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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kivien tunnistamisen
helppous ja vaikeus

T oimitukseen tulee jatkuvasti yhteydenottoja
kivien tunnistamisesta. Varsinkin Jukka
Hildénin artikkeli kivien oppimisen sietämät-
tömästä helppoudesta (Mineralia 2/2016) on
herättänyt keskustelua.

Kivien ja mineraalien määrittäminen on monen mieles-
tä vaikeaa – ei helppoa – kuten Jukka kirjoitti. Tätä mieltä
ovat alaa pitkään harrastaneet. Myös itse olen samaa miel-
tä. Miksi näin on? Ja miksi mielestäni Jukkakin on oikeas-
sa?

Kiviharrastajien huolet tunnistamisen vaikeuksista ovat
ymmärrettäviä, sillä ammattilaisilla on tänä päivänä entistä
vähemmän aikaa määrittää kiviharrastajien näytteitä. Kivi-
en alustava tunnistaminen on siirtymässä selkeästi osaksi
kivikerhojen toimintaa. Vain kiinnostavimmat näytteet
päätyvät lopulta ammattilaisille ja laboratoriotutkimuksiin
tiedettä ja yhteiskuntaa rikastuttamaan.

Tunnistuksen taso ja varmuus pitääkin valita tarvittavan
tiedon tason mukaan. Hyttysiä ei kannata ampua tykillä.
Kiviharrastustaan aloitteleva ihminen ei tarvitse jokaiselle
sorakuopista keräämälleen kivelle tieteellisen tason tunnis-
tuksia, vaan kivikerhojen ystävällisiä kavereita avukseen ja
seurakseen. Tätä puolta Jukka Hildén artikkelissaan hie-
nosti korosti.

Mutta miten auttaa niitä pitkänlinjan harrastajia, joiden
tunnistustaidot ovat kehittyneet geologi-luokkaan ja jopa
sen yli?

Harrastajalla ei ole mahdollisuuksia laboratoriolaitteiden
hankintaan ja tämä hankaloittaa ja estää määrityksiä. Peri-
aatteessahan jokainen tavalliselta näyttävä mineraali voi olla
harvinaisuus. Kehittynyttä harrastajaa tämä epävarmuus

häiritsee. Kysymys on lopulta siitä, kuinka varmaa tunnis-
tusta halutaan ja tarvitaan.

Tieteessä ja malminetsinnässä määritykset pitää tehdä
tieteellisellä tarkkuudella. Mutta silloin kalliisiin laborato-
riomäärityksiin on rahaakin. Keräilijä sitä vastoin joutuu
tyytymään epävarmempaan tulokseen, jos ei lähetä näyt-
teitään maksullisiin, usein ulkomaisiin laboratoriotutki-
muksiin. Suomessa edullisia kivien määrityspalveluja tar-
joaa vain muutama yritys kuten Joel Dyerin West Coast
Minerals.

Ennen tutkijoilla tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa oli
aikaa ja mahdollisuuksia määrittää myös harrastajien näyt-
teitä parhailla laboratoriolaitteilla. Nykyajan tehokkuusvaa-
timukset paljolti estävät projektiin tai yrityksen strategiaan
kuulumattomien näytteiden tutkimuksen.

Sekin pitää myöntää, että kiviharrastajan tunnistustai-
tojen kasvaessa kaikki muuttuu vain vaikeammaksi – ei
helpommaksi. Kivien tunnistus on helppoa harrastuksen
keskivaiheessa, kun oma rima ei vielä ole päässyt nouse-
maan liian korkealla. Huipputasolla homma vaikeutuu
merkittävästi aivan kuten kilpaurheilussa.

Joka tapauksessa tunnistamista käsittelevät jutut kiin-
nostavat lukijoita ja niitä toivotaan lisää. Tässä Mineralian
numerossa kerrotaan, miten Lemmenjoen kullanhuuhdon-
ta-alueelta löydetty outo kivi päätyi laboratoriotutkimuk-
siin, joissa se lopulta tunnistettiin jalokivilaatuiseksi kryso-
berylliksi, Suomen ensimmäiseksi.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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Huippulaadukas
krysoberylli

Krysoberylli Jeagiloaivi Kultasarvesta. Läpimitta 4,5 mm, paino 0,11 g (0,55 ct). Kiven oikeassa
laidassa on hohdevyöhykkeitä (heikko kymofaami-ilmiö?). Löytäjä: Lauri Karrakoski. Hionta: Urho
Lindholm. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK

löytynyt Lemmenjoen alueelta

Kinnunen, Kari A. ja Lukkari, Sari, GTK sekä Dyer, Joel, WCM

emmenjoen alueelta on löytynyt viime vuosina monia Suomelle
uusia jalokiviä. Tarkkasilmäiset kullankaivajat ovat olleet löytöjen
tekijöinä. Ensimmäisen jalokivilaatuisen sinisen jalokorundin eli
safiirin löysi Jukka Hjelt kesällä 2006 Miessiltä. Ensimmäisen ru-
biinin puolestaan löysi Marjut Telilä jo 1990-luvulla, mutta sen
jalokivilaatu saatiin varmennettua vasta vuonna 2008. Jalozirko-

neja on löydetty jo 1960-luvulla, sillä ainakin yksi hiottu zirkoni on Tauno Paro-
sen kokoelmassa GTK:ssa. Tässä jutussa kerrotaan ensimmäisen jalokivilaatuisen
krysoberyllin löytymisestä ja tunnistamisesta.
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Kivi löytyi Laanilan Savotta-kahvi-
lan pitäjän Kaisa Särkelän osuudelta
kaivospiiri Jeagiloaivi Kultasarvesta
(KaivNro 5207/1a-b). Vesa Tenhivaa-
ra ja Lauri Karrakoski keräsivät syksyllä

Urho Lindholm hioi kiven painoltaan mahdollisimman suureksi. Hiontavaihessa ei ollut tarkempaa
tietoa kiven laadusta ja taitekertoimista, joiden avulla hiontakulmat olisi voitu oikein sijoittaa. Ku-
vat: Kari A. Kinnunen, GTK

 Vesa Tenhivaara keräämässä ”gra-
nuja” Jeagiloaivista Kaisan mökin
portaiden edessä. Krysoberyllin löy-
töpaikka on katoksesta purolle päin.
Kuvat: Matti Kokoi  

2016 soraa muoviämpäriin Kaisan kai-
voksen vanhoista rännityskasoista.
Ämpärin valkoiselta kannelta Lauri
poimi raskassorasta viistehiontaan so-
veltuvia rakeita Urho Lindholmille.

Granaatit olivat yllättävän korkealaa-
tuisia, mutta muutakin kiinnostavaa
löytyi.

Yksi Urhon näistä löydöistä hioma
kivi oli kauniin vihertävän keltainen ja

kirkkaasti jalokiviluokkaa.
Vesa Tenhivaara halusi selvi-
tyttää mitä kivi on. Hän ja
Urho Lindholm tulivat esit-
telemään sitä Kari Kinnuselle
Geologian tutkimuskeskuk-
seen. Silmämäärin ja mikro-
skoopilla tunnistaminen ei
onnistunut. Koska kivi oli sel-
västi jalokiviluokkaa mutta
tuntematon, niin se päätettiin
tutkia tarkkaan laboratoriolait-
teilla. Tunnistaminen osoittau-
tui laboratoriossakin vaikeak-
si, ja se vaati monen menetel-
män käyttöä.

Taitekertoimet ja muut
optiset ominaisuudet sekä
ominaispaino osoittivat kiven
krysoberylliksi. Kemiallisen
koostumuksen määritys
GTK:n SEM EDS -laitteistol-

Lauri Karrakosken Jeagiloaivin vanhasta rännityskasasta poimimia granaatteja ja samasta erästä
löytynyt krysoberylli hiottuna. Hionta: Urho Lindholm. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK
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la viittasi sekin krysoberylliin, mutta laite ei kykene
määrittämään keveitä alkuaineita kuten berylliumia.

Tästä syystä kivestä teetettiin Joel Dyerin West Co-
ast Mineralsin laitteella myös Raman-spetri. Aluksi
kivi antoi ramanilla varsin voimakkaan taustafluore-
soinnin, joten Joel vähensi lasersäteen tehoa ND-suo-
timella. Parhaimmat tulokset Joel sai 50 mW teholla
käyttäen vihreää 532 nm laseria. Fluoresointia esiin-
tyi jo noin 600 nm aallonpituudesta aina 663 nm aal-
lonpituuteen asti. Jonkin verran taustakohinaa spekt-
reissä oli, mutta vastaavuus referenssikäyriin on par-
haimmillaan yli 90 prosenttia. Spektrin vertailu
RRUFF-tietokannan referensseihin ja CrystalSleuth-
ohjelman avulla todistivat kiistatta, että Lemmenjo-
en hiottu kivi on krysoberylliä.

Krysoberylli on berylliumin ja alumiinin oksidi-
mineraali (BeAl

2
O

4
). Se on spinellin tyyppinen mi-

neraali. Krysoberyllin korkea kovuus (Mohs 8,5) ja
ominaispaino (3,5–3,8) sekä rakenteen kestävyys saa-
vat sen rikastumaan jokisoraan kullan, granaattien ja
korundien kanssa. Rännityssorassa se voi muistuttaa
korundia. Tällaiset rakeet pitäisi tulevaisuudessa tun-
nistaa ainakin tarkoilla taitekertoimien mittauksilla
tai ramanilla.

Krysoberylli on Suomen pegmatiittiesiintymissä
melko yleinen. Suurimmat kiteet on löydetty Kemi-
ön Rosendalin pegmatiitista. Rosendalista on löydet-
ty jopa enemmän krysoberylliä kuin berylliä. Kryso-
berylliä tavataan erityisesti spodumeenin kanssa kor-
kean lämpötilan pegmatiiteissa. Lisäksi sitä on voinut
muodostua pegmatiittien metamorfoituessa. Tällöin
kalimaasälpä, muskoviitti ja berylli ovat voineet muut-
tua krysoberylliksi, sillimaniitiksi ja kvartsiksi. Lem-
menjoen alueen krysoberyllin emäkallio on todennä-
köisimmin jokin pegmatiitti paikallisella granuliitti-
kaarella tai sen eteläpuolella. Pieniä krysoberyllikitei-
tä on tavattu myös Helsingin kallioista, Kaivopuiston
graniiteista.

Viistekiviä Suomen krysoberylleistä ei tiettävästi ai-
kaisemmin ole hiottu, sillä riittävän läpinäkyviä koh-
tia niistä ei ole tavattu. Tässä kuvattu Urho Lindhol-
min hioma krysoberylli on siten ensimmäinen Suo-
men krysoberylleistä hiottu viistekivi. Kemiön läpi-
näkymättömiä vaalean vihreitä krysoberyllejä on jo
pitkään pyöröhiottu. Yksi kaunis pyöröhiottu kivi on
GTK:n Tauno Parosen kokoelmassa. 

Kirjallisuutta
Alviola, Reijo (1997) Tutkimustyöselostus Dragsjärdin kunnas-
sa, valtausalueella Rosendal 1, kaiv.rek.n:o 4556/1, suoritetuista
tutkimuksista vuosina 1986–1997. GTK arkistoraportti M06/
2012/97/1/85, 11 s., 6 liitettä. Netissä: http://tupa.gtk.fi/
raportti/valtaus/m06_2012_97_1_85.pdf

Suomen korukivet – Gemstones of Finland (2017) Kinnunen,
Kari A. (toim.); Kirjoittajat: Kinnunen, Kari A.; Vartiainen, Ris-
to; Hietala, Satu; Lahti, Seppo I.; Lehtonen, Marja; Heikkilä, Pasi;
Valkama, Jorma; Huhta, Pekka. GTK Erikoisjulkaisut – Special
Publications 98, 342 s. Netissä: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/
erikoisjulkaisu/ej_098.pdf

Jeagiloaivin viistehiotun
krysoberyllin ominaisuudet

Läpimitta: 4,5 mm
Paino: 0,11 g (0,55 ct)
Väri: vihertävän keltainen
Ominaispaino: 3,66
Taitekertoimet: 1,745 ja 1,754 (Na-valo)
Kahtaistaitto: 0,009
Sulkeumat: hohdevyöhykkeitä, fluidisulkeumia,
kaksi mikrorakoa.
Kemiallinen koostumus: Al ja O sekä pieni määrä
Fe (huom. SEM EDS ei näytä Be)
Raman-analyysi: krysoberyllin pääpiikit näkyvissä

Hiotun krysoberyllin viisteiden SEM-kuva ylhäällä ja alla viis-
teen keskeltä mitattu energiadispersiivinen alkuainespektri.
Kuvat: Sari Lukkari, GTK

Hiotun krysoberyllin raman-spektri. Kuva: Joel Dyer, WCM
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Krysoberyllin löytyminen oli tiimityötä parhaimmillaan. Lauri Karrakoski (vasemmal-
la) poimi Urho Lindholmille (keskellä) hiontakelpoisia mineraaleja. Urhon hioman oudon
kiven tuominen tarkempaan tutkimukseen oli Vesa Tenhivaaran ja Urho Lindholmin
ansiota. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK

Urho Lindholm vertailee hiomaansa krysoberylliä Tauno Parosen kokoelman Sri Lan-
kan krysoberylleihin. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK

Kaksostuneita krysoberyllikiteitä karkeassa graniitissa Helsingin Kaivopuiston Kaptee-
ninkadulta. Kideryhmän läpimitta 5 mm. Kuva ja näyte: Kari A. Kinnunen, GTK

Kemiön Rosendalin pegmatiittilouhoksesta löydettyjä kookkaita krysoberyllikiteitä. Ne
ovat soveltuneet pyörtöhiontaan, mutta viistehiontaan sopivia riittävän kirkkaita koh-
tia ei ole löydetty. Näytteen läpimitta 10 cm. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK



8 Kiviharrastajan Kuvalehti

K

Geologian ”nobelisti” ja kansanvalistaja

pentti eskola

Pentti Eskolan mietiskelevät kasvot ovat geologian opiskelijoille tutut luentosalien ja käytävien seinillä
komeilevista valokuvamuotokuvista.Kuva: Erkki Halme, GTK Geokuvat

Teksti: Jukka Hildén

uka suomalainen on saanut geologian Nobelin? Oliko hän ehkä
suomalais-ruotsalainen Ragnar Granit? Vaikka näin voisi luulla –
niin ei nyt sentään. Nobelistina Granit oli fysiologi ja näön tutki-
muksen uranuurtaja maailmassa. Hänet tunnetaan ruotsalaisena,
vaikka hän syntyikin ja kävi koulunsa Suomessa. Korkeimman
geologian kansainvälisen tunnustuksen on saanut suomalaisista

geologi Pentti Eskola (1883–1964) vuonna 1963. Hänen saamansa Vetlesen-pal-
kinto vertautuu Nobeliin, sillä oikeita Nobeleita ei geologiassa jaeta.

Korkein suomalaiselle geologille annettava tunnustus omassa maassamme on tie-
tenkin Eskola-mitali. Pentti oli aikanaan Suomessa varsin tunnettu ja tunnustettu
henkilö, tavallistenkin ihmisten keskuudessa. Vanhat ja valistuneet ihmiset muista-
vat hänet radiopuheistaan, kansalaisopistojen luennoistaan ja yleistajuisista kirjois-
taan. Kuollessaan Eskola sai valtiolliset hautajaiset, itsenäisyyspäivänä 1964. Val-
tiollisten hautajaisten harvinaisuutta – ja samalla Eskolan merkittävyyttä aikansa
Suomessa – kuvaa hyvin se, että ennen presidentti Mauno Koiviston tuoreita val-
tiollisia hautajaisia 25.5.2017 samanlaisen kunnian sai edellisen kerran Urho Kek-
konen yli 30 vuotta sitten!
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Tänään Eskola on Suomessa geolo-
gipiirien ulkopuolella kuitenkin huo-
nosti tunnettu – muttei maailmalla.
Kun Englannin tiedeyhteisö vuonna
1998 valitsi historiallisen ajan 2000
merkittävintä vaikuttajaa, Pentti Eskola
oli yksi heistä – Einsteinin ja Goethen
rinnalla. (Korsman 2006). Eli unoh-
dettua Eskolaa kannattaa muistaa tänä
Suomi 100 -vuonna.

Maamme geologeista aika harva on
tullut tunnetuksi kansankynttilänä.
Kirkas poikkeus tähän sääntöön on
Pentti Eskola. Erikoista on, että hänellä
riitti aikaa valistustyöhön, sillä hän oli
myös professori sekä tuottelias tutkija
ja tieteellinen kirjoittaja. Vielä yli 50
vuotta kuolemansa jälkeen hänet muis-
tetaan maailman geologipiireissä per-
soonastaan ja luomastaan, uraa uurta-
vasta, metamorfisesta fasiesopistaan.

Eskola nousi kansainväliselle tasol-
le pystymetsästä – tai sanokaamme geo-
logisemmin: suomalaisesta maaperäs-
tä. Hän syntyi Honkilahden (nyk.
Eura) Lellaisten kylässä Satakunnassa,
niin sanottujen Jotunisten muodostu-
mien välittömässä läheisyydessä. Hän
ihmetteli jo nuorena maailman taval-
lisinta sedimenttikiveä, hiekkakiveä
(Korsman 2015) – kuten kaikki muut-
kin geologimme ja kiviharrastajamme
tekevät johtuen siitä, että meillä se on
niin suuri harvinaisuus. Hiekkakiveä
on Satakunnassakin nähtävillä vain
muutamassa kalliopaikassa (paras paik-
ka sen havainnointiin – niin ilmasta
kuin maasta käsin – on Harjavallan
voimalaitos).

Satakunnan hiekkakivi
Eskolan ensimmäinen julkaisu käsitteli
saman Satakunnan punaisen hiekkaki-
ven geologiaa (1907). Jo tässä ensim-
mäisessä kirjoituksessaan hän osoitti
osaavansa tarinoida geologiasta kiin-
nostavasti. Tästä tulikin hänen yksi elä-
mäntehtävänsä. Korsman (2015) kir-
joitti: ”Se näkyy Eskolan useissa jul-
kaisuissa, luennoissa ja esitelmissä hä-
nen elämänsä loppuun saakka - - Ar-
tikkelin sanoman lukija ymmärtää
koulutuspohjasta riippumatta”.

Satakunnan punainen hiekkakivi on
iältään Jotunisista muodostumista kes-
kimmäinen; sen alla on rapakivigraniit-
tia ja hiekkakiveä itseään läpäisee dia-
baasijuonia. Jo ennen radiometrisiä

ajoitusmenetelmiä Eskola pystyi
määrittämään näiden kivien

suhteelliset iät. Useimmat
kohoumat jotunialueella

ovat oliviinidiabaasia;
myös tiet kulkevat usein
niitä pitkin, sillä ne oli-
vat ennen vanhaan ai-
noita kuivia paikkoja
(Korsman 2015).

Tuo hiekkakivi tuli
kuuluisaksi myllynki-

vistään, joita siitä tehtiin
varsinkin Säkylän seudul-

la. Satakunnan hiekkakiven
alueelta tunnetaan muualta

Suomessa ja lähialueilla tunte-
maton tapa haudata vainaja paasi-

arkkuihin. Tämä johtuu tuon hiekka-
kiven tavasta lohkoutua laatoiksi. Täl-
laisia hautoja tunnetaan Suomesta vain
Eskolan kotikunnan Honkilahden
(Eura) ja Mynämäen alueelta. Niissä

Pentti Eskola -mitali. Suomen geologinen
seura 1963. Viimeisin Eskola-mitali jaet-
tiin emeritusprofessori Heikki Papuselle syk-
syllä 2016. Kuva: Erkki Halme, GTK Geo-
kuvat

Helsingin yliopiston geologian emeritusprofessori Pentti Eskola puolisonsa Helenan (os. Syr-
jälän) kanssa ihailemassa nimikkomitaliaan. Ensimmäinen Eskola-mitali luovutettiin Pentti
Eskolalle itselleen 1963. Saadessaan kansainvälisiä kunnianosoituksia Pentti Eskola korosti
ensimmäisen vaimonsa Mandin merkittävää panosta työssään. (Mandi-vaimo kuoli 1959.)
Kuva: GTK Geokuvat
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vainajan päälle on ripoteltu kivikauden
elämän eliksiiriä, punamultaa, joka vai-
najan maaduttua on jäänyt haudan
pohjalle. Tämä on aika varma kivikau-
den tuntomerkki ja kyseiset paasiark-
kuhautaukset onkin perinteisesti ajoi-
tettu kivikautisiksi – semminkin kun
haudat löydettiin kivikautisilta asuin-
paikoilta. Myöhemmin uudella tekno-
logialla vainajien luista tehdyt (hiuk-
kaskiihdytin) radiohiiliajoitukset an-
toivat hautausten iäksi kuitenkin rau-
takauden alun ja keskivaiheen. Heit-
toa oli yli 2200 vuotta. Arkeologi Pet-
ri Halinen (2015) kirjoittaa:

”Ristiriita kulttuurihistoriallisesti ki-
vikautisen hautaustavan ja radiohiili-
ajoituksen välillä herätti epäilyksen ra-
diohiiliajoitusten virheellisyydestä.
Epäilystä vahvisti se, että Joroisten
Kanavan asuinpaikalta tutkitusta, esi-
nelöytöjen ja kulttuurihistoriallisten
yhteyksien perusteella tyypillisen kam-
pakeramiikan aikaisesta punamulta-
haudasta löydetty hammas oli ajoitet-
tu nuoremmalle roomalaisajalle. Ra-
diohiiliajoitukseen näyttäisi siis liitty-

vän ongelmia. Onkin varsin todennä-
köistä, että paasiarkkuhaudat ajoittu-
vat kivikaudelle, vaikka niiden radio-
hiiliajoitukset toista kertovatkin”. Jo-
roisten tapauksessa kertyi peräti 4000
vuotta! Geologien on hyvä tiedostaa tä-
mänkaltaiset ongelmat ja etsiä niihin
syitä – ehkä yhdessä arkeologien kanssa.

Eskolan metamorfinen
fasiesoppi
Eskola tunnetaan maailmalla uraa uur-
taneesta metamorfisten eli muuntunei-
den kivien fasiesopistaan. 1910-luvul-
la hän havaitsi, että moni mineraaleil-
taan erilainen metamorfinen kivi on
kemialliselta koostumukseltaan kuiten-
kin samanlainen. Hän päätteli tämän
johtuvan siitä, että kyseessä oli alku-
perältään yksi ja sama kivi, joka oli
muuntunut eri paineissa ja lämpötilois-
sa erilaisiksi kiviksi. Atomit järjestyvät
siis metamorfoosissa uudelleen alkupe-
rään nähden erilaisiksi mineraaleiksi,
mutta kemiallinen koostumus pysyy
samana.

Kiven metamorfoosi on kallioperäs-

sä kiinteässä tilassa tapahtuvaa kiven
uudelleen kiteytymistä. Metamorfoo-
sissa kivi muuntuu toiseksi ensinnäkin
mineraaleiltaan, joskus myös kemial-
taan ja kolmanneksi rakenteellisesti,
jolloin kivi saa suuntautuneen asun eli
pitkänomaiset ja suomumaiset mine-
raalit asettuvat kivessä samansuuntai-
siksi ja samaan tasoon, kuten esimer-
kiksi liuskeissa, jotka lohkeilevat ta-
sapintaisiksi käytävälaatoiksi.

Niin sanottujen mannerlaattojen
liikkeiden ansiosta kivi tulee ennen yllä
kuvailtua imaistuksi syvälle maankuo-
reen. Lämpötilan ja paineen täällä kas-
vaessa esimerkiksi savesta tulee fylliit-
ti, siitä kiilleliuske, siitä kiillegneissi ja
siitä edelleen granuliitti. Kaikkien näi-
den erilaisten kivien kemiallinen koos-
tumus on kuitenkin sama, mutta mi-
neraalikoostumus ja kivien ulkonäkö
vaihtelevat. Jos lämpötila nousee edel-
leen – niin kuin se maankuoressa alas-
päin mennessä aina nousee – kivi voi
peräti sulaa ja tällöin siitä tulee graniit-
tia. Aikanaan se paljastuu maan pin-
nalle ja alkaa rapautua; nämä tuotteet

Hietakivilohkare, jossa on runsaasti savikivisulkeumia. Pentti Eskolan ensimmäiset tutkimukset käsittelivät hänen
kotiseutunsa Satakunnan hiekkakiveä. Varsin pian hän siirtyi tutkimaan muuttuneita metamorfisia kiviä hieman
idemmäksi Orijärvelle, Kiskon seudulle. Siellä hänen kehittämänsä fasiesoppi teki hänestä maailmankuulun geolo-
gin. Kuva: Pentti Eskola, 1909. GTK, Geokuvat
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kulkeutuvat jokien, jään ja tuulten vai-
kutuksesta meren pohjalle uusien vuo-
ristojen raaka-ainevarastoksi. Näin
kivi, kuten kaikki muukin luonnossa,
kiertää.

”Yleistajuinen geologia”
Vuonna 1924 Eskola julkaisi ensim-
mäisen suomenkielisen populaari-
geologisen kirjan Yleistajuinen geologia.
Alkulauseessa hän kirjoitti: ”Maan
kiinteä kamara on kaiken elämän pe-
rustus. Niinpä on sen kokoomusta,
rakennusta ja kehitystä käsittelevä tie-
de, geologia, luonnontieteiden tär-
keimpiä haaroja. Kumminkin on se
meidän maassamme jäänyt jossain
määrin lapsipuolen asemaan eikä var-
sinkaan koulujen opetusohjelmissa ole
saanut läheskään sitä sijaa, minkä se
ansaitsisi. Niinpä on meillä yleisesti
muuten valistusta harrastavilla henki-
löillä geologian tiedot perin puutteel-
liset. Tämä on korjattava epäkohta”.

Eskola päätti kirjansa esipuheen seu-
raavasti: ”Yleistajuinen geologia pyrkii
nyt levittämään geologian tietoja mah-
dollisimman laajoihin piireihin. Samal-
la on yritetty erityisesti korostaa niitä
puolia, jotka ovat maanviljelijälle tär-
keimpiä”.

Epäkohta ei korjaantunut myöhem-
minkään, sillä Aarne Laitakarin käsi-
tys oli vuonna 1937 samankaltainen:
”Kun meillä näihin asti on ollut ver-
rattain vähän kivi- ja vuoriteollisuut-
ta, ei tätä alaa ole kouluissa opetettu
kuin sangen vähän verrattuna muihin
luonnontieteisiin, esim. kasvi- ja eläin-
tieteeseen. Tiedot kivistä ja maalajeis-
ta ovat siis meillä yleensä hyvin vähäi-
siä kouluja käyneidenkin keskuudes-
sa. Kivien tuntemuksella on kuitenkin
lisäksi merkitystä juuri siksi, että kivistä
(s.o. maankuoresta) ihminen saa niin
paljon itselleen välttämätöntä”. Laina-
uksista ilmenee geologian yleissivistyk-
sellisyys ja hyöty, mutta näihin nähden
omituinen tietämättömyys koulutettu-
jenkin ihmisten keskuudessa.

Eskola kansanvalistajana
Mutta miksi Eskola halusi kertoa suo-
menkieliselle kansanosalle geologiasta
eikä vain keskittyä tieteelliseen julkai-
semiseen ja uran luomiseen? Ehkä hän
ajatteli itsestään, niin kuin kaikkien
verovaroilla koulutettujen tulisi ajatel-

la: ilmaiseksi olette saaneet, (koulutuk-
sen), ilmaiseksi antakaa (oppi takaisin
kansalle). Eskola piti luentoja yliopis-
ton ohella kansalais- ja työväenopistois-
sa sekä Työväen akatemiassa (Eskola
1932). Lisäksi hän kirjoitti populaari-
geologisia kirjoja ja puhui radiossa geo-
logiasta.

Käsittääkseni hän halusi myös vä-
littää sen kokemuksen, minkä luonnon
ihmeisiin tutustuminen oli hänessä jo
nuorena herättänyt. Kirjassaan Muut-
tuva Maa (1951) hän kertoo lapsena
miettineensä, mikä oli saanut aikaan
rannalle omituisen vallimuodostuman.
Hän ei pitänyt sitä itsestäänselvyytenä,
kuten monet pitäisivät; hänellä oli il-
meisesti jo lapsena tutkiva mielenlaa-
tu. Pohdittuaan hän tuli siihen tulok-
seen, että sen on täytynyt kasaantua
rannalle työntyvän jään voimasta.
Myöhemmin hän sai oppia, että tämä
selitys oli aivan oikea (rantapalle). Hän
oli utelias ja opinhaluinen jo nuorena.

Yllä mainitun kirjan varhaisemman
version Muuttuva Maapallo (1932) esi-
puheessa ihmettelevä asenne luonnon
edessä välittyy näin: ”Ajatteleva ihmi-
nen on kuin lapsi, joka vasta on he-
rännyt tajuntaan ja huomaa olevansa
jätetty heitteille outoon ympäristöön.
Hänen mielessään herää kysymyksiä:
Mistä Maa on saanut alkunsa, ja mi-
ten se on tullut sellaiseksi, kuin se nyt
on? Miten on elämä ja ihmissuku saa-
nut alkunsa…”. Tästä heijastuu suo-
rastaan eksistentiaalinen olo kaiken
ihmeellisen edessä. Ikään kuin ihmi-
nen olisi yhtäkkiä pudotettu vieraalle
taivaankappaleelle, jossa hän kokee ole-
vansa yksin omine kysymyksineen ja
kuin ”heitteillä” kaiken uuden, jännit-
tävän ja ihmetyttävän – neitseellisessä
tilassa olevan – maankamaran edessä!
Tämänkaltainen on varmaan monen
muunkin geologin kokemusmaailma
nuoruudestaan. Niin minunkin.

Yllä olevasta lainauksesta näkyy Es-
kolalle ominainen pyrkimys kokonai-
suuksien hahmottamiseen. Hän ei kes-
kity kalliossa olevaan yksittäiseen mi-
neraaliin miettien, minkä hintainen se
saataisi olla, ei edes kivilajin syntyyn
tai sen nimeämiseen. Hän luo katseen-
sa suurpiirteisesti horisonttiin, missä
piirtyvät hänen mielessään pilviin mah-
tavien Svekofennisten poimuvuorten
lumiset huiput. Sitten taas lähinäky-

mään ja jälleen horisonttiin – kenties
viimein taivaisiin asti – kysyen: miten
nämä ovat syntynet? Hän herää tajun-
taan, tietoisuuteen ajatuksistaan kuin
karhunpoika kannon alta tai kukka
kevään lumien keskeltä – täällä minä
olen, mutta, … miksi? Ajattelen, olen
olemassa, mutta kuitenkin ajatuksine-
ni niin… yksin, ”heitteillä”! – kevään
uuden elämän ja ihmeiden odotukses-
sa!

Eskola esitti esipuheessaan itse asi-
assa kaikkien ajattelevien ihmisten ky-
symyksen, saman, minkä taidemaalari
Paul Gauguin kysyi paettuaan vanhaa
Eurooppaa Ranskan Polynesiaan etsi-
mään omaa paratiisiaan. Hän kysyi
tuon vuosituhantisen kysymyksen, sen,
mistä kaikki uskonnot ja tieteet ovat
saaneet alkunsa – mutta nyt sen esitti
tutkija: ”Mistä tulemme, keitä olem-
me, minne menemme?” Tämä on sama
ikuinen kysymys, johon uskottavia vas-
tauksia on aina ollut niin vähän! Siksi
sitä on aina toistettu vuosisadasta toi-
seen. Kaukaisella trooppisella saarellaan
Gauguin oli elämänsä ehtoossa, Esko-
lan kirjassa mainitsema, geologiseen
tietoisuuteensa heräävä lapsi – Esko-
lan alter ego – vasta sen alussa. 
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etronella saapui kesä-
kuun alussa 1949 Tuk-
holmasta Turun kautta
Helsinkiin. Siellä hän
esiintyi lehtinaisena vie-

raillen Hämeenlinnassa, Lahdessa ja
Kotkassa valloittaen liikemiehiä, polii-
tikkoja, taiteilijoita, hotellien henkilö-
kuntaa. Hänellä oli takanaan lyhyt,
epäonnistunut avioliitto amerikkalai-
sen freelancetoimittajan kanssa, ja hän
yritti huonolla menestyksellä saada
elantonsa mieheltä oppimassaan am-
matissa.

Omat ja lainatut rahat eivät riittä-
neet, majapaikkaan kertyi viikkojen
maksamaton lasku, jonka selvittämi-
seksi poliisi takavarikoi passin. Tässä
epätoivoisessa tilanteessa Petronella
pakeni pohjoiseen heinäkuun lopulla;
henkilöautolla Ouluun, sieltä junalla
Rovaniemelle ja linja-autolla kohti Iva-
loa.

Legenda saa siivet
Sattuma johdatti samaan linja-autoon
nuoren geologin, joka oli menossa Saa-
riselän, Laanilan ja Lemmenjoen kul-
ta-alueille. Klaus Säynäjärvi kertoi kul-
lasta ja kullankaivajista saaden Petro-
nellan innostumaan aiheesta ja pyysi
päästä mukaan kultapuroille. Kevyet
kesävaatteet eivät soveltuneet retkeilyyn
ja Vuotson matkailumajalta saatiin lai-
naksi hiihtoasu ja kevyet monot. Laa-
nilan Hangasojalla saatiin ensimmäi-
nen kosketus kullankaivajaan. Matka

Petronella palasi Inariin
65 vuoden jälkeen
Kullankaivajat valloittanut hollantilainen Sylvia Petronella van der Moer sai viimeisen lepo-
sijansa ja muistolaattansa Inarin hautausmaan Pyrkyripalstalla, jonne jokainen viedään toisen
vuorolla. Näin toteutui legendan viimeinen toive palata lopulta niihin maisemiin ja niiden
ystävien joukkoon, joista hänelle jäi elämänsä kauneimmat muistot. Samalla tarina Lapin
kullankaivajista ja Petronellasta sai uudet siivet ja ne saattavat kantaa kaikkialle maailmaan.

Teksti ja kuvat: Seppo J. Partanen

Ensi kosketuksen kullanhuuhdontaan Petronella sai Hangasojan Kuivakurulla. Kuvassa hän
seuraa kullankaivaja Kallion huuhdontaesitystä takanaan oikealla Klaus Säynäjärvi ja rans-
kalainen matkailija Lorriaux. Kuva Klaus Säynäjärven arkistosta.
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jatkui Tolosjoen rantoja Hirvas-Niilan
talolle, sieltä Sotajoen kautta Ivalojo-
elle ja Kutturaan.

Kaksi mukaan lähtenyttä ranskalais-
ta matkailijaa kääntyi takaisin valtatiel-
le, mutta Petronella ei antanut periksi.
Lapin yötön yö tarjosi monta unohtu-
matonta seikkailua; uiminen tavaroi-
den kanssa Ivalojoen yli, retkeilyteltan
vyöryminen yöllä jyrkkää jokipenk-
kaan alas nukkujat mukanaan.

Kutturassa Petronellan monot oli-
vat kuluneet loppuun ja Elli Magga
lahjoitti hänelle vanhat kumisaappaat.
Kesä oli kypsynyt jo elokuun puolelle
ja taivallus erämaan halki Kutturasta
Lemmenjoelle alkoi.

Lemmenjoella elettiin tuolloin kiih-
keintä kultaryntäyksen kesää; kullan-
kaivajia oli noin 130 ja kultaa löydetty
kymmeniä kiloja. Petronella jäi muu-

Petronella Morgamin kämpän turvesaunan ovella. Kuva on Jukka Pellisen
ottama.

tamaksi päiväksi apuemännäksi Pelli-
sen kämpälle Morgamojalle Klausin
ottaessa malminäytteitä. Haikein mie-
lin lähdettiin paluumatkalle patikoiden
ja venekyydillä Inariin, Laanilaan ja
Vuotsoon. Odotettuja rahalähetyksiä ei
ollut Matkailijayhdistyksen majoille.

Matkalaisten tiet erkanivat. Taakse
jäivät toistasataa patikointikilometriä
ja lähes saman verran matkantekoa
polkupyörällä ja venekyydillä. Klaus
lähti etelään ja Petronella pohjoiseen
kohti Norjaa. Matka pysähtyi Inarin
kirkonkylään, jossa kahden päivän et-
simisen jälkeen löytyi tuttu kultamies
Aaro Raumala. Petronella käytti kaik-
ki taitonsa houkutellakseen Aaron op-
paaksi takaisin Lemmenjoelle.

Hänet otettiin iloisena vastaan Pel-
lisen kämpällä elokuun viimeisinä päi-
vinä. Kuulun kultaporukan – Jukka

Pellinen, Kullervo Korhonen, Heikki
Kokko ja Jaakko Isola – emäntä Tyyne
Tähti oli lähdössä kotilomalle, joten
Petronellan apu tuli oikeaan paikkaan.
Työtä riitti; päivittäistä ruuan laittoa,
leipomista, kahvin keittoa, pyykin pe-
sua, saunan lämmitystä, vaatteiden
korjausta ja paikkaamista. Sunnuntai-
na 11.9. kämpällä juhlittiin kahvikes-
tein Petronellan 26-vuotispäiviä. Viik-
koa myöhemmin kämpälle kokoontui
27 kaivajaa perustamaan Lapin Kullan-
kaivajain Liittoa ja Petronella toimi
emäntänä tarjoten itse leipomaansa
mustikkapiirakkaa.

Vangitseminen
ja karkotus
Pistäytyminen Inarissa ja Ivalossa kat-
kaisi työntäyteisen ja onnellisen ajan
Petronellan elämässä. Niilo Raumala
otti hänet mukaansa käydäkseen asi-
oilla maalikylissä, ja Petronella halusi
käydä tarkistamassa, oliko hänelle lä-
hetetty rahaa matkailumajoille. Tieto
salaperäisestä kaunottaresta Lemmen-
joen erämaassa oli kiirinyt myös polii-
sille, joka yhdisti hänet maksamatto-
miin hotellilaskuihin Helsingissä.

Paikallinen poliisi jäljitti Petronel-
laa ensin Inarista ja lähti hänen perään-
sä Ivaloon, jossa hänet vangittiin kul-
lankaivajien seurasta syyskuun lopus-
sa. Seuralaiset meinasivat itsekin pää-
tyä putkaan naista puolustaessaan.
Nipa kertoi yhden miehistä saaneen
sellaisen itkukohtauksen, että se para-
ni vain kunnon selkäsaunalla. Petronel-
laa Rovaniemelle kuljettanut poliisi ys-
tävystyi vangittunsa kanssa niin paljon,
että vei hänet putkan sijasta kotiinsa,
tarjoten hänelle yösijan ja ateriat. Seu-
raavana päivänä Suojelupoliisi saattoi
Petronellan junalla Helsinkiin ja kuu-
lustelut alkoivat.

Oikeudenkäynnistä muodostui ai-
kansa suuri mediatapahtuma, jossa ei
sanoja säästelty. Elettiinhän sodan jäl-
keistä levotonta aikaa, joka nosti esille
epäilyjä kansainvälisestä vakoilusta ja
siveettömästä elämästä. Lopputulokse-
na oli sakkotuomio hotellipetoksesta,
passitta liikkumisesta ja ulkomaan va-
luutan vaihtamisesta markkoihin. Kul-
lankaivajat kokivat yllätyksen yrittäes-
sään maksaa oikeuden tuomitsemat
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sakot; joku oli ehtinyt ennen heitä.
Tuomion seurauksena Petronella kar-
kotettiin Suomesta ja hänelle määrät-
tiin maahantulokielto viideksi vuodek-
si. Tämän jälkeen Petronellan legenda
jäi elämään 65 vuodeksi.

Legenda herää Kaliforniassa
Petronella karkotettiin Suomesta 22.
lokakuuta 1949 Kööpenhaminan kaut-
ta kotimaahansa Hollantiin. Samana
syksynä Helsingin Punainen Mylly
-revyyssä esitettiin kupletti Petronellan
kukkuloista ja Lemmenjoen kuusta.
Häntä haettiin monen vuosikymme-
nen ajan kullankaivajien, aikakausleh-
tien, elokuvantekijöiden, ulkoministe-
riön ja monen muun toimesta. Hänen
mukaansa nimettiin lapsia, veneitä,
ravintoloita, hänestä tehtiin kirjoja,
lauluja, ooppera, hänen vierailustaan
Suomessa, asumisestaan Hollannissa
tai Kaliforniassa, kuolemastaan liikkui
huhuja ja uutisia sanomalehdissä.

Salaisuuden verho Petronellan koh-
talosta avautui alkuvuodesta 2014.
Taiteilija, laulaja, luontokouluttaja ja
eräopas Jennifer O´Connell, Jenny,
avasi hänen nimeään kantavat nettisi-
vut. Siinä hän kertoi Sylvia Annick
Petronella van der Moerin kuolleen
28.1.2014 San Franciscon Sausolitos-
sa. Jenny oli tutustunut Petronellaan

ja 1955 syntyneeseen tyttäreen Solan-
geen, kuullut kertomuksia kävelystä
Lappiin ja elämästä kullankaivajien
parissa.

Pala palalta Petronellan elämänvai-
heet tulivat julkisuuteen Jennyn kirjoi-
tuksista ja tyttären kertomuksista. Pet-
ronellan työteliäs ja värikäs elämä jat-
kui Suomesta karkottamisen jälkeen.
Hän opiskeli lehtialaa Kööpenhami-
nassa, toimi Hollannin suurlähetystöis-
sä pitoemäntänä eri puolilla maailmaa,
tytär syntyi Ranskassa ja perhe muutti
Yhdysvaltioihin asuen New Yorkissa ja
eri puolilla Kaliforniaa.

Lappi ja kullankaivajat säilyivät Pet-
ronellan parhaina muistoina elämän
loppuun saakka. Solangelle muodos-
tui äitinsä kertomuksista satumainen
kuva Lemmenjoen luonnosta ja tun-
tureista. Toinen muistikuva lapsuudes-
ta oli Sibeliuksen Tuonelan joutsen,
jonka äiti soitti joka ilta tytärtä nukut-
taessa. Kauniita muistoja synkistivät
sensaationhakuiset lehtijutut, joiden
tähden Petronella ei halunnut palata
Suomeen monista kutsuista ja toiveis-
ta huolimatta.

Viimeisinä elinvuosinaan Petronel-
la laati useita luetteloita niistä elämän-
sä paikoista, jonne hän toivoi saavansa
viimeisen leposijansa. Kaikkien listo-
jen ensimmäisenä oli Suomen Lappi ja

Lemmenjoki. Jenny antoi lupauksen
tuoda Petronella kuoleman jälkeen
Lappiin ja päätti kulkea samat polut.
Hänelle jäi kuva, että Petronella olisi
kävellyt koko runsaan tuhannen kilo-
metrin matkan Helsingistä Lappiin ja
matkan yksityiskohdat selvisivät hänel-
le vasta Suomessa.

Jennyn nettisivut herättivät Ameri-
kassa huomiota ja hän kokosi sosiaali-
sen median kautta lähes 15 000 dolla-
ria toteuttaakseen matkan Suomeen.
Samalla kypsyi päätös Petronellan tuo-
misesta Lappiin, hänen jalanjäljissään
kulkemisesta ja kirjan kirjoittamisesta.
Jenny oli saman ikäinen, 26-vuotias,
ja hän oli Suomessa saman ajan kuin
Petronella 65 vuotta aikaisemmin, noin
viisi kuukautta. Jenny taivalsi sodan-
kyläläisen Annukka Rantalaisen kans-
sa Tolosjoelta Ivalojoen ja Kutturan
kautta Lemmenjoelle 115 kilometriä ja
10 vuorokautta samaa reittiä kuin Pet-
ronella ja Klaus syksyllä -49. Vaiherik-
kaasta matkasta Annukka kertoo
www.kultahippu.fi -sivustossa.

Lemmenjoki hurmasi taas
Lapin Kullankaivajain liitto vei Solan-
gen ja Jennyn päiväretkelle Lemmen-
joelle heinäkuun lopulla. Joukko pati-
koi venekyydin päätepisteestä Kultaha-
minasta vajaan viiden kilometrin pää-

Sylvia Petronella van der Moer lokakuussa 1949 Suojelupoliisin kuulusteltavana. Kuva: Supo
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hän Morgamojalle. Kesäinen päivä
loihti todelliseksi äidin kertomukset
Lemmenjoen sadunhohtoisesta tuntu-
rimaasta. Pellisen laella laskettiin osa
tuhkasta tuulen mukana kohti Petro-
nellan kukkuloita. Pellisen kämpän
saunarannasta poimittiin muistokivi
Inarin hautausmaalle Pyrkyripalstalle,
jonne loput tuhkasta ripoteltiin ystä-
vien haudoille. Upea päivä päättyi Jen-
nyn omaan lauluun esikuvastaan ja
muistolaatan kiinnittämiseen ”Tuhka-
pyrkyreiden” muistomerkkiin.

Kullankaivajat kokoontuivat seuraa-
vana päivänä Tankavaaraan huuhdon-
nan mestaruuskilpailuihin sekä juhli-
maan liittonsa 65 vuoden ikää. Solan-
ge tarjoili äitinsä tapaan kullankaiva-
jille juhlakakkua ja otti vastaan liiton
hallituksen postuumisti myöntämän
kunniajäsenyyden Petronellalle. Kulta
ja kullankaivajat kiinnostivat aidosti

Aurinkoinen muistoretki Lemmenjoelle on takana ja Inarin vanhalla hautausmaalla vietettiin herkkä hetki Petronella muistolle. Tytär
Solange toteuttaa äitinsä viimeistä toivomusta ja ripottelee hänen tuhkaansa ystävien keskelle.

Kai Rantanen kiinnittää muistolaattaa ”Tuhkapyrkyreiden” muistopaateen. Takana vasem-
malta Solange van der Moer, Jennifer O´Connel ja Jouko Korhonen.
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Kalifornian kunniavieraita ja molem-
mat ottivat osaa myös kullanhuuhdon-
takisoihin.

Draamaa ja sumutusta
Petronellan elämä Suomessa pian 70
vuotta sitten oli täynnä dramaattisia
tapahtumia. Hänen oikeudenkäynnis-
tään kerrottiin laajasti sanoma- ja ai-
kakauslehdissä. Kullankaivajat yrittivät
pelastaa ja puolustaa suojattiaan, mak-
saa hänen laskunsa ja sakkonsa ja puh-
distaa hänen maineensa.

Näin kävi nytkin Petronellan viimei-
sellä matkalla muistojensa kultamail-
le. Helsingin Sanomat julkaisi sunnun-
taisivuillaan 13. heinäkuuta 2014 Tuo-
mo Pietiläisen kuvareportaasin otsikol-
la ”Huijarista Lapin legendaksi”. Tytär
Solange piti toimittajan tunkeutumis-
ta hänen kotiinsa Saulolitossa röyhkeä-
nä ja hyvien tapojen vastaisena.

Kullankaivajain Liitto halusi rau-
hoittaa viimeisen palveluksen Petronel-
lalle antamalla julkisen tiedotteen, että
Solange ei saavukaan Suomeen. Näin
matkasta Lemmenjoelle ja Inarin hau-
tausmaalle muodostui hyvin herkkä ja
lämmin tapahtuma, jossa ei toimitta-
jia ollut läsnä. Valtakunnan ykköslehti
ei malttanut olla uutisoimatta Solan-
gen ilmestymistä kullankaivajien juh-
lille Tankavaarassa otsikolla ”Legendan
viimeinen sumutus”.

Lapin Kansa ja sen toimittaja Vil-
ma Ruokoski paikkasivat suomalaisen
lehdistön mainetta julkaisemalla vii-
konloppunumerossa 2. elokuuta yli 4-
sivuisen artikkelin Petronellasta, Solan-
gen ja Jennyn vierailusta sekä kullan-
kaivajien juhlasta.

Uuden sukupolven ystävät
Solange palasi Lapin vierailun jälkeen
Hollannin kautta kotiinsa San Francis-
coon. Petronellan paluu Lappiin 65
vuoden pakomatkan jälkeen loi uusia
ja kestäviä ystävyyssuhteita, joiden
kautta legenda jatkaa elämäänsä ja saa
uusia muotoja. Moni suomalainen
kullankaivaja vieraili Solange van der
Moerin luona ja hänen viinitilallaan
Kaliforniassa syyskesällä 2016, jolloin
Eldoradon vanhoilla kultakentillä
Placervillessä pidettiin kullanhuuh-
donnan MM-kisat.

Jotakin syvää dramatiikka oli ilmassa
silloin, kun Jenny Tankavaarassa lau-
loi kullankaivajille suomeksi ”Lapin
luonto luo outoa taikaa…” Laulun ai-
kana ryöpsähti raju ukkoskuuro rum-
muttamaan taustamusiikkia juhlapai-
kan kattoon, pesemään pois kaikki
menneisyyden ikävät muistot. Hetkeä
myöhemmin Solange oli leikkaamassa
uuden sukupolven kullankaivajille juh-
lakakkua yhdistyksen perustamisen 65.
juhlavuoden kunniaksi kuten äitinsä
vuosikymmeniä sitten.

Se oli yhden tarinan loppu ja uu-
den alku. 

LISÄTIETOA:
https://www.facebook.com/findingpetronella
http://www.kultahippu.fi/tarinat-2/lemmenjoki/tunnelmapaloja-petronellan-jalanjaljilta/
http://www.kultahippu.fi/tarinat-2/lemmenjoki/petronella-legenda-vailla-vertaa/

Jenny laulaa kullankaivajille ”Lapin luon-
to luo outoa taikaa”.

Jenny ja Annukka lähdössä raskaine kantamuksineen Tankavaarasta 10 vuorokauden ja
115 km vaellukselle Sotajoen, Ivalojoen ja Kutturan kautta Lemmenjoelle Petronellan ja-
lanjäljillä. Jopperi-koiran katoaminen Appisjoensuun tienoilla aiheutti kymmenien kilo-
metrien ylimääräisen taipaleen muutenkin vaativalla retkellä.

Lähtöhalaus Tolosjoen rannalla Hirvas-Niilan talolla oli täynnä riemua ja jännitystä. Jen-
ny saa halauksen Maunon Sepolta. 
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12.6.1949 Saapuu laivalla Tukholmasta Turkuun,
esiintyy lehtinaisena.

15.6.–24.7. Asuu Helsingissä hotelli Domus Aca-
demicassa ja Andreasssa, molempien laskut jäävät
maksamatta. Vierailee Aulangolla Maailman III
Metsäkongressissa, Lahdessa, Kotkassa Olavi Virran
luona, Frenckellin (Helsingin apulaiskaupunginjoh-
tajan) vieraana, poliisi takavarikoi passin ja määrää
puhutteluun maanantaina 25.7.

24.7. Tapaa Helsingin rautatieasemalla kaksi toimit-
tajaa, jotka ovat lähdössä automatkalle Lappiin.
Toinen heistä on Erkki Savolainen. Lyöttäytyy mu-
kaan ja lähtevät pohjoiseen. Matkalla kertoo vai-
keuksistaan ja toimittajat jättävät hänet Ouluun an-
taen pienehkön summan rahaa.

27.7. Matkustaa junalla Oulusta Rovaniemelle ja
nousee iltapäivällä Ivaloon menevään linja-autoon,
jossa tapaa geologi Klaus Säynäjärven. Klaus kertoo
kullasta ja kullankaivusta. Petronella kiinnostuu ja
pyytää päästä mukaan.

28.7.–11.8. Kuljetaan yli sadan kilometrin matka
Laanilasta Tolosjoelle, Papinhaminaan, Pahaojalle,
Ivalojoen Kultalaan, Kutturaan, Litmuorvaaraan,
Karvaselkään, Viibustuntureille ja Lemmenjoelle.

13.8. Tullaan Morganojaa Veikko Kangasniemen
valtauksen kautta Korhosen ja Pellisen kämpälle,
jonne Petronella jää viikoksi Klausin ottaessa näyt-
teitä.

21.8.–26.8. Palataan veneellä Inariin, Ivaloon ja
Vuotsoon, käydään Kopsusjärvellä, Hirvas-Niilalla,
Papinhaminassa ja Klaus palaa etelään.

28.8. Petronella matkustaa takaisin Inariin ja tapaa
siellä Raumalan Aaron, joka lupautuu viemään hä-
net takaisin Lemmenjoelle. Lainaa syysretkivaatteet
Kareen pariskunnalta Inarista.

30.7.–24.9. Toimii Korhosen/ Kokon/ Pellisen/ Iso-
lan -porukan kokkina ja emäntänä. Niilo Raumala
houkuttelee käväisemään Inarissa ja Ivalossa.

28.9. Suojelupoliisi pidättää Petronellan Ivalon
Majalassa, tämä antaa vääriä henkilötietoja.

Sylvia Petronella Antoínette van der Moer
11.9.1923–28.1.2014

30.9. Siirretään Rovaniemelle ja sieltä lokakuun al-
kupäivinä junalla Helsinkiin Suojelupoliisin kuulus-
teltavaksi.

18.10. Helsingin Raastuvanoikeus antaa tuomion-
sa: 21 000 markkaa päiväsakkoa tai 70 päivää van-
kilaa hotellipetoksesta ja valuuttamääräysten rikko-
misesta, 10 000 markkaa laittomasta valuutan myyn-
nistä, 12 882 markkaa Domus-hotellin laskuista.

22.10. Karkotetaan Suomesta. Laskut ja sakot on
maksettu, kerrottiin Paula Korhoselle, joka oli tuo-
massa rahoja miehensä Kullervon, LKL:n puheen-
johtajan määräyksestä. Petronella matkustaa ”kruu-
nun kyydillä” laivalla Kööpenhaminaan ja sieltä
Hollantiin.

1969 Muuttaa Hollannista Amerikkaan ja San Fran-
ciscoon tyttärensä, 1955 syntyneen Solangen, kans-
sa.

2013 Valokuvaaja, eräkouluttaja ja eräopas Jennifer
O’Connell tutustuu Petronellaan ja Solangeen, kuu-
lee kertomuksen kulkemisesta Lappiin ja elämisestä
kullankaivajien kanssa.

2014 Sylvia Annick Petronella Van Der Moer kuo-
lee 90-vuotiaana tiistaina 28. tammikuuta. Ennen
kuolemaansa hän esittää toivomuksensa saada vii-
meisen leposijansa Lemmenjoelta. Jenny avaa netti-
sivut Petronellan elämästä, seikkailuista Suomessa
ja kuolemasta. Tieto kuolemasta tulee Suomeen.
Sieltä se tavoittaa kirjailija Seppo J. Partasen, hänen
ollessaan tutustumassa Kalifornian vanhoihin kul-
takenttiin. Seppo tapaa Solangen ja Jennyn Inarissa
ja Tankavaarassa heinä-elokuun vaihteessa.
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PAKKASEN JA
LUMEN LUOTA POIS

Viime vuoden lopulla maanittelin vai-
moani, eikö voitaisi vähäksi aikaa läh-
teä jonnekin lämpimämpään paikkaan
kun talvi on alkanut? Vaimoni oli al-
kusyksystä poikamme kanssa päässyt
reissaamaan Norjan
mahtavissa maisemis-
sa, mutta itse olin pe-
ruuttanut lähtöni, ve-
doten pahimpaan
stressijaksoon Raman-
mikroskooppini ra-
kentelussa. Uudesta
reissusta onnistuttiin
aikanaan sopimaan.

Mallorca valikoitui
matkan kohteeksi mo-
nestakin syystä. Vaik-
kakin Mindatissa alu-
een geologia ei näyttä-
nyt tarjoavan kovin
mielenkiintoista vali-
koimaa, oli saarella

vuoria, tasankoja, komeita kallioran-
toja ja hieno kasvisto. Tämän tiesim-
me jo edellisestä reissustamme saarelle
reilu kymmenen vuotta aiemmin. Li-
säksi en pidä pitkistä lennoista ja Mal-
lorcalla on sentään vehreämpi ja leu-
dompi talvi, vaikkei helleaaltoa saarel-
ta kannattanut keskitalvella odottaa.

TALVI MAINIO AIKA VIERAILLA
TUTUSTUA MALLORCAAN

Meillä oli majapaikkana vuokrakolmio
Deian pikkukylässä, kukkuloilla Mal-
lorcan länsirannikolla. Tämä tarkoitti
sitä, että vuokra-auto oli hankittava
heti kättelyssä. Kuultuamme miten jär-

kyttävän paljon turiste-
ja sesonkiaikaan käy,
olimme todella tyyty-
väisiä, että saavuimme
saarelle talvella. Länsi-
rannikon vuoristotiet
ovat nimittäin kapeita ja
paikoin todella kiemu-
raisia. Mutkissa saattoi
lisäksi kalliotörmän ta-
kaa ilmaantua äkkiä
vaikkapa linja-auto, ja
pienen henkilöautom-
me oli silmänräpäykses-
sä löydettävä peräänty-
mis- tai pysähtymiskoh-
ta, kunnes matkaa sai
taas jatkaa. Heikkoher-

Mallorca
Sitruunapuita, kiviä ja gemmologihaastattelu

And all I can see is just a yellow lemon-tree
Fool’s Garden laulu

Teksti ja kuvat: Joel Dyer

Äitilammas vahtii, ettei karitsa karkaa tutkimaan satunnaisia matkailijoita.
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moisille en suosittele näitä kokemuk-
sia ainakaan erittäin ruuhkaisena ja
kuumana sesonkiaikana. Talvikaudel-
la oli toki monia paikkoja suljettu,
mutta toisaalta jonoja auki olleisiin
kohteisiin ei juuri ollut.

Sollerin kaupungissa piti nettisivus-
ton mukaan olla talvella luonnontie-
teellinen museo avoin-
na tiettyinä päivinä.
Lähdimme siis toiveik-
kaana ajamaan kau-
punkiin, itselläni suuria
odotuksia mielessäni.
Kun saavuimme pai-
kalle, lipputoimiston
virkailija sanoi, että ei
museo ole auki, vain
kasvitieteellinen puu-
tarha. Näin yksi Mal-
lorca-reissun kohokoh-
dista suli valitettavasti
pois. Kävelimme ym-
päriinsä puutarhassa ja
ostin mukaani espan-
jankielisen kirjan Mal-

lorcan kämmekkälajeista.

PATIKOINTIA
JA GEOLOGIAA

Yhtenä matkamme tarkoituksena oli
itselläni tutustua Baleaarien geolo-
giaan. Lähinnä tuli tutustuttua maja-

paikkamme ja maisemien vuoksi län-
sirannikolla sijaitsevan, komean
Tramuntana-vuoriston kukkuloiden ja
kalliotörmien kivi- sekä kasvilajistoon.

Tramuntanan vuoristo kohoaa pai-
koin yli tuhannen metrin korkeuteen
ja reilun kymmenen kilometrin patik-
karetkellä Deiasta Sollerin kaupunkiin

katselimme 200–300
metrin korkeudelta
mahtavia rannikko-
maisemia, nautimme
sitruuna- ja appelsiini-
puiden värikkyydestä
ja pysähdyimme välil-
lä katselemaan mitä
paikalliset vuohet puu-
hasivat katraineen.

Erityisen mielekästä
itselleni oli nähdä kes-
kellä talvea tuttuja tat-
teja, valmuskoita ja
rouskuja vehreän kalk-
kikivisen maaston kes-
kellä, mutta sienten
pienen määrän vuoksi

Paratiisimainen lahti Fomentorin niemimaalla.

Konglomeraattia, kivettynyttä soraa, eräässä tyypillisessä kiviaidassa.
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tyydyin vain kuvaamaan niitä. Pati-
kointi on erittäin suosittua Mallorcal-
la, samoin vuoristopyöräily, ja suosit-
telemme lämpimästi johonkin merkit-
tyyn reittiin tutustumista, oman kun-
totasonsa mukaisesti.

Mallorcan geologia on nuorta, sa-
noisiko enintään teini-ikäistä Suomen
peruskallioon verrattuna. Kun Suo-
messa kivilajisto on keskimäärin yli
1500 miljoonaa vuotta (Ma) vanhaa,
on Tramuntanan vuoristo syntynyt
enimmäkseen mesotsooisella kaudella
noin 325–66 Ma sitten, mutta hieman
vanhempaakin kalliota löytyy tietyistä
paikoista Länsirannikolla. Omien ha-
vaintojeni mukaan länsirannikolta löy-
tyy erilaisten kalkkikivien lisäksi jon-
kin verran hiekka- ja savikiveä sekä
konglomeraatteja. Kari mailasi, että
saaren koilliskulmasta saattaisi löytää
vulkaanisen intruusion jälkiä, joten
sielläkin kävimme ajelemassa, kun mai-
sematkin olivat upeita ja sää suosi meitä
reilun 15 asteen päivälämpötiloilla ja
auringonpaisteella.

kenteli gemmologian alalla yli 20 vuot-
ta synnyinmaassani Kanadassa, joten
halusin siitäkin asiasta vaihtaa hänen
kanssaan pari sanaa. Tämä miellyttävä
ja älykäs henkilö on kirjoituksissaan
suorasukainen, eipä epäröi tuoda esil-
le omia näkemyksiään niin gemmolo-
giasta kuin esim. Brexitista, sillä Geof-
frey on syntyjään brittiläinen.

Haastattelumme ei tapahtunut
Geoffrey Dominyn “gemmo-laborato-
riossa” Palmassa, koska viime vuosina-
han Geoffrey on täysin omistautunut
gemmologisen opetusmateriaalin ja
muun kirjallisuuden tuottamiseen.
Tapasimme herran Deiassa ja sieltä läh-
dimme tutustumaan Fornalutzin sekä
Valledemossan kyliin jonkin matkaa
meiltä. Kävellessämme ja lounastaes-
samme kotoisessa kuppilassa kävimme
läpi haastattelukysymyksiä, joihin
Geoffrey oli jo aiemmin vastannut ly-
hyesti sähköpostitse. Näin oli helpom-
pi jutella myös asian vierestä, eikä
unohtunut mielestä mitä toinen oli
sanonut keskeisistä asioista.

logical Institute of Americaan (GIA)
Kaliforniaan. Minua ei kuitenkaan
kiinnostanut oikein jalokivien myyn-
ti, vaan tiede niiden takana.

Oliko vaikea päästä alaan sisälle ja
mitkä asiat ovat olleet haasteellisia
alalla?

Gemmologia on siitä hieno ala, että
hyvin monenlaisia työtehtäviä on tar-
jolla. Vähittäismyyntisektori on prob-
lemaattinen, sillä jalokivifirmat eivät
tunnu olevan innokkaita palkkaamaan
gemmologian koulutuksen saaneita
työntekijöitä. Tämä on nurinkurinen
tilanne, sillä jalokiviala nojautuu vah-
vasti luonnontieteeseen ja alalla menes-
tyäkseen pitäisi omata hyvä tietotaito
ja luottamus omaan osaamiseen. Tär-
keintä myyntialalla on vankkumaton
tieto myymistään tuotteista ja tämän
mukana tuleva luottamus itseensä.

Onko sinua yhtäläisesti kiinnostu-
nut jalokivien myynti, hionta, arvi-
ointi ja koulutus?

Mielelläni oppisin jalokivien hion-
taa, mutta nykyiset kiireeni mm. ope-
tuspuolella vievät kaiken aikani. Toi-
min yhteensä 26 vuotta jalokivien ar-
vioijana. Tänä aikana työ muuttui
koko ajan monimutkaisemmaksi ja silti
korvaus nousi koko aikana vain 10
prosenttia, joka tuntuu erikoiselta. Ja-
lokivien arvioinnin vaikeusastetta ovat
nostaneet alati kasvanut määrä synteet-
tisiä ja käsiteltyjä jalokiviä sekä korui-
hin istutetut mikrokokoiset, hankalasti
tutkittavat viistekivet.

Miten koet jalokivialan muuttuneen
urasi alkuajoista?

Sinänsä jalokivialan perusluonne on
pysynyt samana, mutta juuri synteet-
tiset ja käsitellyt jalokivet ovat moni-
mutkaistaneet markkinoita. Korkealaa-
tuisten raakakivien määrä on monen
jalokiven kohdalla käynyt vähiin ja
näiden hinnat ovat karanneet käsistä.
Tämä on johtanut siihen, että valtaosa
kauppiaista on siirtynyt myymään
alempien hinta- ja laatuluokkien kiviä.

Tuntuu siltä, että huippuluokan tai
vaihtoehtoisen materiaalin myynnin
sijasta jalokiviliikkeet kilpailevat enim-
mäkseen vain hintatekijällä. Ja usein
käy niin, että kuluttaja ostaa sieltä mis-
tä halvimmalla saa.

EPÄTYYPILLINEN
GEMMOLOGIHAASTATTELU

Toisena matkamme tarkoituksena tai
sivujuonteena oli tavata ja haastatella
erästä gemmologia, joka asuu nykyi-
sin Mallorcalla. Hän on Geoffrey Do-
miny ja joillekin lukijoillemme jo tut-
tu aikaisemmista Mineralian kirjalli-
suusartikkeleista. Geoffreyhan työs-

Hymyile nyt edes vähän, sanoi gemmologi Geoffrey Dominy, Fornalutzin haastattelukäve-
lyllämme. Kuva: Kristiina Dyer

KYMMENEN KYSYMYSTÄ
GEMMOLOGILLE

Koska ja miten kiinnostuit gemmo-
logiasta?

Sain 9-vuotiaana mikroskoopin ja
tutkin innokkaasti kaikkea sen avulla.
Biologia veti minua eniten puoleensa.
Parikymppisenä minulle tarjottiin alan
töitä, juuri kun olin lähdössä Gemmo-
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Millaisena näet gemmologikoulu-
tuksen tilanteen?

Mielestäni jalokivet ovat yksi mo-
nimutkaisimmasta myyntiartikkeleista,
varsinkin kun ottaa huomioon alan
viimeaikaisen kehityksen. Tämän
vuoksi pitäisi jalokivien myyjillä olla
vähintäänkin perustietämys kaikista
myymistään tuotteista. Silti myynti-
alalla tuntuu olevan vastahakoisuutta
kouluttaa henkilökuntaansa. Ehkä jot-
kut tahot pelkäävät, että gemmologik-
si koulutetut myyjät saattaisivat ken-
ties kyseenalaistaa joitakin myynnissä
olevien tuotteiden laatuja.

Tämä tuntuu mielestäni lyhytnäköi-
seltä politiikalta ja paras pitkän linjan
sijoitus olisi juuri kouluttaa henkilö-
kuntaansa gemmologiassa.

Esiintyykö sinusta geologien ja gem-
mologien välillä joskus kitkaa?

Ilman muuta näin joskus kokemuk-
seni mukaan on. Ehkä gemmologit
näyttäytyvät geologeille ihmisinä, jot-
ka rikkovat ja turmelevat hienoja
luonnonkiteitä. Toisaalta, gemmologi-
assa ja mineralogiassa on taustalla pal-
jon yhteistä tiedettä ja tämä tulee hel-
posti ilmi, jos tutustuu myös gemmo-
logian kurssitarjontaan.

Onko gemmologian alalla paljon eli-
tismiä ja nurkkakuntaisuutta?

Noel Gallagher Oasis-yhtyeestä sa-
noi kerran, että jos kerrot tarpeeksi isol-
le joukolle olevasi maailman paras bän-
di niin 50 prosenttia lopulta uskoo si-
nuun. Totta kai tällä alalla on elitismiä
niin koulutus- kuin myyntisektorilla.
Mutta eikö näin ole melkein millä ta-
hansa alalla? Itse en ole koskaan pii-
tannut jonkun firman seinällä olevista
diplomeista, vaan keskityn aitoon tie-
tämykseen ja osaamiseen. Todellinen
tietotaito erottaa kyllä äkkiä jyvät aka-
noista.

Miten geologia voi hyötyä gemmo-
logiasta ja toisin päin?

Nämä kaksi luonnontieteen haaraa
ovat erottamattomasti sidoksissa toi-
siinsa. Paras tapa hyötyä toisistaan on
suhtautua avoimesti eri asioihin eikä
juuttua kritiikkiin. Näin rakentuu sy-
vempi ymmärrys toista erikoistumisa-
laa kohden ja voidaan niin sanotusti
nähdä metsä puilta.

Onko sinulla joitakin keskeisiä aja-
tuksia tämän päivän jalokivialasta?

Erityisesti synteettisten timanttien
markkinoille tulo on tuonut ennennä-
kemättömiä haasteita koko alalle. Jos
luulemme, että selviämme näistä haas-
teista ilman kunnollista kouluttautu-
mista ja varustautumista, olemme pa-
hasti hakoteillä. Minun käy sääli eri-
tyisesti niitä kohtaan, jotka toimivat
vähittäisalalla, sillä usein heillä ei ole
riittäviä aseita, millä puolustautua vai-
keassa tilanteessa.

Lopuksi, mitkä ongelmat tulevat
mielestäsi olemaan jatkossa vaikeim-
mat haasteet?

Kolmella sanalla: synteettiset, käsi-
tellyt ja “ehostetut” (“enhanced”) jalo-
kivet. Jos et ole tekniikan ja tiedon suh-
teen ajan tasalla näistä asioista, on pa-
rempi hakeutua muulle alalle töihin.

TULIAISEKSI VALITTU JOUKKO
PAIKALLISIA KIVIÄ

Vaikka Mallorcalta voi olla vaikea löy-
tää monia mineraalien kiteitä, on siel-
lä – kuten mainittua – erilaisia sedi-
menttikiviä. Poimin eri paikkakunnil-
ta kalkkikiveä, dolomiittia, hiekkaki-
veä, jopa korukiviksi toisinaan sopivaa
breksiaa. Onnistuin myös saaren luo-
teiskolkan rannalta löytämään vulkaa-
nisempia kivilajeja. Kaikkia näytteitä
aion sahata ja kiillottaa, sitten tutkia
mikroskoopilla. Saa nähdä pystyykö

ramanmikroskooppini erottamaan
joukosta myös kalsiitin sisarmineraa-
lia aragoniittia, jos ei kivestä, niin ken-
ties simpukankuoresta.

Fomentorin niemimaa, jyrkkine si-
nisestä merestä nousevine kallioineen
oli upea kokemus. Saaren tietyissä ran-
tatörmissä oli erikoisimpia kerrostu-
mia, mitä olen tähän asti elämässäni
nähnyt. Kaiken kaikkiaan, matka oli
antoisa, ja Mallorcan viinitkin tuntu-
vat kehittyneen viime vuosina varsin
laadukkaiksi. En epäröisi käydä saarella
vähintään vielä kerran ja tutkia paikal-
lista geologiaa tuolloin tarkemmin. 

Fomentorin niemimaa on vaikuttava ja mie-
lenkiintoinen paikka käydä.

Kirjoittaja nenä maassa, kuten tapana. Port de Sollerista löytyi myös vulkaanista kiveä
hieman. Kuva: Kristiina Dyer

Deian rannan muodostelmat.
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O limme lomareissulla Sri
Lankassa helmikuussa
2017. Hotellimme si-
jaitsi Mt. Laviniassa 15
kilometriä Colombosta

etelään. Alueella oli runsaasti jalokivi-
kauppoja, joissa korujen lisäksi oli run-
saasti tarjolla hiottuja irtokiviä.

Pääasiassa näyteikkunoissa kimmel-
sivät eriväriset safiirit. Huomio kiin-
nittyi eri kvartsimuunnoksiin: ametis-
ti, sitriini ym. todennäköisesti synteet-
tisiä, sinisiä säteilytettyjä topaaseja ja
kaikkea sitä kivitavaraa, jota netissä on

Jussi Kuosmanen    Kuvat: Raija Lipponen

runsaasti tarjolla. Kaupasta kysellessä
löytyi muutakin. Spinelli, krysoberyl-
li, kornerupiini, sinhaliitti ja zirkoni
olivat yleistä varastotavaraa.

Törmäsin kerran jopa noin 2 ct taaf-
feiittiin, joita oli useita tarjolla, hieno-
ja violetteja hintaan 300 dollaria kpl.
Muistuttivat liiaksi ametisteja. Vaikka
kiven olisi saanut (sadalla) 10 dollaril-
la, riski väärennöksistä oli liian suuri.
Aitoustodistus olisi tietysti sisältynyt
hintaan. Refraktometriä tai polaris-
kooppia ei liikkeistä löytynyt, miten-
köhän osasivat tunnistaa? Muita erikoi-

suuksia, joita tarjottiin, olivat värittö-
mät kordieriitit ja enstatiitit.

En kovinkaan aktiivisesti hakenut
hiottuja kiviä, vaan päällimmäinen
mielenkiinto kohdistui raakakiviin.
Niitä ei kovin yleisesti ollut tarjolla,
koska raakakivien maastavienti on Sri
Lankan lain mukaan kiellettyä. Kyse-
lin oppaalta ja kividiilereiltä, minkä-
köhän suuruusluokan tuomioita tullis-
sa kiinni jääneille on langetettu. Turis-
tit kuuleman mukaan säästyvät kivien
takavarikoinnilla, eivät ainakaan olleet
kuulleet kovemmista rangaistuksista.

Jalokivien kaupunki

Sri Lankassa
Ratnapura

Sri Lankan jalokivikaupan keskus on Ratnapuran jalokivikatu sivukujineen. Kaupankäynnissä heijastuvat satojen vuosien perinteet jaloki-
vien myynnissä.
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Parin vuoden linnatuomio Sri Lankan
vankilassa ei houkutellut.

Virallisesti raakakivien viennin olisi
voinut hoitaa siten, että kauppias toi-
mittaa kivet sinetöidyssä laatikossa len-

Ratnapuran alueen jalokivisoraa: safiireja, krysoberylli, spinelli ja granaatti. Kivien läpimitat 4–11 mm. Kivet on hankittu Tauno Parosen
kivikaupasta jo 1970-luvulla. Tauno osti jalokiviään tuolloin Länsi-Saksasta. Kokoelma ja kuva: Kari A. Kinnunen

tokentän tullin, josta ne saisi noin 150
dollarin korvausta vastaan pois lähti-
essään. Päätin pitää hankinnat koh-
tuullisella tasolla ja hajauttaa kivipake-
tit laukkuihin ja taskuihin. Pois lähti-

essä Colombon lentokentällä oli neljä
eri turvatarkastusta ja kaksi läpivalai-
sua, jossa mm. kengät tutkittiin erik-
seen, joten kengän korkoon ei kanna-
ta piilottaa. Tullimiehet ja turvatarkas-
tajat eivät olleet laisinkaan kiinnostu-
neita kivistä, vaikka he ne ehkä havait-
sivatkin, etsivät kai aseita ja räjähteitä.

Kaupankäynti
vaatii tietämystä
Kivien ostaminen ei ollutkaan aina
ihan helppoa. Ensikontaktilla myyjään,
ilmoitettiin minkälaiset kivet kiinnos-
tavat. Kerroin hakevani paikallisia raa-
kakiviä kuten spinelliä, zirkonia, sin-
haliittia ja kaikkia erikoisempia jaloki-
viä. Kului muutama päivä, kiviä alkoi
löytyä. Se oli lajittelematon muovipus-
sillinen kaivoksen ”seulanpääkiviä”
kuten safiiri, spinelli, granaatti ym.
pientä sinttiä, joille ei ilmeisesti ollut
muualta ostajaa löytynyt. Kysyivät pal-
jonko olisi valmis näistä maksamaan,
en luvannut rupiaakaan, pyysin hank-
kimaan laadukkaampaa tavaraa.

No tämän jälkeen en pystynyt kul-
kemaan yhdenkään kivikaupan ohi

Kirjoittaja Jussi Kuosmanen tutkii raakakivien tarjontaa Ratnapuran jalokivialueen sivu-
kujalla. Ostajan pitäisi tehdä ostopäätös nopeasti ja pelkästään omiin silmiinsä luottaen.
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niin, ettei joku olisi tarttunut hihaan
ja vaatinut sisälle tutkimaan uutta erää.
Kivet suurenivat, laatu parani ja hin-
takin nousi. Pyynti neljästä noin 5 ct
zirkonista oli 100 dollaria. Tarjosin 30
ja sanoin ettei yhtään enempää. Tarjo-
us sai aikaan parahduksen ja kauhean
pulinan, nousin lähteäkseni, tarjous oli
hyväksytty heti.

Tämä kuvaa sitä, ettei kaupankäynti
ole helppoa, se vaatii aikaa kärsivälli-
syyttä ja jonkinlaista tietämystä alan
hintatasosta.

Minulle näytettiin 20 ct hiottu ru-
biini, hinta 18 000 dollaria. Kivi oli
tietysti upean näköinen ja aitoustodis-
tuksella varustettu. Kun kysyin kaup-
piaalta, oliko kivi käsittelemätön ja
aito, vastaus oli että vain jumala tie-
tää. Näihin jos rahojaan sijoittaa, saa
melko varmasti näpeilleen.

Ratnapura,
”The city of gems”
Kun vakavahenkinen jalokiviharrasta-
ja pääsee rantautumaan Sri Lankaan,
on varmaankin pakko päästä Ratnapu-
ran jalokivimarkkinoille. Ratnapura
(ratna = jalokivi, pura = kaupunki) si-
jaitsee noin sata kilometriä Colombos-
ta saaren keskiosaan päin. Se on vuo-
ristoalueen juuressa. Ratnapuran ym-
päristössä on monia pieniä jalokivikai-
voksia, joiden tuotteita myydään kau-
pungin jalokivikorttelissa.

Vuokrasimme auton Colombosta.
Paikallinen käytäntö on, että auto
vuokrataan kuskin kanssa. Turisti tus-
kin pärjäisi saaren kaoottisessa liiken-
teessä kovinkaan hyvin. Ruuhkat oli-
vat pahimmat, mitä missään olen näh-
nyt, jo kadun ylitys suojatietä pitkin
oli korkean riskin hommaa.

Kuski arveli sadan kilometrin mat-
kaan kuluvan noin 2,5 tuntia. Tämä
tuntui aika pitkältä ajalta, kun kartal-
ta katsoen tie näytti aika hyvältä. To-
tuus oli kuitenkin hivenen mutkik-
kaampi. Suurimman osan aikaa ohi-
teltiin hitaampia ajoneuvoja, kallista
kaistaa käytettiin aika huoletta. Kun
soitti torvea ennen mutkaa, tiesi vas-
taantulija väistää. Välillä oli pakko pis-
tää silmät kiinni. Kyyti kulki rivakasti
ja perillä oltiin reilussa kahdessa tun-
nissa.

Kaikki jalokivikauppiaat, joille ker-
roin meneväni Ratnapuraan kiviä kat-

selemaan, kauhistelivat ja varoittelivat.
Siellä on huijareita ja taskuvarkaita,
paljon väärennöksiä. Kivien tunnistus
on siinä mielessä hankalampaa, koska
useimmat ovat veden virtauksessa pyö-
ristyneitä somerkiviä. Pinnan kiilto tai
kidemuoto ei juurikaan anna viitteitä
aitouden määritykseen. Paikallinen
hioja oli ostanut muutaman keltaisen
safiirin. Kun kivet oli hiottu ja tutkit-
tu, olivat ne osoittautuneet synteetti-
siksi. Myyjät olivat pyörittäneet myl-
lyssä synteettisiä – hyvän näppituntu-
man omaava hiojakin oli mennyt hal-
paan.

Saavuttiin Ratnapuran jalokivika-
dulle. Myyntipöytiä en nähnyt, vain
valkokaapuisia ja -hattuisia miehiä par-
veili joka puolella. Kiviä ei kuitenkaan
näkynyt missään. Näin erään miehen
kädessä pieniä safiireja, kysyin häneltä
onko spinellejä tiedossa? Kuin taika-
sauvan iskusta oli ympärilläni piiri uk-
koja, jotka kaivoivat taskustaan ja vyö-
laukuistaan jalokivimateriaalia ostetta-
vaksi. Aina kun kysyi hintaa, se oli 100
dollaria.

Kun tätä kauppaa oli käyty vähän
aikaa, ostin muutaman spinellin ja vä-
hän isomman, osin läpinäkyvän vih-
reän zirkonin. Hintaa tingittyäni mak-
soin 20 euron seteleillä. Näitä kovasti
ihmeteltiin, kelpasi kuitenkin, kun va-
kuuttelin niiden olevan vähän arvok-
kaampia kuin isot dollarit. Ensi ker-

ralla kannattaa varata pieniä dollarise-
teleitä mukaan, täten kaupankäynti on
helpommin hallittavaa. Rupiatkin oli-
sivat kelvanneet, mutta arvon mietti-
minen ja muuttaminen kotivaluuttaan
ei luonnistu kovin nopeissa tilanteissa.

Suuremmalta jalokivikadulta kään-
tyi pienempi kuja. Kuja oli täynnä val-
kokaapuisia miehiä, yhtään valkoihois-
ta ei näkynyt missään. Sanoin oppaal-
le, että kävelläänpäs tuosta läpi. Hän
ehdotti, että mentäisiin mieluummin
siisteihin ja hienoihin jalokiviliikkeisiin
pääkadun varrelle, mentiin kuitenkin
kujalle. Kauppiaita parveili ja nyki hi-
hasta kuin Marokon basaarissa. Vointi
tuntui tukalalta. Lämpöä oli noin 30
celsiusta. Pakokauhu helpotti vasta pie-
nellä torilla.

Torin laidalla oli pieniä, kioskia
muistuttavia pömpeleitä. Sisällä istui-
vat valkokalottiset kivien ostajat. Seu-
rasin olan yli, kuinka kaivajat myivät
pieniä noin 5 mm safiireita kivipape-
rissa ostajalle. Paljonko he siitä parce-
lista saivat, sitä en nähnyt. Mutta tämä
kyllä kertoo siitä, miten epätoivoista
tavaraa on kaupan. Tällaisen hivakan
saisi nettimarkkinoilta viidellä dollarilla
– ilmaiseksi kotiin toimitettuna. Tässä
kohta todettiin, että eiköhän tämä ole
nähty.

Tällä muutaman tunnin vierailulla
ei juuri päässyt selville siitä, minkälaista
tavaraa markkinoilta voisi parhaimmil-

Raakajalokivien ostokioski Ratnapurassa. Ostaja tutkii kaivajan tarjomia kiviä voimak-
kaalla taskulampulla hiontakelpoisuuden arvioimiseksi.
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laan saada. Pitäisi jäädä yöksi ja käyt-
tää aikaa, istua rauhassa kadunkulmas-
sa ja kertoa kauppiaille mitä etsii. Tar-
jontaa varmaan löytyisi, kun vaan olisi
malttia seuloa tätä ylitarjontaa. Köy-
hienkin pitää elää, mutta rahat pois
turistilta -meininki oli kyllä vallalla.
Nykyään on runsaasti hintatietoa ne-
tissä, mikään ylihinnoittelu ei enää
muuallakaan ole niin helppoa kuin
ennen.

Tässä haluaisin nimenomaan koros-
taa, että toimitaan väkisin epämuka-
vuusalueella. Lomafiilis voi olla katkol-
la. Muuten joutuu maksamaan huo-
mattavaa ylihintaa. Liian kova kaupal-
lisuus iskee päälle joka hommassa. Tu-
ristia pidetään rahasampona, tämä vä-
hän häiritsee.

Muutamat jalokiviliikkeestä osta-
mani zirkonit, tutkittiin Mikko Åströ-
min ramanspekrtrometrillä, osoittau-
tuivat topaaseiksi. Ihmettelinkin mik-
si hiomani kiven loisto oli vähän vaa-
timaton.

Sri Lankan hiomattomien
jalokivien vientikieltoa on kierretty
kekseliäästi. Kun kivet on istutettu
kartonkiin muovikalvojen väliin,
niitä on voitu viedä. Kartan kivet
ovat safiireja, granaattia, kuukiveä,
zirkonia, topaasia ja kordieriittia.
Kuvan kokoelma on ostettu intia-
laiselta kauppiaalta Helsingistä
kirpputorilla parilla eurolla.
Kokoelma ja kuva:
Kari A. Kinnunen

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
Raman-mikroskooppi mineraali- ja jalokivitunnistukseen

Tarjoan asiakkaille seuraavia palveluita edullisesti: (+ postikulut)
mineraalien ja jalokivien tunnistusapu:
perusRaman + raportti + makro/mikrokuvat =30 € (+ALV ainakin firmoille)
jos hankala näyte ja vaatii monet Raman-ajot ja muuta niin 60 €
näytteiden valokuvausta aina 0,2 mm kuva-aloihin asti
pintahieiden ja epoksinappien valmistus, laboratorioanalyysit tunnistukseen:
pintahieen tekeminen 20 € / näyte (0,25 mikroniin kiillotus)
epoksinappi 40 € / näyte (0,25 mikroniin kiillotus)
Ramananalyysit mineraalien tunnistukseen
Jos yksityishenkilö tilaa useita analyyseja, alennus esim. 20–25 €/ näyte, jos perusRaman plus kuvaus.

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

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

Innokkaalle kivituristille voi tulla
vastaan houkutteleva tarjous osuudes-
ta omaan jalokivikaivokseen. Loppu-
tili nykyisestä työstä ja mainariksi Sri

Lankaan? Tosi houkutteleva tulevai-
suudenkuva. Lue varoituksen sana:
http://www.wildfishgems.com/
how2mine. 
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Viron palavakiveä
louhitaan ja museoidaan

Teksti: Jukka Hildén
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P alavakiven kaivostoimin-
ta alkoi Koillis-Virossa
vuonna 1916. Tällöin
Järven kartanon mailta
louhittiin ensimmäinen

22-vaunullinen koe-erä Pietariin vie-
täväksi. Kokeet osoittautuivat niin suo-
tuisiksi, että kartanon lähelle avattiin
ensimmäinen avolouhos 1919 (Pavan-
de). Ensimmäinen kaivosperä ajettiin
Kukruseen vuonna 1920. Tämän taa-
jaman nimestä tulee palavakiven eng-
lanninkielinen nimi kukersite (kuker-
siitti).

Viron ensimmäisen itsenäisyyden
aikana louhinta maassa oli vaatimaton-
ta, niin määrällisesti kuin teknisestikin.
Miehitysvuoteen 1940 tullessa palava-
kiveä oli louhittu yhteensä 11 miljoo-
naa tonnia, eli suurin piirtein saman
verran kuin nykyään louhitaan puoles-
sa vuodessa.

”Esku”-ekskavaattori
Kun Virosta tuli Neuvostoliiton osa,
tuotanto kasvoi huimasti. Huippu-
vuonna 1980 louhittiin 32–46 miljoo-
naa tonnia (lähteestä riippuen – tuo-
tantoluvut eivät aina olleet luotettavia).
Nämä kivitonnit tuotettiin etenkin
Leningradin alueen energiatarpeen tyy-
dyttämiseen. 1960 ja -70 luvuilla Koil-
lis-Viroon rakennettiin kaksi mam-
muttimaista voimalaitosta, jotka jau-
hoivat palavakivestä sähköä Leningra-
din tarpeisiin, kunnes Sosnovyi Borin
ydinvoimala otettiin käyttöön, mikä
vähensi palavakiven kysyntää.

Neuvostoaikana palavakiven lou-
hinta oli huippuunsa koneellistettua
massatuotantoa. Käytössä oli valtavia
kaivinkoneita. Puhutaan eräästä Esku-
nimisestä mammuttimaisesta ”ekska-
vaattorista”, jonka hytissä saattoi pela-
ta koripalloa ja jonka kauha kuljetti mu-
kanaan paria pikkuautoa. Sen moot-
tori oli niin iso, että sinne saattoi men-
nä yhdestä ovesta sisään ja poistua toi-
sesta. Huittisten hullun miehen tavoin
kone söi enemmän kuin tienasi – ku-
lutti enemmän energiaa kuin mitä lou-
hittu öljyliuske tuotti takaisin! Tämä
ei ollut ongelmana eikä minäkään Neu-
vostoliitossa! Jos viralliset tavoitteet jäi-
vät saavuttamatta, ei häikäilty väären-
tää tuotantolukuja! Näin kertovat iäk-
käät eestiläiset kokemastaan kolhoosi-
taloudesta. Viimein jättimaa romahti

painonsa alla kuin lopetettu kaivos, sen
yllä olevien kattomassojen sortuessa.

Viron Siperia
Viron ensimmäisen itsenäisyyden ajan
kaivosmiestä ja louhimistapaa kuvail-
laan näin: ”Viron teollisuustyöläisten
perheeseen astui uusi työntekijä – kai-
vosmies”. Tämä nimi ei kuulostanut
noina vuosina mitenkään houkuttele-
valta. Viron ensimmäisiä kaivosmiehiä
olivat läheisten kartanoiden muona-
miehet, rengit ja muut vähävaraiset.
Työolot olivat äärimmäisen kurjat.
Kaikki tehtiin käsin. Kaivosmiehen
tärkeimpiä työvälineitä olivat kirves,
kanki ja lapio.

Aikaa myöten työ koneellistui. Vi-
ron ensimmäisen itsenäisyyden loppu-
vuosina tulivat paikoin käyttöön pai-
neilma- ja sähköporat. Kansan suusta
ei kuitenkaan kadonnut palavakivialu-
eesta käytetty nimitys ”Viron Siperia”

Vaikka palavakivi on fossiilisena
polttoaineena suhteellisen köyhää, joh-
tuen sen runsaasta mineraalipitoisuu-
desta, niin tästä huolimatta se on Vi-
ron markkinoilla kilpailukykyistä
tuontiraakaöljyyn nähden. Tämä joh-
tuu kolmesta syystä: 1) kuljetusmatkat
voimalaitoksiin ovat lyhyet, 2) ominai-
suuksiensa puolesta – lämpöarvo, öl-
jyn saantimäärät, rikin vähyys – Viron
öljyliuske on maailman parhaita ja 3)
rikkaampien fossiilisten polttoaineiden
(maaöljy ja -kaasu) lähteiltä tänne on
pitkä matka.

Virossa on maailman
suurin palavakivikaivos
Aivan valtaosa Virossa louhitusta pa-
lavakivestä menee energiantuotantoon.
Vuonna 2012 noin 70 prosenttia lou-
hitusta kivestä meni sähköntuottoon,
27 prosenttia öljyjen tuotantoon ja 3
prosenttia muuhun, kuten lämmön
tuotantoon. Viro on tänään maailman
ainoa maa, jossa energiahuolto perus-
tuu ensisijassa palavakiveen. Maa pyr-
kii rajoittamaan tuotannon vuosittain
enintään 20 miljoonaan tonniin, jol-
loin varat riittäisivät 20–25 vuodeksi.
Esimerkiksi vuonna 2012 tuotanto oli
noin 16 miljoonaa tonnia.

Viime sotien jälkeen alkoi maaöljyn
käytön voittokulku maailmalla öljy-
liuskeeseen nähden, mutta öljykriisi
vuonna 1973 muutti kaiken. Palava-

Palavakiven
kaivos Pohjois-
Virossa. Kuva:
Wikipedia
Commons
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kiven tuotanto alkoi jälleen lisääntyä,
ollen Virossa ehkä jopa 46 miljoonaa
tonnia huippuvuonna 1980. Tuohon
aikaan maa tuotti ehkä eniten palava-
kiveä maailmassa. Tänään louhinta-
määrät ovat jo paljon pienempiä, mutta
silti hyvin suuri osa maailman louhi-
tusta palavakivestä on edelleen Viros-
sa tuotettua.

Viron palavakivilouhokset ja -kai-
vokset ovat olleet yhden käden sormilla
laskettavia, vaikkakin suunnitelmia
uusien avaamisesta on ollut. Väike-
Pungerja on maailman suurin palava-
kivikaivos; se on maanalainen, jotkut
toiset ovat avolouhoksia. Vuonna 2006
Viro saavutti historiallisen miljardin
tonnin virstanpylvään palavakiven
kaikkien aikojen louhinnassa. Siihen
meni 90 vuotta vuodesta 1916.

Viron kaivoshankkeiden
ympäristöongelmia
Ongelmiakin on. Palavakiven poltos-
sa syntyy joka vuosi 5–7 miljoonaa
tonnia tuhkaa ja miljoona tonnia puo-
likoksia. Sitä kierrätetään hyvin vähän.
Jos jätevuoriin ei liity ympäristöongel-
mia, niin niitä voi mielestäni pitää jopa
kauniina, Pohjois-Viron muuten niin
tasaisten maisemien elävöittäjinä; on-
han tulivuorissakin tuhkakartioita.
Viron tuhkamäet ovat harmaita, kalk-
ki- ja palavakivistä koostuvat jätemäet
ruskeita ja koksimäet mustia. Näin jä-
tevuoret voi kokea kaivostoiminnan

lahjoina muuten niin laakealle maalle.
Edellytyksenä on ympäristöongelmien
saaminen kuriin.

Virossa on toisenlaatuistakin pala-
vakiveä, graptoliittisavikiveä (tai  -”lius-
ketta”, graptoliitit ovat sahanreunan
muotoisia fossiileja). Se on lämpöar-
voltaan kuitenkin paljon huonompaa
kuin palavakivi ja sisältää lisäksi rikki-
kiisua, joka poltettaessa muuttuu ym-
päristölle haitalliseksi rikkidioksidiksi.
Joutuessaan maan pinnalle hapen kans-
sa tekemisiin, nämä graptoliittikivet
voivat syttyä itsekseen palamaan, min-
kä yhteydessä pohjavesiin joutuu ih-
misille ja muille eliöille vaarallisia yh-
disteitä.

Viron fosforiittisota – jota käytiin
30 vuotta sitten ja joka oli yksi syy itä-
blokin hajoamiseen – johtui osaltaan
siitä, että tämä arvokas luonnontuote,
fosforiitti – lannoitteiden raaka-aine –
sijaitsi Tallinnan lähellä Maardussa,
juuri graptoliittisavien alla. Päästäkseen
fosforiittiin käsiksi, tuli graptoliittiki-
vi poistaa ja tämä taas saattoi syttyes-
sään saastuttaa ilman ja pohjavedet.
Asiaa ei helpottanut yhtään se, että ki-
vessä oli myös uraania ja toriumia.
Kerrotaan, että Neuvostoliitto rikasti
ensimmäisen ydinpomminsa uraanin
graptoliittisavikivestä.

Joskus myös palavakiven louhinnas-
sa syntyvistä sivukivistä koostuvat mäet
voivat syttyä itsekseen palamaan, kos-
ka niissä on kalkkikiven lisäksi mukaan

jäänyttä palavakiveä. Suurin ongelma
louhinnassa on kuitenkin pohjavesien
tason muuttuminen ja pilaantuminen.
Jokaista kaivettua palavakivitonnia
kohden tulee näet montuista poistaa
10–15 tonnia vettä. Myös kemianteol-
lisuus käyttää tätä kiveä monin tavoin
hyödykseen.

Retki maan alle
Vuonna 2002 vierailimme johtamalla-
ni louhos- ja kiviteollisuusretkellä
Kohtla-Nômmen museoidussa palava-
kivikaivoksessa. Ei kun mantteli nis-
kaan, kypärä päähän ja valot olalle.
Oppaana toiminut entinen kaivostyön-
tekijä kertoi innostuneesti vanhoista
ajoista ja louhintamenetelmistä. Jokai-
nen sai halutessaan kokeilla, miten käy
kivipora palavakiveen! Hauskinta lie-
nee ollut se, kun me aikuiset pääsim-
me kaivosjunaan! – raiteita, vaihteita
ja luolia näytti riittävän loputtomiin
niin kuin pikkupojan rautatien pie-
noismallissa.

Kaivostoiminta on osa ihmiskunnan
historiaa. Se on kertomus siitä, miten
on menty läpi harmaan, ruskean tai
kirjavan kiven. Se on kertomus ihmi-
sen yritteliäisyydestä, kekseliäisyydes-
tä ja uutteruudesta. Siksi merkittävän
kaivostyön loppuessa on oikein muse-
oida toiminta jälkipolville – jos ei mu-
seoida, niin ainakin maisemoida. Van-
ha kaivos on osa paikallista, valtiollista
tai jopa ihmiskunnan historiaa. 

Viron palavakivi
(kukersiitti) on ordo-

vikikautista kivettynyttä
mutaa. Sammaleläinten

(Bryozoa) vaaleat fossiilit
ovat siinä yleisiä. Kuva-

alan leveys on 5 cm. Kuva:
Kari A. Kinnunen
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Ylämaan spektroliittikiveä on
käytetty korukivikäytön lisäksi

1950-luvulta saakka myös luonnonkive-
nä sekä ulko- että sisätiloissa. Luonnon-
kivi tarkoittaa samaa kuin aikaisemmin
käytetty termi rakennuskivi. Viime vuo-
sina spektroliittikiven louhinta luonnon-
kivikäyttöön kuitenkin on keskeytynyt.
Korukivikäyttöön spektroliitin louhin-
ta sitä vastoin jatkuu monesta louhok-
sesta.

Paavo Härmä ja Olavi Selonen ovat
kirjoittaneet kirjan spektroliitin luon-
nonkivikäytöstä. Kirja on sekä suomek-
si että englanniksi. Kirjoittajien tarkoi-
tuksena on innostaa yrittäjiä uusien, lou-
hoksiin soveltuvien kallioalueiden etsin-
tään. Luonnonkivikäyttöön soveltuvas-
sa spektroliittikivessä pitäisi olla rakoja
mahdollisimman vähän. Tätä vaaditaan,
sillä kivestä pitäisi saada louhittua riit-
tävän kookkaita kappaleita, blokkeja,
jatkojalostukseen.

Kirjasta puuttuvat pohdinnat syistä,
jotka ovat johtaneet spektroliitin luon-
nonkivilouhinnan keskeytymiseen. Kun
tarkastelee louhintatilastoja, niin huo-
maa, että louhinta on ollut parikymmen-
tä vuotta sitten jo suurimmassa kaivos-
piirinä toimineessa louhoksessa noin
2000 tonnia vuodessa. Muut louhokset
eivät kuitenkaan ole olleet kaivospiirejä.
Mahdollisesti lainsäädännön uudet lin-
jaukset ovat vaikuttaneet tilanteeseen.
Nykyään luonnonkivilouhinta on maa-
aineslain alaista toimintaa ja vain koru-
käyttöön louhittava spektroliitti laske-
taan kaivoslain piiriin.

Kirjassa on paljon uutta mielenkiin-
toista tietoa. Itse olin siinä luulossa, että
spektroliitin kaltaista kiveä olisi Ylämaan
lisäksi vain Ukrainassa ja Kanadassa.
Kirjasta kuitenkin selviää, että saman-
kaltaista kiveä louhitaan myös Norjasta,
Madagaskarista ja Angolasta. Näiden
maiden kivistä kirjassa on edustavat ku-
vat. Ylämaan lisäksi vastaavaa kiveä ta-
vataan Suomessa myös Jaalassa ja Män-
tyharjulla. Geologeille tämä tieto on van-
hastaan tuttua, mutta ei ehkä kaikille
kiviharrastajille.

Kirjassa on erinomainen katsaus

spektroliitin louhinnan historiaan. Kir-
joittajat ehdottavat etsintöjä Ylämaalla
Ylijärven, Mätön ja Pahaojan kallioalu-
eilla. Näiltä alueilta voisi löytyä kalliois-
ta kohtia, joissa rakoilu on tarpeeksi har-
vaa ja kiven ulkonäön vaihtelu riittävän
vähäistä louhosten perustamiseen. Lisäk-
si pitäisi päästä sopimukseen louhinnas-
ta, joka jouduttaisiin tekemään ilman
kaivospiirisuojaa.

Kirjan lopussa on runsaasti kuvia koh-
teista, joissa spektroliittikiveä on Suo-
messa käytetty rakentamisen ja muisto-
merkkien osana. Ulkomaisista käyttö-
kohteista kirjassa ei ole kuvia, mutta
spektroliittia on käytetty julkisessa ra-
kentamisessa ainakin Saksassa, Italiassa,
Kiinassa, Venäjällä, Japanissa, Taiwanil-
la ja Yhdysvalloissa. Hyvää potentiaalia
kivelle tuntuisi siis löytyvän. Toivotaan
että tämä kirja rohkaisee kiviyrittäjiä et-
sintöihin ja uusien louhosten avaami-
seen.

Kiviteollisuusliitto on julkaissut myös
muita kirjoja Suomen luonnonkivistä.
Varsinkin Vehmaan rapakivigraniitin
louhoksista kertova kirja on myös kivi-
harrastajille lukemisen arvoinen. Kirjat
ovat vapaasti luettavissa netistä: http://
www.suomalainenkivi.fi/kiviteollisuus-
liitto/kiviteollisuusliiton-julkaisuja/

Ylämaan spektroliitti luonnonkivenä

Härmä, Paavo ja Selonen, Olavi (2017)
Spectrolite – a unique natural stone from
Finland. Spektroliitti – ainutlaatuinen
luonnonkivi Suomesta.

Geotekninen raportti 4.
Suomen Kiviteollisuusliitto, 33 s.

Netissä: http://www.suomalainenkivi.fi/
wp-content/uploads/2017/03/
geotechnical_report4_web.pdf

KIRJAN KIRJOITTAJAT
ovat arvostettuja luonnonkivi-
alan ammattilaisia. Paavo
Härmä on luonnonkiviesiinty-
mien tutkimuksiin erikoistunut
GTK:n geologi. FT Olavi
Selonen on valittu Vuoden
Kivimieheksi. Hän on toiminut
luonnonkivialan tutkimuspro-
fessorina GTK:n Kuopion
yksikössä.

Ylämaan Mätön spektroliittilouhos. Luonnonkivilouhoksilla louhitaan isoja
kappaleita, blokkeja, jatkojalostusta varten. Kuva: Paavo Härmä, GTK

Kari A. Kinnunen
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N ha trangin lentokentällä
jännittää, myöhemmin päi-
vällä ollaan Luc Yenissä.
Ekaterina, venäläinen mat-
kakumppani on mukana ja

lennämme yhdessä Hanoihin. Hanoin len-
tokentältä bussi ajaa kohti kaupungin kes-
kustaa. Meidät jätettiin erääseen tienris-
teykseen, josta pääsisimme hyppäämään
Luc Yeniin menevään bussiin. Tuurillani
– aikatauluista tietämättömänä – kerkesim-
me kävellä vain neljä minuuttia, kunnes
bussimme jo saapuikin. Kyytiin, ja kohti
koillista, viiden tunnin matkalla Luc Ye-
niin löhöilyä makuubussissa.

Luc Yenin atmosfääri on todella miel-
lyttävä. Pieni kylä, jonka keskustassa on
pikku järvi ja ympärillä pieniä kivikaup-
poja kutakuinkin muutamia kymmeniä.
Kauppojen lasihyllyjä täyttävät pääasiassa
Luc Yenistä kaivetut kivet: korundit, ru-
biinit, safiirit, spinellit, turmaliinit ja tek-
tiitit. Akvamariineja Thanh Hoasta ja
kvartseja Etelä-Vietnamista. Myös joitakin
satunnaisia ulkomailta tuotuja kiviä, jois-
ta suurin osa on murskattu ja jauhettu tau-

lujen maalaamista varten. Sellaisia tauluja
tehdään aika paljon Luc Yenissä.

Legendaarisin paikka keskustassa on
pieni aukea torialue. Sinne kokoontuu joka
aamu klo 8–11 suuri joukko paikallisia
naisia, jotka levittävät jalokivensä pienille
puupöydille näytille. Tyylikkäät ja määrä-
tietoiset naiset ovat pahoja vastuksia hel-

posti vietäville miehille, jotka tulevat tie-
tämättään ostamaan jalokiviä voimakkail-
ta ja itsevarmoilta vietnamilaisnaisilta. Itse
myös muutamat kerrat sorruin hymyn ja
ystävällisyyden pauloihin ja tein typerät
kaupat.

Kaupanteko on ehkä se suurin ja mie-
lekkäin hetki, ainakin paikallisille! Me suo-

Reppureissaajan päiväkirjasta:
toukokuu 2017 Vietnamissa

Luc Yenin reissu
Kiinnostuin matkustamisesta jo monta vuotta sitten, kunnes myös kivet
räjähdysmäisesti valloittivat intohimoni, jolloin matkustelusta muo-
toutui jotain vielä mahtavampaa. Sen jälkeen kivet ovat kuljettaneet
reissuissa minut mitä uskomattomimpiin sattumiin, ihmiskontakteihin
ja kokemuksiin, joiden kautta ymmärsin niissä olevan jotain suurta
voimaa, joka luo minulle ja elämälleni sydäntä täyttävää sisältöä.

Lokakuun alussa 2016 lensin Mongoliaan, jossa matkustelin kuukau-
den päivät. Sieltä talvea karkuun Kiinaan, jonka läpi 30 päivässä.
Sitten matka jatkui Vietnamiin kolmeksi kuukaudeksi rentoutumaan.
Viimeisen viikon Vietnamissa vietin Luc Yenissä.

Tämän jälkeen saavuin Suomeen, mutta kahden kuukauden koti-
maassa oleskelun jälkeen Vietnam veti taas puoleensa. Tällä kertaa
kuukaudeksi, josta noin 18 päivää vietin Luc Yenissä. Nämä muis-
tiinpanot ovat viimeisimmältä reissultani.

Anssi Keskinen bongasi vietnamilaisessa kivimyymä-
lässä tämän korundien “kuorruttaman” jättimöhkä-
leen. Nainen, joka kiven omisti, kertoi sen hinnaksi
noin 170 000 dollaria. Kauppoja ei syntynyt. Kivi oli
täynnä punaisia ja violetteja korundikiteitä, jotkut
jopa kämmenen kokoisia.

Teksti ja kuvat: Anssi Keskinen

Luc Yenin maisemia koristavat valtavat riisipellot. Riisin kukkimisen aikaan kesäkuun alussa
pellot tulevat kauniin keltaisiksi.
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malaiset ja muut eurooppalaiset olemme
äkkiä sormi suussa, kun alkaa tinkaus. Ensi
kertaa, kun olin Luc Yenissä ja katselin
aamumarkettia ja fiilistelin sen tunnelmaa,
sanoi sisäinen ääni hiljaa mielessäni egol-
leni: “lähdeppä poika kotio kasvamaan”.

Äkkiä tähän tunnelmaan ja paikallisiin
tapoihin pääsi kuitenkin käsiksi ja nyt toi-
sen kerran täällä ollessani homma tuli jo
aika luonnostaan. Kun omaa vähän flirt-
tiä, itsevarmuutta ja on mielessä selkeä hin-
ta, mitä maksimissaan kivestä suostuu
maksamaan, on kaupanteko oikein miele-
kästä. Hintaluokka on kova, ja vielä häm-
mentävämmän siitä tekee se, että myyjät
heittelevät kolme kertaa suurempia hinto-
ja, mitä ne todellisuudessa ovat. Ostajaa
testataan kaikesta paikallisiin kiviin liitty-
västä tiedosta.

”Kaivostoiminta” ei ole ihan sellaista,
mitä varmaan monelle tulee mieleen! Val-
tio kielsi koneilla kaivamisen monia vuo-
sia sitten. Vielä 1990-luvulla touhu oli aika
karua ja vaarallista. Valtio puuttui kuiten-
kin peliin ja saneli tiettyjä sääntöjä. Suu-
rin osa kaivajista, jotka olivat muuttaneet
sinne muilta Vietnamin alueilta, muutti-
vat takaisin kotiseuduille ja tilanne rauhoit-
tui. Nyt jäljellä on vain rauhallinen jaloki-
vikommuuni, jossa toiminta ja kaupan-
käynti on hyvin avointa, rehellistä ja miel-
lyttävää. Toki tinkaaminen voi monille
tuntua epämiellyttävältä ja siltä, että tulee
huijatuksi, mutta pitää vain olla varma ja
tietoinen, mitä on valmis maksamaan tie-
tystä kivestä.

Ilmapiirissä on jotain sellaista avoi-
muutta, mitä muutamilla lauseilla tai si-
vun mittaisilla teksteilläkään ei pysty ku-
vailemaan. Ne ovat niitä pieniä hetkiä ja
viestejä, joita lukee ja aistii ihmisistä ja ti-
lanteista. Toki muuallakin kestää oman
aikansa päästä sisälle “piireihin”.

Tänään minut kutsuttiin toista kertaa
perheeseen syömään. Lähdin paikallisen
kaverin kanssa An phu -nimiseen kylään,
joka on noin 40 minuutin ajomatkan pääs-
sä Luc Yenistä. Ensiksi hieman katseltiin
juuri löytyneitä kiviä ja tehtiin kauppoja.
Ostin koruksi tehtävän pinkin/purppuran
turmaliinisauvan ja pienen, mutta upean-
värisen vihreän turmaliinin. Se olisi sor-
mukseen sellaisenaan sopiva kide.

Kauppojen jälkeen syötiin paikalliseen
tapaan. Lattialla istuen tarjolla oli muuta-
mia erilaisia kasvisannoksia sekä sikaa ja
jotain tunnistamatonta eläintä. Sieltä kaik-
ki ottivat omille lautasilleen ruokaa. Juo-

Naiset lajittelevat An phun kylässä olevasta kaivoksesta kaivetun maamassan pesun jälkeen
arvokivet talteen jäljelle jäävästä hiekasta.

Anssi Keskinen (vas.) todistamassa, kun An phun alueen eräs kaivajaryhmä löysi muutamia
hyviä korundikiteitä.

An phun savisinta ja vaikeimmin kaivettavaa aluetta, mutta täältä on löytynyt todella var-
teen otettavia neonsinisiä cobalt spinellejä.
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tavaksi oli tarjolla omatekoista “viiniä”.
Ruoan jälkeen teetä ja katseltiin vähän ki-
viä.

Oikeastaan kukaan ei puhu englantia,
joten on välttämätöntä olla joku mukana
tulkkaamassa, jos haluaa päästä yhtään sy-
vempään kosketukseen paikallisten ihmis-
ten ja kulttuurin, saatikka kivien kanssa.

An phu on kylä, jonka läpi tulevat sen
alueelta kaivetut kivet Luc Yeniin. An phun
alueella lähes jokaisessa kodissa on kiviä
vitriinissä ja moni perhe kaivaa omalta pi-
hamaaltaan kiviä. Useat ihmiset mielellään
kutsuvat koteihinsa teelle ja näyttävät ki-
vikokoelmiaan, lähes kaikkia kiviä voi os-
taa, kun hinnasta sovitaan. Huvittavinta

ja mielenkiintoisinta omasta mielestäni on
tutkia, miten eri ihmiset näkevät kivet.
Osalle jotkut tietyt yksityiskohdat kivissä
saattavat olla tärkeämpiä ja arvokkaampia
kuin toiset. Välillä onnistaa, ja joku sinul-
le oikein kaunis ja mieleinen kivi saattaa
olla uskomattoman halpa, mutta silloin
kannattaa pitää naama pokerilla, koska pai-
kalliset kyllä lukevat ilmeestäsi, jos ovat
myymässä sinulle jotain sinua miellyttä-
vää liian halvalla.

Luc Yenissä olevat myyjät hakevat ki-
vensä myös An phusta ja paikallisten kes-
kuudessa kauppa on kovaa. He ostavat ki-
viä toisiltaan, vaihtelevatkin niitä monia
kertoja. Joillekin kiville saattaa olla monta

Matkalla An phussa törmää välillä kaivoksiin, jotka ovat paikallisten kotipihoilla. Vasemmalla talon pää, nainen jonka pihalta kaivetun
korundin (oikealla kuvassa) kirjoittaja osti.

Isokokoinen, yli kaksimetrinen mineraalimaalaus, joka on maalattu pölymäiseksi jauhetuilla kivillä (mm. punaisella korundilla). Taulussa
on toki käytetty myös karkeampiakin kivirakeita.

omistajaa tai rahoja jaetaan perheiden kes-
ken. An phusta löytyy paljon turmaliinia,
spinelliä, korundeja ja tektiittiä. Amatso-
niittia ja joitakin kvartseja myös.

Alueet sijaitsevat laaksoissa, joihin vesi
on aikojen kuluessa irrottanut kivet kalli-
oista. Laaksoissa virranneet joet ovat pyö-
ritelleet osan kivistä nätisti luonnonpyö-
reiksi. Monet turmaliinit ja spinellit ovat-
kin kauniita luonnon taideteoksia. Usko-
mattomia väriyhdistelmiä turmaliineissa
löytyy: mustaa sydäntä korostaa purppura
kerros, joka muuttuu punaiseksi päähän
mennessä.

Jonkin verran löytyy myös tuoreen nur-
mikon värisiä vihreitä turmaliineja. Ne ovat
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kuumaa tavaraa. Juuri tänään isäntäper-
heen tyttären mies osti isännältä 4 000 000
vnd eli noin 160 eurolla pienen pikkuril-
lin pään kokoisen turmaliinikiteen. Pyö-
röhiontaan sopiva, vähän säröjä sisältävä
kide oli upea ilmestys. Katsotaan, jos tuli-
si vastaan vielä sopiva yksilö, jonka voisin
hiotuttaa omaan sormukseeni.

Luc Yenistä etelään, Yen Baihin päin
lähtiessä jatkuvat myös kaivosalueet, mut-
ta niillä en ole käynyt kuin satunnaisesti
muutamat kerrat. Siellä olisi silti vielä pal-
jon nähtävää. Seuraavalla kerralla sitten!

Monet paikalliset tekevät bisnestä Luc
Yen–Hanoi -välillä. Vietnamissa on todel-
la paljon rikkaita, jotka ovat valmiita lait-
tamaan suuria summia jalokiviin. Tällä
hetkellä suosituimpana taitavat olla kara-
melli-pinkkiväriset turmaliiniriipukset
kullasta. Kivet on hiottu siten, että mah-
dollisimman paljon kiveä säästetään ja se
laitetaan jättimäiseen, kullasta tehtyyn
kotkan kynsiä muistuttavaan istutukseen.
Korutyyli on massiivista ja taitaa olla hy-
vin samantapaista kuin arabimaissa – jät-
timäisiä kiviä keltaisesta kullasta tehtyihin
oikein isoihin sormuksiin ja kaulakorui-
hin, toisin kuin Suomessa. Meillä tunnu-
taan tykkäävän sirosta tyylistä.

Lähes joka ikinen vietnamilainen, joka
menee naimisiin, ostaa sormukseen pyö-
röhiotun rubiinin. Se on käsittämättömän
yleinen, myös turmaliini- ja safiirisormuk-
sia on paikallisilla miehillä jonkin verran.
Spinelliä eivät paikalliset juuri käytä, jo-
ten hinnat ovat suht. järkeviä. Hinnoissa
Luc Yenissä ei ole yleensä mitään logiik-
kaa. Ei gramma- tai karaattihintoja. Jot-
kut paikalliset saattavat säilyttää tiettyjä
kiviä, esim. hyviä cobalt spinelli -kiteitä
vaikka muutaman vuoden kaapissaan ja
odottaa että, joku kiinalainen tulee ja mak-
saa niistä sievoisen summan.

Kuulin juttua, että joitakin vuosia sit-
ten Luc Yeniin olisi tullut muutamia kii-
nalaisia, jotka ostivat isolla rahalla lähes
hyllyt tyhjiksi. Tästä syystä siellä hinnat
myös nousivat radikaalisti. Yhtenä päivä-
nä aamutorilla todistin kaupantekoa, jos-
sa kaksi nuorta kiinalaismiestä osti vähän
yli yhden karaatin cobalt spinellin 10 000
dollarilla. Raukka parat eivät tinganneet
varmaan ollenkaan ja pistivät sievoisen
summan jalokiveen, jonka olisivat ehkä
saaneet noin 5000 dollarilla. Kyseinen spi-
nelli oli kyllä parhainta neonväristä laatua,
millaista itse olen ikinä nähnyt. 

Lohikäärmeensilmä-turmaliini suoraan kaivokselta.

Yläkuvassa spinelleinä ja safiirina (sinertävänharmaa) myytyjä kiviä Luc Yenistä, Yen bai
-provinssista, An phun alueelta. Alakuvassa Elestial-savukvartsi Etelä-Vietnamista, Nha
trangista.
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T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T A P A H T U M I A

Fossiili-ilta 10.2.2017
Jäsenemme, fossiiliharrastaja Keijo
Hiltunen tuli Ahvenanmaalta viime
helmikuiseen Tampereen kivi-iltaan
kertomaan fossiileista. Ahvenanmaan
fossiilit ovat ordoviki- ja kambrikau-
delta, kun taas Grönlannista ja Saaren-
maalta löydetyt ovat nuorempaa, silu-
rikautista fossiililajistoa.

Hiltusen Keijo on harrastanut fos-
siileja jo kauan. Hänen henkilökohtai-
sena kouluttajanaan fossiilituntemuk-
seen 20 vuoden ajan oli emeritus pro-
fessori Jan Bergström Ruotsin Rikmu-
setista. Keijo kertoi, että nimenomaan

Keijo Hiltunen (3.vas.) kuulijoiden tentattavana.

Bergströmin ansiota on se, että täällä
mantereella, mm. Helsingin ja Turun
yliopistossa huomattiin, että Ahvenan-
maalta löytyy todella paljon fossiileita.

Kivi-illassa oli kolmisenkymmentä
innokasta kuulijaa ja Keijon mukanaan
tuomia fossiileja tutkittiin innolla.

Hoplolichoides conico-
tuberculatus -trilobiitti,
jonka Keijo Hiltunen
asuinpaikkansa
mukaan leikillisesti
nimitti ”Prästön
kaunottareksi”.

Kivi-ilta 24.3.2017
Anssi Keskinen reppureissaa maailmal-
la vähän väliä. Ei ole kauan, kun hän
palasi Perun-reissultaan ja tuli pajalle
hiomaan sieltä hankkimiaan kryso-
praaseja ja muita kauniita vihreitä ki-
viä. Viime vuoden lokakuussa hän lähti
viisi kuukautta kestäneelle reppureis-
sulle, joka suuntautui Mongoliaan,

Kivinäytteitä tutkittiin vielä Anssin esityksen päätteeksikin.

Kiinaan ja Vietnamiin. Tästä seikkai-
lustaan hän tuli kertomaan maaliskuun
kivi-iltaan.

Anssilla oli mukanaan monenlaisia
kivinäytteitä, joita hän laittoi esityksen-
sä aikana kiertämään kuulijoiden tut-
kailtavaksi. Kivi-iltaan osallistui kolmi-
senkymmentä kiviharrastajaa.

Anssi Keskinen.
Anssi Keskisen ostamistaan raakaspinelleis-
tä Vietnamissa viistehiotuttamat kivet.

Vietnamin-matkalla Antti Keskiselle ensim-
mäiset, aitoina raakaspinelleinä Luc Yessa
myydyt kivet.
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Vieraita Turusta
Monet Turun Kivikerhon jäsenistä
kuuluvat myös Tampereen kerhoon.
Turun Kivikerhon hallituksen väkeä
kävi vierailulla Tampereen kivipajalla
Hervannassa sunnuntaina 23.4.Tuliai-
sina he toivat näytekappaleen Turun
omaa kivilajia, kakoliittia.

Kakoliitti on granaattia ja kordieriit-
tia sisältävä, Turulle luonteenomainen
graniitin muunnos. Sitä on louhittu
rakennus- ja katukiviksi mm. Kakolan
kivilouhoksilta.

Turun Kivikerhon puheenjohtaja Anneli Heiskanen, Jaakko Laaksonen (vas.) ja Seppo Nikkarla
(oik.), pitivät Tampereen uusia pajatiloja erinomaisina. Pajaisäntä Jukka Lehtinen (2. vas.).

 Jalokiviä
 Mineraaleja
 Kivilajeja
 Tietoa maapallosta ja luonnosta
 Vaihtuvia taidenäyttelyitä

Kivimuseo sijaitsee Eräjärven kirkon
mailla. Museo on avoinna 2017 kesä-
kuusta elokuuhun ti-su klo 11-17.

Pääsyliput:  aikuiset 4 €, lapset  1 €

Eräjärvi-Seura ry
Kivimuseo myy pääsylippuja Viitaniemen
kaivospiiriin, puh. 0400 605 704

Pallokurssi 20.5.2017
Kivipajalla pidettiin toukokuussa kurs-
si, jossa valmistettiin hopealangasta
ketjutekniikkaa käyttäen palloriipus.
Opettajana toimi Jukka-Pekka Lehti-
nen.

Kurssilaisia pöydän ääressä, vasemmalta
Anita Pippuri ja Satu Tuominen. Eero Rä-
sänen takana oikealla ja Jukka-Pekka Leh-
tinen etualalla.




