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P Ä Ä K I R J O I T U S

Viides vuosi käynnistyy

Liisa Hertell
Tampereen Kivikerhon puheenjohtaja

“Ei netti voita käsin kosketeltavaa kaunista kirjaa eikä lehteä.”

M ineraliaa on kolahtanut postiluukuista
kohta viisi vuotta, yhteensä 18 kertaa.
Lehdissä on sivuja peräti 720, enemmän
kuin useimmissa kirjoissa. Siitä saamme
kiittää kustantajaa, Tampereen Kiviker-

hoa, ja sen puheenjohtajaa Liisa Hertelliä, sillä laadukkaal-
le paperille painattaminen, saati lukijoille postittaminen ei
ole aivan halpaa.

Lehden tarkoitus ei ole ollut tuottaa voittoa. Budjetin
on kuitenkin pysyttävä tasapainossa, jotta toiminnan voi
hyväksyä. Paperilehden menot ovat kirjapainolaskuja sekä
jatkuvasti kohoavia postimaksuja. Lehden toimituskunnalle,
kirjoittajille ja kuvaajille ei ole pystytty maksamaan edes
nimellisiä korvauksia. On pieni ihme, että julkaistavia kä-
sikirjoituksia ja kuvia on riittänyt joka numeroon.

Tulot koostuvat tilauksista ja mainoksista. Tilausmäärät
ovat olleet jatkuvassa kasvussa, mutta mainosten määrää
voisi hieman kasvattaa. Mainosten hankkimiseen pitäisi
lehteen löytää osaajia.

Mineralia ilmestyy sekä painettuna että netissä sähköi-
senä. Siirtyminen pelkästään sähköiseen julkaisemiseen rat-
kaisisi kerralla taloushuolet, mutta monet lukijat haluavat
paperilehden. Samaa havaittiin Lapin Kullankaivajain Lii-
ton Prospäkkäri-lehden lukijakyselyssä. Lukijat haluavat
paperilehtensä, mikä yllätti kyselyn tekijät ja liiton puheen-
johtajan.

Seurojen tiedotuksen voi nykyään hoitaa kätevästi ja lä-
hes ilmaiseksi netissä. Jäsenlehdellä on kuitenkin muita ta-
voitteita. Se kertoo seuran edustamasta alasta varmemmin
kuin google-haut tai sirpaloituneet somet ja blogit. Lisäksi
lehti on tärkeä yhteishengen luoja.

Mineralian toimituskuntaan on jouduttu tekemään tänä
vuonna muutoksia. GTK:n uudet linjaukset popularisoin-
tiin heijastuvat myös Mineraliaan. Toimituskunta on koos-
tunut Liisan lisäksi neljästä GTK:n geologista. Vaikka
useimpien osalta toimitustyö on ollut paljon vapaa-ajan
harraste, niin lehden oman harkinnan pohjalta päädyttiin
tekemään muutoksia.

Uusina toimituskunnan jäseninä aloittavat toimittaja-
konkarit Seppo Partanen ja Jussi Hartoma. He ovat toimi-
neet YLE:ssä, Editassa ja Suomen Matkailuliitossa. Liisan
ammattitaidon vahvistukseksi saadaan näin kaksi pitkän
linjan mediavaikuttajaa. Toni Eerola ja minä jatkamme
edelleen lehdessä.

Tässä numerossa alkaa jalokivien hionnan opettaja Jussi
Kuosmasen matkakertomus jalokivikaivoksilta Ratnapuras-
ta. Jussin jutut Sri Lankasta jatkuvat seuraavissa numerois-
sa vierailuilla hiomossa ja myyntipaikoissa. Seuraavissa nu-
meroissa saamme lukea Jukka Hildénin kuvauksia Viron
geologiasta. Joel Dyer tulee kirjoittamaan Mallorcan geo-
logiasta ja haastattelee siellä tapaamaansa gemmologian kou-
luttaja Geoff Dominayta.

Kirjailija Seppo Partanen jatkaa seuraavissa numeroissa
juttusarjaansa Lapin legendoista. Petronellasta on luvassa
tarinaa naisseikkailijan pysyvästä vaikutuksesta Lapin ro-
mantiikkaan.

Tulevalta kerhon Skotlannin-matkalta odotetaan lehteen
matkakertomusta Mineralian kolmos- tai nelosnumeroon.

Kiinnostava vuosi Mineraliaa odottaa kaikkia, lukijoita
ja lehden tekijöitä.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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K alevalassa ja kansanru-
noudessamme kerro-
taan, miten seppä Ilma-
rinen takoi taivaan ja
sammon. Sampo oli jon-

kinlainen ”mylly”, jonka omistajalta ei
puuttunut suolaa, jauhoja eikä rahaa
– ”syötäviä, myötäviä ja pieltäviä”.

Sammoksi on esitetty melkein kaik-
kea taivaan ja maan väliltä – sampika-
lasta Pohjantähteen. Suomalaisen kir-
jallisuuden seuran Kalevala-sivuston
alaotsikossa mainitaan sammosta:
”Väittely kysymyksestä ’mikä oli sam-
po?’ on Suomessa melko ainutlaatui-
nen traditio: päättymätön arvoitusleik-
ki, johon ovat vuodesta 1817 (tai
1818) lähtien osallistuneet lähes kaik-
kien tieteenalojen tutkijat ja harrasta-
jat, mutta myös ideologit, taiteilijat ja
rahvaanfilosofit, ulkomaalaiset Kaleva-
lan-kääntäjät ja muut asiantuntijat.

Niin kuin Antiikin Atlantis, sampo
on virittänyt kiihkeitä oppiriitoja ja
versonut ympärilleen melkein silmän-
kantamattoman selityskirjalli-
suuden. Näkyvissä on kui-
tenkin vain jäävuoren
huippu. Suurin osa
sampo-keskus-
telusta on
käyty ja

käydään seminaarihuoneissa, kahvilois-
sa ja saunan lauteilla.” (SKS, verkkosi-
vu)

Tahdonpa tuoda korteni kekoon.
Tämä kiinnostanee etenkin kiviharras-
tajia, joilla on käytössään metallin-
ilmaisimet.

Kirjailija ja Viron entinen president-
ti Lennart Meri esitti kirjassaan ”Ho-
peanvalkea” sammon olleen saaren-
maalaisen Kaalijärven rautameteoriit-
ti (Meri 1983). Sampo tehtiin kuiten-
kin kalevalaisesta kansasta katsoen poh-
joisessa, ei etelässä. Kaalijärvi on kui-
tenkin meteoriittitutkimuksen tärkei-
tä virstanpylväitä. Se oli ensimmäinen
todistettu meteoriittikraatteri koko Eu-
roopassa (1928). Se pysyi Euroopan
ainoana aina 1960-luvulle asti. Koko
maailmassa se oli seitsemäs todennet-
tu meteorikraatteri (Hildén 2002a).

Mielenkiintoinen kysymys kuuluu:
taottiinko sampo Muonionalustan rau-
tameteoriiteista. Se, että sampo taot-

tiin, viittaa vahvasti siihen, että mate-
riaali oli metallia, joka sellaisenaan on
taottavaa. Alkaessaan työtään Ilmari-
nen etsi pajanpaikkaa, ahjoa, alasinta,
vasaraa ja palkeita – mielessä väikkyy
Akseli Gallen-Kallelan maalaus Sam-
mon taonta.

Rauta on ja on ollut ihmiselle tär-
keä aine. Se on suhteellisen yleistä, to-
sin yleensä vain yhdessä muiden alku-
aineiden kanssa eli mineraalina. Jotta
rautaa voitaisiin malmista takoa, se täy-
tyy ensin sulattaa, jolloin siitä puuhii-
len avulla poistetaan happi. Pelkkänä
metallina rauta on luonnossa harvinais-
ta; laajimmalle levinneimpänä metal-
lista rautaa tavataankin juuri rautame-
teoriiteista, jotka ovat sellaisenaan taot-
tavia. Pauli Pylkön tulkinnassa ”sam-
po liitetään seppien tuomaan uuden-
laiseen hyvinvointiin, joka uhkaa sy-
säyttää Väinämöisen ja tietäjäkulttuu-
rin”.

Muinainen rautasade
Harvoin, mutta silloin tällöin Maapal-
lolle osuu oikea rautasade: satoja, jopa
tuhansia meteoriitteja iskeytyy maan-
kamaralle. Tällainen “sadealue” voi olla

kymmeniä, jopa satoja kilometrejä
pitkä. Ammoin maahan kuurou-
tunut rauta on asutuilla alueilla
kerätty jo varhain talteen. Tämä

Jukka Hildén

Muonionalustan
         rautameteoriiteista?

Muonionalustan rautameteoriitin
yksittäiskappale. Läpimitta 25 cm.

Löydetty Ruotsin puolelta Vesa Tenhivaa-
ran ja venäläisten etsijöiden yhteistyönä

miinaharavalla ja lapioilla moreenista.
Kuva: Kari A. Kinnunen

Taottiinko sampoaTaottiinko sampoa
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selittää, miksi Kaalijärven ympäriltä
Viron Saarenmaalla on löydetty väin
vähäisiä jäänteitä muinaisesta rautasa-
teesta, vaikka sitä tuli alas varmaan ton-
neittain. Suurin kappale räjäytti nykyi-
sen Kaalijärven kohdalla dolomiittikal-
liota ja aiheutti tulipalon, jossa Asvan
muinaislinna ilmeisesti tuhoutui.
(Lôugas 1972)

Suomalaisen kraatteritutkija Teemu
Öhmanin mukaan Kaalin kraatterin
todennäköinen ikä on 1650–1400
vuotta. Silti asiasta kiistellään edelleen.
Se lienee jättänyt jälkensä monen maan
kansanrunouteen. Myös antiikin tietei-
lijät puhunevat tapauksesta. Pytheaan
lanseeraama Ultima Thule – äärimmäi-
sen kaukana pohjoisessa oleva maa si-
jaitsi Meren (1983) mukaan Saaren-
maalla. Mainittu kreikkalainen, mut-
ta Marseillessa asunut tiedemies ja tut-
kimusmatkailija eli 300 eaa (Wiki-
pedia). Pythea siis ilmeisesti puhuu
jostakin aiemmasta tapahtumasta.

Rautameteoriitteja eli rautoja putoi-
lee Maapallolle huomattavasti vähem-
män kuin kivimeteoriitteja eli kiviä.
Koska raudat ovat helpommin säilyviä
sekä ruosteisina ja raskaina huomiota
herättävämpiä kuin kivimeteoriitit,
useimmista maailman osista löytyy rau-
toja paljon enemmän kuin kiviä. Suo-
mi on tässä suhteessa omituinen poik-
keus: 13:sta meteoriitistamme ei yksi-
kään ole rautameteoriitti; yksi on kivi-
rauta.

Erikoista on, että Muonionjoen toi-
selta puolelta, Ruotsista, on 10 kertaa
25 kilometrin suuruiselta alueelta löy-
detty satoja vanhan meteoriittisateen
rautoja, mutta Suomen puolelta ei ai-
noatakaan! Tämä on omituista sikäli-
kin, että ruotsalaiset pitävät Muonion-
joen Suomenpuoleista rajaseutua uu-
sien löytämisen kannalta parempana.
Tunnistamisen kannalta hankalat ve-
teen kerrostuneet sedimentit peittävät
meillä suhteellisesti ottaen pienempiä
alueita kuin Ruotsissa (Lagerbäck &
Wickman 1998)

Hajonneiden pikku-
planeettojen ytimiä
Ensimmäinen rautameteoriitti löydet-
tiin Muonionjoen Ruotsin puoleiselta
alueelta 1906. Viime vuosina on rau-
toja löydetty Ruotsista runsaasti. Nii-
tä arvellaan olevan alueen moreenissa
lisää. Suurin löydetty meteoriitti pai-
noi peräti 1185 kiloa.

Muonionalustaksi nimetystä meteo-
riitista – se on ruotsalainen, vaikka sil-
lä on suomalainen nimi – löydettiin
jokin aika sitten stishoviittia, ensim-
mäisenä rautameteoriiteista. Sen arvel-
laan syntyneen kahden pikkuplaneetan
(asteroidin) törmättyä toisiinsa. Nyky-
ään rautameteoriitteja ajoitetaan sen
mukaan, kuinka kauan ne ovat olleet
alttiina kosmisille säteille (Öhmanin
”kurmuutusikä”). Tällaisten tutkimus-
ten mukaan Muonionalustan meteo-

riitti olisi ollut avaruudessa 375 mil-
joonaa vuotta (Öhman, sähköposti-
viesti) eli pikkuplaneettojen välinen
törmäys olisi tapahtunut silloin. Stisho-
viitti vaatii syntyäkseen erittäin korke-
an paineen. Muonionalustan rautame-
teoriitit ovat todennäköisesti peräisin
hajonneiden pikkuplaneettojen ydin-
osista.

Rautameteoriitin ilmalennon aika-
na hajonneita kappaleita on Ruotsissa
löydetty enimmäkseen moreenista.
Luultavasti vain yksi löytö – ensimmäi-
nen – on löydetty suoraan maan pääl-
tä. Runsaimmat löydöt on tehty Kit-
kiöjärven pohjoispuolella. On todet-
tu, että tämä valtava rautasade iski Poh-
jolaan ehkä 800 000 vuotta sitten. Iän
ovat määrittäneet Chang & Wänke
(1969) sen perusteella, kuinka kauan
pintakivet ovat olleet alttiina kosmisille
säteille (”kurmuutusikä”). Toistuneet
mannerjäätiköt ovat hävittäneet kraat-
terit ja sirotelleet rautoja.

Miksi ei
Suomesta
löydy?
Enemmän kuin kerran ovat ruotsalai-
set meteoriittitutkijat vedonneet
maamme ammattilaisiin Muonion-
alustan rautameteoriittien löytämiseksi
myös Suomen puolelta (Lagerbäck &
Wickman 1998). Yksi meteoriitti on
Ruotsista löydetty vain viiden kilomet-
rin päästä Muonionjoesta. On mahdol-
lista, että Suomen puolella on joku
nähnyt meteoriitin, mutta sekoittanut
sen samannäköiseen, Pohjois-Suomes-
sa tavalliseen rautamalmikiveen. Nämä
eroavat toisistaan siinä, että kun rau-
tameteoriitin sahattu pinta hiotaan ja
tehdään sille happokäsittely, ilmestyy
näkyviin niin sanotut Widmanstätte-
nin ristikkäiset viivat (Oja 1978). Täl-
laisia ei ole malmikivissä. Olisi lähes
geologinen sensaatio, jos meiltä rauta-
meteoriitti löytyisi.

Suomeen putoaa vuosittain arviol-
ta 10–20 meteoriittia. Sadassa vuodessa
niistä kertyisi 1000–2000 meteoriitin
kokoelma. Suomen maasto on kuiten-
kin mestari kätkemään jäljet: metsät,
suot ja järvet nielevät kivet helposti
uumeniinsa. Viime vuosinakin on Suo-
messa nähty tulipalloja, jotka ovat
meteoroidin ilmalennon aikaisia valo-
ilmiöitä.

Muonionalustan nikkelirautameteoriitista sahattu, kiillotettu ja lievästi hapotettu inta. Näin
rautameteoriiteille ominainen widmanstättenin rakenne erottuu vinosti heijastuvassa va-
lossa. GTK:n Espoon Geonäyttely. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Valtaosa ns. putouksista on kivime-
teoriitteja, jotka ilmastossamme rapau-
tuvat ja hapettuvat yhä enemmän ta-
vallisten kivien näköisiksi ja viimein
hajoavat. Harvinaisemmat rautameteo-
riitit säilyvät satoja tuhansia vuosia ja
ovat yleensä erilaisia kuin maanpäälli-
set kivet: raskaita, ruosteisia ja mag-
neettisia. Niitä pitäisi kaiken järjen
mukaan löytyä myös Suomesta – ellei
kaikki ole jo taottu!

On mahdollista, että kaikki pinnal-
la näkyneet lohkareet on Suomen puo-
lelta taottu, mutta moreenista voisi
hyvin löytää metallinilmaisimella rau-
tameteoriitteja. Nämä ovat todellisia
geokätköjä – eikun aarretta etsimään!

Sammon taonta
Kalevalan 10. runossa kerrotaan, mi-
ten seppä Ilmarinen teki kuparista,
hopeasta ja/tai kullasta jousen, veneen,
hiehon ja auran: ”Jousi tungeikse tu-
lesta, kaasi kulta kuumoksesta, kaari
kulta, pää hopea, varsi vasken-kirjavai-
nen.” Nämä todettiin hyvännäköisik-
si, mutta huonotapaisiksi ja heitettiin
takaisin tuleen. Sen jälkeen taottiin
sampo. Sitä kutsuttiin kirjokanneksi,
mikä viittaa siihen että aineksena oli
käytetty myös kuparia. Rapautuessaan
kupari nimittäin muuttuu värikkääksi
”kirjokanneksi”, ”vasken-kirjavaksi”,
kuten voi nähdä vaikkapa vanhoista
plooturahoista.

Vaikka sampoon käytettiin toden-

näköisesti kuparia, mahdollinen run-
ko tehtiin epäilemättä raudasta – me-
teoriittiraudasta! Kirjokansi on saatta-
nut tarkoittaa paitsi rapautunutta ku-
paria myös tumman raudan ja puner-
tavan kuparin vuorottelua rakentees-
sa.

Meteoriittirauta on ollut löytäjälleen
todellinen aarre, jota on etsitty ja myös
löydetty, mihin rautameteoriittiemme
puuttuminen vahvasti viittaa. Vaihto-
kauppa meteoriittiraudalla – (”myötä-
viä”) – lienee tuonut jauhoja ja suolaa
– ”syötäviä” – ja rauta itse on kenties
toiminut rahana – ”pieltäviä”. Rauta
on ollut aarre myös siinä mielessä, että
siitä valmistettiin tarve-esineitä. Peh-
meämmästä kuparista ei käytössä hel-
posti kuluvia esineitä kannattanut pal-
jon valmistaa, mutta kirjokannen elä-
vöittämiseksi sekin soveltui.

Muonionalustan meteoriitin puto-
amisen aikaan Suomessa ei ollut ihmi-
siä; sitä ei siis kukaan nähnyt, päinvas-
toin kuin Kaalin meteoriitin putoamis-
ta (Meri 1983).

Mitä sampo oli?
Sitten keskeiseen argumenttiini. Se,
että Muonionalustan meteoriitteja löy-
tyy Ruotsin puolelta koko ajan lisää,
Suomesta ei yhtään, johtunee siitä, että
Muonionjoki on ollut rautakautiselle
väestöllemme ja kalevalaisille pohjolan-
kävijöille kesällä ylittämätön este. Tal-
vella on voinut mennä jäiden yli Ruot-

siin. Meteoriitit ovat kuitenkin silloin
olleet lumen alla, eikä niitä ole löydet-
ty, mutta Suomen raudat on otettu
kesällä talteen ja taottu. On ilmeisesti
niin, että pinnallinen meteoriittirauta
on maastamme jo ammoin kerätty tal-
teen: ”syötäväksi, myötäväksi, pieltä-
väksi” ja – taottavaksi.

Vastaavat alueet Ruotsin puolella
olivat pitkään asumattomia. Vuonna
1579 Kaarle-herttua sai herttuakun-
nakseen Keski-Ruotsin erämaat. Hän
lupasi seitsemän verovapaata vuotta
jokaiselle, joka ryhtyy asuttamaan hert-
tuakunnan asumattomia alueita. Täl-
löin varsinkin Savosta muutti Keski-
Ruotsiin paljon ns. metsäsuomalaisia.
Pohjois-Ruotsi vaikuttaisi olleen edel-
leen asumaton ties kuinka pitkän ai-
kaa. Tämä selittäisi, miksi kesäaikana-
kaan alueen rautoja ei löydetty eikä
taottu.

Ruotsin Lapin asuttivat aikanaan
tietenkin myös metsäsuomalaisten jäl-
keläiset. Kuten alla Wikipedian laina-
uksessa mainitaan, ensimmäinen muis-
tiinkirjoitus sammosta on peräisin
metsäsuomalaisilta! Ruotsin Lapissa oli
tietenkin saamelaisia, mutta he elinkei-
nonsa vuoksi eivät ehkä tunteneet rau-
dantaontaa. He saivat tarve-esineensä
luusta, nahasta, sarvesta, sorkista ja
puusta.

Sampotarinoihin lienee sukupolvi-
en myötä tullut lisiä, mutta lähtökoh-
tana on hyvinkin saattanut olla Pohjo-
lan ilmakehään satoja tuhansia vuosia
ennen ihmistä iskeytynyt, ilmassa lu-
kemattomiksi pirstaleiksi hajonnut ja
maahan ”taivaanlahjana” kuuroutunut
rauta – käsittämätön aarre myöhem-
min alueella liikkuneelle kalevalaiselle
kansalle!

Kalevalan 47. runossa on kuvaus,
joka sopii hyvin jonkun meteoriitin
alastuloon liittyvään tulipalloilmiöön:
Ukko ylijumala iskee pilvien päällä
miekalla säkeniä alas maahan aikana,
jolloin Pohjolan akka on varastanut
auringon. Muonionalustan rautojen
alastulon aikaan ihmisiä ei Suomessa
ollut vielä pitkään aikaan.

Maahan putoaa edelleenkin rautoja
– 1947 Neuvostoliiton Kaukoitään
peräti 70 000 kiloa (Oja 1978)! Mo-
net kansat ovat takoneet rautameteo-
riittinsa tarve-esineiksi ja aseiksi. Kuin-
ka suuri osa museoiden rautamiekois-

Muonioalustan nikkelirautameteoriitin widmanstättenin rakennetta lähikuvassa. Rakenne
on syntynyt pienoisplaneetan rautaytimen jäähtyessä hitaasti miljoonia vuosia. Rakenteen
syntyä ei ole kyetty laboratoriossa toistamaan. Kuva: Kari A. Kinnunen
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ta onkaan meteoriittirautaa?
Lisäksi Wikipediassa mainitaan:

”Itse asiassa jo ensimmäinen tutkijoi-
den tuntema tieto sammosta, jonka
C.A. Gottlund vuonna 1817 kirjoitti
muistiin, on peräisin – Ruotsin met-
säsuomalaisilta, ja siinä sampo on sel-
västi taivaallinen esine. – – Kertomuk-
sessa sammas on taivaalla pilvessä Poh-
janmaalla, joka myös Pohjolaksi mai-
nitaan”. Joissakin lähteissä sanotaan,
että sampo oli merellinen ilmiö. Voisi
myös ajatella että rautasade on tapah-
tunut nykyisen Suomen puolella Meri-
Lapin (Kemin ja Tornion seutu), Pe-
räpohjolan ja Pohjois-Ruotsissa met-
säsuomalaisten alueella.

Kansanrunouden mukaan seppä Il-
marinen takoi taivaankannen. Alkupe-
räinen ajatus on voinut hyvinkin olla,
että Ilmarinen takoi sammon kannen,
kirjokannen, taivaalta tulleesta raudasta
ja maanpäällisestä kuparista, joka me-
tallisena on luonnossa helposti erottu-
vaa ja värillistä, kirjavaa. Joka tapauk-

sessa Muonionalustan helposti taotta-
va rauta, josta saatiin kaikenmoisia
käyttöesineitä ja aseita, oli löytäjälleen
aarre. Mutta oliko se sampo?
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GTK:n uutuuskirjaan ”Suomen
korukivet – Gemstones of Finland”

on koottu viimeisin tieto Suomessa tavat-
tavista korukivistä.

Edellinen suomalaisista korukivistä ker-
tova kirja ilmestyi 16 vuotta sitten. Uusia
löytöjä on tehty sen jälkeen vuosittain. Nyt
esiintymiä tunnetaan satakunta. Niistä on
kirjoitettu tavallisimmin kivikerhojen pie-
nilevikkisissä lehdissä. Uuden kirjan laati-
minen laajemmalle lukijakunnalle tuli siksi
ajankohtaiseksi. Spektroliittia lukuun ot-
tamatta Suomen korukivipotentiaali kui-
tenkin on ollut huonosti tunnettu ulko-
mailla. Tästä syystä kirja ilmestyy myös
englanniksi.

Kirjassa esitellyt korukivet ovat kymme-
nien onnekkaiden kiviharrastajien vuosi-
kymmenten aikana tekemiä löytöjä eri
puolilta Suomea. Geologit ja gemmologit
ovat tunnistaneet niitä GTK:n laboratori-
oissa ja yliopistoissa. Tiivis ja hedelmälli-
nen yhteistyö kiviharrastajien kanssa on
aihepiiri, josta kirja kertoo.

Kirjoittajina ovat Kari A. Kinnunen,
Risto Vartiainen, Satu Hietala, Seppo I.
Lahti, Marja Lehtonen, Pasi Heikkilä, Jor-
ma Valkama ja Pekka Huhta, jotka ovat
seikkaperäisesti tutkineet Suomen koruki-
viesiintymiä. Kaikkiaan kirjan laadintaan
on osallistunut parikymmentä kotimaista
alan tutkijaa ja valokuvaajaa. Eniten valo-
kuvia on Jari Väätäiseltä, Niko Auviselta,
Jouko Ranualta ja Reijo Lampelalta, mut-
ta paljon kuvia on myös kirjoittajilta itsel-
tään. Kirjan on toimittanut Kari A. Kin-
nunen.

Suomesta on löydetty enemmän koru-
kiviesiintymiä kuin muista Pohjoismaista.
Tämä on yllättävää, sillä varsinkin Suomen
ja Ruotsin kallioperä on melko samankal-
taista. Selitystä voi hakea etsinnän aktiivi-
suudesta Suomessa: kiviharrastajia on tu-
hansia ja jopa muutamat geologit ovat ko-
rukiviharrastajia.

Kirjassa on esitelty korukiviesiintymi-
en geologian ja mineralogian lisäksi myös
niiden historiaa. Ensimmäinen jalokivikai-

vos toimi jo 1500-luvulla Kitelässä Karja-
lassa, joka nykyisin on osa Venäjää. Rubii-
neiksi oletettuja granaatteja vietiin Ruot-
sin hoviin kuninkaallisiin koruihin istu-
tettaviksi.

Nykyään korukivien hyödyntäminen
tapahtuu Suomessa paljolti kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. Louhin-
tatyömailta kerätään korukivet talteen, sillä
muuten ne päätyisivät murskeeksi tienpoh-
jiin. Myös vanhoja ja uusia kaivoksia sekä
louhoksia käytetään korukivien keräämi-
seen, kun varsinainen louhintatyö on lop-
punut.

Tuotantoketjun sijainti Suomessa, lou-
hinnasta ja hionnasta aina itse korunval-
mistukseen, on keskeinen lisäarvo kotimai-
sille jalo- ja korukivikoruille. Korkein ko-
timaisuusaste on Lapin korukultahipuista
ja kotimaisista korukivistä valmistetuissa
koruissa.

Kirjan kuvat on valittu tuhansista uu-
sista ja vanhoista korukivikuvista. Kansi-
kuvaksi nostettiin Jari Väätäisen kuva Aar-
ne Alhosen kultahippukorusta “Kultapu-
ro”. Korun hiput ovat Puskuojalta Lem-

menjoen alueelta ja ametistit Lampivaaran
kaivoksesta. Korussa työ ja materiaalit ovat
täydellisesti kotimaista.

GTK:n tavoitteena oli saada kiviharras-
tajille soveltuva kirja Suomen korukivistä,
mutta niin, että se englanninkielisenä ker-
toisi Suomen korukivipotentiaalista myös
kansainväliselle yleisölle. Kirjan tavoittee-
na oli myös hiljaisen tiedon taltioiminen,
sillä monet kirjoittajista ovat jääneet tai
ovat jäämässä lähivuosina eläkkeelle.

Kirja korukiviharrastajien
parhaista löydöistä

Kinnunen, Kari A.; Vartiainen, Risto;
Hietala, Satu; Lahti, Seppo I.; Lehto-
nen, Marja; Heikkilä, Pasi; Valkama,
Jorma & Huhta, Pekka 2017.

Suomen korukivet -

Gemstones of Finland. GTK

Erikoisjulkaisut –
Special Publications 98, 342 s.

Suomen korukivikirja julkistettiin Geologian tutkimuskeskuksessa vuoden 2017 Geotieteiden
valtakunnallisilla tutkijapäivillä. Kuvassa vasemmalta kustannustoimittaja Anu Karanko
ja osa kirjoittajista Satu Hietala, Kari A. Kinnunen, Risto Vartiainen sekä Pekka Huhta.
Kuva: Nina Hendriksson

Kari A. Kinnunen

Painetun kirjan voi tilata 40 euron hintaan GTK:n verkkokaupasta:
https://www.gtk-kauppa.fi/products/view/14434

Digikirja netissä: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_098.pdf
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H

HEIKKI KOKKO - heittiö ja herrasmies

K U L T A M A I D E N  L E G E N D A T  2

eikki syntyi Muhoksel-
la 1915 pieneen mök-
kiin ja havahtui tark-
kailemaan ympäristö-
ään kansalaissodan jäl-

kiselvittelyjen kovina vuosina. Kansa-
koulun jälkeen hän elätti itseään kul-
kurina ja lentojätkänä. Työnhakumat-
ka Lappiin ja Petsamoon sydäntalvella
tehtiin suksilla. Perillä päästiin raken-
tamaan Liinahamariin Jäämeren tien
viimeistä osuutta, joka valmistui 1932.
Sen jälkeen työtä oli tarjolla nikkeli-
kaivoksen rakentamisessa. Työnhaku-
retki itärajan taakse neuvostoparatiisiin
päätyi vankilaan, kuulusteluihin ja lo-
pulta vapauttavaan paluuseen isämaa-
han, joka sekin palkitsi luvattomat ra-
janylitykset vankilatuomiolla.

Heikki ”Kultasilmä” Kokko vaikutti kultamailla puoli vuosisataa ja jätti jälkeensä monta elävää legen-
daa; osti vaimon toiselta kullankaivajalta kilolla kultaa, neuvoi presidentti Kekkosta ulkopolitiikassa,
räjäytti miinoilla uuden uoman Sotajokeen, osasi katseella löytää kullan niin maasta kuin maailmasta.
Kaikissa legendoissa on totta enemmän kuin toinen puoli ja niistä hän on itse kertonut Raimo O. Kojon
muokkaamassa kirjassa ”Heittiön vaellus”. Heikki itse kirjoitti tarinan ”heittiön vaelluksesta”, jonka
Kojo ammattitaidolla muokkasi tekijänsä omaksi henkilökuvaksi.

Kulta koitui kohtaloksi
Villit ja vapaat Petsamon työmarkki-
nat vetivät Heikin takaisin Jäämeren
rannalle. Näillä matkoillaan hän tutus-
tui Laanilan kestikievarissa kullan-
kaivajiin, joita olivat muun muassa
Aaro Raumala, Aukusti ”Vihainen”
Seppänen, Jukka Pellinen ja Kullervo
Korhonen. Elettiin kesää 1935 ja kaik-
kien huulilla oli tarina edellisenä kesä-
nä löydetystä Evert Kiviniemen iso-
mushipusta, joka edelleenkin on kul-
tahistorian suurin, 393 grammaa. En-
simmäiset kullankaivukokeilut Lutto-
joen ja Laaniojan rannoilla tuottivat
parhaimmillaan ”muutamassa tunnis-
sa tavallisen jätkän monen viikon pal-
kan” ja näin oli Heikin loppuelämälle
laitettu suunta. Asevelvollisuus Kori-

an pioneereissa antoi hyvän koulutuk-
sen kutsumusammattiin.

Sotajoen Pahaojan ja Kellotapulin-
ojan rannat antoivat nekin kultaa
enemmän, mitä kulkujätkä olisi satun-
naisilla töillä ansainnut. Luontaisetui-
na tuli vapaus tehdä ja päättää itse
omasta työstään. Talvisota kutsui kul-
tamiehen toisenlaisiin tehtäviin. Kul-
lan korkea hinta houkutteli takaisin
tutuille puroille rauhan tultua. Lyhyt
välirauhan aika kului Petsamossa ja
Inarin metsätyömailla.

Sotajoelle räjäytettiin
uusi uoma
Sotavuosien jälkeen kultamiehet pala-
sivat hävitettyyn ja miinoitettuun Lap-
piin. Kulkureiteiltä sivussa olevat käm-
pät jäivät saksalaisilta polttamatta ja
Heikki asettui Sotajoelle Moberginojan
tuttuun kultakämppään.

Kesällä 1947 Jaakko Isola, Jukka
Pellinen ja Heikki Kokko aloittivat
padon rakentamisen ja uuden virtau-
suoman kaivamisen Sotajokeen Paha-
ojan kämpän alapuolella. Saksalaisten
miinakentistä ja korsuista purettiin
noin 1000 kiloa räjähteitä; hyökkäys-
vaunumiinoja, käsikranaatteja ja kasa-
panoksia. Ne uitettiin kevättulvien ai-
kana lautalla Sotajokea Pahaojalle. Rä-
jähteet kytkettiin tulilangalla ja sähkö-
nalleilla toisiinsa.

Räjähdyksen ja pölypilven laskeutu-
misen jälkeen Sotajoki virtasi uudessa
4–6 metriä leveässä, 1–2 metriä syväs-
sä ja noin 300 metriä pitkässä uudessa
uomassa.

Seppo J. Partanen    Kuvat: Seppo J. Partanen ja Arvo Ruonaniemi

Heikki Kokko rakensi Jäkälä-äytsin latvoille tämän kämpän ja ehti asua siinä vain yhden
kesän. Kuva on otettu kaksi vuotta Heikin kuoleman jälkeen Pihlajamäen Heikin 65-vuo-
tisjuhlien aikaan.
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Kultaa päästiin räjäytyksen jälkeen
kaivamaan myöhään syksyllä, sillä pa-
toamista ja lapiotyötä riitti viikkokau-
siksi työmaan viimeistelyssä. Kuivasta
uomasta saatiin kohtalaisen hyvin kul-
taa, ja kahden kesän tulos oli noin kaksi
kiloa. Kulut olivat kuitenkin suuret
eikä jaettavaa kulujen jälkeen jäänyt
odotettua määrää, sillä osakasmäärä oli
kasvanut yhdellä Kullervo Korhosen
liityttyä joukkoon. Hän sai kaikki in-
nostumaan Lemmenjoesta, jonne teh-
tiin loppukesästä 1948 viisi valtausta
Morgamojalle ja Kotaojalle.

Kahden kullan kutsu
Työt uudella paikalla aloitettiin vap-
puna 1949; tehtiin kämppä, sahattiin
rännit sekä kaivettiin koemontut ja vie-
märikanava. Uskomaton onni oli taas
miesten matkassa, sillä loppukesästä
jaettavaa kultaa oli 7,2 kiloa. Seuraa-
vana kesänä töihin päästiin heti rou-
dan sulettua kesäkuun alussa ja loppu-
kesästä kultaa oli noin 13 kiloa.

Kultaryntäys Lemmenjoelle alkoi
hiipua 1950-luvun alussa ja uusi vaihe
teki tuloaan myös Heikin elämään.
Kullervo Korhonen lähti joukosta
omille teilleen kaivinkoneineen. Setä-
Aaron, lapsuudenystävän ja kullankai-
vukaverin, avioliitto inarilaisen Marin
kanssa oli päättynyt avioeroon. Mari
oli tullut tutuksi Laanilan majatalossa

Ranta-Mari ja Heikki kullankaivajien juhlassa Inarin matkailumajalla. Kuva Arvo Ruonaniemi.

Aaro Raumala marssimassa kohti Lemmenjoen kultamaita Korhosen Yrjön sauvoessa takana venettä vastavirtaan, istumassa on Isä-
Jussi Mikkonen. Kuva Arvo Ruonaniemi.

Radiojutun teossa Ranta-Marissa ovat oikealta Heikki Kokko ja Nipa Raumala,
mikrofonin jatkeena radiotoimittaja Martti Timonen.

1930-luvulla ja miehet olivat kilvan ko-
ettaneet saada kaunista saamentyttöä
omakseen. Aaro oli voittanut ensim-
mäisen erän.

Mari oli inarilaisen Ranta-Antti
Morottajan tytär ja suuren omaisuu-
den ainoa perijä. Heikki ja Ranta-Mari
aloittivat yhteisen ja kuolemaan asti
kestäneen onnellisen taipaleen. Aaro al-
lekirjoitti sopimuskirjan, jolla hän luo-
pui kaikista vaateistaan Marin omai-
suuteen ja yhteisiin lapsiin saaden kor-
vauksena rahasumman, joka muutet-
tiin vajaaksi kiloksi kultaa. Tästä sai al-
kunsa legenda vaimon ostosta kilolla

kultaa, vaikka lähempänä totuutta lie-
nee tarina aviomiehen vaihtamisesta ki-
lolla kultaa.

Tarinan vaimon ostosta kilolla kul-
taa kirjoitti ensi kerran kirjoihinsa Viljo
Mäkipuro. Se sai heti siivet alleen ja
tarina toistui ”Hettiön vaellus” kirjas-
sa. Ainakin kahden ihmisen mielestä
tarina ei ollut totta. Ranta-Mari ilmai-
si hienovaraisesti mielipiteensä, kun
olin Timosen Martin kanssa tekemäs-
sä Heikin haastattelua radioon. Mari
kaatoi kahvia kuppeihin, kun Heikki
puhui nauhalle vaimon ostosta. Mari
mulkaisi vihaisesti miestään ja poistui
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ovet paukkuen huonees-
ta. Setä-Aaro puolestaan
puhkui kiukkua Kulta-
mieskodin huoneessaan
haukkuen Kokon ja Ko-
jon pataluhaksi. ”Totuus
on tuolla piirongin laati-
kossa”, hän sanoi ja etsi
kauan minulle sopimus-
kirjaa, josta sain kopion.
Kumpikin miehistä oli
kuitenkin tyytyväinen
ratkaisuun.

Aaro osti itselleen mö-

Presidentti Kekkosen ja kuningatar Julianin vierailun isäntinä Inarissa 1974 olivat kunnallisneuvos Erkki Jomppanen ja Heikki
Kokko. Kuva Arvo Ruonaniemi

Kekkonen juhlisti Ivalojoen Kultalan Kruunun Stationin kunnostustöiden valmistumista kesällä 1977. Vasemmalla maaherra Asko
Oinas kävelemässä, hänen takanaan Heikki Kokko ja presidentin ympärillä muun muassa Paavo Pitkänen, Martti Hanhivaara ja
Herman Stigzelius isännän, Lapin Kultala -säätiön edustajina.

kin Inarin kirkolta ja sii-
nä sijaitsee nykyisin Kul-
lankaivajain liiton Kulta-
mieskoti. Heikki puoles-
taan sai kaupassa rakkau-
den lisäksi matkustajako-
din ja ravintolan, nykyi-
sen Hotelli Inarin, joka
edelleen tunnetaan kan-
san suussa nimellä Ranta-
Mari, vaikka omistajat
ovat pariinkin kertaan
vaihtuneet. Paikka on ny-
kyisin Hotelli Inari.
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Tankavaaran Kulta-
museon ensimmäistä mu-
seorakennusta ”Mutteri-
kämppää” vihitään tässä
käyttöön kultakisoissa
1975. Oviaukossa profes-
sori Herman Stigzelius,
jonka steppailua seuraa
Heikki Kokko.

Lapin Kullankaiva-
jain Liitto juhli 30-vuo-
tista taivaltaan Laaniho-
vissa syksyllä 1979.Yhteis-
kuvassa Lemmenjoella
vuosikymmeniä aiemmin
kultaa kaivaneet: Eturi-
vissä vas. Paula Korhonen,
Heikki Kokko, Kullervo
Korhonen, Herman Stig-
zelius ja Niilo Raumala.
Heidän takanaan Onni
Savolainen, Jussi Mikko-
nen, Pauli Ruokanen, Tyyne
Mikkonen, Jouko Loppu-
kaarre, Viljo Mäkipuro ja
Tenho Tuomivaara.

Heikki on saatettu viimeiselle leposijalleen
Inarin hautausmaan Pyrkyripalstalle. Taka-
na vasemmalta kirkkoherra Jouko Lepistö,
Ranta-Mari ja tytär Seija perheineen.

Kutsuja,
kuninkaallisia ja
Kekkonen
Heikki valittiin Kullervo Korhosen ja
Jukka Pellisen jälkeen Lapin Kullankai-
vajain liiton kolmanneksi puheenjoh-
tajaksi vuonna 1954. Hän isännöi ku-
ninkaallisia ja presidentillisiä kunnia-
vieraita Inarissa ja Tankavaarassa, oli
Marin ja Niilo Raumalan

kanssa itsenäisyysjuhlissa 1977 Kekko-
sen kutsumana.

Sain muutama päivä ennen kutsuja
Raumalan Nipalta kiireisen puhelun:
”Hanki meille puvut. Koko on 52 ja
epänormaali”. Marssin Kaisaniemen-
kadulla Helsingissä sijainneeseen pu-
kuvuokraamoon, kokosin kahteen kas-
siin tummat puvut ja koko asureper-

tuaarin. Hyvin istuvat, totesivat
miehet, kun niitä itsenäisyyspäivän
aamuna Marskihotellissa sovitet-
tiin. Seuraavana aamuna menin
puoli kymmenen aikaan kerää-
mään juhla-asuja hotellihuo-
neen lattialta ja saattamaan vie-
raita aamiaiselle. Heikki ja
Nipa olivat samassa huonees-
sa, Ranta-Marilla oli oma
huone. Kuulin linnan kutsu-
ilta monta hauskaa juttua ja
eniten hilpeyttä aiheutti

muisto siitä, kun Mari jouduttiin
pariinkin kertaan irrottamaan saman
kenraalin kunniamerkeistä, jotka oli-
vat tarttuneet virkattuun lapinpuvun
shaaliin.

Hiljaiselon jälkeen kullankaivajien
liiton toiminta vilkastui 1970-luvulla.
Perustettiin Inariin kultamieskoti, ol-
tiin mukana rakentamassa Tankavaa-
raa ja kullanhuuhdontakisoja, luotiin
julkisuuden avulla uusi maine ja ima-
go kullankaivulle. Sen tuloksena syttyi
uusi ja edelleen jatkuva kultaryntäys.
Kullankaivajain liitossa on nykyisin
noin 4000 jäsentä. Heikki Kokko loi
perustan tälle kehitykselle.

Heikki valittiin Kullankaivajien lii-
ton kunniapuheenjohtajaksi talvella
1982. Muutaman kesän hän ehti käy-
dä rakkailla kultamaillaan Lemmenjo-
en Jäkälä-äytsin latvoilla ja rakensi sin-
ne turvekämpän. Heikki ehti kaivaa
kultaa muun muassa Ville Keurulaisen
kanssa. Paikalla on nykyisin Kai ”Mul-
lis” Rantasen kullankaivualue.

Heikki Kokko haudattiin Inarin
kirkkomaalle kullankaivajille varatulle
Pyrkyripalstalle syyskuussa 1982. Siu-
naustilaisuuden jälkeen joukko ko-
koontui hiljaisena Inarin matkailumaj-
alle ja kuten tapaan kuului, pitkän pöy-
dän päässä oli yksi tyhjä tuoli. 

Tästä sopimuksesta sai alkunsa legenda vai-
mon ostosta kilolla kultaa. Tulkinnanvaraa
jää ostajasta ja myyjästä!
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T ankavaaran nykyisen turis-
tihuuhtomon kohdilta löy-
tyi 67 vuotta sitten pienen
malmilohkareen kokoinen
hippu, joka koostui kullas-

ta ja kvartsista. Geologien mielestä se
todisti Lapista löytyvän kullan emäkal-
lion. Hippu vauhditti Lapin kultatut-
kimuksia, jotka vuosien kuluessa joh-
tivat GTK:n ensimmäisen aluetoimis-
ton perustamiseen Rovaniemelle ja
Lapin ensimmäisen teollisen mittakaa-
van kalliokultakaivoksen avaamiseen
Pahtavaaralle.

Kultahippulöytöjä on uutisoitu
näyttävästi meillä ja muualla. Median

Kultahippu,

kiinnostus kullanhuuhdontaan on joh-
tanut jopa kultaryntäyksiin. Nykyään
Lapin kaivajat ovat löytöjen uutisoin-
nissa varovaisempia, sillä liian näkyvän
uutisoinnin pelätään jyrkentävän po-
liittista ilmapiiriä konekaivamista vas-
taan. Tärkeimmät kultatutkimuksiin
vauhdittaneet hiput, kuten Suomen
pankin omistama Aleksi ja tässä esitel-
tävä Virtasen sekahippu, ovat kuiten-
kin löytyneet perinteisellä lapiokaivul-
la.

Löytö sattumaa
Tankavaaran isomushippu löytyi Jou-
ko ja Tauno Virtasen Ruosteojan huuh-

tomolta, silloiselta Yläkaivokselta. Löy-
töpaikalla oli maata noin metristä puo-
leentoista ja sitä kärrättiin kottikärryillä
syrjään. Hippu havaittiin sattumalta.
Geoteknikko Pentti Ilola oli kesällä
1950 Virtasten valtauksella kaivamas-
sa. Huuhtomolla rehkittiin käsivoimin
lapioilla seitsemästä viiteen ja välillä
pidettiin tunnin ruokatunti. Tauno
Virtanen meni luomaan rännin suuta
auki. Jotain keltaista erottui, mutta
Virtanen luuli hippua aluksi vain savi-
möykyksi. Virtanen hieraisi silmiään ja
tuumaili: Katsokaas hippu!

Ilola kuului retkikuntaan, jonka
Geologinen tutkimuslaitos oli kesällä

Kari A. Kinnunen, GTK

joka loi uskoa emäkallioon

Virtasen kultasekahippu: kultaa, kvartsia ja limoniittia. Läpimitta 65 mm ja paino 186,5 g. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK
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1950 lähettänyt Tankavaaraan maape-
rätutkimuksiin. Maalajiosaston johta-
ja Esa Hyyppä oli nimittäin havainnut,
että kulta esiintyi täällä moreenissa eikä
sorassa. Retkikunnan johtajana toimi
maisteri Eetu Savolainen. Aluksi löytö
salattiin, sillä Savolainen oli käymässä
Helsingissä. Mutta heti hipun nähty-
ään hän pyysi sen lainaksi.

Seuraavana päivänä hän matkasi
Helsinkiin näyttämään hippua silloi-
selle kauppa- ja teollisuusministeri Sa-
kari Tuomiojalle. Ministeri otti hänet
vastaan ja Savolainen tokaisi Tuomio-
jalle: Kannattaiskohan kattoa mistä

tämmöinen on pois? Tuomioja pyysi
asiasta raporttia seuraavaksi päiväksi.
Savolainen kirjoitti yön ja vei muisti-
on ministeriöön GTK:n silloisen joh-
tajan, Aarne Laitakarin hyväksynnällä
varustettuna. Muutaman päivän sisäl-
lä myönnettiin 16 sen aikaista miljoo-
naa kullan lähtöpaikan tutkimiseksi.
Määräraha oli voimassa kymmenen
vuotta.

Herman Stigzeliuksen Kultakuume-
kirjassa on tapahtumista omakohtais-
takin tietoa, sillä Herman toimi
KTM:n kaivostoimiston päällikkönä
vuosina 1947–1970. Stigzeliuksen

mukaan silloinen KTM:n kansliapääl-
likkö Reino R. Lehto kutsui hänet elo-
kuussa 1950 kesälomalta Helsinkiin,
sillä Stigzeliuksen piti esitellä valtioneu-
voston raha-asiainvaliokunnan istun-
nossa 16 miljoonan markan määrära-
han myöntämistä GTK:lle Lapissa suo-
ritettavia kultatutkimuksia varten. Asia
oli Stigzeliukselle yllätys – eli asia oli
hoidettu häntä informoimatta.

Iso Raha hipusta
Laitakari osti syksyllä 1950 hipun Tau-
no Virtaselta tutkimuslaitokselle. Lai-
takari maksoi hipusta sen aikaisen kul-

Virtasten huuhtomo Tankavaarassa. Vasemmalla Inkeri Virtanen, keskellä Jouko Virtanen, oikealla Joukon vaimo Sinikka Virtanen. Kuva:
Esa Hyyppä, 1952. GTK, Vanhatkuvat nro 5725
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Lapin kullan tutkimuksessa on alkanut uusi vaihe, sil-
lä geologisen tutkimuslaitoksen v. 1948 aloittamat järjestel-
mälliset kenttätutkimukset ovat antaneet vakuuttavia todis-
tuksia siitä, että kultaa esiintyy myös pohjamoreenissa Vuot-
son Tankavaaran alueella eikä vaan jokisorassa. Veljekset
Virtasen huuhtomon “rännistä” tavattiin viime heinäkuun 23
pnä Suomen suurin kultakivi, lähes 200 gr painava kultamal-
milohkare, josta noin puolet on kultaa. Nyt on käynnissä emä-
kallion, ts. kiintokullan etsintä.

Geologisen tutkimuslaitoksen johtajan, prof. A. Laitakarin leh-
dellemme esittämän arvelun mukaan emäkallion pitäisi olla
lähellä mainitun malmilohkareen esiintymispaikkaa. Prof.
Laitakari toteaa myös, että Tankavaaran alueella saatuja tu-
loksia voidaan soveltaa Lapin muillakin kulta-alueilla.”

lan grammahinnan mukaan. Kauppa-
hinta varmistettiin ostajan ja myyjän
toimesta kultasepiltä ja asianajotoimis-

tolta, joka tuolloin toimi Lapin alueella
kullan välittäjänä. Suurikokoisten hip-
pujen arvo onkin vasta aivan viime

vuosina kivunnut nykyisiin huippu-
hintoihin, jotka jopa monikymmen-
kertaisesti ylittävät kullan maailman-
markkinahinnan.

Virtasen sekahipun varjolla saatu li-
sämääräraha ”Iso Raha” edisti Lapin
Sodan jälkeen käynnistettävää geolo-
gista tutkimusta, mutta siihen suhtau-
duttiin laitoksen eräiden tutkijoiden
taholta kriittisesti. Hankitulla kairaus-
kalustolla kairattiin aluksi säntillisesti
juonimineralisaatioita Palokiimaseläs-
sä ja Mäkärärovalla ja rahoitus mah-
dollisti yhä tärkeän kenttätukikohdan
rakentamisen Vuotsoon. Virka-auton
hankkimista maalajiosaston päällikkö
Esa Hyypälle lienee eniten kritisoitu.
Tosiasiassahan Hyyppä oli suunnitel-
lut Iso Rahan maaperätutkimusten
vauhdittamiseksi, ja hän johti samalla
Lapin kultatutkimuksia. Seuraavina
vuosina Lapin mineraalivaroja kaikes-
ta huolimatta kartoitettiin laajemmin.
Tuloksista julkaistiin raportti Lapin
kivennäisvarat, tekijöinä Herman
Stigzelius ja Pentti Ervamaa.

Tauno Virtanen otettiin GTK:n
palvelukseen työnjohtajaksi. Sittem-
min kemiallisen osaston johtajana toi-
minut maisteri Eetu Savolainen jatkoi
kultatutkimuksia tähtäimenään väitös-
kirja. Hän teki apurahamatkan Saksan
Heidelbergiin, jossa hän tutki silloisen
auktoriteetin, professori Paul Ramdoh-
rin, ohjauksessa Lapin kultahippuja.
Savolainen ei koskaan saanut väitöskir-
jaansa painoon (tai painatuslupaa) eikä
siitä tiettävästi ole säilynyt käsikirjoi-
tusta. Savolaisen kartta Lapin juonimi-
neralisaatioista on julkaistu professori
Martti Sakselan malminetsintää käsit-
televässä artikkelissa, joka sisältyy Ka-
lervo Rankaman vuonna 1964 toimit-
tamaan Suomen Geologia -kirjaan.
Savolaisen Lapin hippujen kokoelma
– joukossa Virtasen sekahippu – pää-
tyi lopulta värikkäiden vaiheiden jäl-
keen poliisin tuella GTK:n haltuun ja
kassakaappiin.

Kirjallisuutta
Kinnunen, Kari A. (2000) Tankavaaran
Ruosteojalta nykyisen turistihuuhtomon
kohdalta heinäkuussa 1950 löytyneen Vir-
tasen kultasekahipun (187 g) tutkimus. Geo-
logian tutkimuskeskus, arkistoraportti M19/
3742/2000/1, 7 sivua. Netissä: http://tupa.
gtk.fi/raportti/arkisto/m19_3742_2000_
1.pdf

Virtasen kultasekahipun ominaisuudet
Paino

Koko ja tilavuus

Ominaispaino

Kullan väri

Kullan
kemiallinen
koostumus

Mineraloginen
koostumus

Muoto

Pintarakenne

Alkuperä-
kivilajin
tulkinta

186,5 g, kullan laskennallisesti arvioitu,
osuus noin 120 g

65 x 45 x 28 mm, 33,09 cm3

5,6

Kellertävän ruskea, 10 YR 5/4 (Munsell väritaulu)

Sisäosissa Au 98,8, Ag 1,2 painoprosenttia
Pinnassa Au 99,1, Ag 0,9 painoprosenttia 
(SEM-EDS analyysit Marja Lehtonen, GTK)

Kvartsia 61, kultaa 29 ja limoniittia 10 pinta-
alaprosenttia (kuva-analyysi). Limoniitti (Fe, O, Si,
Al, P pitoinen) muuttumistulos mahdollisesti sulfideis-
ta tai rautapitoisesta karbonaatista.

Puolipyöristynyt (Berman asteikko)

Painaumakoloja, mikrouurteita, kiillottumia ja kaksi
hiottua ja kiilloitettua pintaa. Kultaa valssautunut
pyöristyneiden kvartsikohtien päälle.

Pienirakeinen (1–14 mm, keskimäärin 5,5 mm),
hydroterminen, kamparakenteinen (comb textured)
juonikvartsi. Kvartsikiteiden c-akselin pidentynei-
syysluku (3–8, keskimäärin 5). Tällainen juonikvart-
sin rakenne on tyypillistä esim. Australian rikkaissa
kultaesiintymissä.

VIRTASEN HIPUN LÖYTYMINEN OLI AIKANAAN
MERKITTÄVÄ UUTINEN JA SE JULKAISTIIN
HELSINGIN SANOMISSA 4.8.1950:

“
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www.kultakeskus.fi

1 § Kokouksen avaus.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto.

Kokouskutsu

Kokouksen päätyttyä on kahvitarjoilu ja Anna-Maija Rae kertoo Fabergén suomalaissyntyisestä
kultasepästä, Henrik Wigströmistä. Tervetuloa.

ES I TYS L I S TA :

Tampereen Kivikerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
perjantaina 21.4.2017 klo 18.00 Tampereen Taivaltajien kerhotiloissa,
Kortelahdenkatu 10–12 (käynti Suokadun puolelta), Tampere.

HALLITUS

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun
taseen mukainen yli- tai alijäämä
antaa aihetta.

8 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt
asiat.

9 § Kokouksen päättäminen.
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K ullankaivajan vaskoolin
pohjalla kiiltelee punai-
sia kivensiruja, hiekanjy-
vän kokoisia. Joskus voi
löytyä isompikin pala, yli

kolmemillinen, josta voi hioa jalokiven.
Mineraali on granaattia, vieläpä sen
kauneinta muunnosta, almandiinia.

Kivikunta ja kasvikunta muodosta-
vat joskus yllättävän samankaltaisia
rakenteita; nimitykset paljastavat, että
yhtäläisyys on tunnettu vuosituhansi-
en ajan. Halkaistu granaattiomena sie-
menineen muistuttaa emäkivessään le-
pääviä almandiinigranaatteja. Koru-
mallistooni on muutaman vuoden ajan
kuulunut kaulakoru ”kultainen puu”.
Kultalangat taipuvat runkona ja oksi-
na, kultahiput muodostavat lehvästön,
jalokivet ovat hedelmiä.

Jos kultaisen puun hedelminä on
granaatteja, on puu tietenkin granaat-

tiomenapuu! Sana granaatti viittaa
graaniin, jonka kantasana on latinan
granum, jyvä tai siemen. Kullan, ho-
pean ja jalokivien painomittoina on

vuosituhansien ajan käytetty graania,
punnuksena viljanjyvää, joka myö-
hemmin on vakiintunut 50 milligram-
man painoiseksi.

Aarne Alhonen

Kultaseppä ja kullankaivaja Aarne Alhosen suunnittelemia ja Lemmenjoen kullasta ja kultahipuista valmistamia koruja: kolme “Granaattiomenapuuta”, joissa
Luumäen berylli ja Lampivaaran ametisti viistehiottuna. Korujen korkeus ilman ripustuslenkkiä on 2,5–3,5 cm. Kuvat Liisa Hertell

omenapuu

Almandiinigranaatteja väriltään muistuttavat granaattiomenan siemenet ovat todellista
voimaruokaa. Kuva: Liisa Hertell
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menapuuta”, joissa hedelminä on Lemmenjoen granaatteja pyörö- ja viistehiottuna. Neljäs koru on “Sekahedelmäpuu”, siinä Lemmenjoen granaattien lisäksi on

Granaatteja
ja karaatteja
Välimeren ympäristössä kasvaa puu,
joka meillä tunnetaan johanneksenlei-
päpuuna. jonka tieteellinen nimi on
Ceratonia siliqua. Sen siemenet ovat
niin samankokoisia, että niitä on voi-
tu käyttää punnuksina jalokivikaupas-
sa. Karaatin (ceratonia!) painoksi on
punnitustekniikan kehittyessä sovittu
gramman viidesosa eli 200 milligram-
maa. Graanikin elää vielä helmikaupan
yksikkönä, ja on siis karaatin neljäsosa.

Kultaa löytyy luonnosta metallise-
na alkuaineena; se on pehmeänä ja sit-
keänä helposti muokattavaa. Koruma-
teriaalina se ei kestä kulutusta, mutta
antiikin kultasepät huomasivat, että jos
kultaa, hopeaa ja kuparia sekoitetaan
sulattamalla, seos on kovaa. Oli kek-
sitty korukulta.

Mutta miten määritellä puhtaan
kullan määrä seoksessa? Karaatti otet-
tiin uuteen käyttöön kuvaamaan sekoi-
tussuhdetta. Sovittiin, että puhdas kul-
ta on 24-karaattista. Jos päätettiin teh-
dä 18 karaatin kultaa, pantiin vaaka-
kuppiin 18 johanneksenleipäpuun sie-
mentä ja vaaka tasapainotettiin kullal-
la. Sitten pantiin vaakakuppiin 6 sie-
mentä lisää ja vaaka tasattiin hopealla
ja kuparilla. Kultasepänalan karaatti-
merkinnät on korvattu tuhannesosil-
la, mutta seppien puheissa karaatit elä-
vät edelleen. 

Jalokivikaupassa on aikoinaan käytetty punnuksina johanneksenleipäpuun siemeniä, koska
ne ovat keskenään saman kokoisia. Yksi siemen painaa 200 milligrammaa. Kuvan johan-
neksenleipäpuuterttu on poimittu puusta Kyproksella. Pidempi “palko” on 19-senttinen ja
sen sisällä 14 siementä. Kuva: Liisa Hertell

Almandiinigranaatteja Lemmenjoelta, suurimpien raakakivien koko noin 8 mm. Kuva:
Kari A. Kinnunen



20 Kiviharrastajan Kuvalehti

Olen muualla kirjoittanut ylei-
sesti mineraalien ja jalokivi-
en optisista tunnistus- ja ana-
lysointimenetelmistä. Oman
Raman-laitteen valmistuttua

vuodenvaihteessa oli nyt sopiva aika kir-
joittaa erikseen tärkeästä ramanspektros-
kopiasta, jota on jo vuosikymmeniä käy-
tetty hyvin monella alalla ympäri maail-
maa. Ilman sitä moderni maailmamme ei
oikein ottaisi sujuakseen.

Ramanspektroskopia sai nimensä intia-
laisen Sir Chandrasekhara Venkata Rama-
nin mukaan. Tämä tutkija sai valonsätei-
den sirontaan liittyvästä työstään Nobel-
palkinnon vuonna 1930. C.V. Raman ni-
mittäin havaitsi, että kun valo kulkee jon-
kin aineen lävitse, pieni osa siitä muuttaa
aallonpituuttaan. Tämä johtuu siitä, että
aineiden molekyylien sidokset sekä kiin-

mineraalien ja jalokivien tunnistamisessa
teiden aineiden kidehilat värähtelevät ku-
kin omilla tavoillaan. Heikot värähtelyt
rakentavat kullekin aineelle oman tunnus-
omaisen “sormenjälkensä” ja siten eri ai-
neet – niin kiinteät, nesteet kuin kaasut-
kin – voidaan tunnistaa.

Spektroskopiaan
törmäämme jatkuvasti

elämässämme
Moni ihminen ei varmaan tiedä, että hä-
nenkin elämänsä on monella tavoin kos-
ketuksissa spektroskooppisiin menetel-
miin. Esimerkiksi kaupasta ostamamme
ruoka on monesti tuotantoketjun varrella
tutkittu raman- tai muulla spektroskopi-
alla bakteerien tuottamien myrkyllisten
yhdisteiden varalta. Lääkkeet joita tarvit-
semme on tutkittu ja kehitetty muun
muassa ramanspektroskopian avulla ja täl-

läkin alalla tuotannon valvonta onnistuu
menetelmällä kätevästi. Voidaan nimittäin
helposti itse pillereihin tai nesteisiin kos-
kematta tutkia niitä jopa lasiastian lävitse,
FT- tai Raman-spektroskopian avulla.

Kun tavaroitamme lentokentillä ja tul-
lissa tutkitaan, käyttää henkilökunta niis-
sä samoja menetelmiä etsiessään jälkiä huu-
meista tai räjähdysaineista, kuten Helsin-
ki-Vantaan lentokentällä kuulemma mi-
nun lompakostani ja kännykästä etsittiin,
Mallorcan matkalle hiljattain lähtiessäm-
me. Nykyään voidaan valokuidun päässä
olevan raman-tutkapään (engl. ”probe”)
avulla ottaa näytteitä posken sisäpinnasta
tai tähystyslaitteella kehon sisältä, jotta saa-
taisiin selville löytyykö vaikkapa syövän
esiasteelle tyypillisiä yhdisteitä tai muita
poikkeavia koostumuksia.

Jalokivialalla raman- ja FT-raman me-

Ramanspektroskopia

Joel Dyer

Ramanmikroskoopilla voidaan testata ja tunnistaa myös nesteitä. Kuva: Joel Dyer
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netelmät ovat vakiintuneet jo vuosia, sillä
ne ovat käyttökelpoisia vaikeissa tunnista-
mistilanteissa. Arvotaulukauppa sekin olisi
pulassa ilman näitä menetelmiä, joilla tut-
kitaan kalliin taulun pigmenttien alkupe-
rää. Samoin kaukaisten planeettojen ja täh-
tien kokoonpanoa on tutkittu spektromet-
rian avulla jo todella kauan. Näin tekevät
niin harrastajat kuin ammattilaiset.

Raman-laitteen
toimintaperiaate

Raman-laite koostuu muutamasta pää-
komponentista:

– voimakas kapea-alainen eli monokro-
maattinen valonlähde kuten laser

– optiikka ja muut osat, jotka keräävät ja
kohdentavat Raman-sironnan säteet

– erikoissuodattimet jotka poistavat hei-
jastuneen lasersäteen ja päästävät muun
lävitse

– tarkkuusspektrometri, joka erottelee ra-
jatun alueen aallonpituudet omiksi pys-
typalkeiksi

– jäähdytetty kamerakenno (yleensä

CCD-tyyppinen), joka taltioi aallonpi-
tuustiedon

– tietokone, joka muuntaa kuvien palkit
vaakasijainniksi ja voimakkuusarvoiksi

Kyse on loppujen lopuksi melko yksin-
kertaisesta periaatteesta. Ongelmana vain
on se, että laser-valolla ainetta säteilytettä-
essä valtaosa sironnasta on laservalon “aal-
lonpituista” hyödytöntä hajasirontaa eli
Rayleigh-sirontaa. Vain miljoonasosa tai
vähemmän säteilystä on aallonpituudel-
taan siirtynyttä ramansirontaa. Raman-
spektroskoopissa pitää kalliin suotimen
avulla poistaa erittäin voimakas laser-siron-
ta hukuttamasta hyötysignaaleita. Lisäksi
digikameran kennon pitää tallentaa mah-
dollisimman pienellä taustakohinalla tämä
erittäin heikko Raman-sironta. Sen vuok-
si kalliissa tutkimuslaitteissa kuvakennot
jäähdytetään usein jopa -60 asteeseen tai
alle, jolloin hukkavirran aikaansaama taus-
takohina komponenteissa on minimaalis-
ta. Omassa mikroraman-laitteessani on
tähtikuvauksiin suunniteltu digitaalikame-
ra, jonka kuvakennon pysyy tällä hetkellä
jäähdyttämään vajaa 30 astetta alle ympä-
ristön lämpötilan.

Uskomattoman
 joustava ja kätevä

menetelmä
Raman-spektrometria on melko ainutlaa-
tuinen menetelmä tunnistaa eri aineita ja
materiaaleja. Missään muussa menetelmäs-
sä ei taida pystyä laittamaan valokuidun
päässä olevan “tutkan” tai mikroskooppi-
objektiivin eteen analysoitavaksi vaikkapa
jalokivisormusta, 1–2 mm kokoista mine-
raalikidettä, lääkepulveria, vanhaa kumi-
saapasta, kuituja, nesteitä pulloissaan, elin-
tarvikkeita, miljoonien arvoista öljymaa-
lausta, kaasuja erikoissäiliöissään ja niin
edelleen!

Parasta ramanspektroskopiassa on se,
että preparointia tosiaan ei välttämättä tar-
vita lainkaan ja että menetelmä ei vahin-
goita näytettä. Itse olen analysoittanut pe-
rinteisellä mineraalien XRD-menetelmäl-
lä fenakiittia Kotkan topaasiluohoksesta.
Menetin sillä tavoin kolme hyvää fenakiit-
tikidettä kun ne murskattiin analyysia var-
ten. Nyt olen saman näytteen kidejääntei-
tä ja mikrokiteitä analysoinut niitä vahin-
goittamatta ja saanut saman kiistattoman
fenakiitti-tuloksen.

Tämän vuoksi ramanspektroskopiasta
käytetään termiä ei-destruktiivinen eli ei-
tuhoava.

Ramanspektroskopian
edut ja haitat

Perinteisten mineraalien ja jalokivien ana-
lyysimenetelmien – kuten XRD, SEM-
EDS, mikroanalysaattori (engl. micropro-
be) – tavoin, ramanspektroskopia ei ole
voittamaton ja virheetön. Jos näyte esim.
fluoresoi voimakkaasti valitun lasersäteen
kuten 532 nm aallonpituudella, täytyy
yrittää käyttää toista aallonpituutta joko
UV- tai lähes-infrapuna-alueella (NIR),
mikäli laitteessa on tämä mahdollisuus.
Moni laboratorioluokan laite onkin todella
kallis juuri siksi, että pitää olla monta la-
ser-aallonpituutta, hyvä jäähdytys ja erit-
täin kalliit suotimet. Halvin näkemäni
mikroskoopilla varustettu Raman-laite
kahdella laserin aallonpituudella maksaa
muistaakseni 70 000–80 000 € välillä, ja
lisäoptiot maksavat maltaita. Tutkimusla-
boratoriotason laitteet maksavat yleensä
200 000–350 000 € “kaikilla herkuilla”
varustettuna. Oma noin 9000 € rakennet-
tu 100 mW 532 nm laitteeni vastaa noin
40 000 € hintaista kaupallista laitetta. Vii-
meksi mainittu summa on halvin Mikro-
Raman kokonaisuus jonka tähän mennessä
olen löytänyt myynnisssä. Taustafluore-
sointia voidaan rutiininomaisesti vähentää
käyttämällä myös heikompaa tehoa ja pi-
tempiä integrointi- eli valotusaikoja. Täl-
löin voidaan tutkia esim. herkkiä rautaok-

Monien mineraalien fluoresointi laservalolla vaikeuttaa niiden raman-spektrin
analysointia. Kuvassa spinellin voimakasta fluoresointia. Kuva: Joel Dyer

Kordieriitin raman-spektri. Mustalla Joel Dyerin mittaus, vihreällä vertailus-
pektri RRUFF-tietokannasta. Kuva: Joel Dyer
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sideja- ja hydroksi-oksideja, jotka vaativat
alle 1 mW tehon, jottei lasersäde muuttai-
si niiden rakennetta.

Minkälaiset aineet
ovat helppoja tunnistaa ja

mitkä vaikeita?
Esimerkiksi pikkuinen timantti istutettu-
na sormukseen voi selvitä alusta loppuun
noin 1 minuutin kestävällä operaatiolla.
Myös ammattilaisellekin toisistaan hank-
alasti erotettava topaasin, beryllin, kvart-
sin ja fenakiitin pikkukiteet selviävät yleen-
sä aika helposti. Rikki, krokoiitti, kalsiitti,
apatiitti ja lukuisa muu mineraali tai jalo-
kivi voidaan todentaa täysin luotettavasti.

Mutta kaikki aineet eivät välttämättä
selviä, ainakaan pelkästään ramananalyy-
silla. Tähän voi olla syynä joko laitteen
sopimaton aallonpituus tai puuttuvat re-
ferenssilähteiden käyrät, joihin verrata tu-
loksia. Lisäksi joillakin aineilla on hyvin
heikkoja molekyylisidosten tai kidehilan
värähtelyjä, eivätkä ne anna selviä “sormen-
jälkiä”. Tällaisia voivat olla esim. tietyt
yksittäisen metallin kloori- tai fluoriyhdis-
teet, joissa ei aina ole voimakkaasti väräh-
televiä tai “kiertyviä” kemiallisia sidoksia.
Näihin verrattuna monet orgaaniset eli hii-
lipohjaiset yhdisteet kuten esim alkoholi,
lääkkeet jne antavat hyvän käyrän ja näitä
voi olla varsin helppo tutkia jos referenssi-
tietoa ja osaamista löytyy.

Käytännön kokemus
on paras opettaja

Ne harvat ei-ammattilaiset, jotka ovat ko-
keilleet Raman-maailmaan uppoutumista
tietävät, että tunteja ainakaan alkuvaiheessa
ei kannata laskea. Koska vain erittäin har-
vat “amatöörit” maailmalla ovat rakenta-
neet alusta loppuun oman kaupallisen ta-
son ramanmikroskooppinsa tai ainakaan
julkistaneet prosessin, voi apua olla vaikea
saada.

Joihinkin kysymyksiin voi kyselemällä
saada selvyyttä, mutta kukin järjestelmä on
kuitenkin omanlaisensa. Lisäksi pitää lu-
kea loputon määrä tekstejä eri alojen Ra-
man-sovelluksista ja -analyyseista. Ongel-
ma onkin, miten ei-akateeminen insinöö-
rikouluja käymätön ihminen pääsee edes
käsiksi moniin teksteihin, maksamatta
monta kymppiä jokaisesta artikkelista. Toi-
sinaan pyyntö Mindatissa tai tutulle kir-
joittaminen auttaa tähän pattitilanteeseen
ja kaikesta saamastaan avusta tai vinkeistä
onkin kirjoittaja todella kiitollinen.

Kun tutkii erilaisia aineita ja materiaa-
leja, pitää myös opetella kuinka paljon te-
hoa ja kuinka pitkiä valotusaikoja voi ja
pitää kulloinkin käyttää. Tämä tarkoittaa
sitä, että yhden kiteen, jalokiven tai pik-

kuisen kivensirun tutkimiseen voi joutua
ajamaan yhteensä tuntikaupalla eri pitui-
sia ajoja, kunnes tilastotietoja kertyy. Ope-
raattorin “haistellessa” näytteen taustafluo-
resointia ja muita ominaisuuksia voi pit-
kän päivän aikana kertyä tietokoneen kan-
sioon helposti kymmeniä spektri-ajoja.
Toisaalta, sillä aikaa voi vaikkapa tehdä
muuta asiakastyötä kun odottelee “käppy-
röitä käsiteltäväksi”. Tarkkuus, kärsivälli-
syys ja jääräpäinen peräänantamattomuus
ovat niitä jokaisen analyytikon ja tutkijan
perusominaisuuksia, joista milloinkaan ei
saisi tinkiä! Tämän jutun kirjoittaja onkin
entistä enemmän oppinut arvostamaan
kivinäytteiden tutkijoita ja ymmärtämään
tulkintojen usein monimutkaista proble-
matiikkaa. Mikään laite ei ole hyödyllinen
ilman taitavaa operaattoria ja laitteiden
käyttöön opettaa vain pitkä kokemus ja
jatkuva opiskelu.

Ramanspektroskopian
työvaiheet lyhyesti

Eri spektroskooppisissa menetelmissä on
paljon samankaltaisia perusvaiheita. Ensin
väännetään valolähde eli tässä menetelmäs-
sä kallis tarkkuuslaser päälle. Ramanissa
täytyy käyttää tarkkaan lämpötilansa, te-
hotasonsa ja aallonpituutensa säilyttävää
laserlähdettä ja kontrolleria ja tämä tarkoit-
taa vähintään tuhansien eurojen investoin-

tia. Tällaisia laservalon lähteitä kutsutaan
Single Longitudinal Mode eli SLM lase-
reiksi. Joka päivä pitää kuitenkin tarkistaa
joidenkin minuuttien jälkeen mikä on
“päiväkohtainen aallonpituus” eli esim.
531,234 nm ja syöttää tämä arvo tauluk-
koon manuaalisessa järjestelmässä. Siten
tietää mikä on spektreissä eli käyrissä saa-
tavien “tolppien” tai piikkien (engl. Raman
peaks) siirto laserista eteenpäin eli arvo cm-
1 yksiköissä. Kaasulasereissa kuten HeNe
tyyppisissä on aallonpituus aina hyvin ka-
pea-alainen ja pysyy samana, siksi näitä
usein suositaan.

Spektrialue täytyy myös säännöllisesti
kalibroida esim. neonvalon “piikeillä”, jot-
ta ramansironnan piikit osuisivat oikeille
kohdilleen.

Taustakohinan “vähennyskuvia” pitää
myös tallentaa päivittäin eri valotusajoille.
Itse käytän yleensä arvoja 15 s, 30 s, 60 s,
120 s, 180 s, 300 s, 480 s, 600 s, 900 s,
1200 s ja vielä 1800 s eli 30 minuuttia.
Jos vähemmän selvien “ramansirottajien”
tuloksista ei vähennä taustahäiriöitä, voi
tulokseen livahtaa valepiikkejä! Tämä sen-
kin vuoksi , että avaruudesta tulee koko
ajan hajasäteilyä, joka voi spektroskoopeis-
sa usein näkyä yksittäisinä hyvin terävinä
piikkeinä, aivan kuin olisi kaasuista kyse.

Seuraavaksi näyte asetellaan pitimeen,
mieluiten XYZ-asemointipöydän päälle.

Kotkan pegmatiittiesiintymän topaasia muistuttavan fenakiitin pystyy tun-
nistamaan raman-spektristä näytettä tuhoamatta. Alakuvassa mustalla Kot-
kan fenakiitin raman-spektri ja vihreällä RRUFF-tietokannan vertailuspektri.
Kuva: Joel Dyer
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Siten voidaan esinettä liikutella joidenkin
mikrometrien tarkkuudella kolmeen eri
suuntaan. Tutkittavan pinnan pitää olla
melko tarkkaan objektiivin tai valokuitu-
pään fokusointialueella, joka 25–50 x ob-
jektiiveilla on varsin rajallinen.

Näytteestä otetaan yksi tai useampi sarja
“otantoja” eri integrointiajoilla, ja nämä
tallentuvat useimmiten spektrometrian
tuntemina FITS-digikuvina. Spektromet-
risessä ohjelmassa kuvat muunnetaan sen
jälkeen tekstitiedostoksi ja sitten raakakäy-
riksi. Raakakäyrät ovat usein sinänsä käyt-
tökelvottomia ja ne pitää vähintään muun-
taa Raman-siirroiksi eli cm-1 muotoon.
Selvissä tapauksissa kuten timantti ei tar-
vitse käyriä välttämättä edes parantaa, vaan
yksinäinen, ylhäinen ja voimakas piikki
kertoo välittömästi mikä on kyseessä, edes
vertailukäyriin vilkaisematta. Operoija
oppii muutenkin tunnistamaan heti monta
tuttavuutta heti ensisilmäyksellä, eikä hä-
nen siten tarvitse tehdä näytteelle lisäajo-
ja. Eri aineiden spektreissä on siis eri koh-
dassa piikkejä, joilla on myös omat keski-
näiset voimakkuutensa eli intensiteet-
tinsä.

Käyriä yleensä suoristetaan eri menetel-
millä, jotka on sisäänrakennettu käytettä-
vään ohjelmistoon, sillä esim. taustafluo-
resointi raakakäyrässä voi tuottaa melkoi-
sia kaaria, eikä tuloksia siten pysty korjaa-
mattomana tulkitsemaan. Tuhansien käy-
rien käsittelemisen jälkeen oppii kulloin-
kin tarvittavan suoristuksen ja muut sää-
döt, tai sitten tutkimuskeskuksen super-
laite tekee tämän operaattorin puolesta.
Käyrät myös pehmennetään, jotta jäljelle
jäävät häiriökuviot minimoitaisiin ja oikei-
ta piikkejä vahvistettaisiin.

Kun riittävän hyvännäköinen käyrä saa-
daan, sitä verrataan olemassa oleviin käy-
riin. Tässä voi jalokivien ja mineraalien
kohdalla mennä RRUFF:n nettisivulle ja
syöttää epäilty mineraalin tai jalokiven
nimi hakukentään ja valita eri hakutulos-
ten käyriä sieltä tarkasteltavaksi. Vaihtoeh-
toisesti voi käyttää RRUFF:n Crystal-
Sleuth-ohjelmaa ja avata oma .rruff muo-
toon tallennettu käyrä siinä tarkasteltavak-
si. Etsinnän voi joko tehdä puoliautomaat-
tisesti, tai sitten etsiä muutama todennä-
köinen vaihtoehto vierekkäin tai oikeam-
min päällekkäin tarkasteltavaksi.

Jos sattuu omistamaan monen uuden
auton hintaisen kalliin ramanlaitteen, voi
käyttää sisäänrakennettua automatiikkaa ja
siihen kytkettyjä kaupallisia tietokantoja.
Vähävaraisen on turha edes haaveilla täl-
laisesta automatiikasta. Pelkästään lähin-
nä hiotuille jalokiville tarkoitetun auto-
maattisen GemmoRaman- laitteen voi
kyllä tilata Suomestakin noin 11 000–

20 000 euroa verottomaan hintaan. Täl-
laisia jalokiviin erikoistuneita laitteita on
toistaiseksi vain muutamia harvoja myyn-
nissä ympäri maailmaa. Yleensä ne eivät
kuitenkaan sovellu isompiin näytteisiin ja
muiden materiaalien tutkimiseen, mikä ra-
joittaa niiden käyttöalueita.

Erikoismenetelmistä
lyhyesti

Normaalin ramansirontaan perustuvien
“perusanalyysien” lisäksi on jo pitemmän
aikaa hyödynnetty erikoistekniikoita. Tässä
artikkelissahan on puhuttu mm. taustaf-
luoresoinnin aiheuttamista hankaluuksis-
ta aineita analysoitaessa. Eri aallonpituu-
den tai tehotason käyttämisen lisäksi on
kaksi erityismenetelmää, jotka vähentävät
fluoresoinnin ongelmia.

Timegated eli jaksotettu ramanspekt-
roskopia toimii pulssimaisten lasereiden ja
jaksotettujen talteenottojen avulla. Näytet-
tä säteilytetään pulssimaisella laserilla ly-
hyiden jaksojen ajan, ja sironnasta otetaan
talteen vain jaksottaisia osia tietyn viive-
ajan jälkeen. Koska fluoresoinnin ja varsi-
naisen ramasironnan jaksot osuvat ajalli-
sesti eri kohtiin ja ovat eri pituisia, voidaan
näin “leikata pois” häiritsevää taustafluo-
resointia. Aikajaksot voivat olla millisekun-
neista aina nano- tai pikosekunteihin, eli
erittäin lyhyitä aikoja.Tällä tekniikalla voi-

daan erotella myös eri näytteissä hivenai-
neena esiintyvien harvinaisten maa-alka-
limetallien aiheuttamat spektrien piikit
toisistaan.

Toinen erikoismenetelmä on pintavah-
visteinen ramansironta (surface-enhanced
Raman scattering). Tässä menetelmässä
päällystetään näytehiukkaset nanokerrok-
sella jalometallia kuten kulta, hopea ja
kupari. Aktivoidun ja karhennetun metal-
lin pintaan johdetaan elektrodilla sähköä.
Kun näytehiukkasia säteilytetään laserilla,
niin syntyvä fluoresointi “imeytyy” metal-
li-ioneihin ja samalla näytehiukkasten ra-
mansironta voimistuu kymmenestä jopa
parhaimmillaan miljoona kertaiseksi.
SERS-menetelmässä analysoitavat aineet
ovat usein kolloideja liuoksessa.

Näissä kahdessa erikoismenetelmässä
vaaditaan erikoisrakenteisia Raman-laittei-
ta ja laboratorio-olosuhteita. Tällöin lait-
teistojen hinnat ovat verrattain kalliita ja
toistaiseksi melko harvinaisia. Suomessa
mm. Oulussa kehitetään timegated-lait-
teistoja ja ohjelmistoja.

Mutta voiko
Raman-tuloksiin

luottaa?
Ja lopuksi sitten se tärkeä kysymys: voiko
ramanlaitteen tuloksiin luottaa? Vastaus on
kyllä, useimmissa tapauksessa. Kukaan it-

Outokummun kromitremoliittia. Alakuvassa mustalla Joel Dyerin raman-
spektri ja punaisella RRUFF-tietokannan vastaava vertailuspektri ulkomai-
sesta kromitremoliitista. Kuva: Joel Dyer
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seään kunnioittava operaattori tuskin an-
taa itsensä tai muiden uskoa, että hyvin
hatarat ja epäselvät käyrät ovat käypää va-
luuttaa ja että tapaus olisi tällöin varmasti
selvitetty. Hankalissa tapauksissa pitää teh-
dä monta pistetestiä ja usein myös lisäksi
teettää XRD, EDS- tai mikroprobiana-
lyysi.

Ramanspektroskopia on siitä kätevä,
että se onnistuessaan kertoo sekä kemialli-
sesta molekyylirakenteesta että materiaa-
lin kiderakenteesta. Esim. kaksi samaa ai-
netta olevaa mineraalia voidaan hyvin usein
erottaa toisistaan. Hyvä esimerkki on ru-
tiili ja anataasi, joilla on selvästi eroavat
Raman-spektrit: tähän ei pelkkä EDS tai
mikroprobianalysointi taida aina riittää.
Jopa kahden eri mineraalilajin eli “faasin”
sekoitus voidaan monissa tapauksissa tun-
nistaa, kunhan tietotaito on kunnossa.

Yksi erinomainen esimerkki siitä, mi-
hin ramanspektroskopia helposti pystyy,
ovat apofylliitit. Sen sijaan että joutuu te-
kemään sekä tuhoavan XRD-analyysin että
EDS- tai mikroprobianalyysin, voi laittaa
käsittelemättömän pikkusirun apofylliittia
Raman-laitteen eteen. Voimakas piikki tai
sen puuttuminen käyrän loppuosassa
(noin 3400–3600 cm-1 vaiheilla) kertoo
jos kyseessä on OH- eli hydroksyyli-apo-
fylliitti, vaiko fluoro-apofylliitti. Tähän

eivät esim. parhaimmatkaan XRD-laitteet
tunnu luotettavasti pystyvän. Kokoonpa-
non määrittely mineraaleissa, joissa on aina
sekoitus fluoria (F) ja hydroksyyliryhmää
(OH) vaatii toki paljon asiaan paneutu-
mista ja voi olla aikaa vievää.

Toinen alue jossa raman on useasti eri-
tyisen hyödyllinen on käsiteltyjen jaloki-
vien sekä synteettisten jalokivien laadun
selvittäminen. Monilla synteettisillä jalo-
kivillä on luonnon kivistä poikkeavat käy-
rät ja kirjallisuudesta löytyy runsaasti tie-
toa näistä asioista. Lisäksi voi laboratorio-
taan täydentää Photoluminescence (PL) eli
fotoluminesenssi spektrometrilla. Tämän
aikoo kirjoittajakin tehdä heti kun vain riit-
tävä rahoitus löytyy.

Perinteisiä menetelmiä
ramananalyysien rinnalle

Jalokivioppia opiskelleet eli gemmologit
tietävät, että usein paras työkalu tunnista-
miseen on perinteinen ja mekaanis-opti-
nen. Kun käyttää rinnakkain sekä ra-
mananalysaattoria, mikroskooppia ja pe-
rinteistä refraktometria eli taitekertoimen
mittauslaitetta, saa usein kiistattomia tun-
nistuksia hankalissakin tapauksissa. Tosin
refraktometri vaatii pikkuruisen sirun hi-
omista ja kiillottamista, jotta mittauksia
voidaan tehdä. Kirjoittaja ei voi tarpeeksi

kiittää nykyisiä gemmologian tutoreitaan,
ja sitä että Kari A. Kinnunen sai minut
innostumaan ajatuksesta rakentaa paina-
jaismaisen vaikea ramanmikroskooppi, ja
opettelemaan gemmologian perustyökalu-
jen käyttöä.

Mikäli joku on kiinnostunut tutkitut-
tamaan jotakin materiaaliaan edullisesti,
voi kirjoittajaan vapaasti ottaa yhteyttä.
Joka tapauksessa toivotan kaikille hyvää ja
antoisaa mineraalien ja korukivien keräi-
ly- ja harrastuskautta tänäkin vuonna.
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Helsingin yliopiston Lammin biolo-
gisella asemalla järjestetään kivivii-
konloppukurssi 15.–16.4.2017. Bio-
logisella asemalla on oma mineraa-
li- ja kivilajiluokka runsaine kivi-
näytteineen.

Kurssiin kuuluu kurssilaisten omien
näytteiden tunnistamista, aseman ki-
viluokan kivinäytteisiin tutustumista,
luento(ja), vierailu Lammin keskustan
keskiaikaisella kivikirkolla seinämuu-
rien kiviä oppimassa ja jos aikaa jää
ja halua on, reipas retki biologisen
aseman läheiselle kalliohuippuiselle
Linnavuorelle. Ruokailujen toteutumi-
seksi asema vaatii vähintään 20 hen-
kilön osallistujamäärää, joten kutsu-
han ystäväsikin mukaan!

Lauantai 15.4.
Klo 11 Kokoontuminen Lammin

keskiaikaisen kivikirkon

pihamaalla. Kirkon muurin
kivien tutkimista ja keskiajan
kirkkorakentamisen histo-
riaa.

Iltapäivällä ilmoittautuminen
Lammin biologiselle asemalle.

Klo 17 Päivällinen.

Päivällisen jälkeen (ja jo
ennen sitä) on tutustumista
biologiseen asemaan,
toisiimme ja kiviluokan kiviin.
Opetus kiviluokan kivien
parissa kestää noin 19 asti.
Ilta on vapaa.

Sunnuntai 16.4.
Klo 8.00 Aamupala.
Klo 8.30– Opetusta kiviluokassa.
Klo 17 Päivällinen ja kotiin lähtö.

Aamupalan ja päivällisen välissä
ovat lounas- ja kahvitauot.

Kurssiviikonloppu toteutetaan, mikäli
osallistujia on vähintään 20.

Hinta 150 euroa / osallistuja. Hintaan
sisältyy majoittuminen, ruokailut ja lu-
ennot Lammin biologisen aseman ti-
loissa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jukka
Hildén, k.jukka.hilden@gmail.com tai
puh. 045 1124 159.

Geologi Jukka Hildén toimii kurssin
järjestäjänä ja kouluttajana.

Lisätietoja biologisen aseman palve-
luista: lammi-info@helsinki.fi

Kiviviikonloppu Lammilla 15.–16.4.2017
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lin 60-luvun alkupuolis-
kolla kesätöissä Outo-
kumpu Oy:n Malminet-
sinnässä Pohjois-Suo-
messa. Ne liittyivät geo-

logian opiskeluuni Oulussa, myöhem-
min myös geofysiikan alkeisopiskelu
oli mahdollista samaisessa oppilaitok-
sessa.

Sinä kesänä olin ryhmäni kanssa
vaihteeksi Rovaniemen eteläpuolella
Penikoitten alueella. Sieltä oli löydetty
oudompi malmimineraali, johon oli
kytkeytynyt myös perimätietoa. Alu-
eella tiedettiin joskus työskennelleen
seppä, jota kutsuttiin vaskuriksi. Sen
nimen hän oli saanut tehtyään kupa-
rista tarve-esineitä. Se kuulosti oudol-
ta, sillä tavallisilla pajavehkeillä ei juu-
ri kuparia ennen vanhaan sulatettu tai
kuumennettu takokelpoiseksi.

Tehtävänä oli tarkentaa, mistä sep-
pä kuparinsa oli hankkinut. Päällik-
kömme opasti paikkaan, josta kyseistä
malmimineraalia oli löydetty: kalliol-
le, jonka muutaman metrin korkuinen
seinämä oli osaksi puitten peitossa
matalakasvuisen puuston ympäröimäl-
lä metsäalueella. Seinämässä oli kolua-
misen ja hakkaamisen jälkiä ehkä muu-
taman metrin alueella, näin jälkeen-
päin muistellen. Paikoin jotain mus-
taa heikosti metallinkiiltoista siinä oli
juonina pienellä alueella. ”Pistäkää
pojat kartalle, mitä tästä löytyy”, sanoi
pomo ja palasi toimistolle. Irrottelim-
me muutaman palasen mallinäytteek-
si ja aloimme suunnitella hommaa.
Pomo totesi lähtiessään, että se on sit-
ten melkein puhdasta kuparia!

Juttu oli aivan outo meille, ei sel-
laista ollut tullut vielä vastaan. Ainoita
harvoja oppikirjojakin olivat Eskolan
ja Laitakarin kirjat kivistä ja geologian
alkeista. Taisi jossain olla laajempi ja
vanhempikin Eskolan kirja, josta tuol-
laisen mineraalin nimi muistaakseni

sitten löytyi. Kuparihohde oli jonkin
verran tuttu nimi, mutta tämän nimi
oli outo: digeniitti. Näin pomo oli sen
sanonut. Täsmensi vielä, että siinä on
80 prosenttia kuparia, loput rikkiä. Ei
siis ihme, että vaskuri pystyi sitä käsit-
telemään. Sehän on aivan eri juttu kuin
kuparikiisu.

Meille tuotiin jonkun päivän pääs-
tä asuntovaunu korpeen entiselle lans-
sille pienen joen varteen, vanhan myl-
lyn kiviraunion lähistölle. Sitä ennen
asuimme eräässä talossa kortteerissa
jonkun aikaa muutaman kilometrin
päässä. Koska tehtävä oli kartoittaa löy-
tö, niin ei muuta kuin kuntta pois ja
näkymät kartalle, muutama valokuva-
kin täydentämään. Paljastettua aluetta
oli lopulta ehkä viitisenkymmentä ne-
liötä tai enemmän, ennen kuin maas-
to muuttui soistuneemmaksi, ja sen
läpi kulki pieni puro. Siitä sai muuten
tuurilla jonkun tammukankin.

Jossain vaiheessa ilmestyi paikalle
myös porari, joka otti näytteitä kallion
päältä pystysuoraan, taisipa ampua-
kin jonkun lohkareen. Ryhmämme
taas piirsi karttaa ja kolkutti kalliosta

näytteitä. Ei se juoni kovin pitkälle sei-
nämästä sitten kuitenkaan jatkunut.
Siihen aikaan ei paljoa juteltu malmi-
hommista kylillä eikä muuallakaan.
Etsintäryhmillä oli vaitiolovelvollisuus,
etteivät kilpailevat yhtiöt päässeet jy-
välle.

Seuraavaksi ryhmä sai etsiä aikai-
sempia havaintoja kuparihohteesta sa-
moilta kairoilta. Niitä löytyikin sitten
jokunen, mutta vain pieninä esiinty-
minä, melkein lohkarelöytöinä. Pomo
selittikin kerran, että muistakaa pojat,
te saatatte astua parilla askeleella mal-
mijuonen yli huomaamatta sitä. Ja sii-
nä olisi ollut kaivoksen paikka, joka
olisi voinut ulottua syvällekin. Tuolla
kairalla silloin tehtyjen löytöjen tiedot
ovat jossain Outokummun arkistossa.
Myöhemmin samoilta paikoilta on
tehty toisten nimissä uusia merkintö-
jä, jotka löytyvät GTK:n tiedostoista.

Itse yritin pari–kolmekymmentä
vuotta myöhemmin etsiä tuota kallio-
seinämää, että miltä se näyttää myö-
hemmin. Käytössäni ei ollut aikaisem-
min tehtyjä muistiinpanoja tai karttaa,
joten etsintä jäi vanhojen maastomerk-
kien muisteluksi. Metsät olivat kasva-
neet eri mittoihin ja paikkoihin, joten
se poikkeaminen Lappiin suuntautuval-
la matkalla oli turha. Vanha metsäkäm-
pille vienyt tie oli sentään olemassa.

Digeniitti, Cu
9
S

5
, Cu 78 %, S 22 %.

tummansinertävä tai musta, lähes me-
tallikiiltoinen. Sitä löytyy nykytietojen
mukaan kolmesta paikasta maassam-
me. Suomessa on kai noin 670 mine-
raalia löydetty, tämä oli yksi niistä. 

OUTO MINERAALI
... digi… diagonaali... diskoteekki... digestiivi... nyt ei tule mieleen,
mutta ehkä kohta. Mennäänpä alkuun.

Jussi Hartoma

O

Digeniitti Butte Montana, läpimitta 4,3 cm. Kuva: Strickja Wikipedia Commons
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H elmikuussa 2017 loma-
reissulla Sri Lankaan
vuokrasimme auton ja
opas / kuljettajan. Kä-
vimme Ratnapuran kivi-

markkinoilla ja paluumatkalla Colom-
boon kysyin kuljettajalta, tietääkö hän
matkan varrella yhtään jalokivikaivos-
ta, jossa voisi vierailla. Hän sanoi tie-
tävänsä alueen, jossa voisi käydä kat-
somassa, ottaisivatko vastaan.

Hiekkatien varrella vuoren rinteellä
näkyi peltikattoisia rakennelmia, pai-
kalla ei näkynyt ristin sielua. Ajettiin
eteenpäin. Tie päättyi upeahkoon siir-
tomaatyyliin rakennettuun taloon. Ra-
kenteilla oli kuulemma uusi hotelli ja
maanomistajan asunto. Opas kysyi
porttivahdilta voiko kaivoksella vierail-
la. You are wellcome. Ajettiin takaisin
kaivokselle. Käveltiin tienvarresta kai-
vosalueelle, ketään ei näkynyt paikalla.

Kun katseli vuoren kaivoksen puo-
leista rinnettä, voi kaivoksen lähistöllä
huomata alueen, jota oli jo aikaisem-

min käsitelty ja raivattu. Voi nähdä että
kuilu oli ajan kuluessa vaihdellut paik-
kaa. Aaltopeltikatoksia ja muita tilapäi-
sen oloisia rakennelmia kierrellessäm-
me löytyi yhdestä ruokaileva kaivaja.
Hän söi nuotiolla valmistettua riisicur-
rya käsin, peltisestä, pesuvadilta näyt-
tävästä astiasta. Hyvin aidosti ja ystä-
vällisesti hän kysyi, oliko meillä nälkä
ja pyysi liittymään aterialle. Tämän
tyyppinen ystävällisyys ja avoimuus oli
hyvin tyypillistä Sri Lankassa. Oli kuin
olisimme olleet vanhoja tuttuja, he oli-
vat suorastaan innostuneita esittele-
mään kaivostoimintaa. Olen aikaisem-
min käynyt Thaimaassa safiirikaivok-
silla samanlaisella ex tempore käynnil-
lä. Vastaanotto oli paljon varautuneem-
pi.

Meidät ohjattiin kaivoskuilun vie-
reen. Se oli noin 1,5 m halkaisijaltaan
ja arviolta 7 m syvä. Kuilun reunat oli
tuettu puupölkyillä ja väliin tungettu
jotain sammaleen näköistä kasvustoa.
Kuilun päällä oli nostolaite, jonka

molemmissa päissä oli kampi. Kuiluun
meni myös putkia, joilla oletettavasti
poistetaan vettä pohjalta. Jalokivipitoi-
nen sora (illam) nostettiin lasikuitusä-
keissä, narulla sidottuna. Mietin mik-
sei käytetty koukkua ja ämpäriä. Kak-
si pientä säkkiä oli köytetty nostolait-
teen naruun. Solmut avattiin ja säkit
tyhjennettiin kuilun vieressä olevaan
kasaan. Minua kehotettiin kiipeämään
alas kuiluun, mutta kun katselin noin
metrin välein olevia pienoja, en viitsi-
nyt kiivetä iltapäivän yli 30 asteen hel-
teessä. Kaivajat kyllä kiipeilivät häm-
mästyttävän ketterästi ylös ja alas.
Kuinka laaja kaivos oli maan alla jäi
arvoitukseksi.

Kaivostoiminta näytti perustuvan
neljän miehen yhteistyöhön. Yksi oli
alhaalla kuilussa ja kaksi miestä veivasi
soran ylös, neljäs huuhteli. Sora huuh-
deltiin noin 20 m päässä olevassa vesi-
plotissa. Miten sora kuljetettiin huuh-
tomapaikalle? Kottikärryjä en nähnyt
missään. Miksei kasaa tehty suoraan

Sri Lankan jalokivikaivoksissa
ikivanhat menetelmät käytössä

Jussi Kuosmanen    Kuvat: Raija Lipponen

Ratnapuran alueen jalokivisorasta 1980-luvulla löytynyt safiiri (8 mm) ja spinelli (3 mm). Safiirit ovat Ratnapuran alueen tärkein arvo-
mineraali. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen
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1 Jalokivipitoinen (illam) sorakasa.

2 Jalokivipitoien sora nostettiin vinssillä ylös kuilusta
lasikuitusäkeissä.

3 Kuilu oli seitsemisen metriä syvä ja puolitoista metriä
leveä ja sen seinämät oli tuettu puupölkyillä.

4 Vaskaus suoritettiin kasvikuidusta punotulla korilla,
joka oli kartiomainen, pohjaan kapeneva “vaskooli”.

5 Taukokatos.

6 Vaskauksen tarkistusta.

7 Kaupan hierontaa taukokatoksessa.

5

6

4

3

2

1

7
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huuhdontapaikan viereen? Tämän ta-
paisia kysymyksiä tuli mieleen jatku-
vasti. Länsimainen tehokkuuslogiikka
ei täällä vielä vaikuta. Jalokivien kai-
vulla on kuitenkin 2500 vuoden his-
toria, ehkä tähänkin löytyisi syy.

Huuhtomiseen käytettiin noin 60
cm halkaisijaltaan olevaa, kasvikuiduis-
ta punottua koria (nambuwa). Se oli
kartiomainen, pohjaa kohti kapeneva
”vaskooli”. Yksi kaivajista pyöritti sitä
ahkerasti, osin veden alla. Tällä tavoin
saatiin ominaispainoltaan muita kiviä
raskaammat jalokivet painumaan kar-
tiomaisen pohjan tuntumaan. Huuh-
toja nosti korin kuivalle maalle ja piti
lyhyen buddhalaisen rukoushetken.
Hän kallisti koria niin, että pohjalla
olevat kivet tulivat näkyville. Pohjalta
löytyi yksi 6,4 ct sinertävä spinelli (os-
tin sen myöhemmin). Siellä oli myös
pari muuta pienempää spinelliä ja
muutama läpinäkymätön zirkoni,
omamuotoisina kiteinä.

Oliko saalis hyvä vai huono, kyse-
lin huuhtojalta. Hän sanoi sen olevan
normaali. Katselin vielä läpi huuhdot-

tua soraa, ei juurikaan mitään mielen-
kiintoista minun silmääni osunut.
Hyvin näytti korin erottelukyky toimi-
van, spinelli löytyi juuri sieltä mistä
piti, korin pohjalta.

Lammikon ympärillä pyörivät hyt-
tyset saivat minut ajattelemaan syömät-
tömiä malariapillereitä ja tarinoita vii-
dakkokuumeesta. Mitkään taudit eivät
kuitenkaan iskeneet.

Siirryttiin katoksen alle kiviä katso-
maan, eli alkoi kaupanteko. Kaikki ki-
viin liittyvä toiminta Sri Lankassa täh-
tää aina kivikauppaan, niin tämäkin
kaivosvierailu.

Eteeni katoksessa tuotiin muovipus-
seissa pieniä somerkiviä, kyselin isom-
pia. Paikalle hälytettiin paikallinen ki-
vikauppias, joka pian saapuikin mopol-
la. Tässä vaiheessa retkeä alkoi kätei-
nen olla vähissä. Kysyin mitä maksoi-
vat spinellit, jotka löytyivät äsken. Nel-
jä spinelliä joista yksi 6,4 ct ja loput
pienempiä. Hinta oli 30 000 rupiaa
(200 euroa), oli vähän kallista. Ostin
kuitenkin suurimman 5000 rupialla
(33 euroa). Mieleen jäi yksi vihreä peu-

kalonpään kokoinen kivi, joka tietyssä
sunnassa näytti punaiselta (usambara
efekti), mikäköhän tämä mahtoi olla.
Hintapyyntö oli kuitenkin parisataa
euroa, en ostanut kiveä.

Suuri vaikeus näissä kaupankäynti-
tilanteissa on säilyttää maltti ja kuiten-
kin pystyä löytämään helmet joukos-
ta, unohtamatta kuitenkaan, että syn-
teettisiä kiviä voi kaivoksellakin olla
tarjolla. Ratnapuran kivimarkkinoilla
oli helpompi heittää halpoja tarjouk-
sia kuin täällä jo ”puolituttujen” kes-
ken. Oli parasta tehdä heti selväksi,
ettei ole rahamies vaan keräilijä.

Voisi kuvitella näiden suoraan kai-
vokselta ostettujen kivien olevan huo-
mattavasti halvempia, mutta nykyinen
nettimarkkinointi luo hintatason, jota
kaivoksellakaan on vaikea alittaa. Mat-
kalla takaisin hotelliin kertoi autonkul-
jettaja, että hänelläkin on kaksi jaloki-
veä, kaksi tytärtä. Tämä kuvaa hyvin
buddhalaisen maailmankuvan suhdet-
ta maallisiin rikkauksiin.

Lisää Jussi Kuosmasen Sri Lankan
matkasta seuraavassa numerossa.

Ratnapuran kaivosten tyypillistä jalokivisoraa. Safiirit eri väreissä ovat tyypillisimpiä. Niiden pyöristyneisyys vaihtelee paljon. Osa on aivan
kidemuotoisia. Suurimman safiirin läpimitta on 12 mm. Jalokivisora on 1980 luvun tuotantoa. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen
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S ri Lankan jalokivisorat ovat maapallon tunne-
tuimpia irtaimen maan jalokiviesiintymiä. Nii-
tä on hyödynnetty tuhansia vuosia ja yhä ne ovat
tuottavia. Tärkeimpiä jalokiviä ovat safiirit ja täh-
tisafiirit, krysoberyllit, granaatit, spinellit, zirko-

nit, kuukivet sekä monet harvinaisemmat jalot mineraalit. Sri
Lankasta löytyy noin 75 erilaista jalo- ja korukiveä. Kuvauk-
sia kaivoksista on julkaistu jo keskiajalla Marco Polon matka-
kertomuksissa.

Lapin kullanhuuhdonta-alueiden kallioperä muistuttaa pal-
jon Sri Lankan jalokiviseutuja. Tämä tuli ilmi, kun Lemmen-
joen kullankaivajat alkoivat pohtia, olivatko heidän Intiaan
hiottavaksi lähettämänsä Lapin granaatit tosiaan hiottu sa-
moista Lapin kivistä. Tämä alkoi askarruttaa, koska Intiassa
hiotut granaatit olivat Lapin kiviksi yllättävän puhtaita. Kivi-
en alkuperää oli vaikea selvittää, sillä Lapin ja Sri Lankan gra-
nuliitit granaatteineen ovat varsin samankaltaisia. Kansain-
välisille hiojille vain materiaali on tärkeää, ei niiden alkuperä-
maa, siis samoin kuin timanttikaupassa.

Sri Lankan kallioperä on pääosiltaan yhtä vanhaa kuin La-
pin kullanhuuhdonta-alueilla. Jalokivien ja kullan esiintymät
ovat yhteistä kummallekin ja kivilajit muistuttavat toisiaan.
Lapin jokisorassa ei kuitenkaan esiinny maailmanluokan ja-
lokiviesiintymiä, vaikka samoja mineraaleja kummassakin ta-
vataan.

Miksi näin on? Selitys löytyy Sri Lankan kallioperän koke-
mista rajuista mullistuksista. Suomessa maankamara ja ym-
päristö ovat pysyneet pitkään vakaana.

Sri Lankan ikivanhaa kallioperää myllersi supermantereen
liikuntojen synnyttämä Mosambikin vuorijono noin 600 mil-
joonaa vuotta sitten. Siinä yhteydessä ikivanhasta kalliope-
rästä liukeni kuumiin vesiin eli fluideihin aineksia, joista me-
tamorfoosissa kiteytyi sopiviin paikkoihin runsaastikin jalo-
kiviä. Mosambikin muinaisvuoristo kulki Etiopiasta ja So-
maliasta Tansanian kautta Mosambikiin. Madagaskar ja Sri
Lanka olivat tuossa vaiheessa kiinni Afrikassa ja osa samaa
vuoristojaksoa. Supermantereen hajotessa Sri Lanka ja Ma-
dagaskar ajautuivat Intian tavoin poispäin Afrikasta.

Kvartääriaikana eli viimeisten kahden miljoonan vuoden
aikana sekä Lapissa että Sri Lankassa rapautumisessa synty-
nyttä korukiviä sisältävää soraa kasaantui jokilaaksoihin. Sri
Lankassa sitä kuitenkin kertyi paljon enemmän kuin jääkau-
den aikana Lapissa, sillä päiväntasaajan lähellä soraa kuljetti-
vat vuosittaisten monsuunisateiden liikkeelle sysäämät valta-
vat maa- ja mutavyöryt.

Kirjallisuutta
Lucas, A., Sammoon, A., Jayarajah, A.P., Hsu, T. & Padua, P., 2014. Sri
Lanka: Expedition to the Island of Jewels. Gems & Gemology 50 (3),
174–201.

Kari A. Kinnunen

Luonnonmullistukset kerrostivat
Sri Lankan jalokivisoraa

Spinelli Sri Lankasta. Hionta Tauno Paronen. Kiven koko 6 mm.
Vaikka Tauno Paronen oli mestarihioja, niin voimakkaasti
suurennettu lähikuva osoittaa, että vanhat viistehiontalaitteet ei-
vät olleet kulmien säädön suhteen yhtä tarkkoja kuin nykyisin.
Kuva: Kari A. Kinnunen

Safiiri Sri Lankasta. Hionta Tauno Paronen. Kiven koko 12 mm.
GTK Geonäyttely, Parosen kokoelma. Kuva: Kari A. Kinnunen
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L uonnonvarat ovat mielen-
kiintoinen aihe jokaiselle
kivistä kiinnostuneelle,
mutta myös journalismille
ja jopa yhteiskuntatieteili-

jöille. Kaivosala onkin ollut viime vuo-
det ennennäkemättömän mediahuo-
mion ja yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen kohteena Suomessa. Pari vuot-
ta sitten inventoin kymmenen hanket-
ta, jotka tutkivat kaivosteollisuuden
sosiaalista toimilupaa ja yritysten yh-
teiskuntavastuuta. Hankkeet ovat tuot-
taneet tervetullutta kotimaista kirjalli-
suutta kansalliseen ja kansainväliseen
kaivoskeskusteluun. Kanadaa ja Aust-
raliaa lukuun ottamatta teollisista mais-
ta ei ole kovinkaan paljoa kaivostutki-
muskirjallisuutta, vaan tämä painottuu
kehitysmaihin ja alkuperäiskansoihin.

Kerroin inventoinnissani myös kir-
jahankkeista. Kirjoja julkaistiin, kun
kaivoskeskustelu oli vuosia hiipunut
yhdessä kaivostoiminnan ja laskevien
metallien hintojen myötä. Kesällä il-
mestyi Tuija Monosen ja Leena Suo-
pajärven toimittama Kaivos suomalai-
sessa yhteiskunnassa ja syksyllä toimit-
taja Elina Grundström julkisti kirjan-
sa Malminetsijät. Kertomus kahdesta
työttömästä geologista jotka iskivät
kultasuoneen.

Ensimmäinen kirja on akateeminen
kokoomateos, jossa on useita eri kir-
joittajien artikkeleita, kun taas toinen
kirja on toimittaja Elina Grunströmin
narratiivista journalismia. Tulossa on
myös kaivosaiheisen Argumenta-hank-
keen kokoomateos, jossa on mukana
myös geologeja ja muita kaivosalan
ammattilaisia.

Kirjat ovat tervetullut lisä kaivoskes-
kusteluun. Ne ovat läpileikkaus ajan-
kohtaiseen kaivostutkimukseen ja -kes-
kusteluun Suomessa. Kaivosalan yh-
teiskuntatieteellisen tutkimuksen mie-
lenkiinto keskittyy luonnollisesti kai-

voksiin niiden suurten ympäristö-, so-
siaalisten ja taloudellisten vaikutusten
vuoksi. Kaivos suomalaisessa yhteis-
kunnassa -kirja on usean eri yliopiston,
tutkimuslaitoksen ja hankkeen yhteis-
ponnistus. Se on ensimmäinen kirja
Suomessa tehtävästä yhteiskuntatieel-
lisestä kaivostutkimuksesta. Kirja on
jaettu kahteen osaan.

Ensimmäinen osa käsittelee kaivos-
toiminnan roolia kaavoituksessa, sosi-
aalisten vaikutusten arviointia, alueel-
lista hallintaa ja elinkeinojen yhteen-
sovittamista. Toinen osa keskittyy kai-
vostoiminnan sosiaaliseen toimilu-
paan, sen tilastolliseen tutkimukseen,
kaivosalan legitimiteetin muodostumi-
seen, yhteiskuntavastuuseen maailmal-
la ja Suomessa, sekä ympäristö- ja paik-
kasuhdevaikutuksiin. Tutkimuksen
kohteina ovat uudet metallikaivokset
(Kittilä, Talvivaara, Pampalo, Kylylah-
ti) ja metallikaivoshankkeet (Hannu-
kainen, Juomasuo). Talvivaaraa käsitel-
lään kolmessa artikkelissa ja muita kai-
voksia ja kaivoshankkeita sivutaan
useissa artikkeleissa.

Vaikka malminetsinnällä on tärkeä
merkitys kaivosalan sosiaalisen toimi-
luvan ja yhteiskuntavastuun kannalta,
tämä on jäänyt vähälle huomiolle. Siksi
onkin ilahduttavaa, että Grundström
paikkaa puutetta malminetsintää kä-
sittelevällä kirjallaan. Malminetsijät
kertoo kahden australialaisgeologin ja
heidän perustamiensa malminetsintä-
yritysten Mawson Resourcesin ja Tas-
man Mineralsin tarinan. Molemmat
yritykset ovat toimineet Suomessa. Tas-
man Minerals keskittyi kuitenkin har-
vinaisiin maametalleihin Ruotsissa.
Mawson Resources etsii puolestaan
kultaa Rompaksen-Rajapalon esiinty-
mästä. Kirja kertoo myös Sakatin nik-
keli-kupariesiintymän löytäjästä, eng-
lantilaisesta Jim Coppardista.

Grundströmin kirja kurkistaa mie-

lenkiintoisesti malminetsintäbisneksen
kulisseihin. Hän antaa malminetsin-
nälle kasvot ja kertoo päähenkilöiden-
sä työstä ja arjesta. Lukija näkee myös,
ettei täällä toimivissa yrityksissä ole
aina kyse ”kansainvälisistä kaivosjäteis-
tä”, kuten mediassa usein dramatisoi-
daan.

Kirjoja lukiessa alan ammattilaise-
na hiipii mieleen vaikutelma kirjojen
kirjoittajien ensimmäisestä kontaktis-
ta kaivosalaan Suomessa. Kirjoittajat
ovat kuin löytöretkeilijöitä, jotka ovat
löytäneet heille oudon ja uuden alku-
asukasheimon. Tarkastelun kohdetta
ihmetellään ja sen kulttuuria, tapoja ja
käytäntöjä hämmästellään. Kirjoitus-
ten pohjavire on kriittinen ja kaivos-
alaan suhtaudutaan mielenkiinnolla,
mutta kielteisesti ja monesti alentuvas-
ti.

On kuin kyseessä olisi eurooppalais-
ten siirtomaaherrojen 1800–1900-lu-
vuilla kontaktoimat ja heille eksootti-
set, huvittavat ja yksinkertaiset, mutta
potentiaalisesti vaaralliset ”villi-ihmi-
set”. Vaikuttaa siltä kuin Suomessa ei
kaivostoimintaa olisi ennen ollutkaan,
vaan että kyseessä olisi aivan uusi il-
miö. Siinä mielessä Ballardin ja Bank-
sin kaivoskonflikteja käsittelevän ja
klassikoksi nousseen artikkelin alaot-
sikko ”The anthropology of mining”
(kaivostoiminna antropologiaa) sopii

Kaivoskeskustelun
syväluotausta

Mononen, T. ja
Suopajärvi, L. (toim.), 2016.
Kaivos suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Lapin yliopisto-
kustannus, Vaajakoski, 284 s.
Ovh. 29 €.
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hyvin suomalaiseenkin kaivostutki-
mukseen.

Tosin kirjoittajien asenteen ja ihmet-
telyn ymmärtää. Kaivosalan renessanssi
ulkomaisine yrityksineen on Suomes-
sa uusi ilmiö. Kun maassamme oli edel-
lisen kerran paljon metallikaivostoi-
mintaa, elettiin toisessa maailmassa ja
siitä on jo jonkin aikaa. Kaivosteolli-
suus oli kotimaista ja valtio-omisteis-
ta. Sen jälkeen maailma on muuttu-
nut.

Metallien hintojen pitkässä lasku-
suhdanteessa maamme metallikaivos-
toiminta ajettiin alas ja EU:hun liitty-
misen myötä ulkomaisten yhtiöiden
sallittiin tulla Suomeen. Samaan aikaan
kansalaisten tietoisuus ympäristöstä ja
omista oikeuksistaan kasvoivat. Kiinan
talouskasvun aiheuttaman maailman-
laajuisen kaivosbuumin myötä ulko-
maiset yhtiöt tulivat myös Suomeen,
ja tämä synnytti kritiikkiä ensin uraa-
nin etsintää, sitten koko kaivosalaa
kohtaan. Nyt Suomessa puhutaan taas
geologiasta ja geologeista, vaikka ei aina
positiiviseen sävyyn.

Molemmissa kirjoissa hämmästel-
lään kaivosalan ominaispiirteitä kuten
suhdannealttiutta, globaali- ja paikal-
lisulottuvuutta, kaivoshankkeiden ly-
hyt- tai pitkäkestoisuutta, valtavia in-
vestointeja, rahoituksen hankintaa,

voiton tavoittelua ja vaikutuksia. Piir-
teet koskevat kuitenkin muitakin toi-
mialoja, eivät vain kaivosteollisuutta.
Poikkeuksen tekee kaivoksen sijainti,
jonka määrittää malmiesiintymä. Kai-
vos on perustettava sinne missä malmi
on, eikä tuotantoa voi siirtää toiseen
paikkaan.

Vaikka Suomessa on koko ajan ol-
lut toimivaa kaivosteollisuutta, näihin
piirteisiin on tutustuttu äskettäin ja
kaikkia pidetään lähtökohtaisesti nega-
tiivisina. Monesti Kaivos-kirjan artik-
kelien kritiikillä on kuitenkin paikkan-
sa, ja monet kirjojen esiin nostamista
seikoista ovat pohdinnan arvoisia kai-
voalan ammattilaisillekin. Kaivoksia
käsittelevä kirja käykin monesti op-
paasta. Kaivosalan ulkopuoliset tutki-
jat tuntuvat kuitenkin asettavan itsen-
sä kaivosalan yläpuolelle ja neuvovat
tätä ahkerasti aivan varmoina asiastaan.
Joskus se tuntuu surkuhupaisalta. Alaa
ei tunneta tarpeeksi hyvin, eikä tiedetä
alaan liittyvistä realiteeteista. Siksi
opastus on monesti melko idealistista
ja toisinaan jopa alentuvaa. Vaikka tar-
koitus on hyväntahtoinen, ylimielisyy-
dellä ei saavuteta toivottua tulosta, pait-
si jos haluaa provosoida(?). Sillä miel-
lytetään samanhenkisiä.

Grundström yleistää melkoisesti sa-
noessaan, että: ”Geologit ovat konser-
vatiivisia ja romanttisia ihmisiä. [...] He
vähättelevät ilmastonmuutosta, koska
he katsovat maapalloa miljoonien vuo-
sien aikaperspektiivistä, jossa jääkau-
sia tulee ja menee. He rakastavat myyt-
tejä sankarillisista malminetsijöistä ja
antavat toisilleen hassuja kunniakirjo-
ja ja palkintoja”.

Ensinnäkään kaikki geologit eivät
toimi malminetsinnässä tai kaivoksis-
sa. Ja vaikka ilmastoskeptikkoja löytyy-
kin, geologit tutkivat myös nykyistä,
ihmisen aiheuttaa ilmaston- ja ympä-
ristönmuutosta. Geologia onkin huo-
mattavasti laajempi ala kuin mitä me-
diahuomion perusteella voisi olettaa.
Ja kyllä ”hassuja” palkintoja jaetaan
toimittajillekin...

Toinen silmiinpistävän asenteellinen
kysymys on aiemman, aiheeseen liit-
tyvän kotimaisen keskustelun sivuut-

taminen kokonaan Kaivos suomalai-
sessa yhteiskunnassa -kirjassa. Sen si-
jaan kirjoittajien omien hankkeiden ja
artikkeleiden merkitystä korostetaan
sosiaalisen toimiluvan ja yhteiskunta-
vastuun esiin nostamisessa Suomessa.
Näistä on kuitenkin puhuttu kaivos-
alalla Suomessa jo 1990-luvulla ja uraa-
nikiistan yhteydessä 2000-luvulla.

Tästä voidaan olettaa, että kirjan
kirjoittajat eivät ole seuranneet Suo-
messa käytyä keskustelua pitkällä aika-
välillä, eivätkä ole vaivautuneet tutus-
tumaan aiempaan, aihetta käsittelevään
kotimaiseen kirjallisuuteen. Toisena
vaihtoehtona on kaivosalan ammatti-
laisten näkemysten tahallinen vähek-
syntä.

Grundström sivuaa syitä siihen,
miksi sosiaalinen toimilupa ja yritys-
ten yhteiskuntavastuu eivät kuitenkaan
saavuttaneet laajempaa keskustelua
kaivosalalla: 1990-luvulla alaan ei koh-
distunut minkäänlaista painetta, vaik-
ka tänne tuli lukuisia ulkomaisia yhti-
öitä malminetsintään. Toisaalta 2000-
luvulla Suomessa vastustettiin vain
uraanin etsintää, eikä sen katsottu kos-
kevan muuta kaivostoimintaa.

Grundströmin kirjassa on kuitenkin
ristiriita: samalla kun kirjoittaja esittää
resurssinationalistista kritiikkiä, hän
tuntuu ihailevan kirjansa päähenkilöi-
nä toimivien ulkomaisten geologien
yritteliäisyyttä Suomessa. Hän ihmet-
telee, mikseivät suomalaiset geologit
käy Slushissa ja perusta start-up-juni-
oriyhtiöitä? Täällä ei osata kaivosbis-
nestä. Grundströmin mukaan Suomen
suurin virhe oli kuitenkin luopuminen
kansallisesta valtio-omisteisesta kaivos-
toiminnasta. Se oli yksi niistä tekijöis-
tä, jotka mahdollistivat nykyisen ulko-
maalaisvetoisen kaivosbuumin. Suo-
malaisten pitäisikin kiinnostua kaivos-
bisneksestä, jotta hankkeisiin saataisiin
kotimaistakin rahoitusta.

Kaivostoimintaa koskeva keskuste-
lu ja tutkimus eivät olisi olleet yhtä
intensiivisiä Suomessa ilman Talvivaa-
ran ongelmia. Molemmissa kirjoissa ja
keskustelussa nämä yleistetään kuiten-
kin helposti koskemaan kaikkia kai-
voksia ja kaivoshankkeita, vaikka Kit-

Grundström, E., 2016.
Malminetsijät. Kertomus
kahdesta työttömästä geologista,
jotka iskivät kultasuoneen.
Kustantamo S&S, Porvoo, 180 s.
Ovh. 25 €.
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tilä, Pampalo ja Kylylahti mainitaan-
kin poikkeuksina. Kaivostutkijat pai-
nottavat yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen tarvetta ja Grundström parem-
paa varautumista, jotta ongelmilta voi-
taisiin välttyä seuraavassa kaivosbuu-
missa.

Kaivoskeskustelu on oppimisen
paikka kuitenkin kaikille osapuolille.
Poikkitieteellinen yhteistyö erilaisissa
kestävän kaivostoiminnan tutkimus- ja
edistämishankkeissa on onnistunut
hälventämään kaivosalan ammattilais-
ten ja yhteiskuntatieteilijöiden välisiä
ennakko- ja epäluuloja. Yhteistyö on
jatkossakin avain tasapainoiseen ja ra-
kentavaan kaivoskeskusteluun ja -tut-
kimukseen. Toisten alojen näkökantoja
ja realiteetteja voidaan näin yrittää
ymmärtää paremmin. Se auttaa myös
asettumaan toisen rooliin. Olisi myös
toivottavaa, että tutkijat luetuttaisivat
käsikirjoituksiaan toisen alan asiantun-
tijoilla, jotta voidaan välttyä väärinkä-
sityksiltä. Toisen alan näkökulma tuo
uutta perspektiiviä omiin näkemyksiin.

Kaivosalan pitää muuttua maailman
mukana. Sekä yhteiskuntaan että kai-
vosalaan vaikuttavat niitä suuremmat
globaalin markkinatalouden lait. Kai-
kessa kriittisyydessään kaivoskeskuste-
lussa usein unohtuu, miksi toimintaa
ylipäätänsä harjoitetaan. Malmeja ei
etsitä eikä kaivoksia perusteta huvik-
seen. Niillä yritetään vastata kysyntään
jonka me kansalaiset synnytämme.
Ympäristöteknologia on uudenlaisen
kysynnän aiheuttaja. Grundström ker-
too tästä kirjassaan, kriittisten ja eten-
kin harvinaisten maametallien osalta.

Yleensä kaivostutkimuksessa puhu-
taan kuitenkin kaikesta muusta paitsi
niistä raaka-aineista, joita yhteiskunta
tarvitsee. Ne yksinkertaisesti sivuute-
taan. Kaikki huomio kiinnittyy kaivok-
siin, yrityksiin ja niiden vaikutuksiin.
Kun kaivostutkimusseminaarissa tästä
ystävällisesti muistuttaa, saattaa saada
osakseen humanistien oudoksuvia ja
tuomitsevia katseita. Joillekin mineraa-
lisia raaka-aineita ei enää tarvita kun-
han vain kierrättää, hyödyntää kaato-
paikat ja downshiftaa.

Humanististen alojen edustajat ovat

olleet kiitettävän aktiivisia kaivostoi-
minnan sosiaalisen toimiluvan ja yh-
teiskuntavastuun tutkimuksessa. He
hallitsevat akateemista kaivoskeskuste-
lua. Kun kaivosalan ammattilaiset kä-
sittelevät aihetta, se tehdään yleensä
vain oman alan lehdissä. Kirjat eivät
taas kuulu kaivosalan perinteisiin, jos
ne eivät käsittele geologiaa, malmeja tai
tekniikkaa.

Geologit eivät oikeastaan osallistu
alaansa liittyvään julkiseen keskuste-
luun juuri ollenkaan. Se jättää tyhji-
ön, jonka muut täyttävät omilla käsi-
tyksillään. Silloin ei auta valittaa, jos
muut ovat äänessä.

Suosittelen kirjoja lämpimästi kaikil-
le kaivoskeskustelusta kiinnostuneille.

TONI EEROLA
toni_eerola@hotmail.com

Kirjoittaja on kaivoskeskustelua seuraava
geologi.
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KIVI-, KORU- JA KÄDENTAITOMESSUT
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Outokumpuhallissa, Kuusjärventie 10

Esillä kivet ja mineraalit, korut, helmet, koriste- ja käyttöesineet,
lahjatavarat, kädentaitajien tuotteet.

Liput 6 €, alle 12-vuotiaat veloituksetta.

Outokummun Kivikerho ry
puh. 050 521 1508
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West Coast Minerals

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA LAITTEISTO:
Pinta-läpivalaisu polarisaatiomikroskooppi (2,5 mm–0,2 mm)
Geigermittari, SW & LW UV-lamppu
Stereomikroskooppi POL-suotimilla (15 x–80 x)
Tarkkuusvaaka (ominaispainojen mittaus)
Refraktometri sekä digitaalinen reflektometri
Timantti- ja moissaniittitesterit
Petrologinen polarisaatiomikroskooppi (2,5 mm–0,2 mm)
EOS 6D sekä EOS 650D järjestelmäkamerat
OPL spektroskooppi
Ramanmikroskooppi

Tarjoan asiakkaille seuraavia palveluita edullisesti:
mineraalien ja jalokivien tunnistusapu
näytteiden valokuvausta aina 0,2 mm kuva-aloihin asti
pintahieiden ja epoksinappien valmistus
laboratorioanalyysit tunnistukseen
Ramananalyysit mineraalien tunnistukseen

YHTEYSTIEDOT: Joel Dyer  Tuorila, Merikarvia  joeldyer@hotmail.com  040 8406 796

Mineraali- ym kuviani:
https://www.flickr.com/photos/finnchaga/

 Jalokiviä
 Mineraaleja
 Kivilajeja
 Tietoa maapallosta ja luonnosta
 Vaihtuvia taidenäyttelyitä

Avoinna 2017 kesäkuusta
elokuuhun ti-su klo 11-17

Pääsyliput:  aikuiset 4 €, lapset  1 €

Eräjärvi-Seura ry

Kivimuseo myy pääsylippuja Viitaniemen
kaivospiiriin, puh. 0400 605 704
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Kivipikkujoulut 16.12.2016
Perinteiseen tyyliin vietetyissä pikkujouluissa oli tarjolla glögiä, tonttu-ukkojen
(Veikko Sirén ja Jukka-Pekka Lehtinen) keittämää riisipuuroa sekä kakkukahvit.
Tällä kertaa eteläpohjanmaalainen Ida Huolman toi tarjolle leipomiaan geodi-
kakkuja. Kuvassa ametistikakku ja krysopraasikakku. Ida (oikealla) leikkaa tai-
komastaan krysopraasikakusta alkumaistiaiset. Kuva: LH

Kuvassa alempana oikealla on tapahtumassa jotain, mikä on saanut porukan ha-
vahtumaan sekä Antti Kankaisen ja Veikko Sirénin kameran laukaisuvalmiiksi.
No, wanhanajan tikkupellavapartainen pukkihan (Martti Mäkelä) se sieltä ko-
pistelee sisään. Kuva: LH

Hämeenkyröläinen Veera Markkola (keskimmäinen alakuva) loi pukin puoleen
hieman epäileviä katseita. Veeralla tulee tänä kesänä mittariin pyöreät 90 vuotta.
Kuva: LH

Pukin aputonttuna hääri Jonas Matti-
la. Mikko Seppälä ja Tarmo Grönqvist
ovat päässeet jo kivipakettinsa avaus-
puuhiin. Kuva: LH

Kivipikkujoulussa viihtyi yli 30 hen-
kilöä. Illan päätteeksi oli vielä arpajai-
set ja voittoina runsaasti mm. kirjalli-
suutta. Arpajaisten päävoitto oli Juk-
ka-Pekka Lehtisen valmistama puuk-
ko. Sen sai omakseen Jonas Mattila.
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Hopeaketjukursseja
Kivipajallamme Hervannassa, osoit-
teessa Hepolamminkatu 26, järjestet-
tiin hopeaketjukursseja mm. joulu-
kuussa 2016 ja tammikuussa 2017.
Hopealenkkimenetelmällä voi valmis-
taa muutakin kuin erilaisia ketjuja,
vaikkapa pallon tai ristin kuten yllä.

  Hopeaketjukurssilaiset vas. Kirsti
Kankainen ja Jonas Mattila. Edessä oik.
Anna-Maija Rae, Heikki Aalto ja Eero
Räsänen. Taustalla tarkkailee opettaja
Jukka-Pekka Lehtinen. Kuva: LH

 Toisella kurssilla pöydän takana va-
semmalla Valtteri Tiiva ja Leena Kata-
japuro. Oik. Raija Tiiva (pöydän pääs-
sä), Vlada Tiisala, Jukka-Pekka Lehti-
nen ja Leena Linnala. Kuva: LH

 Hiomotoiminta uudessa Hervannan pajassamme
käynnistyi viime syyskuussa. Kuvassa vasemmalla etu-
alalla Anssi Keskinen, taaempana Heikki Aalto keskus-
telemassa Jukka-Pekka Lehtisen kanssa ja Erkki Linnala
on hiontapuuhissa. Paja on avoinna keskiviikkoisin klo
18 alkaen. Kuva LH

GTK:lla
Mineralia-lehden päätoimittajalle Kari
A. Kinnuselle myönnettiin viime mar-
raskuun syyskokouksessa Tampereen
Kivikerhon standaari. Kari ei ollut sil-
loin paikalla, joten pöytälippu käytiin
yhdistyksen hallituksen toimesta
GTK:n Geomuseolla hänelle luovut-
tamassa tammikuun alkupuolella. Pu-
heenjohtaja Liisa Hertell (oikealla) ja
vasemmalla varapuheenjohtaja Anna-
Maija Rae. Kuva: Martti Mäkelä




