
tä voidaan saada haluttu väri.

Useimmat jalokivet vaativat hitaan
lämmönnousun. Tämä saadaan aikaan
asettamalla kivi upokkaaseen ja upot-
tamalla se esim. booraksiin. Upokas
laitetaan kylmään uuniin, jota ei avata
ennen kuin lämmitys on suoritettu lop-
puun ja kivi on jäähtynyt huoneen
lämpötilaan. Jos kivi on imenyt itseensä
kosteutta, on lämmitys tehtävä hitaas-

Kaavio: Perspektiivikuva beryllin rakenteesta.

Kaaviokuva beryllin rakenteesta ensimmäisen lohkon prismatasossa (1010). Taso on kohti-
suorassa perustasoon (0001) eli asematasoon nähden.
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ti 100 °C:een, jotta vältyttäisiin kiven
rikkoontumiselta. Sulkeumien laajene-
minen voi aiheuttaa kivien rikkoontu-
misen lämmittämisen aikana.

Lämpökäsiteltyjen kivien muutok-
set ovat yleensä pysyviä, sillä menetel-
mä muistuttaa luonnon omaa proses-
sia. Sen vuoksi lämpökäsiteltyjä kiviä
pidetään hyväksyttävinä jalokivimark-
kinoilla.

Aikaisemmat beryllin
lämpökäsittelyt
Varhaisimmista beryllin lämpökäsitte-
lyistä on vain vähän tietoa. Vain se tie-
detään, että keskiajalla tunnettiin sma-
ragdin menettävän värinsä sitä voimak-
kaasti kuumennettaessa ja jäähdyttyään
saavan värinsä takaisin.

Doelter kirjoitti 1893 Edelstein-
kunde-nimisen kirjan, joka käsittää en-
simmäisen kerran huomattavaa tieteel-
listä tietoa värimuunnoksista, jotka on
saatu aikaiseksi lämpökäsittelymenetel-
mällä. Julkaisussaan hän mainitsi mm.
pystyneensä muuttamaan keltaiset be-
ryllit siniseksi lämmittämällä niitä ha-
pettavassa tilassa, ja että hän pystyi
muuttamaan keltaiset komponentit si-
nivihreissä berylleissä sinisiksi.

Schmetzer, Berdesinski ja Bank jul-

kaisivat vuonna 1974 lämpökäsittelyllä
saaduista muutoksista tutkimuksen,
joka osoitti, että sininen pysyi muut-
tumattomana, kun taas vihreä muut-
tui siniseksi ja keltainen muuttui vih-
reäksi. Kokeita tehtiin myös smarag-
din värin muutoksista, mutta muutok-
set, jos niitä olikaan, olivat vähemmän
merkittäviä. He myös osoittivat, että
morganiitti menetti värinsä lämmittä-
mällä.

Luumäen esiintymä
Tierakennuksen yhteydessä jo 1940-
luvulla on Luumäen Jurvalan kylästä
löydetty valkoista kvartsia sisältänyt
pegmatiittiesiintymä. Esiintymää ryh-
dyttiin tutkimaan tarkemmin vasta
1980-luvun alkupuolella, jolloin eräs
kiviharrastaja kiinnostui pegmatiitista,
joka on harvinainen rapakivialueella.
Esiintymästä löydettiin harvinaisia
kvartsin muunnoksia. Kvartsikiteet oli-
vat hematiitin punaiseksi värjäämiä ja
joissakin kappaleissa oli viuhkamaisia
kullankeltaisia götiittineulasia. Vuon-
na 1982 harrastaja löysi irtomaata kai-
vaessaan vihertävän, läpinäkyvän ki-
teen, joka osoittautui tutkimuksissa
berylliksi.

Ensimmäisten jaloberyllien löytäjä

haki kahden alan harrastajan kanssa
yhdessä oikeutta tutkia esiintymää pe-
rusteellisesti ja valtausoikeus myönnet-
tiin 1986, minkä jälkeen esiintymää
tutkittiin kartoituksen, seulonnan ja
koelouhinnan avulla. Esiintymän luon-
teesta johtuen tutkimustyö oli hidasta
ja se tehtiin lähes kokonaan käsityönä.

Luumäen beryllien
lämpökäsittely
KOEKIVET
Koekiviksi saadut beryllit olivat väril-
tään kellertävästä vihertävään. Kivien
värisävyt vaihtelivat keltaisissa keller-
tävästä vihertävään ja vihreissä viher-
tävästä ruohonvihreään. Tämän takia
kivet lajiteltiin huolellisesti värisävyjen
mukaan ennen lämpökäsittelyä. Kivet
myös pestiin ja puhdistettiin kaikista
irtoavista ulkoisista epäpuhtauksista,
joita oli kivien kidepinnoilla ja lohkea-
missa.

LÄMPÖKÄSITTELYT
KOEPUTKESSA
Lämpökäsittelyt aloitettiin pienillä ki-
villä lämmittämällä niitä lasisessa koe-
putkessa suuntaamalla kaasuliekki koe-
putken pohjaan; värinmuutos tapah-
tui suhteellisen nopeasti, noin 5–10
minuutissa. Kivistä ne, jotka olivat jo
alkuaan rikkonaisia, rikkoontuivat
nopean lämmittämisen seurauksena.

Tehdyistä kokeista saatiin seuraavat
muutokset aikaiseksi: vihertävä muut-
tui haalean sinisenvihertäväksi ja kel-
lertävä lähes värittömäksi. Muita mai-
nittavia muutoksia ei saatu aikaiseksi
tällä menetelmällä.

LÄMPÖKÄSITTELYT
UUNEISSA
Suurempien kivien lämpökäsittelyt
tehtiin koulun kahdella emaliuunilla.
Kokeet aloitettiin pienellä uunilla, jossa
lämpötila saatiin nousemaan nopeam-
min. Kivet laitettiin tavallisessa sula-
tusupokkaassa kylmään uuniin, viher-
tävät ja kellertävät erillään.

Ensimmäisessä kokeessa lämpötila
nostettiin tunnissa 350 °C:een, jolloin
vihertävä oli haalistunut hieman, kel-
lertävän pysyessä muuttumattomana.
Seuraavan puolen tunnin aikana läm-
pötila nostettiin 435 °C:een jolloin vi-
hertävä oli saanut sinertävän sävyn ja
kellertävä oli muuttunut värittömäk-

JALOKIVI MUUTOS

Berylli, akvamariini vihreä siniseksi, keltainen värittömäksi, oranssi
vaaleanpunaiseksi.

Korundi, sininen safiiri syvänsininen, vaaleansininen; syventää tai muuttaa asterismia,
syventää väriä.

väritön keltaiseksi, vihreäksi tai siniseksi; syventää väriä.

rubiini purppurasta rusehtavan punaiseksi, vaaleanpunainen oranssiksi;
syventää tai muuttaa asterismia, syventää väriä.

Kvartsi, ametisti ja värittömäksi, keltaiseksi, ruskeaksi, vihreäksi tai maitomaiseksi
savukvartsi vaaleampi, vihertävän keltainen tai väritön.

karneoli, tiikerinsilmä ym. keltainen tai ruskea punaruskeaksi tai punaiseksi.

Spodumeeni, kunziitti vaaleampi tai väritön; purppura, sininen tai vihreä
vaaleanpunaiseksi tai violetiksi.

Topaasi keltainen, ruskea tai sininen värittömäksi.

Turmaliini sininen tai sinivihreä vihreäksi; punainen vaaleammaksi
tai värittömäksi.

Zirkoni ruskea punertavaksi, värittömäksi tai siniseksi;
vihreä siniseksi tai keltaiseksi.

Tansaniitti syvän purppuransiniseksi.

Taulukko 2. Muutamien jalokivien yleisiä värimuutoksia.
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si. Lämpötilaa nostettiin edelleen seu-
raavan 40 minuutin aikana 535
°C:een, jonka jälkeen kivet otettiin
uunista pois. Väreissä ei ollut tapahtu-
nut enää muutoksia, mutta osa kivistä
oli rikkoontunut.

Hitaan lämmönnousun aikaansaa-
miseksi ja kivien rikkoontumisen estä-
miseksi kokeita jatkettiin isolla uunil-
la, jossa lämpötila nousi pienempää
uunia hitaammin (kuva 1). Kivet lai-
tettiin uuniin, kuten aikaisemminkin.

Ison uunin ensimmäisessä kokeessa
lämpötila nostettiin kahdessa tunnissa
ja 43 minuutissa 380 °C:een, jolloin
vihertävä oli saanut harmaansinertävän
sävyn. Lämpötilaa nostettiin edelleen
viidessä tunnissa ja kahdeksassa mi-
nuutissa noin 500 °C:een jolloin väri
oli haalistunut.

Kellertävä muuttui lähes värittö-
mäksi, kun lämpötila oli nostettu kol-
messa tunnissa ja 38 minuutissa 420
°C:een. Väri pysyi samana, kun läm-
pötila oli nostettu noin 500 °C:een vii-
dessä tunnissa ja kymmenessä minuu-
tissa (kuva 2).

Seuraavissa kokeissa kivet upotettiin
booraksiin samanlaisessa upokkaassa
kuin aikaisemmissa kokeissa oli käy-
tetty. Lisäksi toinen upokas asetettiin
kanneksi. Näin pyrittiin edelleen tur-
vaamaan tasainen lämmönnousu. En-
simmäisessä booraksiin upotetussa ko-
keessa vihertävä ja kellertävät kivet läm-
mitettiin viidessä tunnissa 550 °C:een,
jolloin vihertävä muuttui selvästi sini-
seksi. Sen sijaan kellertäville ei tapah-

tunut mitään uutta aikaisempiin ko-
keisiin verrattuna (kuva 3). Tämän ko-
keen jälkeen päädyttiin siihen, että kel-
taisilla kivillä ei kokeita kannattanut
jatkaa.

Jatkossa vihreät kivet jaettiin väri-
sävyjen mukaan kahteen eri upokkaa-
seen. Vaaleampi kuitenkin särkyi 400
°C:een, jolloin väri oli vielä vihertävän
sävyinen. Lämpötilaa nostettiin edel-
leen 560 °C:een noin 5–5 tunnissa ja
30 minuutissa ja nyt väri oli muuttu-
nut selvästi sinertäväksi, mutta kivi oli
rikkoontunut sisältä. Vastaavasti tum-
memman sävyinen sai sinisen värin,
kun lämpötila oli nostettu 6 tunnissa
600 °C:een.

Kahdelle viimeiselle kivelle tehdyis-
sä kokeissa lämmitysaikaa pidennettiin.
Ensimmäisessä kokeessa lämpötila nos-
tettiin 7 tunnissa 20 minuutissa 655
°C:een, jolloin vihertävä muuttui sini-
seksi. Toisessa kokeessa kivi oli 620
°C:ssa vielä vihertävä, jolloin lämpöti-
la nostettiin 720 °C:een ja aikaa käy-
tettiin 8 tuntia ja 20 minuuttia. Kivi
oli edelleen vihertävä, kun se otettiin
pois uunista, mutta jäähtyessään muut-
tui siniseksi (kuva 4).

Tehdyistä kokeista saadut tulokset
olivat sen verran merkittäviä, että ko-
keita jatkettiin laadukkaammilla kivil-
lä. Väriltään kivet olivat kellertävän
vihreitä. Osalla kivistä oli tarkoitus löy-
tää lämpötilalle raja, jossa väri muut-
tuu vihreästä siniseksi.

Uudesta erästä otettiin kolme kiveä,
joista kaksi oli vihertäviä ja yksi selväs-

Kuva 1. Emaliuuni, jossa beryllien lämpökäsittelyt tehtiin.

Kuva 3.

Kuva 4.

Kuva 2.

ti sinertävämpi. Lämpötila nostettiin
kolmessa tunnissa 10 minuutissa 460
°C:een, jolloin kivien värit eivät olleet
muuttuneet riittävästi. Lämpötilaa
nostettiin edelleen 30 minuutissa 510
°C:een, jonka jälkeen kivet otettiin pois
uunista. Vihertävät olivat laadultaan
heikompia ja niiden väri oli muuttu-
nut harmaansinertäväksi. Sinertävän
sävyinen oli muuttunut täysin sinisek-
si (kuvat 5 ja 6).

Seuraava koe tehtiin tummanvihre-
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ällä kivellä. Lämpötila nostettiin kol-
messa tunnissa ja 45 minuutissa 510
°C:een, jolloin kivi oli hajonnut kah-
tia, värin pysyessä kuitenkin edelleen
vihreänä. Seuraavan 50 minuutin ai-
kana lämpötila nostettiin 570 °C:een
ja väri oli muuttunut hieman sinertä-
vän vivahteiseksi. Kun lämpötila nos-
tettiin edelleen 45 minuutissa 620
°C:een, värin ollessa yhä vihertävä, ki-
ven toinen puolisko otettiin uunista
pois. Toista puoliskoa lämmitettiin vie-
lä 45 minuuttia, lopullisen lämpötilan
ollessa 650 °C. Vaikkakin kivi oli vielä
edelleen vihreä, se otettiin pois uunis-
ta. Jäähtyessään molemmat kiven puo-
liskot muuttuivat siniseksi (kuvat 7 ja
8, kuvan 7 keskellä alkuperäinen väri).

Seuraavassa kokeessa oli kaksi kiveä,
joista toinen oli pitkänomainen kide
ja väriltään sameanvihreä (kuva 9). Toi-
nen oli selvästi vihreä, laadultaan pa-
rempi ja se sahattiin kahtia. Kokeessa
lämpötila nostettiin kolmessa tunnis-
sa ja 45 minuutissa 510 °C:een, jol-
loin pitkänomainen kide ja toinen sa-
hattu puolisko otettiin pois uunista.
Pitkänomainen kide oli saanut har-
maansinertävän sävyn ja rikkoontunut
kolmeen osaan (kuva 10). Toinen sa-
hatusta puoliskosta oli pois otettaessa
vihreä, mutta jäähtyessään muuttui si-
niseksi. Jälkimmäinen puolisko oli 15
minuuttia kauem-
min samassa läm-
pötilassa. Näin py-
rittiin selvittämään
vaikutus kiven vä-
riin, kun sitä pide-
tään pitempään sa-
massa lämpötilassa.
Kauemmin uunissa
ollut kivi oli haa-
leampi (kuva 11).

Viimeisen ko-
keen kivi sahattiin
aluksi kolmeen
osaan, joista yksi jä-
tettiin käsittelemättä. Kaksi muuta
lämmitettiin kolmessa tunnissa ja 15
minuutissa 320 °C:een, jolloin toinen
kappaleista otettiin uunista pois vih-
reänä. Jäljelle jäänyt kappale pidettiin
uunissa 35 minuuttia pitempään, jol-
loin lämpötila nostettiin 400 °C:een.
Aikaisemmin otetussa kappaleessa ei
ollut selvää värimuutosta. Jälkimmäi-
nen kappale oli muuttunut sinivihre-

Kuva 5.

Kuva 6.

Kuva 7.

Kuva 8.

Kuva 9.

Kuva 10.

Kuva 11.

äksi. Aikaisemmin uunista otettu kap-
pale lämmitettiin uudelleen seuraava-
na päivänä. Nyt lämpötila nostettiin
kahdessa tunnissa ja 50 minuutissa 455
°C:een, jonka jälkeen kivi otettiin pois
uunista lievästi sinertävänä. Jäähtyes-
sään kivi muuttui selvästi siniseksi
(kuva 12, värisarja viimeisen kokeen ki-
vistä).

Kuva 12.
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Tulosten
tarkastelua
Yleisesti lämpökäsittelemällä
keltaisia ja vihreitä beryllejä
on saatu värittömiä ja sinisiä.
Näissä kokeissa lämpötila on
vaihdellut noin 250–600
°C:een. Lämpötila, jossa vä-
rimuutos tapahtuu, on riip-
puvainen veden määrästä ka-
navien tyhjissä tiloissa. Sen
vuoksi ei ole tarkkaa rajaa,
missä lämpötilassa keltaiset ja
vihreät muuttavat värinsä.

Luumäeltä löydettyjen be-
ryllien karkea värijakauma on
keltaisesta vihreään. Näistä
selvästi keltaiset muuttuivat
lämpökäsittelyllä lähes värit-
tömiksi. Vihreiden muuttu-
minen sinisiksi oli odotettua,
mutta värisävyissä oli suuria-
kin vaihteluita. Osa vihreistä
muuttui siniseksi jo uunissa,
kun taas osa vasta jäähtyes-
sään.

Tarkkaa lämpötilaa, missä
vihreät muuttuvat sinisiksi, ei
ole, mutta yleisesti muutos
tapahtuu noin 400–510
°C:ssa. Booraksin käyttö
näissä lämpötiloissa turvaa
tasaisen lämmönnousun ki-
vessä.

Ennen lämpökäsittelyä ki-
vien tulisi olla puhtaita kai-
kista ulkoisista epäpuhtauk-
sista ja värisävyjen mukaan
lajiteltuna. Kivien puhtaus –
sulkeumat ja hallkeamat – on
ratkaisevaa tuloksien kannal-
ta.

LÄHDELUETTELO

Emerald And Other Beryls:
John Sinkankas,
Chilton Book Company
Gemstone Enhancement:
Kurt Nassau, Butterworth

Petri Tuovinen
Kultaseppä, F.G.A

Korupaja Kultainen Kuu
Hallituskatu 33

90100 Oulu
+358405201423

www.korupajakultainenkuu.fi

OLOSUHTEET.
Erä 1: pieni emaliuuni, keraaminen upokas, ei suoja-ainetta.
Erät 2 ja 3: iso emaliuuni, keraaminen upokas, ei suoja-ainetta
Erät 4-11: iso emaliuuni, kannellinen keraaminen upokas, suoja-aineena booraksi

Taulukko 3. Yhteenveto tekstissä esiintyvistä kokeista Luumäen berylleillä.

Erä Kiven alkuperäinen väri Lämpötila °C Aika (t/min) Tulos

1 1 Vihertävä 1 haalistunut
350 60 min

2 Kellertävä 2 ei vaikutusta

1 Vihertävä 1 sinertävä
435 +30 min

2 Kellertävä 2 väritön

1 Vihertävä 1 ei muutoksia
535 +40 min

2 Kellertävä 2 ei muutoksia

2 1 Vihertävä 380 2 t 43 min harmaansinertävä

~500 +2 t 25 min haalistunut edellisestä

3 1 Kellertävä 420 3 t 38 min lähes väritön

~500 +2 t 26 min ei muutoksia

4 1 vihertävä 550 5 t 1 sininen

2 kellertävä 2 ei muutoksia

5 1 vihertävä, vaaleampi 400 1 ei muutoksia, särkyi
2 vihertävä 2 lohkeillut

1 vihertävä, vaaleampi 560 5 t-5 t 30 min 1 sinertävä, rikkonainen
2 vihertävä 600 +30 min sininen

6 1vihertävä 655 7 t 20 min sininen

7 vihertävä 720 8 t 20 min jäähdyttyään sininen

8 1 vihertävä
460 3 t 10 min lievä värinmuutos

2 sinertävän vihreä

8 1 vihertävä 1 harmaansinertävä
510 3 t 40 min

2 sinertävän vihreä 2 sininen

9 tumman vihertävä 510 3 t 45 min vihreä, hajonnut kahtia (A ja B)
570 +50 min A ja B sinertävät, 
620 +45 min A jäähdyttyään sininen

B 650 +45 min B jäähdyttyään sininen

10 A ja B vihertävä A pois uunista,  jäähdyttyään
sininen

510 3 t 45 min
2 samean vihertävä 2 harmaa sävy,  hajonnut kolmeen

osaan, pois uunista

B 510 +15 min vihreä, jäähdyttyään sininen

11 A vihertävä A pois uunista,  ei muutoksia
320 3 t 15 min

B vihertävä

B vihertävä 400 +35 min jäähdyttyään sinertävän vihreä

11A uudelleen 455 2 t 55 min uunista pois sinertävänä,
lämmitys jäähdyttyään sininen
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ampereen Kivikerhon ryhmä vieraili lau-
antaina 18.6.2016 Luumäen Kännätsalon
kaivoksella. Vaikka juuri kaivospäivälle
osunut myrskyisä ja sateinen keli riepot-
teli sadeasuisia kivenetsijöitä, päivä koet-

tiin mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Ainakin savukvart-
sikiteitä ja -sykeröitä löysi moni. Myös erivärisiä kvart-
seja löytyi. Berylliä ei tainnut löytää kukaan. Taidok-
kaita valokuvia mm. löytämistään hematiitti- ja goet-
hiittipallosten kuorruttamista kvartseista kuvasivat ai-
nakin Ida Huolman ja Pirjo Koski. Kiitokset kaivok-
sen omistajalle, Timo Röngälle, että saimme ison bus-
syiryhmän kanssa vierailla beryllikaivoksella.

Järjestettyyn kiviretkeen kuului myös tutustuminen
Pohjois-Kymen korukivikerhoon Kouvolassa perjantai-
na 17.5. sekä lauantaina Lappeenrannassa järjestettyi-
hin kivi-, ja kädentaitomessuihin. Niistä tarkemmin Mi-
neralian seuraavassa numerossa.

Tampereen
kivikerholaiset
Luumäellä

Goethiittipallosia kvartsin kidepinnoilla, kuva-ala noin 1 cm. Löytäjä
ja kuvaaja Ida Huolman

Luumäen kaivokselta voi löytää näinkin harvinaisia kvartseja. Jopa kel-
lertävän värinen on kvartsia. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Hematiitti- ja
goethiittisulkeu-
mia kvartsissa,
kuva-alan leveys
4 cm. Löytäjä
ja kuvaaja:
Pirjo Koski

Anna-Maija
Rae löysi
morion-kvart-
sikiteen. Kuva
Liisa Hertell

Pirjo Kosken löytämä savukvartsisykerö, pituus 21 cm, leveys 18 cm ja paino 3,6 kg.
Taustalla Luumäen kaivoksen seinämää. Kuva: Liisa Hertell
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A lkukeväästä tuskailin
Jyrki Aution löytämi-
en kivinäytteiden sul-
keumien kanssa, enkä
lopulta tiennyt mikä
oli mitäkin. Siispä lai-

toin jälleen kysymyksiä Mindat-sivus-
tolle siinä toivossa, että ratkaisuja löy-
tyisi. Loppujen lopuksi Kinnusen Kari
tunnisti varsin erikoiset näytteet ja osin
huikean kauniit sulkeumat, mutta tästä
asiasta jossakin muussa yhteydessä
myöhemmin.

Mindatissa kuitenkin eräs ammat-
tilainen vinkkasi minulle, että kesä-
kuussa olisi jalokivien sulkeumien eks-
pertti tulossa Ruotsiin luennoimaan.
Siinä olisi minulla kuulemma mahdol-
lisuus tavata sulkeumien kuvakunin-

gas, suomalaissukuinen John Koivula
ja näyttää hänelle hiottuja kivinäyttei-
tä tai kuvia niistä. Vanhempani halu-
sivat sponsoroida reissun jalokivitapah-
tumaan, joten päätin sinne sitten läh-
teä.

Tapahtuman järjestäjien
kova työpanos

Tapahtuman organisoijat Conny Fors-
berg ja Jan Asplund tekivät suurtyön
hankkiessaan paikalle loistavia puhu-
jia ympäri maailman ja hoitaen moni-
naiset käytännön järjestelyt, joita aina
tapahtumien yhteydessä riittää loput-
tomiin. Toivon että molemmat muka-
vat heput saivat vihdoin rentoutua hiu-
kan Symposiumin oltua ohi. Ainakin
Conny taisi hiukan huokaista helpo-

tuksesta, kun juttelin jälleen hänen
kanssaan luentojen päätyttyä.

Scandinavian
Gem Symposium
Kisassa
Tapahtuma järjestettiin Kisassa, joka
sijaitsee Kindan kunnan alueella, ete-
läisessä Ruotsissa. Tapahtuma oli kuu-
lemma ensimmäinen laatuaan Pohjois-
maissa. Jalokivien Symposiumiin saa-
pui luennoitsijoita eri puolilta maail-
maa. Oli todella kutkuttavaa päästä
käymään Symposiumissa. Myöskin
ehdotukseni kirjoittaa siitä juttu Mi-
neraliaan, hyväksyttiin, joten päätös
lähteä ajamaan pitkiä matkoja, sekä
autolautalla merten taakse, ei ollut vai-
kea.

Kysyin järjestäjiltä, miksi Sympo-
sium järjestettiin juuri pienessä Kisas-
sa, jonne oli noin kahden ja puolen
tunnin ajomatka Tukholmasta – pie-
nellä paikkakunnalla, josta ainakaan
itse en ollut koskaan kuullut, vaikka
asun viereisessä Suomen maassa. Syitä
olivat, että Conny itse asuu alueella, ja
hänellä on hyvin kontakteja järjestely-
jä ajatellen, lisäksi konferenssin järjes-
täminen esim. Tukholmassa olisi mak-
sanut omaisuuden. “Kulturkubenin”
sali Kisassa olikin hyvä paikka järjes-
tää luennot, sillä puitteet olivat moder-
nit ja juuri sopivat kohtuukokoisia
konferensseja ajatellen.

Minusta Kisa oli loistava valinta, sil-
lä mitä kauemmaksi itse pääsin pois
Tukholman hälinästä ja raskaasta lii-
kenteestä, sitä rauhoittuneemmaksi olo
tuli. Alue on todella kaunista maaseu-
tua, josta löytyy kumpuilevaa maastoa,
järviä sekä upeita tammimetsiä.

Loistavat majoitus-
järjestelyt
Minä ja monet muut osallistujat yö-
vyimme kartanomaisessa Storgårdenis-
sa, joka sijaitsee Rimforsan pikkuky-
län lähettyvillä. Storgården tarjoaa kon-
ferenssi- ja tilausruokailupalveluita sekä
erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Päära-
kennuksissa on erilaisia yöpymishuo-
neita ja niiden takana avautuu upea
näkymä järvelle, jonka lähettyvillä on

Scandinavian Gem Symposium Kisassa

Moniviisteinen
jalokivien kisa
Ruotsinmaalla

Teksti ja kuvat: Joel Dyer

Ruotsissa kesäkuussa 2016 järjestetyn Jalokivien Symposiumin pitopaikka oli Kisan kylässä
sijaitseva Kulturkuben.



31MINERALIA    2 / 2016

myös vuokrattavissa isoja hyvin varus-
tettuja mökkejä. Alueella voi ihailla
rauhoittavaa ja kaunista luontoa, ja läh-
teä virkistävälle kävelylle ympäristöön.
Varmaankin voisi pulahtaa järvessä ui-
massakin. Tänne itse tulisin mielelläni
toistakin kertaa yöpymään, sillä täällä
sielu lepää, silmät nauttivat ja ruoka-
kin on maistuvaa.

Symposiumin
Sponsoreista
Sponsoreina toimivat laitevalmistaja
Magi (M&A Gemological Instru-
ments) Suomesta sekä koulutusyhtiö
World Gem Foundation. Jalokivien
tutkimuslaitteita valmistavaa Magi-
yhtiötä edustivat itse omistajat, italia-
lainen Alberto Scarani sekä suomalai-
nen Mikko Åström. Laitteet ovat gem-
mologien suunnittelemia ja niiden
käyttö on pyritty tekemään mahdolli-
simman helpoksi ja automaattiseksi,
vaikka tarvittaessa voi myös “manuaa-
lisia nippeleitä” väännellä. Laitevalikoi-
maan (Made in Finland) sisältyvät
Ramansirontaan ja fotoluminesenssiin
perustuva GemmoRaman, UV-Vis-IR
spektrometri sekä GemmoFtir spekt-
rometri. Laitteet ovat huipputasoa,
kohtuuhintaisia ja niiden kysyntä maa-
ilmassa on todella vilkasta.

Minuakin kutkuttaa ajatus hankkia
jokin laitteista, sillä niitä voi soveltaa
jossakin määrin myös pienten mine-

Storgårdenin majoitusaluetta.

Symposiumin luennoitsijat vasemmalta Peters Brangulis, Peter Lyckberg, Thomas Hainschwang, Geoffrey Dominy, John I. Koivula, Conny
Forsberg ja Jan Asplund.

Symposiumin sponsorina toimineen suomalaisen laitevalmistajan Magin laitteistoa.
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raalikiteiden tunnistamiseen. Aionkin
sopia käynnistä Suomessa sijaitsevissa
tuotantotiloissa, jotta pääsisin tutustu-
maan laitteisiin ja niiden toimintoihin
paremmin, kunhan vain kiireisillä asi-
anomaisille löytyy sopiva aikaikkuna.

World Gem Foundation on gem-
mologi Geoffrey Dominyn perustama
uusi modulaarinen ja joustava tapa
opiskella gemmologiaa ja tästä hyvin
tarpeellisesta vaihtoehdosta alempana
lisää.

Peter Lyckberg –
sitkeä ja taitava
maailmanmatkaaja
Luumäen beryllilouhoksen toiminnas-
sakin mukana ollut, tunnettu kivi-
asiantuntija ja maailmanmatkaaja Pe-
ter Lyckberg aloitti kiviharrastuksen
muutaman vuoden ikäisenä. Nykyisin
Luxemburgissa asuva Lyckberg toimii
EU:n energiakomission ydinvoimatar-
kastajana. Hän puhui ensiksi Ruotsin
geologiasta ja myöhemmin toisessa esi-
telmässään mineraaliseikkailuistaan
viidellä mantereella.

Peter on käynyt lukuisissa kaivok-
sissa ja pikkulouhoksissa ympäri maa-
ilmaa, etsien ja kaivaen jalokiviä ja
muita mineraaleja varsin vaihtelevissa
olosuhteissa. Peterin käynneistä mm.
Venäjän ja Etelä-Aasian louhoksissa oli
kiehtovaa kuunnella, eikä varmaan
kovin moni harrastaja tai ammattilai-
nen ole käynyt yli 2000 kivipaikassa.
Osa Pakistanin pikkulouhoksista oli yli
viikon patikkaretken päässä, ja pahim-
millaan yli 5500 metrin korkeudessa:
siinä haastetta kerrassaan ulkomailta
saapuvalle kivenkolkuttajalle!

Latvialaisille kuluttajille
valvontaa, tietoa ja
analyysipalveluita
Peter Branguils, Latvian jalometallien
ja -kivien tarkastuslaitoksesta, kertoi
viime vuosien merkittävästä kehityk-
sestä jalokivien ja jalometallien myyn-
ninvalvonnassa ja kuluttajavalistukses-
sa. Laitos tarkastaa jalokivien ja koru-
jen aitoutta ja laatua, sekä edesauttaa
luomaan vahvempaa luottamusta ja
asiantuntijuutta jalokivialalle Latvias-
sa. Huolimatta viime vuosien maail-
mantalouden haasteista, tuli tässä mie-
lenkiintoisessa esitelmässä selväksi, että
niin kulta kuin jalokivet pitävät usein

Peter Lyckberg luennoi Ruotsin geologiasta ja mm. pegmatiittiesiitymien jalokivistä.

Lyckberg esitteli luennollaan myös kuvia jättikvartsikiteistä.

Toisessa esitelmässään Lyckberg kertoi mineraaliseikkailuistaan viidellä eri mantereella.
Pakistanissa hän kävi pikkulouhoksilla, joita oli vuorella yli 5500 metrin korkeudessa.
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pintansa vakaina sijoituskohteina.
Latviassa myös hiotaan eri markki-

noille suuri määrä jalokiviä vuosittain.
Minusta oli erinomaista ja virkistävää
saada vaihteeksi kuunnella Baltian
maan jalokivien asiantuntijaa sekä ju-
tella hänen kanssaan. Tässä on jälleen
uusi kontakti, jota itse yritän hyödyn-
tää lähiaikoina.

John Koivula – sisäisen
kauneuden lähettiläs
GIA:n analyyttisena mikroskopistina
USA:ssa toimiva ja Suomessakin vie-
raillut John I. Koivula esitteli “kiteisiä
näyteikkunoita” eli jalokivien kiehto-
van kauniita sulkeumia. Koivulallahan
on sukujuuria Suomessa, kuten nimes-
tä hyvin voi päätellä. Tämä herrasmies
on ollut pioneeri sulkeumien valoku-
vauksessa ja eri skooppitekniikoiden
soveltamisessa gemmologiassa ja valo-
kuvauksessa. John Koivulan Eduard
Gübelinin kanssa julkaisemat kolme
jalokivien sulkeumakirjaa ovat gemmo-
logien keskuudessa ehdottomia klassi-
koita ja raskaan sarjan referenssiteok-
sia – jokin näistä volyymeista täytynee
jossakin vaiheessa itsekin hankkia.

Mineraalien ja sulkeumien tarkaste-
lu ja kuvaaminen on tärkeää yritettä-
essä selvittää, onko jalokivi luonnolli-
nen vaiko synteettinen, tai eri tavoin
käsitelty, ulkonäön sekä myyntihinnan
parantamiseksi. Sulkeumista voi oppia
hyvin paljon eri mineraalien syntyolo-
suhteista sekä nauttia uskomattoman
hienoista rakenteista, väreistä ja kuvi-
oista. Sisäisen kauneuden tarkasteluun
saa helposti kulumaan loputtomasti
aikaa, unohtaen kaiken muun ympä-
rillään – tästä vaimollanikin voisi hy-
vin olla jotakin sanottavaa.

Jalokivien massakäsittely
vai tarkkuushionta
Yksi järjestäjistä, Conny Forsberg, pu-
hui jalokivien tarkkuushionnan puo-
lesta. Conny on kokenut jalokivien
hioja ja myös opettaa gemmologiaa
kotimaassaan Ruotsissa. Luennoitsija
esitteli eri ongelmia, mitä massahiotus-
sa jalokivessä voi olla, kuten liiallisen
materiaalin säästämisyrityksen, jolloin
kivestä tulee kömpelö ja epätäydellisesti
valoa taittava tai huonosti värejä tois-
tava. Myös huolimattomasti tehokkuu-
den nimissä hiotuissa jalokivissä voi-

Hämähäkkimäinen sulkeuma.

John Koivula kertoi esityksessään jalokivien kauniista sulkeumista.

John ja
Kristi
Koivula.
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vat viisteet olla epäkohdistettuja tai
väärässä kulmissa toisiinsa nähden.
Monessa tapauksessa uudelleenhionta
voi hyvin olla oikeutettua, sillä vaikka
myyntikatteen lisäys ei ehkä aina ole
kovin suuri, niin tuotteen hyllyaika voi
lyhentyä radikaalisti, mikä jalokivi-
kauppiaalle on tärkeä asia, varsinkin
haastavina aikoina. Vastineeksi rahoil-
leen uudestaan ja paremmin hiottu ja-
lokivi on esteettisesti paljon paremman
näköinen.

World Gem Foundation –
modulaarisella ja joustavalla
tavalla gemmologiksi
Vuosikymmeniä Kanadassa (synnyin-
maassani) jalokivialalla vaikuttanut
Geoffrey Dominy pohdiskeli joitakin
vuosia sitten problematiikkaa, joka liit-
tyi ihmisten kasvaneeseen, uudelleen
kouluttamisen tarpeeseen ja gemmo-
logian koulutuksen silloisiin rajoituk-
siin. Miksi eri maissa ei voitaisi järjes-
tää paikallisten ammattilaisten, nimen-
omaan paikallisille ihmisille räätälöityjä
ja joustavia gemmologiaopintoja?
Geoffrey Dominy päättikin perustaa
vuonna 2015 World Gem Foundatio-
nin, joka tarjoaa modulaarisia opinto-
kokonaisuuksia eri toimipisteidensä
kautta.

Kurssikokonaisuuksia pyritään tar-
joamaan nimenomaan opiskelijoiden

ja uudelleenkouluttautujien ehdoilla,
mahdollisimman edullisesti ja jousta-
vasti. Gemmologian kurssikokonai-
suuksia voi suorittaa itsenäisesti esim.
nykyisen työnsä ohella, joko painetun
tai sähköisen aineiston avulla, ja lop-
putentti sekä diplomien vaatimat käy-
tännön laboratoriotyöt toteutetaan lä-
himmässä toimipisteessä. Myös yleis-
luonteisia kursseja järjestetään niille,
jotka haluavat syventää yleistietoaan
jalokivistä ja niiden tunnistamisesta.

Timanttien
tutkimuksen
historiasta
Jan Asplund, toinen järjestäjistä, pu-
hui timanttien tutkimiseen liittyvien
tieteenalojen historiasta. On ilmeisesti
niin, että “timanttitieteiden” historia-
teoksia ei juurikaan ole kirjoitettu,
vaikkakin kaikenlaisia kirjoja muutoin
timanteista on julkaistu. Ruotsilla on
ollut suuri merkitys timanttien tutki-
misessa, sillä moni uranuurtaja ja kuu-
luisa kemisti on ollut ruotsalainen, sa-
moin Ruotsissa on, varsinkin suhtees-
sa asukasmääräänsä, löydetty ylivoi-
maisesti suurin määrä erilaisia alkuai-
neita.

Tunnettuja nimiä kemian sektorilla
ovat olleet esim. Carl Wilhelm Schee-
le, J.J. Berzelius, Alfred Nobel, C.A.
Arrhenius ja monet muut. Merkittä-

viä vaiheita timanttien tutki-
misen saralla on ollut mm.
se että timantin on todettu
olevan hiiltä ja että timantit
ovat syntyneet syvällä maan-
kuoressa, kovan paineen ja
lämpötilan seurauksena.
Suurin vaikeus ensimmäisten
keinotekoisten timanttien
valmistamisessa olikin pit-
kään tuottaa sopiva paine ja
lämpötila samanaikaisesti.

Synteettisten ja
käsiteltyjen timanttien
vallankumouksesta
ja analytiikasta

Tohtori Thomas Hain-
schwang luennoi synteettis-
ten sekä käsiteltyjen jaloki-
vien aiheuttamasta vallanku-
mouksellisesta muutoksesta
jalokivien maailmassa. Esi-

telmä oli varsin syventävä ja tietomää-
rä jykevä. Mutta enimmäkseen mine-
ralogiasta kiinnostuneena oli kuitenkin
kiinnostavaa kuunnella, millaisia tek-
niikoita on olemassa niin timanttien
valmistuksessa ja käsittelyssä kuin tut-
kimuksessa, kun halutaan erottaa kä-
sitellyt tai synteettiset timantit luon-
nollisista ja käsittelemättömistä vastaa-
vista.

Hyvin usein timanteille tehdään
lämpö- tai säteilykäsittelyjä tai jopa
molempia, jolloin saavutetaan toivo-
tumpia, kirkkaampia värisävyjä ja sa-
malla huomattavista parempia myyn-
tihintoja. GGTL Laboratories, jossa
Thomas Hainschwang työskentelee,
on tutkinut valtavan määrän erilaisia
luonnollisia ja synteettisiä timantteja,
myös tunnetuista museokokoelmista.
Asiantuntemus sekä käytössä olevat
laitteet ovat huipputasoa.

Paneelikeskustelu
jalokivituotannon ja
kaupankäynnin etiikasta
ja haasteista

Päivän esitelmien jälkeen järjestettiin
paneelikeskustelu jalokivikaupan eet-
tisestä puolesta. Keskustelussa käytiin
läpi Fair Trade -kaupanteon hyötyjä ja
haasteita. Keskustelussa nostettiin esil-
le, kuinka tärkeää on, että myös raaka-
kivien tuotantoketjun alkupäässä pääs-
täisiin paremmin osalliseksi jalokivien
tuottamista tuloista. Erityisesti kehitys-
maiden kaivoksissa ja louhoksissa työs-
kennellään usein huonoissa oloissa,
kaivostyöläisillä ei aina ole mahdolli-
suutta kouluttaa lapsiaan ja muitakin
haasteita esiintyy.

Jalokivikaupan alalla toimivat pane-
elikeskustelijat olivat myös sitä mieltä,
että olisi tärkeää ja kaikille parasta, että
raakakivien koko tuotantoketju olisi
tiedossa aina kuluttajille asti, mikäli
mahdollista. Vaikuttaa kuitenkin siltä,
että ei ole niin helppo taata alkutuot-
tajille hyvä ja asianmukainen kohtelu,
välttää korruptio kaikissa kaupanteon
asteissa ja tehdä koko prosessiketjusta
täysin läpinäkyvää. Edistystä on tapah-
tunut, mutta kuljettava tie on edelleen
pitkä. Pääasia on kuitenkin se, että työ-
tä jatketaan ja että kysymyksiä uskal-
letaan edelleen kysyä, myös vaikeita
sellaisia.World Gem Foundationin toimipisteitä ja henkilöstöä.
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LISÄTIETOJA NETISSÄ:
http://gemology.se/index.html
http://www.scandinaviangemacademy.com/
http://www.worldgemfoundation.com/index.html
http://www.microworldofgems.com/aboutjohn.php
http://www.gemmoraman.com/
http://www.prove.lv/
http://www.ggtl-lab.org/

Linköping – mielen-
kiintoista nähtävää ja
hyvät lentoyhteydet

Majapaikasta, Storgårdenista ei ollut
kuin reilun puolen tunnin ajomatka
Linköpingiin, josta löytyy esimerkiksi
kiinnostava “käsityöläis-teollinen” ul-
koilmamuseo Gamla Linköping, joka
on näkemisen arvoinen. Linköping on
reilun 100 000 asukkaan kaupunki,
jolla on pitkä teollisen valmistuksen
historia ja sen lähellä sijaitsee Saabin
lentokonetehdas. Lentämisestä puheen
ollen, löytyy Linköpingistä kansainvä-
linen lentokenttä, josta on yhteyksiä
aina Yhdysvaltoihin asti. Tämäkin
puoltaa hyvin Kisan sijaintia tapahtu-
mien järjestämispaikkana.

Lopputunnelmat
Symposiumista
Seminaaripäivän päätteeksi tarjoiltiin
Storgårdenin majoituspaikassa erin-
omainen ateria. Illan aikana oli mai-
nio tilaisuus vielä kerran keskustella eri
luennoitsijoiden ja muiden osallistuji-
en kanssa ja luoda uusia kontakteja.
Ilmapiiri oli ystävällinen, puhuttavaa
riitti ja koko Symposiumista jäi aina-
kin itselleni oikein positiivinen mieli-
kuva.

Toivottavasti Conny ja Jan, tai sit-
ten muut, jaksavat järjestää uudestaan-

Gamla
Linköping,
ulkomuseoalue.

ENGLANNINKIELINEN KÄÄNNÖS
Joel Dyerin laatima englanninkielinen artikkelista löytyy Mindatista:
http://www.mindat.org/a/Scandinavian_Gem_Symposium_2016

Mineraliassa nro 1/2016 julis-
tettiin lukijakysely, johon toi-

vottiin vastauksia kiinnostavimmasta
jutusta ja kauneimmasta kannesta.

Kyselyn tarkoituksena oli saada lu-
kijoilta vinkkejä siitä, minkälaiset ju-
tut kiinnostavat ja minkälaisia puhut-
televia kansia jatkossa lehteen tehdään.

Kävi ilmi, että yllättävän monia lu-
kijoita kiinnosti Mineraliassa julkais-
tut kivimatkajutut ulkomaille. Myös
painavampi kiviasia sai kannattajakun-
tansa, varsinkin dendriiteistä julkaistu
juttu numerossa 1/2013 ja uusi topaa-
silöytö Mineraliassa 2/2015 kiinnosti-
vat lukijoita.

Mineralian lukijakyselyn palaute
Kansikuvissa mielipiteet hajaantui-

vat paljonkin. Kuitenkin mm. lähiku-
va dendriitistä numerossa 1/2013 ja
kultateeman kansi numerossa 2/2015
erityisesti kiinnostivat.

Kaikkien vastanneiden kesken ar-
vottiin Tampereen kivikerhon kevätko-
kouksessa 22.4.2016 Jukka-Pekka Leh-
tisen valmistama kivikirja, joka on –
niin kannet kuin sisuskin – Tampereen
rantatunnelin rakenntamisen yhteydes-
sä louhittua kiveä.

Kivikirjan voitti Eija Vuorinen Tam-
pereelta. Onnea voittajalle.

Lukijakyselyn arvonnan suorittivat
Pekka Mäkinen Parkanosta ja Raija
Tiiva Pälkäneeltä.

pekka Mäkinen ja Raija Tiiva suorittivat lukija-
kyselypalkinnon arvonnan.

Vastanneiden kesken arvottiin Tampereen Ranta-
tunnelikivestä valmistettu pikku kirja.

kin vastaavanlaisen tapahtuman – sille
luulisin olevan kysyntää. Vielä kerran

kiitos järjestäjille, luennoitsijoille sekä
muille osallistujille. 




