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Tampereen Kivikerhon kivipaja
sijaitsee Hervannassa, osoitteessa Hepo-
lamminkatu 26, Tampere. Pajalla on lu-
kuisia pyöröhiontalaitteita sekä kultase-
pänpöytä ja hopeantyöstövälineet. Paja
on avoinna keskiviikkoisin ja torstai-
sin klo 18–21 sekä muulloinkin, jos etu-
käteen sovitaan. Tervetuloa hiomaan ki-
viä tai tekemään hopeatöitä. Pajalla
pidetään myös mm. erilaisia kursseja.
Pajaisäntänä toimii Jukka-Pekka
Lehtinen, puh. 040 707 5958, sähkö-
posti: jukka-pekka.lehtinen@kolumbus.fi

Tampereen Kivikerhon kotisivut: www.tampereenkivikerho.fi

Lieksalainen Pekka Vallimies löysi
sieniretkellään oudon, painavan, ruosteen
peittämän malmilohkareen. Se osoittautui
laboratoriotutkimuksissa Suomen ensim-
mäiseksi rautameteoriitiksi.
Kuva: Kari A. Kinnunen

Lieksan meteoriitista sivuilla 4–9.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

G
TK on uudistamassa geologian popularisoin-
tiaan. Tulevaisuudessa puhutaan geotieteen
yleistajuistamisesta. Se tulee kattamaan vain
GTK:n itse järjestämät tapahtumat. Yhteis-

työ kivikerhojen ja niiden järjestämien tapahtumien ja ker-
holehtien kanssa tulee jäämään pois. Geologit voivat niissä
edelleen toimia, mutta vain vapaa-ajallaan, harrastuspoh-
jalta. On nähty, että nykyisinä niukkenevien resurssien ai-
koina ammattipuoli on käyttänyt liikaa aikaa harrastuspuo-
len auttamiseen. Mutta onko
tosiaan näin? Pitäisikö miettiä
miten paljon kiviharrastajat
puolestaan ovat antaneet geo-
logialle ilmaiseksi!

Kiviharrastuksen arvo näkyi
keväällä ilmestyneessä Suomen
korukivet -kirjassa. Lähes kaik-
ki korukivilöydöt ovat harras-
tajien pyyteettömän ilmaistyön
tulosta. Suomen malmikaivok-
sistakin peräti 32 on löydetty
kansannäytteiden eli harrasta-
jien antamien vihjeiden perus-
teella. Harrastajalöytöjen ta-
loudellinen arvo on ollut val-
tiolle todella merkittävä.

Suomen geologinen seura
nosti 130-vuotisjuhlassaan ta-
voitteekseen geologian popularisoinnin lisäämisen sekä
nuorten ja lasten innostamisen geologian piiriin. Tällä on
merkitystä myös yliopistojen geologian laitosten tulevai-
suudelle, sillä jatkuva hakijamäärien lasku ennustaa vai-
keuksia geologialle.

Kivikerhot ovat pyrkineet houkuttelemaan nuoria mu-
kaan toimintaansa. Itsekin olin jo kouluaikoina innokas
kiviharrastaja. Nyt huomaan, kuinka tärkeää olisi ollut, jos
olisin voinut osallistua nykyisten kaltaisten kivikerhojen toi-
mintaan. Ensimmäinen kerho, SJHY, perustettiin kuiten-
kin vasta 1970-luvun lopulla, jolloin jo olin valmistunut
geologiksi. Tänä päivänä kivikerhoja on parikymmentä,
kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Niissä konkarit innos-
tavat tiedoillaan nuoria mukaan. Monet geologian opiske-
lijat ovat kerhojen kautta löytäneet alasta elämäntehtä-
vänsä.

Kiviharrastuksen arvoa
geologialle ei sovi vähätellä

Vaikka suoraan kivikerhoihin suuntautuva toiminta vä-
henee, niin digitaalisen geologisen tiedon jakaminen kas-
vaa sekä GTK:n toimesta että laajemmin. Eniten tämä hyö-
dyttää nuoria nettimaailmassa eläviä harrastajia, mutta se
voisi hyödyttää myös varttuneempia. Itse olen huomannut
tämän, kun jatkuvasti vastaan kivikysymyksiin, joista mo-
net ovat suoraan GTK:lle osoitettuja. Tavallisesti löydän
vastauksen GTK:n kaikille avoimista tietokannoista, kart-
ta- ja kuvapalveluista. Näitä palveluita GTK on kehittänyt

ja kehittää, jotta ihmiset itse
pystyisivät löytämään tarvitse-
miaan tietoja. Pitäisikö kerho-
jen järjestää uusia kivi-iltoja
netin käytöstä kivitietojen et-
sinnässä?

Digitalisaation eteneminen
vaikuttaa lisäksi julkaisemi-
seen. Perinteiset paperijulkai-
sut vähenevät ja digitaaliset
julkaisut lisääntyvät muualla-
kin kuin GTK:n toiminnassa.
Tämäkin puoli vaatisi kerhois-
sa perehdytystä vaikkapa tab-
lettien käytössä e-julkaisujen
lukemisessa.

Tutkittavien kansannäyttei-
den määrää halutaan sitäkin
vähentää säästösyistä. Tämä

tulee vaikuttamaan suoraan kiviharrastajiin, sillä kaikkia
mahdollisia kiviä ei jatkossa voida entiseen malliin ilmai-
seksi tunnistaa. Yksityiset laboratoriot jäävät vaihtoehdok-
si, jos kiviharrastaja jatkossa haluaa saada näytteestään tar-
kan tunnistuksen. Tampereen seuran jäsenen, Joel Dyerin
perustama yritys, West Coast Minerals, voi onneksi paika-
ta syntyvää tunnistusvajetta tulevina vuosina.

Tärkeimpien kivilöytöjen tutkimus tietenkin tulee jat-
kumaan tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa, vaikka maail-
ma miten muuttuu. Mutta sopia toivoo, että niistä saadaan
tulevaisuudessa lukea myös suomeksi ja ymmärrettävässä
muodossa. Tieteellisen englanninkielisen tekstin avaaminen
jokaisen ymmärrettäväksi vaatii tulevaisuudessakin aikaa,
taitoa ja motivaatiota.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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P ekka Vallimiehen Liek-
sasta korvasieniretkellään
toukokuun lopulla poi-
mima malmilohkare oli
täysosuma. Se tunnistet-

tiin kesän aikana Geologian tutkimus-
keskuksen (GTK) laboratoriossa rau-
tameteoriitiksi. Kahdensadan vuoden
aikana Suomesta on löydetty 14 me-
teoriittia. Lieksan löytö on ensimmäi-
nen rautameteoriitti.

Löytäjän lisäksi
tarvitaan tunnistaja
Vastaanotetuista näytteistä harjaantu-
nut tutkija pystyy tunnistamaan valta-
osan jo silmämääräisesti ei-meteorii-

teiksi. Mutta sitten ovat ne vaikeim-
mat ja kiinnostavimmat tapaukset,
joissa monimutkaista materiaalia ei
pysty tunnistamaan ilman huippuva-
rusteltuja laboratorioita ja osaamista.
Lieksasta lähetetty näyte kuului näihin
vaikeisiin tapauksiin, vaikka se jo sil-
mämäärin vaikutti hyvin todennäköi-
sesti meteoriitilta.

Tutkimukseen osallistuivat ensivai-
heessa GTK:n erikoistutkijat Kari A.
Kinnunen ja Sari Lukkari, tutkija Juk-
ka Kuva, geologi Lassi Pakkanen ja tut-
kimusavustaja Satu Vuoriainen. Kesä-
lomakauden takia analyysilaitteille saa-
tiin järjestymään vapaita päiviä.

Näytettä tutkittiin ensin näytettä tu-

hoamattomilla menetelmillä. Niitä oli-
vat Sari Lukkarin pyyhkäisyelektroni-
mikroskoopin alkuaineanalysaattori ja
Satu Vuoriaisen petrofysikaaliset mit-
taukset. Lisäksi tein kemiallisia analyy-
sejä kannettavilla XRF-laitteilla. Riit-
tävää varmuutta ei vielä saatu.

Löytäjän Pekka Vallimiehen luvalla
sahasin näytteestä pienen palan. Hie-
teknikot Lasse Heikkinen ja Seppo
Töllikkö tekivät siitä mikroanalysaat-
toriin sopivan napin.

Rakenne varmisti
meteoriitiksi
Rautameteoriitiksi Lieksan löytö var-
mistui vasta kesälomien rauhoittamassa

Suomen ensimmäinen
Kari A. Kinnunen

Pekka Vallimiehen Löpönvaaralta poimima ruosteinen malmilohkare alkoi puhdistuksen jälkeen
muistuttaa netin kuvia rautameteoriiteista. Kuva: Jari Väätäinen, GTK

rautameteoriittirautameteoriittilöytyi Lieksasta
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GTK:ssa, kun tutkimme näytenappia
Lassi Pakkasen kanssa elektronimikro-
analysaattorilla. Elektroniheijastuma-
kuviin ilmestyi liistakerakenteita, ns.
Widmannstättenin kuvioita. Ne ovat
tunnusomaisia rautameteoriiteille.
Myös rautanikkelimineraalit, kamasiit-
ti ja taeniitti, antoivat meteoriiteille
sopivia koostumusarvoja. Mikroanaly-
saattorilla havaittiin myös ohut sula-
miskuori ja sitä peittävä kerroksellinen
rapautumiskuori.

Nyt jo meteoriitiksi kutsuttua näy-
tettä testasi tutkija Jukka Kuva GTK:n
uudella röntgenmikrotomografialait-
teella. Laite oli tuolloin vasta koekäy-
tössä ja Lieksa sen ensimmäisiä näyt-
teitä. 3D-skannaukset osoittivat nik-
keliraudassa olevan 20 tilavuusprosent-
tia silikaattimineraaleja, enimmäkseen
oliviinia.

Meteoriitin löytäjä Pekka Vallimies Löpönvaaralla. Meteoriitti löytyi pinnalta etualan vaa-
lean lohkareen päältä. Kuva: Jarmo Moilanen

Lieksan näyte varmistui rautameteoriitiksi Lassi Pakkasen mikroanalysaattoritutkimuksessa. Kuva: Kari A. Kinnunen

Lieksan meteoriitin Widmannstättenin liistakkeiset rakenteet erottuvat kunnolla vasta elektronimikroskoopilla. Kuvan leveys on
0,3 mm. Kuva: Lassi Pakkanen, GTK

Jukka Kuva analysoimassa Lieksan meteoriitin rakennetta GTK:n uudella 3D-röntgentomografialaitteella.
Kuva: Kari A. Kinnunen

Lieksan rautameteoriitin sahatussa ja syövytetyssä pinnassa erottuu liistakerakenne. Kiiltä-
vät rakeet ovat silikaattimineraalien sulkeumia. Reunassa näkyy myös harmaa ja ruskea
rapautumiskuori. Kuvan leveys 2 cm. Kuva: Kari A. Kinnunen

Vertailua ulkomaisiin
meteoriitteihin
Lopuksi vertasin analyysituloksia alan
laajaan kirjallisuuteen. Sen perusteella
Lieksa on rakenteeltaan ja kemiallisel-
ta koostumukseltaan silikaattimineraa-
lien sulkeumia sisältävä rautameteoriit-
ti (ns. monimutkainen IAB tyyppi).

Meteoriittilöydön aitouden varmis-
tamiseksi hivenainekoostumuksia ver-
rattiin yleisimpiin kansainvälisen me-
teoriittikaupan ulkomaisiin näytteisiin,
kuten kuuluisan Canyon Diablo -me-
teoriitin kappaleisiin. Vastaavuutta ei
löytynyt yliopisto-opettaja Pasi Heik-
kilän WDXRF-analyyseillä (Helsingin
yliopiston Geologian ja geokemian
osasto) kuten ei myöskään GTK:n eri-
koistutkija Hugh O’Brienin korkean
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resoluution plasmaspektrometrillä
(Suomen geotieteiden tutkimuslabora-
torio).

Lieksan meteoriitin tutkimusaineis-
to ja ehdotettu nimi ovat parhaillaan
kansainvälisen meteoriittitutkimuksen
seuran tarkistettavana, jotta Lieksa voi-
daan liittää osaksi koko maapallon
meteoriittilöytöjen tietokantaa.

Maastotutkimukset
jatkuvat
Maastotutkimukset käynnistyivät ke-
sän aikana. GTK:n Kuopion kansan-
näytetoimiston kiireiden vuoksi maas-
toon lähtivät Ursan tulipallotyöryh-
män Jarmo Moilanen ja Jarkko Ket-
tunen. He tekivät kesällä metallinetsi-
millä useana viikonloppuna Lieksan
Löpönvaaran alueella etsintöjä. Mah-
dollisia uusia meteoriitin kappaleita
löytyi vasta syksyllä Jarmo Moilasen ja
Pekka Kokon etsinnöissä. Löytöjen
tutkimus on meneillään.

Uusien meteoriittikappaleiden löy-
tymiselle on hyvät mahdollisuudet.
Pienehköt rautameteoriitit ovat usein
meteoriittisateen osia. Kun suurehko
meteoriitti törmää kosmisella nopeu-
della maapallon ilmakehään, kitka hi-
dastaa sitä, ja lopulta se yleensä räjäh-
tää palasiksi. Palaset putoavat omalla
painollaan isolle alueelle.

Lieksan meteoriitin putoamisen
ajankohtaa ei vielä tiedetä. Ruosteker-
ros meteoriitin päällä osoittaa, että
putoaminen ei ole tapahtunut viime
vuosina. Lieksan meteoriitti voi olla
pudonnut jääkauden jälkeen tai sen
aikana. Uusien kappaleiden löytymi-
nen tulee toivottavasti tarkentamaan
putoamisen ajankohtaa.

Mitä merkitystä
löydöllä on?
Moni on kysynyt mitä merkitystä täl-
laisella löydöllä oikeastaan on. Samaa
tietysti voi kysyä tieteestä yleisimmin-
kin. Kaikesta huolimatta jokainen uusi
meteoriitti voi sisältää uutta tietoa au-
rinkokunnan ja samalla maapallon syn-
nystä. Voidaan myös painottaa, että
aurinkokunnan ikä on selvitetty me-
teoriittien avulla. Meteoriitit ovat van-
hinta kiinteää ainetta, kiveä ja rautaa,
jota meidän on mahdollista tutkia.

Suomessa kotimaisten geologisten
näytteiden arvostus on erityisen kor-

Lieksan meteoriitin ominaisuudet
Löytöpaikka: Lieksa, Löpönvaara

Löytäjä: Pekka Vallimies, 30.5.2017

Läpimitta: 6,6 cm

Paino: 238 g

Ominaispaino: 7

Voimakkaasti magneettinen

Rakenne: silikaattisulkeumia nikkeliraudassa

Mikrorakenne: Widmannstättenin rakenne

Päämineraalit: kamasiitti, taeniitti, troiliitti, oliviini

Kemiallinen koostumus: rauta, nikkeli, koboltti, fosfori

Ruostekerroksen peittämä ennen puhdistusta

Stereomikroskoopilla Lieksan meteoriitin puhdistetussa pinnassa nä-
kee kiiltävää nikkelirautaa ja ruskeita kuopppia. Niissä on rapautu-
neita silikaattimineraaleja. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Kansalaistiedettä
parhaimmillaan
Kansalaiset lähettävät GTK:n Kansan-
näytetoimistolle ja suoraan tutkijoille
vuosittain kymmeniä meteoriitiksi ar-
veltuja kivinäytteitä. Meteoriitti on ky-
seessä poikkeuksellisen harvoin. Edel-
lisen meteoriitin sain GTK:lla tunnis-
tettua vuonna 1980. Se oli Kivesvaa-
ran hiilikondriittinen kivimeteoriitti.

Useimmiten kivi on otettu maastos-
ta mukaan malmilohkareena. Vasta
myöhemmin kerääjälle tulee mieleen,
että se voisi olla jopa meteoriitti. Onpa
yhtä meteoriittia jäljitetty lohkare-et-
sinnällä maastossa aluksi hyvänä nik-
kelimalmilohkareena. Näin tapahtui
Haminan lähellä Metsäkylässä ennen
toista maailmansotaa. Geologit kulki-
vat hartaasti maastossa kunnes selvisi,
että emäkallio ei olekaan lähiseudulla
Kaakkois-Suomessa vaan ulkoavaruu-
dessa.

Myös meteoriittien putoamisha-
vainnot ovat olleet kansalaisten teke-
miä jo kahdensadan vuoden ajan. Ny-
kyään Ursan Tulipallotyöryhmä koko-
aa mahdolliset putoamishavainnot kes-
kitetysti. He myös laskevat todennä-
köiset putoamisalueet ja järjestävät niil-
le etsintäretkiä.

Meteoriitti on kuitenkin arvokas
vasta kun se on tunnistettu. Mahdolli-
sella meteoriitilla on vain kivimurikan
tai metallipalasen arvo. Maailman-
markkinahinta Lieksan tyyppiselle rau-
tameteoriitin kappaleelle olisi noin 350
euroa, kännykän luokkaa siis. Tunnis-
taminen ja tutkiminen laboratoriossa
maksaa moninkertaisesti enemmän.
Tästä syystä mahdollisia meteoriitteja
ei ole myynnissä luotettavissa kivikau-
poissa. Siksi sellaisen löytäjä, meillä ja
muualla, lähettää löytönsä paikalliseen
tutkimuslaitokseen, yliopistoon tai
museoon tutkittavaksi.

Kuoppien, räjähdysäänien ja raket-
timaisten valojen (mahdollisten tuli-
pallojen) havainnot ovat osa mahdol-
listen meteoriittien kansalaishavainto-
ja. Lähes aina niille löytyy geologinen

kealla. Lieksan rautameteoriitti on
kooltaan suunnilleen Lapin suurimpi-
en kultahippujen luokkaa. Kansalli-
saarteena sen merkitys on vähintään
samaa luokkaa ainakin geologien ja
kiviharrastajien piirissä.

Suomen meteoriitit
1. Lieksa 2017 (238 g, rautameteoriitti)
2. Kivesvaara 1980 (229 g, hiilikondriitti)
3. Orimattila 1974 (1,9 kg, kondriitti)
4. Haverö 1971 (1,5 kg, akondriitti)
5. Salla 1964 (7 kg, kondriitti)
6. Valkeala 1962 (4 kg, kondriitti)
7. Metsäkylä 1938 (1 kg, kondriitti)
8. Varpaisjärvi 1913 (118 g, kondriitti)
9. Mikkeli 1910 (16,5 kg, kondriitti)
10. Marjalahti 1902 (45 kg, pallasiitti)
11. Huittinen 1901 (14 kg, kondriitti)
12. Bjurböle 1899 (328 kg, kondriitti)
13. Luotolahti 1813 (894 g, akondriitti)
14. Turku 1803 (1 g, kondriitti)

Lieksan rautameteoriitille on jo varattu paikka Luonnontieteellisen
Keskusmuseon kansallisromanttisessa meteoriittivitriinissä. Siinä ovat
jo lähes kaikki Suomen meteoriitit. Vitriini on siirretty Arppeanumis-
ta Kumpulan kartanon päärakennukseen Helsingissä. Kuva: Kari A.
Kinnunen



8 Kiviharrastajan Kuvalehti

tai muu luonnollinen selitys.
Usein selityksenä ovat supat.
Ne ovat jääkauden loppuvai-
heessa maa-ainekseen jäänei-
den jääpalojen sulamiskuop-
pia. Joskus selitys löytyy las-
ten tai aikuisten ilkivallasta.
Katoille on päätynyt kiviä
myös junaraiteilta tai myrs-
kyn voimasta.

Onpa Suomessa löydetty
pellolta kuoppia, joihin to-
distettavasti on pudonnut jo-
tain taivaalta. Tarkoissa tut-
kimuksissa selvisi, että kuo-
pan pohjan likaiselta vaikut-
tava maa-aines oli pudonnut
jääpalasena paikan yli lentä-
neestä lentokoneesta, sen
tukkeutuneesta vessan jääty-
neestä ylipaineventtiilistä.
Kysymyksessä ei siis ollut ns.
likainen lumipallo eli komee-
tan kappale.

Mitä meteoriitit ovat?
Meteoriitit ovat ulkoavaruu-
desta pudonneita kiviä tai
rautakappaleita. Suurin osa
niistä on peräisin asteroideis-
ta, Marsin ja Jupiterin väli-
seltä asteroidivyöhykkeeltä.
Muutamat harvinaisimmat
meteoriitit ovat irronneet
Kuun tai Marsin pinnalta.

Asteroideista matkanneet
meteoriitit ovat jäänteitä au-
rinkokunnan syntyvaiheesta
noin 4,5 miljardia vuotta sit-
ten. Niiden avulla on päästy
tutkimaan aurinkokunnan ja

planeettojen varhaisvaiheita.
Planeetoissa kuten Maassa
kiviaines on muuttunut geo-
logisissa prosesseissa eikä al-
kuperäistä kiviainesta ole säi-
lynyt.

Rautameteoriitit ovat vii-
meisimpien tutkimusten
mukaan jopa hieman van-
hempia kuin tavalliset kivi-
meteoriitit. Niiden tulkitaan
olevan peräisin pienistä tai-
vaankappaleista, planetesi-
maaleista ja protoplaneetois-
ta, joita kiersi melko lähellä
nuorta aurinkoa aina Maan
nykyisen kiertoradan tie-
noille. Keskinäiset törmäyk-
set hajottivat niitä, ja siirsi-
vät niitä ulommaksi aurin-
gosta asteroidivyöhykkeelle.
Lieksan tyyppiset rautame-
teoriitit syntyivät asteroidi-
en törmäyksissä, kun törmä-
yskuoppien pohjalle valui
sulanutta nikkelirautaa.

Kahdensadan viime vuo-
den aikana Suomen alueelle
on pudonnut tai maastosta
löydetty 14 meteoriittia kun
Lieksa lasketaan mukaan.
Ruotsista niitä tunnetaan 18
kpl. Koko maapallolta me-
teoriitteja on rekisteröity pe-
räti yli 65 500 kpl. Eniten
niitä on löydetty jäätiköiltä
ja autiomaista, joissa muita
kiviä tai metallikappaleita ei
paljoa ole. Rautameteoriitte-
ja on löydetty maapallolta yli
1100 kpl.

Röntgenmikrotomografialla tuotettuja Lieksan rautameteoriitin poikkileikkauksia. Keltainen on nikkelirautaa ja punainen silikaattimine-
raaleja (20 % koko meteoriitissa). Kuvat: Jukka Kuva, GTK

Röntgenmikrotomografialla tuotettu Lieksan meteoriitin pinnan
3D-kartta. Ruskea on nikkelirautaa ja vihreä silikaattimineraa-
leja ja rapautumaa. Kuva: Jukka Kuva, GTK

Röntgentomografialla Lieksa läpivalaistiin röntgensäteillä. Näy-
tettä kiertämällä siitä saatiin tarkka 3D malli pinnasta ja sisäosi-
en rakenteesta. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Yksi tuhannesta
voi olla meteoriitti
Vain ehkä yksi tuhannesta
tutkittavaksi lähetetystä näyt-
teestä osoittautuu lopulta
meteoriitiksi. Näin tutkijat
arvioivat maailmalla ja sa-
moissa lukemissa ollaan ko-
kemusten mukaan meilläkin.

GTK:ssa tunnistetaan
kansalaisten löytämiä mah-
dollisia meteoriitteja vuosit-
tain kymmeniä. Usein ne
ovat teollista tai esihistorial-
lista rautaa tai kuonaa. Sota-
romut ja betoninkappaleet
ovat nekin tuttuja. Myös kai-
kenlaiset oudonnäköiset,
mutta lopulta tavalliset kivet
ovat yleisiä lähetyksiä. Lisäk-
si ulkomaisia meteoriitteja
saapuu tunnistettavaksi. Tut-
kimus saattaa olla hidasta,
sillä jos kokeneen tutkijan sil-
mämääräinen arvio ei riitä, tarvitaan
laboratoriotutkimuksia.

Meteoriittitarjokkaat ovat meillä ja
maailmalla yllättävän samankaltaisia.
Tämä kuvastaa ihmisten mielikuvia
meteoriiteista ja niiden putoamisesta.
Aika moni kuvittelee meteoriitin tuli-
pallomaisena putoavana, osittain sula-
neena kivenä tai metallina. Raudanval-
mistuksen kuonat ja metallit ovat tä-
män takia tyypillisiä ehdokkaita. On-
neksi kuonan kuplat tekevät niiden
tunnistamisesta yksinkertaista, sillä
meteoriiteissa ei esiinny kuplia.

Rautameteoriitteja muistuttavat
ruostuneet rautaromut ja sotamuistot
ovat nekin tyypillisiä lähetyksiä. Joskus
ne ovat vaikeita tunnistettavia, sillä
romumetalli voi sisältää rautaa ja nik-
keliä kuten rautameteoriitit. Onneksi
hivenaineiden pitoisuudet ovat aidoissa
erilaisia. Monet teolliseen raudan ja
teräksen valmistukseen liittyvät mate-
riaalit voivat nekin muistuttaa rauta-
meteoriitteja. Tällaista on piiraudan ja
rautamangaanin kappaleet.

Varsinaiset rautamalmikappaleet
ovat harvinaisempia lähetyksiä. Lapin
kullanhuuhdonta-alueiden hematiitti/
magnetiitti-lohkareet tosin ovat yleisiä.
Kullanhuuhtojien kiventuntemus on
jatkuvasti kehittynyt ja ns. rännimeteo-
riittien määrä on vähentynyt.

Mahdollisilla kivimeteoriiteilla on

niilläkin laaja kirjo. Rantakivikkojen
rautasaostumien silaamat lohkareet
ovat tavallisia lähetyksiä. Rautasaostu-
ma sekoitetaan meteoriittien sulamis-
kuoreen hyvin usein. Jopa betonin
ruostuneet kappaleet ovat tavallisia lä-
hetyksiä. Betoni muistuttaakin paljon
kondriittisia meteoriitteja, sillä kondrit
(pallomaiset kidekasaumat) muistutta-
vat karkeita, pyöristyneitä hiekanjyviä.
Rapautuneet diabaasilohkareet ovat
nekin tuttuja lähetyksiä.

Historiallisin meteoriitiksi epäilty
löytö oli Rääkkylän Kivisalmesta kai-
vettu kuorma-auton kokoinen lohka-
re yli sata vuotta sitten. Se tunnistet-
tiin GTK:lle lähetetystä näytteestä kor-
kealaatuiseksi maanpäälliseksi kupari-
malmiksi. Emäkallion etsinnät johti-
vat geologit parissa vuodessa Outo-
kumpuun ja Outokummun kaivoksen
avaamiseen.

Harmaita, sulaneita metallinkappa-
leita löytyy säännöllisesti rannoilta,
mutta myös sisämaasta. Monet niistä
ovat olleet kemiallisesti tunnistettuna
alumiinia, ja selitys on ollut nuotiossa
sulaneet keittoastiat. Vuosien myötä
nuotion jäljet häviävät maastossa, mut-
ta metallit jäävät jäljelle, ja saavat tark-
kaavaisen kulkijan mielikuvituksen
liikkeelle.

Aivan oma havaintoluokkansa ovat
kuopat. Ne herättävät monissa ajatuk-

sia taivaalta pudonneista kap-
paleista. Samoin pyöreät ra-
kenteet lentokoneen ikkunas-
ta tai ilmakuvista ja kartoista
toimivat herätteenä. Nykyisin
GTK:lla on erinomaiset kart-
tapalvelut netissä, josta useim-
mat tapaukset saadaan selvi-
tettyä.

Kivet katoilla ovat harvi-
naisempia meteoriittitarjok-
kaita. Erikoisinta on, että il-
kitöiden lisäksi katoilta tosi-
aan löytyy sinne lennähtänei-
tä kiviä. Koska kivet ovat
yleensä paikallisia kivilajeja

eivätkä meteoriitteja, niin selityksetkin
löytyvät lähiympäristöstä. Myrskyt ja
rautatieltä sironnut sepeli ovat olleet
vastauksia pariin tapaukseen. Yllättä-
vän usein mahdollinen meteoriitti kyt-
keytyy ihmisen mielessä johonkin ou-
toon ääni- tai valoilmiöön. Kun sitten
lähimaastosta löydetään jokin erikoi-
nen kivi, niin se lähetetään tutkittavak-
si.

Johtopäätöksenä on, että elokuvien
inspiroima mielikuva palavasta kekä-
leestä ohjaa ihmisistä hänen meteoriit-
tipohdinnoissaan. Kaikenlaisia mustu-
neita ja palaneen näköisiä kiviä sekä
sulaneen näköisiä metalleja, ruostu-
neen ja oudon painavia malmilohka-
reita sekä epätavallisen kiiltävän mus-
tan kerroksen peittämiä irtokiviä ar-
vuutellaan avaruuskiviksi, ja lähetään
tutkittavaksi. Ikävä kyllä – lähes aina
– turhaan.

Meteoriittien tunnistamiseksi anne-
taan yleensä vinkiksi: magneettisuus,
raskaus ja sulanut pinta. Olisi hyvä
kertoa lisäksi muutama tuntomerkki,
joka paljastaa, että kysymyksessä ei voi
olla meteoriitti. Tällaisia ovat: kuplien
runsaus, kvartsin suuri määrä, liuskei-
nen rakenne ja kiilteiden esiintyminen.

Lieksan meteoriitin pyörityskuva on
tarkasteltavissa GTK:n virtuaalisessa
kivinäyttelyssä:  http://spinelli.gtk.fi/
lieksan-rautameteoriitti/ 

Joskus meteoriiteille tunnusomai-
nen sulamiskuori erottuu vasta
kiillotetusta leikkeestä elektroni-
mikroskoopilla. Näin oli Lieksan-
kin kohdalla. Kuva: Lassi Pakka-
nen, GTK
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N äillä Matelin, kotikylä-
ni Kantelettareen laula-
milla säkeillä tuon ke-
säiset terveiset EU:n
itäisimmästä pisteestä,

Ilomantsista. Tapasin käynnilläni raja-
miehen, Viljo Sivosen, luontokuvaajan,
kivien ja kullan etsijän.

Viljo – tuttavallisemmin Ville – ker-
toili elämästään Venäjän rajan tuntu-
massa, Korpilammen rannalla olevalla
eräkämpällään seuraavaa:

– Työurani tein suuremmilta osin –
28 vuotta – rajavartiolaitoksen palve-

luksessa. Työ oli paljolti luonnossa liik-
kumista ja valtakunnan itärajan varti-
ointia.

– Harrastukseni liittyvät myös luon-
toon, kuten metsästys, kalastus, kivet,
kulta ja luontokuvaus.

Villen luontokuvia on päätynyt
mm. julisteiksi, postikortteihin sekä
Joensuun sairaalan seinille monimet-
risiksi teoksiksi.

– Kiviharrastus puraisi minua jo
nuorella iällä. Keräilyharrastus oli kui-

Annikki Poukka

Kyll’ on maata kyntäjällä,
ahoja ajattelijalla,
vettä viljoin soutajalla
sanoja sanelijalla.

Mateli Kuivalatar

luontoharrastaja
Viljo Sivonen on ilomantsilainen

tenkin silloin satunnaista. Lisäpotkua
tilanteeseen antoi tavallaan Outokum-
pu Oy:n, reilut 20 vuotta sitten Hat-
tuvaaran Pampalossa avaama kulta-
esiintymän avolouhos, Ville kertoo.
Asuinpaikaltani on Pampalon kaivok-
selle matkaa kymmenisen kilometriä.

– Kävin siellä iltaisin ja viikonlop-
puisin tutkimassa louhosta ja avokas-
oja paikallisen työmaapäällikön luval-
la. Sieltä ovat peräisin kaikki kultalöy-
töni ja kivikokoelmat.

Kymmenisen vuotta sitten Ville kävi
opettelemassa kivenhionnan taitoja Ilo-
mantsin kansalaisopistossa. Hän teki
siellä kivikoruja, joita lahjoitti sittem-
min tyttärilleen. Tampereen Kiviker-
hoon Ville, kuten moni muukin kau-
kana Tampereesta asuva kuuluu.

Joskus aikoinaan työt haittasivat
miehen harrastuksia, nykyään harras-
tukset haittaavat harrastuksia.

Ville Sivosen erämaja on täynnä
kaikkea mahdollista, mitä käsillinen ih-
minen voi valmistaa. Siellä on mm. hä-
nen pahka- ja puutöitään sekä kalan
selkänikamista tekemiään kaula- ja
helminauhoja. Luontokuvaaja kun on,
pitäähän sitä oma kuvauskoppikin olla
karhujen valokuvaamista ja katselua
varten.

Siellä rajan pinnassa olisi mukava
käyntikohde kivikerhollekin. Varmas-
ti Villestä saataisiin hyvä opas rajalle,
jos vaikkapa joku haluaa käydä EU:n
itäisimmällä pisteellä. Hänen omilla
maillaan on tehty syväkairauksia. Mi-
käs Villen on elellä, kun vain terveyttä
ja huumoria riittäisi jatkossakin. Rajavartija Viljo Sivonen ja karhun katkaisema, alun perin yli kaksimetrinen rajatolppa.

Pampalon kultaa putkilossa. Kuva: Viljo Sivonen
Harvinaista, silmin näkyvää kultaa Pampalosta. Kuva: Anne Kurvinen
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“Pikkuvaalee” Ilomantsin Hoskonkankaalla ja “Tumma suosikkiahma”. Kuvat: Viljo Sivonen



12 Kiviharrastajan Kuvalehti

K U L T A M A I D E N  L E G E N D A T  4

Seppo J. Partanen

kuin tasavallan korkeimmat kunnia-
merkit. Elinkautiseksi ei tulla kullan
himo silmissä, vaan siihen tarvitaan
30–40 vuoden kova työ, kasvaminen
erämaan ja itsensä tuntemiseen sekä
siihen, että onni ei tule kullan muka-
na; on opittava elämään sillä kullalla,
mitä löytyy. Näin Yrjö sen sanoi: ”Elä-
mä on ollut rikas, mutta rikkauden
mitta ei ole löydetty kulta, vaan eletty
elämä”.

TYÖHÖN KIINNI
JO LAPSENA

Yrjö syntyi yhdeksänlapsiseen perhee-
seen Suonenjoen Koivulanmäellä 1.
maaliskuuta 1922. Työhön hän tart-
tui kävelemään opittuaan istumalla

painona risukarhin päällä isä Villen
äestäessä pientilan peltoja. Pikkupoi-
ka sai oppia myös metsästämisen, met-
sätyöt ja monet kodin arkiset askareet.

Kullankaivusta Yrjö kuuli tarinoita
enoltaan Esa Kääräiseltä, joka oli ollut
nuoruudessaan Ivalojoella 1920-luvul-
la. Silloinhan siellä koettiin kalliokul-
takuume, joka toi alueelle monia suu-
ria yrityksiä, muun muassa Ivalojoki-
ja Lapin Kulta -yhtiöt.

Elämän kolhut koettelivat rajusti
Korhosen perhettä. Markkalan kyläs-
tä ostettu suuri maatila meni pakko-
huutokauppaan myyjien petosten ta-
kia, ja perhe muutti pieneen mökkiin.
Yrjö joutui ottamaan vastuuta perheen
elatuksesta jo rippikouluikäisenä pes-
tautumalla täkkimieheksi rahtilaivaan.

ANKARA
SOTATAIVAL

Talvisota syttyi syksyllä 1939 ja Yrjö
pestautui 17-vuotiaana armeijaan vää-
rentämällä äitinsä nimen. Kolme van-
hempaa veljeä Erkki, Viljo ja Veikko
olivat jo menneet rintamalle. Yrjö tart-
tui ensi kertaa aseeseen vapaaehtois-
koulutuksessa Kuopiossa. Sieltä jouk-
ko siirtyi Suomussalmen Juntusran-
taan, jossa koettiin ensi kertaa oikea
sota.

Yrjö haavoittui kolme kertaa. Jatko-
sodan alkupäivinä räjähtävä luoti osui
repussa olevaan kaasunaamariin ja sir-
paleet repivät selän pahoin 29.6.1941
Jääsken Rouhialassa. Tilanteessa kaa-
tui kolme miestä. Yrjö toipui sotilas-
sairaalassa Joroisissa ja Pietarsaaressa yli
kolme kuukautta. Vuoden päästä hän
astui putkimiinaan heinäkuun lopulla
1942 ja seuraavan vuoden helmikuus-
sa kaukopartiossa ollessaan sai luodin
vasempaan kylkeensä. Vammat olivat
niin vakavia, että hänelle tarjottiin ”ar-
monpilleriä”, mutta Yrjö kieltäytyi ja
pyysi ensiapumiehiä auttamaan enem-
män apua tarvitsevia.

Alkoi 15 kilometrin tuskainen tai-
val kolmesta suksesta tehdyn vetoah-
kion päällä, 35 asteen pakkasessa Ää-
nisjärven jäätä pitkin ambulanssiin ja
Karhumäen sairaalaan. Yrjön hengen
pelasti kova pakkanen, joka jäädytti
valtimosta vuotavan veren estäen mies-
tä vuotamasta kuiviin.

Sotakokemuksistaan Yrjö ei puhu-

Yrjö Karhu-Korhonen –
ikäpolvensa viimeinen
elinkautinen
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Y li 50 vuotta kullankaiva-
jana Lemmenjoella ja
Tankavaarassa tekivät
Yrjö Korhosesta ikonisen
esikuvan nuoremman

polven kullanetsijöille. Maine kumpusi
Yrjön ahkeruudesta, tiedoista ja tai-
doista, hiljaisesta ja hyväntahtoisesta
huumorista, sopeutumisesta elämän
koettelemuksiin; sotaan ja haavoittu-
misiin, erämaan yksinäisyyteen tai
maailman metropoleihin. Yrjö oli
myös viimeinen sodan kokeneen ikä-
polven ”elinkautinen” ammattikaivaja.
Hän kuoli 20.10.2003 Inarissa 81-
vuotiaana kultamailta palattuaan.

Elinkautiseksi kasvaminen on kun-
nianimitys ja ainakin yhtä harvinainen

Yrjö Korhonen toisen kultalegendan Lasse Kockin piirtämänä. Lasse keräsi mainetta erityisesti
kivien tuntijana, tutkijana ja opettajana. Hänen kultamaansa olivat Laanilassa, Sotajoella ja
Palsilla. Hän oli aktiivisesti mukana Tankavaaran kultamuseon ja kultakylän rakentamisessa
Yrjön kaverina.
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nut ja harva tiesi haavoittumisista.
Muistona 4 vuotta, 10 kuukautta ja 12
päivää kestäneestä sotaretkestä olivat
alikersantin arvo, kolme ansio- ja viisi
muistomitalia sekä muistot, jotka hän
koteloi sisälleen räjähdesirpaleiden li-
säksi.

Yrjö montun kaivuussa Jäkälä-äytsissä Lemmenjoella 1950-luvulla. Kuva: Sirkka Heimosen
arkisto / Prospäkkäri 4/2003

SAVOTOILTA
KULTAMAILLE

Puolen vuoden puualan peruskurssin
jälkeen Yrjö hakeutui tukki- ja savot-
tatöihin, joita sodanjälkeisessä maassa
oli tarjolla riittävästi. Sodankylän Vuot-
sossa käteen sattui Kaleva-lehti, siinä

Viljo Mäkipuron kuvareportaasi Lem-
menjoen kultaryntäyksestä. Enon kul-
tatarinat ja Kullervo Korhosen houku-
tukset kaivinkonetyömaalle Jäkälä-äyt-
siin saivat Yrjö nousemaan Inariin
menevään linja-autoon kesällä 1951.

Hän käveli kaimansa Kullervon jät-
tämiä konejälkiä Inarista Lemmenjo-
elle ja aloitti loppuelämän kestävän
kullankaivajan uran parinkymmenen
hengen kaivinkoneyrityksessä. Yritys
päättyi 1952 ja velkainen Kullervo ka-
tosi kymmeniksi vuosiksi ulkomaille.
Maksamattomien palkkojen vastineek-
si hän lupasi työmiehilleen kaivuoi-
keuden koneelle avattuihin monttui-
hin Jäkälä-äytsissä, ja siitä Yrjö raapi
itselleen elannon sekä opin kullankai-
vun ammattilaiseksi.

Hakulla, lekalla ja lapiolla Yrjö kai-
vautui syvälle peruskallion koloihin ja
puhdisti poteroihin piiloutuneen kul-
lan, jopa hammasharjaa apuna käyttä-
en. Kesässä kului 5 lapiota ja 3 paria
saappaita. Jäkäläkurusta muodostui
Yrjön koti, jonne hän aina palasi. En-
simmäisen oman valtauksen Yrjö osti
metsästyskiväärillä Kullervolta Jäkälä-
äytsistä vuonna 1954. Pari vuotta hän
ehti käväistä Miessijoen keskijuoksua
kaivamassa ja kymmenkunta vuotta
kului Tankavaarassa, jonne Yrjö ja Nipa
Raumala perustivat matkailuhuuhto-
mon 1970.

Yrjön vuosikymmenten kultamää-
rää on mahdotonta arvioida edes kym-

Jäljennös Yrjö ja Jalmari Korhosen vuonna
1989 löytämästä kultahipusta, jonka alku-
peräisen paino on noin 48,0 g. Hippu on
löydetty Lemmenjoelta, Miessijoelta. Hippu-
jäljennöksen skannaus: Pentti Karhunen,
GTK, Geokuvat
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Kullankaivaja Pekka Salosen 50-
vuotispäiviä vietettiin Lemmenjoen Miessijoella
syyskuussa 1996 Pekan kämpällä, joka kullan-
kaivajien keskuudessa tunnetaan legendaari-
sen “Miessinmaan kuvernöörin”, Heikki Pih-
lajamäen kämppänä. Kuvassa Yrjö ja Pekka.
Kuva: Seppo J. Partanen

Kullanhuuhdonnan MM-kisoissa 1976
Yrjö toimi Tankavaaran isäntänä. Tässä hä-
nen seurassaan on lentokoneasentaja Heikki
Toiminen Tikkakoskelta. Hän kuului Korho-
sen suvun vakioporukkaan Tankavaarassa ai-
kana, jolloin Yrjö siellä aktiivisesti toimi. Kuva:
Erkki Halme, GTK Geokuvat

Herman Stigzelius oli tuttu vieras
Lemmenjoella 1950-luvulta 1990-luvulle
saakka. Tässä kuvassa hän vierailee tutkimus-
avustajineen Yrjö kämpässä tutkiessaan Suo-
men Malmin toimesta Jäkälä-äytsin ja erityi-
sesti Pihlajaojan kultaesiintymiä. Kulta-
professori on toinen vasemmalta, Yrjö oikealla.
Kuva GTK:n arkisto

Yrjö ja hänen kaatamansa karhu, Sirkka
Heimosen arkisto, Prospäkkäri 2003

Viereisellä sivulla: Yrjö ja hänen kasvat-
tamansa sudenpennut. Kuva Sirkka Heimosen
arkisto, Prospäkkäri 2003



15MINERALIA    3 / 2017 15MINERALIA    3 / 2017

menien kilojen tarkkuudella. Hän ehti
perinteisellä tavalla kaivaa Jäkälä-äyt-
siä 30 vuotta. Jouko Korhonen sanoo,
että kultaa tuli keskimäärin 2 kiloa
kesässä ainakin alkuvuosina. Konekai-
vu alkoi 1991 ja silloin arvioitiin Yr-
jön osuudella kaivospiiriä olevan 36 kg
kultaa. Ylös siitä on saatu samaa suu-
ruusluokkaa oleva määrä.

– Rikkaat paikat on kaivettu, jäljel-
lä on muutamia reunapilkkoja, joita
yritän tonkia sen pari vuotta, mitä ko-
nekaivua on jäljellä. Näillä näkymin
tulen jättämään yhden pienen pin-
taesiintymän houkuttimeksi omi-
en vanhuudenpäivien varalle,
jotta motivaatiota vielä riittäi-
si, kun koneaikakausi päät-
tyy, miettii setänsä työn jat-
kaja Jouko.

Hipputilastoihin Yrjö
jätti 60, 2 x 40 ja 20
gramman isommukset
vuosien 1951–2002 ai-
kana. Jouko Korhonen
on kirjauttanut 89, 88
ja 75 gramman kulta-
kimpaleet suurten hip-
pujen luetteloon Yrjön
jälkeen.

LEGENDOJA
YRJÖN ELÄMÄSTÄ

Karhu-Korhosen nimen
Yrjö sai metsästettyään alku-
vuosina useita karhuja. Hän
myös kuvasi karhuja kaitafil-
mikameralla. Yhdessä otoksessa
hän kuvaa kohti juoksevaa kar-
hua, joka pyörähtää lähietäisyydellä
takaisin kadoten metsän kätköihin.
Toinen kuvaaminen oli viedä hänen
henkensä, sillä karhu tuli liian lähelle
ja Yrjön oli vaihdettava kamera asee-
seen, jonka hän lopulta sai laukaistua
karhun ollessa parin metrin päässä.

Sudenpentujen keinoemoksi Yrjö
joutui 1963 ammuttuaan susiemon 10
kilometrin päässä kämpästään. Hän
ruokki pentuja tuttipullolla ja opetti
niitä ulvomaan. Pennut kulkivat Yrjön
repussa työmatkoilla ja lopulta hän vei
ne Helsinkiin, Viikin koeasemalle Erk-
ki Pulliaiselle, joka väitteli näillä susil-
la tohtoriksi. Kolmen vuoden kulut-
tua Yrjö oli katsomassa kasvattejaan ja
meni varoituksista välittämättä niiden
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häkkiin. Aikansa nuuskittuaan sudet
”nuolivat melkein joka paikan”.

Metsästysoppaana Yrjö tutustui
Antti ja Timo Mustakallioon. Tästä
syntyi elinikäinen ystävyys ja Yrjö vietti
useita talvia Mustakallion kartanossa
Mäntsälässä tehden siellä kirvesmiehen
töitä. Hän käväisi myös talven Kilpis-
järven retkeilykeskuksessa tekemässä

kunnostustöitä sekä kertomassa mat-
kailijoille kullasta ja Lapista. Matkassa
oli myös kaitafilmi kohti hyökkääväs-
tä karhusta.

Osan löytämästään kullasta Yrjö
möi helsinkiläiselle Urho Tabermannil-
le. Kulta ja rahat kulkivat yleensä pos-
tin kautta, mutta keväällä -54 hän
matkusti itse pääkaupunkiin kultapul-
lo taskussaan. Aikansa asioita hoitaes-
saan hän havaitsi kultapullon kadon-
neen ja alkoi sitä etsiä, ensin löytöta-
varatoimistosta ja sitten vanhoja jälki-

ään kulkien. Erottajanmäellä iltapäivä-
ruuhkan aikaan hän löysi pullonsa sir-
paleet ja kultahiput, joista osa oli jal-
kakäytävällä ihmisten jaloissa ja osa au-
totien puolella.

Yrjö etsi lähimmän puhelimen ja
soitti siitä tutulle geologille Eetu Sa-
volaiselle, joka kiiruhti paikalle harja
ja rikkalapio kainalossa. Ohikulkijat
naureskelivat kuullessaan, että ”kultaa
tässä lakaistaan”. Löydetty kulta hul-

jutettiin Savolaisen ammeessa ja pun-
nittaessa oli kadonnut 430 gram-

masta vain 10 grammaa.
Sattuma tai johdatus suo-
jeli Yrjöä eräällä kullan-
myyntimatkalla 15. maa-
liskuuta 1957. Hän
odotti aamulla Toijalan
asemalla pikajunaa
mennäkseen Helsin-
kiin. Tampereelle
menevä juna tuli pai-
kalle ensin, koska
etelän juna oli myö-
hässä. Yrjö päättikin
hypätä siihen. Aiot-
tu juna ajoi Kalvolan
Kuurilassa yhteen
vastakkaisesta suun-
nasta tulevan moot-
torijunan kanssa. Ju-

naturma oli Suomen
historian pahimpia ja

siinä kuoli 26 ja louk-
kaantui 19 henkeä. Lähes

kaikki olivat ensimmäisis-
sä vaunuissa, joissa Yrjö piti

tapanaan istua.

KULTAMATKAILUA
MAAILMALLA

Yrjön, Raumalan Nipan ja Virtasen
Karin vuonna 1970 perustama Tanka-
kulta Oy käynnisti uuden kehitysvai-
heen koko maailman kultakulttuuris-
sa. Vaatimattomasta matkailuhuuhto-
mosta kasvoi parissa vuosikymmenes-
sä kautta maailman tunnettu matkai-
lukohde ja erikoismuseo. Siellä alka-
neet kullanhuuhdontakisat levisivät
nopeasti ympäri maapalloa ja loivat
pohjan kullankaivajien kansainvälisel-
le yhteistyölle.

Maailman kivi- ja kultakentät kiin-
nostivat Yrjöä ja hän tutustui veljensä
Jalmarin ja Salosen Pekan kanssa Klon-
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dyken, Alaskan, Brittiläisen Kolum-
bian, Kalifornian ja Australian aluei-
siin sekä timantteihin Brasiliassa ja Ar-
kangelissa. Hän voitti useita kullan-
huuhdonnan Suomen ja Maailman
mestaruuksia.

OMAT
MUISTONI

Hiihtelin Lemmenjoella kevättalvella
1970. Muutto Tankavaaraan kaiva-
maan kultaa turistin taskusta oli kyp-
synyt ja puhuimme siitä – Yrjö, Nipa
ja Tukiaisen Heikki – Puskun kämpäs-
sä. Muutaman kuukauden päästä avat-
tiin matkailuhuuhtomo ja ”häntien
peseminen alkoi”, kuten Nipa asian il-
maisi, saatuaan runsaan vuosikymme-
nen jälkeen kylliksi matkailijoiden
vaskoolien viimeisistä huuhteluista.

Yrjö ilmestyi yllättäen työpaikalleni
Helsingin keskustassa 90-luvun alussa
ja pyysi apua. Hän oli päättänyt ottaa
järeämmät työkalut käyttöön, mutta
konekaivuluvan hakeminen Jäkälä-äyt-
siin oli myöhästymässä. Sain Metsähal-
lituksen Matti Helmiseltä puhelimitse
muutaman päivän jatkoaikaa ja täytim-
me hakemuksen.

Puhelin soi aikaisin arkiaamuna
syyskesällä 1988. Syrjäsen Inkku soitti
hädissään Seutulan lentokentältä, että
Yrjö on eksynyt Inariin ja täällä on iso
joukko ihmisiä lähdössä lentokoneella
Pariisiin ja sieltä junalla yli 700 kilo-
metrin päähän Ranskan Voixiin kul-
lanhuuhdonnan MM-kisoihin. Uusi
lento Yrjölle oli järjestynyt, mutta hä-
net piti ensin saada Seutulaan, lento-
koneeseen ja Pariisissa oikeaan junaan.
Yrjö löytyi Ivalosta ja oli matkalla ete-
lään ja lentokoneeseen. Hän oli yrittä-
nyt päästä aikaisin aamulla linja-autolla
Inarista Ivalon lentokentälle, mutta
vuoro oli lopetettu ja näin kone lähti
ilman häntä.

Pariisista löysin apua Matkailun
edistämiskeskuksen toimistosta, jossa
luvattiin saattaa Yrjö lentokoneelta oi-
keaan junaan. Kaikki näytti sujuvan
suunnitellusti. Voixin asemalla suoma-
laiset olivat Yrjö vastassa. Juna pysäh-
tyi ja lähti kohta eteenpäin. Yrjöä ei
näkynyt laiturilla, mutta ilmestyi esil-
le radan toiselta puolelta. Ei ole vaikea
kuvitella, että tapaaminen oli riemu-
kas.
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Yrjö viivähti pari vuotta Miessijoella kullankaivajana 1990-luvun alussa, mutta palasi parin
kesän jälkeen takaisin Jäkälä-äytsiin. Kuva: Ari Karttunen, GTK Geokuvat

Yrjölle myönnettiin lähes viisi vuotta kestäneestä isänmaan puolustuksesta kolme ansiomitalia ja
viisi muistomitalia. Sodan muistot ja haavoittumiset hän kätki visusti sisimpäänsä, mutta tasaval-
lan presidentti Tarja Halosen vuonna 2001 myöntämän Suomen Leijonan ritarimerkin kiinnittä-
minen rintaan kouraisi syvältä. Yrjön ystävän, Martti Rapelin (kuvassa) ansiota oli, että kaikki
myönnetyt mitalit saatiin koottua, sillä matkan varrella alkuperäiset olivat hävinneet. Kuva: Sep-
po J. Partanen
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Kohtasimme ensi kerran Lemmen-
joella kesällä 1968. Sen jälkeen milloin
missäkin. Tankavaarassa istuin kaveri-
ni kanssa Vaskoolimiehen terassilla ki-
sojen aikaan. Yrjö tuli pöytään ja kuun-
teli juttujamme. Ensi kertaa kultaki-
soissa vieraillut kaverini mietiskeli, pi-
täisikö viedä tuliaisiksi kummilapselle
kultahippu. Yrjö kaivoi taskusta parin
gramman hipun ja antoi sen puhujal-
le. Rahaa ei huolinut, kiitos riitti.

Mieleeni tulvivat monet muut muis-
tot kymmenien vuosien ajalta. Niissä
kaikissa Yrjö on ainutkertainen oma
itsensä; rehti, luotettava, turvallinen,
työteliäs, auttavainen, valveilla hiljai-
nen, työstä ja kultalöydöistä vähäpu-

heinen. Joskus kuitenkin – ennalta
odottamatta – arvokas tieto tai koke-
mus irtosi huulilta kadoten joutavan
puheensorinan joukkoon.

Jäyhän ja karhean kuoren alla oli
herkkä ja hyväntahtoinen ihminen. 

LÄHTEET:
Yrjö Korhonen In Memorian, Sirkka Heimonen
Prospäkkäri 4/2003

Akaan Seutu 19.11.2014

Omat muistot.

KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus.

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

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma.

6 § Hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen pääte-
tään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja
maksuajoista sekä hallituksen jäsenille, toimihen-
kilöille ja toiminnan tarkastajalle mahdollisesti
maksettavista palkkioista sekä matkakulujen
korvausperusteista.

perjantaina 17.11.2017 klo 18.00
Tampereen Taivaltajien kerhohuoneella,

Kortelahdenkatu 10–12, Tampere

Tampereen Kivikerhon sääntömääräinen syyskokous

7 § Valitaan jäsenet hallituksen erovuorossa olevien
tilalle. Erovuorossa ovat jäsenet Jukka-Pekka
Lehtinen, Anna-Maija Rae ja Tuula Alanen.

8 § Valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja hänelle
varahenkilö.

9 § Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja
tiedonannot julkaistaan.

10 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

11 § Kokouksen päättäminen.

HALLITUS

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu sekä afrikkalainen workshop ja Kongon kivet,
Matshouda Bakadiasa. Hänellä on mukana Kongosta kiviä myös myytäväksi.

Tervetuloa!
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Yrjö ajaa mönkijällä pois kodistaan Jä-
kälä-äytsistä. Kuva Janne Kanniston, jonka
ansiota on Lemmenjoelle perustettujen kahden
kirjaston kokoaminen ja niiden nimeäminen
Yrjö Korhosen muistolle.
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S uomen suurimmista
kultahipuista on kiitet-
tävästi kirjallista tietoa.
Suurhiput ovat meillä
aina olleet median lem-

pilapsia. Kirjallisuudessa niistä on mer-
kintöjä jo yli sadan vuoden ajalta. Itse
olen laatinut Lapin suurhipuista artik-
keleita mm. Geologi-, Lapin Kullan-
kaivaja-, Kivi-, Prospäkkäri- ja Mate-
ria-lehtiin. Seppo J. Partanen on jat-
kanut käynnistämääni GTK:n kym-
menen hipun mestarilistaa laajentaen
sen 125 suurimpaan. Hän on päivittä-
nyt listaa jatkuvasti. Sepon viimeisin
hippulista löytyy netistä Kultahippu.fi
-sivustolta.

Muut maat, joiden suurhipuista löy-
tyy tietoja, ovat Australia, Venäjä, Ka-
nada, Alaska, Brittein saaret, Ranska,
Sveitsi ja Brasilia. Miksi vain näistä?
Selitys voi olla löytötietojen historialli-
suus. Vanhat tiedot pitää etsiä klassiseen
tapaan kirjoista ja sanomalehdistä.

Suomen suurin hippu
Suomen suurimman kultahipun koh-
dalla on syytä esitellä kaksi hippua:
Kiviniemi, 393 g, ja Aleksi, 385 g. Ne
olivat löydettäessä lähes saman painoi-
sia, sillä nykyään 385 g painoisesta
Aleksista on löytäjä irrottanut tuleval-
le vaimolleen ja itselleen sormuskullat.
Tämä tosin vasta varmistui, kun löy-
täjän pojanpojanpoika otti minuun
yhteyttä. Sitä ennen oletettiin, että hi-
pun kiiltävät kuopat olisivat syntyneet
kemiallista analyysiä varten tehdystä
näytteenotosta.

Kun Suomen Pankki lainasi Aleksin
GTK:lle tutkimuksia varten, tein hi-
pun koloista vahamuotin. Mittasin ti-
lavuuden ja muunsin sen hipun kullan
ominaispainon mukaan painoksi. Kun
lisäsin sen hipun nykyiseen painoon,
alkuperäiseksi painoksi tuli jopa hie-

man yli 400 g. Sormukset on löytäjän
pojanpojanpojan mukaan haudattu
esivanhempien mukana, joten niitä ei
enää voi punnita asian todistamiseksi.

Arviointiin sisältyi kuitenkin paljon
epävarmuutta. Siksi päätimme GTK:n
silloisen Kivimuseon hoitajan, Pentti
Karhusen kanssa, että vain hipun ny-
kyinen paino on ratkaisevaa. Asiasta
keskusteltiin tuolloin myös Seppo Par-
tasen kanssa. Näin Aleksi jäi kakkosti-
lalle. Samalla annoimme Pentin kans-
sa hipulle sen nykyisen nimen, Aleksi.
Aiemmin hippua oli leikkisästi kutsut-
tu Pankkiiriksi. Hipun löytäjää, Mik-
ko Aleksanteri Kiviniemeä kunnioitta-
vampi nimi oli sopivampi.

Suomen suurin hippu on siten Ki-
viniemi, 393 g. Sen löysi Evert Kivi-
niemi vuonna 1935. Löytöpaikka oli
Luttojoen latvoilla Laanilan alueella.
Tänä päivänä paikka on osuvasti Vis-
kitien tuntumassa. Vuodesta 2014 hip-
pu on ollut Antti Aarnio-Wihurin kul-
tahippukokoelmassa. Hän osti sen
Rudolf Waldenin perikunnalta. Kaup-
paa käytiin hipusta lähes vuosi.

Nykyisinkin liki saman painoinen
hippu, Aleksi, 385 g, on tilastossa kak-
kosena. Sen löysi Mikko Aleksanteri
Kiviniemi vuonna 1910. Löytöpaikka
oli Hangasoja, sekin Laanilan alueella.
Löytäjä myi sen kaivosyhtiölle, joka
puolestaan myi sen Suomen Pankille.

Jättihippujen
Kari A. Kinnunen

jäljillä

Suomen Pankin Rahamuseossa Helsingin Snellmaninkadulla on omassa vitriinissään Alek-
si-hippu. Kiviniemen hipun kanssa se on kisannut Suomen suurimman hipun asemasta.
Kuva: Kari A. Kinnunen
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Tuona aikana suurhipuista maksettiin
vain kullan maailmanmarkkinahinnan
mukaisesti, toisin kuin nykyään. Hip-
pu on yhä Suomen Pankin omistuk-
sessa. Se on näytteillä Helsingissä Ra-
hamuseossa omassa vitriinissään.

Näistä kahdesta hipusta tutkijoilla
ja asianharrastajilla on yhtäläinen kä-
sitys. Näiden lisäksi kirjallisuudessa on
mainintoja lähes samankokoisista La-

pin suurhipuista,
mutta niiden to-
denperäisyyttä ei
ole kyetty var-
mentamaan. Var-

sinkin 400 ja 300 gramman painon vä-
liin jää muutama mielenkiintoinen
maininta. Kadonneet suurhiput voivat
selittyä mittausten epätarkkuudella kai-
vuolosuhteissa, ja sillä, että esim. Alek-
si-hipun alkuperäinen paino ennen
sormuskultien ottoa voi kummitella
tilastoissa mukana. Pitää lisäksi muis-
taa, että suurhippuja voi olla myyty il-
man suurempaa mediahälyä, mones-

takin syystä. Ja suolaamista on voitu
harrastaa hippuhuhuilla jo vanhoina
hyvinä aikoina.

Suomen suurimman hipun koko,
noin 400 g, voi jäädä ylittämättä pit-
käksi aikaa. Tähän vaikuttaa konekai-
vun vähittäinen lopettaminen Lem-
menjoen alueella, josta viime vuosien
suurhiput ovat löytyneet. Olen jänni-
tyksellä odottanut, että loppuaan kohti
kiihtyvä Lemmenjoen konekaivami-
nen toisi esiin yli 400 g jättiläisiä. Näin
ei ole tapahtunut. Tämänkin vuoden
ennätyshiput jäivät noin 200 g luok-
kaan.

 Kiviniemi-hippu on Suomen suurin. Kuva: Pekka Virta-
nen, GTK, Geokuvat

 Aleksi-hippu on Suomen toiseksi suurin. Hipun vasemmassa
päässä on kiiltävä kolo, josta löytäjä on ottanut vaimolleen ja
itselleen sormuskullat. Kuva: Jari Väätäinen, GTK, Geokuvat

 Aleksi-hippu löytyi perinteisin menetelmin Hangasojan
varrelta Inarin Laanilassa vuonna 1910. Kuva: Väinö Tanner,
1908, GTK, Geokuvat

Kullanhuuhdonnan menetelmät ovat pysyneet samankaltaisina satoja vuosia. Piirrokset: Georgios Agricola, De Re Metallica -kirja, painettu 1556.
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Euroopan
suurin hippu
Euroopan suurhiput on unohdettu
aihe kultakirjallisuudessa. Itse asiassa
en ole löytänyt niistä yhtään yhteen-
vetoa omien, jo vuosia sitten kirjoitet-
tamieni artikkelien lisäksi. Euroopassa
on kuitenkin ollut historiallisena aika-
na useita jokikullan huuhdonta-aluei-
ta nykyisen Espanjan, Englannin, Ir-
lannin, Ranskan–Italian, Saksan–Sveit-
sin ja Romanian–Slovakian–Unkarin
alueella.

Reinin jokilaakson kultaesiintymät
olivat käytössä peräti 2000 vuotta. Esi-
merkiksi vuonna 1838 siellä toimi 400
rekisteröityä huuhtojaa. Viimeisin am-
mattihuuhtoja lopetti työnsä vasta
vuonna 1874. Esiintymillä oli talou-
dellista merkitystä varsinkin keskiajal-
la. Reininkultaa käytettiin pääasiallises-
ti kultakolikkojen valmistukseen. Näi-
hin kolikoihin oli leimattu
merkintä Sic fulgent Littora
Rheni, suom. “tällä tavalla
Reinin rannat hohtavat”.
Reinin suurhipuista ei ikävä
kyllä löydy merkintöjä alan
kirjallisuudessa. Mahdolli-
sesti kulta on ollut sangen
hienorakeista Saksan alueel-
la.

Sveitsin suurin kultahip-
pu painoi 123 g ja se löytyi
Reinin jokilaakson Sveitsin
puoleisesta osasta. Nimek-
seen se sai Ara-Fontanivas
hippu. Tämä löytö voi viita-
ta siihen, että karkeampaa
kultaa on pääasiallisesti Rei-
nin yläjuoksulla. Italiassa on huuhdot-
tu vähäisiä määriä kultaa Torinon lä-
hellä Po-joen laaksossa. Näiden hippu-
jen kokoluokista ei löytynyt mainin-
toja.

Antiikin aikana jokikultaa hyödyn-
nettiin Kreikassa, Espanjassa ja Trans-
sylvaniassa osin nykyisen Romanian
alueella. Transsylvanian jokikulta mai-
nitaan jo historioitsija Herodotoksen
kirjoituksissa. Kultajoen nimi, Aries
tulee ilmeisesti kullan “aurum” mu-
kaan. Paikallinen kalliokulta esiintyy
lehtimäisenä ja levymäisinä kiteinä
onteloissa, joista parhaimmasta on löy-
detty kultaa yhteensä peräti 55 kg. Tyy-
pillisiä ovat olleet kilokaupalla kultaa
sisältäneet onkalot.

Rooman valtakunnan sodat rahoi-
tettiin osin tällä kullalla. Suurhipuista
ei kuitenkaan ole säilynyt tietoja. Seli-
tyksenä voi olla se, että kullanhuuh-
dontaa ei tuolloin arvostettu: työtä te-
kivät rikolliset, orjat ja sotavangit ku-
ten aikaisemmin jo faaraoiden Egyp-
tissä Niilin hiekan vaskaamisessa.

Luotettavia kirjallisuusmainintoja
löytyy Ranskan ja Englannin suurhi-
puista. Ranskan suurin hippu painoi
537 g. Se tavattiin vuonna 1889 Avol-
sista, Ranskan Ardenneilla. Ranskan
hippu on aineistoni perusteella Euroo-
pan toiseksi suurin. Kaikkein suurin
kultahippu paikallistuu Irlantiin. Brit-
tein saarien suurhipuista löytyi tietoa
British Museumin vanhasta 1970-lu-
vun lehtisestä. Tällaista kirjallisuutta ei
ikävä kyllä ole luetteloitu digitaalisiin
kirjallisuustietokantoihin.

Skotlannin suurin hippu voi olla

painanut noin 900 g, ja se olisi löydet-
ty jo 1500-luvulla Leadhillsin kulta-
kentältä Crawford Moor -esiintymäs-
tä. Osa Englannin kultakolikoista voi
olla valmistettu tästä jokikullasta. Tie-
to on kuitenkin epävarma, sillä 1800-
luvun mineralogian oppikirjoissa va-
roitetaan Leadhillsin kultahipuista, jot-
ka korkean hintansa takia todellisuu-
dessa oli tuotu Glasgowista.

Varma maininta sitä vastoin on Ir-
lannista löydetty suurhippu. Se painoi
684 g, ja se huuhdottiin Ballin joesta,
toiselta nimeltään Goldmine River,
vuonna 1795. Kultajoki sijaitsee Irlan-
nin Eiressä, Croghan Kinshelassa,
Wicklowin kreivikunnassa. Suurhippu
päätyi lopulta kuningas Yrjö Kolman-

nen omistukseen. Se on melko varmas-
ti sulatettu. Hipun messinkijäljennös-
tä säilytetään Lontoossa British Museu-
min (Natural History) kokoelmissa,
jossa on kattava kokoelma aitoja kul-
tahippuja ja niiden jäljennöksiä eri
maista myös Euroopan ulkopuolelta.
Tätä Irlannin suurhippua voi siis pitää
Euroopan suurimpana.

Euroopan mittakaavassa Suomen
ykköshiput saavat kunniakkaan kol-
mossijan. Irlanti, 684 g, on ykkönen,
Ranska, 573 g, toinen ja Suomi, 398
g, kolmossijalla. Mutta Eurooppa jää
paljon jälkeen muista maanosista ku-
ten seuraavasta selviää.

Maailman
suurin hippu
Ihmiskunta on etsinyt kultaa maapal-
lolta kiihkeästi jo tuhansia vuosia,
mutta historiaan ovat jääneet kultaesi-

neet museoissa ja tarinoissa.
Antiikin ja sitä vanhemmis-
ta jättihipuista ei ole mainin-
toja historiakirjoissa kuten
Herodotoksella. Hippuja ei
arvostettu näytteinä vaan ai-
noastaan metallina.

Joissakin vanhoissa kult-
tuureissa kuitenkin palvot-
tiin esimerkiksi meteoriitte-
ja ja niiden kunniaksi oli ra-
kennettu temppeleitä antii-
kin Kreikassa. Samalla taval-
la Tutankhamonin muumi-
on tyynyn alta löydettiin pie-
ni rautameteoriitin kappale.
Tällaisia mainintoja kullas-
ta ei ole länsimaista tai idäs-

tä. Tämä kertoo siitä, että kultaa pi-
dettiin tavanomaisena, joskin kallisar-
voisena materiaalina. Suurhippujen ke-
rääminen museoihin ja kokoelmiin on
myöhempi tapa. Varmennetut hippu-
maininnat ovat vasta parilta viime vuo-
sisadalta, jolloin luonnonhistorialliset
kokoelmat yleistyivät Euroopassa, Ve-
näjällä ja Amerikassa.  Maailmanennä-
tyskisaan päätyneet jättihiput ovat löy-
töinä vain muutaman sadan vuoden
ajalta.

Ykkössijan jättihippukisassa vie
Australia. Welcome Stranger -hippu
painoi peräti 71 kg ja sen läpimitta oli
70 cm. Hippu on Victorian kultaken-
tiltä Moliagulista vuodelta 1869. Sen
on kerrottu löytyneen sattumalta kär-

Irlannin kultahippu on Euroopan suurin. British Museum, Na-
tural History, opaslehtinen.
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rynpyörän alta hyvin läheltä maanpin-
taa. Hippu paloiteltiin jo seuraavana
vuonna, mutta sen kopioita on muse-
oissa, lähimpänä Suomessa Tankavaa-
ran Kultamuseossa. Victorian kulta-
kentiltä on löydetty useita monikym-
menkiloisia jättihippuja ja ne on do-
kumentoitu. Suurimmat ovat alussa
mainittu Welcome Stranger, 71 kg,
Welcome, 69 kg, Blanche Barkly, 54
kg, Precious, 53 kg ja Canadian, 50 kg.

Australian voitto on monella jätti-
hipulla varmennettu. Kaikki hiput ovat
todellisia, pyöristyneitä kultakimpalei-
ta kuvien ja jäljennösten perusteella ja
löytyneet vanhoista tai nykyisistä joki-
sorista. Ne eivät ole rapakallion terä-
väsärmäisiä kalliokullan kappaleita. Ne
ovat olleet vielä paljon suurempia, sil-
lä pikkupojan mittainen Holterman-
nugetti painoi yli 200 kg. Se siis oli
kalliokultaa ja kultaa siinä oli 93 kg.
Se löytyi New South Walesistä.

Suurin yhä olemassa oleva Australi-
an jättiläishippu on Internetissä julkais-
tujen selostusten ja kuvien perusteella
näytteillä Los Vegasissa Golden Nug-
get -kasinossa. Se on nimeltään Hand
of Faith ja painoltaan 27 kg. Edellisis-

Australian Welcome Stranger -kultahippu on maailman suurin. Kuvassa hippu ja sen löytäjät Richard Oates ja John Deason vaimoineen 5.
helmikuuta 1869. Muut henkilöt ovat kaivajia ja heidän vaimojaan. Kuva: William Parker, Wikimedia Commons

 Welcome Stranger -hipun kopio. Harvard Museum of Natural History. Kuva: Anatoli
Lvov, Wikimedia Commons

 Welcome Stranger -hipun löytöpaikalle Moliaguliin, Australiaan on pystytetty muisto-
merkki. Kuva: Wikimedia Commons

tä isomuksista poiketen sen löysi Ke-
vin Hillier 26. syyskuuta 1980 Kingo-
werista, Golden Triangle -alueelta ja
vieläpä nykyisten aarteenetsijöiden lait-
teistoilla, eli metallinilmaisimella. Hip-
pu oli ainoastaan 36 cm syvyydessä.

Kakkossija Etelä-Amerikkaan
ja kolmas Afrikkaan
Brasilian Serra Peladasta löytynyt 61 kg
jättihippu nousee kisassa toiseksi. Bra-
silian keskuspankista saamieni tietojen
mukaan hipussa oli kultaa 52 kg. Tar-
kempia tietoja heillä ikävä kyllä ei ol-

lut käytettävissä. Eräiden tutkijoiden
mukaan Peladan kulta on enimmäk-
seen rapakalliokultaa, jonka kappaleis-
sa ei ole havaittavissa hippuluokituk-
seen oikeuttavaa pyöristymistä. Ko-
lumbiasta ja Guyanasta on löytynyt yli
10 kg hippuja. Kolmanneksi yltää Af-
rikka, Kongosta löytyneellä 60 kg hi-
pullaan.

Neljänneksi yltää Venäjä. Uralin
Mias-joesta vuonna 1842 löytynyt jät-
tihippu painoi 36 kg ja se nimettiin
Isoksi Kolmioksi. Sitä säilytetään Mos-
kovassa Kremlin aarrekammiossa, ja
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hippu on suurin sulattamiselta säily-
nyt jättihippu. Tähän on vaikuttanut
Venäjällä vuonna 1825 annettu mää-
räys, jonka mukaan kaikki yli 400 g
painaneet suurhiput piti lähettää mu-
seoihin. Venäjällä on arvioitu, että yli
kilon painoisia hippuja olisi todellisuu-
dessa löydetty tuhansia. Museoissa niitä
on vain parisen kymmentä.

Pohjois-Amerikan jättihiput eivät
yllä muiden maanosien tasolle. Mek-
sikosta on löydetty 12 kg jättihippu
vuonna 1989, Cortezin Saapas. Kali-
fornian suurin painoi 8 kg ja Alaskan
Nomen 4,8 kg. Alaskan suurin on yl-
lättävän pieni, kun ajattelee kuinka laa-
jaa kullanhuuhdonta siellä on ollut.
Alaskan löydöt on kuitenkin luotetta-
vasti raportoitu, joten tulosta voi pitää
luotettavana.

Kiinan suurin hippu on painanut
6,5 kg. Kiinasta voi olettaa löytyneen

isompiakin. Kiinan kirjallisen kulttuu-
riperinteen tietäen mainintoja on var-
masti säilynyt, mutta ilman kiinan
merkistön tuntemusta tietojen etsintä
on hankalaa.

Kuten tuloksista edellä selviää, Eu-
roopan kultahiput jäävät EU:n ulko-
puolella kyllä kisassa pistesijoja alem-
maksi. Eurooppa on voinut sijoittua
todellisuudessa korkeammalle, mutta
koska Euroopan jokikullan laajamittai-
nen hyödyntäminen sijoittuu vanhem-
paan historialliseen aikaan ja sitäkin
kauemmaksi, niin dokumentointi
puuttuu. 
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Julkisuuteen on menneel-
tä kesältä tullut enemmän

suuria kultahippuja kuin milloin-
kaan aikaisemmin. Yli 20 g pai-
navien kultahippujen lista päivit-
tyi kymmenellä hippulöydöllä.
Luettelosta löytyy kaikkiaan 129
kultahistorian suurinta hippua.
Ensi kerran lista julkaistiin vuon-
na 2004 Kullankaivajan oppaan
ensipainoksessa. Silloin luettelos-
sa oli 50 kultahistorian suurinta
hippua.

Hippujuhlia on vietetty erityi-
sesti Lemmenjoella Ami ja Mika
Telilän työmailla. Riemuun on se-
koittunut melkoinen määrä myös
surua ja epätoivoista yrittämistä,
sillä Lemmenjoen alueen konekai-
vua uhkaa loppuminen vuosikym-
menen vaihteen tienoilla.

Kaikkien aikojen
hippukesä Lapin
kultamailla

228 g Ukkoäijih, Mika Telilä, Pekka Postila, Sirkka ja Kari Merenluoto,
Lemmenjoki Ruittuäytsi elokuu

167,4 g Suomi100, Ami Telilä, Lemmenjoen Kaarreoja elokuu
93 g EiOo, Mika Telilä ja Pekka Postila, Ruittuäytsi elokuu
73,8 g Haudatkaa sydämenne Lemmenjoelle, Mika Telilä ja Pekka Postila,

Ruittuäytsi syyskuu
60 g Fossiili, Sirkka ja Kari Merenluoto, Lemmenjoen Puskuoja

elokuu
48 g Haistakaa paska (viesti valtiovallalle), Mika ja Risto Telilä,

Ruittuäytsi elokuu
42,5 g Hyvä draivi, Ami Telilä ja Aki Karvonen, Kaarreoja syyskuu
30 g Siili, Seppo Mauno, Vuotson Mäkärä elokuu
22,5 g Jtmo, Ami Telilä ja Veikko Jaskari, Kaarreoja elokuu
22 g Mika ja Ukko Telilä, Ruittuäytsi kesäkuu
13 g Seppo Mauno, Vuotso Mäkärä heinäkuu

Lisätietoa ja kuvia hippulöydöistä täältä: https://www.kultahippu.fi/

Seppo J. Partanen

Kari ja Sirkka Merenluoto edessään Lemmenjoen tämän kesän isommuk-
sia ja takanaan ”Nipan kaivoksilla” työskennellyt joukko vasemmalta
Ukko ja Mika Telilä, Pekka Postila ja Heikki Nikkinen. Hiput vasem-
malta Ukkoäijih, EiOo, Fossiili ja Haistakaa paska. Kuva Ilkka Ärrälä
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Kivihommissa
Jussi Kuosmanen  Kuvat Raija Lipponen

limme illalla matkalla
etsimään ruokailupaik-
kaa. Kävelimme tutun
jalokivikaupan ohitse.
Kauppias itse oli jo mei-

tä vastassa. Tulkaa sisään, minulla on
muutamia uusia kiviä. Kävi ilmi, että
paikalle oli tulossa kivenhioja. Hän oli
kuulemma halunnut tavata minut.
Noin puolen tunnin odottelun jälkeen
saapui hioja ja esitteli minulle hiomon-
sa tuotantoa, spinellejä ja safiireja.
Kaikki hymyilivät ja kauppias sanoi,
että saan vapaasti ostaa suoraan hiojal-
ta niin monta kuin halusin. Kauppoja
ei tällä kertaa tehty, mutta kysyin voi-

sinko tulla hänen hiomolleen katso-
maan kuinka hiontatyötä tehtiin. Sain
välittömästi myöntävän vastauksen.
Sovittiin vierailu seuraavaksi aamuksi.

Mentiin aamulla sovitusti jalokivi-
liikkeeseen, josta eräs myyjistä lähti
oppaaksi. Puolen tunnin tuk tuk -mat-
ka Colombon sokkeloisilla kujilla päät-
tyi pienen omakotitalon eteen. Kiin-
teistö oli paikalliseen tapaan ympäröi-
ty korkealla aidalla. Hioja avasi portin
ja opas jatkoi matkaa. Taloon oli ra-
kennettu lisäsiipi, jossa hiomo sijaitsi.
Hioja ohjasi istumaan vastapäätä hä-
nen työpöytäänsä. Viistekoneita oli
kaksi japanilaista Imahashi-merkkistä

konetta. Imahashi toimii samalla peri-
aatteella kuin Raytec, eli on ns. tukita-
sokone. Kumpaakin konetta voitiin
käyttää pöydän molemmilta puolilta.
Yleisnäkymä hiomossa oli hyvinkin
tuttu, paljon modernimpi kuin Bang-
kokin pikku hiomoissa.

Pian saapuikin mestarin vaimo ky-
symään, joisimmeko teetä vai kahvia,
kerroimme suomalaisten käyvän pa-
remmin kahvilla. Kahvit ja keksit tuo-
tuaan jäi vaimo keskustelemaan hyvin
avoimesti kanssamme. Lapset, koulut
ja terveysasiat selviteltiin. Suomen kyl-
mät olosuhteet herättivät kauhistusta.
Pian tulivat lapset koulusta, tytär ja

Sri Lankassa
Aamupäivä hiomolla
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poika. Kummatkin sanoivat käsipäivää
ja tervehtivät iloisesti, poistuen sitten
puuhiinsa. Kaikesta näki, etteivät vie-
raat olleet jokapäiväinen juttu.

Päivän työsarka oli sarja keltaisia
safiireja. kivet oli jo ennen saapumis-
tamme kitattu metallidoppeihin. Kitti
oli vaaleanvihreää, kuulemma paikal-
lisesta tarvikeliikkeestä hankittua. Olisi
ollut mielenkiintoista nähdä kuinka
herkästi kitti sulaa. Safiirien kiillotuk-
sessa lämmönkehitys on voimakasta.
Tästä aiheutuu vaara, että kivi liikah-
taa kiinnityksestä ja koko homma voi
mennä pieleen. Lämmitys tehtiin pie-
nestä lasipurkista tehdyllä spriilampul-
la.

Hiontatyö alkoi käsivaralla tehdyllä
karkealla muotoilulla. Kivistä tuli ovaa-
lin muotoisia. Keskusteltiin, kummasta
puolesta kannattaa aloittaa. Mestari
sanoi aloittavansa aina yläosasta, se kun
on näkyvä puoli. Meillä aloitetaan ala-
osasta, kun on tärkeää saada kulmat
oikein, jotta valo saadaan heijastumaan

ylös kohti katsojaa. Hän korosti karaat-
tipainon olevan hyvin tärkeä, muuten
menetettiin kallista raaka-ainetta.

Kysyin, mitä kulmaa hän käyttää
alaosassa, hän sanoi käyttävänsä 26–27
astetta. Meidän oppien mukaan korun-
din kriittinen kulma on 34,6 astetta,
eikä tätä saa juurikaan alittaa. Kiven
heijastus kärsii pahasti. Tämä tieten-
kin on keino, jolla matalasta kivestä saa
mahdollisimman suuren. Tästä syystä
alkuperämaissa hiotuista kivistä on vai-
kea tehdä uudelleenhiontaa. Halkaisi-
jasta ja painosta häviää puolet, jos ei
vielä enemmänkin.

Hiontaan käytettiin 600 mesh kar-
keuksista ns. topperia tukilaikan pääl-
lä. Kivet olivat aika pieniä, ehkä 7 x 5
mm, viisteet hioutuivat aika nopeasti.
Kaikesta näki todella rautaisen rutinoi-
tumisen.

Mestari oli hionut kymmenkunta
aihiota, kun paikalle saapui nuorempi
mies. Hän oli harjoittelija, jonka teh-
tävänä oli kiillottaa aihiot. Nyt alkoi

mielenkiintoisin vaihe. Kysyin, mitä
karkeuksia hän käyttää muotoilun jäl-
keen. Hän sanoi käyttävänsä 1 mikro-
nin (noin 14 000) timanttipulveria.
Kiillotuslaikkana kuparilaikka. Kiillo-
tuspaikalla oli kaksi pientä kulhoa, jois-
sa molemmissa oli eri ainetta, molem-
mat ompelukoneöljyyn sekoitettuna.
Hän kysyi, mitä öljyä käytän, suosit-
telin kokeilemaan WD 40, toimii ai-
nakin minun laikoillani paremmin.

Muistan, kun Bangkokin hiomois-
sa kyselin hiomakarkeuksia, en koskaan
saanut vastausta. Käsitin, että olivat
jonkinlaisia ammattisalaisuuksia. Tääl-
lä kuitenkin käytettiin kahta ainetta,
black and white. Molempia käytettiin
samanaikaisesti kuparilaikalla. Olisiko-
han valkoinen jauhe ollut alumiiniok-
sidia? Tämä ei selvinnyt.

On varsin hämmästyttävää, että
korundiin saadaan kiilto hyppäämällä
600:selta suoraan kiillotukseen. Olisi
pitänyt ostaa yksi kivi malliksi ja tut-
kia pinnanlaatua mikroskoopilla, luu-
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pilla se näytti aika hyvältä. Omasta
laikkavarastosta löytyy käyttämätön
kuparilaikka, pitää kokeilla. Eniten
kiinnostaa timantin ja alumiinioksidin
yhteiskäyttö.

Kun olen hionut muutaman korun-
din, olen käyttänyt länsimaisten oppi-
en mukaan 3000, 8000, 50 000 kar-
keuksia tinaseoslaikalla. Pohjatyö Nu-
bond 600 -laikalla. Kun neljä eri työ-
vaihetta korvataan vain yhdellä, nopeu-
tuu työ merkittävästi.

Toinen asia mihin kiinnitin huo-
miota, oli voima millä kiillottaja pai-
noi kiveä laikkaa vasten. Kun tuli tau-
lun kiillotuksen vuoro, hän painoi to-
della voimakkaasti. Kiilto syntyi kym-
menessä sekunnissa. Imahashin viiste-
pää on aika vankkatekoinen ja näkö-
jään kestää aika rajutkin otteet. Toinen
huomio oli, että kiillottaja korjasi viis-
teen asetusta viistepään jalkasäädöllä
aika usein. Tämä kertoo koneen sivu-
suuntaisesta epävakaudesta. Tai siitä,
että kivi liikkuu viistepäässä. Omassa
koneessani en käytä sivukorjausta ker-
taakaan käännön jälkeen.

Tuli iltapäivä ja ruokailun aika, mei-
tä pyydettiin syömään ja jatkamaan sen
jälkeen. Katsottiin kuitenkin, että oli
häiritty perheen elämää riittävän pal-

jon. Kiitettiin kohteliaasti ja sanottiin
lähtevämme tuk tukilla takaisin hotel-
lille. Mestari ei laskenut meitä tuk tu-
kin kyytiin, vaan heitti meidät omalla
autollaan.

Tällaiseen ystävällisyyteen ja vie-
raanvaraisuuteen törmää maailmalla
ani harvoin.

Moni työelämän rasittama hionnan
harrastaja voi miettiä, minkälaista oli-
si hiojan työ tuottajamaissa. Kysyin
mestarilta, kuinka monta kiveä hän

keskimäärin päivässä hioo. Normaali-
suoritus on 32 kiveä päivässä. Vaikka
työ tehtiin ”kahteen mieheen”, voi tah-
tia pitää aika rivakkana. Vaikka tämän
päivän aikana hiottiinkin ”bulkkikiviä”
sarjatyönä, epäilen senkin alkavan ra-
sittaa kohtuullisen nopeasti. Hionta-
työtä kuuleman mukaan oli riittäväs-
ti. Saattoipa olla, että nämä 32 kiveä
eivät valmistuneet kahdeksassa tunnis-
sa.

Ansiot vaikuttivat paikalliseen ta-
soon nähden kohtuullisilta, mikäli sen
voi päätellä hyvin varustellusta kodis-
ta, autosta ja mukavista työtiloista.

Enemmänkin ihmettelin sitä, että
jalokiviliikkeistä ei löytynyt mitään ja-
lokivien tutkimusvälineitä. Refrakto-
metri, spektroskooppi ym. eivät ole
suuri investointi. Jokaiselle myydylle
kivelle tarjottiin aitoustodistusta, mut-
ta millä perusteella ne oli kirjoitettu?
Mestari oli lähettänyt kiviä tutkittavak-
si Bangkokiin ja Sveitsiin. Eräs Ratna-
puran markkinoilta ostettu spinelli oli
lähetetty Sveitsiin asti tutkittavaksi.
Laboratoriotutkimuksissa kivi osoit-
tautui synteettiseksi. Jotenkin tuntui,
että asiansa osaava gemmologi voisi
elättää itsensä Sri Lankan markkinoil-
la. 
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M siin ominaisuuksiin, dielektrisyysva-
kioon (sähköinen permittiivisyys) tai
radioaktiiviseen säteilyyn. (Mineraali-
en ominaisuuksista löytyy taulukoita
netistä.) Tässä käsitelty Malmikuono
A käyttää ilmaisuun induktiivisia hä-
viöitä, johtokykyä ja dielektrisyysvakio-
ta. Näillä ominaisuuksilla laite saadaan
yksinkertaiseksi ja halvaksi ja silti se il-
maisee valtaosan malmikivistä.

Malmikuono A ilmaisee hyvin pää-
osan ns. sulfidimalmeista (kiisuja, välk-
keitä, hohteita), magnetiittia, kiiltävää
hematiittia ja grafiittia. Ilmaisun ulko-
puolelle jää ainakin litium- ja volfram-
mineraaleja, multamainen hematiitti ja
kromiitti. Kultaa on yleensä niin vä-
hän, että sellaisenaan se jää ilmaisemat-
ta. Usein se kuitenkin tulee ilmaistuk-
si muiden malmimineraalien ohessa.
Sama koskee osin myös sinkkivälket-
tä. Ilmaisun voimakkuuteen vaikuttaa
mineraalilaji, määrä ja tekstuuri eli
onko mineraali erillisinä rakeina vai

muodostaako se yhtenäisiä reittejä ki-
veen.

Kivien arvioinnissa on edelleen syytä
käyttää myös muita menetelmiä. Niis-
tä on kerrottu mm. Retkeilijän Kivi-
oppaassa (GTK). Varsinkin rautaa pi-
tää olla melko paljon ja sopivana mi-
neraalilajina ennen kuin voidaan pu-
hua malmista. Myös grafiitille on eri-
tyisvaatimuksia. Serisiitillä on taulukon
mukaan korkea dielektrisyysvakio vaik-
ka se ei olekaan malmimineraali.

Käyttö
Malmikuono A:ssa on kaksi anturia:
kela ja tappi. Laitetta käytetään siten,
että painetaan liipaisinta ja haluttu
anturi painetaan kevyesti kohtisuoraan
kiveä vasten. Käsi pyritään pitämään
poissa anturien välittömästä läheisyy-
destä, ettei se häiritse. Ilmaisu antaa
äänimerkin ja ilmaisun voimakkuus
näkyy valon kirkkautena.

Kela ilmaisee hyvin puolijohteita ja

A S K A R T E L U P A L S T A

Malmikuonon
teko-ohje

Malmikuono
ilmaisemassa
kiisupitoista
näytettä.

Teksti: Alpo Martikainen,  kuvat: Vesa Martikainen

almikuono on elektro-
ninen laite, joka on
tarkoitettu aloittelevan
kiviharrastajan apuvä-
lineeksi malmikivien

erottamiseen muista kivistä. Etsivä
löytää -lehden numerossa 1/2014 oli
kirjoitus Malmikuonosta, http://
uusi.gtk.fi/export/sites/fi/ajankohtais-
ta/viestintamateriaalit/geoloytaja/arkis-
to/Etsiva_loytaa_1_2014.pdf.

Koska tähänastiset sarjavalmistaja-
ehdokkaat ovat eri syistä luopuneet ja
laitetta tai sen teko-ohjetta on kyselty,
julkaistaan tässä Malmikuono A:n ohje
yksinkertaisena versiona. Sen avulla
kokenut elektroniikkalaitteiden ra-
kentelija voi tehdä sen itselleen tai ka-
verilleen.

Ominaisuudet
Metallisten malmimineraalien ilmaisu
elektronisesti voi perustua esimerkiksi
kiven sähkönjohtokykyyn, magneetti-
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kohtalaisesti johteita. Kelan vaikutus-
piiri ulottuu vähän myös kiven sisälle.
Tappi ilmaisee johteita (alkuaine-me-
talleja), puolijohteita ja korkeaa die-
lektrisyysvakiota. Tapin vaikutusala
rajoittuu käytännössä kärjen kosketus-
kohtaan. Täten sillä voidaan tutkia ki-
ven mineraaleja erikseen. Jos esimer-
kiksi kivessä on pieni kiiltävä kohta,
saadaan selville onko se kiillettä vai
malmimineraalia tai grafiittia. Molyb-
deenihohde ja grafiitti pitäisi olla ero-
tettavissa toisistaan siten, että grafiit-

tiin reagoivat molemmat anturit mut-
ta molybdeenihohteeseen vain tappi.

Tappi pyritään asettamaan tasaisel-
le pinnalle. Kuoppa voimistaa ilmai-
sua ja kohouma heikentää. Kivestä ir-
rallaan oleva pieni rae ei välttämättä
anna ilmaisua.

Kytkinkaava ja teko-ohjeita
Laitteen ytimenä on LC-oskillaattori
(T1). Kun värähtelypiirin L1–C1 vai-
mennus kasvaa, niin T1:n negatiivinen
etujännite pienenee ja virta nousee.

Vaimennus voi syntyä kahdella taval-
la: kelassa L1 siten, että suurtaajuinen
magneettikenttä saa kivessä aikaan
pyörrevirtahäviöitä tai vastuksessa R1
siten, että tapin kautta kiveen menevä
suurtaajuinen virta kasvaa. Virran pa-
luutienä toimii kiven ja laitteen väli-
nen hajakapasitanssi. Oskillaattorin
ottaman virran nousu näkyy LEDin
kirkastumisena ja käynnistää vahvisti-
men (T2, T3) avulla summerin.

Kela L1: 3 kierrosta lakkaeristeis-
tä kuparilankaa (käämilankaa),
langan läpimitta 1–1,5 mm, kelan
läpim. n. 23 mm, kierrokset lähel-
lä toisiaan, väliulosotto puolivälis-
sä. Kelan “maapuoli” (= pariston
miinus) kotelon kuorta vasten.
Kondensaattori C1: pienihäviöi-
nen (virityspiireihin sopiva, esim.
mica, ker. tyyppi 1).
Hyvä VHF-tekniikka edellyttää
mm. että oskillaattorin kytkentä-
johdot pyritään pitämään aika ly-
hyinä ja L1:n ja C1:n väliset joh-
dot myös lähellä toisiaan.
D1: Piensignaali-schottky-diodi.
D2: Punainen melko hyvän valo-
hyötysuhteen omaava LED.
R5: Potentiometri, johtava muovi
tai cermet (miel. ei hiili).
C4 kytketään fyysisesti siten, että
se muodostaisi R4:lle ja R5:lle ly-
hyen suurtaajuisen ohitusreitin.
Tappi: Rautalankaa tai ohut (max.
3 mm) ruuvi, kärki pyöristetty

Malmikuonoja 3d-tulostetussa ja tehdastekoisessa kotelossa, kansi avattuna. Tehdaskotelo
olisi saanut olla hieman väljempi. Siihen on lisätty puukahva. Summeri on molemmissa
liimattu ulkopuolelle.
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puolipalloksi. Koko (hajakapasi-
tanssi) ruuveineen ja johtoineen
vastuksesta lähtien pyritään pitä-
mään pienenä. Sijoitus siten että
kela ja tappi eivät ole yhtä aikaa
kiven vaikutuspiirissä.
P1: Palautuva (miel. naksahtava)
painike (liipaisin).
Su1: Pietsosummeri, miel. pieni-
virtainen. (Esim. autotarvikeliik-
keissä nimellä valohälytin, ART.
74212.)
Piirikortin voi tehdä monella ta-
valla, esim. sahaamalla liuskoihin
nähden poikittain kapea kortti sel-
laisesta levystä, jossa on valmiina
samansuuntaisia folioliuskoja rei-
kineen.
Kotelo muovia. Kuoren paksuus
kelan kohdalla max. 2 mm, että ke-
lan ja kiven väli jäisi riittävän pie-
neksi. Kelan kohdan voi halutessa
merkitä kotelon ulkopinnalle vä-
rillisellä teippiympyrällä.

Kotelon 3d-tulostettavaan versioon
tarvittava data on haettavissa nettisi-
vulta https://www.thingiverse.com/
kirjoittamalla avautuvan sivun haku-
kenttään sana Malmikuono.

Toimintatesti ja
herkkyyden asetus
Käännetään potentiometri R5 (herk-
kyys) minimiin. Tällöin summerin ei
pitäisi soida. LED voi hehkua heikos-
ti. Laitteen virran pitäisi olla alle 0,3
mA. On varmistuttava siitä, että itse
mittarin kytkentä ei aiheuta häviötä ja
täten virran nousua. Oskillaattori vä-
rähtelee n. 70 MHz:llä. Kun potentio-
metriä käännetään kohti maksimia,
pitäisi summerin jossain kohtaa käyn-
nistyä. Virta nousee tällöin summeris-
ta riippuen useisiin mA:hin.

Herkkyys on kokemuksen mukaan
sopiva silloin, kun tappi on painettu-
na peukalon kynttä vasten ja summeri
tällöin juuri ja juuri käynnistyy. Kun
kela painetaan kämmentä vasten, pi-
täisi tulla kohtalainen ilmaisu (kirk-
kaampi valo). Kun tappiin tartutaan
sormin, pitäisi tulla voimakas ilmaisu
(kirkkain valo).

Tavallisilla kivillä ei ilmaisua pitäisi
tulla ollenkaan. Kuitenkin varsinkin
kostea, huokoinen ja rapautuvaa bio-

tiittia sisältävä kivi voi antaa turhan il-
maisun. Jos on joutunut ottamaan
näytteen kosteasta kivestä, sitä kannat-
taa kokeilla uudestaan kiven kuivuttua.
Kuiva biotiitti on sopiva jätettäväksi
juuri ilmaisukynnyksen alapuolelle.

Potentiometrin akseli kannattaa jät-
tää ilman nuppia, ettei se kiertyisi kos-
ketuksesta vahingossa. Asetukseen voi
vaikuttaa hieman käyttölämpötila ja
onko kahvaa pitelevässä kädessä käsi-
ne. Säätö on tarkkaa.

Laite toimii samanlaisella 9 V nep-
pariparistolla kuin monet palovaroit-
timet. Jos palovaroittimen paristo vaih-
detaan kerran vuodessa, voi vanhaa
paristoa todennäköisesti vielä käyttää
Malmikuonossa. Jos laite ei toimi oi-
kein (ääni heikko tms.), voi vika olla
liian tyhjässä paristossa.

Jos joku haluaa tehdä monipuoli-

Malmikuono A koekytkentävaiheessa “ruuvipenkissä”. Ylhäällä säteilyilmaisimen kokeilu-
versio.

Kirjoittaja Alpo Martikainen on kuopiolai-
nen, eläkkeellä oleva radioinsinööri, jonka
harrastuksiin kuuluu elektroniikka-askarte-
lu ja malminetsintä.

alpo.martikainen@dnainternet.net

semman laitteen, niin netistä löytyy
ohjeita yksinkertaisille radioaktiivisen
säteilyn ilmaisimille, jotka perustuvat
PIN-fotodiodin BPW34 käyttöön. 

Erilaisia ilmaisinmalleja vuosien varrelta.
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Tähän saakka on kiviharrastus eri muodoissaan ja
geologia ollut vain vähän esillä postimerkkinäytte-

lyjen kokoelmissa. Maanjäristyksistä ja kullankaivusta on
ollut, mutta ei laajemmasta harrastuksesta. Nyt oli 26.–
29.10.2017 Helsingin kirjamessujen yhteydessä messukes-
kuksessa esillä kokoelma kiviharrastuksesta Stamp-Forum
2017 -näyttelyssä.

Stamp-Forum oli aihefilatelistien ja postikorttikeräilijöi-
den yhteisnäyttely. Yhtenä teemana aihefilatelian puolella
oli jokamiehenoikeus. Siihen kytkeytyi myös kivikerhom-
me jäsenen, Jussi Hartoman kokoelma Jokamiehenoikeus ja
kiviharrastus. Siinä selvitetään pääpiirteissään, mitä oikeuk-
sia kiviharrastajalla, malminetsijällä ja kivien sekä mine-
raalien kerääjällä on ja ei ole.

Kokoelma oli esillä avoimessa luokassa, mikä tarkoittaa
sitä, että mukana voi olla postimerkkien, korttien ja kirjei-
den lisäksi myös ei-filateelista materiaalia. Niinpä merk-
kien ohessa nähtiin myös mineraalinäytteitä ja esitteitä.

Kokoelma käsitti kaksi kehystä eli siinä oli 32 noin A4-
kokoista sivua materiaalia. Mukana oli näytteitä kullasta
ametisteihin ja topaaseihin, esillä oli myös pieniä malmin-
kappaleita. Aikaisemmin Jussi Hartomalla on ollut parissa
näyttelyssä esillä kokoelma Erään kullankaivajan tarina.

Kiviharrastus
esillä postimerkkinäyttelyssä
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K ipinän kivien maailmaan
sain 70-luvun puolivälis-
sä ja jatkossa lisälöylyä
antoivat silloisen Geolo-
gisen tutkimuslaitoksen

järjestämät malminetsintäkilpailut.
Näistä ajoista lähtien kivet ovat olleet,
ja ovat edelleen, yksi mieliharrastuk-
sistani, tosin ammattini puolesta ke-
räämieni kivien koko on paikoitellen
muuttunut pienemmäksi. Kontiomä-
ki, risteysasema Kainuussa, oli koti-
paikkakuntani ensimmäiset 23 vuotta
ja isän työnantaja oli VR. Ratapiha ra-
kennuksineen ja veturitalleineen tuli
sen myötä minulle tutuksi. Rautatiet
harrastuksena kameroineen on tullut
kuvioihin parikymmentä vuotta sitten.

Syyskuussa 2016 matkustin perhee-
ni kanssa junalla Helsinkiin kummi-
tytön häihin. Matkalla ihmettelin

KEMPELEEN FOSSIILIT
Teksti ja kuvat: Petri Tuovinen

Tämän tarinan, joka on tosi,
voisi aloittaa sanoilla, ”miten
seuraavat asiat liittyvät toisiinsa:
kiviharrastus, rautatieharrastus
ja häät?”

Kempeleen pohjoispuolella radanvar-
ressa olevaa tasapohjaista ja reunoista
viistettyä ojaa, joka oli päällystetty vaa-
lealla kivellä. Paikka jäi mielen syöve-
reihin, kunnes 19.5.2017 oli tarkoitus
kuvailla mm. Rovajärvelle kulkeva so-
tilasjuna.

Tutkimme kartasta uusia kuvaus-
paikkoja, joten menimme Seinäjoki–

Oulu -radan perusparannustöiden ai-
kana rakennetun alikulkusillan kohdal-
le. Heti paikalle päästyämme ymmär-
sin paikan olevan sama, jonka havait-
sin edellisenä syksynä junasta. Sillan
yhteyteen oli tehty hulevesipumppu-
kaivo, jonka tarkoituksena on mm.
poistaa alikulkuun kertyvä pohjavesi.
Tasaisin välein pumppu hörähti käyn-
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tiin poistaen hulevedet putkea pitkin
ojaan.

Hetken tarkasteltuani ojaa, ihmet-
telin kiviä, mistä ne ovat kotoisin? Il-
lan aikana tutkailin kiveystä enemmän
ja sitten löysin ensimmäisen kiven, jos-
sa oli fossiileja. Ilma oli sumuinen ja
kostea ja illan hämärtyessä en heti ta-
junnut ”murikoiden” olevan kalkkiki-
veä. Lisäksi yhdessä murikassa oli ki-
desikerö, joka muistutti savukvartsiki-
teitä.

Maanantaina 22.5 soittelin Harri
Palsalle – rautatieharrastaja hänkin –
jolta kyselin alikulun tekijästä ja työn-
sä puolesta hän osasi kertoa, että ali-
kulkuun on toimitettu kiviainesta
Oulu-Kempeleen -välillä olevalta Des-
tian louhokselta. Samana päivänä lai-
toin Hietalan Satulle viestiä kuvineen
ja Satun vastaus tuli suhteellisen no-
peasti: ”mm. huokoseläinten tukira-
kenteita”. Tässä vaiheessa otin yhteyt-
tä Destian Pohjois-Suomen kiviainek-
sen toimitus- ja noutomyynnin vastaa-
vaan, työnjohtaja Kimmo Kujansa-
loon. Kerroin hänelle löytämistäni ki-
vistä ja kyselin, josko heidän louhok-
sella voisi vierailla ja tarkistaa kivien
mahdollinen alkuperä, tosin samalla
mietin epäilevänä, voiko olla mahdol-
lista, että Oulun seudun kallioperässä
olisi jonkinlainen fossiilipitoinen kalk-
kikiviesiintymä. Kimmon kanssa sovit-
tiin louhoksella käynti kesäkuun puo-
lelle. Soitin löydöksestä myös Kinnu-
sen Karille, joka oli myös epäileväinen,
sillä ilman kunnon todisteita ei kan-
nata tehdä kärrynpyöriä ja riemunkil-
jahduksia.

Vielä maanantai-iltana kävimme
paikalla kuvailemassa rautatieliikennet-
tä ja samalla keräilimme lisää fossiili-
pitoisia kiviä. Ilta oli aurinkoinen ja nyt
löytyi myös sellaisia näytteitä, joissa oli
kalsiittia ja kalsiittikiteitä. Samalla tu-
lin pohtineeksi, kun kivillä pohjustet-
tu ja reunustettu oja on tarkoituksella
tehty, olisiko syynä happaman huleve-
den neutraloiminen. Pari päivää vieräh-
ti kivien alkuperää pohdiskellen ja lo-
pulta helatorstaina 25.5. soitin uudel-
leen Harrille kysyäkseni tarkemmin
siltatyömaasta. Onneksi soitin, sillä nyt
sain tarkempaa tietoa; sillan on raken-
tanut Lemminkäinen Oy.

Tästä innostuneena soitin heti seu-
raavan päivän aamulla Lemminkäinen

Fossiilien kerääminen on Gotlannissa sallittua jokamie-
henoikeuksin omaan käyttöön. Tosin vain irtokiviä saa kerä-

tä eikä kallioita ole lupa hakata. Gotlannista on tunnistettu yli 2000
erilaista makrofossiilia.

Nordkalkin toimintansa lopettanut kalkkilouhos sijaitsi Storug-
nissa, koillisessa Gotlannissa Slite-kivilajijaksossa. Gotlannin fossii-
lipitoiset kalkkikivet ovat jäänteitä siluurikautisista, noin 420 mil-
joonaa vuotta vanhoista koralliriutoista ja niiden rikkaasta eliöstös-
tä. Gotlanti sijaitsi tuolloin päiväntasaajalla ja ilmasto oli trooppi-
nen. Tavallisimpia Gotlannin fossiileja ovat korallit, kalkkilevät, sam-
maleläimet, merililjat ja lonkerojalkaiset. Niistä löytää hyvin tietoa
useimmista ruotsalaisista kivi- ja fossiilikirjoista. Gotlannin fossii-
leista on myös julkaistu Sara Eliasonin erinomainen kirja Solstenar
och kattskallar: Gotländsk fossil- och geologiguide.

Kari A. Kinnunen

Gotlanti
on fossiiliharrastajan
unelmakohde
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Vaaleita kalsiittikiteitä. Kuva-alan leveys 12 mm.

Oy:n kiviaineksesta vastaavalle, alue-
johtaja Juha Kivimäelle. Hän kertoi,
että sillan lisäksi Lemminkäinen on
rakentanut myös hulevesikaivon, mut-
ta hulevesien valumaojan on myöhem-
min tehnyt Sundström Ab Oy. Kivi-
mäki arveli, että kivet olisi toimitettu
joko Kalkkimaalta tai Kokkolasta. Et-
siväntyö jatkui ja seuraava soitto suun-
tautui Pedersören kuntaan Sundström
Ab:lle. Valitettavasti en muista tarkal-
leen, kenen kanssa puhuin ensin – oli-
siko ollut Jonas Thylin – mutta lopul-
ta muistaakseni toimitusjohtaja Mika
Mäenpäältä sain tiedon, että kivet on
heille toimittanut Nordkalk Oy ja yh-
teyshenkilö oli Minna Rännäli.

Tässä vaiheessa tuntui, että loppu-
suora häämöttää. Perjantai kääntyi il-
tapäivän puolelle, kun soitin myynti-
päällikkö Rännälille. Taustatietojen
kertomisen jälkeen hän tiesi heti, mis-
tä rakennushankkeesta oli kyse. Ennen
lopullista vastausta hänellä oli yksi,
mutta sitäkin tärkeämpi kysymys:
”Mikä oli kivien raekoko, he kun ovat
toimittaneet kahta eri kokoa. –  Sehän
on n. 50-100 mm” kerroin…ja sitten
”BINGO!!!”. Nordkalk Oy:n, Kokko-

Savukvartsia muistuttavia kalsiittikiteitä. Kuva-alan leveys 12,5 mm.

lan kautta Sundström Ab Oy:lle toi-
mittamien kivien alkuperä on Gotlan-
ti! Kinnusen Karin epäilyt ”Kempeleen
fossiilien” alkuperästä kävivät toteen!

Haluan kiittää kaikkia niitä henki-
löitä, jotka ovat antaneet tietoja, jotta
sain selvitettyä kivien alkuperän. Mi-
nun lisäkseni monet tutut sekä alan

harrastajat olivat yllättyneet positiivi-
sesti, miten yritykset suhtautuivat myö-
tämielisesti asiaan.

Kiitos heille kaikille. 

Kirjoittaja on kultaseppä, diplomigem-
mologi FGA
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Käytettävissä oleva laitteisto:
– Pinta- ja läpivalaisumikroskooppi
– Petrologinen polarisaatiomikroskooppi
– Stereomikroskooppi – SW- ja LW UV-lamppu
– Refraktometri & dig. heijastusmittari
– Timantti / moissaniittitesterit
– EOS 6D & 650D järjestelmäkamerat
– MikroRaman analyysi-spektrometri

Tuorilassa, Merikarvialla sijaitseva yritykseni tarjoaa niin harrastajille kuin muillekin tahoille
erilaisia, kivinäytteisiin, mineraaleihin ja osin jalokiviin liittyviä tunnistus-, preparointi- ja valo-
kuvauspalveluita. Varsinaisia gemmologian palveluita ei yritykseni tarjoa, vaikka peruslaitteisto
löytyy.

Raman-spektroskopia on ei-tuhoava tutkimusmenetelmä hyvin monenlaisille eri materiaaleille,
mukaanlukien mineraalit. jalokivet, nesteet ym. Tarvittava näytemäärä on monessa tapauksessa
alle riisinjyväsen verran.

West Coast Minerals
Mineraali- ja jalokivipalvelut

ALENNETUT HINNAT

Hinnasto
– perus Raman-analyysi + raportti + näytekuva 20 €  (30 €)  + ALV yrityksille
– hankalat tai 2–3 mineraalin näytteet 40 €  (50–60 €)  / kpl
– pintahieen valmistus 20 € / näyte
– kiillotettu epoksinappi 30 €  (40 €)  / näyte
– hintoihin lisätään postituskulut näytteitä takaisin lähetettäessä

Mielellään voi soittaa ja kysellä, mitä kannattaa tai voi tunnistuttaa ja mitä ei, sekä mahdollisista pien-
projekteista. Näytekokoko: 1 mm–10 cm, mustat näytteet vain poikkeustapauksissa.
HUOM! Nyt myös perusanalyysit paikan päällä 15 € / näyte + polttoainekulut.

Yhteystiedot:
Joel Dyer / West Coast Minerals
Siikaistentie 22, 29790 Tuorila
puh: 040  8406 796
joeldyer@hotmail.com
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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

Tampereen Kivikerho osallistui Lakeu-
den Kivikerhon toukokuisena lauantai-

na 25.5. järjestämään louhospäivään Haapaluo-
man louhoksella. Tampereen suunnalta muka-
na oli 25 kivikerholaista kiviä kaivelemassa. Ret-
ki tehtiin omilla autoilla / kimppakyydein. Mai-
nittakoon, että moni Lakeuden kerholainenkin
kuuluu Tampereen kivikerhoon. Ehkä Haapa-
luomasta moni ei hienoja morganiitteja tai tur-
maliineja saattanut löytääkään, mutta oli kui-
tenkin mukava tavata tuttuja ja rupatella.

Eräjärven kivimuseossa ja Viitaniemen louhoksella 13.5.

Lauantaina 13. toukokuuta Tampereen kivikerholaiset tutustuivat Tarmo Grönqvistin opastamana Eräjärven kivimuseoon. Sieltä matka
jatkui Viitaniemen louhokselle topaaseja etsimään. Retki tehtiin kimppakyydein ja omin autoin. Mukana oli noin 25 kiviharrastajaa.

Ritva Aro (vas.) ja Ida Huolman sekä Idan löytämä morganiitti (vaaleanpunainen).

Pauli Timonen ja Nikodemus Hyvönen (oik.) samoilla apajilla. Ylempä-
nä Jonas Mattila ja Erkki Linnala.

Helatorstaina Haapaluoman ja Kaatialan louhoksella
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Sunnuntaina 20. elokuuta pikkubussillinen Lakeu-
den kivikerholaisia kävi kylässä, tutustumassa Tam-

pereen kerhon Hervannassa sijaitsevaan kivipajaan ja sen
toimintaan. Tuliaisina lakeuslaiset toivat hienon ja harvi-
naisen antimoninäytteen, joka on peräisin Nurmosta. Isän-
tinä Tampereen kerhon hallituksesta olivat Tarmo Grön-
qvist, Antti Kankainen, Liisa Hertell ja Jukka-Pekka Leh-
tinen, joka myös pajaisäntänä toimii.

Lakeuden Kivikerho
vieraisilla 20.8.

Haapaluomasta matka jatkui
Kaatialan louhokselle, jossa
kivien etsinnän lomassa oli
mukava kokoontua nuotion
ääreen lämmittelemään ja
paistamaan hevosenlihaa ja
makkaraa. Hevostyttö Ida
Huolman tarjoili kaikille
paistettavaksi marinoimiaan
hevosenlihaviipaleita. Ei ihan
arkipäiväistä retkimuonaa,
vaikka lauantai olikin. Kii-
tokset Idalle.




