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Kauhajoen smaragdi on Suomen suurin tähän
mennessä löydetty smaragdikide. Löytöpaikka
Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa. Smaragdin pituus
on 65 mm ja leveys 9 mm. Kuvassa kiteestä nä-
kyy 3 cm pituinen osa.

Kuva: Jouko Ranua, GTK

Satu Hietala ja Jorma Valkama kertovat Suo-
men suurimman smaragdin löytymisestä ja tun-
nistamisesta sivuilla 4–8.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kivikerhojen
lehtien merkitys kasvaa

G
eologian tutkimuskes-
kuksen ja yliopistojen re-
surssien tiukentuessa
geologian popularisointi
jää entistä enemmän seu-

rojen ja kerhojen harteille. Suomen
geologinen seurakin on havahtunut ti-
lanteeseen. Keväällä perustettiin työ-
ryhmä popularisointia edistämään.
Aluksi on koottu olemassa olevaa ai-
neistoa paremmin löydettävään muo-
toon. Siinä havaittiin kivikerhojen suu-
ri merkitys alalle.

Maassamme on ilmestynyt kym-
menkunta kerhojen ja seurojen kustan-
tamaa kivialan lehteä. Niissä on ollut
lähes joka numerossa myös asiantun-
tija-artikkeleita. Lehtien vuosikertoja
selatessa huomaa kuinka valtavan työn
kerhojen lehdet ovat tehneet geologi-
an popularisoinnin vaikealla saralla.

Ilmestyneiden lehtien määrä on suu-
ri näin pienelle kieli- ja harrastusalu-
eelle. Kaikki lehdet ovat kamppailleet
rahoituksen kanssa jos taustalla ei ole
ollut varakasta kerhoa tai järjestöä. Nyt
lehtiä on vain muutama jäljellä. Miten
käy tulevaisuudessa?

Printtilehtiä ilmestyy oikeastaan
enää vain kaksi: Kivi ja Mineralia. Kun
kullankaivajien Prospäkkäri ja Ursan
Tähdet ja Avaruus lasketaan mukaan,
niin määrä on neljä. Niissäkin on ol-
lut ansiokkaita geoalan popularisoin-
teja.

Moniste- ja digilehtiä on ilmestynyt
enemmän. Tärkeimpiä ovat Jalokivi,
Lakeuden kivikerhon kiviviesti, Hes-
soniitti ja Kultaklubin uutiset.

Printtilehtien katoon on monta syy-
tä. Seurojen ja kerhojen viestintä on
siirtynyt sähköpostiin ja nettiin sekä
someen. Kerholehtien ilmestyminen
neljä kertaa vuodessa on viestintään
hidasta ja kallista. Harvoilla kerhoilla
myöskään on varaa ja ilmaista työvoi-
maa printtilehtien julkaisemiseen.

Ammattigeologien lehtiä on vähem-
män. Geologi ja Materia (entinen Vuo-

riteollisuuslehti) ovat laajalevikkisim-
mät. Geologian popularisoinnit ovat
niissä kuitenkin valitettavan harvinai-
sia. Yliopistojen geologian opiskelijoilla
on myös omat lehtensä. Nykyään ne
ilmestyvät pääosin digilehtinä.

Geologi ja Materia perustettiin jo
1940-luvulla. Gemmologien lehti
Gemmologian työsaralta ilmestyi aluk-
si 1960-luvulla silloisen Kultaseppien
lehden lisukkeena pienenä monisteleh-
tenä. 1990-luvulla se ilmestyi myös
gemmologisen seuran monistettuna
postitettuna jäsenlehtenä. Ikävä kyllä
sen painattaminen loppui vuosituhan-
nen vaihteessa. Syynä oli netin tulo,
sillä lehden tärkeää antia olivat gem-
mologikursseista tiedottaminen. Yllät-
tävä huomio on, että Mineralogisella
seuralla ei ole ollut omaa lehteä, vaik-
ka seura on jo toiminut lähes 60 vuot-
ta.

Kivistä kiinnostuneella kirjoittajal-
la ja kuvaajalla on Suomessa yhä valin-
nanvaraa mihin lähettää hengentuot-

teensa. Toivotaan, että seurat jatkaisi-
vat julkaisutoimintaansa tulevaisuudes-
sa.

Toinen toive seuroille ja kerhoille
olisi vanhojen vuosikertojen digitointi
nettiin. Vain Mineralian kaikki vuosi-
kerrat ovat netissä jokaisen luettavina.
Prospäkkäristä ja Geologista netissä
ovat vain viimeiset vuosikerrat. Kives-
tä ei ole yhtään numeroa netissä. Täh-
det ja Avaruus lehdestä netissä on nu-
meroita vain tilaajille.

Maksullinen printtilehti on useim-
mille lukijoille luonnollinen valinta,
vaikka digilehti olisikin myöhemmin
netistä saatavilla. Geologian populari-
soinnin kannalta vanhojen vuosikerto-
jen saattaminen nettiin digitaalisina
olisi arvokas teko. Se myös edistäisi
uusien harrastajien hakeutumista ker-
hoihin ja lopulta yliopistoihin geolo-
giaa opiskelemaan.

Kerhojen ja seurojen lehtien vanhat vuosikerrat ovat arvokas aineisto geologian populari-
sointiin. Kuva: Kari Kinnunen

Kari Kinnunen

Päätoimittaja
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1970-luvun loppupuolella GTK:n tut-
kimusassistentti Jorma Valkama oli
kenttätöissä Etelä-Pohjanmaalla Seinä-
joella. Paikallinen malminetsijä Lauri
Ojanen, joka oli Jorman vaimon eno,
oli mukana muutamilla kiviretkillä
Kauhajoen ympäristössä. Jorma oli it-
sekin jo tuolloin kiinnostunut malmi-
kivien lisäksi myös korukivistä.

Erään kiviretken päätteeksi Lauri
esitteli löydöksiään, jotka olivat suu-
rimmaksi osaksi malmimineraaleja si-

sältäviä kivinäytteitä. Lauri otti esille
myös hieman pyöristyneen granitoidi-
lohkareen, jossa oli kiinni hieno vih-
reä beryllikide. Lauri oli itse tunnista-
nut mineraalin berylliksi. Kivi oli pai-
noltaan noin viisi kiloa ja kutakuinkin
amerikkalaisen jalkapallon muotoinen.
Kide oli kolossa, jossa se oli hyvin säi-
lynyt jäätikön kuljetuksessa. Kivi sahat-
tiin GTK:n Sodankylän tukikohdassa
isolla, halkaisijaltaan 30 cm:n timant-
titerällä, jolloin kide saatiin paremmin

esille. Jorma kävi Laurin kanssa löytö-
paikan ympäristössä Kauhajoella teke-
mässä lisää lohkare-etsintöjä, mutta li-
säviitteitä beryllipitoisista kivistä ei löy-
tynyt.

Kymmenkunta vuotta löydön jäl-
keen Lauri lahjoitti kiven Jormalle ko-
koelmaan. Lauri Ojanen muistetaan
kansannäytteiden lähettäjien keskuu-
dessa innokkaana ja hyvänä malmin-
etsijänä, joka palkittiin myös useilla
kansannäytepalkinnoilla.

Suomen suurin
Satu Hietala ja Jorma Valkama

Suomesta löytyy kaikki Afrikan tähti pelin jalokivet, timantteja, rubiineja, topaaseja sekä smaragdeja.
Suomen tähän asti suurimman smaragdin tunnistamiseen johtanut reitti on kulkenut ristiin ja rastiin
vähän kuten pelissäkin. Löydöstä noin 40 vuoden kuluttua se tunnistettiin smaragdiksi. Smaragdi on
kolmanneksi halutuin jalokivi timantin ja rubiinin jälkeen. Löytö on kansannäyte.

Lauri Ojasen löytämä smaragdi Kauhajoelta. Kiteen pituussuunnassa näkyvät biotiitti- ja rautaoksidisulkeumat sekä vaaleita sulkeumata-
soja. Väri on kauniin vihreä. Kuva-alan leveys 4 cm. Kuva: Jouko Ranua, GTK

smaragdilöytö tunnistettiin
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Kivi herätti uudelleen kiinnostusta
vuoden 2018 alkupuolella kun Satu
Hietala oli käymässä GTK:n Rovanie-
men yksikössä ja kiinnitti huomion
erääseen, kivihyllyn komeaan berylli-
näytteeseen. Sadun mielestä kyseessä
saattoi olla smaragdi.

Värillä ei ole väliä –
kunhan se on vihreä

Näyte on väriltään vihreä ja se on li-
säksi paikoin läpikuultava ja pohditta-
vana olikin, täyttääkö se smaragdille
tyypillisesti vaaditut ominaisuudet.
Näitä ovat värisävy ja värikylläisyys,
puhtaus ja tiettyjen väriä aiheuttavien
alkuaineiden olemassaolo. Mineraalei-
hin värejä tuottavat usein siirtymäme-
tallit, joita ovat mm. kromi, vanadii-
ni, rauta, titaani, nikkeli, kupari, man-
gaani ja kromi.

Smaragdin vihreän värin on todet-
tu johtuvan kromin (Cr3+), vanadiinin
(V3+) ja raudan (Fe3+) pienistä määris-
tä. Valon vaikutuksesta näiden siirty-
mäalkuaineiden atomin elektronit vi-
rittyvät ja liikkuvat elektronikehillä.
Näiden elektronien siirtyminen aihe-
uttaa näkyvän valon aallonpituusalu-
eilla absorptiota eli valon pidättymistä
ja jäljelle jääneet aallonpituudet muo-
dostavat mineraalin värin.

Värejä aiheuttavia alkuaineita sano-
taan allokromaattisiksi silloin, kun ne
eivät esiinny mineraalin kemiallisessa
kaavassa, vaan ovat niin sanotusti epä-
puhtauksina. Tällaista ”piiloutuvaa”
alkuainetta on mineraalin hilassa niin
vähän, että sen olemassaoloa ei ilmoi-
teta mineraalin kemiallista koostumus-
ta ilmentävässä kaavassa. Nämä vieraat
alkuaineet joutuvat kiderakenteeseen
substituution kautta. Substituutiossa
eli ionien korvautuvuusreaktiossa sa-
mankaltaiset alkuaineet korvaavat toi-
siaan mineraalin rakenteessa. Smarag-
din rakenteessa alumiini-ioneja on kor-
vautunut kromin, vanadiinin ja raudan
ioneilla. Yleisesti ottaen useimmissa
värillisissä jalokivissä värit johtuvat
luonnon tekemistä erilaisista virheistä.
Nämä luonnonoikut tekevät jalokives-
tä haluttavamman.

Smaragdin katsotaan olevan kol-
manneksi halutuin jalokivi timantin ja
rubiinin jälkeen (Sinkankas 1989).
Smaragdin tärkein ominaisuus on sen
kaunis vihreä sävy. Värin sävy ja sävyn

aste sekä värikylläisyys ja värin jakau-
tuminen kivessä määrittävät ensisijai-
sesti smaragdin arvon. Laatuluokituk-
sessa tärkeää on myös puhtaus sulkeu-
mista. Smaragdeissa on kuitenkin aina
jonkin verran sulkeumia eikä siltä vaa-
dita samaa puhtautta kuin vaikkapa
timantilta.

Värillisten jalokivien luokituksessa
värin laatu vaatii tarkkaa arviointia.
Väriluokituksessa käytetään apuna val-
miita menetelmiä. Yksi uusimmista on
Gemworld Internationalin julkaisema
World of Color väriluokitusopas, jos-
sa tutkittavaa kiveä verrataan painet-
tuihin värimalleihin. Värimallit perus-
tuvat Munsellin asteikkoon, jonka
amerikkalainen taiteilija Albert Munsell
kehitti yli sata vuotta sitten. Se perus-
tuu ihmisen tapaan visuaalisesti ym-
märtää värejä päivänvalossa. Silmämää-
räisen värimäärityksen mukaan Kau-
hajoen näyte on keskivihreä, tarkem-
paa värin tai sävyn määristystä näyt-
teelle ei ole tehty.

Smaragdin väriä aiheuttavia alkuai-
neita ja niiden määriä sekä eroja eri
esiintymisalueiden välillä on tutkinut
väitöskirjassaan mm. vietnamilainen
Le Thi Thu Huong (2008). Tutkimuk-
sessa on lisäksi verrattu luonnon sma-
ragdien eroja pää- ja hivenalkuaineiden
osalta synteettisesti valmistettuihin.
Tutkituissa näytteissä, joita oli useita
kymmeniä, eri esiintymien ja jopa sa-

man esiintymän sisällä kromi- ja va-
nadiinipitoisuudet vaihtelivat. Kromin
määrä vaihteli välillä 0,006–0,424 pai-
noprosenttia. Vanadiinin määrä vaih-
teli keskimäärin välillä 0,011–0,082
painoprosenttia. Yksittäisten kiteiden
ollessa kyseessä raudan määrää on vai-
kea arvioida, yleensä se riippuu kiteen
sisällä olevista rautapitoisista sulkeu-
mista, yleensä rikkikiisusta (Huong
2008).

Kromin määrää on pidetty mittari-
na sille, että läpikuultavaa vihreää be-
rylliä voidaan pitää smaragdina. Myös
vanadiinin määrän on katsottu olevan
merkitsevä. Sinkankasin (1981, 1989)
mukaan kromin osalta kuitenkin be-
ryllin värin intensiteetillä ei ole välttä-
mättä yhteyttä korkeaan kromipitoi-
suuteen ja eräissä tunnetuissa smarag-
diesiintymissä on tuskin lainkaan mi-
tattavissa olevia kromipitoisuuksia.
Nykyään katsotaankin, että kohonnut
vanadiinipitoisuus riittää myös smarag-
din määrityksessä.

Esimerkiksi Kiinan Malibon sma-
ragdeissa on hyvin vähän kromia, mut-
ta vastaavasti enemmän vanadiinia,
jonka katsotaan aiheuttavan esiinty-
män smaragdien vihreän värin. Tutki-
tuissa näytteissä kromin määrä oli pie-
nimmillään vain noin 0,001–0,002
painoprosenttia (Huong 2008, sivun
63, diagrammi 63).

GTK:n kansannäytetoimiston kannettava XRF-analysaattori ja smaragdin hivenaineiden
mittaus (Olympus Innov-X Delta Handheld Premium XRF-analysaattori). Kuva: Satu Hie-
tala, GTK
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Röntgenfluoresenssianalyysi
kansannäytetoimiston
laitteilla
Kannettavien ja pöytämallisten rönt-
genfluoresenssianalysaattoreiden etuna
on niiden kustannustehokas, näytettä
tuhoamaton ja nopea analysointimah-
dollisuus. Laitteita oikein käytettynä
on mahdollista mitata luotettavasti al-
kuaineiden pitoisuuksia miljoonasosi-
na (ppm – parts per million tai gram-
maa/tonni). Beryllikide piti saada en-
sisijaisesti tutkittua näytettä tuhoamat-
tomilla menetelmillä. Tästä syystä
näytteen kemiallista koostumusta mi-
tattiin ensin kansannäytetoimiston
pöytämallisella EDXRF-analysaattoril-
la sekä käsikäyttöisellä XRF-analysaat-
torilla. Analysaattoreilla saadaan tulok-
sia näytteen sisältämien alkuaineiden
pitoisuuksia jopa hyvin pienillä pitoi-
suusalueilla.

Mittauksessa huomiota kiinnitettiin
erityisesti beryllin ideaalikaavaan
Al

2
Be

3
Si

6
O

18  
kuulumattomien, vihre-

ää väriä aiheuttavien kromin, vanadii-
nin ja raudan pitoisuuksiin. Eri lait-
teilla saatujen tulosten keskiarvojen
mukaan Kauhajoen beryllin kromipi-
toisuus oli noin 0,04–0,02 prosenttia,
vanadiinipitoisuus oli keskimäärin
0,04 prosenttia ja rautaa oli yli prosen-
tin. Kromin määrä ylitti maankuoren
keskimääräisen kromipitoisuuden
0,007 prosenttia, sekä graniittisten ki-
vien keskimääräisen pitoisuuden 0,001
prosenttia. Kallioperässä kaikkein pie-
nimmät kromipitoisuudet ovat grani-
toidialueilla, johon tämäkin näyte tyy-
piltään kuuluu.

Beryllikiteen sisällä on sulkeumina
mustaa biotiittikiillettä. Kide on jon-
kin verran halkeillut ja halkeamissa on
myös kiillettä sekä yhdessä kohtaa
kvartsia. Kide on melko omamuotoi-
nen, heksagoninen, jonka pitkät pris-
mapinnat ovat vain hieman syöpyneet
aiheuttaen särmien pyöristyneisyyttä.

Kide on syntynyt pegmatiitin kitey-
tyessä graniittisulan viimeisistä vesipi-
toisista liuoksista. Magmaattisen mal-
lin mukaan beryllin esiintyminen joh-
tuu magman eli kivisulan korkeista alu-
miinipitoisuuksista, jolloin sulasta ki-
teytyy myös alumiinirikkaita mineraa-
leja, kuten berylliä, topaasia ja korun-
deja. Graniittisten kivien mineraalien
kohonnut kromipitoisuus vaatii kui-

tenkin lähistöllä olevan lähteen, joka
yleensä on emäksinen syväkivi (Groat
ym. 2007). Kauhajoen lohkarenäyt-
teen kivilaji on kalimaasälpärikas peg-
matiitti, jossa kide on kiinni kvartsis-
sa. Emäkalliosta tai sen sivukivistä ei
vielä ole tietoa.

Suomen suurin tähän
asti löydetyistä smaragdeista

Kauhajoen vihreän kiteen näkyvän
osan pituus on noin 65 mm ja pak-
suus kiteen päästä mitattuna on 9 mm.
Tähän mennessä Suomesta ei ole löy-
detty näin suurta smaragdia. Smarag-
diksi luokiteltua berylliä on aikaisem-
min löydetty Lapista, kun geologi Ta-
pani Mutasen poika Teppo Mutanen
löysi vihreitä beryllikiteitä sisältävän
lohkareen Vuotson Riestojoen särkäl-
tä vuonna 1982. Kiteet tunnistettiin
smaragdeiksi vuonna 2011. Smaragdi-
kiteiden kromioksidipitoisuus vaihteli
välillä 0,36–0,88 prosenttia. Kiven
koko oli 1,5 x 2,5 x 3,2 cm ja smarag-
dikiteet olivat kapeita, 0,5 mm paksu-
ja ja pisimmät säilyneet kiteet olivat
pituudeltaan 12 mm (Mutanen 2011).
Kiteitä oli näytteessä useita.

Löytymätön esiintymä

Vuotson lohkareen lähtöalue on vielä
tuntematon, samoin kuin Kauhajoen
lohkareen. Kauhajoen ja lähialueen

kallioperä koostuu Svekofennisistä
(1930–1780 Ma) pyrokseenipitoisista
graniiteista sekä porfyyrisistä granodio-
riiteista. Luoteessa ja pohjoissuunnas-
sa on niin kutsuttu Parran kompleksi,
jonka pääkivilajina on kvartsidioriitti.
Viimeisen jäätikön virtaussuunnan
mukaisesti pyöristyneen kiven lähtö-
alue on melko pohjoissuunnassa, tar-
kemmin pohjoinen-pohjoisläntinen
suunta (335° NNW). Lähistöllä ei ole
tunnettuja pegmatiittiesiintymiä. Loh-
kareen kulkeutumismatka on todennä-
köisesti pitkä lohkareen pyöristynei-
syysasteesta päätellen.

Tavallinen vihreä
berylli vai smaragdi

Kauhajoen näytteen sisältämät kromi-
ja vanadiinipitoisuudet selittävät hyvin
vihreän värin. Kohonnut rautapitoi-
suus saattaa johtua kiilteen suuresta
määrästä sulkeumissa. Kiteen pituus-
suunnassa on useita kirkkaita kohtia ja
on mahdollista, että siitä pystyisi hio-
maan pienen viistehiotun jalokiven.
Smaragdien hionnassa käytetään
useimmiten niin kutsuttua smaragdi-
hiontaa, jossa kiven kulmiin hiotaan
suorakaiteen muotoisia viisteitä. Kiteen
läpinäkyvyyden määrittelyä ei tehty
tarkemmin.

Pienimmät kaupallisesti viistehiotut
smaragdit ovat noin 2 mm läpimittai-

Mikroskooppikuva, jossa näkyy smaragdissa olevia biotiittisulkeumia. Mittaviivan pituus 5
mm. Näytteen kirkkailta alueilta taitava hioja pystyy tekemään 2mm kokoisia viistekiviä.
Kuva: Jorma Valkama, GTK
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sia. Kauhajoen vihreässä beryllissä on
muutamia tämän kokoisia kirkkaita
alueita. Tarkka mittaus on mahdolli-
nen polarisaatiomikroskoopin mikro-
metrisäädöllä Lapin ensimmäisiin ru-
biineihin ja safiireihin kehitetyllä me-
netelmällä (ks. Kinnunen 2008).

Smaragdien geologisista
ympäristöistä

Luonnon smaragdit voidaan jakaa kar-
keasti kahteen ryhmään niiden geolo-
gisen syntytavan mukaan. Tyypin I
smaragdit kuuluvat luokkaan (pääte-
ryhmiin) ei-liuske (engl. non-schist) ja
tyypin II smaragdit kuuluvat luokkaan
liuske (engl. schist). Tyypin I luokkaan
kuuluvat pääosin pegmatiittiset ja kuu-
mien vesiliuosten synnyttämät hydro-
termiset smaragdiesiintymät. Useim-
mat smaragdit löytyvät pegmatiittien
kontaktivyöhykkeistä sekä hydrotermi-
sistä juonista. Nämä juonet sijaitsevat
lähellä graniittisia intruusioita, joiden
lähellä on emäksisiä, tummia syväki-
viä, jotka sisältävät kromia ja vanadii-
nia.

Maailman tärkeimmät smarad-
giesiintymät sijaitsevat Kolumbiassa.
Kuuluisimpia esiintymiä ovat Muzo ja
Chivor, joiden tuottamat laadukkaim-
mat smaragdit ovat syntyneet hydro-
termisesti (kuumien mineraalipitoisten
vesiliuosten vaikutuksesta) liittyen
Andien vuoriston muodostumiseen ja
kivien muuttumiseen kohonneissa
lämpötiloissa ja paineissa. Smaragdi
esiintyy kalsiittijuonien yhteydessä,
emäkiven ollessa kromipitoinen mus-
taliuske. Yllättävää on se, että Muzon
smaragdin kromipitoisuus jää tyypilli-
simmillään noin puoleen prosenttiin,
mutta vanadiinia saattaa olla useita

prosentteja. Sinkankasin (1981) mu-
kaan Muzon smaragdeissa kromia ei
välttämättä ole lainkaan mitattavia
määriä. Muita I tyypin esiintymiä tun-
netaan Nigeriasta ja Kiinasta.

Tyypin II liuske-luokkaan kuuluvat
kiilleliuskeet ja gneissit. Näitä esiinty-
miä tunnetaan Venäjällä Ural-vuoris-
tossa Jekaterinburgissa, Itävallassa, Bra-
siliassa, Madagaskarilla, Zambiassa
sekä Tansaniassa. Näissä smaragdi on
muuttuneessa liuskekivessä. Esiintymät
ovat syntyneet, kun happamat magmat
ovat työntyneet jo olemassa oleviin ki-
vilajeihin, joiden läheisyydessä on
emäksisiä ja ultraemäksisiä syväkiviä.

Happamasta magmasta erottuneet
berylliumpitoiset liuokset ovat synnyt-
täneet kivilajin kemiallista muuttumis-
ta kromipitoisissa, emäksisissä (rauta-
magnesiumrikkaissa) syväkivissä johta-
en smaragdien kiteytymiseen. Tyypin
II esiintymissä smaragdien magne-
siuminoksidin, natriumoksidin ja ka-
liumoksidin määrät ovat suhteellisen
korkeat, kun taas tyypin I esiintymissä
vastaavat määrät ovat alhaisempia.
Näitä vertailemalla voidaan tehdä joh-
topäätöksiä smaragdien muodostumi-
seen johtaneista geologisista prosesseis-
ta.

Kauhajoen smaragdikide on kiinni
emäkivessä, joka on pegmatiitti. Täl-
löin oletuksena se kuuluisi ei-liuskei-
den luokkaan. Kuitenkaan tämän yk-
sittäisen lohkareen kohdalla varmaa
tulkintaa ei voida tehdä siitä, kumpaan
luokkaan näyte kuuluu. Mahdollista
on, että smaragdin kiteytyminen on
tapahtunut tektonisesti kontrolloidus-
sa ympäristössä mm. lähellä kivilajien
kontaktia. Sivukivi voi olla myös gneis-
si, jolloin se kuuluisi liuske-luokkaan.

Raman-määritykset
varmistivat

Kauhajoen näyte tutkittiin toisella näy-
tettä tuhoamattomalla menetelmällä,
ramanspektrometrillä. Tutkimuksen
teki Joel Dyer. Ramanspektrometrin
toiminta perustuu voimakkaaseen la-
servaloon, joka kulkee materiaalin läpi,
jolloin erittäin pieni määrä (käytännös-
sä miljoonasosa) valosta siroaa muut-
taen aallonpituuttaan. Laitteessa suo-
datetaan pois muuttumaton valo, ja
jäljellä oleva heikko sironta hajautetaan
aallonpituuden mukaan x-akselille ja
intensiteetti esitetään y-akselilla. Näin
saadaan ramanspektri, joka kertoo ke-
miallisista sidoksista tutkittavassa ma-
teriaalissa. Kauhajoen smaragdia tut-
kittaessa Joel huomasi ensimmäiseksi
voimakkaan luminesenssin, jo muuta-
man sekunnin otoksessa. Joel suoritti
normaalin raman-tutkinnan, joka
osoitti että kyseessä on berylli sekä pit-
kän ramanajon, jossa tuli lisäksi esille
kolmenarvoisen kromin viivoihin viit-
taavia piirteitä. Joel vertaili raman-
spektrin tuloksia myös muihin julkais-
tuihin tutkimustuloksiin.

Tutkimustulosten johtopäätöksenä
on, että kyseinen vihreä berylli on luo-
kiteltavissa smaragdiksi. Se on tähän
mennessä Suomen suurin smaragdi.
Löytö antaa uskoa siihen, että tulevai-
suudessa voidaan löytää vielä useita
merkittäviä jalokiviesiintymiä.

Kauhajoen beryllin luminesenssispektrissä näkyy 684,7 nanometrin kohdalla kromin (Cr3+)
luminesenssi. Kuvassa x-akselilla on aallonpituus ja y-akselilla intensiteetti. Kuva ja tutki-
mus Joel Dyer
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KIVI ITSEKIVI ITSE
H

elsingissä on taidegalleri-
oita ja museoita melkein
joka korttelissa, mutta
luonnonkivistä tehtyjä
teoksia niissä näkee har-

voin. Eiran uudessa Albert IX galleri-
assa oli huhtikuussa Timo Pyhälän ki-
viveistosten näyttely “Tuhannen ja yh-
den miljoonan vuoden tarinoita”.

Taide on sitä mikä saa mielen liik-

keelle. Kiinnostavat luonnonkivetkin
voivat näin vaikuttaa. Kiinalaiset mie-
tiskelyä edistävät puutarhakivet ja ja-
panilaiset suisekit luonnon syövyttämi-
ne muotoineen ovat lähellä Pyhälän
taidetta.

Perinteisissä kiviveistoksissa kivi on
hakattu ja hiottu ihmisen, eläimen tai
jonkin abstraktin mallin mukaan. Py-
hälän veistoksissa luonnonkiven omia

Veistosten aiheena

Kari Kinnunen

rakenteita ja värejä on korostettu hio-
malla ja kiillottamalla. Ne ilmentävät
kiven syvintä olemusta niin kuin kivi-
harrastaja sen näkee.

Korukivissä taiteilijan käyttämä hi-
ontamuoto tunnetaan barokkihionta-
na. Se on kuin käsintehtyä rumpuhi-
ontaa kiven omilla ehdoilla. Moniin
korukiviin se sopii standardimaista
pyöröhiontaa paremmin. Mutta ko-
runtekijälle näin hiottu korukivi on
haastava istutettava. Pyhälän metriluo-
kan kiviveistoksiin verrattuna barok-
kikorukivet ovat vain senttimetrien
kokoa. Tekeekö suuri koko kivistä tai-
detta? Vai se, että kivet ovat esillä tai-
degalleriassa?

Timo Pyhälä on itseoppinut kuvan-
veistäjä, kiviharrastaja, muusikko ja IT-
suunnittelija. Hän on hakenut oppin-
sa Helsingin Tattarisuon kiviveistämöl-
lä työskenteleviltä kuvanveistäjiltä ku-

Pallokiveä (syenodioriittia) ja graniittia. Veistos Timo Pyhälä. Kuva: Kari Kinnunen

8 Kiviharrastajan Kuvalehti
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ten Antero Koskiselta. Taiteilijan veis-
tokset on tehty Tattarisuon veistämön
laitteilla.

Taiteilijan mukaan ”halkeamat ovat
kivenveistäjän painajainen”. Hän on
joutunut kuumentamaan kiviä, jotta
epoksiaines imeytyisi halkeamiin. Pi-
kaliimat toimivat joskus myös huo-
neenlämpöisiin kiviin.

Timo Pyhälän aikaisemmasta näyt-
telystä on kerrottu Kivessä 1/2014.
Taiteilijan opettajan Antero Koskisen
Helsingin Vuosaaren lohenpunaisten
marmorikivien veistoksista on kirjoi-
tettu Kivessä 4/2008 ja 1/2012. Suo-
messa taiteilijan veistoksia on ollut esil-
lä 22 taidenäyttelyssä. �

Dioriittia, kvartsiittia, marmoria ja amfiboliittia. Veistokset Timo Pyhälä. Kuva: Kari Kinnunen

Pallokiveä, marmoria, dioriittia, malmikiveä ja porfyyriä. Veistokset Timo Pyhälä. Kuva:
Kari Kinnunen
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P
äädyin tekemään luon-
nontieteiden kandidaatin-
työni Helsingin yliopiston
geologian osastolla Sri
Lankan jalokivistä, koska

yliopistolle oli tuotu erä raakakiviä
erään yliopiston työntekijän tuttavan
kautta. Jalokivet oli kerännyt Sri Lan-
kasta paikallinen kivenhioja. Jalokivet
olivat perimmäinen syy miksi hakeu-
duin aikoinani opiskelemaan geologi-
aa yliopistoon, joten aiheen valinta oli
ilmeinen.

Koska saapuneet näytteet oli lajitel-
tu silmämääräisesti, niin oli hyvä olet-
taa, että virhemäärityksiä oli paljon.
Heti ensimmäistä kertaa kiviä tarkas-
tellessa löytyikin muutamia omamuo-
toisia kappaleita, joiden kidemuoto ei
vastannut niiden näytepussiin kirjoi-
tetun mineraalin kidemuotoa.

Jalokivien määritys lähti liikkeelle
yksinkertaisista ja helpoista, mutta te-
hokkaista saatavilla olevista keinoista.
Tarkkoja vaakoja oli yliopistossa hel-
posti saatavilla, joten määritys aloitet-
tiin ominaispainosta. Ominaispaino
haarukoi mineraaleja tehokkaasti eri
ryhmiin. Ohjaajallani Pasi Heikkilällä
oli XRF-laite, jolla saatiin selville näyt-
teiden alkuainekoostumus. Siten voi-
tiin arvioida mineraalin kemiallinen
kaava.

SEM EDS -menetelmää tai raman-
spektroskopiaa ei käytetty niiden sen
hetkisen saatavuusongelmien vuoksi
yliopistolla. Näytteiden mineraalit saa-
tiin melko hyvin selville jo pelkästään
ominaispainon, XRF:n ja ulkoisten
piirteiden perusteella. Gemmologisin
laittein, kuten refraktometrillä määri-

Srilankalaisen
raakajalokivierän
tunnistaminen

tykset olisivat vaatineet näytteiden ai-
nakin osittaista hiomista ja kiillottamis-
ta.

Sri Lankan geologiaa

Sri Lankan kallioperästä on 90 prosent-
tia korkean asteen metamorfisia kiviä
(Ranasighe et al. 2005), ja suurin osa
jalokivimineraaleista on lähtöisin niis-
tä (Dahanayake et al. 1980). Alumii-
nirikkaissa gneisseissä ja granuliiteissa
on kiteytynyt korundia, granaattia,
kordieriittia ja sillimaniittia (Simonet
et al. 2008).

Graniittipegmatiitit ovat tärkeä ja-
lokivimineraalien lähde (Dissanayake
et al. 2000). Sri Lankan pegmatiitti-
juonissa esiintyy usein kuukiveä – kuu-
kiven hohtoa nimitetään adularisoin-
niksi (Dissanayake ja Rupasinghe 1993)
ja muita jalokivimineraaleja kuten be-
rylliä, krysoberylliä, zirkonia ja korun-
dia (Rupasinghe et al. 1994).

Sri Lankan jalokivien emäkivilajit
ovat melko hyvin tiedossa, vaikka isot
kalliokaivokset puuttuvatkin. Tähän
on monia syitä ulottuen tuhansien vuo-
sien perinteistä aina nykyisiin ympä-
ristökysymyksiin.

Sri Lankan jalokivikaivokset ovat
pääasiassa irtomaassa, joten raakajalo-
kivet ovat pyöristyneitä ja vaikeammin
tunnistettavia kuin kalliokaivoksista
louhitut. Sri Lankassa noin 95 prosent-
tia kaivoslisensseistä on myönnetty al-
luviaalisille, jokisoran peittämille laak-
soille, ja vuoden 1975 jälkeen hanki-
tuista kaivoslisensseistä yli 70 000 on
sijoittunut Ratnapuran alueelle.

Nykyään laaksojen maankäyttö on
pääasiassa riisinviljelyä ja jalokivien et-

sintää. Laajat mäkialueet on stabilisoi-
tu maanvyöryiltä ja niitä peittävät tee-
ja kumiviljelmät. Myös mäkialueet ovat
jalokivirikkaita, mutta kaivostoiminta
siellä on laissa kielletty suurten ympä-
ristöhaittojen vuoksi. (Gunatilaka
2007)

Paikallisen hiojan jalokivierä

Sri Lankasta peräisin oleva jalokivimi-
neraalien raakakivierä oli paikallisen
kivenhiojan toimesta luokiteltu 16. ja-
lokivityyppiin. Ne oli pakattu pussei-
hin seuraavin nimilapuin (kirjoitettu
kuten alkuperäisissä lapuissa).

1. Moonstone: Näytteeseen kuuluu
pegmatiittinen valkoinen maasälvän-
kappale ja pienempiä läpikuultavia
palasia. Maasälpä on valkoista, ja osas-
sa on vaaleansinistä iridisointia.

2. Smoky quartz: Pussin sisältöön kuu-
luu kolme heikosti pyöristynyttä, ja
simpukkamaisten murrospintojen ra-
jaamaa tummanruskeaa läpikuultavaa
savukvartsikappaletta. Suurin pala on
3 cm halkaisijaltaan ja jalokiviluokkaa.

3. Quartz and topaz: Näytteessä on
suurimmin osin omamuotoisia kappa-
leita ja niitä on läpikuultavasta läpi-
kuultamattomaan mustaan.

4. White mix quartz + topaz: Näyttees-
sä on kuusi noin 3 cm halkaisijaltaan
olevaa läpikuultavaa, väritöntä kappa-
letta. Osa on heikosti pyöristyneitä ja
kolmessa on pieniä simpukkamaisia
murroksia.

5. Fluorite mix: Näytteeseen kuuluu 6
oktaedristä mineraalia ja yksi sulaneen
näköinen kappale. Osa on liiloja, mus-

Teksti ja kuvat: Aki Lehtovuori

Kirjoittaja on erityisesti jalokivistä kiinnostunut Helsingin yliopiston geologian pääaineopiskelija.
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Geologinen kartta
Sri Lanka (Ceylon)

Sri Lankan
geologinen kartta
Mustat pisteet kartassa merkitse-
vät maanvyöryjä ja viivoitetut
alueet jalokiviesiintymärikkaita
alueita Gunatlika (2007) mu-
kaan.

Kuvassa näkyvät numeroituina
taulukossa 1 mainitut jalokivi-
kentät.
1: pollonnaruwa,
2: nalanda,
3: Elahera,
4: Kurunegala,
5: Rangala,
6: Kandy,
7: Hanguranketa,
8: Nilgala,
9: Avissawella,
10: Hatton,
11: Nuwara Elliya,
12: Passara,
13: Panadura-Horana,
14: Ratnapura,
15: Haputale,
16: Buttala,
17: Alutgama,
18: Rakwana,
19: Timbolketiya,
20: kataragama,
21: Ambalangoda,
22: Morawaka,
23: Ambalantota,
24: Galle,
25: Matara.

tia ja oransseja. Ne vaikuttivat ”syöpy-
neiltä” lukuun ottamatta sulaneen oloista
kappaletta. Suurin oktaedrinen kide on
noin 4 cm ja pienin noin 2 cm.

6. Mix fancy sapphires: Näyte on laji-
telma 50:stä osanäytteestä. Näytteessä
selkeästi erottuvia värejä ovat sininen,
liila, vihreä, punainen ja musta. Useis-
sa on simpukkamaisia murroksia tai ne

ovat pyöristyneitä, kolme on oktaed-
risiä ja kaksi heksagonista. Keskimää-
rin ne ovat alle 1 cm halkaisijaltaan.

7. White quartz: Näytteeseen kuuluu
3 pyöristymätöntä, väritöntä, läpikuul-
tavaa ja kirkasta kappaletta, joissa kai-
kissa on simpukkamaisia murroksia.
Keskimäärin ne ovat 1,5 cm halkaisi-
jaltaan.

8. Rose quartz: Pussin sisältöön kuu-
luu 3 läpikuultavaa vaaleanpunaista
kappaletta, jotka eivät ole vahvasti pyö-
ristyneitä ja niissä on pieniä simpuk-
kamaisia murroksia.

9. Ruate quartz: Näytteeseen kuuluu
2 raetta, jotka ovat läpikuultavia ja nii-
den sisällä on ohuita tummia säikeitä.
Ne ovat leikatun näköisiä.
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Sri Lankan raakajalokivierän pussien jalokiviä. Numerot viittaavat alkuperäisiin pusseihin. Jokaisesta on valittu yhdestä kahteen näytettä.
Ne on nimetty siten että pussi ja osanäyte on erotettu pisteellä. Samoin muissa kuvissa.

Näytteet järjesteltynä kasvavan tiheyden mukaan. Kuvaajassa
näkyy kuinka mineraalit erottuvat tiheyksien mukaan. Mine-
raalit ovat erivärisinä pisteinä kuvaajassa.

Kumpikin korundiksi määritetty kivi on heksagoninen. Ne ovat
läpinäkymättömiä ja niiden tiheys on korkea.

Näytesarjan keskimäärin tiheimmät kivet ovat zirkonia. Kaikki
zirkonit olivat hyvin pyöristyneitä.

Näytesarjan kuukiveksi määritettyjä mineraaleja. Kuukivissä
b) 1.5 ja c) 1.6 voi havaita heikkoa vaaleansinistä hohtoa,
adularisointia.
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10. White topaz: Näytteen 3 raetta ovat
läpikuultavia. Yksi niistä on likaisen-
ruskea ja osittain iridisoiva, noin 3 cm
pituinen ohut kappale. Kaksi muuta
olivat värittömiä, läpikuultavaa pinnal-
ta sameaa kiveä.

11. Green and yellow sapphires: Pus-
siin kuuluu kaksi heikosti läpikuulta-
vaa vihreää, hyvin pyöristynyttä raetta
ja yksi läpikuultamaton oranssipunai-
nen, heksagoninen kide. Ne ovat noin
1 cm kokoisia.

12. Amethyst: Pussiin kuuluu 5 raet-
ta, jotka ovat liiloja tai sinertäviä, läpi-
kuultavia, alle 1 cm kokoisia ja ne ovat
pyöristyneitä.

13. Tourmaline: Pussissa on 7 kiveä,
joista 6 on mustia tai voimakkaassa
valossa ruskeankellertäviä ja hyvin pyö-
ristyneitä. Yksi on omamuotoinen hek-
sagoninen kide, jossa on pituussuun-
nassa uurteita. Ne ovat noin 1 cm ko-
koisia.

14. Garnet (pyrope, almandine): Näyt-
teeseen kuuluu läpikuultavia ja punai-
sia tai punaisenliiloja noin 1 cm ko-
koisia rakeita. Niitä on 5 ja yksi on sal-
miakkikuvioinen, kaksi muuta ovat
pyöristymättömiä ja kaksi muuta ovat
pyöristyneitä.

15. Dark, black quartz: Näytteessä on
6 mustaa kiveä. Yksi oli oktaedrinen ja
”syöpynyt” alle 2 cm kokoinen. Yhdes-
sä on prismaattisia uurteita ja se on
heksagoninen. Loput ovat pyöristynei-
tä ja suurimmillaan noin 2 cm kokoi-
sia.

16. Watere (quartz, aquamarine): Pus-
siin kuuluu 7 pyöristynyttä kiveä, joista
4 on kellertäviä ja läpikuultavia. Kol-
me on värittömiä ja läpikuultavia ja
kahdessa on simpukkamaisia murrok-
sia.

Tunnistukset
varmistuivat vasta
laboratoriossa

Kustakin näytepussista valitusta edus-
tavasta tutkimuskappaleesta punnittiin
näytteen massa (m) käyttäen Mettler
Toledo AB204-S -automaattivaakaa,
jolla on 1 mg:n punnitustarkkuus.
Punnituksen jälkeen näytteiden tila-
vuus (V) määritettiin upottamalla
näytteet veteen, lankaan ripustettu-

Granaatteja. a) 14.5 on heikosti läpikuultava ja pyöristynyt, kun taas b) 14.1 on selkeästi
läpikuultava pyöristymätön sirpale. d) 14.4 on hyvin pyöristynyt ja c) 14.3 on heikosti
pyöristynyt ja ne ovat läpinäkymättömiä.

Spinelliksi määritettyjä mineraaleja. Näytteissä d) 6.8, g) 5.1, h) 5.6 ja i) 6.9 näkyy selvä
oktaedrinen kidemuoto ja g) 5.1 ja i) 6.9 näkyy spinellille ominaista syöpymistä. Spinellien
värit vaihtelivat liiloista siniseen ja punaiseen sekä mustaan. Näytteet a) 12.1, b) 12.4, c)
12.2, e) 12.5, ja f ) 12.3 ovat selkeästi pyöristyneitä.
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na punniten syrjäytetty vesimäärä.
Kullekin näytteelle laskettiin tiheys
(ρ=m/V). Veden lämpötila mitattiin
luokkien punnitusten alussa ja lopus-
sa, ja lämpötilan vaikutus huomioitiin
tiheyslaskussa.

XRF-analyysillä (X-ray fluorescen-
ce spectrometry) määritettiin joiden-
kin näytteiden alkuainekoostumus.
XRF-laite oli Thermo Scientific,
Niton XL3t GOLDD+ kannettava
XRF-analysaattori, joka oli kiinnitet-
tynä mittaustelakkaan. Asetuksena
käytettiin geologisille kivi- ja malmi-
näytteille suunniteltua mittaustapaa
(mining-mode) ja vain keskeiset pää-
alkuainekomponentit huomioitiin
tunnistuksen apuna.

Myyjän tiedot
osin vääriä

Näytteiden tunnistamisessa käytettiin
hyväksi näytteiden väriä, ominaispai-
noa, pyöristyneisyyttä, kidemuotoa,
korkeintaan viittä yleisintä alkuainet-
ta ja muita huomioitavia seikkoja ku-
ten lohkeavuutta, murrosta ja optisia
ominaisuuksia. Vertaamalla havaittu-
ja ominaisuuksia, kirjallisuustietoja Sri
Lankan jalokivistä (Dissanayake et al.
2000) ja niiden ominaisuuksista (Ant-
hony et al. 2017), saatiin kullekin osa-
näytteelle alustava mineraalinimi.

Järjestämällä näytteet tiheyden mu-
kaan, ja vertailemalla tiheyksiä mine-
raalien ominaistiheyksiin, saatiin tut-
kitut osanäytteet luokiteltua tiheys-
luokkiin. Valtaosa näytteistä haarukoi-
tuu kvartsille ominaisen 2,65 g/cm3,
turmaliinille ominaisen 2,90–3,22 g/
cm3 ja spinellin ominaisen 3,6–4,1 g/
cm3 tiheyden kenttiin. Kuten tiheys-
diagrammista näkyy, myös kuukiven
(2,55–2,66 g/cm3), topaasin (3,49–
3,56 g/cm3), granaatin (3,58–4,32 g/
cm3) korundin (3,98–4,10 g/cm3) ja
zirkonin (4,6–4,7 g/cm3) viitearvoihin
osuvia näytteitä.

Näytteet, joiden tiheys haarukoituu
välille 2,59–2,63 g/cm3, arvioitiin
kuukiviksi. Osassa sirpaleissa on kuu-
kivelle ominaista vaaleansinertävää iri-
disointia. Eräät ovat pyöristymättömiä
palasia, jotka oletettavasti ovat lohjen-
neet isoimmasta pegmatiittisesta kap-
paleesta. Pyöristymättömyydestä pää-
tellen kuukivet ovat peräisin pegma-
tiitista tai rapakalliosta.

Näytteet, jotka osuvat kvartsin tihe-
ysarvoihin, ovat alkuainekoostumuk-
seltaan lähes puhdasta piioksidia. Lä-
hes puhdas piioksidin koostumus mi-
tattiin myös eräästä tiheydeltään 2,56
g/cm3 näytteeltä. Nämä arvioitiin
kvartsiksi. Näytesarjan kvartsit ovat
pyöristymättömistä omamuotoisista
pyöristyneisiin kappaleihin ja osassa on
simpukkamaisia murroksia. Värejä ovat
läpikuultava, vaaleanpunainen, musta/
harmaa ja sinertävä eli jalokivimuun-
nokset ovat ruusukvartsi ja savukvart-
si. Hieman sinertävässä kvartsissa on
sisällä ohuita säikeitä, jolloin osanäyte
saattaisi olla turmaliinikvartsia. Hyvin
pyöristyneet kvartsit saattaisivat olla

veden kuljettamasta sorasta, kun taas
pyöristymättömät olisivat rapakalliois-
ta.

Osalla turmaliinin viitearvoihin haa-
rukoituneilla näytteistä yleisimmät al-
kuaineet ovat magnesium, kalsium,
alumiini ja pii sekä joissakin näytteissä
myös rauta. Väritykseltään ne olivat
mustia, ruskeita, keltaisia tai hieman
punertavia. Ne ovat vaihtelevasti pyö-
ristyneitä, ei ollenkaan pyöristyneestä
hyvin pyöristyneeseen, ja osassa näkyy
trigoninen kidemuoto ja turmaliini-
maisia pitkittäisiä uurteita. Näiden
ominaisuuksien perusteella näytteet
arvioitiin turmaliiniksi. Turmaliinit,
joissa yleisimmät alkuaineet ovat Mg,

Mineraaleja jotka määritettiin topaasiksi. a) 16.7 näytteessä näkyy topaasille ominainen
simpukkamurros ja b) 10.1 osanäytteessä näkyy iridisointia halkeamassa.

Turmaliiniksi määritettyjä näytteitä. Kiteissä a) 13.4 ja d) 15.4 näkyy selkeä trigoninen
kidemuoto ja turmaliinille ominaisia prismaattisia uurteita. Turmaliini b) 13.7 on täysin
pyöristynyt, mutta c) 15.3 on havaittavissa pyöristynyt trigoninen kidemuoto.
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Ca, Al ja Si, ovat draviittia ja turmalii-
nit, joissa Fe, Al ja Si, ovat schorlia.

Spinellin tiheyden viitearvojen lähel-
le osuneet näytteet ovat usein puner-
tavia, vaaleanpunertavia, mustia, liilo-
ja, läpikuultavan liiloja ja sinertävän-
liiloja. Osassa näkyy myös selkeä ok-
taedrinen kidemuoto. Jotkin osanäyt-
teet vaikuttavat myös syöpyneiltä.
Näytteet ovat yksinomaan magnesiu-
malumiinioksidia. Yhden kiven tiheys
on spinellin viitearvoista alhaisempi,
mutta koska se on magnesiumalumii-
nioksidia sekä oktaedrinen ja pinnalta
”syöpynyt”, niin senkin arvioitiin kuu-
luvan samaan ryhmään. Toinen sa-
maan ryhmään arvioitu, tiheydeltään
poikkeava kivi on sinertävän liila, koh-
tuullisesti pyöristynyt ja sekin on mag-
nesiumalumiinioksia. Näiden perus-
teella ne arvioitiin spinelliksi. Pyöris-
tyneisyyden perusteella spinellit ovat
peräisin veden tai maanvyöryjen kul-
jettamista esiintymistä.

Topaasiksi arvioiduissa näytteissä
useimmat osuvat topaasin viitearvojen
haarukkaan. Ne ovat läpikuultavia ja
yhdessä on iridisointia. Ne kaikki koos-
tuvat alumiinisilikaatista. Pyöristyneis-
sä näytteissä on osassa simpukkamai-
sia murroksia. Näytteet voisivat olla
peräisin veden ja maanvyörymien kul-
jettamista esiintymistä.

Granaatiksi arvioidut näytteet jää-
vät granaatin tiheyden viitearvoista hie-
man alakanttiin. Niiden värit ovat rus-
keanpunaisesta ja läpikuultavanpunai-
seen. Ne ovat hieman tai ei ollenkaan
pyöristyneitä, mutta omamuotoisia
kiteitä ei ole havaittavissa. Näytteet
ovat rauta-magnesium-kalsium-alu-
miinisilikaatteja tai rauta-magnesium-
alumiinisilikaatteja eli almandiinia.
Yksi on huomattavasti granaatin tihe-
yden viitearvojen alapuolella ja sen ylei-
simmät alkuaineet ovat Ca, Al ja Si.
Tämä saattaisi olla zoisiittia tai gros-
sulaaria. Koska näytteet olivat sirpale-
maisia ja heikosti pyöristyneitä, ne voi-
sivat olla maanvyöryjen synnyttämistä
esiintymistä.

Kaksi tiheydeltään yli 4,00 g/cm3

olevaa näytettä ovat selvästi heksago-
nisia, hieman pyöristyneitä ja toinen
on punainen ja toinen keltainen/vih-
reä. Molemmat ovat alumiinioksidia,
jolloin mineraaliarvioksi muodostui
korundi. Korundi on hyvin kova mi-

neraali, jolloin ne saattaisivat olla pe-
räisin veden tai maanvyörymien kul-
jettamista esiintymistä.

Viisi näytettä oli osittain läpikuul-
tavia, vihreitä, keltaisia tai mustia ja
neljä niistä oli hyvin pyöristyneitä.
Kaikki viisi olivat zirkoniumsilikaattia,
jolloin mineraaliarvioksi muodostui
zirkoni.

Jalokivien osto
Sri Lankassa riskipeliä

Saatujen tulosten mukaan näytteet ovat
kvartsia (ruusukvartsi, savukvartsi, tur-
maliinikvartsi), kuukiveä, spinelliä,
turmaliinia (schorl, draviitti), granaat-
tia (grossulaari, almandiini), korundia
ja zirkonia. Kyseiset mineraalit voivat
syntyä metamorfisten prosessien kautta
ja sopivat Sri Lankan geologiseen pro-
fiiliin. Vastaavia mineraaleja löytyy
muun muassa Ratnapurasta (granaat-
ti, kordieriitti, korundi, kvartsi, spinel-
li, topaasi, turmaliini, zirkoni), Elahe-
rasta (granaatti, kordieriitti, korundi,
spinelli, zirkoni) ja Ambalangoasta
(kuukivi).

Kivilajikirjon, kulkeutumismatko-
jen ja todennäköisten rikastumisympä-
ristöjen perusteella tutkitut näytteet
olisivat ympäri Sri Lankaa eivätkä yh-
deltä alueelta. Näytteiden alkuperäinen
luokittelu oli osin virheellinen ja useat
arvottomimmiksi luokitellut mineraa-
lit olivatkin arvokkaampia tai päinvas-
toin. Esimerkiksi ametisti ja spinelli
sekoittuivat tässä jalokivenhiojan raa-
kakivierässä usein keskenään siten, että
spinelliä pidettiin ametistina.

Jos Sri Lankassa ostaa raakajaloki-
viä, ne ovat enimmäkseen pyöristynei-
tä ja vaikeasti tunnistettavia. Kauppo-
ja pitää tehdä hyvin harkitusti, sillä
ostopaikoissa ei voi käyttää tunnista-
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Kvartsiksi määri-
tettyjä mineraaleja.

a) Näytteessä 8.2
oli vaaleanpunainen
sävy, jolloin se on
ruusukvartsia.
b) 9.1 näytteen
sisällä on ohuita
säikeitä ja se on
turmaliinikvartsia.
c) 2.1 on savukvart-
sia ja d) 3.10 näkyy
selkeä kvartsin
kidemuoto.

miseen laboratoriolaitteita. Kandityös-
säni tutkitut raakakivet eivät tulleet
varsinaiselta raakakiviä myyvältä tahol-
ta, vaan niitä käsittelevältä kivenhio-
jalta, joten on vaikea ottaa suoraan
kantaa jalokivimyyjien luotettavuu-
teen. Toisaalta, jos kivienhiojan luoki-
tus on näin epäluotettava, niin jopa
hiottuja kiviä saatetaan myydä har-
haanjohtavasti.
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Vladi Marmo

V
iime vuoden lopulla

menin tapaamaan Kin-
nusen Karia, joka oli jää-

mässä GTK:n tutkimusla-
boratoriolta eläkkeelle. Tie-

dossa olisi mukavaa jutustelua ja muis-
teloita, kun Kari käy läpi vuosikym-
menien ajan kertyneitä kivinäytteitä,
joista osa päätyisi tämä jutun kirjoit-
tajalle.

Koska olen jo muutaman vuoden
ajan opiskellut ja harjoitellut malmi-
geologiaa ja malmimikroskopiaa, otin
mielenkiinnolla vastaan eri puolilta
maailmaa olevia pintahieitä. Näitä tu-
lee itsekin valmistettua säännöllisesti
pikku laboratoriossani Merikarvian
Tuorilan kylässä. Yksi lahjoitetusta
malmikivieristä oli pahvisessa pikku-
lokerikossa, ja osasta näytteitä oli yksi

Joel Dyer

pinta hiottu. Nämä olivat kuulemma
“Vladin Venäjän kiviä”, jotka Kari oli
80-luvulla perinyt paremmille kivi-
maille lähteneeltä malmigeologilta.
Kari oli kuljettanut niitä sen jälkeen
uskollisesti mukanaan, vaikka työhuo-
neen parissa muutossa tavaroita oli
muutenkin liikaa. Enempää tietoa “pö-
lyttyneistä kivistä” ei ollut kuin se, että
ne olivat ehkä 1950- ja 60-lukujen
ajoilta tai vielä vanhempia.

KUKA OLI VLADI MARMO?

Noiden venäläisiksi arvailtujen kivien
alkuperäinen omistaja oli Vladi Mar-
mo, Geologian tutkimuskeskuksen yli-
johtaja 1960–69. Vladin isä oli Wil-
helm F. Forsblom ja äiti venäläinen
Vera Nefedjeva. Vladi itse oli syntynyt
Venäjän Orelissa vuonna 1914. Mer-

killistä kyllä, tämän tarinan päähenki-
lön nimi oli vuoteen 1935 Forsblom,
ja sen jälkeen eksoottiselta kuulostava
Vladi Marmo. En tiedä miksi nimi
muuttui tuolloin ja tämäkin värittää
upean ja monipuolisen henkilön elä-
mää.

VM oli varsin karismaattinen ja toi-
melias henkilö. Sotavuosina hän johti
kaukopartiojoukkuetta, mutta jostakin
syystä Mannerheim ei myöntänyt hä-
nelle suurinta kunnianosoitusta, vaik-
ka partiotehtävät tuottivat hyvin tär-
keitä tiedustelutietoja ja tehtävät syvällä
rajan takaa olivat varsin vaarallisia. VM
oli myös urheilumiehiä ja edusti Suo-
mea koripalloilussa vuoden 1939 EM-
kisoissa. Lisäksi Marmo toimi vuosina
1963–1967 Suomen filatelistiliiton
puheenjohtajana ja muissa luottamus-

Tästä seikkailu alkaa, muutamasta Vladi Marmon mysteerinäytteestä. Kuva Joel Dyer

ja Sierra Leonen kivet
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tehtävissä. Hänen kohtalonhetkestä
kerrottakoon myöhemmin tässä jutus-
sa, jos lukijat malttavat vielä hetken
viettää tämän mysteerin selvitystarinan
seurassa.

MISTÄ MYSTEERIKIVET

OIKEIN OLIVAT PERÄISIN?

Aloin tutkia kymmenkuntaa näytettä
toimistollani, joka ehkä atk-asiakkais-
tani vaikuttaa enemmänkin oudon
“rohvessoorin” tiedeluolalta pölyttynei-
ne kivirasioineen, julisteineen, kemi-
ankaappeineen ja mikroskooppeineen
joka puolella, alakerran neliöiden ol-
lessa vain nelisentoista.
Mutta tekemistä pitää
olla, kun odottelee tai toi-
voo loputtomien Win-
dow10-päivitysten latau-
tumista ja niiden mah-
dollisesti onnistunutta
asentumista.

Joka tapauksessa, asia-
kastiskillä kun pyörittelin
kiviä luupin kanssa, ero-
tin maalattuja merkintö-
jä monen näytteen poh-
jasta ja Yrisen tuntui tois-
tuvan useasti. Etsin ja et-
sin Googlen kartoista

paikannimeä, muttei löytynyt Venäjäl-
tä eikä mistään muualtakaan tuota ni-
meä. Sitten löysin Googlen tekstihaun
kautta linkin “The Project Yrisen” -si-
vustolle, joka liittyi Sierra Leonen kul-
taesiintymien alustaviin arvioihin. Kat-
soin uudestaan kivien merkintöjä ja
yhdessä luki “Yirisen SL”.

Etsin nyt nimellä Yirisen – huomat-
kaamme yhden kirjaimen tärkeä mer-
kitys – ja alkoi löytyä monia linkkejä
liittyen Sierra Leonen geologian sekä
malmivarantoihin. Eli huomio siirtyi
nyt Venäjän tundroilta kohti Afrikan
trooppisempia maisemia. Näin talvi-

pakkasissa tätä kirjoitettaessa tämä
nojatuolimatka lämmittääkin mieltä.

SIERRA LEONEN

GEOLOGIASTA JA RIITAISISTA

RIKKAUKSISTA

Sierra Leone on Afrikan länsirannikolla
sijaitseva pienehkö maa, joka on pin-
ta-alaltaan alle neljäsosan Suomen vas-
taavasta, mutta asukkaita on silti enem-
män. Entinen Iso-Britannian kruu-
nunsiirtomaa itsenäistyi vuonna 1961.

Noin 60 prosenttia väestöstä saa
elantonsa maataloudesta, loput palve-
luista ja teollisuudesta pieni osa. Kui-

tenkin jo 1900-luvun al-
kupuolella kultaa huuh-
dottiin merkittäviä mää-
riä keskisissä osissa maa-
ta, juuri Yirisen-sivujoen
alueella sekä pohjoisem-
pana, kunnes toiminta
kuihtui kannattamatto-
mana.

Alluviaalisia timantte-
ja on löytynyt Sierra Leo-
nesta jo 1930-luvulla, ja
1990-luvulle mentäessä
työskenteli maan väes-
töstä tavalla tai toisella
jopa  14  prosenttia kai-

GTL:n johtajan vaihdos vuonna 1960. Oikealla Aarne Laitakari ojentaa hallituksen puheenjohtajan
nuijan Vladi Marmolle. Kuva: Erkki Halme, GTK

Vladi Marmon piirroksia malmimikroskoopilla
tarkastelluista Sierra Leonen pintahieistä. Kuva: Bulletin no 1
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vosalalla. Timanttien ja muiden luon-
nonrikkauksien tuloista suurin osa
meni kuitenkin kaivosyhtiöiden tas-
kuun ja tämä sekä siitä seuraavat le-
vottomuudet johtivat lopulta veriseen
sisällissotaan vuosina 1991–2002. Sota
runnoi pahasti elämää maassa ja vasta
2010-luvulla on maa nähnyt hieman
edistystä.

On ironista ja kovin surullista, että
Sierra Leone merkittävine kulta-, alu-
miini-, rauta- ja timanttivaroineen on
yksi maailman kaikkein köyhimpiä
valtioita, vaikka se kuuluu maailman
kymmenen suurimman timantintuot-
tajan joukkoon. Ongelmina ovat puut-
teellinen lainsäädäntö, korruptio ja sa-
lakuljetus. Suurin Sierra Leonessa löy-
tynyt timantti oli kooltaan noin 970
karaattia ja näin ollen maailman kol-
manneksi suurin.

Arseenikiisukiteitä kvartsijuonessa. Yirisenin kulta-alue, kuva-ala 1 mm. Kuva: Joel Dyer

Marmon ottama maisemakuva Bulletinissa no 1.

HISTORIASSA TAAKSEPÄIN

KOHTI SERPENTIINISIÄ

VIHREÄLIUSKEIDEN KUKKULOITA

Vladi Marmo pyydettiin 1950-luvun
alussa silloisen Sierra Leonen hallituk-
sen toimesta kartoittamaan maan kes-
kiosan geologiaa sekä mineraalivaran-
toja. Tuolloin oli VM jo väitellyt toh-
toriksi, ja hänen maineensa sekä taita-
vana mineralogina ja petrologina että
innokkaana kenttätyömiehenä lienee
kulkeutunut Sierra Leonen siirtomaa-
hallinnon tietoon eri kanavien kautta.

Mysteerikivien selvitystyössä ilmeni,
että Sierra Leonen tuoreen geologisen
tutkimuslaitoksen ensimmäisten kah-
den bulletinin tutkimuksista vastasi
juurikin VM, aluksi myös hänen brit-
tiläinen kollegansa N.W. Wilson.
Nämä teokset kirjoittaja onneksi sai

luettavakseen kirjaston kaukolainoina
ja niiden karttaliitteistä löytyivät myös
tarkat sijainnit Yirisen-nimiselle ja
muille mielenkiintoisille alueille.

Vuosina 1953–1957 VM kartoitti
tiiminsä kanssa Suma Mountains ja
Kangari Hills -alueen geologiaa ja re-
sursseja. Tämä vinosti pohjoinen–ete-
lä suunnassa kulkeva kukkulajono si-
jaitsee nykyisen Eteläisen Maakunnan
Tonkolili ja Bo -piirikuntien alueella.

Ensimmäisen Bulletinin No. 1:n
kohteena oli pohjoinen Suma Moun-
tains, jonka pohjoiskärjessä olevia kul-
taesiintymiä on vasta viime vuonna
ruvettu poraamaan. Täältä on peräisin
malminäyte, jonka pohjassa luki osin
pois kulunut merkintä Da(la)kuru,
mikä sijaitsee lähellä Lake Sonfonin
kansallispuistoa, mutta Googlen kar-
tassa kulkee väärällä nimellä Darakuru.
Näiden asioiden selvittämiseen meni
pari pitkää päivää, ja monta kompas-
tuskiveä sattui tiedon polun varrella.

Eteläisempi Bulletin 2:n kartoitus-
alue on Kangari Hills ja sielläkin suo-
ritetaan nykyisin paljon malmietsintää.
Näillä tutkimusalueilla on vihreälius-
keita sekä serpentiniittejä. Paikalliset
kivilajit ovat osin yli kahden miljardin
vuoden ikäisiä. Juuri tällaisista kivila-
jiympäristöistä löydetään usein mo-
nenlaisia malmeja. Mieleen tuleekin
Outokummun seudun serpentiniittien
rikkaudet sekä vihreäliuskeet muualla
Suomessa.

TARKKASILMÄINEN

KENTTÄMIES JA AHKERA

KIRJOITTAJA

En viitsi kyllästyttää lukijoita tutkimus-
alueiden loputtomilla geomorfisilla
sekä mineralogisilla yksityiskohdilla ja
eri tieteellisillä johtopäätelmillä. Wil-
sonin kuivahkon Bulletin No. 1:n jäl-
keen oli raikasta lukea Marmon erit-
täin sujuvaa ja hyvin kirjoitettua Bul-
letin No. 2:ta. Mutta totista työtä oli
lukea tämäkin teos ensimmäisestä vii-
meiseen sanaan, sillä asiaa ammuttiin
laidan täydeltä koko ajan armottomas-
ti. Vladi Marmo oli erittäin tarkkasil-
mäinen mies, joka tarkasteli yhtä tai-
tavasti kaukaisia geologisia muodostel-
mia ja mullistuksia, kuin yksittäistä
kiveä kädessään.

Kenttätutkimusten tueksi avustajat



19MINERALIA   �   2  / 2018

valmistivat lisäksi paikan päällä maas-
tossa tuhansia ohut- ja pintahieitä, jotta
voitaisiin saman tien tunnistaa mine-
raaleja sekä tärkeitä rakenteita mikro-
skoopin alla. Nimiä ja termejä sateli
tekstissä joka suuntaan ja kaikesta nä-
kee, että VM oli joka suhteessa tosi-
ammattilainen henkeen ja vereen. Jul-
kaisuja hän oli kesken jääneellä ural-
laan kirjoittanut yli sata ja joitakin näis-
tä on ladattavissa ilmaiseksi GTK:n
Hakku-palvelun kautta.

ROHKEUTTA JA

TARMOKASTA KENTTÄTYÖTÄ

VIIMEISEEN ASTI

Vladi Marmo palasi Sierra Leonen vuo-
siensa jälkeen Suomeen ja kuten mai-
nittua, toimi GTK:n johtotehtävissä,
jatkaen samalla omaa tutkimustyötään.
Kun on tottunut siihen, että jo jonkin
aikaa GTK:ta yhtenä valtion laitoksis-
ta ovat ohjanneet enemmän tulosjoh-
toisuus ja nykykriisit kuin varsinainen
tutkimustyö itseisarvona, on VM eri-
laisuudellaan raikas tuulahdus kadon-
neiden aikojen ja klassisen mineralo-
gian koulutuksen henkeä. Ylipäätään
nykyisin on tutkimustyö ympäri maa-
ilmaa valtavien ja osin ristiriitaisten
paineiden sekä vaatimusten ja samalla
mullistusten alaista.

Erilaisten raaka-aineiden tarve tek-
niikan kehittyessä sen kun vain lisään-
tyy, koska pelkkä tehokas kierrättämi-
nen ei riitä. Joten malminetsintä lie-
nee jatkossakin tärkeä osa tutkimuslai-
tosten työtä. Suomi on joissakin asi-
oissa jopa edelläkävijä näihin asioihin
liittyen ja Marmon ajoista kansainvä-

lisyys on vain lisääntynyt.
Olikin hämmästyttävää kuulla, että

vielä GTK:n ylijohtajana VM teki it-
sekin innokkaasti kenttätutkimusta,
eivätkä vain hänen alaisensa. Kenttä-
työn ja ulkoilman kutsu koituikin ta-
vallaan Marmon kohtaloksi. Kun hän
oli autolla palaamassa eräältä kenttä-
reissultaan, hän joutui väistämään
ojaan, estäen törmäyksen vastaantule-
vaan autoon, jossa oli perhe kyydissä.

Mielestäni tämäkin teko heijastaa
Vladin suurta rohkeutta ja epäitsekäs-
tä suoraselkäisyyttä. Tehdessään jota-
kin muiden puolesta hän uhrasi oman
henkensä. Voi vain miettiä mitä kaik-
kea merkittävää uransa huipulla me-
nehtynyt Vladi Marmo olisi vielä saa-
vuttanut, jos hänen elämäntarinansa
olisi saanut jatkua.

Kai Hytönen on julkaissut VM:n
muistokirjoituksen American Minera-
logist -julkaisun numerossa 57 (s. 644–
647). Muistokirjoituksessa mainitaan
Marmo energiseksi ja urheilulliseksi il-
mestykseksi, joka loi välittömyydel-
lään, ripeydellään ja kielitaidoillaan
suuren vaikutuksen ympärillään ole-

viin. Itse pidän “Vladin Venäjän kiviä”
nyt yhtenä hienoimmista aarteistani,
joiden mukana kulkee kiehtova tarina,
joka kannustaa eteenpäin haastavina
hetkinä.
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ta-alue, kuva-ala 2–3 mm. Kuva: Joel Dyer
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Seppo J. Partanen

Seppo Mauno –
uuden polven elinkautinen

M
ikä saa miehen jättä-
mään kaiken ja muut-
tamaan kullankaiva-
jaksi Lappiin. Se ei ole
kultakuume tai halu

rikastua, ne haaveet eivät jaksa kauas
kantaa. Vapaus se ehkä on, vapaus kul-
kea omia polkuja, nähdä ja kokea eri-
lainen maailma ja luonto, oppia elä-
mään niillä eväillä, jotka reppuun on
pakannut. Tämän valinnan on tehnyt
Seppo Mauno Vuotson Tankavaaras-
ta. Yli 30 vuotta sitten hän jätti kolmi-
vuorotyönsä etelän tehtaissa ja muutti
pohjoiseen. Se avasi hänelle uuden
maiseman ja maailman, jossa elämistä
ei ole hetkeäkään tarvinnut katua.

Sepe on saavuttanut virstanpylvään,
jolloin häntä voi kutsua kultamiesten
termein elinkautiseksi. Hänestä on kas-
vanut uuden sukupolven ikoni, jonka
pitkä, valkoinen parta ja rauhallinen
olemus kertoo kaikkialla maailmassa
kullankaivajasta, erämaan asukista.  Ar-
vioin Lemmenjoen edesmenneitä ve-
teraaneja muistellessani, että elinkau-
tiseksi kasvaminen vie 30-40 vuotta.
Siihen mahtuu mittaamaton määrä
kaamoksen pimeyttä, kesäyön aurin-
gon valoa, sadetta ja hellettä, pakkasta
ja lumipyryä, loppuun kulutettuja ku-
misaappaita, hakkuja ja lapioita. Löy-
detyn kullan määrällä ei ole mitään
apua arvonimen ansaintaan. Merkitys-
tä sen sijaan on sillä, että tulee toimeen
sillä kullalla, jota löytyy tai on löyty-
mättä.

”Hetkeäkään en vaihtaisi pois. Jos
olisin jatkanut opintojani, istuisin jo-
nakin pienenä byrokraattina valtion
pulpetissa siirtelemässä papereita pi-
nosta toiseen”. Näin elämänsä vaihei-

ta tilitti 1980-luvun alussa Raumalan
Nipa Tankavaaran ranskalaisten turis-
tilauman keskellä. Nipalla oli tuolloin
takanaan 40 vuoden kultamiesura
Lemmenjoella ja jokunen vuosi ”hän-
tien pesijänä” matkailijoiden parissa.
Seppo Mauno on elänyt samankaltai-
sen elämän, johon tuttavuus Nipaan
ja muihin vanhoihin kultalegendoihin
antoi hyvän suunnan. Samansisältöi-
nen on myös Sepon tilitys elämän va-
linnoista vakiotyön ja kulkurielämän
välillä.

Sepon juoksurata askelmerkkeineen
oli valmiiksi rakennettu syntymäpai-
kan ja -ajan perusteella. Hän syntyi
Pohjois-Kymenlaaksossa Kuusankos-
kella elokuussa 1948 tehtaiden varjos-
sa ja tuoksussa. Kansakoulun jälkeen
seurasi Kymiyhtiön ammattikoulu ja
työura Voikkaan paperitehtaan kolmi-
vuorotyössä 16 vuotiaana. Edessä oli

turvallinen rata, jota olisi saattanut
juosta elämän loppuun asti. Uusi työ-
paikka löytyi 1971 Porvoosta Nesteen
petrokemia- ja muovitehtaalla. Mutta
jotakin elämästä puuttui ja sitä hän etsi
luonnosta, kirjoista ja lehdistä, ja ne
johtivat uusiin kokemuksiin.

Lappi houkutti, kulta koukutti

Lappi ja sen tunturit vetivät puoleensa
ja sieltä löytyi uudenlainen, kiehtova
maailma. Tutuksi tulivat Sevettijärven
kalavedet ja Saariselän retkipolut, jot-
ka Kullervo Kemppinen nosti kirjois-
saan esille. Kun ajankohta oli 1973-75,
ei Lapin retkeilijä voinut välttyä kul-
lankaivun ja kultamiesten kohtaami-
selta. Elettiinhän tuolloin kullankaivun
uutta nousukautta vuosikymmenien
hiljaiselon jälkeen.

Tankavaaran kultakylä, kultamuseo
ja kullanhuuhdontakisat olivat muu-

20 Kiviharrastajan Kuvalehti

Seppo Mauno Pekanpäivillä Pihlajamäessä Miessillä. Kuva Kai J. Rantanen
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Sepe korkealla kukkulalla Uralilla Puna-Jasulin maisemissa. Täältä rinteen alapuolelta, veden rajasta etsittiin alabasteria venäläisen ku-
vanveistäjän Anatoli Ovtshinnikovin opastamana Tampereen Kivikerhon retkellä toukokuussa 2010. Kuva: Pauli Välimäki
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Seppo Maunolla on kädentaitoa mm. monenlaisille puutöille. Varsinkin
pahkakuksan valmistaminen on pitkä prosessi. Ensinnäkin jo sopivan pah-
kan löytäminen ja metsänomistajalta luvan sen irrottamiseen on lukunsa.
Pahkan ottaminen kun ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Kuvan desilitran
vetoisen kuksan Sepe on valmistanut Liisa Hertellille 2000-luvun alussa.
Kuva: Liisa Hertell

Tankavaarasta on muodostunut Sepolle koti ja työpaikka. Tämä kuva
on vuodelta 1996, vasemmalta Yrjö Korhonen, Sepe ja Kaj Skogman.
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tamassa vuodessa nousseet Lapin suur-
ten kesätapahtumien joukkoon. Kul-
lankaivajat, retkeilijät, matkailijat ja
kaiken maailman kulkurit kohtasivat
kullanhuuhdonnan MM- ja SM-kiso-
jen aikana Tankavaaran kankailla. Siellä
luotiin myös uusi vauhti kullankaivun
kasvulle sekä Sepon elämälle. Sen mää-
ritteli tuttavuus vanhoihin veteraani-
kaivajiin; Raumalan Nipa, Korhosen
Yrjö, Isä-Jussi Mikkonen ja monet
muut, joiden elämänviisaus oli kypsy-
nyt Lemmenjoen tuntureilla ja kulta-
puroilla.

Ensi kerran Seppo pyöritti omaa
vaskoolia 1976 virtaavassa vedessä Iva-
lojoen historiallisilla kultamailla Kor-
hosenkosken niskalla Appisjoen suun
alapuolella. Työväline tarttui matkaan
Tankavaarassa eikä se ole sen jälkeen
otettaan irrottanut. Seuraavana kesä-
nä Seppo osallistui kullanhuuhdonnan
MM-kisoihin. Siellä oli väkeä enem-
män kuin koskaan ennen presidentti
Kekkosen vetämänä. Sotajoen sivupu-
rolta Vuijemilta etsittiin omaa kultaa
ja etelään palattiin Kullankaivajain lii-
ton jäsenkortti taskussa.

Vuijeminhaarasta tuli Sepon ensim-
mäinen oma kultamaa ja hän sai sinne
valtauksen 1982. Kulta koukutti en-
tistä pahemmin, kun omalta valtauk-
selta löytyi perättäisinä vuosina -84 ja
-85 kaksi isomushippua 16,36 ja 17,04
grammaa. Seppo päätti jättää etelän
kolmivuorotyön ja muuttaa lopullisesti
Lappiin.

Uusille kultamaille

Miltei koko maailman kultamaat avau-
tuivat Sepolle Tankavaarasta alkunsa
saaneiden kullanhuuhdonnan kisojen
myötä. Seppo on ollut mukana noin
40:ssä MM-kilpailussa eri puolilla
maailmaa, vain Itävallan ja Japanin ki-
sat ovat jääneet väliin. Niissä on kerty-
nyt parikymmentä mitalia ja kahdek-
san ykkössijaa.

Kisamatkoilta on karttunut monta
muutakin ainutkertaista elämystä ja
ystävyyttä.  Tutuiksi tulivat Chilkoo-
tin nousu Klondiken kultamaita koh-
ti, sen keskus Dawson City, Australia,
Japani, Kiina, Brasilia, Tahiti, Pääsiäis-
saaret, Amerikan mantereet, Karibia,
Etelämanner, Grönlanti, Huippuvuo-
ret ja lähes kaikki Euroopan kultaken-

Tutun tuntuisia ovat
Klondiken maisemat ja
tunturijärvet kaloineen
Lapin asukkaalle. Ke-
sällä 1989 onnenonki-
jan olemus odotteli vie-
lä harmaata, elinkau-
tisen habitusta. Kuva:
Seppo Maunon kuva-
arkisto

”Klondiken veljekset”
Seppo Mauno, Eero
Laaksonen ja Lasse
Kock ulkoruokinnassa
Klondiken valtaukselle
rakentamansa mökin
pihalla. Kuva todistaa
taas kerran vanhan to-
tuuden, että ”kullan-
kaivulla ei ihan elä, el-
lei välillä syö”! Kuva:
Seppo Maunon kuva-
arkisto

Kulta on Klondikessa
kovemman työn takana
kuin kotipuroilla muun
muassa ikuisen roudan
takia. Tässä Sepe ottaa
lähituntumaa kulta-
kaivoksen maakerrok-
siin. Kuva: Seppo Mau-
non kuva-arkisto

Brasiliassa Sepe (toinen
vasemmalta) tutustui
kullankaivun lisäksi
myös timanttikaivok-
siin Pekka Salosen (toi-
nen oikealta) kaverina.
Kuva: Seppo Maunon
kuva-arkisto
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tät. Seppo oli kesällä 2010 mukana
Tampereen Kivikerhon matkalla Ura-
lilla.

Tässä näyte Sepon muistiinpanois-
ta Brasilian matkalta syksyllä 1991:

7.10. Laivaristeilyllä Rio Negrolla ja Amat-
sonilla, +45 C ja kosteus yli 80 %. Todella
hyvä matka. Työnnettiin laiva pois hiekka-
ja mutasärkiltä, illalla tunnin lento Boa
Vistaan… 9.10. Boa Vistasta 240 km Tepe
Quem Corelian timanttikentille ja tutus-
tuminen timattihuuhtomoihin, illalla pai-
kalliseen ”ilotaloon”…

Kaksi kesää Seppo oli tutustumassa
maailman tunnetuimpaan kulta-aluee-
seen Kanadan Klondikessa:

– Lasse Kockin ja Eero Laaksosen
kanssa hankittiin valtaus ja rakennet-
tiin kämppä. Laajemmin tuon iki-
roudan maan kultakenttiin tutustuim-
me suomalaislähtöisen kullankaivajan,
Jussi Laitisen opastuksella.

– Kokemus oli ainutkertainen, Sep-
po myöntää ja sanoo, että kultaakin
tuli, mutta ikiroudan takia se oli ko-
vemman työn takana kuin kotipu-
roilla.

Takaisin Lapin puroille

Kaikki kullankaivumenetelmät perin-
teisestä lapio-ränni-vaskoolityöstä su-
keltamiseen ja imurointiin sekä kone-
kaivuuseen tulivat Sepolle vuosien saa-
tossa tutuiksi. Toistakymmentä vuotta
hän viihtyi Sotajoen Vuijemilla, noin
15 kilometrin pituisella erämaajoella,
Kutturantien pohjoispuolella. Sieltä
hän muutti Ivalojoen rannalle Surma-
könkään ja Ruikanmutkan maisemiin.

Tässä muutamia poimintoja hänen
kirjaamistaan muistoista vuosilta
1986–1991:

1986, 3.7. Pilvinen päivä, välillä paistoi
aurinko, heikkoja sadekuuroja, tuuli poh-
joisen ja lounaan välillä, +10 C, vesi +8,5–
9 C. Raija toi illalla kaloja, herkuteltiin ja
otin kunnon ruokaryypyt Kataa muistellen.

27.7. Aamupäivä tuhruinen, iltapäivä kir-
kastui, +21 C, vesi +12 C. Hiukka vajaa
kolme tankillista (moottorin polttoainetank-
ki on noin 2,8 litran vetoinen ja se riittää
parin tunnin työskentelyyn), 6,5 g, isoin 1,4,
0,7, 0,4, 0,2; paras päivä tälle kesälle.

1987, 23.5. Kävin tekemässä puita, kylmä
ilma, vesi- ja räntäkuuroja, pari kolme as-
tetta plussan puolella, vesi reilut puoli met-

riä korkealla, tie luminen melkein koko
matkan.

8.6. +5 C, tuuli pohjoisesta, tihkusadetta,
tie huonossa kunnossa, tuli autolla vain
parisataa metriä, leirin pystyttelyä ja tien
kuivattelua, routa ei vielä sulanut joka pai-
kasta kovin syvälle.

11.8. Sateen tuhruinen päivä +7 C. Kävin
Ivalossa hakemassa panelia, poikkesin Las-
sella. Sain huoneen katon valmiiksi, mei-
nasin nukkua kämpässä ensi yön.

29.6. +20 C, aamupäivä pilvetön, iltapäi-
vä puolipilvinen ja tuuli koillisesta. Iltasel-
la ripsi vähän vettä. Vesi +11–14 C. Imu-
roin 4,3 h; 7,390 g / 5,210, 0,700, 0,240,
0,190, 0,160, platina 30 mg.

1994, 15.6. Tuotiin iltasella kamat Ivalo-
joelle Vesan kanssa, venemiehenä Leo Mag-
ga. Vettä satoi koko matkan. Laitoin kodan
yöllä pystyyn. Vesi +10 C, ilma +4 C.

19.6. Tuuli lounaasta, aamulla lännestä,
sadekuuroja +14 C, lupasi etelätuulta ja
poutaa? Snorkkailin yläpuolen valtaukses-
ta molemmat rannat, hurjan näköistä poh-
jaa, kalliota pääasiassa, vähän maita ja osit-
tain imuroitu? Vaskasin länsipuolelta ylä-
osasta rannan kallion rakosista hyvin hie-
noa kultaa,

11.7. Sateinen päivä, tuuli luoteesta, +14
C, vesi +15 C. Entisen montun jatkoa 4,05
h / 3,310 g / 0,7 ja 0,200. Kesän paras päi-
vä.

15.7. Kaunis päivä +23 C, vesi 16–17 C,
ajoin 3,20 h / 0,8 g. Kymmenen kanoottia,
kaksi kulkijaa, saksalaisporukka kolme ka-
noottia särkivät kanootin Saarikorvan ki-
villä, sukeltelin kamoja, korjailivat kanoot-
tia, jäivät yöksi, tarjosivat iltasen.

Kultamäärä 20.6.-15.8. 113,720 g

Kullankaivun maisema muuttui toi-
senlaiseksi, kun Seppo muutti Ivalojo-
elta Tankavaaran Lauttaojan kaivospii-

Kuvat Vesan Luhdan imurityömaalta Ivalojoella.

Kullan etsiminen jokien pohjasta sukeltamalla ja imuroimalla on melko harvinainen kaivumene-
telmä, mutta sitä on Lapin kultamailla käytetty jo 1960-luvun alusta alkaen. Janssonin veljekset
Prollen johdolla sen aloittivat sukellettuaan aiemmin mereen uponneita laivahylkyjä. Sukeltaja
vie imurin letkun joen pohjalle, josta suuttimien, letkun, imurin ja moottoripumpun avulla kul-
tapitoinen maa-aines siirretään rännitettäväksi ja vaskattavaksi.

Seppo Mauno sukelsi kultaa Vuijeminjoella ja Ivalojoella, jossa hänen kaverinaan oli Vesa Luhta.
Vesa löysi Ivalojoen Kultalan suvannosta imuroimalla lähes 59-grammaisen kultahipun. Kuva:
Vesa Luhta

Ponttoonilautta on lainassa Sepeltä. Lautassa
on moottoripumpun lisäksi ränni, jonne kul-
tapitoinen maa imuroidaan joen pohjalta.
Kuva: Vesa Luhta
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riin kesällä 1997. Vaatimaton koti Tan-
kavaaran kultakylässä, kultatyömaa
muutaman kilometrin päässä, askarei-
ta ja palveluksia kultakylälle ja kulta-
museolle ympäri vuoden, matkoja
maailman ja Lapin laidoille, taidokkai-
den kuksien valmistaminen, mukana-
olo kultakisoissa ja muissa kullankaiva-
jien riennoissa, elämä vuodenaikojen
rytmissä. Tankavaaran kaivospiirissä
Seppo kokeili myös konekaivua van-
halla Lokomo-kaivinkoneella.

Uusi kultamaa ”Vanhan kulta”
Vuotson Mäkärärovassa avasi uuden-
laisen pelikentän, jossa aiemmin opi-
tut taidot pääsivät kunniaan ja toivat
tulosta. Seppo Mauno löysi Mäkäräs-
tä 40 vuoden uurastuksen tuloksena
8.8.2017 elämänsä suurimman kulta-
hipun, 30 grammaa. Tällä hän pääsi
kaikkien aikojen suurimpien kultahip-
pujen listalla sijalle 97.

Muutama viikko aiemmin hän löy-
si 13,2 g hipun. Aiemmat isot hiput
16,36 ja 17,04 g olivat Vuijemilta
1980-luvun puolivälissä. Uuden kai-
voslain mukainen kullanhuuhdonnan
jatkolupa on Mäkärässä voimassa vuo-

det 2017–2027. Sepon lisäksi siinä ovat
mukana Marko ja Antti Lauronen sekä
Marko ja Sami Touru.

Elämän antimet

Lapin kullan kutsun ovat 150 vuoden
aikana kuulleet tuhannet ihmiset. Pie-
nen osan heistä pohjoinen luonto ja
elämäntapa on taamonnut lopullises-
ti. Peräpohjola on saanut heistä elin-
voimaa, asukkaita ja asiakkaita kaikil-
le luukuille ja kassoille. Nimilista on
pitkä kultaryntäyksen alusta Lemmen-
joen veteraaneihin; Ervast, Björkman,
Schneider, Gumse, Kajanto, Kangas-
niemi, Kankainen, Korhonen, Kokko,
Kujala, Mäkinen, Nevalainen, Pellinen,
Peronius, Raumala jne.

Seppo Mauno jatkaa tätä luetteloa,
eikä tee sitä yksin; Vesa Luhta, Jukka
Kela, Kai Rantanen, Antti Peronius ja
monet muut jatkavat elinkautiseksi
kasvaneiden ja kasvavien perinnettä.
He ovat valinneet elämäntavan, joka
vaatii sopeutumiskykyä, tietoa ja tai-
toa selviytyä, itsensä tuntemista ja ky-
kyä tulla toimeen vähällä. Harvassa
ovat kauniit ja aurinkoiset päivät, vie-

Tässä juhlitaan Sepen
50-vuotispäiviä Laut-
taojalla Tankavaarassa.
Taustalla joukko van-
hoja tuttuja mm. Pent-
ti ja Anneli Karhunen
äärilaidoilla, Sirkka ja
Kari Merenluoto ja
Antti Peronius. Sere-
nadia juhlakalulle esit-
tävät Jonna Karhunen
ja Maarit Karttunen.
Kuva: Seppo Maunon
kuva-arkisto

Mitalisadetta Ranskan
MM-kisoissa 1998. Is-
tumassa Sepen (oik.) li-
säksi Nummelan Pena
ja Sällilän Seppo.
Kuva: Seppo Maunon
kuva-arkisto

Uusi kultamaa Tankavaaran Mäkärässä nosti
Sepen julkisuuteen ja suurten kultahippujen
historialliselle listalle kesällä 2017. Tässä hän
poseeraa Antti Aarnio-Wihurin ja hippukokoel-
man kanssa kullankaivajien juhlaseminaarin
lehdistötilaisuudessa helmikuussa 2018. Lasi-
vitriinissä olivat ensi kertaa esillä Aarnio-Wi-
hurin kultahiput. Ylinnä kokoelman arvokkain
hankinta, kultahistorian suurin hippu.

lä harvemmassa onnen hetket, jolloin
kova työ palkitaan kultalöydöllä.

Elämän eväät on revittävä pienistä
iloista, luonnosta, ystävistä, hetkestä
kerrallaan.  Seppo on tehnyt töitä Kul-
tamuseolle ja Kultakylälle Tankavaaras-
sa, toiminut oppaana, tehnyt monen-
laisia tarve-esineitä puusta ja paljon
muuta, kuten Lapissa on tapana. Koti
on Tankavaarassa, kultapuroilla ja aina
siellä, mihin päänsä yöksi kallistaa.

Romanttiset kuvitelmat kullankai-
vun onnesta katoavat nopeasti, ja siitä
alkaa sopeutumisen ja kasvamisen aika.
On tultava toimeen sekä kullan kans-
sa että ilman kultaa. Lapin kullan 150-
vuotisesta historiasta tuskin löytyy yh-
tään miestä, joka olisi elättänyt itsensä
pelkällä lapiokaivulla. Sen totuuden
kanssa on opittava elämään.

Yksi asia on jäänyt Seppoa harmit-
tamaan, näin hän sen sanoi Iltasano-
mien haastattelussa helmikuussa 2018:

– Se, etten lähtenyt aikaisemmin.
Meillä on vain yksi elämä, ja sen aika-
na ihmisen pitää saada toteuttaa itse-
ään. Minä olen toteuttanut sitä 33
vuotta!
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Mika Telilän tiistaina 12.6.2018 löytämä 225-grammainen isomus on nimeltään ”Isä Riston opinnäyte pohjan teosta”. Isomushippu on
kaunis, vuosituhansien saatossa hioutunut kultahippu, jossa on näkyvästi mukana kvartsia, kullan äitiä ja emäkalliota. Kuva: Mika Telilä

iistaina kesäkuun 12. päi-
vänä 2018 Mika Telilä löy-
si Lemmenjoelta tiettäväs-
ti tähän mennessä kesän
suurimman kultahipun,

225-grammaisen isomuksen. Koko
150-vuotisen Lapin kultahistorian iso-
musten listalla se ponkaisi kuudenneksi
suurimmaksi.

Mika Telilä kaivoi tämän 225-gram-
maisen Puskuojalta, Kari ja Sirkka
Merenluodon kaivannosta. Paikka on
kaivajalegendan, Niilo “Nipa” Rauma-
lan vanhaa kaivosaluetta, jolta on löy-
detty ennenkin isoja kultahippuja.
Mika kertoo Puskuojan olevan todella
rikasta kulta-aluetta. Isomuslöytö on
Mikan ja Merenluotojen hyvän yhteis-
työn tulos ja siis myös jaettu ilonaihe.

– Koneellinen kullankaivu loppuu
Lemmenjoella kahden vuoden päästä,

Mika Telilän isomuslöytö
heti alkukesästä: 225 g

joten nyt on kaivettava minkä ehtii,
Mika toteaa.

Mika Telilä on kaivanut Lemmen-
joella vuodesta 1970 lähtien; ensin la-
piolla ja vuodesta 1982 alkaen koneel-
la. Myös Telilän vanhemmat ja Ami-
veli ovat kullankaivajia. He kaikki ovat
löytäneet Lemmenjoelta isoja kultahip-
puja.

Mutta mikä nimeksi isomukselle?
Ainahan isoille hipuille on tapana an-
taa nimi. Tällä kertaa nimestä tuli to-
tuttua toisenlainen, se on ”Isä Riston
opinnäyte pohjan teosta”. Nimi tulee
siitä, kun Mika ja hänen isänsä Risto
viime syksynä olivat lopettelemassa
kultatyömaataan ja nostamassa maata
kasalle syvältä jängän pohjasta, kehot-
ti Risto-isä kaivamaan vielä vähän sy-
vemmältä, vaikka Mika luuli jo olevan-
sa pohjassa.

Mika kaivoi vielä sen isän ehdotta-
man puoli metriä ja kas, juuri siinä
kasassa olikin talvehtinut tämä nyt löy-
tynyt 225-grammainen isomus. Siitä
se löytyi.

Mika Telilä kävi keskiviikkona 27.6.
GTK:lla Otaniemessä tutkituttamassa
uusimman 225-grammaisen ja viime
vuonna samoilta tienoilta löytämänsä
228-grammaisen ”Ukkoäijih”-hipun.
Mukana oli myös 12-grammainen se-
kahippu. Kun GTK:lla kolmen tutki-
jan voimin hänen tuomiaan hippuja
tutkittiin, Mika sanoi:

– Nyt te hetken päästä pystyttekin
antamaan vinkin, missä se kullan emä-
kallio on.

Vastaus tuli heti:
– Se on kuule sinulla nyt pala emä-

kalliota jo kädessäsi.
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A
hvenanmaalle voi tehdä
erilaisia retkiä. Itse olin
kesäkuun alussa ison ret-
kueen matkassa tutustu-
massa taideaarteisiin,

vanhoihin kameroihin, majakkaan ja
herkkuihin. Ennen virallista ohjelmaa
poikkesin omin päin Ahvenanmaan
kulttuurihistorialliseen museoon, joka
oli kokenut kokoelmiensa uuden esil-
lepanon.

Erikoisuutena ja harvinaisuuksia si-
sältävänä osana oli fossiilikokoelma.
Siellä on nähtävänä muiden mukana
ahvenanmaalaiset löydöt, sellaiset joi-
ta ei muualta tavata. Vasta viime vuo-
sina on osattu etsiä ja myös löydetty
fossiileja muualtakin Suomesta. Koko-
elman on koonnut Keijo Hiltunen
ruotsalaisen edesmenneen professori
Jan Bergströmin johdolla. Mutta mi-

ten on mahdollista, että juuri meiltä
on löydetty sellaisia eläimiä, joita on
totuttu pitämään muualta päin kotoi-
sin olevina.

Mennäänpä ajassa taaksepäin. Ah-
venanmaalta löytyvät fossiilit ovat
kambri- ja ordovikikausilta, siis ajalta
545–438 miljoonaa vuotta sitten.
Maailma oli ihan erilainen tuolloin.
Mannerlaatta Baltica, johon kuului
suuri osa nykyisestä Skandinaviasta,
sijaitsi kambrikauden aikana lähellä
Etelänapaa. Silloinen ilmasto oli kyl-
mä, voimakkaat tuulet ja sateet olivat
vallitsevia. Paksuja lietekerrostumia
kehittyi peruskallion rapautuessa ja ir-
tonaisten ainesten valuessa mereen.
Näihin kerrostumiin kertyi fossiileja.
Kambrikauden fossiililöydöistä Ahve-
nanmaalla tavallisimpia ovat pienet
lonkerojalkaiset ja niveleläimet. Myös

näiden eläinten erilaisia jälkiä on säi-
lynyt.

Ordovikikaudella Baltica siirtyi lä-
hemmäs päiväntasaajaa. Eläinkuntakin
muuttui. Lämpimässä ja matalassa
meressä muodostui kalkkikiveä. Vedes-
sä oli runsaasti erilaisia elämänmuoto-
ja. Tältä kaudelta tavallisimmat fossii-
lilöydöt ovatkin kotiloita, mustekalo-
ja, piikkinahkaisia ja trilobiitteja.

Ahvenanmaa on pohjoisin piste
maapallolla, josta on löydetty ordovi-
kikauden fossiilisia koralliriuttoja.
Tämä tieto taitaa kuitenkin täydentyä
uusien tutkimusten päästyä vauhtiin.
Kokoelman kokoaja Keijo Hiltunen
kertoi, että sukellustutkimuksia on val-
misteilla ja asialla ehkä ovat tutkijoi-
den apuna ”samppanjasukeltajat”. Elo-
kuussa hän jatkaa Åbo Akademin prof.
Carl Ehlersin kanssa Enklingen ja man-

Jussi Hartoma

Pieni matkakertomus Ahvenanmaalta

Crinoid-merililja on Keijo Hiltusen – tähän asti ainoa maailmassa – kokonaisena löytämä. Elää lämpimissä vesissä, 25 asteisissa. Tästä on
päätelty, että Baltica-manner siirtyi etelämmäksi 20–25 miljoonaa vuotta aikaisemmin mitä oli oletettu. Kuva: Jussi Hartoma

NIVELJALKAISIA JA ONGELMALLISIA
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ner-Ahvenanmaan välisen alueen
kartoitusta ja samoin tutkitaan sii-
tä pohjoiseen olevat runsaslukuisat
luodot ja saaret.

Ja sitten jo tunnetuista löydöis-
tä. Muutamissa tilaisuuksissakin
esillä ollut harvinainen trilobiitti,
Asaphus fennicus on löytynyt vain
Ahvenanmaalta. Se kävi vierailulla
Tampereen kivikerhonkin kivi-il-
lassa. Mikä sitten on trilobiitti,
tämä sukupuuttoon kuollut nivel-
eläin.  Se on sukua rapueläimille ja
hyönteisille ja eli noin 540–270
miljoonaa vuotta sitten. Trilobiiteil-
la oli tukiranka kitiinistä ja kalsium-
karbonaatista ja pituudet vaihteli-
vat yhden ja 70 cm:n välillä. Ne
olivat ensimmäinen eläinryhmä,
joilla oli silmät. Eräillä suvuilla oli
verkkosilmät, mutta osa lajeista taas
oli sokeita, mikä viittasi erilaisiin
elinympäristöihin vesissä ja pohjas-
sa. Kerrottakoon, että tämä Asaphus
fennicus on kuvattu ahvenanmaalai-
seen postimerkkiinkin, samoin toinen-
kin ahvenanmaalainen fossiili, Gastro-
poda Euomopholus.

Eräs luokka on myös erikoinen, ni-
mittäin ongelmalliset fossiilit, sillä sii-
hen kuuluvat kaksi ryhmää eivät muis-
tuta mitään nykyisin elävää eläintä.

Conulariidit olivat pohjalla eläviä pe-
toeläimiä, jotka pyydystivät saaliinsa
myrkkyä sisältävillä pyyntilonkeroilla.
Hyolitha-eläimet puolestaan siivilöivät
ravintonsa suuhunsa vedestä. Molem-
mat suvut ovat harvinaisia, mutta uu-
sia löytöjä on tehty meneillään olevan
projektin aikana Ahvenanmaalta.

Keijo Hiltunen kertoi, että Tukhol-

man Riksmuseetissa kesäkuun alus-
sa ruotsalaiset tutkijat uskoivat, että
mustaa kambrista hiekkakiveä löy-
tyisi myös länsirannikolta aina Vaa-
san korkeudelle saakka. Muutamis-
ta Pohjanmaan rannikon fossiilipi-
toisen mustan kalkki-hiekkakiven
löydöstä on jo tietoa Suomessakin.

Eri puolilta Suomea alkaa löy-
tyä fossiileja, jotka kertovat maa-
tamme kohdanneista suurista muu-
toksista. Vaikkapa se, että 40 met-
rin korkeudesta, meren pinnasta
löytyy fossiili.

Ahvenanmaan museon kokoel-
massa on esillä runsaasti erilaisia
fossiileja, joista monista riittäisi ker-
rottavaa. Lähiaikoina saadaan myös
valtakunnallisesti laaja kokoelma
esille Kumpulaan.

Tällä hetkellä Hiltusen fossiili-
kokoelma on jo massiivinen. Kun
Suomen luonnontieteellisellä kes-

kusmuseolla on noin 3 700 fossiilia,
on Hiltusella noin 14 800 (vuoden
2017 tieto). Ahvenanmaan museo an-
taa vain pienen näytteen siitä, mitä on
löydetty. Mutta mielenkiinto on saa-
nut lisää potkua. Onkin syytä myö-
hemmin kertoa lisää pohjoisista koral-
liriutoista – niin – koralliriutoista!

Trilobiitteja Ahvenanmaan museossa. Etualalla Asaphus fennica. Kuva: Jussi Hartoma

Ensimmäinen Keijo Hiltusen ottama kuva Kambri-
kauden trilobiitista Ahvenanmaan pohjoispuolelta.
Kivi on musta kambrinen sedimentti-hiekkakivi ja
kuvassa on näkyvissä vasta osa pään (Cephalon) kär-
kiosaa eli Glabella. Trilobiitti on n. 25 mm pitkä.
Samassa kivessä on myös kambrinen lonkerojalkai-
nen Mobergella.
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K
eväällä rauhallinen Kem-
peleen rautatien vierus-
tan soratien pyöräily
stoppasi äkkijarrutuk-
seen. Soran seasta silmiin

osui kaunis maasälvän lohkokappale ja
soratien raekokoon nähden jopa koh-
tuullisen kookas. Taskuun asti kivi ei
mennyt mutta loppumatkan kotiin
pyöräilin kivi kämmenellä.

Tämän jälkeen oli tiedossa vähän
innokkaampaa lintujen kuvausreissua,

jos vaikka samalla löytäisi lisää jopa
vähän kookkaampia lohkokappaleita.
No, ei löytynyt, mutta onneksi erilai-
sista linnuista sain kuvia, joten tyhjin
käsin ei kotiin palattu.

Kevät ehti vaihtua kesäksi, lintuja-
kaan ei tahtonut enää nähdä kuten
muuttolintujen sesonkiaikaan. Rauhal-
lisesti kävelin jälleen soratietä katse
maassa Kempeleen rahtiterminaalin
takana.

Katse kiinnittyi pyöreään punerta-

Junantuomia
rautapellettejä
Kempeleellä

Marko Haapala

vaan kuulaan, joka sopivasti jäi ken-
gän kärjen alle. Pakkohan se oli nostaa
käsiin. Lähempää tarkastellen näytti
kuin olisi jotain hematiittipalloa pyö-
ritellyt sormissaan. Tällä kertaa oli
minigrip-pusseja matkassa, joten sin-
ne se kuula talteen meni. Kävely jat-
kui maata katsellen ja näitä kuulia al-
koi tasaiseen tahtiin tulla lisää ja lisää.
Soratien perusväri on vaalea, joten
metallimaiset kuulat oli helppo havai-
ta. Kuulien koko vaihteli 10–20 mm

Kempeleen rautapellettejä. Kolikon läpimitta 24 mm. Kuva: Marko Haapala
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välillä. Lopulta piti jo todeta, että nyt
riittää, ja suuntasin kotia tutkimaan,
mitä kuulat ovat.

Kotona tutkiessa magneetti ei tart-
tunut mutta sormet kyllä sotkeentui-
vat punertavaksi. Lopulta lähetin Kin-
nusen Karille sähköpostia ja vastaus
tulikin äkkiä. Rautamalmipellettejä.
No, helpostihan internetin ihmeellis-
estä maailmasta lisää tietoa löytyi.

Lisää informaatiota tuli myös Petri
Tuoviselta. Rautapelletit ovat Kosta-
muksesta. Niitä kuljetetaan Kokkolan
satamaan Ykspihlajaan sekä Raaheen
Rautaruukille. Junissa on nykyisin 60
korkealaitaista avovaunua, ja junien
kokonaispaino on noin 5 600 tonnia.

Rautapellettejä oli pöydällä jo mel-
koinen määrä. Mutta hyvän digikuvan
saamiseksi kävin niitä lisää noukkimas-
sa. Oli jopa varaa valita vähän kook-
kaampia.

Teoreettisesti pohtien pellettejä voi
löytyä koko kuljetusmatkan pituudel-
ta, kun niitä tuosta muutaman sadan
metrin matkaltakin näin helposti löy-
tyi. �

Kempeleen rautatiepenger, josta löytyi rautapellettejä. Kuva: Marko Haapala

Kalimaasälvän lohkokappaleet (5 cm) johdattivat Kempeleessä pellettien jäljille. Kuva: Marko
Haapala
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V
iime vuonna viikkoa
ennen juhannusta pi-
dettiin Ruotsin Kisassa
järjestyksessään toinen
pohjoismainen gem-

mologinen kokoontuminen Scanci-
navian Gem Symposium. Tapahtuman
järjestäjät Conny Forsberg ja Jan Asp-
lund sekä tukijat World Gem Foun-
dation ja suomalais-italialainen laite-
valmistaja Magi onnistuivat jälleen luo-
maan varsin mielenkiintoisen ja hyvin
kansainvälisen tapahtuman.

Tapahtuma oli tällä kerralla kaksi-
päiväinen, ja se oli mielestäni erittäin
viisaasti tehty. Luentopäivästä aiempa-
na vuonna nimittäin tuli varsin pitkä,
joten tauko ennen yhteistä juhlaillal-
lista jäi lyhyeksi.

Ensimmäisenä päivänä Kisan Kul-
turkuben-salilla luennoitsijoina oli
tunnettuja gemmologian alan ihmisiä
eri puolilta maailmaa. Ruokatarjoilu oli
tällä kertaa viereisen koulurakennuk-
sen ruokailusalissa, sekin oli parannus
edellisen vuoden tapahtumaan. Ruo-
kataukojen aikana sai rauhassa tutus-
tua pöytätoveruksiin ja vaihtaa heidän
kanssaan ajatuksia.

Toisena päivänä oli erilaisia työpa-
joja, joista ainakin kahteen ehti osal-
listumaan. Jos osallistui vain ensimmäi-
seen päivään, oli maksu pienempi,
mutta reilu 200 euroa kaksipäiväisestä
tapahtumasta oli pieni hinta hienosta
kokonaisuudesta.

Monta
kovan luokan
luennoitsijaa

Järjestäjät olivat saaneet jälleen houku-
teltua paikalle varsin tunnettuja nimiä
gemmologian alalta. Amerikkalainen
tutkija-gemmologi Elise Skalwold pu-
hui tutkimusprojekteistaan, jotka ni-
voutuivat mineralogiaan, fysiikkaan ja
gemmologiaan. Saimme kuulla projek-
tivierailuista hiukkaskiihdyttämöihin
ja synteettisestä nanokiteisestä timan-
tista sekä kuutiollisen, isotrooppisen
timantin hämmästyttävästä muuttu-

Scandinavian Gem Symposium 2017

Teksti ja kuvat: Joel Dyer

Pienen järven
rannalla sijaitse-
va Grand Hotel
oli valittu majoi-
tuspaikaksi sym-
posiumiin osallis-
tuville.

Amerikkalainen
tutkija-gemmologi
Elise Skalwold ker-
toi tutkimuspro-
jekteistaan.

Kaikkein kiehto-
vin osuus sympo-
siumissa oli Alan
Hodgkinsonilla.
Hän kertoi Visual
Optics -menetel-
mästä, miten “sil-
mämuna-teknii-
kalla” voi tarkas-
tella viistehiotun
jalokiven valon-
taittoa.
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mista kovassa puristusvoimassa aniso-
trooppiseksi.

Niin ikään yhdysvaltalainen Richard
Drucker Gemworld-yrityksestä esitel-
möi jalokivien hinnoittelustandardien
haasteista. Nykyisin kun timanttejakin
valmistetaan yhä enemmän synteetti-
sesti ja niitä myös käsitellään keinote-
koisesti monin tavoin. Alkuperämaal-
lakin on suuri merkitys jalokivien hin-
noittelussa.

World Gem Foundationin Geoffrey
Dominy luennoitsi jalokivitunnistuk-
sen kadonneesta perinteestä. Nykyään
kun on navigaattoreita, älykännyköi-
tä, analyysilaitteita ja kaikkea tietoa
saatavilla helposti netissä, kadotamme
taitoa ajatella itsenäisesti ja ratkaista
pulmia johdonmukaisesti. Yhä har-
vempi nuoren polven ammattilainen
osaa käyttää perinteisiä työkaluja. Sa-
moin lukemis- ja kirjoittamistaidot
ovat taantuneet, ja yleissivistys haetaan
usein Facebookista tai lyhyistä lööpeis-
tä. Itsekin olen toimittaja-vaimoni
kanssa huomannut saman monen asi-
an yhteydessä.

Jan Asplund piti mielenkiintoisen
esitelmän Ruotsin helmenkalastuksen
historiasta. Helmenkalastushan oli tär-
keää ainakin 1800-luvulle asti. Häm-
mästyksekseni sain kuulla, että Carl
von Linné teki jo 1700-luvulla kokei-
luja helmenkasvatuksessa, ja hän nime-
si noin 800 erilaista nilviäislajia.

Minulle kiehtovin persoona oli noin
80-vuotias skotti Alan Hodgkinson,
joka vaimonsa kanssa yhä kiertää maa-
ilmaa luennoimassa. Alan kehitti jo 50-
luvulla omaa ”visuaalinen optiikka” -
menetelmäänsä, joka perustuu enim-
mäkseen omien silmien ja valon käyt-
töön viistehiottujen jalokivien tunnis-
tamisessa. Alan kertoi yleisölle myös
tavoista hyödyntää paremmin refrak-
tometriä eli taitekerrointen mittauslai-
tetta erityisesti haasteellisissa tunnistus-
tilanteissa. Voin vakuuttaa, että refrak-
tometri on erinomainen ja halpa laite
tunnistaa jopa lukuisia mineraalinäyt-
teitä, kunhan vain pieni pinta on hiot-
tu ja kiillotettu.

Thaimaassa asuva Richard Hughes
puhui rubiineista ja safiireista, sekä nii-
den tunnistamisesta mm. sulkeutumi-
en avulla. Richard Hughes on hiljat-
tain julkaissut myös upean, mutta ar-
vokkaan Ruby and Sapphire -kirjan,

jota tapahtumassa myytiin allekirjoi-
tuksella varustettuna.

Mestarihioja Conny Forsberg puhui
puolestaan eräästä kristallinäyteikku-
nasta. Yksi hänen vuosia sitten kaap-
piin laittamansa akvamariinisiivu sat-
tui siivouksen yhteydessä hänen sil-
miinsä. Tässä sahatussa palassa oli gra-
naattisulkeuma, joka kasvoi akvama-
riinipylvään päässä. Conny tajusi, että
kivestähän saisi mainion ”näyteikku-
nan” sulkeumien maailmaan, jos hän
hioisi ja kiillottaisi kidepalan loppuun.
Conny onkin erinomainen valokuvaa-
maan nimenomaan jalokivien sul-
keumia.

Sunnuntain
työpajat

Osa luennoitsijoista ja yleisöstä osal-
listui vain ensimmäisen päivän esitel-
mäosuuteen. Toisena päivänä oli tar-
jolla neljä eri työpajaa. Ensimmäisenä

Omalla asuntoautolla symposiumiin tulleena itsellä oli mukana “liikkuva laboratorio”, oma
mikroskooppi ja gemmologiset laitteet, joilla vapaahetkinä tutkin jalokiviä ja mineraaleja.

tilaisuudessa tutustuttiin raman- ja
infrapunaspektroskopian laitteisiin,
jotka ovat syntyneet suomalais-italia-
laisen yhteistyön tuloksena. Kun olin
itse alkanut viime vuonna perehtyä ra-
manspektroskopiaan ja onnistunut
vuodenvaihteessa rakentamaan hyvin
toimivan mineraalien ja jalokivien ana-
lyysilaitteen, oli aihe tärkeä itselleni.

GemmoRaman-laitteet ovat häm-
mästyttäviä pienen kokonsa, hyvän
suorituskykynsä sekä erittäin laaduk-
kaan ohjelmointinsa suhteen. Laitteet
on optimoitu jalokivien tunnistami-
seen, mutta ne eivät kovin hyvin taivu
kivi- tai mineraalinäytteiden analysoin-
tiin. Erityisesti FTIR-laitteita käytetään
maailmalla tunnistamaan jalokivien
synteettistä alkuperää sekä erilaisia kä-
sittelytapoja, jotka varsin usein tulevat
näkyviin infrapunalaitteen tuottamien
spektrien piirteissä.

Kaikkein kiehtovin osuus koko

pikakurssina oli värillisten jalokivien
luokittelu, toisena Conny Forsbergin
vetämä jalokivien valkokuvaussessio,
kolmantena GemmoRaman-laitteiden
valmistajan Magin spektroskopian
käyttö jalokivien tunnistuksessa, sekä
neljäntenä Alan Hodgkinsonin visuaa-
linen optiikka. Pikakurssit osuivat osin
ajallisesti päällekkäin.

Itse osallistuin spektroskopian ja vi-
suaalisen optiikan työpajoihin. Magin

Symposiumissa oli kuitenkin Alan
Hodgkinsonin ”silmämuna-tekniikka”
(eyeball method). Käyttämällä vain
omia silmiä sekä hyvää valonlähdettä,
voi viistehiotun kiven valontaiton ku-
vioista verkkokalvolla päätellä häm-
mästyttävän paljon. Kun saavuin rei-
lun kahden tunnin sessioon, olin va-
kuuttunut, että siinä ajassa ainakaan
itse en pystyisi päättelemään yhtään
mitään jalokivien valotaittokuvioista.
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L
ahden kevään jalo- ja ko-
rukivimessuilla monia
kävijöitä ihmetyttivät ta-
kaseinän pöytien kook-
kaat Marokon fossiilit.

Ylämaan kiviyrittäjä Marko Hirvo-
nen oli tuonut näytille parhaimpia
kappaleita entisen Jalokivigallerian
kokoelmista, jotka hän viime vuoden
lopussa osti. Marita Lempinen oli
antanut Markolle ylimääräistä pöy-
tätilaa, kun muutamat myyjät olivat
peruneet osallistumisensa. Fossiili-
näytteet kiinnostivat ja aloin selvit-
tää lähemmin niiden taustaa.

Samankaltaisia Marokon fossiili-
näytteitähän näkee kivimessuilla Eu-
roopassa, Amerikassa, Japanissa ja
Australiassa. Marokossa arvioidaan
fossiilinäytteiden kaupan työllistävän
jopa 50 000 ihmistä. Määrältään
kauppa arvioidaan 40 miljoonaan
US dollariin vuodessa. Lisäksi Ma-
rokko on tärkein Saharan meteoriit-
tien viejä ja harvinaiset (usein myr-
kylliset) mineraalinäytteet kuuluvat
myös valikoimaan.

Näytteiden vientiä säätelee laki

Marokon devonikautisissa trilobiiteissa tapaa hirviömäisiä lajeja kuten marmorilaatasta esiin
hakattu oikeanpuoleinen yksilö. Vanhemman kambrikauden trilobiitit olivat Marokossakin
vielä varsin säyseän oloisia eliöitä. Marko Hirvosen myyntikokoelma.

Fossiilit Marokon

Alanin selittäessä asioita ja jakaessa
harjoittelukiviä ja taulukoita vaimonsa
kanssa oppilaille, alkoi hahmottua
miten koko Visual Optics -mentelmä
toimii.

Isotrooppiset eli yksinkertaisesti
valoa taittavat jalokivet taittoivat va-
loa yksittäisten minispektrien ryhmis-
sä, kun taasen kahtaistaitteiset eli an-
isotrooppiset kivet taittoivat valoa
kahden minispektrin ryppäissä. Kak-
soistaittoisilla jalokivillä eli mineraa-
leilla oli erivärisiä spektrejä ja spektri-
pareilla oli omat tyypilliset etäisyyten-
sä, johtuen eroista taitekertoimissa.
Taulukoiden avulla voitiin sitten tun-
nistaa, oliko kyseessä esim. ametisti
vaiko vaaleanpurppura granaatti.

Samoin pelkkien silmien ja valon-
lähteen avulla saattoi erottaa esim.
kuutiolliset zirkoniat ja timantit toi-
sistaan, mikä ei perinteisellä refrakto-
metrilläkään onnistu. Vieläkin häm-
mästelen miten loistava menetelmä se
on, ja työkalutkin kulkevat kätevästi
kaikkialla maailmalla matkassa. Mut-
ta paljon harjoittelua ja huolellisuut-
ta Alanin metodi vaatii. Gemmologia
ei ole hätäisen ihmisen hommaa.

Oliko reissu
vaivan ja ajan
arvoinen?

Jos ei ole edes alan ammattilainen, voi
arvuutella onko järkeä lähteä isohkolla
kustannuksella Ruotsiin asti osallistu-
maan gemmologiseen tapahtumaan.
Itse kun olin ehtinyt suorittaa gem-
mologian peruskurssin ja hankkia
sponsorituen avulla perusvälineet,
tämä toinen Symposium-vierailu oli
vieläkin onnistuneempi kuin ensim-
mäinen.

Majoitus ja työpajat keskittyivät
tällä kertaan hienoon Grand Hotel-
iin, joka on paikallisen järven rannal-
la. Itse majailin pienessä asuntoautos-
sani läheisellä leirintäalueella. Rahaa
säästyi, järvi oli sielläkin vieressä. Va-
paahetkinä tutkin jalokiviä ja mine-
raaleja omalla mikroskoopilla ja muil-
la gemmologisilla laitteillani. Ennen
kaikkea nautin todella paljon eteläi-
sen Ruotsin kukkuloista ja tammimet-
sistä, lukuisista järvistä sekä nimen-
omaan rauhasta, jota ei löytynyt stres-
saavan ja hektisen Tukholman liepeil-
tä.  �

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

kulttuuriperinnön suojelusta, kuten
Suomessakin, mutta työllisyysvaiku-
tusten takia fossiilien, meteoriittien
ja harvinaisten mineraalien vientiä
katsotaan läpi sormien. Vain harvi-
naisten dinosaurusluiden vienti Ma-
rokosta on herättänyt alan tutkijoi-
den huolta ja Marokon kulttuurimi-
nisteriö on selvittänyt asiaa. Viime
vuonna Marokosta julkistettiin van-
hin tunnettu Homo sapiensin fossii-
lilöytö. Se ei päätynyt kansainväliseen
fossiilikauppaan.

Marokon Erfoudin keidaskaupun-
ki on tärkeä fossiilinäytteiden ja Sa-
haran meteoriittien myynnin keskus.
Rissanin kylä Saharan autiomaan vie-
ressä on fossiileihin erikoistuneen ki-
viteollisuuden keskittymä. Siellä fos-
siilimarmoreita jalostetaan vientiin
kaivertamalla ja hiomalla esiin niiden
sisältämiä fossiileja. Mikrohiekkapu-
hallus on preparoinnissa käytössä.

Marokon devonikautisten fossiili-
marmorien parhaat löytöpaikat ovat
noin 7 kilometriä lähteen Rissanista.
Paikalliset berberiheimot löysivät ne
sattumalta 1980-luvulla, kun maan-

vientituotteena

Kiviharrastajan Kuvalehti
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vyöry oli kierittänyt keskelle tietä ison
trilobiittifossiilin. Vuosittain pelkäs-
tään trilobiitteja louhitaan Rissanin
läheiseltä Magic Mountain -esiinty-
mästä arviolta tuhat kappaletta. Ne
päätyvät Rissanin kylän kadunvarsien
kaupoista kansainväliseen fossiilikaup-
paan. Osa fossiileista voi olla muovin
ja kiven seoksesta valettuja väärennök-
siä, mutta tällaisia yksilöitä ei Hirvo-
sen Markon hankkimissa isoissa näyt-
teissä silmämäärin näkynyt.

Paleontologit voivat harmistua täl-
laisesta fossiilinäytteiden preparoinnis-
ta. Eikä se monia kiviharrastajiakaan
miellytä. Ostajia maailmalla kuitenkin
riittää, sillä ammoniittien ja oikosar-
vien sisäiset rakenteet paljastuvat pre-
paroinnissa yllättävän hyvin. Trilobiit-
tien joskus hirviömäisetkin piirteet tu-
levat näkyviin, kun ne kaiverretaan pik-
kutarkasti ulos emäkivestään marmo-
rista. Samankaltaisia kaiverrusmenetel-
miä paleontologit ja museopreparaat-
torit ovat käyttäneet viime vuosiin
saakka fossiilien tutkimukseen. Nyky-
ään 3D-röntgenmikrotomografia on
mullistamassa paleontologista tutki-
musta, sillä tomografialla voidaan fos-
siilien piirteet kuvantaa emäkiveä mi-
tenkään rikkomatta. Fossiilista saadaan
tuotettua 3D-malli, jota voidaan tie-
tokoneen ruudulla käännellä, suuren-
taa ja lopulta tunnistaa.

Marokon lait eivät estä fossiilien
vientiä, kuten monissa Välimeren
maissa, Amerikassa, Kanadassa ja ny-
kyään jo Mongoliassakin. Marokon
marmorien fossiileja on ollut nähtävillä
New Yorkissa American Museum of
Natural History -museossa ja kansain-
välisillä kivimessuilla. Helsingissä Ma-
rokon fossiileja oli jo 1990-luvulla
muutamissa kauppanäyttelyissä. Lah-
den korukivimessuilla entisen Jaloki-
vigallerian hankkimat lukuisat fossii-
linäytteet nähtiin ensimmäistä kertaa
yhdessä.
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Ammoniitti, Marko Hirvosen myyntikokoelma.

Rykelmä pikku ammoniitteja, Marko Hirvosen myyntikokoelma.

Oikosarvia, Marko Hirvosen myyntikokoelma.
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Hiihtolomapäivä
kivimuseossa
Lasten hyörinä täytti Kivimuseon vii-
me hiihtoloman aikaan 28.2. 2018, jol-
loin myös Tampereen Kivikerho pyy-
dettiin sinne kertomaan lapsille kivi-
harrastuksesta ja vastailemaan heidän
kysymyksiinsä. Monet lapset olivat
tuoneet mukanaankin tunnistettavak-
semme pikku palan maapalloa. Muu-
taman tunnin aikana, mitä me siellä
olimme, lapsia vieraili museossa tois-
tasataa.

Alakuvassa Jukka-Pekka Lehtinen
tutkii viljakkalalaisten Sasha ja Peter
Wikmanin mukanaan tuomaa kivinäy-
tettä tietokonemikroskoopilla. Isä
Wikman seuraa kiinnostuneena.

Tampereen kivikerhosta museolla
olivat (alakuva vasemmalta Antti Kan-
kainen, Harri Innala, Jukka-Pekka
Lehtinen ja Liisa Hertell. Kuvat: Liisa
Hertell

Syyslomalla uudelleen
Seuraavan kerran Tampereen Kivi-
kerho on mukana Kivimuseon lasten-
tapahtumassa  keskiviikkona 17.10.
2018, iltapäivällä.

Kivimuseo sijaitsee Museokeskus
Vapriikissa, Tampellan alueella, Tam-
merkosken rannassa, osoite Alavers-
taanraitti 5, 33101 Tampere.

Kotisivut: vapriikki.fi
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Maaliskuussa
järjestettiin myös
persialaisketjukurssi

Kaksipäiväisellä hopeaketjukurssilla
maaliskuisena viikonloppuna Tampe-
reen Kivikerhon pajalla opeteltiin
persialaisketjun valmistusta. Kurssin
opettajana toimi Jukka-Pekka Lehti-
nen.

Kuvassa meneillään kurssin toinen
päivä, jolloin Sanna Kiiveri ja Anssi
Keskinen ovat jo pian saamaisillaan
oman ketjunsa valmiiksi.

Helmikuun kivi-illassa esitys aihefilatelismista
Jussi Hartoma kertoi filatelian osa-
alueharrastuksestaan “aihefilateliasta”,
jonka puitteissa hän on koonnut ko-
koelman kiviharrastuksesta. Myös kul-
ta-aiheesta hänellä oli mukana aihefi-
latelistisia näytteitä.

Aihefilateliassa kerätään muutakin
kuin vain postimerkkejä. Kiviharras-
tusaiheeseensa liittyen Jussilla oli pie-
nen pieniä kivi- ja kultanäytteitä, pos-
tikortteja, kirjeitä ja esitteitä.

Kullankaivaja Mika Telilä piti  kiintoi-
san esityksen Lapin kullankaivun his-
toriasta, vanhoista koneyrittäjistä ja
päätyen koneellisen kullankaivun tä-
mänhetkiseen tilanteeseen.

Mika on vuosikymmenten kulues-
sa hankkinut  Lapin kultaan liittyvää
historiallista dokumenttiaineistoa, jota
hänellä oli mukana esiteltäväksi.

Tampereen Kivikerho oli mukana Lahden messuilla

Tampereen kivikerho oli mukana mes-
suilla omana esittelyosastonaan viime
maaliskuussa Jokimaan ravikeskuksessa
Lahdessa järjestetyillä kivimessuilla.
Messut järjesti Lahden Jalo- ja koruki-
viyhdistys.

Jäsenellämme, Anssi Keskisellä (ylä-
kuvat) oli messuilla oma myyntiosas-
tonsa. Hänellä oli myynnissä maail-
manmatkoiltaan, mm. Vietnamista
hankittuja kiviä, joita Kari Kinnunen
on tarkastelemassa.

Oikealla kivikerhon pöydän takana
Tuula Alanen, Jukka-Pekka Lehtinen
ja Martti Mäkelä.

Maaliskuun kivi-illan aiheea Lapin kullan historia
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