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L
P Ä Ä K I R J O I T U S

Pillit pussiin ja kivet
oppuvuosi on minulta
mennyt työhuoneen tyh-
jentämisessä kivistä ja
muusta aineistosta, sillä
jään eläkkeelle GTK:lta

vuoden alusta. Kiviä on kertynyt ällis-
tyttävän paljon 43 työvuoden aikana.
Jokaiseen liittyy muistoja oudoista pai-
koista ja erikoisista ihmisistä vuosikym-
menten takaa.

Nyt nuo kivimuistot matkaavat ko-
tiin työhuoneeseen ja autotalliin, muu-
tamalle kiviharrastajalle ja Kuopion
Kansannäytetoimistoon vertailunäyt-
teiksi. Valittujen näytteiden kanssa jat-
kan kuvaamista ja kirjoittamista tule-
vina vuosina harrasteena.

Ennen geologit saattoivat luovuttaa
tärkeimpiä kivimuistojaan omaan Ki-
vimuseoon tai kollegoille. Nyt se ei
enää ole mahdollista, sillä Espoon
GTK muuttaa ensi vuonna pienempiin
monitoimitiloihin. Henkilökohtainen
säilytystila on siellä liian pieni kivinäyt-
teitä varten.

GTK:n uusittavan Geonäyttelynkin
kivien määrä supistuu noin kymme-

nesosaan nykyisen museon laajasta tar-
jonnasta. Museon kiviä joudutaan si-
ten karsimaan ja rahtaamaan Lopelle
GTK:n kivinäytevarastoon ja pahim-
massa tapauksessa jätelavalle. Lopella
kiviä ei voi enää käydä ihailemassa päi-
vittäin kuten ennen. Jopa tietyn näyt-
teen löytäminen voi olla työn takana.

Tilanne on minusta huolestuttava,
sillä GTK:n erinomainen Kivimuseo
oikeasti syntyi ja kasvoi geologien sin-
ne lahjoittamista kivinäytteistä yli sa-
dan vuoden aikana – Parosen lahjoi-
tuskokoelmaa lukuun ottamatta. Mu-
seon näytteet ovat myös tarjonneet ai-
neistoa moniin GTK:n ja yliopistolais-
ten tutkimuksiin ja opinnäytteisiin ul-
komaita myöten.

Kuten Mineraliassa 1/2014 kerrot-
tiin, tilanne yliopistomuseoissa oli jo
silloin yhtä huolestuttava. Nyt jopa
Suomen museoalan johtotähti Luon-
nontieteellinen Keskusmuseo on jou-
tunut supistamaan Kumpulan karta-
noon siirretyn kivimuseonsa, entisen
Mineraalikabinetin, aukioloa pariin
päivään ja muutamaan tuntiin vuodes-

sa. Snellmaninkadulla se oli auki ym-
päri vuoden. Kivimuseon intendentit
jopa toivovat kiviharrastajien valittavan
asiasta vaikka suoraan Yliopiston reh-
torille. Rahasta siis on kysymys.

Kivinäyttelyiden siirtyminen kiihty-
vään tahtiin nettiin, on kivien tunnis-
tamisen oppimisen kannalta valitetta-
vaa. Kiviä ei opi tunnistamaan muu-
ten kuin todellisia kiviä näkemällä. It-
sekin olen tästä esimerkki.

Tässä numerossa esiteltävä Metson
ja GTK:n kehittämä Kivikone tulee
varmasti innostamaan uusia nuoria ki-
vien maailmaan. Tämän lisäksi nuori-
en pitää myös päästä tutustumaan
konkreettisiin kivinäytteisiin.

Onneksi Lappajärven Kivitippu
avataan tammikuussa uusine näyttelyi-
neen. Satu Hietalalla on Kivitipusta
esittely tässä numerossa. Perinteisten
kivimuseoiden supistaessa toimintaan-
sa ainakin yhdistykset ymmärtävät ki-
vinäyttelyiden merkityksen nuorien
kivituntemuksen kehittäjinä.

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja
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K

Jukka Hildén

Amerikan intiaanien keskuudessa, jois-
sa kivisoittimien teolla ja musisoinnil-
la on ollut pitkät perinteet.

Kivisoittimet ovat erikokoisista ja
erimuotoisista kivilevyistä valmistettuja
instrumentteja. Mutta mikä tahansa
kivi ei soi. On valittava sopiva kivilaji,
muotoiltava se oikein, lyötävä sitä tiet-
tyyn kohtaan tietyllä voimakkuudella
ja tavalla.

Yhdessä museossa oli näytillä noin
6000 vuotta vanha litofoni, jonka laa-
tat on muokattu kivettyneestä puusta.
Soitin on viritetty muotoilemalla levyt
halutun kokoisiksi, jolloin on saatu
aikaan viisisävelinen asteikko. Tätä ki-
vimarimbaa voi edelleen soittaa.

Yli 25 vuotta sitten Vietnamista löy-
dettiin arkeologisissa kaivauksissa 200

kivilevyä, jotka olivat kuuluneet usei-
siin soittimiin. Kussakin instrumentis-
sa oli ollut 3–15 laattaa. Kiinasta tun-
netaan 16 levyn litofoni nimeltä
ch´ing. Runkoon ripustettuihin L-kir-
jaimen muotoisiin kivilevyihin lyödään
puunuijalla tai pehmustetulla kepillä.

Litofonisoittimet ovat joko pitkiä ja
ohuita tai kiekonmuotoisia. Litteys lie-
nee aina ollut kivisoittimen soimisen
edellytys.

Kiveen hakattua musiikkia
Tosi soiva kivi on fonoliitti. Sana tar-
koittaa ”äänikiveä”. Fonoliitti on tra-
kyyttia, mikä on tietyn koostumuksen
omaava, harvinainen, tuliperäinen laa-
vakivi. Liekö tuliperäisyys, hienorakei-
suus, erikoinen koostumus, kvartsin
puuttuminen, suuri maasälpäpitoisuus
vai laattamainen lohkeavuus syynä sii-
hen, että kivestä lähtee metalliesineel-
lä iskettäessä selkeä sointi? Ilmeisesti
useammat tekijät ovat vaikuttaneet ki-
ven instrumentaalisuuteen.

Fonoliittia tavataan Euroopassa Au-
vergnen, Eifelin, Cornwallin, Böömin
ja Sardinian alueilla sekä Kanarian saa-
rilla ja Kap Verdessä. Suomessa tätä
soivaa kiveä ei ole. Sitä tavataan aino-
astaan nuoren kallioperän alueella.
Maamme kallioperä taas on Euroopan
unionin vanhinta, enimmillään 3500
miljoonaa vuotta vanhaa kiveä. Itä- ja
Pohjois-Suomen tietyt alueet ovat se
EU: n kova ydin, jonka ympärille koko
nuori Eurooppa on rakentunut.

Göttingenin yliopiston kuuluisa
geologi Helmut G.F. Winkler vieraili
1970-luvun lopulla maassamme. Hän
kertoi kuulleensa professori Gold-
schmidtiltä fonoliitin musikaalisista
ominaisuuksista. Goldschmidt oli kai-
vertanut fonoliittiin reiän ja solminut
siihen narun. Kun laitetta iski vasaral-

KUN KIVI SOI JA HIEKKA LAULOI
Musiikki on lähtöisin kivestä

erran minulta kysyttiin,
olenko koskaan soittanut
muuta kuin suutani?
Vastasin totuudenmu-
kaisesti, etten ollut. Itä-

Helsingin musiikkiopistossa työsken-
nellyt vaimoni on kuullut minulta yhtä
ja toista soivista kivistä ja laulavista hie-
koista. Hän rohkaisi minua kirjoitta-
maan aiheesta.

Länsimainen musiikkikulttuuri ei
ole toistaiseksi kovin paljon hyödyn-
tänyt kiven äänimaailmaa. Rahvaan-
omaisimmatkin kansantaiteilijamme
vonguttavat mieluummin sahaa, kuin
soittavat kivellä – tietävätkö edes ki-
ven äänimaailmasta?

Toisin on ollut esimerkiksi Islannis-
sa, Afrikassa, Kiinassa, Vietnamissa ja

Jaspislevyistä 1700-luvulla tehty soitin Pekingin Kielletyn Kaupungin palatsimuseossa. Kuva:
Kari A. Kinnunen
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Fonoliitti Kenian Kerio-laaksosta. Kivi soi, koska sen lasimainen tumanharmaa perusmassa on sitkeää kuin jade tai jaspis. Kiven mikrorakenne
on selittävä tekijä. Näyte Reijo Alviola. Kuva: Kari A. Kinnunen

la, se soi. Huumorimielessä Gold-
shmidt sanoi Winklerille: ”Es gibt ei-
nen weiteren musikalischen Stein, to-
nalite” (on toinenkin musikaalinen
kivi, tonaliitti). Sen nimihän jo kertoo
kiven sävelkorkeudenkin: ton-a-lit.

Tonaliittia esiintyy paljon Suomen-
kin kallioperässä, etenkin Keski-Suo-
messa. Se on graniitin sukuinen syvä-
magmakivi. Sen nimi ei riipu musikaa-
lisuudesta, vaan Itä-Alppien Tonales-
ta. Kivilajin mineraalit ovat plagioklaa-
si, kvartsi, sarvivälke ja biotiitti.

Vapaan luonnon litofonit
Eri puolella maailmaa tunnetaan lito-
foneja, joita ei soiteta konserttisaleissa,
vaan vapaassa luonnossa – soittimien
vaikean siirrettävyyden takia. Yksi täl-
lainen on Loch Fynen lähellä sijaitseva
neliääninen Klimartinin litofoni. Täs-
tä, kuten Tireen soivasta kivestäkin läh-
tevää ääntä on nauhoitettu cd-levylle.

Tireen viisi solistia käyttivät ”lyömä-
aseinaan” kovia, pieniä kiviä. Tämän
jääkautisen siirtolohkareen eri puolille
lyötäessä saatiin aikaan ainakin kaksi
sävelastetta. Kivessä on esihistoriallisel-
ta ajalta olevia kuoppia, joiden arvel-

Polarisaatiomikro-
skoopissa Kenian
fonoliittia. Kuvan
alaosassa nefeliiniä.
Yläosassa on hienora-
keista laavaa, jossa
maasälpää vaaleina
liistakkeina. Kuvan
korkeus 1 mm. Kuva:
Kari A. Kinnunen
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laan syntyneen muinaisten kivimusi-
kanttien toimesta.

Erikoinen on myös Skyen puhallin-
kivi. Se antaa matalan äänen, kun sen
rapautumalla syntyneeseen aukkoon
menee ilmaa. Irlannin rannikon Kill-
neyn rannikon puhallinkivessä on usei-
ta rapautumalla syntyneitä väyliä, jot-
ka johtavat sisäiseen onkaloon (joita
geologiassa sanotaan tafoneiksi). Ki-
veen puhalletaan kuin konsanaan kuk-
kopilliin. Muinaisranskalaisten ja -ita-
lialaisten epäillään käyttäneen tippu-
kiviä soittimina.

Rihvelitaulu ja fylliitti
Varttuneemmat muistavat koulujen
rihvelitaulut. Ne valmistettiin fylliitti-
nimisestä kivilajista. Se on ennen ollut
savea tai saven ja hiekan sekoitusta,
joka myöhemmin vuorijonopoimu-
tuksen kuumuudessa ja paineessa on
metamorfoitunut. Se koostuu kvartsi-
ja kiillemineraaleista. Helposti laatoiksi
lohkeavaa fylliittiä on käytetty pihojen
laattakivenä ja vanhemmissa rakennuk-
sissa kivijalkojen päällysteenä. Fylliit-
tiä on käytetty kovasinkivenä ja käyte-

tään edelleen viikatteiden, puukkojen
ja veitsien hiontaan.

Kun jo vanhentuneen rihvelitaulun
laittaa palasiksi ja kopauttaa palasta
kynällä, siitä lähtee helähtävä sointi.
Fylliitti saattaisi soveltua kotimaisen
litofonisoittimen raaka-aineeksi. Sitä
esiintyy etenkin Itä-Suomessa. Rihve-
litaululle kirjoitettiin ennen liidulla,

mikä sekin on kiveä: hienojakoista,
vaaleaa, mikrofossiilipitoista kalkkiki-
veä.

Maailman vanhin soitin
Luonnontieteellisen keskusmuseon
entisellä yli-intendentillä oli tapana
ilahduttaa kivimuseoon tulijoita soit-
tamalla meteoriitilla. Instrumentti oli
sahattu rautameteoriitti, jonka pintaa
oli käsitelty hapolla siten, että rauta-
meteoriitille tyypilliset ristikkäiset, eri
metalliseoksia olevat kuviot ovat tul-
leet näkyville. Kopauttamalla meteo-
riitin eri koostumuksisia pintoja luuna-
pilla, syntyy erilaisia ääniä.

Tällä lyömäsoittimella on ikää 4500
miljoonaa vuotta. Se on muiden kal-
taistensa kanssa Maapallon vanhin soi-
tin, samaa ainetta, mistä Aurinkokun-
tamme alunperinkin koostui.

Laulavat mineraalit
Musikaaliset mineraalit ovat harvinai-
sempia kuin musikaaliset kivilajit.
Enosta, Kontiolahdelta ja Suomussal-
melta on löydetty tenoriitti-nimistä
mineraalia. En tiedä, laulaako tämä

Steiner-koulun kuudesluokkalaiset tekivät kiviretken Kalvolan “nappikalliolle”, jossa he
kalkuttelivat pieniä granaatteja. Kun oppilaat sitten käsityötunneillaan veistelivät ja
koversivat puusta pikkulapsen soittimen, helistimen, sen sisään he laittoivat itse löytämiään
granaatteja. Kuvan helistimen on veistellyt koulukäsityönä Miika Hertell, pikkukuvassa
Kalvolan granaatteja. Kuvat Liisa Hertell

Kiviksylofoni 1880-luvulta Englannista. William Tillin valmistama gneissistä ja sarviväl-
keliuskeesta. Ksylofoni oli valmistettu Till Family Rock -bandille, joka kiersi esityksineen
viktoriaanisen ajan Englannissa, Skotlannissa ja Euroopassa. Kuva: Crosby Brown Collecti-
on of Musical Instruments, 1889, Public Domain.

kuparimalmien hapettumisvyöhykkei-
den kuparioksidi ihan oikeasti.

Ennen alabasterista tehtiin huilun
tapaisia soittimia. Soitinten alkuperän
tutkijat – paleogranologit – ovat vii-
me aikoina valmistaneet alabasterihui-
luja vanhojen mallien mukaan, tehden
niihin parannuksia. Ne soivat kuulem-
ma hienosti.
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Kolmiköytisenvuoren kalliomaalauskenttä Ruokolahdella lienee Suomen samanistisin. Sen sijainti jyrkkäkaateisten siirrosten ja ruhjeitten
muodostamassa seinämässä herättää kauempaa katsottuna mielikuvan intensiivisen punaisesta, kauas ulapalle loistavasta väripisteestä.
Vedenpinta Suur-Saimaan aikana, ennen Vuoksen puhkeamista, on ollut kuvakentän alareunan tasolla. Kuva: Liisa Hertell

12.12.2017 uutisoitiin ääniarkeologi Riitta Rainion tutkimuksista, joissa tuhansia vuosia vanhojen kalliomaalausten läheisyydestä rotko-
järviltä oli löydetty erikoinen akustinen tila, mikä on aikanaan luonut illuusion henkien ja muiden yliluonnollisten olentojen läsnäolosta ja
äänistä. Tällaisia kaikumittauksia on tehty Hossan Värikallion ja Julman Ölkyn kalliomaalausmaisemissa sekä Lapin seidoilla. Värikalli-
olla on 61 erillistä kuviota, esimerkiksi ihmishahmoja, joilla on kolmionmuotoinen tai sarvellinen pää. Kuviot liittyvät metsästysmagiaan
ja samanismiin.

Arkeoakustiikka on uusi, harvinainen tieteenala, joka tutkii muinaisen musiikin, äänten ja arkeologisten kohteiden akustiikkaa.
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Luonnollisia ja
luonnon ääniä
On tapauksia, jolloin kivistä lähtee ää-
niä ilman ihmisen myötävaikutustakin.
Kun meteoriitti syöksyy äänivallin
murtaen ilmakehän läpi, syntyy pau-
kahduksia, jyrinää, vihellystä ja viimein
tömähdys. Aavikoilla kivien halkeami-
nen lämpörapautumisen vaikutukses-
ta saa aikaan rapautumisnapsahduksia,
vuorenvieremä taas jyrinää.

Muinaiset roomalaiset tuottivat uk-
kosmaista ääntä vierittämällä kiviä alas
rinteeltä ja mayoilla oli kiviä jotka saa-
tiin karjumaan kuin jaguaari!

Kun hiekka laulaa
Laulavaa hiekkaa esiintyy Kiinassa,
Keski-Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa. Euroopan musikaalisim-
mat hiekat sijaitsevat Dneprin partail-
la, Riian lähellä sekä Viron Peipsijär-
ven pohjoisrannalla. Viron Laulasmaan
on arveltu saaneen nimensä laulavista
hiekoistaan. Viron kielessä – mikä on
suurinta musiikkia korvilleni – laula-
va hiekka on nimeltään ”laulev liiv”!
Herttinen, kuinka kaunista laulua!

Lauluhiekkojen ääni syntynee niin,
että lukemattomat kvartsirakeet – joista
laulavat hiekat enimmäkseen koostu-
vat – hankautuvat toisiaan vasten esi-
merkiksi askelten alla. Kvartsirakeet
varautuvat sähköllä, mikä synnyttää
ääniä. Ne voivat olla hyvinkin moni-
naisia, kuten alla olevasta selviää.

Kuolan niemimaalta on kerrottu
seuraava tapaus: ”Tuulenpuuskahdus
liikutti hiekkaa ja äkkiä rupesi ympä-

rilläni hiekka laulamaan ja soimaan.
Minut yllätti äänen puhtaus, mikä
muistutti huilun liverrystä tai urkujen
tasaisia, korkeita ääniä. Kun annoin
hiekan liukua kättäni myöten, synty-
nyt ääni oli kuin sireenin ulvontaa”.
Kertomus jatkuu: ”Ravistaessani lauk-
kua, minkä sisällä oli hiekkaa, syntyi
haukahtavia ääniä. Kun rutistin kassia-
ni, sen sisällä oleva hiekka vikisi kuin
porsas”.

Seuraava kuvaus on Etelä-Egyptis-
tä: ”Oli ilta. Karavaani pysähtyi loput-
tomien dyynien keskelle. Aurinko las-
keutui horisontin taa, autiomaahan tuli
yö. Äkkiä aavikolta kuului värähtele-
vää kuminaa, joka kasvoi. Kumina äi-
tyi lopulta niin suureksi, että oli vaike-
uksia kuulla toisen puhetta. Pian sen
keskeltä kuului musiikin ääntä: saat-
toi erottaa sellon, kontrabasson ja fa-
gotin. Viiden minuutin kuluttua oli
taas täydellinen hiljaisuus. (Pioneer nr.
6/1968; virosta suomentanut tekijä).

Laulavia hiekkoja ei nykyään esiin-
ny yhtä paljon kuin ennen. Syynä on
rantojen saastuminen. Brasiliasta on
löytynyt maailman ainoa vedenalainen
laulava hiekkaesiintymä, missä hiekka
laulaa ilmeisesti tyrskyjen vaikutukses-
ta. Sittemmin ovat öljyt ja muut saas-
teet vaientaneet tämän ainutlaatuisen
esiintymän. – Olivatko Odysseuksen
Seireenit laulavia hiekkoja?

Suomenkin kivet soivat
Maastamme ei tunnettane laulavia
hiekkoja, mutta kylläkin soivia kiviä.
Suomen parhaiten soivat kivet löyty-

vät Hankasalmelta ja Saimaan–Ylöve-
den seuduilta. Kivilajeistamme hie-
noimmin soivat graniitti-, dioriitti-,
gabro- ja gneissilohkareet.

Nämä lohkareet musisoivat parhai-
ten ollessaan hieman irrallaan maasta
niin, että alle jää kaikupohjaa. Luon-
nossa nimittäin tapaa harvakseltaan
lohkareita, jotka ovat jääkauden jälkeen
jääneet lepäämään pienempien kivien
päälle tai joissa on tafonimaisen rapau-
tumisen synnyttämiä onkaloita. Tällai-
set ovat mahdollisia litofoneja. Inaris-
sa on sisältään ontto siirtolohkare, jos-
sa voisi tanssia vaikka häävalssinsa.
Nämä ovat syntyneet aikana, jolloin
mannerliikunnot olivat vieneet Suo-
men alueen tropiikkiin.

Taideteollisessa korkeakoulussa on
tehty lopputyö maamme soivista kivis-
tä. Jari Mäenpää äänitti kasetille kivi-
en sointia käyttäen pikkukiviä, kumi-
vasaraa, nyrkinkopautuksia ja potkuja
äänten synnyttämiseen. Kolmesta
gneissikivestä hän sai aikaan sävelku-
lun, jonka hän nuotinsi viivastolle.
Lappeenrannassa toimi 1990-luvun
lopulla Eija Mustosen johtama kivior-
kesteri, mikä soitti oppilaitoksen juh-
lassa.

Litofonit ovat maailman vanhimpia
soittimia kahdellakin tapaa: ensinnä
niiden aines, peruskalliomme kivi, on
verrattomasti vanhempaa kuin mikään
muu soitinaines maassamme, toiseksi
kivisoittimet ovat vanhimpia ihmis-
kunnan käyttämiä instrumentteja. Voi
perustellusti sanoa, että musiikki on
lähtöisin kivestä! 

Palangan hiekkarantaa Liettuassa. Kuva: LH
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T ämän loman tarkoitus
olisi antaa meidän mo-
lempien – sekä isännän
että minun – levätä har-
rastuksien parissa. Sa-

malla katseltiin, voisiko Utsjoelta löy-
tää kiviharrastajaa tai paikallista yrit-
täjää hyödyttävää, työstettävää kiveä,
joka olisi hiottavissa koruksi saakka.

Olemme käyneet tuolla jo aiemmin,
mutta lumiseen aikaan, jolloin maas-
toon ja kiviin ei luonnollisesti voinut
tutustua sen tarkemmin. Lievästi sa-
noen suurelliselta kuullostava ”Tehtä-
vä Lapissa” meinasi alkuun muodos-
tua ”tehtäväksi terveyskeskuksessa”, sit-
keän influenssan ottaessa niskalenkkiä
minusta. Pääsimme kuitenkin matkaan
ja lenssu putosi kyydistä jonnekin Ro-
vaniemen tienoille. Matkaan onneksi
päästiin aikataulussa.

Itse ajaminen Utsjoelle on jo seik-
kailu, matkalle mahtuu kaikennäköis-
tä. Ennen Inarijärveä kannattaa mat-
kalaisen pysähtyä. Siinä on kunnon
levennys tiessä ja lisänä aivan mielet-
tömän hieno, silmää hivelevä näkymä
järvelle. Lisäksi parkkipaikalla sepelin
seassa lymyilee nättejä, paikoin jopa
melko ehjiä, kauniin punaisia granaat-
tikiteiden sykeröitä. Niinpä pysähdyk-
semme uhkasivat aina venyä emännän
syynätessä sepeliä…

Ajomatkasta toivuttuamme oli seu-
raavana päivänä edessä lähialueeseen
tutustuminen niin jalan kuin maasto-
kartoin. Olin tehnyt taustatyötä kesäl-
lä ja tutkinut jo aiemmin googlen kart-
taa sekä geokarttoja.

Seuraavat kaksi viikkoa asuisimme
Aurora Holidays -lomakylässä Utsjo-
ella ystävämme Tiinan luona. Mök-
kimme sijaitsi legendaarisella Tenon
rannalla, joten mukaan tuli otettua
myös metallinilmaisin. Eihän sitä etsi-
mättä mitään löydä? Loppujenlopuksi

TEHTÄVÄ
LAPISSA

Pirjo “Pike” Koski

Kivirakka Utsjoella. Kuva: Pirjo Koski

Tulikettu pyyhki tuntureita usein iltaisin. Kuva: Pirjo Koski
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sen avulla saimme lähinnä maastosta
pois ylimääräisiä nauloja ja kalastajien
koukkuja.

Itse Tenon ranta on jo mielettömän
kaunis ja alueen kivilajit näkyvät ran-
takuvassa, paljon granuliittia ja erilai-
sia gneissejä kuten silmägneissiä. Jokea
pystyi seurailemaan hyvin jalkaisin,
rantaviivaa oli paljon esillä. Granaatti-
täpläinen granuliitti oli minulle niin
uusi tulokas, etten ollut sitä aiemmin
maastossa nähnyt kuin muutamia kap-
paleita. Se oli kaiken kaikkiaan todella
erilaista ja piristävää kiveä. Kauniit,
raidalliset ja punaiset myloniitit väritti-
vät rantapenkerettä, samoin aivan usko-
mattoman keltaiset keltakvartsit! Meni
kyllä hetki, että silmä ehti mukaan
maastossa. Kivet ovat niin erilaisia,
mitä kotona Länsi-Suomessa. Kaikki
värit tuntuivat esiintyvän kirkkaina –
niin puissa, maastossa kuin kivissäkin.

Iltasella useasti vielä tulikettu pyyh-
käisi hännällään tuntureita ja Lapin
magia alkoi selkeästi vaikuttaa meihin
etelänmatkaajiin. Revontulten tem-
meltäessä taivaalla sielukin lepäsi.

Löysimme reissulla vahingossa ihan
mielettömän hienon paikan, jossa tun-
turipuro laskee Tenojokeen. Alueella
tuli touhuttua luonnollisesti myös ka-
meran kanssa. Keskellä puroa oli haus-
ka kivi, jossa vaalea kiviaines oli sul-
keumana ristin muotoisena, kuin ker-
toen ”täällä olet” tai ”täällä on aarre”…

Yllättäen purosta löytyi kohtalaisen
iso aventuriinikvartsiitti, ihan rantave-
destä! Otin kuvan suuresta pelastus-
operaatiosta, kun Riku haroi kiveä pois
virtaavasta, jääkylmästä virrasta. Ki-
vien värit tuottivat huokauksia. Tuona
päivänä löytyi näyte, jossa oli kiinni
vielä pätkä kaunista vuorikidettä. Kivi
ei ollut kovin pyöristynyt.

Samasta paikasta löytyi toinenkin
aventuriini sekä ihan uskomattoman
punaisenkeltainen keltakvartsi. Tenon
ranta on todellinen aarreaitta. Riku
väsäsi rannalle kivilatomuksen. Suvan-
non alue oli haastava liikkua, pyöreät
rantakivet ovat todella liukkaita kui-
vanakin. Kameran ja jalustan kanssa
kulkiessa tuli välillä haettua sitä kuu-
luisaa tasapainoa.

Eräänä päivänä hyvin nukutun (lue:
taivas oli pilvessä) yön jälkeen suun-
nistimme kohti geologista luontopol-
kua. Alkunousu tunturille tuntui ja-

Näkymä geologiselta luontopolulta. Kuva: Pirjo Koski

Riku Poskiparta kivilatomuksella luontopolulla. Kuva: Pirjo Koski
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1 Keltakvartsi löytöpaikalla Utsjoen rannassa.

2 Tyypillistä, kaunista gneissiä silmämäisine
kuvioineenTenon rannalta.

3 Vuorikidettä ja savukvartsia emokivessä.

4 Dendriittisen näköinen liuske Norjan puolella.

5 Aventuriinikvartsiitti tunturipurosta.

6 Granuliittia Utsjoelta.

Kuvat: Pirjo Koski

1 2

3 4

5 6
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loissa, mutta jatkoimme sitkeästi koh-
ti häämöttävää tunturin lakea. Iäisyy-
deltä tuntuneen nousun jälkeen pää-
simme huipulle; mitkä näköalat sieltä
alkoivatkaan! Norjan lumihuippuiset
tunturit tervehtivät matkaajia kauka-
na horisontissa.

Joka puolella oli tilaa, äärettömästä
äärettömyyteen. Saamen silta näkyi
kauempana, alhaalla tuntureiden sylis-
sä uinui myös Utsjoen kylä. Korkeim-
malla kohdalla sijaitsi kivilatomus, jon-
ne mekin lisäsimme muutaman kiven.

Loppuosa reissusta olikin laskeutu-
mista alas tunturista – ja meitä ajatel-
len aivan järjettömän vaativassa maas-
tossa. Alamäki oli jyrkkä ja kivinen.
Liukkaat juurakot vaikeuttivat etene-
mistä. Askelväli oli välillä mallia ”pe-
ninkulman saappaat”, mutta alas tul-
tiin nätisti. Polku oli kiipeämisen ar-
voinen, selkeät opasteet kertoivat alu-
een geologiasta ja ne oli sijoiteltu sään-
nöllisin välein ja polku oli hyvin mer-
kitty. Näköala tulee oikeasti palkitse-
maan kiipeilijän.

Utsjoella kulkiessa väkisinkin vertai-
lee maastoa, etelä vastaan pohjoinen.
Tuolla luonto tuntuu kiikuttavan ret-
keilijän eteen jatkuvasti jotain uutta,
jotain arvaamatonta. Jotain sellaista,
mitä et ole kokenut aiemmin, kuten
eräänä aamuna mökkimme pihalla tyy-
nesti laiduntaneet porot.

Yhtenä päivänä teimme nk. road
tripin Norjaan. Odotin Norjan puo-
len reissua innoissani, en ole aiemmin
siellä käynyt. Koko matka Utsjoelta
Norjan puolelle oli kokemuksena mie-
letön. Joka mutkan jälkeen auton oh-
jaamosta kuului uusi huokaus; maise-
mat mykistivät kauneudellaan. Oli
kyllä jylhää meininkiä. Tuntureiden
värit olivat paikoin räikeitä.

Tupsahdimme pikkutieltä Norjaan,
Tenon suulla olevaan pieneen kylään,
Tanamunningeniin. Jäämeren rannan
pohjukka oli silmämäärin melko sa-
manlaista hiekkaa kuin Kalajoella tai
Yyterissä ja siellä kävi hurja tuuli. Viih-
dyimme tuulesta huolimatta rannassa
ihailemassa maisemia, joita vaan riitti.
Olisi hienoa päästä tuonne joskus ku-
vaamaan revontulet. Liuskekiveä ja
saviliusketta oli jäämeren ranta piukas-
sa, samoin todella syvän violettia maa-
sälpää. Myös sinisimpukan kuoria lo-
jui pitkin poikin – todella isoja. Oli

Opastetaulu geologisella luontopolulla. Kuva: Riku Poskiparta

Hauskat sulkeumat jokikivessä Utsjoen tunturipurossa. Kuva: Pirjo Koski

Roadtrip Norjaan, maisemat vakuuttivat. Kuva: Pirjo Koski
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hieno kokemus käydä tuolla.
Ajoimme ohi kohtalaisen hienon

saviliuskepaikan, jossa luonnollisesti
piti pysähtyä paluumatkalla katsomaan
kiviä ja kuvaamaan niitä. Yksi hienoim-
mista oli dendriittisen näköinen lius-
ke.

Eräällä retkellämme löysimme ki-
van, pienen saaren joesta. Saaren edes-
sä kiersi voimakas akanvirta ja sinne
oli kertynyt todella kauniita keltakvart-
seja, vuorikidettä, magnetiittia ja rus-
kakvartsia. Myloniittejakin tuli reissul-
ta otettua mukaan, sillä tuolla ne oli-
vat todella punaisia ja hienokuvioisia.

Yhtenä aamuna Riku oli ilmakuvia
selatessaan löytänyt Norjan puolelta
jotakin! Koimme pienen takaiskun sa-
mana aamuna, sillä kannettavalta tie-
tokoneeltamme lähti sielu. Emme saa-
neet maastokarttoja enää avuksemme.
Nyt piti toimia sitten ilman niitä.

Rikun löytämä paikka löydettiin ja
käytiin kävelemässä, se oli Høyholmen
ja siellä oli murskattu kiveä. Löydöt
olivat edelleen hyvin gneissipainottei-
sia. Rumpuun löytyi myös todella kau-
niin vihreitä epidootteja! Poimin myös
yhden muka-keltakvartsin, kotona pe-
sussa se olikin muuttunut aventuriini-
kvartsiitiksi.

Kyllä tuonne kannattaa kiviharras-
tajan suunnata. Ehdottomasti! Maise-
mat ovat todella upeita, aktiviteetteja
löytyy ja kamera kannattaa tottakai
varata mukaan. Kiviä löytyy varmasti
hiottavaksi (mikäli itse hioo). Kelta-
kvartseista osa piti värinsä rummussa,
maastosta kannattaakin valita kaikkein
keltaisimmat.

Keltakvartsien lisäksi löytyy melko
helposti vuorikidettä, epidoottia, una-
kiittia, maasälpää, granaatteja, kor-
dieriittia, sinikvartsia, myloniitteja sekä
erilaisia gneissejä. Hyvällä tuurilla myös
näköjään aventuriinikvartsiittia.

Viimeisenä iltana tapahtui kuiten-
kin vielä jotain; ystävämme oli ollut
lenkillä tunturissa. Tiina toi mukanaan
muutamat ”nämä-poikkesivat-maas-
tosta” -kivinäytteet. Näytteissä oli ki-
teistä albiittia ja erittäin karkearakeis-
ta pegmatiittia sekä maasälpää.

Joel Dyer (West Coast Minerals)
varmisti ystävällisesti kohtuuhintaan
tärkeimpien löytöjen tunnistukset.

Tehtävä Lapissa saanee jatko-osan.

Saviliusketta Norjan puolella. Kuva: Pirjo Koski

Tanamunningeniin eli Tenonsuun kylään vievä tie. Kuva: Riku Poskiparta

Rannalla tuulee, Pike Tanamunningenissa Norjan puolella.
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M

Antti Lehtinen

etson ja GTK:n
Kivikone.fi-verkko-
palvelun tarkoituk-
sena on lisätä innos-
tusta geologiaa koh-

taan sekä auttaa paremmin ymmärtä-
mään sitä, mistä Suomi ja moderni
maailma on rakennettu.

Kädessäsi on rusinapullan näköinen
kivi. Sen mineraalirakenteet erottuvat
selvästi ja sen pinnassa on punaisia
möykkyjä.

”Se on granaatteja sisältävä kivi.
Granaatti on saanut nimensä granaat-
tiomenaa muistuttavasta ulkonäöstään.
Se on suosittu jalo- tai korukivi, mut-
ta sitä voidaan louhia myös hiontama-
teriaalin, kuten hiekkapaperin tai pu-
hallushiekan, valmistamiseen.”

Tämän kertoi Kivikone. Kätevä pal-
velu auttaa tunnistamaan yleisimmät

Kerro, kerro Kivikone,
mistä Suomi on tehty

Kivimaisemaa kivikoneen mobiilietusivulta.

Granaatteja.

Suomesta löytyvät kivet ja mineraalit
sekä kertoo perustietoja siitä, mihin
kyseistä kiveä tai mineraalia käytetään.
Toimintaperiaate on yksinkertainen:
muutamiin kysymyksiin vastaamalla
kone auttaa sulkemaan eri vaihtoehto-
ja pois ja auttaa tekemään tunnistuk-
sen.

Kivikone sai alkunsa viime kevää-
nä, kun Metso, maailman johtava ki-
ven murskaamisen ja mineraalien kä-
sittelyn laitetoimittaja otti yhteyttä
Geologian tutkimuskeskukseen. Kävi
ilmi, että molemmilla tahoilla oli yh-
teinen kiinnostus tehdä kivien ja mi-
neraalien merkitystä tunnetummaksi
suomalaisille.

– Halusimme innostaa luonnossa
liikkuvia ihmisiä tutkimaan kiviä sa-
maan tapaan kuin olemme tottuneet
bongaamaan lintuja, sieniä tai marjo-
ja. Myös mobiilissa toimiva palvelu on
tarkoitettu sekä kiviharrastajille että
maallikoille, sanoo GTK:n geologi Jari
Nenonen.

Kiveä ja mineraaleja käytetään kaik-
kialla, missä ihmiset asuvat ja elävät,
olipa kyse sitten rakentamisesta, älylait-
teista tai vaikka lääkkeistä.
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– Ilman kiveä ja mineraaleja ei ole
modernia maailmaa. Jos ottaisimme ne
pois, niin samalla lähtisivät kännykät,
sähköt, tiet, rakennukset ja paljon
muuta. Kun maailma kaupungistuu ja
digitalisoituu, kiven ja mineraalien
merkitys raaka-aineena vain kasvaa,
sanoo Metson Tampereella sijaitsevan
kivilaboratorion tutkimusjohtaja Kei-
jo Viilo.

Tutkimusjohtaja antaa esimerkin
siitä, miten maailman käytetyin raaka-
aine on jatkuvasti läsnä kaikkien arjes-
sa.

– Ajatellaan, että olet missä tahansa
huoneessa. Et todennäköisesti näe
ympärilläsi mitään, missä ei olisi käy-
tetty jauhettua kiveä. Vaikka ikkunois-
sa olisi kangasverhot, niin väriaineessa
on luultavasti kiveä – samoin ikkunala-
sissa. Tai jos pöydällä on kulhossa ome-
noita, niin niidenkin kasvattamiseen
on todennäköisesti käytetty lannoitet-
ta, jota saadaan muun muassa kaivok-
sista, Viilo sanoo.

Myös GTK:lla on huomattu, että
yleinen tietoisuus kiven ja mineraalien
merkityksestä Suomelle ja maailmalle
voisi olla paremmalla tasolla. Siksi Ki-
vikoneen kaltainen geologian popula-
risointi on tärkeää.

– Kouluissa opetetaan aika vähän
geologiaa ja moni lapsi luulee, että säh-
kö tulee töpselistä ja vesi vain hanasta.
Aikuisillakin on parannettavaa. Maan-
kamara, kaikki mitä se pitää sisällään
ja mihin sitä käytetään, on sellaista
perustietoa, jota kaikilla pitäisi olla –
koululaisista aina päättäjiin asti, Ne-
nonen sanoo.

Keijo Viilon johtamassa Metson ki-
vilaboratoriossa on yli 17 000 kiven
tietokanta kaikista maanosista Etelä-
mannerta lukuun ottamatta. Testeillä
analysoidaan näytteiden fysikaalisia
ominaisuuksia, jotka puolestaan mää-
rittävät murskaus- ja jauhatuslaitteiden
valinnan ja mitoituksen. Siihen, onko
esiintymä malmia vai ei, vaikuttavat
erityisesti kaksi asiaa: maailmanmark-
kinahinta sekä se, miten pienistä pitoi-
suuksista malmia saadaan irrotettua.
Tarpeiden kasvaessa myös maaperän
käyttö on monipuolistunut. Hyviä esi-
merkkejä ovat nykyiset akkumetallit
kuten koboltti, nikkeli, grafiitti ja liti-
um, joita tarvitaan akuissa ja elektro-
niikkateollisuudessa.

Sanotaan, että se mikä ei kasva, pi-
tää kaivaa ja kierrättää. Kestävintä ke-
hitystä on se, kun ainutkertaisia luon-
nonvaroja käsitellään, jalostetaan ja
kierrätetään vastuullisesti.

– Kiven murskaus ja jauhatus käyt-
tää ison osan maailman energiasta.
Teollisuuden valinnoilla ja innovaati-
oilla on valtava vaikutus luonnonva-
rojen järkevään käyttämiseen ja ener-
giankulutuksen vähentämiseen. Se on
meille iso mahdollisuus, Viilo summaa.

Jari Nenosen ja hänen kollegansa
Satu Hietalan vastuulla on myös
GTK:n kansannäytetoiminta. Kansan-
näytetoimistoon lähetetään vuodessa
noin 4 000 kivi- ja mineraalinäytettä
ympäri Suomen. Kaikille lähettäjille
vastataan.

– Kansannäytetyön tuloksena vuo-
sien saatossa on syntynyt 32 metalli-
malmikaivosta, joista Outokumpu ja
sen ympärille rakentunut kaupunki on
tunnetuin esimerkki. Kyse on kansan-
taloudellisesti merkittävästä työtä.

Nenonen toivoo palvelun innosta-
van yhä useampia ihmisiä tutkimaan
kiviä ja lähettämään näytteitä. Lisäksi
hän toivoo Kivikoneen antavan harras-
tajille työkaluja siihen, kuinka he voi-
vat itse tehdä itse alustavia analyyseja
siitä, minkälaisia kiviä GTK:lle kannat-
taa lähettää.

Kivikone.fi on ensimmäinen digi-
palvelu, joka kokoaa Suomen yleisim-
mät kivet ja mineraalit yhteen paik-
kaan. Vieläpä siten, että tunnistaminen
alkaa ulkonäöstä ja päätyy siihen, että
kone kertoo, miten kyseistä raaka-ai-
netta hyödynnetään. Nenonen uskoo,
että palvelu innostaa eri-ikäisiä suoma-
laisia selvittämään, mistä Suomi on
tehty.

– Suomi-neidolla on 3,5 miljardia
vuotta vanha vartalo, ikivanha kiteinen
kallioperä. Sen peittona on maaperä,
jota jääkaudet ovat runnelleet. Se, mi-
ten maaperä on muokkautunut ja
koostunut, määrittää, mitä siinä kas-
vaa. Tämä puolestaan määrittää, mitä
sen päällä elää. Kaikki tämä säätelee
lähes kaikkea ihmisten toimintaa ku-
ten asumista, kaupunkien rakentamista
ja viljelyä. 

Keijo Viilo
Metson kivi-
laboratoriossa
Tampereella.

Kivikone netissä: http://kivikone.fi

Kivikone
paljastaa
piiloutuneet
kivilajit.
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L

Kari A. Kinnunen

auri Karrakoski kertoo, että
mieluiten hän kaivertaa
luonnonaiheita, eläimiä,
hyönteisiä ja kukkia. Tois-
taiseksi kaiverrus on hänel-

le harrastus, mutta jatkossa tarkoitus
on kaivertaa myös myyntiin. Jokainen
esine on hänen tuotannossaan yksilöl-
linen.

Yksilöllisyys korostuu hänen Kitti-
län jaspiksesta veistämässään teoksessa
Kolme viisasta apinaa. Kivi on Kap-
sajoen tummaa jaspista ja silmä musta
timantti. Taiteilijat eivät tunnetusti
halua tulkita töitään, mutta katsojalle
ne tarjoavat paljon pohdittavaa. Veis-
toksessa on tuttu aihe, jossa kolmen

apinan teema – älä näe pahaa, älä kuule
pahaa, älä puhu pahaa – on toteutettu
yhteen apinaan. Veistosidea on 1800-
luvulta, japanilaisen veistäjän Kaigyo-
kusai Masasugun norsunluuhun to-
teuttama. Samaa ideaa on hyödyntä-
nyt esimerkiksi Carl Fabergé tuotan-
nossaan.

Kolmen viisaan apinan teema liit-
tyy japanilaiseen perinneuskoon. Sen
alkuperä on taolaisuudessa. Ihmisen
kannattaa ajatella, puhua ja tehdä hy-
vää, sillä elämän kiertokulussa kaikki
lopulta kiertyy häneen takaisin.

Lauri Karrakoski on useimpien ki-
viharrastajien tuntema huippuluokan
kivenkaivertaja. Hän on moninkertai-

Lauri Karrakosken pienoisveistos

nen suomenmestari ja Lapin kaunein
kivi -kilpailujen voittaja.

Lauri on ammatiltaan kelloseppä,
joka on erikoistunut antiikkikelloihin.
Korukivien hiontaa hän on harrasta-
nut vuodesta 1988 ja kivenkaiverrusta
vuodesta 1999. Kaivertamiseen hänet
innoitti saksalaisen mestarin, Kai Klei-
nin Helsingissä järjestämä jalokivikai-
verruksen kurssi.

Laurin veistämät sudenkorennot ja
hyönteiset, joiden paperinohuet siivet
ovat Lapin serpentiinikivestä, ovat Suo-
messa useimmille tuttuja suurista ja-
lokivinäyttelyistä ja julkaisuista. 

Kolme viisasta apinaa

Lauri Karrakosken pienoisveistos Kittilän jaspiksesta ja mustasta timantista. Läpimitta 32 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Lauri Karrakosken tunnetuin työ: Päivänkorento. Lapin jaloserpentiinikiveä ja Lemmenjoen granaatteja. Kuva: Kari A. Kinnunen

Jalokivenveistäjä Lauri Karrakoski. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Seppo J. Partanen

pompaan elämään ja kuolemaan.
Tämän ketjun viimeisiä olivat Vik-

tor Koivula ja Unto Koivunen, joille
koskien pauhu oli pakopaikka elämän
myrskyiltä ja omilta muistoilta. Kum-
pikin oli hiljainen ja yksinäinen kulki-
ja, mietiskelijä, ajattelija ja luonnon-
ystävä, paljon maailmaa nähnyt ja sen
kolhuista viisautta kerännyt onnensa
etsijä. Heidän tarinansa on legendan
arvoinen.

Viktor ja Unto asettuivat 1970-lu-
vun alkupuolella etsimään kultaa muu-
taman kilometrin päähän toisistaan
Ivalojoen yläjuoksulle, kultahistorian

alun rikkaille paikoille. Viktor kyhäsi
itselleen vaatimattoman lauta- ja tur-
vemajan Kyläjoensuun vastarannalle
Timanttikönkään kohdalle, josta kul-
ta-alue alkaa jatkuen 30 kilometrin
matkan alavirtaan. Unto otti kotipai-
kakseen Ruikanmutkan rikkaan kulta-
maan, josta Rovaniemen eteläpuolelta
kotoisin oleva Ruikan suku 1870-lu-
vun alussa kaivoi kilokaupalla kultaa
rakentaen Kemijoen rannalle Perä-Poh-
jolan suurimman talon.

Kumpikin viimeisistä elinkautisista
oli kulkenut jokirantoja kymmeniä
vuosia. Viktor tutustui Lappiin nuo-
rukaisena 1920-luvun lopulla, jolloin
kultayhtiöt olivat lopettaneet toimin-
tansa jättäen maat, montut, kämpät,
tiet ja polut, kaivuvälineetkin yksinäis-
ten kulkijoiden käyttöön. Unto aloitti
kullankaivun 1930-luvun puolivälin
jälkeen keräten oppinsa Jukka Pellisen
ja Kullervo Korhosen renkinä Sotajo-
en kultatyömaalla.

Viktor kuoli Kangasalalla 17.4.1981
lähes 70-vuotiaana ja Unto 84-vuoti-
aana Inarissa 21.11.2001.

Viktor kulki levottoman sielunsa
ajamana monilla kultapuroilla ja -alu-
eilla. Vuodesta 1937 lähtien hän tonki
maata Ivalojoen varrella Möllerin- ja
Rovaniemenkoskella, Kultalassa, Ti-
manttikönkäällä, Ruikanmutkassa,
Sotajoen suupankissa, Sotajoella ja
Moberginojalla, Kopsusjärvellä ja mo-
nissa muissa paikoissa. Hän keräsi kul-
tahistorian muistoja maastosta sekä tie-
toa kirjoista ja vanhoista dokumenteis-
ta. Viktor auttoi minua monella taval-
la syventämään tietoani elämisestä kul-
tamailla. Perhe oli Kangasalalla, jonne
hän yleensä talveksi matkusti, mutta
vietti talviakin Lapin erämaissa.

Viktor ja Unto –
Ivalojoen viimeiset

I valojoki on 150 vuoden aikana
nähnyt monenlaista kulkijaa ja
ihmiskohtaloa. Onnen ja riemun
huudot joki on kuullut harvem-
min kuin epätoivon kiroukset.

Kultaryntäykset ovat kestäneet muu-
taman vuoden. Joen rannoilla on sil-
loin tallannut sadoittain kullan ja on-
nen etsijöitä. Sitten rannat hiljenivät
jättäen jälkeensä yksinäisen kullan-
kaivajan, elinkautisen, elämän evakon.
Hän sinnitteli vaatimattomassa majassa
tai turvekammissa siihen asti, kunnes
lopullinen noutaja otti omakseen tai
omat jalat kantoivat kulkemaan hel-
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Viktorin ja Unton viimeiset asuinpaikat Timanttiköngäs ja Ruikanmutka on merkitty
maanmittari Josef Aurénin loppuvuodesta 1870 laatimaan Sodankylän pohjoisen kartta-
lehden otteeseen. Karttaan on merkitty myös ensimmäisen ryntäysvuoden tehdaspiirien eli
valtausten rajat.
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Maailman ilojen ja surujen mietti-
misten lisäksi hän pelasi kämpässään
kirjeshakkia, jossa peli saattoi kestää
kuukausia tai vuosia; kirjeet kulkivat
verkalleen erämaakämpän asukkaan ja
pelikaverin välillä.

Unto ehti käydä kullankaivun lisäksi
helmenpyynnissä Luttojoella ja metsu-
rina savotoilla. Talvisodan jälkeen hän
lähti merimieheksi. Laiva ammuttiin
alta ja Unto otti uuden pestin Petsa-
mosta Etelä-Amerikkaan. Maailman-
sodan syttyessä hänet internoitiin Ame-
rikkaan, jossa hän teki metsätöitä. So-
tien jälkeen Unto palasi Lappiin kul-
lankaivajaksi. Monta vuotta hän ehti
elää Ivalossa avioliitossa ja kukkakaup-
piaana, mutta pakeni 1970-luvun alus-
sa kultamaille, jonne hän oli sodan jäl-
keen rakentanut ja kunnostanut itsel-
leen majapaikkoja. Vanhan kämpän
hän ehosti Ruikanmutkaan ja piiloko-
jun Kultalan yläpuolen harjanteelle,
jonne hän saattoi vetäytyä omaan rau-
haansa. Ruikan korsussaan Unto asui
17 vuotta kesät ja talvet.

Oppipoikana
ja kuuntelijana
Viktor oli ollut yksinään viikkoja, kun
kurvasin hänen vaatimattoman kämp-
pänsä pihapiiriin moottorikelkan pe-
räreessä keväällä 1977. Ties kuinka
monta kertaa olin kuvitellut lentäväni
reestä lumikinokseen puroja, kuruja ja
pusikoita vauhdilla ylittäessämme, ja
kelkkakuski katsoisi taakseen vasta pe-
rillä 15 kilometrin matkan päässä.
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Viktor Koivula asuinkorsunsa pihalla Ivalojoella toukokuun alussa 1977 ja oppaana Tankavaarassa pari vuotta myöhemmin.

Unto Koivunen kasvatti kämppänsä pihalla vihanneksia ja kukkia entisen kukkakauppi-
aan taidolla. Yllä Ruikan suvun suuri talo, joka rakennettiin Ounasjoen varteen Rovanie-
men eteläpuolelle, tältä alueelta kaivetulla kullalla. Nykyisin talo on tallella, mutta kol-
messa eri paikassa. Kuva: Kari Laurilan sukuarkisto



20 Kiviharrastajan Kuvalehti

Viktor teki heti selväksi, että minä
tulin maalikylistä ja hän oli ollut täällä
yksin. Hän voisi puhua ja minä kuun-
nella. Suostuin siihen mielihyvin ja sitä
kesti jokunen päivä. Kuulin tarinaa
kullankaivusta, maailman synnystä,
magmakivipurkauksista, kullan lentä-
misestä syntytuskissa kaikkialle ja eten-
kin tuohon viereiseen Timanttikönkää-
seen, ihmiskunnan synkästä tulevai-
suudesta, 3. maailmasodasta, sotien
vastarintaliikkeestä, kaikesta muusta
maan ja taivaan välillä. Ei minua yh-
tään häiritse, jos nukahdat välillä,
Viktor sanoi.

Nukahdin ja heräsin, kun tarina oli
ehtinyt paljon eteenpäin.

Eikö joskus ole turhauttavaa, kun
kuljet täällä vuosikymmenestä toiseen,
kaivat monttuja, etsit kultaa, mutta
harvoin mitään löytyy, erehdyin sano-
maan. Viktor naurahti ja sanoi: En
minä yhtään turhaa lapionpistoa ole
täällä tehnyt. Jos siinä ei ole kultaa, ei
tarvitse toisen kerran tulla. Viisas tie-
to näissä mittaamattomissa erämaissa.

Muutaman kuukauden kuluttua
kohtasimme uudelleen aivan toisenlai-
sessa seurassa. Tasavallan presidentti
Urho Kekkonen tuli vieraaksi Ivalojo-
elle Kultalan entisöintiä juhlistamaan.
Viktor oli palkattu neuvomaan Kek-
kosta vaskaamisessa, minä keräsin Saa-
riselän matkailuyrityksistä kaikki lii-
kenevät pannut, kattilat ja muun rek-
visiitan, joilla satapäiselle juhlayleisöl-
le tarjottiin juhlakahvit, nisuleivät ja
muut retkieväät. Mukana oli myös
Unto, joka esitteli rakentamaansa ”lul-
laa” eli kantovedellä toimivaa kullan
erotteluvälinettä.

Tallustelimme Kultalan jyrkkää sau-
napolkua rantaan – Kekkonen, Viktor,
minä sekä kymmenet toimittajat ja
turvamiehet. Suuri salaisuus oli, että
muutaman gramman hippu oli piilo-
tettu presidentin löydettäväksi. Kekko-
nen sen vaskasi, löysi ja ilahtui silmin-
nähden. Monenlaisen miehen kanssa
minä olen kultaa etsinyt, mutta en kos-
kaan oikean kullankaivajan, sanoi
Urho.

Olen minäkin monen kanssa kul-
taa kaivanut, mutta en koskaan oi-
kean tasavallan presidentin, vastasi
Viktor.

Kolmen vuoden kuluttua tapasim-

me viimeisen kerran Tankavaaran kul-
lanhuuhdontakisoissa kesällä 1979.
Viktor oli ollut kolmena kesänä oppaa-
na Tankavaarassa, kun ei vaivojensa
takia tohtinut mennä Ivalojoelle. Is-
tuimme kisojen päätyttyä hetken kah-
destaan lähtömaljoja juoden Laaniho-
vissa.

Jos ensi kesänä en enää näissä mai-
semissa ole, tule hetkeksi istumaan tän-
ne yksinäsi ja muistele näitä tapaami-
siamme. Mutta suremaan älä rupea.
Lähden täältä sovussa elämän, luon-
non ja itseni kanssa, sanoi Viktor.

Olen tehnyt sopimuksen Ivalojoen
korppien kanssa. Lupasivat huolehtia
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Viktor ja Esa siirtävät venettä turvaan Ivalojoen rannalla toukokuun alussa 1977. Raju
jäiden lähtö patoaa jäitä joen kapeisiin koskiin ja nostaa jäämassoja korkealle. Jääpatojen
purkautuminen on mahtava luonnonnäytelmä, joka saattaa viedä mennessään veneet, puut
ja talotkin.

Matkalla Sotajoen Pahaojan kautta Viktorin kämpälle poikkesin Härkäselässä katsomassa
Härkäselän suuren rakennuksen purkamista. Kullankaivajat purkivat tämän Kivekkään
”kartanon” ja siirsivät Tankavaaran ensimmäiseksi päärakennukseksi, jonka peruskiven pre-
sidentti Kekkonen tuli muuraamaan. Katolla istuu Ville Keurulainen. Viime vuosina ra-
kennus on palvellut Kultamuseon kivinäyttelynä ja on juuri perusteellisesti kunnostettu.
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elämäni lopusta, kun minä huolehdin
alusta, hän jatkoi.

Kadonneen aarteen etsijät
Hiljainen joukko kokoontui taas ker-
ran Inariin saattamaan ystävää viimei-
selle valtaukselle syksyllä 1989. Tuttu
rituaali toistui; Miessin kuvernööri siu-
nattiin haudan lepoon Pyrkyripalstal-
la, muistotilaisuus ja kokoontuminen
Kultahovin pitkään pöytään, jonka
päädyn tuoliin kukaan ei istunut. Se
oli Pihlaja-Heikin paikka. Mukana oli
myös Unto Koivunen, ikuinen onnen
ja aarteen etsijä. Siinä hän kertoi muis-
tonsa kadonneesta platinakimpaleesta.

Tulin Amerikasta suoraa päätä tän-
ne kultamaille 1947. Ivalojoen tör-
mällä puolisen kilometriä Kultalasta
alavirtaan oli omituinen möhkäle;
tavallista kivee, mutta puoliksi metal-
lia. Se oli sen verran painava, etten
ruvennut nostamaan. Ehkä päälle 50
kilon, enemmän sitä metallia. Seuraa-
van viiden vuoden aikana sitä siinä
kattelin ja panin merkille, ettei se ruos-
tunut vaan viherty.

Ivalojoen pohjasta oli jäät sen irrot-
tanut, yhdeltä sivulta sileäksi koskessa
hioutunut. Kivi oli muodostunut pla-
tinan ympärille ja siinä oli onteloita
kiven ja platinan välissä. Oli 47 suu-
ri jäiden lähtö, jäät rumisivat komi-
asti ja kaatoivat metsää. Se oli siinä
kahakassa rannalle tullut.

Kului aikaa toistakymmentä vuot-
ta. Rakensin talon ja minusta tuli jol-
tinenkin porvari. Oli kukkakauppa,
talo, akka ja kaikki, mitä kunnialli-
selle miehelle kuuluu. Ajattelin, että
haen sen komian möhkäleen takan-
pankolle koristeeksi. Mutta ei sitä siellä
enää ollut.

Unto etsi platinakimpaletta lopun
elämänsä. Hän epäili Kutturan Niilan
kuljettaneen sen kotiinsa ja haki ka-
donnutta aarretta salaa talon kellarista
yöpyessään Kutturassa. Moni asiantun-
tija sanoo, ettei se voinut olla platinaa,
mutta sillähän ei ole mitään merkitys-
tä etsijän tai tämän jutun kannalta.

Paljon muutakin Unto oli elämäs-
sään kadottanut ja löytänyt. Toimitta-
jat seurasivat Unton talvista kullankai-
vuuta 1986 kahden ison yrityksen jär-
jestämällä matkalla Ivalojoelle. Unto
sulatti ja jäädytti avannon pohjaan

saakka, kaivoi sieltä kultahiekkaa ja ai-
koi jäiden lähdettyä rännittää ja vas-
kata kullat pois. Lehtijuttuja syntyi,
mutta kertomatta jäi, että kultahiekan
veivät kevättulvat takaisin jokeen. Kai-
vaja ehti saada talteen 7 grammaa kul-

taa. Lehtijuttujen herättämänä Unto
sai monta kirjettä, joissa pyydettiin
avustusta.

Vuosituhat ehti vaihtua, sitten löy-
tyi emäkallio. Unto saatettiin Pyrkyri-
palstalle vuoden 2001 alussa. 
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Presidentti Urho Kekkosen vierailu Ivalojoen Kultalassa ja seuraavana päivänä Tankavaa-
rassa toi kullankaivulle paljon myönteistä julkisuutta. Viktor opasti Kultalan jokirannassa
Urhoa löytämään ison kultahipun vaskaussorasta ja Unto esitteli juhlavieraille itse rakenta-
maansa lullaa, jota Kalifornian kultakentillä käytettiin sellaisissa paikoissa, joissa vettä oli
vähän tai sitä piti kantaa astioilla rännityspaikalle.

Tässä kohtaavat ensi kertaa Ivalojoki ja Lemmenjoki, Viktor ja Raumalan Nipa. Miehet
osallistuivat kullanhuuhdontakisoihin, mutta unohtuivat juttelemaan kesken kiihkeän ki-
san, ja tohdin tuomarina käskeä heitä jatkamaan kauan sen jälkeen, kun kaikki muut
kilpailijat olivat jo lopettaneet. Ystävyys jatkui tästä elämän loppuun asti.
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Lapin kullankaivua 150 vuotta:
Juhlakalenteri 2018 tiivistää historian

Harva unelma on jaksanut
elää yhtä kauan kuin La-
pin tunturipurojen kulta.
Se on ollut vähällä toteu-
tua monta kertaa 150

vuoden aikana, ja epäillään sen toteu-
tuneenkin. Lapin Kullankaivajain Liit-
to on juhlavuoden kunniaksi julkais-
sut juhlakalenterin 2018. Se tiivistää
kuvin ja sanoin kullankaivun värikkään
historian Ivalojoen kultaryntäyksestä
1870 uudelle vuosituhannelle.

Norjalainen geologi Tellef Dahl löysi
kultaa Tenojoelta 1867. Seuraavana
kesänä Suomen Suuriruhtinaanmaan
senaatin retkikunta poimi kultahippuja
yli kolme kuukautta kestäneellä etsin-
täretkellä monelta Lapin joelta ja lo-
pulta syyskuussa Ivalojoen Nulkkamu-
kasta. Kolme merimiestä laukaisi epäi-
lyt kullan olemassaolosta syyskesällä
1869 kaivamalla yli kaksi kiloa kultaa

Ivalojoen Saariporttikoskesta, jonka
rannalle rakennettiin valtion huuhdon-
ta-asema keväällä 1870, juuri ennen
kultaryntäyksen alkamista. Kalenterin
kuvat ja tekstit kertovat lisää näistäkin
tapahtumista.

Lapin kullankaivun historia on mie-
lenkiintoinen ja monivaiheinen tapah-
tumasarja, jonka loppua ei ole näky-
vissä, vaikka sitä on monta kertaa odo-
tettu. Uusi sukupolvi etsii kullan emä-
kalliota entisen kaltaisine unelmineen.
Kultaa löytyy, mutta on myös uuden-
laisia vastuksia: yhteiskunnan rajoituk-
set ja kielteinen asenne sekä paperiso-
dat ovat vastustajina peruskalliotakin
lujempia.

Juhlavuoden seinäkalenteri 2018
kertoo kuvin ja sanoin tarinoita unel-
mista, loppumattomasta uskosta pa-
rempaan huomiseen, onnen hetkistä,
pettymyksistä, erikoisista ihmiskohta-
loista ja aarteesta sateenkaaren alla.

Kalenteri sisällöstä ja käsikirjoituk-
sesta ovat vastanneet Aki Karvonen,
Kai Rantanen ja Seppo J. Partanen,
taitto on ollut Anu Törmän ja Ilkka
Ärrälän käsissä. Upea kuvitus on koot-
tu monesta lähteestä: GTK:n Geoku-
vat ja kartat, Tankavaaran Kultamuseo,
Ilkka Ärrälä, Arvo Tiera Ruonaniemi,
Viljo Mäkipuro ja monet muut kulta-
maiden kuvaajat. Kalenterin hinta on
15 euroa/ kpl. 

LISÄTIETOA JA TILAUKSET:
http://www.kullankaivajat.fi
http://www.hipputeos.fi/index.php?cPath=63
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Jokimaan ravikeskus, Lahti

Lahden Jalo- ja KLahden Jalo- ja KLahden Jalo- ja KLahden Jalo- ja KLahden Jalo- ja Korukiviharrastajat rorukiviharrastajat rorukiviharrastajat rorukiviharrastajat rorukiviharrastajat ryyyyy
wwwwwwwwwwwwwww.kivik.kivik.kivik.kivik.kivikerererererho.fho.fho.fho.fho.fiiiii

Avoinna klo 10–17
Aikuiset 7 € ja lapset 3 €

Ilmainen pysäköinti
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L
kivi- ja mineraalinäyttely
Lappajärven Kivitipun uusi

Satu Hietala

Kivitipun aulan näyttelyssä olevia Vimpelin kalsiittikiteitä. Kuva: Satu Hietala

Kivitipun rakenteilla oleva uusi näyttely. Kuva: Heikki Mäkipää
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appajärven Kivitipun kyl-
pylähotellissa olevaa me-
teoriittinäyttelyä laajenne-
taan ja näyttelyyn tulee
kattava kivilaji- ja mine-

raalikokoelma, joka koostetaan sadois-
ta erilaisista, pääosin kotimaisista näyt-
teistä. Tiloissa on myös tutkimushuo-
ne, jossa kävijät voivat tutkia kivi- ja
mineraalinäytteitä mikroskoopin avul-
la. Helsingin yliopiston professori Juha
Karhu mahdollisti mikroskooppien ja
muun tutkimusmateriaalin saamisen.

Näyttelyssä hyödynnetään myös
uutta virtuaalitekniikkaa. Näyttely on
suunniteltu GTK:n ja Helsingin yli-
opiston Luonnontieteellisen keskus-
museon Luomuksen kanssa yhteistyö-
nä. Esillä olevat näytteet ovat pääosin
Luomuksen kokoelmasta.
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Lappajärvi. Kuvan prosessointi: Mika Larronmaa, GTK, pohjakuvat MLL 2017.

Meripihka tuo viestin menneisyydestä. Sen kiehtovaan tarinaan voi tutustua Kivitipun vaihtuvien näyttelyiden tilassa. Kuva: Jouko Ra-
nua, GTK
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Näyttelyn punaisena lankana kulkee
geologi Tapani Tervon ajatus aineen
suuresta kiertokulusta, joka kertoo ki-
vilajien kolmesta erilaisesta synty-ym-
päristöstä joita vastaavat kivilajiluokat
ovat magmakivet, sedimenttikivet ja
metamorfiset kivet. Esillä on kivilaji-
en lisäksi kokoelma erilaisia mineraa-
linäytteitä sekä tällä hetkellä tuotannos-
sa olevia rakennuskiviä sekä tulivuori-
kiviä.

Näyttelyn toteutuksesta on vastan-
nut geologi ja tulivuoritutkija Heikki
Mäkipää, Luomuksesta yli-intendent-
ti Arto Luttinen ja GTK:lta mukana
on ollut geologi Satu Hietala.

Näyttely on myös kunnianosoitus
kivitohtorina tunnetun, emerituspro-
fessori Martti Lehtisen elämäntyölle
Lappajärven synnyn selvittämisessä.

Näyttely alkaa jo Kivitipun aulasta,
jossa on kaksi vitriiniä. Toiseen vitrii-
neistä on sijoitettuna näytteitä meren-
alaisesta maailmasta ja toisessa esitel-
lään jalo- ja korukiviä. Vitriinien kivet
ovat Järviseutu-Seura r.y:n omistamas-
ta laajasta mineraalikokoelmasta. Mi-
neraalikokoelma on Kauko Alasaare-

lan ja Sirpa Mäki-Rajalan elämäntyö-
nä kerätty suuri kokoelma, jossa on
kattavasti esillä kivi- ja mineraalinäyt-
teitä Suomesta ja ympäri maailmaa.
Näyttelytiloissa on myös vaihtuvien
näyttelyiden osasto, johon on tällä het-
kellä rakenteilla meripihkanäyttely.
Näyttelyn toteuttaa Järviseutu-Seura
r.y. Tekijöinä näyttelyissä ovat olleet
Satu Hietala sekä Järviseutu-Seura

r.y:stä Hannu Nevala ja kraatteritutki-
ja Teemu Öhman.

Erikoisuutena näyttelyssä on myös
iso kappale Muonionalustan meteoriit-
tia, jonka painoa voi kokeilla! Meteo-
riitin omistaa Asko Myntti Vaasan
Korukivikerhosta.

Kivitipun näyttelyn avajaiset ovat
19.1.2017, jonka jälkeen sinne on va-
paa pääsy. 
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L äpi Uudenmaan, Tuusulas-
ta ja Nurmijärveltä Kemi-
ön saarelle, kulkee maas-
samme suhteellisen harvi-
naisten l ept i i t t i s ten*

kivilajien alue. Tätä vyöhykettä voi-
daan kutsua maakunnan selkärangak-
si. Se muodostuu kovista mineraaleis-
ta, kvartsista ja maasälvästä. Vähäisem-
pi leptiittijakso liippaa Uudenmaan
etelärannikkoa, Helsinkiä myöten.

Ruotsin esiintymät
Suomea rikkaampia
Leptiitti herätti aikoinaan Suomen
geologien keskuudessa suurta mielen-

kiintoa, koska vastaavanlaisista kivistä
oli Ruotsista löytynyt rikkaita mal-
miesiintymiä.

Tämän vuoksi Uudenmaan leptiit-
tialue tutkittiin tarkkaan. Malmeja löy-
tyikin, mutta ei niin runsaina ja laaja-
alaisina kuin oli toivottu ja mitä oli
Ruotsissa. Tämä oli geologeille ja maal-
lemme tietenkin pettymys.

Leptiittiseutu tunnetaan silti meil-
läkin vanhana kaivosalueena. Lohjalla
sijaitsee maamme vanhin rautakaivos,
Ojamo, joka perustettiin jo vuonna
1542. Kaivoksen malmi oli laadultaan
hyvää, mutta malmin vähäinen määrä
ja kaivokseen tihkunut vesi – kuten

aina kaivoksissa – aiheuttivat ongelmia
sen käytölle. Kaivos lopetettiin kuiten-
kin vasta 1863. Vuosina 1925–1965
Ojamolla toimi kalkkikivikaivoskin.
Leptiitti ja kalkkikivi ovat tällä alueel-
la usein lähekkäin.

Vuodesta 1897 Lohjan Tytyrillä on
ollut kalkkikivikaivos ja on edelleen-
kin. Alussa se oli avolouhos, mutta
nyttemmin on pureuduttu maan alle.
Tänne perustettuun kaivosmuseoon
on yleisökin hyvin tervetullut. Vain
alhaisen paikan kammoiset älkööt vai-
vautuko, sillä museokaivos sijaitsee ta-
solla -110, käytännössä 80 metrin sy-
vyydessä Lohjan alla. Syvyyteen voi

TULIPERÄINEN LEPTIITTI

Jukka Hildén

on Uudenmaan selkäranka

Leptiittiä sanotaan geologisessa kirjallisuudessa vaaleaksi gneissiksi tai kvartsi-maasälpägneissiksi, mitkä nimet kertovat hyvin
kiven värin ja päämineraalit. Leptiitti (tai leptiittigneissi ja -liuske) on kuitenkin vanha ja nykyaikaankin sopiva arvokas nimi.

*

Leptiittigneissiä Bolaskärin etelärannalla Inkoossa. Kuva: J.J. Sederholm, 1911. GTK, Vanhatkuvat nro 2971.
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mennä kolmellakin tavalla, mutta tur-
vallisinta lienee ottaa Koneen hissi.
Kone-yhtiö käyttää kaivoksen yhtä
pystysuoraa kuilua testilaboratorion-
aan, jossa testataan moderneja pilven-
piirtäjähissejä. Täällä siis yhdistyvät
huikeat korkeudet ja dantemaiset abys-
saaliset syvyydet! Tervetuloa!

Lohjanjärven seudulla tämän saman
leptiittivyöhykkeen alueella on kalkki-
kiveen syöpynyt Torholan karstiluola.
Pituutta tällä Suomen pisimmällä luo-
lalla on 32 metriä. Täälläkin leptiitti
ja kalkkikivi lyövät kättä toisilleen.

Sama leptiittivyöhyke jatkuu Kis-
kosta (nyk. Salo) Orijärvelle. Siellä
maailmankuulu mineralogian ja geo-
logian professori Pentti Eskola (1883–
1964) teki viime vuosisadan alussa väi-
töskirjansa, jonka perusteella hän ke-
hitti niin sanotun metamorfisen fasies-
teoriansa, joka perustuu kivien muut-
tumiseen eri lämpötiloissa ja paineis-
sa. Tämän fasiesopin avulla tutkitaan
muuntuneita kiviä edelleen kaikkialla
maailmassa.

Eskola sai kansainvälisistä ansiois-
taan pikku-Nobelin (Vetlesen-palkin-
to) ja valtiolliset hautajaiset itsenäisyys-
päivänä 1964. Hän oli aikansa Suo-
messa hyvin arvostettu henkilö; myös
kansanvalistajana hän oli tunnettu.

Tänään Eskola on unoh-
dettu geologipiirien ulko-
puolella. Soisi tänä Suomi
100-vuonna häntäkin

muistettavan. Eskola ei saanut oikeata
Nobelia vain siksi, että geologiassa ei
jaeta Nobeleita.

Kiskon Orijärven leptiittivyöhyk-
keeltä louhittiin 1600-luvulla hopeaa
ja rautamalmia. 1700-luvun puolivä-
lissä Orijärveltä löytyi rikas kupari-
sinkki-lyijyesiintymä, jota louhittiin
aina 1900-luvun puoliväliin asti.

1800-luvulla löydettiin leptiittien
alueilta kymmeniä rautamalmiesiinty-
miä, joista monia myös louhittiin.
Nämä esiintymät olivat pieniä ja haja-
naisia eikä niistä koskaan tullut toivot-
tua rahasampoa talouselämällemme.

Millaista
leptiitti on?
Leptiittiä sanotaan myös vaaleaksi
gneissiksi ja kvartsi-maasälpägneissik-
si, mitkä nimitykset kertovat hyvin ki-
ven tärkeimmät tuntomerkit: leptiitti
koostuu vaaleista kvartsi- ja maasälpä-
mineraaleista. Mukana on lisäksi vähän
tummaa kiillettä (biotiittia).

Leptiitti on mitä yksinkertaisin ki-
vilaji. Samalla se on kuitenkin Suomen
– ja etenkin Ruotsin – historiassa mitä
merkityksellisin kivi. Se on kuin suo-
malaisen torpan poika, joka ponnistaa
ja kohoaa paljon yli säätynsä yläpuo-
lelle. Se on kuin Pentti Eskola, joka

syntyi Honkilahden (Eura) Lellaisten
kylässä ja ponnisti pystymetsästä – tai
sanokaamme geologisemmin – suoma-
laisesta peruskalliosta maailmanmai-
neeseen niin, että tänäkin päivänä kan-
sainvälisissä konferensseissa Eskolan
elämäntyö ja persoonallisuus muiste-
taan.

Leptiitin alkuperää on geologien
piirissä pohdittu pitkään. Alkuun sitä
pidettiin entisenä rantahiekkana tai
tuulikerrostumana. Säilyneiden alku-
peräisrakenteiden mukaan jotkut muo-
dostumat näyttivät tuliperäisiltä. Täl-
laisia tiedettiin olevan Ruotsissa.

Nykykäsityksen mukaan Suomen
leptiitit ovat muinaisia kartiomaisten
kerrostulivuorien kasaantumia: laavo-
ja, tuhkia ja niiden rapautumisen syn-
nyttämiä hiekkoja. Nykyisessä meta-
morfosessa asussaan ne ovat vaaleita
gneissejä eli leptiittejä.

Uudellamaalla
oli tulivuoria
Nykyisen Uudenmaan maakunnan
alueella tulivuoret eli vulkaanit tuprut-
telivat ilmoille laavaa ja tuhkaa noin
1900 miljoonaa vuotta sitten. Tulivuo-
ret järjestyivät jonoihin, jotka muodos-
tivat joko merelle saarikaaria (kuten
tänä päivänä tapahtuu Japanin merel-
lä) tai mantereen reunoille tulivuori-
ketjuja (Andit).

Nykyisen Uudenmaan tulivuoret
ovat voineet syntyä siten, että ensin

Leptiitti, Kaivoksela. Polarisaatiomikroskoopissa kvartsi ja maasälvät erot-
tuvat harmaina mutta kiilteet värikkäinä suomuina. Kuva-ala 1 mm. Kuva:
Kari A. Kinnunen

Sahattu ja kiillotettu leptiittilevy Helsingin Vuosaaresta, satamatunnelin
työmaalta. Vuosaaren lohenpunainen marmori esiintyy tämän leptiitin väli-
kerroksina. Näyte ja kuva: Kari A. Kinnunen
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merellinen mannerlaatta työntyi syvälle
toisen samanlaisen alle, suli ja sulatti
myös ympäröivää kiveä. Näin synty-
nyt tumma, piihappoköyhä sula nousi
sitten rakoja myöten ylös ja kasaantui
laavana, tuhkana ja tulivuorina maan-
pinnalle. Tällaisia tulivuorikiviä on
Uudenmaan rannikolla ja saaristossa.

Tämän jälkeen vedenpinnan ylinen
manner, joka koko ajan oli lähestynyt
näitä tulivuorijaksoja, törmäsi niihin.
Nyt näiden tuliperäisten saarten laavat,
tuhkat ja saarikaaret joutuivat imais-
tuiksi syvälle maan kuoreen. Suuressa
lämmössä ja paineessa ne muuttuivat,
suuntautuivat eli muuttuivat viirumai-
siksi amfiboliiteiksi. Näistä kivistä tuli
osaltaan nyt syntymässä olevan poimu-
vuoriston rakennusainetta.

Kun kevyempi manner ja raskaam-
pi saarikaari näin törmäsivät toisiinsa,
niiden väliin syntyi niin sanottu ali-
työntö, jossa saarikaari työntyi mante-
reen alle, suli ja sulatti myös mante-
reista graniittista alakuorta. Näiden
vaikutuksesta syntyi happamampaa,
vaaleaa kivisulaa, joka nousi laavana ja
tuhkana maan pinnalle muodostaen
leptiittisiä kerrostulivuoria – samankal-
taisia kuin monet Italian tulivuoret tä-
nään. Laattojen törmäyksen vaikutuk-
sesta syntyi aikaa myöten korkea poi-
muvuoristo.

Vuoristo kului
juuriaan myöten
Mitä korkeammalle tuo vuoristo ko-
hosi, sitä tehokkaammin rapautumi-
nen ja eroosio iskivät sitä vastaan ja
vuoristo madaltui. Tämä madaltumi-
nen vuorostaan nosti vuoristoa niin
sanotun isostasia-opin mukaan jälleen
ylös ja kuluminen ei kun vain jatkui.
Rapautuminen, eroosio ja painovoima
– nämä kolme maanpintaa alentavaa
tekijää – ikään kuin vihaavat jokaista,
vähääkään merenpinnan yläpuolelle
joutuvaa maankannikan osaa. Lähellä
merenpintaa kuluttavat prosessit ovat
onneksemme aivan tavattoman hitai-
ta niin, että voimme asua näillä hedel-
mällisillä alueilla, mutta etenevä ilmas-
tonmuutos on kohoavan merenpinnan
muodossa juuri nyt saamaisillaan saa-
liikseen myös nämä matalat rannikko-
alat! Nykyajan Einsteinin yhtälö kuu-
lukoon: hiili eli C=0.

Viimein koko muinoinen Suoma-

laisruotsalainen (Svekofenninen) vuo-
risto kului juuriaan myöten lähelle
merenpinnan tasoa, niin kuin meillä
nykyään on. Tämän, ennen niin mah-
tavan vuoriston, juuriosia voimme tä-
nään ihailla ranta- ja avokallioillamme
sekä tieleikkauksissa. Ne ovat usein vii-
ruisia, raitaisia, punamustia tai valko-
mustia koukeroita kalliossa. Muinaiset
tuliperäiset saarikaaret näkyvät tänään
maastossa ja kallioperäkartoilla kilo-
metrejä – jopa kymmeniä kilometrejä
– pitkinä kapeina tuliperäisten kivien
jaksoina. Ne voivat olla tummia tai vaa-
leita.

Leptiitti muistuttaa
paljon graniittia
Vaikka leptiitti kuuluukin täysin eri
kivilajiryhmään, se muistuttaa paljon
graniittia. Graniitti, maamme yleisin
kivilaji, on Uudellamaalla karkeara-
keista ja yleensä punertavaa, leptiitti
taas hieno- tai keskirakeista ja yleensä
vaaleaa.

Jotta asia ei olisi liian helppoa – ku-
ten geologiassa ei koskaan – tunnetaan
myös vaaleita graniitteja ja punertavia
leptiittejä. Mineraalit graniitissa ja lep-
tiitissä ovat kuitenkin samat: maasäl-
pä, kvartsi ja tumma kiille.

Kuten sanottu, leptiittien väliker-
roksina tavataan monin paikoin meta-
tamorfista kalkkikiveä, jota kauniin ku-

viollisena voi kutsua myös marmorik-
si. Se on todennäköisesti muinaisten
mikroskooppisten, kalkkia erittävien
eliöiden kuollessa syntynyttä kerrostu-
maa. Vastaavana muodostumana tä-
nään voi pitää Pohjanmeren liituker-
rostumia.

Uudellemaalle
ominainen kivi
Uudenmaan maakunnan läpäisevällä
leptiittisellä selkärangalla on kaksi kes-
kusaluetta: Pohjois-Nurmijärvi ja Län-
si-Tuusula sekä Kemiön saaren etelä-
osa ja sen läheinen manneralue.

Maakuntakivet valittiin meille
1980-luvulla. Uudenmaan osalle tuli
sarvivälke-mineraali. Tuskin huonom-
paa valintaa olisi voitu tehdä! Sarviväl-
kettä yleisempiä ja Uudellemaalle luon-
teenomaisempia kiviä on alueella usei-
takin. Toisaalta sarvivälkettä meillä on
lähes kaikkialla, eniten Lapissa.

Leptiittiä sen sijaan on koko maan
kallioperästä vain noin 4,5 prosenttia,
ja suuri osa siitä on juuri Uudellamaal-
la. Siksi leptiitti sopii sarvivälkettä pa-
remmin Uudenmaan maakuntakivek-
si. Koska valinta on kuitenkin jo teh-
ty, olkoon tuliperäinen leptiitti maa-
kunnan hyvä kakkoskivi! 

Leptiitistä louhittuja rakennuskiviä. Leptiittikallioiden arvaamaton rakoilu on rajoitta-
nut kiven laajempaa käyttöä. Kuva: Pentti Eskola, 1910. GTK, Vanhatkuvat nro 2819.

Jukka Hilden on geologi, kivitunnistuk-
sen kouluttaja ja vapaa kirjoittaja.
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J oskus keväällä kilahti sähköi-
seen postilaatikkooni kutsu
Curnascon mikromineraalien
vaihtotapahtumaan Berga-
mon liepeillä. Tämän kan-

sainvälisen tapahtuman Pohjois-Ita-
liassa järjestää joka toinen vuosi pai-
kallinen kerho Gruppo Orobie Mine-
rali (GOM). GOM-kerhon jäseniä
kävi vuonna 2014 kivikiertueella Suo-
messa ja tuolloin vierailtiin johdollani
eri louhoksilla sekä mm. Tampereen
Kivikerhossa.

Olin saanut jo vuonna 2015 kut-
sun Curnascon tapahtumaan, mutta
silloin en valitettavasti päässyt lähte-
mään. Nyt kaksi vuotta myöhemmin
halusin kovasti nähdä, millainen tapah-
tuma on luonteeltaan. Onneksi sain
sponsorin reissulle ja pääsin lyhyellä
varoitusajalla kesäkuun alussa Berga-
moon, vajaan viikon ajaksi.

Kaksipäiväinen
mikromineraalien ja

herkkujen viikonloppu
Curnascon kaksipäiväisessä tapahtu-
massa oli lauantai varattu maisemien,
hyvän ruuan sekä viinien nauttimisel-
le. Italiassahan erityisen tärkeää on
pöydän antimista nauttiminen sekä
sosiaalinen kanssakäyminen. Meistä
tapahtumavieraista parisenkymmentä
vieraili muutaman GOM-kerholaisen
kanssa ensiksi Ricci Curbastron viini-
tarhalla, joka kuuluu nykyisin Francia-
corta-konserniin. Tämä edelleenkin
saman perustajasuvun jäsenten pyörit-
tämä yritys tuottaa pääosin kuohuvii-
niä, mutta myös mielenkiintoista pu-
naviiniä, josta muutama sana vielä ju-
tun lopussa. Ricci Curbastron mailla
on myös merkittävä viininvalmistus-
museo.

Lounasta syötiin viinitilalla, jossa
istuttiin vanhan kiviseinän kupeessa
katettujen ulkopöytien äärellä. Kylmän

Suomen jälkeen auringon lämmöstä
olikin mukava nauttia. Tämä oli oiva
tilaisuus tutustua muihin mineraalihar-
rastajiin, sillä itse osallistuin ensim-
mäistä kertaa elämässäni tämän tapai-
seen harrastajatapahtumaan. Osallistu-
jia oli monesta Euroopan maasta, mut-
ta myös synnyinmaastani Kanadasta
asti oli saapunut GOM:n kunniajäsen
Mike Skebo, joka oli mainio veikko-
nen. Illalla moni meistä osallistujista
kokoontui vielä maatilamatkailulliseen
ravintolaan illastamaan yhdessä.

Viitisenkymmentä
vaihtajaa ja kymmeniä

tuhansia mineraalinäytteitä
Sunnuntaina oli varsinainen mikromi-
neraalien vaihtotilaisuus Curnascossa,
Bergamon liepeillä. GOM-kerho jär-

jesti itselleni mikroskoopin tykötarpei-
neen, sillä halpalennolla ei mielellään
painavia ja arkoja laitteita kuljetella
edestakaisin. GOM-kerhon vapaaeh-
toiset ahersivat myös keittiön puolel-
la, sillä lounastarjoilu oli sekin järjes-
tetty osallistujille varsin mallikkaasti.

Mikromineraalien harrastajathan
eivät yleensä maksa paljon näytteistään,
vaan mieluummin vaihtavat niitä kes-
kenään joko postitse tai tällaisissa ta-
pahtumissa, ja Curnascossa näytteiden
myynti oli kielletty. Tämä on mielen-
kiintoista, sillä usein vaihdetaan tai
myydään muutamalla eurolla hyvinkin
harvinaisia mineraaleja, joita ei löydy
kuin yhdestä tai muutamasta paikasta
maailmassa. Ja pikkuiset kiteet ovat
erittäin kauniita mikroskoopilla tai
luupilla tarkasteltuna.

Mikromineraaleja, viinitarhoja
ja Lombardian timantteja

Teksti ja  kuvat: Joel Dyer

Curnascossa, Bergamon liepeillä järjestettiin mikromineraalien vaihtotilaisuus, jossa oli
kymmeniä tuhansia mineraalinäytteitä tarjolla vaihdettavaksi.

Curnascon mineraalien vaihtotilaisuuden 2017 järjestäjäorganisaatio yhteiskuvassa.
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Hämmästyksekseni melkein kaikki
pargasiittini, (ostetut) antimonini ja
muut näytteeni vaihdettiin pois. Har-
millista kylläkin aika loppui pahasti
kesken, sillä puolen päivää kestävän
kokoontumisen aikana ei ehtinyt tu-
tustua kaikkien näytteilleasettajien edes
parhaimpiin näytteisiin.

Tapahtuman yhteydessä oli myös
lehtiä ja kirjoja myytävänä, Italian
mikromineraaliyhdistyksen AMI:n
kautta. Ostin huippututkija Marco
Ciriottilta kirjan Vulcano-saaren mine-
raaleista, ja kaupanpäälle sain kirjoit-
tajalta Italo Campostrinilta allekirjoi-
tuksen sekä harvinaisen Vulcanon mi-
neraalinäytteen. Vastalahjaksi Micro-
lehdistä annoin AMI:n puheenjohtal-
le Ciriottille Mineralia-lehden nume-
roita.

Serengon aluetta Milanon ulkopuolella.

Curnascon mineraalien vaihtopäivillä
oli myynnissä alan kirjallisuutta.

Milanon
lähistölle yökylään

Tapansa mukaisesti GOM-kerho oli
järjestänyt minulle visiittini loppuajak-
si erilaista ohjelmaa. Suoraan tapahtu-
masta matkustin GOM-ystäväni Piet-
ro Merlon kyydissä hänen kotiinsa pa-
riksi yöksi, Milanon ulkopuolelle. Piet-
ro puhui sentään jonkin verran eng-
lantia, mutta hänen vaimonsa Tina ei
yhtään, joten nyökkäilyä, osittaista ar-
vailua ja Pietron käännöspalveluita tar-
vittiin tuon tuostakin. Kesäkuun alun
lämpimässä illassa poimimme Pietron
kanssa heidän takapihaltaan vadelmia.
Suomessa omassa pihassamme kypsyi-
vät ensimmäiset vadelmamme vasta
heinä-elokuun vaihteessa.

Pietro oli työskennellyt vuoden mm.
Namibiassa ja hankkinut sieltä sekä
muualta komeita kivinäytteitä. Jaloja
ja suurehkojakin kiteitä oli jos jonkin-
moisia, ja kuulemma rahaakin oli
vuosikymmenten varrella niihin pala-
nut runsaasti. Toisena päivänä kävim-

me lähistön Pia Marianin kivikaupas-
sa (http://www.la-miniera.it/), jonka
yhteydessä oli myös todella vaikuttava
yksityismuseo, täynnä huippunäyttei-
tä ympäri maailmaa.

Pietron ja hänen vaimonsa tuttava-
pariskunta kävi kylässä parikin kertaa
ja he lahjoittivat lopuksi noin 200
mikronäytteen kokoelman Suomeen
vietäväkseni. Niitä pieniä ja erittäin
pieniä kiteitä kelpaa tihrustella mikro-
skoopin alla pitkän talven mittaan, kun
ulkona on maa jäässä ja paikalliset ki-
vet lumen alla piilossa.

Piipahdus
Stefanon ja

Vittorion luona
Hyvästeltyäni haikeasti ja kiitollisesti
Pietron ja Tinan, toinen GOM-tutta-
va Stefano tuli hakemaan minut per-
heensä luokse kylään. Oli mukavaa
jutella Stefanon eri perheenjäsenten
kanssa sekakielellä ja Stefanon pojan
kanssa englanniksi. Jälkimmäinen oli
kemian tohtori, mutta vaikean tilan-
teen vuoksi tällä hetkellä ilman töitä,
ja keskustelimme mm. spektroskopi-
asta sekä muista tiedeasioista.

Seuraan liittyneen Vittorion kanssa
menimme kellarikerrokseen katso-
maan Stefanon pajatiloja, jossa kivi-
näytteitä käsiteltiin omatekoisella trim-
meripuristimella ja tutkittiin skoopin
alla. Vittorio puolestaan ajoi minut lä-
hialueen asunnolleen, jossa tarkaste-
limme hänen hienoja kivinäytteitään.
Täältäkin sain mukaani lahjaksi näyt-
teitä, joista muutamista pyydettiin ra-

man-analyysia laitteellani, mahdolli-
suuksien mukaan. Seuraavalle päivälle
oli tiedossa Stefanon ja Vittorion kans-
sa kivireissu Selvinoon.

Maaginen
kvartsikiteiden metsä

Selvinossa
Viimeisenä päivänä ennen paluulentoa
pääsin vihdoin käymään kuuluisilla
Selvinon kukkuloilla. Täällä noin 1000
metrin korkeudella sijaitsi talvisin suo-
sittu laskettelukeskus, ja kesäkaudella
asiaan vihkiytyneet keräilijät etsivät
innoissaan ”Lombardian timantteja”.
Varsinkin rankkasateen jälkeen siellä
täällä kimalteli hienoja kaksipäisiä kirk-
kaita kvartsikiteitä suoraan maanpin-
nalla, tai piileskeli maapeitteen joukos-
sa. Näitä keskimäärin 1–2 senttimet-
rin pituisia kvartsikiteitä on myös is-
tutettu sellaisenaan koruihin, ja ne
muistuttavat dolomiittisine isäntäkivi-
neen varsin paljon kuuluisampia Her-
kimerin kvartsikiteitä New Yorkin osa-
valtiossa, USA:ssa. Tästä aiheesta olen
Kivi-lehdessä kirjoittanut tarkemmin.

Lopuksi luento
ja tapahtumarikas

paluu Suomeen
Selvinon kiviretken jälkeen oli illalla
vielä vuorossa luentoni raman-spekt-
roskopiasta ja mineraalien tunnistuk-
sessa GOM-kerhon tiloissa. Paikalle oli
saapunut parisenkymmentä uteliasta,
mukaan lukien noin 90-vuotias GOM-
kerhon ”hovikuvaaja” Enrico Bonaci-
na. Herra Bonacina oli kunnia tavata,
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sillä hän on ottanut eri lehtiin, kirja-
siin sekä Mindat-sivustolle tuhansia
mikromineraalien kuvia, jotka ovat
todella upeita ja korkealuokkaisia.

Saavuttuani välipysäkille Amsterda-
miin, huomasin jatkolentoa odotelles-
sani, että lompakkoni oli jäänyt ensim-
mäiseen lentokoneeseen. Paniikissa sel-
vittelin asiaa lentoyhtiön kanssa, ja
onneksi teräväkatseinen lentoemäntä
oli huomannut heti kukkaroni, joka
pian toimitettiin seuraavalle lähtöpor-
tille. Helsinki–Vantaan lentokentällä
sain puolestani huomata, että yhdestä
matkalaukustani valui jotakin punais-
ta nestettä. Erittäin raju matkalaukun
käsittely oli rikkonut hyvin pakatun
punaviinipullon ja varsin monta
mikromineraalin muovirasiaa. Siinä
sitä sai sitten kotona tuhoutuneiden
nimilappujen vuoksi ramanilla selvit-
tää, mitä kiteitä missäkin vaihtonäyt-
teissä oli.

Kuohuviinipullo oli sentään säästy-
nyt ehjänä ja sen säestyksellä sain sit-

Selvinon metsätä varsinkin rankkasateen jäljeltä voi löytää kvartsikiteitä.

ten kotona raportoida vaimolleni, mitä
kaikkea oli Italiassa tullut vajaan vii-
kon aikana tehtyä ja koettua.

En epäröisi hetkeäkään lähteä taas
Bergamon tienoille vierailemaan, sillä
hylättyjä kaivoksia alueella on useita,

ja erityisesti Bergamon lähellä olevaan
Selvinoon olisi mukava tehdä toinen-
kin pikniktyylinen kivireissu ystävien
seurassa. Näillä muistoilla ja toiveilla
varustettuna on hieman helpompaa val-
mistautua kylmään ja pimeään talveen.

Tuorilassa, Merikarvialla sijaitseva yritykseni tarjoaa niin harrastajille kuin muillekin ta-
hoille erilaisia, kivinäytteisiin, mineraaleihin ja osin jalokiviin liittyviä tunnistus-, preparoin-
ti- ja valokuvauspalveluita. Varsinaisia gemmologian palveluita ei yritykseni tarjoa, mutta
laaja laitteisto analysointiin ja tunnistukseen löytyy.

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

Käytettävissä oleva laitteisto: pinta- ja läpivalaisumikroskooppi  petrologinen polarisaa-
tiomikroskooppi  stereomikroskooppi – SW- ja LW UV-lamppu  refraktometri & dig.
heijastusmittari  timantti / moisanniittitesterit  EOS 6D & 650D järjestelmäkamerat

 mikroRaman analyysi-spektrometri

West Coast Minerals
Mineraali- ja jalokivipalvelut

HINNASTO
 näytteiden perustunnistus (ilman analyysia) alkaen 5 €
 perus Raman-analyysi + raportti + näytekuva =20 €

   (+ alv yrityksille)
 hankalat tai 2–3 mineraalin näytteet 30 € / kpl
 pintahieen valmistus 20 € / näyte
 kiillotettu epoksinappi 30 € / näyte
 hintoihin lisätään postituskulut näytteitä takaisin lähetettäessä

Mielellään voi soittaa ja kysellä mitä kannattaa tai voi tunnistuttaa ja
mitä ei, sekä mahdollisista pienprojekteista. Näytekoko:
1 mm–10 cm, mustat näytteet vain poikkeustapauksissa. Postikulujen sääs-
tämiseksi kannattaa isot näytteet pienentää ja vain pala lähettää.

YHTEYSTIEDOT

Joel Dyer / West Coast Minerals, Siikaistentie 22, 29790 Tuorila
puh: 040 8406 796, joeldyer@hotmail.com
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Kivimuseopäivä syyskuussa Vapriikissa
Sunnuntaina 3.9.2017 tuli kuluneek-
si 20 vuotta siitä, kun ”kivineuvos” DI
Paavo Korhonen lahjoitti Tampereen
kaupungille ensimmäisen kivieränsä ja
sen jälkeen perustettiin Tampereen ki-
vimuseo. Museokeskus Vapriikki juh-
listi kivimuseon 20-vuotistaivalta yh-
teistyössä Tampereen Kivikerhon kans-
sa järjestämällä sunnuntaina 3.9.2017
kivimuseopäivän.

Ohjelmassa oli kivimuseon rastira-
ta, perhekierroksia kivimuseossa, op-
paana museolehtori Sallamari Angeria,
kahdella kivimuseokierroksella oppai-
na olivat Antti Kankainen ja Jukka-
Pekka Lehtinen Tampereen Kiviker-
hosta. Oli myös kivien tunnistuspiste,
jossa Joel Dyer Tampereen Kivikerhos-
ta tunnisti yleisön mukanaan tuomia
kiviä. Annettiin tietoa kiviharrastukses-
ta ja yhdistystoiminnasta sekä esiteltiin
Tampereen Kivikerhon julkaisemaa
Mineralia-lehteä.

Joel Dyer tutkii stereomikroskoopilla 10-vuotiaan Milon tunnistettavaksi tuomia kiviä. Milo ja hänen äitinsä Heli seuraavat kiinnostunee-
na. Milon kivistä löytyi mm. fluoriittia ja ametistikvartsia. Kuva: Liisa Hertell

Kivimuseopäivän järjestelyistä vas-
tasi yhteyshenkilömme Tuire Hänni-
nen Museokeskus Vapriikista. Muse-
oon tutustui tuolloin sunnuntaina
kaikkiaan 613 museovierasta.

Uusi kivimuseopäivä helmikuussa

Ensi helmikuun hiihtolomaviikolla,
keskiviikkona 28. helmikuuta 2018
Museokeskus Vapriikissa järjestetään
uusi kivimuseopäivä. Tampereen Kivi-
kerho on tuolloin paikalla klo 13–16
ja mm. kivien tunnistusta olemme jäl-
leen lupautuneet järjestämään. Yhteys-
henkilömme Vapriikissa on museoleh-
tori Sallamari Angeria.

Kivimuseo sijaitsee Museokeskus
Vapriikissa (Tampellan alueella) ja on
avoinna klo 10–18. Osoite on Alavers-
taanraitti 5, 33101 Tampere. Museos-
sa on samanaikaisesti useita muitakin
näyttelyitä kuin Kivimuseo.

Mikroskoopin äärellä Joel Dyer, oikealla
Antti Kankainen, Jukka-Pekka Lehtinen,
Elli Helenius ja Päivi Ristiharju (takana
vas.) Kuva: Liisa Hertell
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Kivi-ilta Skotlannin-matkasta 15.9.2017

Tampereen Kivikerhon ulkomaanmat-
ka suuntautui 4.–10. heinäkuuta 2017
Skotlantiin. Matkalla oli mukana 20
henkilöä. Syksyn kivi-ilta kuvineen ja
tarinoineen akaattien jahtaamisesta
Skotlannissa pidettiin 15.9.

Edinburgiin lennähdettyämme tu-
tustuimme siellä Kansallismuseon aar-
teisiin, eritoten Skotlannin akaatteihin.
Myöhemmin matkasimme Montrosen
alueelle, mistä museon monet kauniit
akaatitkin olivat peräisin. Mutta juuri
sen oikean akaattirannan etsiminen ja
sinne linja-autollamme pääseminen
teetti kuljettajalle hieman päänvaivaa,
onnistui lopulta. Muutamia akaatteja-
kin löysimme, tosin ne eivät niin isoja

Campsie Fellsin kukkuloilta etsittiin jaspista. Siellä käyskenteli myös lempeän oloista Ylämaan karjaa. Kuva: Miika Hertell

Liisa Hertellin löytämä ja kahtia sahaama
akaatti, leveys 25 mm. Kuva LH

ja upeita ole, mitä museon vitriineissä
näimme.

Kävimme myös mm. golfin synty-
sijoilla St Andrewsissa. Angusissa tu-
tustuimme kuuluisaan Glamisin lin-
naan, jossa mm. kuningataräiti on vart-

tunut. Perthin kaupungissa meille esi-
teltiin Skotlannin hienoin jokihelmi ja
saimme kuulla sikäläisen helmenpyyn-
nin tarinaa. Vanhalla kullanhuuhdon-
tapaikallakin kävimme ja eräänä päi-
vänä kohteena oli Skotlannin korkeim-
malla paikalla sijaitseva Wanlocheadin
kylä, jossa painuimme maan uumeniin
– museoituun lyijykaivokseen. Skotti-
viskiä maisteltiin Glengoynen tislaa-
mossa ja Glasgown kaupungissa kier-
reltiin kaupunkia näköalabussilla sekä
tutustuttiin taidemuseoon ja katedraa-
liin.

Mineraliaan tulee keväällä 2018 jut-
tua Skotlannin akaateista ja matkasta.

Mirja Kolin akaatti, 14 mm. Kuva: LH

Ohdake-rintakoru Cairncros of Perth -kultasepänliikkeessä. Kultaa ja skotlantilainen joki-
helmi. Ohdake on Skotlannin kansalliskukka. Kuva: Liisa Hertell
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Marraskuun 17. päivänä pidettiin
Tampereen Kivikerhon syyskokous,
jonka puheenjohtajaksi valittiin Pek-
ka Mäkinen ja sihteeriksi Martti Mä-
kelä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväk-
syttiin yhdistykselle laadittu toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle
2018 sekä päätettiin yhdistyksen jäsen-
maksun suuruudesta. Jäsenmaksu pää-
tettiin pitää ennallaan 15 eurossa.

Hallituksen kokoonpanoon ei tul-
lut muutosta. Tällä kertaa erovuorossa
olevat Jukka-Pekka Lehtinen, Anna-
Maija Rae ja Tuula Alanen valittiin uu-
delleen. Heidän lisäkseen hallituksessa
jatkavat edelleen Tarmo Grönqvist,
Antti Kankainen ja Martti Mäkelä. Pu-
heenjohtajana Liisa Hertell.

Kokouksen ja kahvitarjoilun jälkeen
Kongosta kotoisin oleva Matshouda
Bakadiasa kertoi kongolaisesta kulttuu-
rista ja Nooa-yhdistyksestään, joka vie
mm. puunviljelyn tietotaitoa Kon-
goon. Bakadiasalla oli mukanaan kon-
golaisia puukäsitöitä sekä joitakin ki-
viä. Illan päätteeksi muutamat jäsen-
emme innostuivat musisoimaan Baka-
diasan kanssa kongolaisilla soittimilla.

Syyskokous ja kongolainen ilta marraskuussa 2017

Kivikerhon syyskokouksen jälkeen oli vuo-
rossa vieraileva esitelmöitsijä, kongosta ko-
toisin oleva Matshouda Bakadiasa. Hänen
aiheenaan oli afrikkalainen työpaja. Nooa-
yhdistyksensä puitteissa hän vie Kongoon
mm. viljelytaitoja. Kuva: Liisa Hertell

Jonas Mattila intoutui improvisoimaan afrikkalaisia rytmejä kongolaisilla, melko alkukan-
taisilla soittimilla Matshouda Bakadiasan kanssa. Kuva: Liisa Hertell

Kongossa valmistettuja soittimia ja esineitä. Kuva Liisa Hertell
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Kivikerhon pikkujoulua vietettiin
Tampereella perinteiseen tapaan. Rii-
sipuuron kypsyminen vie aina oman
aikansa, joten tälläkin kertaa tonttu-
kokit Veikko Sirén ja Jukka-Pekka Leh-
tinen aloittivat puuronkeiton jo kol-
misen tuntia ennen sen tarjoilua. Glö-
gillä ilta kuitenkin aloitettiin.

Ida Huolman oli kokkaillut hienot
täytekakut, koristeena oli aidonnäköi-
siä rantakiviä. Kenenkään purukalus-
to ei kivistä kuitenkaan vaurioitunut,

Kivikerhon pikkujoulu 15.12.2017

Pukki delegoi pikkujoulupakettien jaon aputontuilleen, Ida Huolmanille ja Miika Hertellille.
Vähän epäilevänä pukki kyllä katsoo, mitenkähän niiltä homma hoituu. Annikki Poukka
ainakin on ollut kiltti tyttö, kun heti ensimmäisenä saa paketin. Pekka Mäkinen tarkkailee
taustalla. Etualalla vasemmalta pakettiaan odottavat Uma Tuisku, Elli Helenius ja Aino
Matikainen. Kuva: Liisa Hertell

Ida Huolmanin leipomissa kakuissa oli koristeena aidonnäköisiä rantakiviä. Sen sijaan vaalea
kakku oli gluteeniton. Kuva: Miika Hertell

vaikka muutamat jo ehtivät kysellä, että
korvaako kivikerho hammaslääkärin,
jos huonosti käy. Mutta ei hätää. Idan
Englannista – varta vasten kivipikku-
joulua ajatellen – tilaamat rantakivet
olivatkin aidon näköisiä makeisia.

Pikkujoulussa oli myös Tarmo
Grönqvistin esitys Volgan mutkan kä-
dentaidoista sekä arpajaiset ja pukin
vierailu. Paikalla oli kolmisenkymmen-
tä pikkujoulumielistä.

Yksi arpajaisten päävoitoista oli Geologian
tutkimuskeskuksen viime maaliskuussa jul-
kaisema Suomen Korukivet -kirja. Onnetar
suosi Tuula Järvenpäätä. Hyvä niin, koska
Tuulalla tätä kirjaa ei vielä ollutkaan.

Omasta pikkujoulupaketissa löytyi tällainen
kivipallo, jonka sisälle on vielä kaiverrettu
kaksi pienempää ja sitäkin pienempää pal-
loa. Kuva: Liisa Hertell

Glögillä aloitettiin.




