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Skotlannin akaatit veivät Tampereen Kivi-
kerhon matkaajat viime vuonna Montrosen
rannoille akaatteja etsimään. Akaatteja
löytyi. Kuvassa on Montrosen akaatin ohut
levy läpikulkevassa polarisoivassa valossa.
Matkasta ja akaateista enemmän sivuilla
24–37.

Agates were the main reason for the Tampere
Rock and Gem Club to visit Scotland last year.
Excellent agates were found from the shores
of Montrose. Thin slices of this agate show
colorful radiating chalsedony textures under
the polarizing microscope. The height of the
photo is 0,8 mm. More of the field trip and
agates on pages 24–37 with English review.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kultaa ja jalokiviä

apin huuhdontakullan löy-
tymisestä on kulunut 150
vuotta. Aiheesta on tässä
Mineralian numerossa Sep-
po J. Partasen erinomainen

historiatutkielma ja Liisa Hertellin in-
nostava selostus Lapin kullankaivajien
liiton juhlaristeilyltä jättihippuja unoh-
tamatta.

Minua on jo vuosia ihmetyttänyt
kuinka samankaltaisia kiviharrastajat ja
kullankaivajat ovat – kuin sukulais-
sieluja. Molemmat ovat luonnossa viih-
tyviä ja geologiaa pohtivia keräilijä-
luonteita. Kummallekin löytöjen rahal-
linen arvo ei lopulta merkitse läheskään
niin paljon kuin itse etsintätyö ja sa-
manmieliseen ihmisryhmään kuulumi-
nen. Elämäntapa tuntuu olevan se pää-
määrä mihin kivien ja kullan kautta
pyritään.

Pohdintani sai jopa tieteellistä sel-
känojaa, kun luin viime vuonna Lapin
yliopistossa ilmestyneen Kati Toivolan
pro gradu -tutkimuksen kullankaiva-
jan identiteetin rakentumisesta. Toivola
lähestyi kullankaivajien sielunmaise-
maa elämänkertatutkimuksen työka-
luin. Hän haastatteli kullankaivajia ja
analysoi kulttuurintutkijan silmin
myös Seppo Partasen ja Arvo Ruona-
niemen aihetta käsitteleviä kirjoja. Toi-

volan mukaan kaivajien tarinat muo-
vaavat kullankaivajaidentiteettiä, joka
vahvistaa kaivajayhteisön sosiaalista
yhteenkuuluvuutta. Kiviharrastukses-
ta ei ole tehty vastaavaa tutkimusta.
Olisi mielenkiintoista tietää kuinka lä-
hellä toisiaan näiden kahden ryhmän
tarinat ja identiteetit todellisuudessa
ovat.

Kullankaivussa ja kiviharrastukses-
sa on käytännössä paljon samaa. Mo-
lemmissa suurin osa joukosta on puh-
taita harrastajia ja vain hyvin pieni osa
on ammattimaisia yrittäjiä. Yhteiskun-
ta tuo molempien ryhmien ammatti-
laisille haasteita toimeentulon kannal-
ta. Ammattimaisilla kiviharrastajilla,
joita on todella vähän, haasteet ovat
korukivien ja niihin liittyvien palvelu-
jen vähäinen kaupallinen kysyntä ja
korkeat työkustannukset hionnassa.
Koneellisessa kullankaivussa valtioval-
lan uudet lait ja kiristyneet asetukset
vaikeuttavat luonnonolosuhteita
enemmän taloudellisesti kannattavan
toiminnan pyörittämistä.

Lapiokaivaja pystyy yhden raskaan
työpäivänsä aikana huuhtomaan kul-
taa  parhaimmillaan ehkä parinkym-
menen euron edestä hyvillä kultapu-
roilla. Se ei kata huoltokuluja saati, että
se toisi edes minimipalkan. Jokisoraa

pitäisi kaivaa ja prosessoida koneilla,
jotta kultaa saisi niin paljon, että lai-
te, polttoaine- ja työkustannukset tu-
lisivat katetuiksi.

Lemmenjoen ja Sotajoen alueella
koneellinen kullankaivu on ollut vii-
me vuosikymmeninä kannattavaa.
Muutama kaivajaperhe on näin pysty-
nyt hankkimaan elantonsa. Lemmen-
joen kansallispuistossa koneellinen
kullankaivuu kuitenkin loppuu uuden
kaivoslain linjausten mukaan vuonna
2020.

Suomen kalliokultakaivoksista lou-
hittiin vuonna 2017 kultaa yli 8 ton-
nia. Huuhdontakultaa on nykyään saa-
tu Lapista vuosittain arviolta 30–40 ki-
loa (2017 määriä ei ole vielä tiedossa).
Politiikan päätöksenteossa suuri on
kaunista. Ehkä tämä selittää kullan-
kaivajien ahdingon. Päättäjät toivovat,
että tuo kultamäärä löytyisi mieluum-
min turistien taskusta kuin luontovä-
keä hermostuttavia kaivinkoneita ja sa-
ostusaltaita käyttämällä.

Tulevaisuus näyttää mihin Lapin
150 -vuotinen kullanhuuhdontaperin-
ne tulee kehittymään. Toivotaan että
se jatkuisi. Museoitua kullankaivua
näkee jo niin monissa maissa, että se ei
ole turistipyydys.

Kari Kinnunen

Telilöiden kullankai-
vajaperheen löytöjä
Lemmenjoen Hepo-
ojan kaivospiiriltä.

Rubiini (8 mm, 3 ct,
läpinäkyvyys 1,4 mm)
on Linnea Telilän
7-vuotiaana kesällä
2010 löytämä.

Linnea-kultahippu
(kuvausalusta) on Mika
ja Risto Telilän löytö ja
se painaa 133 g. Kuva:
Kari Kinnunen.

Mineralia_118_eka.pmd 6.4.2018, 12:353



4 Kiviharrastajan Kuvalehti

L

Liisa Hertell

apin Kullankaivajain Liit-
to ry (LKL) järjesti jäsenil-
leen helmikuussa 2018
juhlavan seminaariristei-
lyn Tukholmaan juhlis-

taakseen Lapin kullan löytymisen 150-
vuotista taivalta. Seminaarin järjeste-
lyistä vastasivat Antti Peronius ja Heli
Rapakko. Kultaristeilylle osallistui 336
henkilöä. Luennot alkoivat jo perjan-
tai-iltapäivällä – laivan vielä ollessa
Katajanokan satamassa – jatkuen ilta-
kahdeksaan. Lähes saman verran luen-
toja oli lauantaina paluumatkalla Tuk-
holmasta Helsinkiin.

Vuori-insinööri Johan Conrad Lihr
löysi neljä kuukautta kestäneen tutki-
musmatkansa jälkeen Ivalojoen Nulk-
kamukasta 0,2 grammaa kultaa
16.9.1868. Se oli sysäys Lapin kulta-
ryntäyksiin: ensin Ivalojoki 1870,
vuonna 1880 vallattiin Sotajoki ja Pal-
sinoja, Laanilan alueella syttyi kallio-
kultakuume 1901 ja sen jatkona oli
uusi aalto, jonka seurauksena isot kai-
vinkoneet tulivat Lappiin 1922–24,
Tankavaara löydettiin vuonna 1934 ja
Lemmenjoki 1949.

Sitten tuli pitkä hiljainen vaihe.
Vuosikymmenet 1950 ja 1960 olivat
niin hiljaisia, että Lemmenjoen pojat
lähtivät Tankavaaraan. Kullan hinta oli
päässyt alhaiseksi, eikä sitä kannatta-
nut kaivaa. Raumalan Nipa totesikin,
että on paljon helpompi kaivaa kultaa
turistien taskuista kuin maasta.

Kullankaivun uusi nousu alkoi 1970
ja se jatkuu edelleen.

Ennen kultaseminaarin alkua laival-
la kertoivat isommuslöydöistään me-
dialle kongressisalin aulassa kesän 2017
kullankaivajat Mika ja Ami Telilä sekä
Kari Merenluoto. Seppo Mauno esit-
teli viime kesänä löytämäänsä Siili-hip-
pua. Seppo on valkoisine partoineen

Lapin kulta

Kirjailija Seppo J. Partanen kertoi ensimmäisistä Lapin kullan löytäjistä 150 vuotta sitten.
Tässä lehdessä seuraavilla sivuilla on hänen artikkelinsa Lapin kullan löytäjistä. Kuva:
Liisa Hertell

Talouspatruuna Antti Aarnio-Wihuri (keskellä) ympärillään kesän 2017 isommushippujen
löytäneet kullankaivajat. Mika Telilä (reunimmainen vas.) ja Seppo Mauno. Ami Telilä
(reunimmainen oik.) ja Kari Merenluoto. Kuva: Liisa Hertell

löydettiin 150 vuotta sitten
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helppo mieltää ikoniseksi kullankaiva-
jaksi, joten ei mikään ihme, että hän
veti kameramiehiä puoleensa kuin
magneetti.

Toinen ”magneetti” kongressisalin
aulassa oli vitriini, johon oli koottu
valikoima hippuja, joita hyvin harvoin
on tilaisuus nähdä. Ne olivat talous-
patruuna Antti Aarnio-Wihurin, pää-
asiassa Lemmenjoen alueelta kokoel-
maansa monien vuosikymmenten ku-
luessa hankkimia. Komein ja koko
Lapin kultahistorian suurin oli 393-
grammainen Evert-hippu, jonka Lut-
tojoelta löysi vuonna 1935 Evert Kivi-
niemi. Sen hipun Antti Aarnio-Wihu-
ri sai monien vaiheiden jälkeen ostet-
tua kokoelmansa kruunuksi muutama
vuosi sitten.

Näin Suomen ja maailman rikkaim-
piin miehiin kuuluva Antti Aarnio-
Wihuri kertoo hippuharrastuksestaan:

– Vuonna 1957 menin Lemmenjo-
elle. Jomppasen Juhani oli siihen aikaan
Lemmenjoen ”kunkku” ja aloittanut
turistibisneksen siellä. Kävin sen jäl-
keen useana vuonna Lemmenjoella ja
Juhanin kanssa kiertelimme kultapaik-
koja.

Evert on Suomen suurin kultahippu. Se painaa 383 grammaa. Hipun löysi vuonna 1935 Evert Kiviniemi Luttojoelta. Löytäjä möi hipun
heti syyskuussa Kemi Oy:lle, joka lahjoitti sen vuonna 1938 teollisuuspatruuna Rudof Waldenille hänen täyttäessään 60 vuotta. Rudolfin
kuoltua vuonna 1946 Evert-hippu jäi lojumaan Waldenien suvun kassakaapin kätköihin, kunnes Antti Aarnio-Wihuri (oikeanpuolimmai-
sessa kuvassa) sai sen ostettua kokoelmaansa vuonna 2014. Ostohintaa hän ei halua kertoa. Kuvat: Liisa Hertell

Tämä 160-grammainen hippu löytyi Lemmenjoelta Morgamojalta syyskesällä 1949. Sen
löysivät yhteiseltä montultaan kullankaivajat Jaakko Isola, Heikki Kokko, Jukka Pellinen
ja Kullervo Korhonen. Samana syksynä näiden kultamiesten kokiksi pestautui legendaari-
nen Petronella, hollantilainen lehtinainen Sylvia Petronella van der Moer. Ehkäpä hänkin
on pitänyt tätä hippua joskus kädessään. Tämäkin hippu uinui vuosikymmeniä kassakaap-
pien kätköissä, kunnes Antti Aarnio-Wihuri sen “uudelleenlöysi” ja sai ostettua kokoelmaansa.
Kuva Liisa Hertell

Tämä 85,2 g painoinen hippu lienee löytynyt
Kivikkopurolta 1940-luvun lopulla. Löytäjiksi
arvellaan Kolehmaisen veljeksiä. Viljo Mäki-
puron kirjassa “Kulta-Lappia ja kullankaiva-
jia” hippu on kuvattuna tulitikkuaskin kans-
sa. Myös tämä hippu päätyi erään kassakaapin
kätköistä Antti Aarnio-Wihurin kokoelmiin
vuonna 2010. Kuva: Liisa Hertell
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Hieman kultaa Aarnio-Wihuri löy-
si itsekin. Suurin hänen löytämänsä
hippu painaa 2,8 grammaa. Hänestä
tuli suuri Lapin ystävä, rakennutti
1960-luvun lopulla Inariin itselleen
kesämökin ja alkoi silloin tällöin os-
tella hippuja kultamiehiltä. Kun hip-
puja oli kertynyt jo enemmän, joku
ehdotti kokoelman keräämistä.

– Ajattelin, että tästähän saisin it-
selleni harrastuksen ja keräisin Lem-
menjoen hippukokoelman.

Suurin osa Antti Aarnio-Wihurin yli
50 vuoden aikana hankkimista hipuista
on löytynyt nimenomaan Lemmenjo-

Seppo Mauno on 40 vuotta tehnyt töi-
tä kullan eteen pääasiassa lapiokaiva-
jana, mutta etsi hän 15 vuotta kultaa
sukeltamallakin ja pari vuotta koneel-
la. 30-grammainen Siili-hippu (ylim-
mäisenä kämmenellä) löytyi vuonna
2017 lapiokaivulla uudelta alueelta,
Sodankylän Mäkärästä. Keskimmäi-
nen hippu on Snoopy (Ressu). Alim-
maisnen hippu löytyi 1980-luvulla su-
keltamalla. Kuva: Liisa Hertell

Kuusankoskelta kotoisin oleva Seppo
Mauno teki 20 vuotta kolmivuorotyö-
tä paperitahtaassa, kunnes muutaman
Lapin-reissun jälkeen ajatteli, että hä-
nellä on vain yksi elämä, sen voi elää
niin kuin haluaa. Niinpä hän jätti
työnsä ja kaiken muun. Muutti Lap-
piin vuonna 1985, eikä ole sitä kos-
kaan katunut. Kuva: Liisa Hertell

elta, sen eri purojen ja jokien alueilta.
Keräily on jatkunut tähän asti. Hänen
kokoelmassaan on nyt yli sata hippua
ja niihin jokaiseen liittyy joku mielen-
kiintoinen tarina.

– Minulla on myös se kilo kultaa,
jolla toinen kultamies osti toiselta vai-
mon, Aarnio-Wihuri kehaisee. Heikki
Kokon kerrotaan ostaneen Ranta-Ma-
rin (inarilaisen Ranta-Antti Morotta-
jan rikkaan perijän ja ainoan tyttären)
Aaro Raumalalta.

Tähän Lapin kultahistorian tietäjä
ja tuntija, kirjailija Seppo J. Partanen
ehätti korjaamaan, että se kyllä meni

niin päin, että Ranta-Mari vaihtoi
miestä sillä kilolla kultaa.

Kun Seppo J. Partanen piti kong-
ressisalin aulassa lehdistölle avauspu-
heen ja kertoi Lapin kullan löytymi-
sestä 150 vuotta sitten:

– Lapin kullankaivu voi nyt hyvin,
Antti Aarnio-Wihurin kokoelma ja
ennätysmäisten hippujen löytövuosi
2017 sen todistavat. Lapin Kullankai-
vajain Liitossa on tänä päivänä yli
4 000 jäsentä.

– Kullankaivun tulevaisuus on kui-
tenkin poliitikkojen käsissä, Partanen
jatkoi. 

Mineralia_118_eka.pmd 6.4.2018, 12:356



7MINERALIA    1 / 2018

Kultalan Kruunun Stationi kuvattuna 1920, jolloin alkuperäinen vaakuna oli paikallaan ulko-
oven yläpuolella. Kuva: Charles Hill alias Kaarlo Sjöblom / Sjöblomien sukuarkisto / Seppo J.
Partanen

Charles Hill, oikealta
nimeltään Kaarlo Sjö-

blom (14.3.1881–30.4. 1921)
pakeni Venäjän laittomia kut-
suntoja väärennetyllä passilla
Charles Hill -nimisenä Ame-
rikkaan santarmien tullessa
häntä noutamaan 1900-luvun
alussa.

Hill hakeutui Alaskan No-
men kultamaille ja sieltä No-
laniin ja Wisemaniin, jossa
omisti kolme kultakaivosta.
Hän palasi Suomeen syksyllä
1919 ja lähti etsimään kultaa
Espanjantaudin vaivaamaan
Lappiin. Hill teki laajoja kul-
tatutkimuksia ja koeporauksia
Ritakosken ympäristössä ja va-
lokuvasi kultamaita.

Ollessaan ratsain matkalla
Ivalon kirkonkylään Charles
Hill hukkui Ivalojokeen Tör-
mäsen kylässä 30.4.1921 jään
pettäessä ratsun alta. Hevonen
pääsi rannalle, mutta Hill ka-
tosi virran viemänä ja löytyi
muutaman päivän etsintöjen
jälkeen.

Ratsuhevosen kavioiden
kapsetta väitetään kuullun
kummittelemassa niin Rita-
kosken kuin Kultalankin käm-
pissä.

SEMINAARIPINSSI

Lapin Kullankaivajain Liiton seminaariristeilylle 9–11.2.2018 osallistuneilla oli rinnassaan tällainen LKL:n valmistama pinssi,
jossa on Ivalon Kultalan Stationin historiallisen vaakunan kuva. Vaakuna oli vielä vuonna 1920 Kultalan ulko-oven yläpuolella,
mutta sen jälkeen se oli pitkään kadoksissa.

Vaakuna löytyi aivan sattumoisin Ritarihuoneen kylttivarastosta ja LKL sai Museovirastolta luvan käyttää vaakunasta otettua
kuvaa Lapin kullan löytymisen 150-vuotisjuhlaseminaarin pinssissä. Siitä, kuka vaakunan on 1800-luvulla suunniellut, ei ole
löytynyt tietoa. Kuva: Museovirasto

Heikki Kivekäs piti Ritakoskea Lapin kullankaivun keskuksena 1910-luvun lopulla. Kuva
on Ritakosken kämppäkartanosta. Kuvan on ottanut kesällä 1920 Charles Hill, kun hän
työskenteli Kivekkäälle Ritakoskella. Kuva: Sjöblomien sukuarkosto / Seppo J. Partanen
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Seppo J. Partanen

8 Kiviharrastajan Kuvalehti

Kuvan on piirtänyt Josef Aurén Nulkkamukassa Ivalojoella syksyllä 1868 Lihrin retkikunan löydettyä sieltä lupaavat kullan merkit, jotka
johtivat kultaryntäykseen 1870. Taustalla kohoaa Palsitunturi ja pieni Louhioja laskee Ivalojokeen satakunta metriä kuvan paikasta alaspäin.
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K U L T A M A I D E N  L E G E N D A T  5

150 vuotta sitten
He löysivät Lapin kullan

Kulta ja kullankaivu on jättänyt lähtemättö-
mät jälkensä Lapin historiaan, luontoon ja
ihmiseen 150 vuoden ajan. Kaikki alkoi
syksyllä 1868 Suomen senaatin retkikunnan
poimittua Ivalojoen Nulkkamukasta vaivaiset
0,2 grammaa kultaa. Seuraavana kesänä
kolme merimiestä laukaisi kultakuumeen
kaivamalla kilokaupalla kultaa hieman
ylempää Saariporttikoskelta. Lappiin ryn-
täsi kesällä 1870 satoja kullanetsijöitä.

Tieto kullasta, Inarista, Utsjoesta, Ivalo- ja
Tenojoesta levisi hetkessä koko maahan
ja maailmaan. Tietön ja tuntematon Inarin
Lappi, maailman äärilaita, sai uusia asuk-
kaita, maanteitä, siltoja, karttoja, kulku-
yhteyksiä ja alkoi muuttua sellaiseksi kuin
se tänä päivänä on; kiehtovaksi matkailu-
kohteeksi, rauhallisen ja luonnonläheisen
elämän tyyssijaksi.

9MINERALIA    1 / 2018
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K ullankaivun pitkä histo-
ria on täynnä legendoja
ja dramatiikkaa. Ryntä-
ykset seurasivat toisiaan,
hiipuivat ja jättivät jäl-

keensä yksinäisiä ”elinkautisia” ja kul-
tatyömaita paikallisten ihmisten
hyödynnettäväksi; Ivalojoki 1870, So-
tajoki ja Palsinoja 1880, kalliokulta-
kuume 1902, koneiden ja suurten yri-
tysten aika 1924, Tankavaara 1934,
Lemmenjoki 1945, hiljaiset vuosikym-
menet 1950 ja 1960, uusi nousu 1970-
luvulla ja se jatkuu edelleen.

Kullankaivajien liitossa on nyt yli
4 000 jäsentä, viides tai kuudes suku-
polvi vaskaa kultaa samoilta puroilta
kuin 150 vuotta sitten. Kultaa on löy-
tynyt noin 2500 kiloa eikä siinä ole
ollut paljon jaettavaa kymmenille tu-
hansille kaivajille. Vain muutama kul-
lankaivaja on kautta historian löytänyt
suurimman osan vuosittaisesta kulta-
määrästä, mutta tieto siitä on lisännyt
uskoa ja toivoa tuhansille.

KULTAKUUME PUHKEAA

Nälkävuosista selviävässä Suomessa
heräsi toivo paremmasta huomisesta,
kun norjalainen vuori-insinööri Tellef
Dahll (1825–1893) löysi monesta pai-
kasta kultaa Tenojoen vesistöstä 1860-
luvun lopulla. Hän laati Norjan geo-
logista karttaa sekä todisteita ikivan-
hoille tiedoille ja perinnetarinoille La-
pin kullasta. Ensimmäiset tiedot kul-
lasta julkaistiin jo 1500-luvulla ja nii-
den todenperäisyyttä tutkittiin Tans-
kan kuninkaan määräyksestä 1700-lu-
vulla. Dahll raportoi löytäneensä vä-
hän kultaa Karasjoelta ja Inarijoelta
sekä merkittävän määrän Tenojoelta
Utsjoen kirkonkylästä Suomen puolel-
ta.

Löydöstä lähetettiin tiedot Suomen
senaatille ja uutinen julkaistiin Helsin-
gissä ilmestyvässä HBL:ssä 11.9.1867.
Senaatti käynnisti mittavat toimenpi-
teet lakien ja määräysten laatimiseksi,
päätettiin lähettää kullanetsintäretki-
kunta pohjoiseen Lappiin, ryhdyttiin
suunnittelemaan kulkuyhteyksien pa-
rantamista, kullanhuuhdonta-asemien,
tupien ja kestikievareiden rakentamis-
ta. Lailla kiellettiin kullanetsintä ilman
senaatin erikoislupaa, sillä tiedot Kali-

fornian ja Australian kultaryntäysten
levottomuuksista ja rikollisuudesta pari
vuosikymmentä aikaisemmin olivat
hyvin tiedossa.

Lapin kulta herätti huomiota Venä-
jän keisarikunnassa, joka korkeimmalta
taholta asti yritti vaikuttaa siihen, että
suuret kultayhtiöt olisivat saaneet yk-
sinoikeuden kullan kaivamiseen. Suo-
mi otti askeleen kohti läntistä maail-
maa, kun huhtikuun alussa 1870 hy-
väksytty asetus antoi etsintäoikeuden
”jokaiselle hyvämaiselle miehelle kei-
sarikunnassa ja suurruhtinaanmaassa
Mooseksenuskoiset siitä kuitenkin pois
lukien”.

HE LÖYSIVÄT LAPIN KULLAN

Lapin kihlakunnan kruunuvouti Kon-
rad Planting (1799–1875) innostui
Tenojoen kultalöydöstä ja lähetti poi-
kansa ottamaan näytteitä Äimäjoelta
sekä hakemaan tietoa Tellef Dahllilta.
Lapin ylin lainvalvoja Planting oli et-
sinyt kultaa vuosikymmeniä ensin syn-
nyinseuduillaan Kuusamossa ja Pudas-
järvellä, sitten virkamatkoillaan poh-
joisessa Lapissa.

Hän on jäänyt historiaan konnana,
joka varasti itselleen merimiesten il-
moittaman kultapaikan. Hän ansaitsee
kunnian Lapin kultamaiden löytäjänä.
Planting lähetti Vuorihallitukselle lo-
kakuussa 1867 kirjeen ja kertoi siinä
näkemyksiään pohjoisen kultaesiinty-
mistä sekä kehotti tutkimaan Vasko-,
Lemmen-, Ivalo-, Repo- ja Luttojokia
sivujokineen. Hän mainitsee löytä-
neensä kultaa Luttojoelta. Paikka lie-

Konrad Planting (1799–1875).Tellef Dahll (1825–1893).

Erämaaolosuhteisiin taidolla suunnitellut tuolit
ja pöytä ovat muistoja niiltä ajoilta, jolloin
vuorimestari ja hänen apulaisensa ottivat täällä
vastaan kullankaivajia. Kuvat: Liisa Hertell

Kultalan Kruunun Stationi on seisonut jyke-
västi Ivalojoen rantapenkalla keväästä 1870
lähtien. Sen edessä on maakellari, jota lienee
käytetty myös putkana.
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nee ollut nykyisen Saariselän matkai-
lukeskuksen kohdalla, jossa ikivanha
Ruijan polku kulki Luttojoen rannal-
la.

Pitkän ja ansiokkaan uran tehnyt
Planting menetti maineensa, omaisuu-
tensa ja henkensäkin kultariitojen oi-
keusjutussa.

Senaatti lähetti 14 miehen retkikun-
nan etsimään Lapin kultaa alkukesäs-
tä 1868. Suomen Rahapajan apulais-
johtaja Johan Konrad Lihr (1832–
1913) johti viidellä veneellä jutaavaa

joukkoa. Seikkailurikasta matkaa teh-
tiin neljä kuukautta: Rovaniemeltä
Ounas- ja Käkkälöjokia vedenjakajien
yli Norjan puolelle. Sieltä pieniä latva-
puroja Tenojoen vesistöön. Pieniä kul-
tamurusia löytyi ja parhaiten kultaa
vaskattiin Utsjoen Äimäjoelta, samal-
ta Tenon sivupurolta, josta Dahll oli
kultansa löytänyt. Siinä viivyttiin kol-
me viikkoa, kultaa kertyi 34 grammaa.
Kun sen kaivamiseen käytettiin 42
miestyöpäivää, jäi lopputulos tappiol-
liseksi.

Johan Konrad Lihr (1832–1913). Jakob Ervast (1826–1886) ja vaimo Maria. Nils Lepistö (1827–1893) lepää Raahessa.

Kultalan Kruununstationin asemakaavakartta vuodelta 1874. Siniset tekstitäydennykset karttaan on lisännyt Seppo J. Partanen.
Lihrin- ja Paavonkallio ovat upeita näköalapaikkoja.
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Kesä oli vaihtunut syksyksi, kun
joukko lähti nousemaan Utsjokea vas-
tavirtaan kohti etelää. Merkkejä kul-
lasta löytyi jälleen. Vaskojoen tutki-
musretken jälkeen matkattiin Inarijär-
ven kautta Kyrön kylään Ivalojoen
suulle, ja lähdettiin nousemaan jokea
vastavirtaan. Syyskuun puolivälissä
joukko pysähtyi Nulkkamukassa, jos-
sa peruskallio nousee ensi kerran joki-
rannassa esille Palsitunturin juurella
Louhiojan suun yläpuolella. Siitä lo-
pulta löytyi se, joka käynnisti Lapin
kultahistorian: 200 milligrammaa eli
0,2 g kultaa.

Kulta löytyi helpommalla kuin mis-
sään muualla. Hiput olivat peruskalli-
on kolossa virran ja kevättulvien siihen
tuomana jostakin ylävirran puolelta. Se
kertoi, että kultaa on paljon enemmän-
kin. Toisaalta kullan vähäinen määrä
sai aikaan paljon myös vähättelyjä.

Lihr työskenteli Kultalan vuorimes-
tarin apulaisena ensimmäisen kultaryn-
täyskesän 1870, jonka jälkeen hän teki
pitkän uran Rahapajan johtajana. Hän
oli mukana kullankaivun historiassa
kuolemaansa saakka. Venäläiset kulta-
yhtiöt yrittivät lahjoa häntä kertomaan
lupaavista kultaesiintymistä, mutta to-
disteita ei löytynyt. Hän laati pitkän

Paavonkallion kärjestä avautuu upea näky-
mä Kultalan suvantoon ja sen alla olevalle
kallioluodolle, josta paikan alkuperäinen
nimi ”Saariporttikoski” on lähtöisin.

Näköala Lihrinkalliolta Korhosenkoskelle
ylävirran suuntaan.

matkakertomuksen kullanetsintäret-
kestä senaatille loppuvuodesta 1868 ja
sitä lienee luettu tarkoin myös Pieta-
rissa ja Moskovassa. Epäily lienee syn-
tynyt, koska venäläinen retkikunta tuli
kesällä 1869 Ivalojoelle etsimään kul-
taa siltä paikalta, mistä Lihr oli sitä
edellisenä kesänä löytänyt.

Ruotsikielestä suomeksi käännetty
matkakertomus kullanetsintäretkestä
on luettavissa kultahippu-sivustolta. Se
löytyy linkkinä artikkelin ”Historia ja
tarinat” loppupuolelta.

Nulkkamukan löytöpaikalle tuli eri-
koisluvalla 1869 venäläinen Paul Gud-
koffin johtama 14-miehinen retkikun-
ta. Elokuun loppupuolella he löysivät
kuuden päivän työllä 220 g kultaa,
mikä on hyvä tulos, yli 6 g/tonni. Hän
pystytti rahoittajansa kauppias Neny-
koffin nimissä valtauspaalun paikalle,
löysi lupaavasti kultaa myös muualta,
mutta joutui pakkasten takia palaa-
maan etelään. Hän yritti Oulussa ha-
kea valtausta, mutta valtakirjan puut-
tumisen takia asiaa ei otettu käsitte-
lyyn. Läänin kuvernööri von Alfthan
kiirehti lainsäädännön valmistelua,
vaati tieyhteyden rakentamista kulta-
kentille ja valtausanomusten käsittelyn
lykkäämistä siihen saakka, kunnes lait
ja määräykset saataisiin valmiiksi.

PANDORAN
KULTALIPAS AVAUTUU

Venäläisten viilettäessä vinhaa vauhtia
Saariporttikosken kuohuissa elokuun
alussa 1869 heiltä jäi huomaamatta,
että pohjoisella rantametsikössä kaivoi
kultaa kaksi merimiestä Jaakob Ervast
(1826–1886) ja Nils Lepistö (1827–
1893). Heillä oli senaatin erikoislupa
etsiä kultaa ”Kuusamosta ja muualta
Lapista”. Ervastilla oli kokemusta pa-
rikymmentä vuotta aiemmin Kalifor-
nian Eldoradon kultakentiltä. Miehet
kulkivat ikivanhaa Ruijan polkua Ro-
vaniemeltä Ivalojoelle ja lähtivät elo-
kuun alussa 1869 veneellä nousemaan
jokea vastavirtaan. Kahden kuohuvan
kosken välisen suvannon rannalta, jo-
hon tuntureilta laskee pieniä puroja,
löytyi lopulta muutamassa viikossa
kaksi kiloa kultaa. Paikka oli Saariport-
tikoski ja se tunnetaan nyt Ivalojoen
Kultalana.

Kuvassa näkyvän pienen peruskallion kolosta Nulkkamukan rannassa löytyneet kultahiput
syksyllä 1868 käynnistivät Lapin kultahistorian. Kuvan näkymä on suurin piirtein sama
kuin jutun alussa, aukeamalla 8–9 olevassa piirroksessa, niiden välissä on lähes 150 vuotta.
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Miehet joutuivat tekemään ankaras-
ti töitä päästäkseen rännittämään ja
vaskaamaan kultamaata. He kaivoivat
toistasataa metriä pitkän vesiojan työ-
maalleen, jonka jälkeen pintasamma-
leen alta löytyi kultahippuja. Kolmes-
sa viikossa kultaa kertyi kaksi kiloa,
mutta eväiden loppuminen pakotti
miehet paluumatkalle Kittilän kruu-
nunvoudin toimistoon. Siellä he levit-
tivät Konrad Plantingin virkapöydälle
kultapussinsa ja näyttivät senaatin et-
sintäluvan.

On helppo kuvitella, mitä kaikkea
iäkkään kruunuvoudin päässä liikkui
hänen katsoessaan keltaisena kimmel-
täviä hippuja. Juuri tuota hän oli vuo-
sikymmeniä etsinyt, mutta vain hen-
gettömiä murusia löytänyt. Hän kehot-
ti miehiä matkustamaan Ouluun, ja
näyttämään kultaansa läänin kuver-
nööri Alfthanille. Yön nukuttuaan me-
rimiehet lähtivät veneillä Ounasjokea
Rovaniemelle ja sieltä kestikievarikyy-
dillä Ouluun.

Planting kirjoitti itselleen valtausha-
kemuksen merimiesten löytöpaikalle ja
lähetti sen Vuorihallituksen Pohjois-
Suomen aluetoimistoon Kuopioon.
Hän lienee kokenut olevansa oikeutet-
tu valtaukseen, olihan hän edellisenä
vuonna kehottanut tutkimaan Ivalojo-
kea ja ehkäpä hän oli sieltä jostakin
saanut kullan merkit vaskooliinsa vir-
kamatkoillaan. Sillähän oikeus on, joka
kullan ensin löytää ja hoitaa itselleen
valtauksen!

Merimies Edvard Björkman (1832–
1911) tuli Ervastin ja Lepistön lähdet-
tyä Saariporttikosken rannalle ja kai-
voi sieltä syysmyöhällä 600 g kultaa.
Merimiesten kultalöydöt poistivat vii-
meisetkin epäilyt Lapin jokirantojen
kullasta, mutta samalla ne aloittivat
riidat ja oikeusjutut. Ne kärjistyivät
uuden lain määräyksiin ja alkaneen
kultaryntäykseen kaaokseen.

KAAOSTA JA RIITOJA 1870

Kultaryntäys kaksinkertaisti Inarin erä-
maapitäjän ihmismäärän hetkessä al-
kukesästä 1870. Uusi laki astui voi-
maan 8. huhtikuuta ja kaikkiaan 80
kullanetsintälupaa hankittiin vuoden
aikana. Vain pieni osa etsintäryhmistä
löysi kultamaan ja sai tehdaspiirin, sil-

lä kesän aikana ehdittiin aloittaa työt
19 valtauksella. Kultalan Kruununase-
malla oli nelisenkymmentä valtion
palkkaama henkilöä jakamassa väliai-
kaisia valtauskirjoja, valvomassa järjes-
tystä, mittaamassa ja pyykittämässä
tehdaspiirejä, kirjaamassa ylös tapah-
tumia ja henkilöitä, ottamassa vastaan
löydetyn kullan, ratkomassa riitoja ja
rikoksia. Työntekijöitä kirjattiin lähes
500 ja enemmän ihmisiä kulki jokivar-
ressa hakemassa töitä tai kultaa.

Kiivaimmat riidat käytiin Saariport-
tikosken rannassa, johon oli keväällä
valmistunut Kruununasema. Planting
oli valvomassa Kultalan rakennustöitä
ja samalla hän saattoi hoitaa omia val-

taushakemuksiaan sekä rakentaa mö-
kin. Björkman oli saanut rahoittajak-
seen torniolaisen kauppias Karl Gove-
niuksen, jolle mitattiin tehdaspiiri nu-
mero 1 Kultalan rantaan juhannuksen
alla. Goveniuksesta tuli kultaryntäyk-
sen alkuvuosien suurin kaivosyrittäjä.
Plantingille pyykitettiin sen alapuolel-
le piiri 9.

Ervast ja Lepistö saapuivat paikalle
kesäkuun alussa luullen voivansa jat-
kaa kaivua edellisen kesän löytöpaikal-
la. Sinne heille ei ollut asiaa, sillä tuttu
merimies Raahesta ja kihlakunnan
kruunuvouti olivat rännittämässä hei-
dän maillaan ja käyttämässä heidän
kaivamaansa vesiojaa.

Ervast ja Lepistö löysivät kaksi kiloa kultaa vuonna 1869 tästä Saariportti-
kosken rantapenkasta, ja siitä ovat monet sukupolvet kaivaneet heidän jäl-
keensäkin. Kullankaivajien jälkeensä jättämiä kivikoita on vaikea erottaa
jääkausien ja kevättulvien jäljistä.

Mineralia_118_eka.pmd 6.4.2018, 12:3513



14 Kiviharrastajan Kuvalehti

Tästä alkoi pitkä ja monivaiheinen
oikeusjuttu. Ervast ja Lepistö saivat
tuekseen oululaisen kauppaneuvos
Snellmanin, jolla oli hyvät suhteet maa-
herraan. Alfthan määräsi keskeyttä-
mään työt Planting tehdaspiirissä, jos-
ta oli vajaassa kahdessa viikossa löyty-
nyt 450 g kultaa. Björkman puolestaan
sai jatkaa töitään ylemmällä valtauk-
sella ja sai sieltä kesän aikana kultaa
lähes 5,5 kiloa, mikä oli ensimmäisen
ryntäyskesän paras tulos.

Vaasan hovioikeus tuomitsi maalis-
kuussa 1872 Plantingin valtauksen ja
osan Goveniuksen valtauksesta annet-
tavaksi Ervastille ja Lepistölle sekä eri-
laisiin korvauksiin löydetystä kullasta
ja kuluista. Merimiehet eivät ehtineet
kauan hyötyä oikeuden päätöksestä.
Vuorimestari antoi luvan töiden teke-
miseen allekirjoittamalla uuden valta-
uskirjan vasta elokuun puolivälissä.
Ylempänä olevalla valtauksella Björk-
man käytti kaiken sen veden, jota oli
saatavissa. Alemmalle valtaukselle sai
johtaa vettä ja tehdä töitä vain öisin,
vaikka Ervast ja Lepistö olivat itse ojan
kaivaneet.

Kultalan viranomaiset olivat lopen

kyllästyneet omassa pihapiirissä käytyi-
hin riitoihin ja saivat vuoden 1873 ai-
kana voimaan astuvaan lakiin muutok-
sen, joilla Kultalan lähialueen maat siir-
tyivät valtion hallintaan. Koska viran-
omaisilla ei ollut aikaa itse kaivaa kul-
taa, annettiin kaivuoikeus sille, joka
siitä eniten rahaa tarjosi. Näin rikkaat
kultamaat siirtyivät moneksi vuodeksi
kauppias Goveniuksen hallintaan.

Oikeusjutut eivät päättyneet tähän.
Ne jatkuivat vielä Plantingin kuoleman
jälkeen merimiesten ja perikunnan kes-
ken. Lihr ja Ervast riitelivät lehtikir-
joituksissa kiivaasti siitä, kenelle kuu-
luu kunnia Lapin kullan löytämisestä.

TARINAN LOPPU
JA UUDEN ALKU

Lapin kullan ensimmäinen löytäjä Tel-
lef Dahll vieraili Ivalojoen Kultalassa
kesällä 1870 tavaten siellä kaikki tässä
mainitut henkilöt maaherra Alfthania
myöten. Hän teki pitkän ja kunniak-
kaan uran Norjan geologisen tutki-
muksen ja kaivostoiminnan hyväksi.
Planting ehti kuolla ennen oikeuden
päätöstä, jolla hän menetti maineensa

ja omaisuutensa. Hän ansaitsee aina-
kin maineensa palauttamisen.

Lihr oli Rahapajan johtajana vuo-
teen1912 saakka ja haudattiin seuraa-
vana vuonna Helsingin Hietaniemen
hautausmaalle. Tankavaaran Kultamu-
seo pystytti Nulkkamukan löytöpaikal-
le hänen patsaansa kesällä  1987. Vuot-
ta aiemmin olin Herman Stigzeliuksen
ja Kauko Launosen kanssa paikanta-
massa sitä kalliokoloa, josta kultahis-
toria sai alkunsa.

Ervastista ja Björkmanista tuli elin-
kautisia kullankaivajia, Lepistö lopetti
parin vuoden jälkeen kullankaivun. Er-
vast asui loppuelämänsä Piippolassa.

Kullankaivu on 150 vuoden ajan
etsinyt pienuuttaan tai suuruuttaan ja
etsii sitä tänäkin päivänä. Ihminen toi-
veineen ja unelmineen säilyy saman-
laisena, tekniikka, lait, määräykset ja
niiden tulkitsijat vaihtuvat. Jotakin
tuttua ja nykypäivään sopivaa on noissa
kultahistorian alun riidoissa, oikeusju-
tuissa, viranomaisten toimenpiteissä ja
lakien muutoksissa, joiden taas kerran
pelätään lopettavan Lapin kullankai-
vun.

Se ei ole onnistunut koskaan. 

Alaskan kultamailta vuonna 1919 Suomeen palattuaan kullankaivaja Charles Hill alias
Kaarlo Sjöblom (1881–1921) painui heti Lappiin ja teki Ritakosken ympäristössä laajoja
kultatutkimuksia ja koeporauksia. Hill tahtoi näyttää, että Suomi ei ole niin köyhä maa
kuin mainitaan. Hän luotti enemmän kokemukseensa ja työtaitoonsa kuin geologien lau-
suntoihin ja saattoikin jo todistaa, että Lapissa on paitsi kultaa riittämiin, myös platinaa.
Hill myös valokuvasi kultamaita varsinkin vuonna 1920. Seuraavana keväänä kohtalo
puuttui peliin. Ollessaan ratsain menossa Inarin kirkonkylään, jää petti alta ja hän hukkui
Ivalojokeen 30.4.1921.

Ritakosken kaivosonkalosta kärrätään ulos soraa. Kuva: Charles Hill 1920.
Hill huuhtoo kultaa Ritakosken rannassa keväällä 1920.
Charles Hill Ritakosken kämpässä vuonna 1920.

Kuvat: Sjöblomien sukuarkisto / Seppo J. Partanen
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K irkolla ja Inarin seurakunnalla
on ollut oma roolinsa Ivalojo-
en kullankaivun historiassa.
Kultaryntäyksen syttyessä 1870
Inari oli Utsjoen kappeliseura-

kunta. Omaksi seurakunnakseen Inari tuli
vasta 1880-luvulla ja silloin se sai oman kirk-
koherransa. Vasta silloin seurakunta havah-
tui ”pitämään huolta kullankaivajien hengel-
lisestä elämästä”. Tuomiokapituli anoi 1885
Kivijärven rukoushuoneella pidettyjen papil-
listen toimitusten siirtämistä Ivalojoen kul-
ta-alueille. Itäiseen Inariin luterilaisuuden
etuvartioksi rakennettu Kivijärven rukous-
huone oli käynyt tarpeettomaksi.

Ivalojoen kultahistoriassa on useita myyt-
tejä, jotka tarkemmin tutkittuna eivät pidä
paikkaansa. Yksi niistä on kultaryntäyksen
alkuvuosina pidetyt jumalanpalvelukset Saar-
nakönkään kosken suvannossa. Tämä myyt-
ti esiintyi muun muassa Lapin kullan kimal-
lus -elokuvassa, jossa kirkkoherra Jouko Le-
pistö saarnasi luonnon muovaamassa saarnas-
tuolissa alhaalla veneissä istuville kullankai-
vajille.

Senaatti myönsi kesäkuussa 1885 määrä-
rahan kahden jumalanpalveluksen pitämi-
seen kultamailla. Kirkkoherra Matti Hinku-
la sai 1889 tästä palkkaa 200 ja lukkari Hen-
rik Mattus 100 markkaa. Kullankaivajan
palkka pitkästä työpäivästä oli noin 3 mark-
kaa. Inariin rakennettiin uusi kirkko Juutu-
anjoen suuhun 1884–1891.

Kalliokultakuumeen vilkkaimpina vuosi-
na 1902–1903 kullankaivuyhtiö Prospektor
anoi ja sai senaatilta varoja jumalanpalvelus-
ten pitämiseksi Laanilan kullanhuuhdonta-
asemalla. Yhtiöllä oli töissä satakunta miestä
ja 70 kilometrin matka Inarin kirkolle sun-
nuntaisin koettiin ylivoimaiseksi esteeksi ju-
malanpalveluksiin osallistumiselle. Prospek-
torin lisäksi Laanilassa toimi Henry Kerke-
län suuri kaivosyritys. Jumalanpalvelukset
hiipuivat kullankaivun hiljennyttyä 1. maa-
ilmasodan vuosina ja 1910-luvun lopulla.

Ivalojoella jumalanpalvelusten pitopaik-
koina lienevät olleen Kultalan Kruunuase-
ma sekä Sotajoen suun vastarannalla sijait-
seva suuri kämppä, jonka alun perin rakensi
helsinkiläinen urakoitsija Johan Tallgren.
Hänen valtauksellaan oli vuonna 1871 kaik-
kiaan 30 henkilöä. Uudeksi omistajaksi tuli
1879 helsinkiläinen leipurimestari ja kahvi-
lanpitäjä Fredrik Ekberg. Hän kuoli 1891 ja
hänen jälkeensä alueella ovat kaivaneet mo-

net yksityiset ja suuryhtiöt Prospektorista
Ivalojoki Oy:n.

MISTÄ KUVA ON
Jumalanpalveluksesta Ivalojoen kultamailla
on julkaistu yksi kuva upeassa ruotsikielises-
sä kirjassa nimeltä ”Finland i 19-de seklet”.
Kirja ilmestyi vuonnna 1898 helsinkiläisen
G.W. Edlundin kustantamana. Jumalanpal-
veluskuva on tunnetun taiteilija ja graafikko
Albert Gebhardin (1869–1937) tekemä piir-
ros, joka lienee tehty valokuvan pohjalta.
Gebhard oli yksi Suomen taiteen kultakau-
den tunnetuimpia nimiä. Hän oli mukana
vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä
yhdessä Akseli Gallén-Kallelan, Albert Edel-
feltin ja Emil Wikströmin kanssa. Gebhard
auttoi Gallén-Kallelaa freskojen maalaami-
sessa. Myös Gebhardin oma työ Tukinuitta-
jat oli esillä maailmannäyttelyssä.

Löysin omasta arkistostani geologi Klaus
Säynäjärven minulle lähettämän kirjeen vuo-
delta 1983. Siinä hän kertoo kyseisestä kir-
jasta ja kuvasta. Hän mainitsee pohtineensa
ystävänsä Herman Stigzeliuksen kanssa ju-
malanpalveluksen pitopaikkaa ja nämä asi-
antuntijat päätyivät ”Sotajoen suupankin
kämppään”.

Oletan Klausin tarkoittaneen Ivalojoen
etelärannalla laajan kivikon itäreunalla sijain-
nutta isohkoa kämppää, josta on vielä näky-
villä muutama hirsikerta. Koetin verrata tä-
män kämpän vanhoja kuvia Gebhardin piir-
tämään kuvaan ja päädyin siihen, että juma-
lanpalveluskuva on Ivalojoen toisella puolella
sijainneista kämpistä, jotka ovat jo kadon-
neet. Gebhardin kuvassa näkyy taustalla Pa-
taniemen kukkulan silhuetti, jonka alapuo-

lella virtaavat sekä Ivalojoki että Sotajoki.
Voisi hyvällä syyllä olettaa, että Gebhard on
tehnyt piirroksen 1880-luvun lopulla otetun
valokuvan pohjalta, jolloin kuvissa näkyvät
kirkkoherra Hinkula ja lukkari Mattus kul-
lankaivajien ja heidän emäntiensä keskellä
leipurimestari Ekbergin valtauksella.

Inarin seurakunnalla ja kullankaivajilla on
tänäkin päivänä ainakin yksi yhdistävä teki-
jä; Pyrkyripalsta Inarin vanhalla hautaus-
maalla. Sehän on se kaikkien etsimä emäkal-
lio, johon jokainen menee toisen vuorolla.

Jumalanpalveluksia Lapin kultamailla
Seppo J. Partanen

LÄHTEET:
Inarin historia, Tarja Nahkiaisoja ”Juma-
lanpalveluksia kullankaivajille”, Työväenar-
kisto; Albert Gebhard – kansan kuvaaja ja
työväenlehtien kuvittaja.

Kauko Launonen Saarnakönkään saarna-
tuolissa.
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Jukka Hildén

Maasta kaivetut –
SUOMEN FOSSIILIT
ILMAUS FOSSIILI TULEE LATINAN SANASTA FOSSILIS,
MIKÄ TARKOITTAA ”MAASTA KAIVETTUA”

K uulemma kouluissamme
opetetaan, ettei Suomen
ikivanhassa, metamor-
foituneessa kallioperässä
ole fossiileja. Totuus on

kuitenkin toisenlainen. En nyt aloita
tyyliin ”jo muinaiset roomalaiset”,
vaan….

Aurinkokuntamme sai alkunsa noin
4,6 miljardia vuotta sitten. Jo tuolloin
syntyi joitain ei-biologista alkuperää
olevia, nykyään eloperäisinä pitämiäm-
me yhdisteitä. Hiilimeteoriiteista, jot-
ka edustavat aurinkokunnan alkupe-
räistä tavaraa, on tavattu yli 400 or-
gaanista yhdistettä, myös aminohap-
poja.

Maapallon vanhimmilla mineraa-
leilla on ikää 4,4 miljardia vuotta. Ne
ovat korukivinäkin yleisiä zirkoneja,
joita käytetään kivien ajoituksissa, kos-
ka ne sisältävät radioaktiivisia aineita.
Vanhimmat kivilajit ovat noin 4 mil-
jardin vuoden ikäisiä. Näitä on löydetty
Australiasta ja Kanadasta. Suomen,
Fennoskandian ja koko Euroopan uni-
onin vanhimmalla kivellä – mikä si-
jaitsee Pudasjärvellä – on ikää 3,5 mil-
jardia vuotta (Siuruan gneissi). Maan
vanhimmat kivilajit ovat usein gneis-
simäisiä eli suuntautuneita harmaita
tonaliitteja ja trondhjemiitteja. Ne si-
sältävät paljon maasälpiä, kvartsia ja
kiillettä (biotiittia).

Elämä sai alkunsa noin 3,5–3,8 mil-
jardia vuotta sitten. Ensimmäiset eliöt
olivat sinibakteereita (syanobakteerei-
ta), jotka olivat tumattomia soluja,
prokaryootteja. Vanhentunut nimitys
on ”sinivihreä levä”. Sana levä on ny-
kyään omistettu yksinomaan aitotu-

mallisille eli eukaryooteille.
Sinibakteerit hallitsivat jo yhteyttä-

misen, vaikkei niillä ollut kloroplaste-
ja. Ne yhteyttivät solukalvonsa poi-
muissa. Ne lienevät ainoita yhteyttä-
viä, happea tuottavia prokaryootteja.
Vanhimmat silmälle näkyvät, eliöiden
toiminnasta syntyneet rakenteet olivat
stromatoliitteja, joita tunnetaan jopa yli
3,5 miljardin vuoden takaisista kerros-
tumista. Näistä kerron edempänä.

FOSSIILIT – MAASTA
KAIVETTUJA

Ilmaus fossiili tulee latinan sanasta
fossilis, mikä tarkoittaa ”maasta kaivet-
tua”. Tämä kuvaa hyvin sanan vanhem-
paa käyttöä. Fossiileiksi kutsuttiin en-
nen sekä kivissä olevia eläin- ja kasvi-
jäänteitä, että myös mineraaleja, pal-
lomaisia konkreetioita ja kivilajeja. Fos-
siileiksi luettiin ennen jopa kivikirveet,
mikä saattaa meitä huvittaa.

Saatamme ihmetellä, miksi aikansa
tutkijat eivät pystyneet tekemään eroa
fossiilin, mineraalin ja kivikirveen vä-
lille? Meidän on kuitenkin hyvä miet-
tiä, osaammeko itse tehdä eroa mine-
raalin ja kivilajin tai toisaalta irtaimen
maaperän ja kiinteän kallioperän vä-
lillä? Ydinjätteitä ollaan nimittäin me-
diassa jo pitkään oltu hautaamassa
”maaperään”! Tämä on kuitenkin se
löyhä, irtain kerros kallioperän päällä,
jossa pohjavedet virtailevat... Ydinjät-
teet on haudattava kallioperään. Geo-
logia, arkeologia ja paleontologia eli
fossiilien tutkimus alkoivat tieteinä
kehittyä vasta sitten, kun nämä epä-
selvyydet oli selvitetty.

16 Kiviharrastajan Kuvalehti
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KOOTUT SELITYKSET
FOSSIILIEN SYNTYVOIMILLE

Generatio aequivoca: kalojen
mätimunien eloperäinen kasvu
kerrostumissa (kalafossiilit)
Lusus naturae: Luonnon leikki.
Sucus lapidencens: Kivettävä mehu
Virtus divina: jumalallinen voima
Virtus formativa: epäorgaaninen
muotoilukyky
Vis plastica: sama kuin edellinen

17MINERALIA    1 / 2018

Risto Tynnin määrittämä n. 500 miljoonaa
vuotta vanha akritarkki Baltisphaeridium
kaurannei, läpimitta vajaa millimetri. Löytynyt
Viron Raplan paleotsooisesta kalkkikivestä.
SEM kuva: Anneli Uutela, Geokuvat

JATKUU SEURAAVILLA SIVUILLA
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Fossiileja nykymerkityksessä ovat
eläinten ja kasvien fossilisoitumispro-
sesseissa (kivettyminen, mineralisoitu-
minen) säilyviksi muuntuneet jäänteet
sekä eliöiden valelmat, jäljet sekä ryö-
mimisurat ja -tunnelit. Meripihkaan
keinotekoisesti istutetut hyönteiset ei-
vät ole fossiileja, eivät liioin egyptiläis-
ten muumiot. Aiemmin alle 10 000
vuoden ikäisiä eliöjäänteitä ei pidetty
oikeina fossiileina, vaan ne nimettiin
subfossiileiksi. Ei tarvitse kuitenkaan
kuin ajatella nuoria, vain 4000 vuotta
sitten kuolleita mammutteja ymmär-
tääkseen, ettei iällä ole merkitystä. Fos-
siili voi syntyä jopa vuodessa! Murros-
ikäisillä ei siis ole enää syytä kutsua
vanhempiaan halventavilla nimityk-
sillä!

Muinaisen eliön ei tarvitse olla edes
sukupuuttoon kuollut kuuluakseen
fossiileihin. Kuuluisimpia ”eläviä fos-
siileja” ovat varsieväkala (Latimeria),
molukkirapu ja neidonhiuspuu.

FOSSIILIT – KOVA PÄHKINÄ
ENTISAJAN TUTKIJOILLE

Seuraavassa on kootut selitykset, joita
fossiilisten eliöjäänteiden syntytavoil-
le on historian saatossa esitetty.

Eräs jesuiitta kuvaa teoksessaan ki-
viä, joissa on geometrisiä muotoja, kir-

suuntaisia selityksiä fossiileille.
Vielä 1800-luvulla oli kuitenkin teo-

logi, joka esitti, että Paholainen oli luo-
nut fossiilit johtaakseen ihmiskunnan
harhaan. Hauska on myös samoilta
ajoilta erään papin selitys: Jumala loi
fossiilit kiveen koetellakseen geologi-
en terävä-älyisyyttä!

Geologian yksi motto on mente et
malleo eli järjellä ja vasaralla. Mitä suu-
rempi on järki, sitä pienempi vasara
tarvitaan ja päinvastoin. Kerran eräs
lapsi antoi geologille aivan pikkuriik-
kisen vasaran! Hän kertoi asiasta pit-
kään sen jälkeen.

SUOMEN
FOSSIILIT

Suomen kallioperä on maailman van-
himpina aikoina syntyneitä graniitin
sukuisia kiviä, gneissejä, liuskeita ja
kiteisiä kalkkikiviä; ne ovat usein suu-
ressa paineessa ja lämpötilassa muun-
tuneita ja metamorfisia. Siksi niissä ei
yleensä tavata fossiileja. Mutta Suomes-
sa on myös joitakin kerrostumalla syn-
tyneitä sedimenttikiviä, jotka maail-
malla ovat yleensä fossiilirikkaita.

3,2 miljardia vuotta sitten bakteeri-
en rinnalle syntyi toinen arvoitukselli-
nen, uusi eliöryhmä, akritarkit. Ne ovat
usein pallomaisia muodostumia, jois-
ta lähtee erilaisia ulokkeita. Niiden
koko vaihtelee 0,01–0,1 mm välillä. Ne
olivat todennäköisesti ensimmäisiä ai-
totumallisia eli eukaryootteja. Suurin-
ta osaa ei ole pystytty luokittelemaan.
Suomessa tavataan noin 1200 miljoo-

jaimia, eläimiä, jopa ihmisiä ja taloja
muistuttavia kuvioita. Kiville hän an-
toi nimen Lapides litterati. Ne oli luo-
nut joku Spiritus Architectonicus tai
Spiritus plastica. Vaikuttaa, ettei jesu-
iitta kyennyt päättämään, kumpi nimi
kalskahtaisi komeammalta!

Ihminen ei ole muuttunut. Kun
käyttää vieraskielisiä ja komealta kals-
kahtavia tieteellisiä nimiä, uskottavuus-
ongelma ja muutkin ongelmat näyttä-
vät katoavan kuin tuhka tuuleen! Tie-
teen popularisointi lienee vaikeampaa
kuin itse tieteen tekeminen. – Nuo kir-
jainkivet olivat opiskelijoiden karkeaa
pilaa – väärennöksiä, mutteivät valitet-
tavasti viimeisiä paleontologian histo-
riassa.

PAHOLAISEN
VAI PLANEETTOJEN

SYNNYTTÄMIÄ?

Merililjojen varrenkappaleiden viisi-
kulmaiset tai tähtimäiset fossiilit, sa-
moin kuin säteittäiset mineraalit (esi-
merkiksi sädekivi), selitettiin muinoin
tähtien ja planeettojen säteilyn vaiku-
tuksesta syntyneiksi. Yksi antoi fossii-
leille tosi hellyttävän selityksen: niiden
tarkoituksena oli somistaa maan uu-
menia!

Kaikki nämä meissä hilpeyttä herät-
tävät, mutta aikanaan vakavasti esite-
tyt hypoteesit fossiilien synnystä esitet-
tiin ennen 1700-lukua. Sen jälkeen
näyttää tieteessä alkaneen uusi aikakau-
si. Kuitenkin jo antiikin aikana ja uu-
den ajan alussa jotkut esittivät oikean-

Grafiikka vuodelta 1726, Beringerin vää-
rennetyt fossiilit.

Corycium enigmaticum Hirviniemen liuskeessa Aitolahdessa. Geologisen komissionin näyt-
teitä. Kuva: J.J. Sederholm, 1895, GTK
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naa vuotta vanhaa punertavaa hiekka-
kiveä Muhoksen ja Satakunnan muo-
dostumassa. Muhoksen esiintymästä
on löydetty akritarkkeja.

TAMPEREEN
ARVOITUKSELLISET

HIILISÄKIT

Geologisen komission (nyk. Geologi-
an tutkimuslaitos) johtaja J.J. Seder-
holm löysi vuonna 1890 Tampereen
läheltä Aitolahdelta kalliosta omituisia
kuvioita, joita hän – kun muitakaan
selityksiä ei löytynyt – piti fossiileina,
lajissaan tuolloin maailman vanhimpia.
Hän antoi niille nimeksi Corycium
enigmaticum eli arvoituksellinen pieni
säkki. Niiden alkuperästä on kiistelty
paljon, mutta nykytutkimuksen mu-
kaan hiilipussien hiili on eloperäistä ja
Sederholm oli oikeassa. Pussien muo-
to sen sijaan ei ole alkuperäinen fossii-
lin muoto; eliöt olivat tuolloin kaksi
miljardia vuotta sitten kaikki yksisolui-
sia. Niiden arvellaan syntyneen savipal-
losten vyöryessä jyrkkää rinnettä alas,
jossa yhteydessä niiden pintaan on
mikrobimatosta tarttunut alkeellisia
sinibakteereita.

STROMATOLIITIT

Stromatoliitit ovat hiilipussien ohella
toisia ”fossiililta näyttäviä” muodostu-
mia maassamme. Ne syntyivät baktee-
rien saostaessa kalkkia itseensä vuoro-
vesivyöhykkeessä. Ne olivat ensimmäi-
siä riutanrakentajia ja tyypillisimpiä

fossiililöydöksiä ennen ediacarakautta
(vendikautta) syntyneissä muodostu-
missa, jolloin monisoluista elämää ei
vielä ollut.

Nykyään stromatoliitteja löydetään
vain erittäin suolaisista järvistä sekä
joistakin merenrantojen suolaisista la-
guuneista, joiden korkea suolapitoisuus
tekee niitä syövien muiden organismi-
en elämän mahdottomaksi. Laskuve-
den aikana kalkki kovettuu ja muodos-
taa päällepäin kaalinpään tai lyhyen
pylvään näköisiä muhkuroita. Ylesin
stromatoliitteja muodostanut sinibak-
teerisuku kautta maan historian on ol-
lut Collenia.

Tervolasta ja muualta Meri-Lapista
tunnetaan noin 2 miljardin vuoden
ikäisiä stromatoliitteja. Arvokkaimmat
niistä on suojeltu. Suomesta näitä löy-

tänee helpoimmin Helsingin yliopis-
ton ala-aulan marmorilattiasta. Se geo-
logi, joka sai lapsenta pikkuisen vasa-
ran toteaa: ”Tullessani rakennukseen
otan - - lakin päästäni jo ihan kunni-
oituksesta tätä kiveä ja sen elämän-
merkkejä kohtaan”.

ELOPERÄISET
MUSTALIUSKEET JA

KALKKIKIVET

Suomessa tavataan monin paikoin elo-
peräistä hiiltä sisältäviä mustaliuskei-
ta, jotka ovat entisiä hapettomissa
oloissa kerrostuneita mätäliejusedi-
menttejä. Niiden ikä on noin kaksi
miljardia vuotta. Tunnetuin esiintymä
on Talvivaaran kaivos, joka on maail-
man suurin mustaliuskemalmi, aina-

Stromatoliitteja vaakapinnalla Peuranpalon dolomiitissa. ”Kuin dinosauruksen munia.”
Kuva: Vesa Perttunen, GTK, 2002

Stromatoliitteja paikallisessa dolomiittiloh-
kareessa Kallioahossa. Mittakaavana 5-pen-
ninen (18 mm). Kuva: Vesa Perttunen,
GTK, 2008

Mustaliuske, Haapamäki, Leppävirta, näyte nro M660. Kuva: Jari Väätäinen, GTK
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kin tonnimäärältään. Suomen musta-
liuskeet sisältävät eloperäistä hiiltä pal-
jon enemmän kuin maailman muut
mustaliuskeet eli noin yhden prosen-
tin verran. Saman verran on rikkiä,
mikä sisältyy rikki- ja magneettikiisu-
mineraaleihin. Hiili sisältyy grafiittiin,
mikä on samaa ainetta kuin timantti
(C).

Mustaliuskeiden yhteydessä tava-
taan usein arvokkaita metalleja, kuten
Talvivaaran tapauksessa nikkeliä, ku-
paria, kobolttia ja sinkkiä, joiden pi-
toisuudet ovat Talvivaaran esiintymäs-
sä suurempia kuin yleensä. – Myös
Suomen noin kaksi miljardia vuotta
vanhoja metamorfoituneita kalkkikivi-
esiintymiä pidetään entisinä kalkkilie-
juina, jotka ovat syntyneet kalkkikuo-
risten eliöiden jäänteistä. Kovassa pai-
neessa ja lämpötilassa niiden samoin
kuin mustaliuskeidenkin mikrofossii-
lit ovat hävinneet.

KAMBRIKAUDEN
RÄJÄHDYS

Ennen kambrikautta oli ediacarakau-
si, jota myös vendikaudeksi kutsutaan.
Se alkoi noin 635 miljoonaa vuotta sit-
ten, jolloin monisoluiset eliöt syntyi-
vät. Kaikki nämä eläimet olivat peh-
meäruumiisia ja litteitä, päältä katso-
en monesti pyöreitä tai soikeita, enim-
mäkseen meduusoja, mutta mukana
myös sienieläimiä, merisulkia ja ma-
toja.

Kambrikauden alussa ilmestyi peto-
ja, jotka hävittivät suojattoman edia-
caraeläimistön sukupuuttoon. Näitä
petoja varten oli tilausta kovalle suoja-
kuorelle. Tällaisia kuorellisia eläimiä
syntyi kambrikaudella paljon. Niitä
olivat simpukat, kotilot ja trilobiitit,
jotka ovat eräänlaisia kambrikauden
tyyppifossiileja.

Kambrikausi on geologisista kausis-
ta varmasti merkittävin. Se alkoi noin
540 miljoonaa vuotta sitten. Ediaca-
rakauden lopussa ja kambrikauden
alussa syntyi geologisesti lähes silmän-
räpäyksessä eläinkuntaan valtavasti
uusia pääjaksoja; osa on nyttemmin
kuollut sukupuuttoon. Tätä kambri-
kauden räjähdystä seurasi eliöiden
monimuotoistuminen. Kambrikaudel-
la syntyneille eläinkunnan lukematto-
mille uusille rakenneratkaisuille ei

kambria edeltävältä ediacarakaudelta
tunneta edeltäjiä. Tällöinhän eliöt oli-
vat pehmeäruumiisisia. Tämä yhdessä
erilaisten eliöiden nopean synnyn kans-
sa on haastanut Darwinin teorian hy-
vin hitaasta lajiutumisesta hyvien pit-
kien geologisten aikojen kuluessa.

Ennen kambrikauden alkua olevis-
ta ediacarakautisista kivistä on meiltä
pystytty nimeämään vain muutama
laji. Isojoen Lauhavuoren alueelta on
löydetty hiekkakivestä 700–600 mil-
joonan vuoden ikäisiä nivelmatojen
(Annelida) ryömimisjälkiä. Hailuodos-
ta tunnetaan noin 600 miljoonan vuo-
den ikäisiä akritarkkeja. Saman saaren
hiekkakivessä esiintyy mikroskooppi-
sia nauhamaisia ja sylinterimäisiä so-
lujonoja, jotka edustavat tuon ajan

kehittyneimpiä elämänmuotoja.
Kambrikauden vaaleasta hiekkaki-

vestä, jota esiintyy Lounais-Suomen ja
Ahvenanmaan saariston ikivanhan kal-
lioperän raoissa, on löydetty joitakin
fossiileja. Mielenkiintoisimpia niistä on
alkunilviäisiin (Mollusca) kuuluva pyö-
reä Mobergella, jonka halkaisija on vain
3 mm. Sen löysi ruotsalainen Wiman
Ahvenanmaalta jo sata vuotta sitten,
mutta myöhemmin on löytynyt muu-
tamia yksilöitä lisää.

Ahvenanmaalta on tavattu myös
simpukkaa muistuttavia lonkerojalkai-
sia eli brakiopodeja, kuten Mickwitzia,
Acerotreta ja Obolus. Viimemainittu
tunnetaan Virossa laajoista fosforiitti-
esiintymistään, joista käyty ”sota” 30
vuotta sitten oli ensiaskel Viron uuteen

Trilobiittifossiili ordovikikaudelta kalkkimerkelikivessä (takaosa eli pygidium), Ahvenan-
maa. Kuva: Jari Väätäinen, GTK

Annelidien ryömimisjälkiä hiekkakivessä. Lauhavuoren hiekkakuopat. Kuva: Jari Väätäi-
nen, GTK
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itsenäistymiseen. Viron fosforiittivarat
ovat Euroopan suurimmat ja niiden
rahallisen arvon on arvioitu olevan 400
miljardia euroa. Onkin vitsailtu, että
jos Viron fosforiitti muutettaisiin ra-
haksi, kenenkään virolaisen ei tarvitsi-
si tehdä työtä sataan vuoteen! Tuon
esiintymän hyödyntämisen ovat tähän
asti estäneet mittavat ympäristöongel-
mat. Kilpisjärveltä on löydetty kambri-
kautinen nivelmadon fossiili (Annelida).

SUOMEN
ORDOVIKIKAUDEN

FOSSIILIT

Ordovikikaudella Suomi sijaitsi subt-
ropiikissa. Meri oli korkealla ja läm-
min; se kuhisi elämää. Kuorellisten eli-
öiden jäänteistä syntyi paljon kalkki-
liejua, johon eliöiden kuoret hautau-
tuivat ja myöhemmin fossilisoituivat.
Suomesta ordoviikkikautisia fossiileja
tunnetaan Lumparnin, Karikkoselän ja
Lappajärven meteoriittikraattereista.

SUOMEN ELEFANTIT

Suomen vanhimmaksi osoittautunut
nisäkkään luu löydettiin Lounais-Suo-
men Suomusjärveltä noin vuonna
1960. Se joutui vasta vuonna 2006
tutkijoiden käsiin. Tuolloin käynnistet-
tiin monitieteinen tutkimusprojekti,
jonka toisistaan riippumattomat tulok-
set viittasivat siihen, että se on miosee-
nikautisen (23–5 miljoonaa vuotta sit-
ten) norsueläimen, Deinotheriumin
fossiloitunut olkaluun kappale, iältään
vähintään viisi miljoonaa vuotta. Se on
maailman pohjoisin tunnettu Deinot-
herium. Luun katsottiin kulkeneen
Venäjältä jäävuoren mukana länteen
aivan niin kuin Uudenmaan rannikon
viborgiittiset rapakivilohkareet. Tämän
norsueläimen tuntee alaspäin sojotta-
vista syöksyhampaista. Eläin oli nor-
sua suurempi, itse asiassa kolmannek-
si suurin maalla koskaan elänyt nisä-
käs.

Suomesta on löydetty myös kymme-
nen mammutinluu- tai hammaslöytöä.
Viimeinen ja vanhin löytyi Vuosaaren
satamatyömaalta vuonna 2005. Se
osoittautui vanhemmaksi kuin Suo-
men muut mammuttilöydöt. Jätti oli
elänyt ennen viimeistä jääkautta läm-
pimällä Eem-kaudella noin 120 000
vuotta sitten.

KRAATTEREIDEN
FOSSIILIT

Suomesta on löydetty 11 asteroidin
synnyttämää kraatteria. Useimpien al-
taiden sedimenttikivistä on löydetty
mikrofossiileja. Lappajärvi on Suomen
ensiksi löydetty, nuorin, suurin ja kau-
nein kraatteri. Ikää sillä on noin 76 mil-
joonaa vuotta, halkaisijaltaan se on 17
kilometriä. Törmäyshetkellä peruskal-
liota peittivät kambri- ja ordovikikau-
tiset siltti- ja hiekkakivet, jotka sisälsi-
vät itiöitä; ne ovat maailmalla tunte-
matonta lajia ja ovat kerroksessa täy-
sin sekaisin. Sekä kerrostumat, että iti-
öt ovat säilyneet kraatterin reunan pai-
numassa.

Sulvan eli Sörerfjärdenin allas on
läpimitaltaan 5,5 kilometrinen pyö-
reähkö peltolakeus Vaasan lähellä. Ikää
mokomalla on ehkä 640 miljoonaa
vuotta. Altaan sedimenttikivet sisältä-
vät kambrikautisia mikrofossiileja.

Ahvenanmaan Lumparn on 7–10
kilometrinen, vähintään 530 miljoo-
naa vuotta vanha rapakiveen muodos-
tunut kraatteri, jonka ovat täyttäneet
kambri- ja ordovikikautiset kalkkiki-
vet fossiileineen.

Pieksämäen Iso-Naakkima on läpi-
mitaltaan noin kolmekilometrinen,
140 metriä syvä, ehkä 1200 miljoonaa
vuotta vanha peruskallioon muodos-
tunut allas, jonka täyttävät monenlai-
set kerrostumat, jotka sisältävät run-
saasti 600–1000 miljoonaa vuotta van-
hoja mikrofossiileja.

Myös Taivalkosken meteoriittikraat-
terissa on kambrisia sedimenttikiviä ja
fossiileja. Karikkoselän kraatterista on
löydetty sekä kambri- että ordovikikau-
den fossiileja. Joissakin kraattereissa on
myös ennen kambria kerrostuneita
mikrofossiileja. Enontekiöltä Norjan ja
Ruotsin rajan tuntumasta on tavattu
paikalleen kerrostuneita (in situ) sedi-
menttikiviä, jossa on kambrisia fossii-
leja.

Monet suomalaiset geologit tutkivat
järvi- ja suokerrostumissa olevia itiöi-
tä, siitepölyjä ja piileviä. Näitäkin voi
pitää fossiileina. Esimerkiksi kauniit
piilevät kuvastavat aika tarkasti järven
tai meren suolapitoisuutta ja happa-
muutta.

Ne ilmaantuivat maa-
pallolle noin 520 mil-
joonaa vuotta sitten
kuin tyhjästä. Niitä oli
17 000 lajia. Yksilöitä
oli kuin meren mutaa.
Ne olivat elämän
valtiaita sadan miljoo-
nan vuoden ajan, ne
menestyivät kaikkiaan
270 miljoonaa vuotta.
Viimeinen veti syvään
henkeä noin 250 mil-
joonaa vuotta sitten.
Mistä on kyse?
Trilobiiteista.

Kalkkimerkeli, ortoseratiitti-fossiili. Kuva:
Jari Väätäinen, GTK
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FOSSIILIEN KUNINGAS

Mielestäni fossiilien kuningas on
trilobiitti, tuo varhaisen elämän
ehkä menestyksekkäin ryhmä – ei
niinkään mammutti tai Tyranno-
saurus rex. Trilobiitit vaihtoivat
kuorta kasvaessaan; nämä fossiloi-
tuivat helposti. Suomestakin on
löydetty joitakin harvoja trilobiit-
teja tai niiden kuorenosia.

Toinen tuohon aikaan esimer-
kiksi Virossa yleinen fossiilityyp-
pi on mustekalan sukuinen oiko-
sarvi. Ne olivat lämpimissä vesis-
sä eläviä petoja – merten meriros-
voja – jotka saattoivat kasvaa jopa
yhdeksänmetrisiksi. Niiden pää-
ruokalistalla olivat trilobiitit.
Myös oikosarvet loivat kuorensa
kasvaessaan, minkä vuoksi nekin
ovat yleisiä fossiileja esimerkiksi
Pohjois-Viron törmässä. Oikosar-
vien fossiileihin voi Helsingissä
tutustua Ateneumin, Pääpostin,
yliopiston päärakennuksen ja Suo-
men pankin rappusissa ja käytä-
villä. Tosin Suomen pankin kivi-
rakenteiden lähempää tutkimista
kannattaa välttää mikäli ei halua
vartijaa vierelleen. Ei siis kannata
näyttää karhukoplalaiselta!

Toinen trilobiitteja saalistava
peto oli eriskummallinen, jopa
metrin, parin kokoinen Anoma-
locaris. Jos trilobiitti ei ehtinyt pa-
koon vaaran uhatessa, se meni ke-
rälle. Sitä suojasi luja kuori. Jos-
kus fossiileissa näkee kerälle men-
neitä trilobiitteja. Trilobiitit elivät
matalissa, suolaisissa merissä
yleensä mutaa mönkien ja siitä ra-
vintoa suodattaen. Jotkut lajit kai-
vautuivat liejuun niin, että vain
pää näkyi, toiset olivat taitavia ui-
mareita. Pienimmät lajit olivat
planktisia, suurimmat yli puoli-
metrisiä. Fossiileina trilobiiteista
löytyy paljon perä-, keski- ja pää-
osia sekä poskikappaleita. Koko-
naiset kuoret ovat harvinaisempia.

Päässään trilobiitilla olivat verk-
kosilmät, kuten hyönteisillä, suu,
tuntosarvet ja posket. Keski- ja pe-
räosissa oli molemmissa yleensä
useita jaokkeita, joissa kussakin oli
yksi raajapari. Jaokkeita saattoi olla
kahdesta neljäänkymmeneen. Kuva: Tapani Tervo, GTK
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Liisa Hertell

Akaattien metsästystä
SKOTLANNISSA
Tampereen Kivikerhon
kivimatka ulkomaille suuntautui
viime kesänä Skotlantiin 4.–10.7.2017.

Tutustumiskohteitamme olivat mm.
Skotlannin kansallismuseo Edinburghissa
golfin synnyinkaupunki St. Andrews
Montrosen akaatit
Glamisin linna
Skotlannin jokihelmien historia Perthissä
Glasgow’n kaupunki
lyijykaivos Wanlocheadissa
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Pikkukuvat: Liisa Hertell, paitsi savupiippukuva Anna-Maija Rae. Taustamaisema: Miika Hertell

JATKUU SEURAAVILLA SIVUILLA
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S uora lento Finskillä Hel-
sinki–Vantaalta Skotlan-
tiin, Edinburghin satei-
seen aamuun sujahti pa-
rissa tunnissa. Kentällä

meitä kahtakymmentä kivimatkalais-
ta odotti bussikuljetus keskikaupungil-
le. Keskustassa ihastelimme värikkäitä
talorivistöjä, joiden värit sateen myötä
entisestään syvenivät.

Sateenvarjo olikin nyt tarpeen, ja
koska omani unohtui kotiin, oli heti
sellainen jostain ostettava – kiva skot-
tiruutuinen löytyikin. Kadulla oli iko-
ninen säkkipillinsoittaja skotlantilaises-
sa kiltissään viihdyttämässä ohikulki-
joita. Meidänkin kameranlaukaisuis-
tamme hän sai osumia. Lounastimme
The Witchery by the Castle -ravinto-
lassa, joka sijaitsi 1700-lvulta olevassa
Boswell’s Court -rakennuksessa. Jän-
nä paikka.

Lounasravintelista ulos sateeseen
päästyämme kävelimme päivän tär-
keimpään kohteeseen, kansallismuse-
oon (National Museum of Skotland).
Lähes kahden miljoonan vuosittaisella
kävijämäärällään se on Skotlannin suo-
situin nähtävyys. Museoon on tehty
mittava peruskorjaus, joka valmistui
vuonna 2011. Museoon kuuluu kaksi
erilaista rakennusta: 1860-luvun vik-
toriaaniseen tyyliin rakennettu sekä
moderni laatikkomainen pömpeli
1990-luvulta. Meidän museaaliset,
Skotlannin geologiaan liittyvät tutus-

tumiskohteemme sijaitsivat viisiker-
roksisessa, kansallismuseon vanhassa
viktoriaanisessa rakennuksessa. Muse-
oon oli ilmainen sisäänpääsy. Siellä oli
paljon lapsiryhmiä, koska Skotlannis-

sa lapsilla on heinäkuun alussa vielä
koulua.

Meidän oppaamme Gordon oli kol-
me vuotta sitten opettajan virasta elä-
köidyttyään ryhtynyt toimimaan mu-
seossa vapaaehtoisoppaana. Hän ker-
toi Skotlannin geologiasta ja kuinka
500 miljoonaa vuotta sitten maaperä
oli oikein kunnolla mennyt ruttuun
Englannin ja Skotlannin ottaessa yh-
teen. Vuorethan siitä syntyivät. Sitten
150 miljoonan vuoden aikana oli pal-
jon vulkaanista toimintaa, maanjäris-
tyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Nyt
täällä ympärillä on jäljellä vanhojen
tulivuorten jäänteitä, joista suurin ja
korkein on ”Artturin istuin”.

Sata miljoonaa vuotta sitten, kun
Eurooppa ja Amerikka erkanivat toi-
sistaan, syntyi uusia tulivuorenpurka-
uksia. Nämä uudemmat tulivuoret
ovat luoteis-osassa Skotlantia, vanhem-
mat Edinburghin seudulla. Museokier-
roksen lopuksi pääsimme niiden vit-
riinien äärelle, joissa oli esillä Skotlan-
nin upeita akaatteja. Sellaisia, ehkei nyt
niin hienoja, toivoimme itsekin tällä

Skotlannin kansallismuseo (National Museum of Scotland) sijaitsee Edinburghissa. Geolo-
giasta ja Skotlannin akaateista ryhmällemme kertoi museo-opas Gordon. Satu Myllys kes-
kustelemassa hänen kanssaan. Kuvat: Liisa Hertell

Skotlannin kansallismuseon akaatteja (viereinen sivu) löytöpaikkoineen: Ylärivissä nro 40:
Vaaleanpunainen linnoitusakaatti, Path of Condie, Angus, Scotland.

Kiviryhmä lounaalla Edinburghissa The Witchery by the Castle -ravintolassa. Kuva: Liisa Hertell

Alempana viereisellä sivulla olevat kuusi akaattia ovat Alexander Thomsin kokoelmasta:
nro 38: Sinivihreä akaatti, Heather Hill, Luthrie, Fife; nrot 33 ja 34: Linnoitusakaatti,
Path of Condie, Angus, Scotland; nro 36: Harmaa linnoitusakaatti, Blue Hole, Angus, Scot-
land; nro 37: Kaksipäisillä kvartsikiteillä täyttynyt akaatti, Blue Hole, Angus, Scotland ja
nro 39: Vyöhykkeinen akaatti ja kalsiittia, Heather Hill, Luthrie, Fife. Kuvat: Liisa Hertell

Kansallismuseon vitriinien kaksi akaattia viereisellä, sivulla ylhäällä oikealla ovat Patrick
Dudgeonin (1817–1895) kokoelmasta: nro 41: Sammalakaatti, Burn Anne, Ayrshire, Scot-
land ja nro 42: Jaspisakaatti, Burn Anne, Ayrshire, Scotland.
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matkalla voivamme löytää.
Yövyimme kolmen tähden Tune

Hotel Haymarket -hotellissa, jonka
puna-mustaväritteiset huoneet olivat
ehkä moderneja, mutta kooltaan hy-
vin säästeliäitä. Seuraavana aamuna
pakkasimme tavaramme jatkaaksemme
bussilla aamiaisen jälkeen retkeä eteen-
päin.

Ennen lähtöä meille hotellimme vie-
reisessä pubissa tarjoiltu aamiainen oli
heille, jotka erehtyivät tilaamaan täy-
den aamiaisen, aika yllätys. Aamiais-
lautanen kun oli todella jättimäinen,
siinä oli muun muassa paksuja paistet-
tuja kinkunsiivuja, paistettua kanan-
munaa, veripalttua ja skottilaista kan-
sallisruokaa ”haggista”. Haggiksessa on
lampaan mahalaukussa keitettyä, pie-
neksi hakattua lampaan maksaa, keuh-
koa, sydäntä ja ihraa, sipulia, kaura-

hiutaleita ja mausteita. Itse en kasvis-
syöjänä ”päässyt” näistä herkuista osal-
liseksi.

MATKALLA
MONTROSEEN

Matka jatkui kohti Montrosen pikku-
kaupunkia akaatteja etsimään. Matkan
varrella poikkesimme ensin Elien ky-
lään, jonka rannoilta piti löytymän gra-
naatteja – Elien rubiineja. Toki ”Ruby
Bay” ja aurinkoinen päivä oli kaunis,
mutta vain piikiviä ja kotiloiden kuo-
ria löysimme.

Skottiaamiaiseen kuuluu mm. “haggista”.

Seuraavaksi tutustuimme pieneen
St. Andrewsin kaupunkiin, joka tun-
netaan golfin synnyinkaupunkina.
Rannalla olevat 1200-luvun katedraa-
lin rauniot olivat vaikuttava näky ja
niitä kovasti valokuvattiin. Myös pik-

Elien rannoilta ei löytynyt “rubiineja”, mutta simpukankuoria tuli kerättyä. Kuvat: Liisa Hertell
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ku kahvila makoisine leivonnaisineen
oli mukava kokemus.

Jätimme St. Andrewsin ja jatkoim-
me eteenpäin. Ajoimme akaatteja et-
siäksemme St. Cyrusiin, hieman ohi
Montrosesta. Jalkauduimme pikkutiel-
le päästäksemme kirkon takana olevaan
rantaan. Ranta kuitenkin osoittautui
niin jyrkäksi ja mahdottomaksi, että
sinne ei kannattanut ”pudottautua”.
Toki alas olisi päässyt, mutta ylös ei.
Niinpä jatkoimme bussilla etsimään
parempaa akaattien metsästyspaikkaa.
Valitettavasti kaikilla rantaa kohti
kääntyvillä pikkuteillä oli bussilla-ajon
kieltävä liikennemerkki.

Tiesimme, että akaatteja pitäisi löy-
tyä kahden majakan väliseltä alueelta.
Majakoille pääsisi telakka-alueen läpi,
mutta läpikulku oli kielletty. Niinpä
sen päivän osalta oli akaattien metsäs-
tyksestä luovuttava ja majoituttava nel-
jän tähden Links-hotelliin. Siellä meillä
oli pian jo ruokakin odottamassa. Ho-
tellin respasta neuvottiin miten seuraa-
vana aamuna parhaiten pääsisimme
akaattirannalle.

AKAATTIRANTA

Uusi aamu aurinkoisen päivän jälkeen
näyttäytyi sateisena, mutta mitäpä
tuosta. Matkatavarat vain nopeasti kyy-
tiin ja bussilla kohti Scurdie Ness -aar-
rerantaa akaatteja metsästämään. Ran-
taan päästyämme osa jäi bussin lähet-
tyvillä olevalle munakivirannalle. Koko
ranta oli täynnä toinen toistaan kau-
niimpia kiviä, jotka loistivat sateessa.
Maija totesikin, että kunpa voisi ne
kaikki ottaa mukaan. Isot haahkapar-
vet uiskentelivat lähistöllä äännellen.

Minä ja monet muut lähdimme pa-
tikoimaan kohti Scurdie Ness Light-
house -majakkaa. Matkalla rantakivi-
kosta löytyi myös laavakiveä, andesiit-
tia, ja pieniä vaaleansinisiä akaatteja.
Poimin mukaan myös muutaman epä-
määräistä perunaa muistuttavan muh-
kuran. Ne kun kivipajalla Tampereella
sahailin halki, niistähän paljastui kau-
nista ja värikästä akaattia.

Lähempänä majakkaa ranta muut-
tui rikkonaiseksi ja hankalakulkuisek-
si terävine louhikkoineen. Niiden vä-
lissä oli vetisiä ja upottavia pikku lam-
pareita, joita oli kuivin jaloin vaikea
ylittää. Aikaa akaattirannalla liikkumi-
seen ja louhikoiden yli kipuamiseen ei

Aluksi yritimme päästä akaattirantaan St. Cyrusin kirkon vierestä menevän kävelytien päästä.
Alas rantaan oli kuitenkin niin jyrkkä pudotus, että sieltä olisi ollut mahdoton päästä ylös.
Paluu autolle ja eteenpäin. Kuva: Anna-Maija Rae

Toinen akaattialue on tuosta isosta majakasta eteenpäin. Siellä on ollut hiekkakuopasta,
josta vietiin hiekkaa rautatien varsille. Hiekan seasta löytyi sinisiä akaatteja. Paikalliset
ihmiset varmaankin olivat tienneet niistä aiemmin. Ne akaatit ovat Montrosen blue hole
-akaatteja, joita näimme Edinburghissa retkemme alussa Skotlannin kansallismuseossa.
Erityisen haluttuja ovat landscape-akaatit, joiden siivussa näkyy ikään kuin maisema. Hiek-
kakuoppa lienee jo hävinnyt rantapöheikköihin tai myrskyihin. Tai ehkäpä paikallinen
kalastaja-Paul ei meille halunnut kertoa, missä se on.

liiemmin ollut, koska päivän seuraa-
vaan kohteeseen, Glamisin linnaan oli
ehdittävä ajoissa. Niinpä majakan
suunnalta bussille paluuseen oli varat-
tava tarpeeksi aikaa.

Rannalla, bussimme lähellä oli muu-
tama kalastajan vaja. Niistä ensimmäi-
sen ovella seisoi utelias ja ystävällinen
kalastaja Paul. Sillä välin kun me toi-
set olimme kaukana majakan suunnal-
la, olivat Myllyksen Satu ja 14-vuotias
tyttärensä Helmi käyneet kalastajan
luona juttusilla ja Helmi poistui sieltä
akaatin kanssa.

Maija oli mennyt näyttämään kalas-
tajalle löytämäänsä, jaspikseksi arvele-

maansa kiveä, josta Paul totesi, että
”Just a stone, throw away”. Maija ei
kuitenkaan heittänyt pois. Paul antoi
hänelle kaksi pientä akaattia ja kertoi,
että punaruskeat ovat tältä rannalta ja
siniset niemen toiselta puolelta.

Kalastaja-Paulin poisheitto-hoke-
masta tuli lentävä lause matkamuistok-
si akaattirannasta. Railamon Timo kun
palasi majakkareissulta bussille ja ka-
lamajan luo, hän kaivoi kivipussistaan
muutaman oranssin-mustanvärisen
murikan Paulin arvioitavaksi, että ovat-
kohan nämä mitään. Tuomio oli sama
”just a stone…” ja näytti kädellään että
viskaa menemään. Timppahan teki

Tuolla kauempana nyt ovat ne majakat. Sinne pitäisi päästä. Niiden majakoiden välistä
ovat peräisin parhaat puna-oranssi-valkoiset akaatit, joissa on liekin muotoinen kuvio.
Ammoinen tsunami on heittänyt pelloille akaatteja, ja niitä käydään keräämässä kyntötöi-
den jälkeen. Haljenneet kivet loistavat silloin mullan seasta.
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Vasemmalla kolme pientä sekä ylimmäinen
oikealla ovat Liisa Hertellin Montrosen ran-
nalta “pyydystämää” akaatteja. Ylin vas. oli
perunalta näyttänyt läpinäkymätön muku-
lakivi, mutta Tampereella halki sahattaessa
paljasti sisältään kauniin värikirjon. Myös
ylin oikealla oli mitäänsanomattoman nä-
köinen muhkura, mutta sahattuna sieltäkin
löytyi mukavia aarteita, kuvioita. Alimmai-
set kaksi vasemmalla ovat luonnonmukai-
sia, niiden läpinäkyvyys paljastui oikeastaan
vasta hotellissa taustavalolla tarkasteltaes-
sa. Kuvat: Liisa Hertell

Oikealla oleva akaattikoru on Timo Raila-
mon valmistama. Hän sahasi aarrerannal-
ta löytämänsä pienen, vähän yli kaksisent-
tisen “akaattimunan” puoliksi ja teki siitä
kultakehykseen riipuskorun. Kuva: Hely
Railamo

Aarrerannalla kalavajassaan ollut kalasta-
ja-Paul antoi pienen, itse sahaamansa akaa-
tin (alla) Anna-Maija Rakeelle. Myös Mir-
ja Koli sai Paulilta pikku akaatin (alim-
mainen), jonka keskustasta nousee ikään
kuin liekkikuvio. Kuvat: Liisa Hertell

Pyöristyneitä “tavallisia” kiviä tuli myös
otettua mukaan. Kuva: Liisa Hertell

Sateen kirkastamia munakiviä riitti silmän
kantamattomiin, eikä majakoita vielä edes
näy. Ne ovat kaukana edessä päin. Kuva:
Pauli Välimäki
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työtä käskettyä. Minäkin siihen jo en-
nätin paikalle todetakseni, että saman-
laisia murikoita olin itsekin löytänyt.
Halusin tuoda niitäkin koti-Suomeen
Kinnusen Karille katsottavaksi, koska
arvelin niissä olevan jotain jännää ja
vulkaanista. Kolin Mirjalle Paul oli
antanut mielestäni kauniin pikku akaa-
tin.

Olimme jo bussilla pois lähdössä,
kun kalastaja-Paul antoi Sadulle pus-
sillisen pikku akaatteja koko bussiryh-
mälle jaettavaksi. Niistä jokusia jäi pa-
jallekin tuotavaksi. Pitkin hampain oli
mielenkiintoinen ranta jätettävä, sillä
sovitut tapaamiset ajoivat meidät tien
päälle.

GLAMISIN LINNA

Seuraava kohteemme oli Glamisin lin-
na, jossa meitä odotti opastettu kier-
ros. Alun perin linna oli kuninkaalli-
nen metsästysmaja. Linnan historia al-
kaa vuodesta 1372, ensimmäisistä Stu-
art-kuninkaista. Opas kertoi, että
1300-luku oli myrskyisää aikaa. Oli
kilpailevia klaaneja, jotka miettivät,
miten saisivat toisensa hengiltä. Sisälle
linnaan ei saanut tulla aseistettuna,
ruumiintarkastuksia tehtiin.

Glamisin linna oli kuningataräiti
Elisabethin lapsuudenkoti. Vuonna
1900 syntyneestä Elisabethista (Lady
Elisabeth Bowes-Lyon) tuli kuninga-
tar, koska hänen puolisonsa Yorkin
herttua kruunattiin kuninkaaksi, Yrjö
VI:ksi. Elisabeth oli suosittu kuninga-
taräiti. Kun hän pienenä ei osannut
sanoa Elisabeth, hän sanoi Lilibeth.

Perheen piirissä se olikin hänen lem-
pinimensä.

Elisabeth eli 102-vuotiaaksi. Kuu-
lemma ihminen elää niin pitkään, jos
joka lounasaikaan pitää pienen juhlan.
Niin kuningataräiti oli tehnyt, kertoi
oppaamme. Vielä 90-vuotiaanakin
kuningataräiti ratsasti joka päivä. Pik-
kutyttönä hänellä oli keinuhevonen,
jonka lastenhuoneessa näimmekin.

Mutta miksi jaarlin makuuhuonees-
sa sänky oli niin kovin lyhyt. Kuulem-
ma siksi, että sängyssä oli tapana nuk-
kua puoliksi istuma-asennossa. Alaker-
rassa nimittäin oli kolme panimoa ja
yksi tislaamo. Juotavaa sai aina kun
halusi.

SKOTLANNIN
JOKIHELMIÄ

Matka jatkui Tay-joen rannalla olevaan
Perthin kaupunkiin, joka keskiajalla oli
Skotlannin pääkaupunki. Perthissä tu-
tustuimme Cairncross Jewerly Store
-kultasepänliikkeessä oleviin skotlanti-

laisiin jokihelmiin. Saatuaan kultakel-
lokauppansa tehtyä liikkeen isäntä va-
pautui kertomaan meille Skotlannin
jokihelmien historiasta. Hän sanoi, että
Skotlannissa oli vuodesta 1869 lähti-
en kalastettu helmiä, mutta vuonna
1998 helmisimpukat suojeltiin. Hel-
miä pyydettiin mm. tästä viereisestä
Tay-joesta. Kalastajat, jotka helmiä
pyytivät, toivat niitä aina kesäkuusta
alkaen myyntiin. Helmenpyyntiä alet-
tiin rajoittaa jo 1980-luvulla, kunnes
se 1998 loppui kokonaan helmisimpu-
koiden suojeluun.

Jalokiviliikkeen nurkassa pikku vit-
riinissä oli esillä Skotlannin kuuluisin,
täydellinen helmi, Little Willie. Sen
löysi William Abernathy vuonna 1967
Tay-joesta. Helmi on isokokoinen, täy-
dellisen pyöreä ja sen sävy ja kiilto ovat
kohdallaan. Saimme vapaasti kuvata
liikkeessä niin Willietä kuin muitakin
helmiä ja niistä tehtyjä koruja.

Liikkeen isäntä ottaa vitriinistä pik-
ku Willien hellästi kämmenelleen ja
taas kamerat räpsyvät. Hän kertoo, että
joka toinen tai kolmas päivä he otta-
vat helmen ulos ja kostuttavat sitä ve-
teen kostutetulla pumpulilla, tavallisel-
la kraanavedellä. Helmeä pitää huol-
taa, mutta valossa he eivät sitä paljon
halua pitää. Isäntä sanoo, että Willie
on ollut täällä kaupassa näytteillä löy-
tymisestään lähtien.

Jokihelmisimpukan (Margaritana
margaritifera) – Suomessa on kansan-
omaisesti raakku – lisääntymiseen tar-
vitaan lohikaloja. Isäntä kertoi, että lohi
nousee tähän jokeen. Kun lohikala ui

Paikallinen kalastaja Paul tuli uteliaana katsomaan mitä me rannalla teemme. Lahjoitti muutamille pikku akaatin omista löydöistään,
joita hänellä oli kalastusvajassaan. Kuva: Anna-Maija Rae

Rannalta löytyi myös tällaisia laavakiviä (yllä), joita kalastaja-Paul ei pitänyt minkään arvoisina, vaan käsi heittää menemään. Itse toin
yhden mukanani ja sahasin pajalla halki, koska sieltä pilkotti jotain läpinäkyvää, sinisenharmaata, oisko akaattia? Sitä se ei ollut. Kinnu-
sen Kari tutki, että se on breksioitunutta laavakiveä, jonka tummat alueet ovat andesiittia, rakotäytteenä zeoliitteja ja kvartsia. Kivi
pinnalta ja auki sahattuna. Kuvat: Liisa Hertell

Glamisin linna.
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Cairncross Jewerly Store -kultasepänliike Perthin kaupungissa on valtuutettu Skotlannin jokihelmien myyjä. Liikkeen omistaja esitteli
meille vuonna 1967 Tay-joesta pyydettyä täydellisen pyöreää jokihelmeä, jonka nimi oli Little Willie. Kuvat: Liisa Hertell

Viljakimppu-rintakoru, skotlantilaisia jokihelmiä ja 9 ct kultaa. Skotlannin kansallisrunoilijan Robert Burnsin (1759-96) runo ”To a
Mouse” (Hiirelle) on ollut inspiraation lähde tämän korun luojalle. Koru oikealla on Ohdakekimppu-rintakoru. Siinä on skotlantilainen
jokihelmi ja 9 ct kultaa. Ohdake on Skotlannin yksi kansallistunnuksista. Kuvat: Liisa Hertell

Little Willie rasiassaan (vas.). Oikealla parhaimmista, pyöreistä
jokihelmistä punotut helmet. Yläkuvassa lajitelma pieniä joki-
helmiä, ne ovat hinnaltaan noin 200 puntaa kappale. Skotlan-
nin jokihelmiä ei kuitenkaan ole lupa myydä irrallisina, vaan
ne pitää ensin istuttaa johonkin koruun. Kuvat: Liisa Hertell

Kuvia 1950-luvulta, jolloin
Skot lannis sa  he lmiä vie lä
käytiin pyytämässä: pönttö,
jolla raakkuja veden pohjas-
ta katsottiin ja koukku jolla
raakku nostettiin. Ammatti-
mainen helmenpyytäjä osasi
jo päältäpäin katsoa, onko
simpukassa helmi. Ja mitä ne
merkit olivat, kuorta muun
muassa tutkittiin. Joissain ta-
pauksissa näki selvästi, että

simpukan pinnassa oli jonkinlainen epätasaisuus, kohouma tai vuosirenkaat olivat vähän
vinkuralla siinä kohdassa, missä helmi oli sisällä. Kuvat: Cairncross Jevellery
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raakkuemon ohitse, raakku sylkäisee si-
sällään kuoriutuneet toukat kalan pe-
rään. Osa toukista onnistuu tarrautu-
maan kalan kiduksiin. Toukat pysyt-
televät siinä kyydissä jopa vuoden,
kunnes ovat tarpeeksi kypsiä ja itsenäis-
tyvät, tiputtautuvat sitten joen pohjal-
le, mieluummin hiekkapohjalle ja pää-
sevät varttumaan aikuisiksi raakuiksi.

Vasta 15–20-vuotiaana jokihelmi-
simpukka on siinä vaiheessa, että yli-
päätään se pystyy tekemään helmeä. Al-
kuärsykkeenä ei tarvitse välttämättä
olla hiekanjyvä, se voi olla myös vaik-
ka loinen. Simpukka tuntee olevansa
ärsytetty ja siksi se alkaa paketoida –
eristää ärsykettään. Kerros kerrokselta
siitä hitaasti alkaa muodostua helmi,
aikaa helmen muodostumiseen voi
mennä parikymmentäkin vuotta.

Erik Lönnroth kirjoitti 1940-luvun
alun artikkelissaan raakunpyynnistä,
että kainuulaiset ovat arvelleet alueil-
taan löydetyn suuria, jopa parinkin sa-
dan vuoden ikäisiä raakkuja. Kainuun
vanhojen helmestäjien mukaan valio-
helmen saamiseksi on täytynyt avata
jopa 10 000 raakkua. Suomessa raa-
kustaminen, helmenpyynti kiellettiin
lailla vuonna 1955.

Jalokiviliikkeen tiskissä oli näytteil-
lä koruja, joita he ovat tehneet joki-
helmistä. Oli myös irtohelmiä. Mitä
pieni helmi maksaa, kysyi Katajapuron
Leena. 200 puntaa, sanoi kauppias ja
täsmensi, että sellainen vähän parem-
pi helmi. Toki helmen muoto ja pai-
nokin vaikuttavat hintaan. Kauppias
kertoi, että heillä on skotlantilaisten
jokihelmien kauppaamisesta sellainen
sopimus, että yksittäisiä helmiä ei ole
lupa myydä muuten kuin että helmi
on istutettu johonkin koruun.

YÖKSI PERSHIREEN

Jätimme Perthin kaupungin taaksem-
me ja jatkoimme matkaa Aberfeldyn
kullanhuuhdontakeskukseen, jossa
meille oli pieni esittely. Maija heti to-
tesi, että tämähän on täysin turistijut-
tu. Kilttiin sonnustautunut esittelijä
kertoi, että täältä vähän pohjoisemmas-
sa oli aikoinaan jopa oikeita kultaryn-
täyksiä, rakennettiin ja kun kulta lop-
pui, lähdettiin eteenpäin. Jäljelle jäi
aavekaupunkeja, kuten Klondykessä.

Vähän aikaa turistihuuhtomossa vii-

vähdettyämme jatkoimme matkaa
upeiden maisemien halki kohti seuraa-
vaa majapaikkaamme, Pershiressä ole-
vaa Macdonald Loch Rannoch -hotel-
lia. Hotellin aula ja oleskelualue olivat
kuin suoraan Hercule Poirot -elokuvis-
ta, tuumi Maija. Hotellilta avautuivat
silmää hivelevän kauniit maisemat
Lochille (järvelle) ja taustalla oleville
vuorille.

KOHTI GLASGOW’TA

Aamulla matkamme jatkui Loch Ran-
nochin rantatietä länteen, suuntana
Glasgow. Tarkoitus oli poiketa matkan
varrella Campsie Fellsille jaspista etsi-
mään. Tietyö sotki hieman suunnitel-
mia, mutta lopulta ne jotka halusivat,
pääsivät patikoimaan jaspispaikalle, osa
jalkautui pikkukylän kahvilaan ja pu-
biin. Jaspispaikalla käyneet saivat naut-
tia upeista maisemista ja toffeelehmi-
en kuvaamisesta. Ylämaan karjaa kuu-
lemma sanotaan sikäläisittäin toffeeleh-
miksi. Isoja lempeän oloisia elikoita.

Ennen Glasgow’ta oli vielä yksi paik-
ka, se oli ryypyn paikka. Glengoynen
viskitislaamo, jossa meille oli opastus-
kierros. Koska tislaamossa ei juuri nyt
ollut prosessi käynnissä, meille luvat-
tiin korvaukseksi kaksi viskiannosta,
normaalisti annetaan vain yksi. No,
ensin huitaistiin yhdet viskit ja sitten
kierrettiin tislaamo. Toinen viskiannos
tarjottiin, missäpä muualla kuin myy-
mälässä. Näkyipä sieltä sitten yksi jos
toinenkin kantavan bussiin viskipulloa
– tuomisina kotiin. Minun makuuni
viski oli liian tiukkaa, tuumasi Maija.

Illaksi saavuimme Glasgow’n laita-
mille Campanile Hotelliin ja illallisel-
le. Tämä olikin matkamme ainoa ho-
telli, jossa viivyimme kaksi yötä. Mai-
semat hotellihuoneestamme katsottu-
na olivat mitä mainioimmat. Tämähän
on kuin Mamren tammistosta, ihaste-
li Mirja. Hevoset käyskentelivät mel-
kein ikkunamme alla ja välillä muuta-
ma niistä seisahtui puiden siimekseen.
Kauempana, aivan kuin maalauksessa,
upea valkoinen hevonen seisoskeli vä-
lillä ruohoa hamuten sinisten vuorten
siintäessä utuisena taustalla.

Seuraava päivä oli vapaata aikaa tu-
tustua omatoimisesti Glasgow’n kau-
punkiin. Me kaikki lähdimmekin heti
aamulla keskustaan, jossa sitten hajaan-
nuttiin pienempiin porukoihin. Toril-

la monet hyppäsivät samaan kaksiker-
roksiseen Hop-on-hop-off -bussiin.
Miika, Martti ja Maija menivät seu-
raavaan ja kapusivat bussin auringon-
paisteiselle ylätasolle. Siellä heillä oli
uskomaton opas, vanhaherra Paul, Pe-
ter tai joku sinnepäin oli hänen nimen-
sä. Hän hauskuutti kiertoajelijoita
koko matkan ja kertoili juttuja niin
kaupungista kuin kaupunkilaisista lau-
laen välillä jotain kansanlaulua.

Sikäläinen filharmonian koti on
paikallinen konserttisali, jonka kohdal-
la mies innostui kehumaan käyneensä
siellä juuri konsertissa. Aivan mahtava
konsertti, jossa soitettiin Jean Sibeliuk-
sen musiikkia. Maija kiitti häntä sa-
noistaan ja kertoi meidänkin pitävän
Sibeliuksesta, olemmehan suomalaisia.
Maija ei muista mitä mies suomeksi
vastasi, mutta kertoi ex-vaimonsa ole-
van suomalainen. Kolmikko ajoi nä-
köalabussilla koko kierroksen ja kävi-
vät sitten oluella, hyppäsivät kohta uu-

Glasgow’n hop-on-hop-off -bussin juontaja
oli hauska mies. Kuva: Miika Hertell

Pershiressä hotellihuoneen ikkunanäkymä
oli maalauksellinen. Kuva: Liisa Hertell
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delleen näköalabussiin mennäkseen tu-
tustumaan Glasgow’n kuuluisaan ka-
tedraaliin.

Mekin menimme pikku porukalla
näköalabussikierrokselle, ja jäimme
pois Kelvingroven taidegallerian koh-
dalla. Tämän taidegallerian sanotaan
olevan Skotlannin suosituin. Esillä oli
mm. 1600-luvun hollantilaista maala-
ustaidetta, muutamien ranskalaisten
impressionistien töitä, 1800-luvun
skotlantilaista maalaustaidetta ja tietys-
ti Glasgow’n poikien taidetta. Oli myös
luonnonhistoriallinen ja Glasgow’n esi-
historiasta kertova osasto.

Seuraava kohde oli Glasgow’n ka-
tedraali. Se on Skotlannin ainoa, kos-
kemattomana säilynyt keskiaikainen
katedraali, jonka jotkin osat ovat jopa
800 vuotta vanhoja. Katedraalin taka-
na, ylhäällä rinteessä oli nekropoli. Sen
mahtipontisten hautamuistomerkkien
alle on haudattu kaupungin kermaa
viktoriaaniselta ajata. Nekropolilta oli
hyvä näkymä alas Glasgow’n kaupun-
kiin.

LYIJYKAIVOKSELLA

Seuraavana aamuna vähän haikein
mielin hyvästelimme ikkunastamme
näkyvät hevoset ja pakkasimme tava-
ramme. Tänä päivänä matkasimme
Skotlannin korkeimmalla paikalla ole-
vaan Wanlockheadin kylään tutustu-
maan lyijykaivokseen. Vaihteeksi nyt
sattui sateinen päivä.

Perille päästyämme jaettiin kaikille
heti kypärät ja sitten sisään vanhaan,
museoituun Lochnell Mine -lyijykai-
vokseen, jossa meille oli opastus. Kai-
vos oli toiminnassa vuosina 1710–
1860. Kaivoskäytävä oli hyvin kapea,
kostea ja matalakin. Kaivosopas esit-
telee seinämää: ”Tämä on galena – lyi-
jyhohde, lyijysuoni, jossa on 60 pro-
senttia lyijyä, 2 prosenttia hopeaa, 2
prosenttia kuparia sekä muita mineraa-
leja.

Sitten hän näyttää muodostumassa
olevaa tippukiveä ja kertoo, että kun
ulkona sataa, vie kaksi päivää että vesi
imeytyy tänne syvälle. Vesi liuottaa
kalkkikiveä hiljalleen ja niin tällaista
tippukiveä alkaa muodostua.

Työ lyijykaivoksessa ei ollut help-
poa. Opas kertoo, että siellä oli töissä
nuoria poikia, he keräsivät ruskehta-
vaa kiveä ja veivät sitä ulos kaivoksesta

rikastettavaksi. Kaksi pennyä pojat sai-
vat palkkaa ja paljasjaloin työtä teki-
vät. Jalat menivätkin heiltä mustan si-
nisiksi kylmyydestä.

Alueen viimeiset kaivokset suljettiin
1956. Lyijyä tällä alueella kyllä edel-
leen olisi, mutta maailmanmarkkina-
hinnat ovat kehittyneet niin, että sitä
saa halvemmalla muualta, mm. Perus-
ta. Eipä lyijyä nykyään edes tarvita niin
paljon kuin ennen. Elektroniikkateol-

lisuudessa sitä kyllä käytetään juottee-
na, autojen akuissa, laivoissa painoina
ja sukeltajien painovöissä. Toki Skot-
lannissa suositaan edelleen myös lyijy-
kattoja. No, varmaankaan lyijylaatat
eivät tuulen mukana katolta kovin hel-
posti lennä.

Kaivoskierroksen jälkeen lounastim-
me Wanlocheadin museorakennukses-
sa olevassa kahvilassa. Alakerrassa oli
pieni kauppa josta sai ostaa mm. kir-
jallisuutta ja malminäytteitä. Tutus-
tuimme myös rakennuksessa olevaan
kaivostoiminnasta kertovaan museoon,
jossa myös meille oli opastus. Siellä oli
mukava kivikokoelmakin. Sen oli
koonnut Cornvallista kotoisin oleva
John. Hän itse esitteli meille kokoel-
massaan olevia lyijykaivoksista löyty-
neitä kivinäytteitä.

John oli mukava nuorimies, sanoi
keränneensä kiviä pienestä pitäen. Oli-
pa hänellä joitakin Suomi-kytköksiä-
kin. Karaistunut hänen täytyi paikalli-
siin keleihin olla, koska polvihousuis-
saan ja paljain säärin hän tuulta ja sa-
detta uhmaten – aivan kuin muina
miehinä – vielä ennen lähtöämme kes-
kusteli kanssamme ulkona.

Myöhään iltapäivällä palasimme
Edinburghiin ja majoituimme viimei-
seksi yöksi samaan minihuonehotelliin,
jossa olimme ensimmäisenä yönä. Aa-
miaisella kenties ne, jotka olivat tilan-
neet sen haggis-aamiaisen, osasivat nyt
varoa. Iltapäiväksi Finnairilla kotiin. 

Lyijykaivokseen tutustuminen Wanlockheadissa. Kuva: Martti Mäkelä

Lanarkiittia, leadhilliittia ja cerussiittia.
Leadhills, Lanarkshire. Museonäyte.

Hemimorfiitti on sekundaarimineraali
Wanlockheadista. Museonäyte.
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T ampereen Kivikerhon
Skotlannin matkalaiset
löysivät Montrosen ran-
noilta sateesta huolimat-
ta tai ehkäpä sen takia

hyvin akaatteja. Sain muutaman mik-
roskopoitavakseni Liisa Hertelliltä ja
Timo Railamolta. Osa akaateista oli
piikiviä ja kvartsikiviä, mutta suurin
osa löydöistä oli todellisia akaatteja.

Montrosen akaatit ovat muutaman
sentin läpimittaisia geodeja. Geodi on
geologien termi pyöreähkölle kivelle,
jonka sisällä on kvartsia, kalsedonina
tai akaattina sekä joskus omamuotoi-
sina kiteinä. Väriltään Montrosen akaa-
tit ovat punaruskeita ja sinertävän har-
maita. Rantahiekasta akaatteja löytyi
yllättävän vähän. Hiekkajyvien kokoi-
set, akaatteja muistuttavat rakeet oli-
vat enimmäkseen simpukankuoren
palasia.

Joidenkin akaattien pinnassa on yhä
kiinnittyneenä tummanruskeaa laava-
kiveä, andesiittia. Sen onkaloihin, kaa-
surakkuloihin ja halkeamiin akaatit
ovat syntyneet. Seudun andesiitti on
devonikautista laavaa, 412 miljoonaa
vuotta sitten purkautunutta. Jäähty-
neen laavan kaasurakkuloihin ja hal-
keamiin saostui pohjavedestä noin 50
asteen lämpötilassa mikrokiteistä kvart-
sia kuitumaisina kimppuina. Ne muo-
dostivat kaasurakkulaan kehämäisiä
kalsedonin kerroksia eli akaattia. Kas-
vu eteni reunoilta keskustaa kohti si-
ten, että onkalo vähitellen täyttyi ko-
konaan tai osittain akaatilla.

Mistä Montrosen
akaattien pii on peräisin?

Akaattien synnyssä on probleemana
pii. Akaatti koostuu kvartsista eli piis-

tä ja hapesta. Andesiitit
puolestaan ovat varsin köy-
hiä piin suhteen. Andesii-
teista ei akaattien pii voi
olla peräisin, mutta mistä
sitten?

Skotlannissa oli devoni-
kaudella andesiittien syn-
nyn jälkeen graniittien int-
ruusioita 408 miljoonaa
vuotta sitten, siis muutama
miljoona vuotta andesiitti-
en synnyn jälkeen. Graniit-
teihin liittyi kuumentuneen
veden geotermistä virtaus-
ta ja kuumia lähteitä, ja
pintavettä pääsi graniiteis-
ta erkaantuneiden nestei-
den joukkoon. Toinenkin
piin lähde oli. Devonikau-
den tulivuoret nostattivat
Skotlantiin niin paljon vul-
kaanista tuhkaa, että tuhka-
kerroksista pystyi liukene-
maan alueelle satavaan ve-
teen riittävästi akaattien ra-
kennusainetta, piitä.

Vähän muita
mineraaleja

Montrosen akaateissa on vain harvoja
muita mineraaleja kvartsin lisäksi. Pu-
naisenruskeat reunukset ovat zeoliittia,
mordeniittia. Uloin kuori akaateissa on
celadoniittia. Se on tummanvihreä kiil-
leryhmän mineraali.

Moganiittia – vähän tunnettua kal-
sedonin erikoisempaa muotoa – on
Montrosen akaateissa vain 0–2 pro-
senttia. Moganiitin määrä säännönmu-
kaisesti vähenee akaateissa, kun niiden
geologinen ikä kasvaa. Samoin vesipi-
toisuus alenee. Vettä Montrosen akaa-

teissa on 0,68 prosenttia. Se on selväs-
ti vähemmän kuin geologisesti nuo-
remmissa (133 miljoonaa vuotta) Bra-
silian akaateissa.

Turistikivien
tunnistamisesta

Lopuksi voi todeta, että turistikivien
tunnistamisissa on kaksi vaihtoehtoa.
Löytöpaikan kivet voivat olla jo pai-
kallisten geologien toimesta tunnistet-
tuja tai sitten ne eivät ole.

Jos näytteet ovat tunnetusta ja pal-
jonkin tutkitusta paikasta, niin näistä
löytää julkaisuja. Niissä mineraalit ja

Montrosen
Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

mikroskoopissa Skotlannin Montrosen akaatti stereomikroskoopissa.

akaatit

Montrosen akaatin kuiturakenne leikkaa sen kaarevia kas-
vuvyöhykkeitä. Polarisaatiomikroskooppikuvan leveys 0,8
mm.

Montrosen piikivi, Timo Railamon löytämä näyte.
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Montrosen akaatti, Tampereen kivikerholaisten näyte.

rakenteet on riittävän tarkkaan selvi-
tetty. Silloin riittää, kun vertaa mikro-
skoopilla uusia näytteitä jo tutkittui-
hin.

Onneksi Montrosen kivet kuuluivat
näihin jo aikaisemmin tutkittuihin.
Kirjallisuudesta löytyi riittävästi tietoa
näiden akaattien tunnistamiseen ilman
uusia kalliita laboratorioanalyysejä. 

Montrosen akaatti, Timo Railamon näyte.

MINERALIA-magazine has
frequently published articles

from the rock collecting trips that the
Tampere Rock and Gem Club has
arranged. Many of the best gemstone
collecting locations in Europe, Russia,
Georgia, and Finland, of course, are
described in these travel reports.

Scotland and its agates, pearls,
rare minerals and famous geological
sceneries had a special importance for
our rock club. Museums with carefully
arranged mineral and gem collections
are today rare and valuable sights.
Countries like Scotland should be
proud, that their institutes so
excellently take care of their geological
heritage including three Geoparks.

Scottish geologists have had a

fruitful impact on Finnish geology.
James Hutton’s actualism made
Johan Jacob Sederholm describe
metamorphic rocks that showed
similar structures as modern lavas and
gravel. Sederholm discovered these
structures from rock outcrops near
Tampere, where our rock club has its
meeting places.

In early 1980’s, young Scottish
geologist Adrian Park, working as a
summer assistant in Finnish metal
mine, took strange looking volcanic
rock specimens from eastern Finland
back to home and to Glasgow
University. These rocks proved to be
kimberlites. Park’s information leaked
to De Beers Company and gradually
the diamond fever in Finland started.

Agates and geological ideas from Scotland
In following years De Beers gave
way to Ashton mining company and
numerous junior exploration firms
some of them still working in Finland.
Today around thirty diamondiferous
kimberlite pipes are known from
eastern Finland.

As history shows, dynamic contacts
between Scotland and Finland are
important, and hopefully, they shall
lead to new gemstone finds in near
future.

Diamond and other gemstones
– as well as the role of Adrian Park –
are described in English in the new
book Gemstones of Finland: http://
tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/
ej_098.pdf  

Dr. Kari A. Kinnunen

Kirjallisuutta
Fallick, A.E., Jocelyn, J.T., Donnelly, Guy, M. & C. Behan, C. (1985). Origin of agates in volcanic rocks from Scotland. Nature 313, 672–674.

Moxon, T. & Rios, S (2004) Moganite and water content as a function of age in agate. European Journal of Mineralogy 16, 269–278.

Netissä: http://www.agatesofscotland.co.uk/montrose.html

Skotlantilainen geologi A.E. Fallick julkai-
si tutkimuksensa Skotlannin akaattien al-
haisesta syntylämpötilasta arvostetussa
Nature-lehdessä vuonna 1985.
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G
eologian tutkimukses-
sa Skotlannilla ja Suo-
mella on kunniakas
historia. Molemmilla
mailla oli jo 1700- ja

1800-luvuilla maailmankuuluja geolo-
geja: Skotlannissa James Hutton ja
Suomessa Johan Jacob Sederholm.
Sederholm löysi todisteita Huttonin
teorioille Tampereen kallioiden tutki-
muksillaan. Ylöjärven ikivanhoista kal-
lioista Sederholm kuvasi julkaisuissaan
samanlaisia rakenteita kuin mitä löy-
tyy viereisistä sorakuopista: soraa, hiek-
kaa ja niille tyypillisiä rakenteita. Ai-
van kuten Hutton oli ennustanut.

Kummassakin maassa oli jo 1800-
luvulla innostuneita mineraaliharrasta-
jia ja -tutkijoita. Samoin niissä kehit-
tyi viime vuosikymmeninä aktiivista
kiviharrastusta ja kerhoja. Scottish
Mineral & Lapidary -kerho perustet-
tiin jo 1958 Edinburgiin, jossa se yhä
toimii aktiivisesti. Suomen ensimmäi-
nen kerho, SJHY, perustettiin 1977.
Sittemmin Suomeen on perustettu
parikymmentä paikallista kivikerhoa.
Skotlannissa niitä on tietääkseni vain
kaksi. Skotlannin lyhyemmät välimat-
kat selittävät osaltaan sen, että he pär-
jäävät pienemmällä kerhomäärällä.
Skotlannissa kivikerhoihin kuuluu sa-
toja ihmisiä, Suomessa pari tuhatta.

Englannissa ja Skotlannissa on suu-
rimmissa kaupungeissa omat geologi-
set seuransa, tavallaan geologiset kivi-
kerhot. Skotlannissa niitä on Edinbur-
gissa ja Glasgowssa. Tämä on toisin
kuin Suomessa. Meillä on vain yksi
geologinen seura, ja sen kotikaupun-
kina on Helsinki.

Kivikerhoja Suomessa sitä vastoin
on ympäri maata, mutta ne keskitty-
vät korukiviin ja niiden hiontaan. Ehkä
meidän pitäisi ottaa mallia skoteilta.
Meilläkin voisi olla paikallisia geologi-
sia kerhoja tai nykyisten kerhojen kiin-

nostusta voisi kääntää enemmän geo-
logiaan päin.

MINERAALEJA
SAMAT MÄÄRÄT

Skotlannista on kuvattu 552 mineraa-
lia. Niistä 29 on kuvattu tieteelle uusi-

na. Tilanne on vuodelta 2006. Suomes-
ta puolestaan on kuvattu 670 mine-
raalia Kai Hytösen Suomen mineraalit
-kirjan mukaan. Niistä 30 on kuvattu
tieteelle uusina, mutta enää 25 on kan-
sainvälisesti hyväksyttyjä mineraaleja.
Eli varsin samoissa lukumäärissä men-

Geologiassa
Skotlannilla ja Suomella
on paljon yhteistä

Kari Kinnunen

Yllättävä Skotlanti-yhteys löytyy Tampereen vierestä Ylöjärvellä! Skotlantilaista James Hut-
tonia pidetään geologian isänä. Hänen mukaansa geologia perustuu ajatukseen ”nykyisyys
on menneisyyden avain”. Suomalainen geologi J.J. Sederholm osoitti tämän konkreettisesti
Ylöjärvellä. Kallioista löytyi samoja rakenteita, konglomeraattia (kivettynyttä soraa) kuin
viereisistä sorakuopista. Kuva: Johan Jacob Sederholm 1890, GTK vanhat kuvat

Britannian geologisen
tutkimuslaitoksen julkai-
semasta geologisesta kar-
tasta näkyy, kuinka Skot-
lanti ja Pohjois-Irlanti ra-
kentuvat lounais/koilli-
seen suuntautuneista kal-
lioperän lohkoista. Ne
ovat Englantiin kiinnitty-
neitä mikromantereita,
jotka ovat matkanneet
muinaisen Atlantin yli
Eurooppaan.
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Netissä: Skotlannin
korukivikartta:
https://i0.wp.com/
www.holyroodpr.co.uk/wp-content/
uploads/2014/07/Precious-Scotland-
Map.jpg
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nään. Toisaalta Skotlanti on pinta-alal-
taan vain noin neljäsosa Suomeen ver-
rattuna, mutta asukasluku on samaa
luokkaa molemmissa maissa.

KALLIOPERÄ
PALAPELISTÄ KOOTTUA

Suomi ja Skotlanti ovat kummatkin
rakentuneet kuin palapelissä eri-ikäi-
sistä kalliolohkoista, tavallaan mikro-
mantereista. Kalliolohkot ovat kulkeu-
tuneet valtamerellisen kuoren muka-
na eri puolilta silloista maapalloa.

Syynä olivat mannerliikunnot. Lau-
rentian manner, johon kuuluivat Poh-
jois-Amerikka, Kanada ja Grönlanti,
törmäsi Avalonian mikromantereeseen
ja silloiseen Länsi-Eurooppaan. Man-
tereita erottanut Iapetus-meri umpeu-
tui.

Skotlannin nykyiset kalliolohkot
kulkeutuivat Kanadan ja Grönlannin
eteläpuolelta valtameren kuoren mat-
kassa Eurooppaan. Ne kiinnittyivät

Englannin ja Walesin kalliolohkoihin.
Samalla liitokseen pakkautui Kaledo-
nidien vuorijono, joka jatkuu Skotlan-
nista Norjaan ja Suomen käsivarteen.

SKOTLANTI JA
ENGLANTI ERI MAATA

Skotlannin kallioperä on siis matkan-
nut Kanadasta ja Grönlannista valta-
merellisen kuoren mukana ja kiinnit-
tynyt Englantiin vasta devonikaudel-
la. Geologisestikin Skotlanti on aivan
eri maata kuin Englanti ja Wales.

Nykyisen Skotlannin synty oli raju
tapahtumien sarja ja valtavasta myller-
ryksestä aiheutui vulkaanista toimin-
taa, tulivuoria ja kuumia lähteitä.
Montrosen akaatit ovat kiteytyneet täs-
sä vaiheessa devonikaudella purkautu-
neiden andesiittisten laavojen kaa-
surakkuloihin.

Akaatit ovatkin olleet Skotlannin
kiviharrastajien ja ammattilaisten suo-
sikki parisataa vuotta. Niitä kutsutaan

osuvasti skottikiviksi. Suomesta akaat-
teja tunnetaan, mutta vain harvinai-
suutena.

Schiehallion vuori Aberfeldyn lähellä muistuttaa sammunutta tulivuorta, mutta se on kvartsiittia eli metamorfoosissa kivettynyttä
kvartsihiekkaa. Skotlantiakin peittänyt mannerjäätikkö on rouhinut sen kartioksi. Vuorta käytettiin säännöllisen muotonsa takia jo vuon-
na 1774 maapallon massan ensimmäisiin mittauksiin. Vuori on 1083 m korkea. Kuva: Pauli Välimäki
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K ivikerhoille tuttu retki-
kohde Lappajärvi on saa-
nut erinomaisen opaskir-
jan. Kirjassa selostetaan
tarkkaan Lappajärven

kraatterista tehdyt tutkimukset, joista
suuri osa on julkaistu ulkomailla. Li-
säksi esitetään alueen parhaimmat
käyntikohteet. Kaikkiaan niitä on 21
kpl. Kirjan aineisto on käytettävissä
myös netissä Paikkatietoikkuna-palve-
lun kautta.

Aineisto on koottu vuosina 2016–
2017 pääosin EU:n, valtion ja kunti-
en rahoittamana. GTK:n geologit Satu
Hietala, Tapio Kananoja ja Jari Neno-
nen ovat vastanneet kenttätöistä, ai-
neiston kokoamisesta ja raportoinnis-
ta. Lappajärven georeitin Aisapari-han-
ketta on johtanut Hannu Nevala Jär-
viseutu-Seura ry:stä.

Opaskirja Lappajärven törmäyskraatterista
ja lähiseudun luontokohteista

Opaskirjan toimittajaksi hanke sai
ansioituneen geologin ja avaruustutki-
jan Teemu Öhmanin. Hän on toimi-
nut vuosia ulkomaiden tutkimuslaitok-
sissa ja maastossa kraattereilla. Nasas-
sa hän oli postdoc-tutkijana kaksi vuot-
ta. Teemun toimittama opaskirja on
jopa alan tutkijoille hyödyllinen, sil-
lä siinä on kattavat kirjallisuusviit-
teet. Kirjassa on englanninkielinen
yhteenveto jokaisesta kohteesta.

Saksan Nördlingenin Ries-kraat-
terin ympärille on jo parikymmen-
tä vuotta koottu matkailutoimin-
taa ja museokeskusta. Riesistä on
myös opaskirjoja kohdekuvauk-
sineen. Hienoa että Suomen
Lappajärvi on saanut oman kir-
jansa kraatteriksi todistamisen
50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Lappajärvi ympäristöi-

neen olisi erinomainen lisä Unescon
alaiseen Geopark-verkostoon. Saksan
Rieshän jo siihen kuuluu. Lappajärven
opaskirja ja Mineralian 4/2017 nume-
rossa esitelty Kivitipun Meteoriittikes-
kus toivottavasti tuovat kohteelle pai-

noarvoa Geopark-statuksen ha-
kemiseen.

Lappajärven opaskirja so-
veltuu omatoimiselle kivi-
harrastajalle kohteiden va-
lintaan ja kraatterin kivien
alustavaan tunnistamiseen.

Kerhoretkien ideoijille
se on täydellinen
vinkkikirja. Toivot-

tavasti kirja myös in-
nostaa paikallisia luon-

to-oppaita ottamaan
geologian mukaan
reittivalintoihin.

Kari Kinnunen

Öhman, T. toim. (2017)
Kraatterijärven Georeitti.
Craterlake Geotrail. E-kirja.
Järviseutu-Seura ry, 130 s. Netissä:
https://intolinkki.net/georeitti/
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Taustamaisema: Pyhävuoren laelta avautuu maakunnallisesti arvokas järvimaisema Lappajärven suuntaan. Kuva: Satu Hietala, GTK

   Pyhävuorella on mahdollisuus myös elämysliikuntaan. Kuva: Satu Hietala, GTK

   Kärnäiittiä Hietakankaalta, kivessä oleva vihreä mineraali saattaa olla uusi mineraalilöytö alueelta. Kuva: Satu Hietala, GTK

  Halkosaaren kesäteatterin kivimuuri on rakennettu kärnäiitistä. Kuva: Satu Hietala, GTK

  Vimpelissä lähellä Vesterbackan louhoksen reunaa on melko hyvin säilynyt kalkkiuuni. Museovirasto on löytänyt seudulta yli 40 vanhaa
kalkkiuunia, mutta vain muutamat ovat säilyneet niin hyvin, että ovat nähtävissä vielä tänä päivänä. Tutkija Karim Peltosen (1995)
mukaan vimpeliläinen kalkinpolton historia on ainutlaatuista, koska se säilytti talonpoikaisen luonteensa läpi reilun vuosisataisen histori-
ansa. Tämä talonpoikainen kalkinpoltto koko maata ajatellen on historiallisena ilmiönä ainutlaatuinen. Kuva: Satu Hietala, GTK

  Lakeaharjun kallioperä koostuu voimakkaasti poimuttuneesta metagrauvakkaliuskeesta, jossa poimutus on selvästi näkyvissä. Kuva:
Satu Hietala, GTK

  Peuranevan keidassuo sijaitsee Karvalan kylässä, noin 13 kilometriä Lappajärven keskustasta etelälounaaseen. Suo on helposti saavutetta-
vissa, sen länsireunassa on metsäautotie. Länsipuolen näkötornista avautuu upea maisema yli koko suon. Kuva: Tapio Kananoja, GTK
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Peruskurssilla opitaan tunnistamaan tyypillisimmät ja-
lokivet niiden fysikaalisten ominaisuuksien perusteel-
la, kuten myös tärkeimmät keinotekoiset jalokivijälji-
telmät ja jalokivien käsittelymenetelmät. Kurssilla opi-
taan käyttämään keskeisimpiä gemmologisia tutkimus-
välineitä sekä tuntemaan niiden rakenne ja toiminta-
periaatteet. Etenkin gemmologinen mikroskooppi,
spektroskooppi, dikroskooppi, luuppi ja refraktometri
sekä erilaiset valonlähteet tulevat tutuiksi. Kurssilla
käsitellään myös jalokivien arvoon vaikuttavat tekijät:
kestävyys, puhtaus, väri, hionta ja harvinaisuus.

Peruskurssin hinta on 1950 €, joka sisältää lähiope-
tuksen lisäksi oppimateriaalin, kotitehtävien ohjauk-
sen ja palautteen sekä perusvälineet jalokivien tutki-
miseen. Kurssi on pyritty järjestämään siten, että se
voidaan suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa.
Kurssille osallistuminen ei edellytä alan aiempia opin-
toja.

Hae Gemmologian Peruskurssille,

Suomen Gemmologinen Seura ry

rakenna ammattitaitoasi tai syvennä
harrastustasi työn ohessa!

Peruskurssin jälkeen voit syventää ammattitaitoasi tai
harrastusvalmiuksiasi syksyllä 2019 alkavalla diplomi-
kurssilla, jolla voit pätevöityä diplomigemmologiksi.
Koulutus sopii esimerkiksi ammatilliseen pätevöity-
miseen kultasepänalalla, se tukee liiketoimintamah-
dollisuuksia jalokivikaupan parissa ja akreditoituna
gemmologina sinulla on oikeus itsenäiseen jalokivien
arviointiin. Lisäksi gemmologia on monelle intohi-
moinen harrastus -yhdistelmä luonnon kauneutta ja
sen ymmärrystä.

Pyydämme ilmoittautumaan peruskurssille alla ole-
vaan sähköpostiosoitteeseen. Kurssille otetaan enin-
tään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
moittautumisen yhteydessä on maksettava 150 euron
varausmaksu, jota ei palauteta peruutuksen sattuessa.
Varausmaksun maksuohjeet annetaan erikseen. Kurs-
simaksun voi maksaa kahdessa erässä syksyllä 2018.

Suomen Gemmologinen Seura ry järjestää gemmologian peruskurssin, jonka opetus alkaa
lokakuussa 2018. Kurssin lopputentti pidetään keväällä 2019. Opetukseen sisältyy noin 13
lähiopetuspäivää pääkaupunkiseudulla sekä kotitehtäviä ja laboratorioharjoituksia. Kurssin
vetäjinä toimivat Satu Hietala (geologi, FM, D.G.Fin) sekä Ulla Fjällström (D.G.Fin).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Ulla Fjällström, fjallstrom.ulla@gmail.com

Kaisa Vuorinen, rintaneula Marraskuu. Virolahden topaasi.
Kuva: Kari Kinnunen
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