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P Ä Ä K I R J O I T U S

Missä kivien
kerääminen on luvallista?

K
iviharrastajat ovat keräi-
lijäluonteita. Niin olen
itsekin. Mutta mistä enää
voi hyvällä omalla tun-
nolla kiviä kerätä. Kiel-

lot, asetukset ja määräykset rajoittavat
keräilyä. Kun itse sain kivikuumeen
vuosikymmeniä sitten, kiviä saattoi vie-
lä aika vapaasti poimia.

Mutta toisin on nyt. Yli sadan vuo-
den ikäiset kaivokset jätekivikasoineen
ovat muinaismuistolain suojaamia.
Tästä poikkeuksena ovat eräät turismi-
käyttöön valjastetut louhokset ja nii-
den jätekasat. Kivien hakkaaminen tu-
hoaisi idyllisesti sammaloituneet jäte-
kasat. Luonnonsuojelualueilla, geopar-
keissa ja kansallispuistoissa se ei ole lu-
vallista.

Jokamiehenoikeudetkaan eivät var-
sinaisesti anna lupaa kivien keräämi-
seen. Uuden kaivoslain mukaan tosin
voi ottaa pienen kivinäytteen mukaan-
sa, mutta vain tutkittavaksi lähetettä-
väksi, ja ainoastaan, jos sen olettaa si-
sältävän Suomelle käyttökelpoisia hyö-
tymineraaleja. Kansan-
näytetoiminta perustuu
tähän pykälään – onneksi
itse lakiin kirjattuna.
Muuten toiminta ei olisi
luvallista.

Toimivissa kaivoksissa
ja louhoksissa kiellot ovat
ymmärrettäviä, sillä ilman
kaivoksen johdon lupaa
yksityisalueelle ei sovi
mennä kiviä hakkaamaan.
Kieltoihin on myös syyn-
sä, kuten kaivosten vaaral-
lisuus ja mahdollisten on-
nettomuuksien vakuutus-
tulkinnat. Ikävä kyllä
useimmilla kaivoksilla tu-
levaa käyttöä odottavat jä-
tekivikasatkin ovat kor-
keiden aitojen takana.

Jopa harvat yhä toimi-

vat sorakuopat ovat yksityisaluetta.
Niillekään ei ilman lupia saa mennä
kivijahtiin. Ja vanhat sorakuopat on
huolella asetusten mukaan maisemoi-
tu, vaikka montun alla ei olisikaan suo-
jelua kaipaavaa pohjavesialuetta.

Ulkomailla kivien kerääminen voi
jopa johtaa putkareissuun. Tästä on
syyttäminen massaturismia, sillä se on
pakottanut nähtävyyksien suojeluun.
Kun miljoona turistia käy jollain tie-
tyllä antiikin rauniolla, niin muutoin
nähtävyyden kivet hupenisivat kuin
heinäsirkkaparven jäljiltä. Ja kun var-
tijat eivät kykene kivien keräämistä
valvomaan, niin tarkastus on siirretty
terminaaleihin turvatarkastuksille. Lä-
pivalaisussa voi tarkistaa, onko matka-
laukuissa kiviä tai vaikkapa huumeita.
Tullivirkailijoiden ei voida olettaa ky-
kenevän tunnistamaan onko matkalau-
kussa rantakiviä tai antiikin artefakte-
ja tai suojeltavia fossiileja. Joten var-
muuden ja pelotteen vuoksi kielletään
kaikkien kiviltä näyttävien kappaleiden
maastavienti. Kiellot vaihtelevat mait-

tain, mutta monissa Välimeren maissa
pitää jo olla varovainen.

Onko tässä kiviensuojelussa jo men-
ty liian pitkälle? Totta on, että men-
neinä vuosina oli keräilijöitä, jotka
hamstrasivat louhoksilta kaiken laa-
dukkaan kiven, vaikka eivät sitä tarvin-
neetkaan. Muistetaan myös mm. sak-
salaiset mineraalikerääjät, jotka opas-
kirjoineen ryöväsivät Suomen kiinnos-
tavimpia louhoksia 70-luvulla. Eräät
kaivosyrittäjät ainakin Ylämaalla muis-
tavat nuo mineraalituristit.

Tässä Mineralian numerossa on ta-
rinaa ihan luvallisesti ja lakipykälien
mukaisesti kerätyistä kullasta ja kivis-
tä. Lapin kultamaiden arvokivien ja
kullan koneellinen etsintä jatkuu lain
mukaan Lemmenjoen alueella vielä
vuoteen 2020. Kultamailta löytyy ja-
lokiviäkin ja niistä lehdessä enemmän.
Luumäen jalokivikaivoksella kerho
pääsi keräämään pöyhityistä vanhois-
ta kasoista kaivoksen omistajan luval-
la. Näistä löydöistä ja yllättävästä kar-
neolista kerrotaan tässä numerossa tar-

kemmin.
Täytyy lopuksi tunnus-

taa, että itse saatan poimia
kiven mukaan, kunhan
sen arvo alittaa arvokkaak-
si luokitellun löytötavaran
arvon, mikä on 20 euroa.
Tietenkin olen tarkkana,
että en poimi kiviä pihoil-
ta, rauhoituskohteista tai
yksityismailta. Rikoksen
rajaa en näin ylitä. Ja oma-
tunto pysyy puhtaana.

Toimitus toivoisikin lu-
kijoilta aiheesta kannanot-
toja. Mielipiteitänne jul-
kaistaisiin lehdessä kes-
kustelun avaamiseksi.

Kari Kinnunen

Päätoimittaja

Kielletty kivinäyte. Tämän mahdollisen kuukivinäytteen havaitsin erään
hautausmaan pikkutyömaalta, jossa samalla oli rouhaistu kallioperää. La-
kia säntillisesti noudattaen en siitä voinut ottaa edes pientä nokaretta mu-
kaani tutkittavaksi. Kuva: Kari Kinnunen
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L
apin jalokivien historiaa voi
jäljittää vanhoista kirjoista.
Kirjapainotaidon ansiosta
tärkeimmät opukset jo
1500-luvulta ovat säilyneet.

Monet niistä on julkaistu uudelleen
näköispainoksina. Suomessa kirjat on
useimmiten kirjoitettu latinaksi, joka
silloin oli samassa asemassa kuin eng-
lanti nykyään. Useimmat kiviä ja kal-
lioperää sivuavat kirjat olivat sisällöl-
tään antiikin aikaisten kiviuskomusten
kopiointia. Mutta kyllä useimmissa
kirjoissa oli tuoreitakin huomioita sil-
loisen Suomen malmeista ja kallioista.
Yllättävän usein mainittiin Lapin vuor-
ten aarteet. Kiinnostus oli osin poliit-
tista ja liittyi 1600-luvun Ruotsin suur-
valta-ajan tavoitteisiin.

Ruotsin vallan aika

Suomalainen Sigfrid Aronus Forsius
(Helsingforsius) mainitsee ruotsinkie-

lisessä Minerografia kirjassaan (1643)
Lapin timantit eli kristallit. Nykyään
niitä pidetään vuorikiteinä. Kultaa hän
ei mainitse, vaikka hän tuolloin teki
tutkimusretken Lappiin ja erityisesti
Tenojoelle. Syynä on se, että jalokivet
olivat tuohon aikaan kultaa himotum-
pia. Jalokivillä uskottiin olevan monen-
laisia voimia. Metallimalmejakin etsit-
tiin, mutta siksi, että niistä haluttiin
alkemian keinoin valmistaa kultaa.

Lapin jalokivistä kuten ametisteis-
ta, vuorikiteistä ja helmistä on mainin-
toja vuodelta 1674 myös ruotsalaisen
Uppsalan professorin Johannes Schef-
feruksen latinankielisessä kirjassa Lap-
ponia. Teos on luontokirjamainen esi-
tys Lapin historiasta, lappalaisista, us-
komuksista ja luonnonvaroista kuten
malmeista ja jalokivistä. Teos oli aika-
naan kansainvälinen menestys, sillä se
käännettiin pian englanniksi, saksak-
si, ranskaksi ja hollanniksi. Mutta ruot-

sinkielinen käännös julkaistiin vasta
1956 ja suomenkielinen 1979.

Schefferus kumoaa kirjassaan For-
siuksen tavoin sata vuotta aikaisemmat
Olaus Magnuksen mainitsemat kulta-
havainnot Lapista. Hopean kalliolöy-
töjä Schefferus sitä vastoin luettelee
Lapista useampia.

Shefferus kirjoittaa itse nähneensä
Lapin ametisteja, mutta että ne olivat
väriltään haaleita. Hänen mukaansa
lappalaiset käyttivät piikiven asemasta
kristalleja eli kvartsia tuluskukkarois-
saan. Lappalaiset kutsuivat niitä timan-
teiksi. Tämä voi selittää sen, että he
keräsivät sopivia kvartseja tuntureilla
kulkiessaan. Näin ehkä silloin löydet-
tiin ensimmäiset ametistitkin.

Nordenskiöldien aika

Nordenskiöldit, isä Nils ja poika Adolf,
olivat 1800-luvulla Suomen mineralo-
gian johtohahmoja. Heidän julkaise-

Kari Kinnunen

Lapista etsittiin
aluksi jalokiviä

Johannes Schefferus teki vuoden 1674 Lapponia kirjaansa puupiirrokset itse. Kuvan vasemmassa laidassa on kvartsikide, oikealla rikkikii-
sukide ja saviraha (järvimalmi). Kivet ovat Lapista. Kyseessä voi olla Suomen vanhin julkaistu kivikuva.
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missaan mineraalikirjoissa ei kultamai-
den kultahippuja vielä mainita. Kemin
ja Kuusamon kultalöydöt niissä on
mainittu.

Autonomian aikana läheiset suhteet
Pietarin akatemian vuorimiehiin antoi-
vat uusia virikkeitä malminetsintään.
Uralin ja Siperian kultaesiintymät tu-
livat paremmin tunnetuiksi. Samoin
saatiin tietoa jokikullan etsinnän me-
netelmistä venäläisten prospektorien
vieraillessa Suomessa.

Lopulta Lapin kulta löytyi norjalais-
ten Tenon havaintojen jälkeen vuonna
1868 Ivalojoelta. Samalla alkoi ränni-
tysupien raskasmineraalien tarkastelu.
Rikasteiden monet mineraalit kuten
granaatit ja rautaoksidit pystyttiin tun-
nistamaan jo 1800-luvun lopussa.

Maailmankuuluna merenkulkijana
historian kirjoihin sittemmin päätynyt
A.E. Nordenskiöld oli koulutukseltaan
geologi ja mineralogi. Hän joutui
muuttamaan Tukholmaan pidettyään
Helsingin yliopistossa Venäjää liian
kärjekkäästi arvostelleen puheen. Tuk-
holmassa Nordenskiöld piti 1891 esi-
telmän Ivalojoen ja Paatsjoen uvista,
joista hän mielestään oli havainnut pie-
niä timantteja. Niitä ei myöhemmin
ole pystytty varmistamaan. Havainto
oli mahdollisesti virhetunnistus kirk-
kaista lyhytprismaisista zirkonikiteistä
tai vuorikiteistä (ns. Herkimerin ti-

mantit). Samoihin aikoihin Ranskas-
sakin julkaistiin tietoja Paatsjoen ti-
manttilöydöistä. Niitäkään ei myö-
hemmin ole voitu varmistaa.

Pohjois-Amerikan
kiviharrastus valloittaa
kultamaat

Sotien jälkeen virikkeitä saatiin jaloki-
vien etsintään nyt lännestä, Amerikas-
ta. Siellä kiviharrastus eli rockhounding

oli kansallisharrastus 1950-luvulla.
Parhaimmillaan siellä arvioitiin olleen
jopa miljoona kiviharrastajaa. Pyörö-
ja viistehionta laitteineen ja menetel-
mineen oli sikäläisissä kivikerhoissa
varsin samaa kuin yhä nykyään Suo-
messa. Lehtien ja kontaktien myötä
rockhounding rantautui vähitellen
Suomeen ja Lappiin.

Herman Stigzeliuksen Kultakuume
-kirjassa on ensimmäinen maininta si-
nisestä korundista, lähes safiirista.
Stigzelius kirjoittaa nähneensä vuon-
na 1951 Morgamin Kultalassa Jukka
Pellisen ikkunalaudalla sormenpään
kokoisen sinisen mineraalin. Siinä oli
kuusisakarainen värikuviointi. Pellinen
oli löytänyt sen Kotaojalta. Stigzelius
vei kiven tutkittavaksi ja se osoittautui
ensimmäiseksi korundiksi. Väriltään se
oli safiirimainen, mutta ei kirkkaudel-
taan. Kiven Stigzelius lahjoitti GTK:n
Kivimuseoon. Museonäytteet on nyt
GTK:n Otaniemen muuton takia va-
rastoitu Kumpulaan kellaritiloihin ei-
vätkä ne enää ole yleisön nähtävinä.

Kullankaivajat olivat tuolloin myös
kiinnittäneet huomiota Puskuojan sil-
kinhohtoisiin tummanruskeisiin, heille
tuntemattomiin kiteisiin. Vuonna
1958 amerikansuomalainen jalokiven-
hioja Rudolph Lakeside tunnisti ne
korundeiksi. Lakeside oli vuonna 1957
perustanut jalokivihiomon Götebor-
giin. Lapista hän etsi hiontakelpoisia
granaatteja. Kesällä 1958 Lakeside löysi
ensimmäiset korundinsa paikallisten
huuhtojien neuvomana ilmeisesti van-
hoista rännityskasoista.

Lakeside hioi keräämistään kivistä
näytesarjan yhteistyössä kultaseppä-tai-
teilija Björn Weckströmin kanssa. Kor-
kealla pyöröhionnalla moniin korun-
deihin saatiin kohtalainen tähti-ilmiö,
johon raakakivien silkkimäinen hohto
jo oli viitannut. Löytö julkistettiin 6.
lokakuuta vuonna 1959 GTK:n silloi-
sen johtajan Aarne Laitakarin, Herbert
Tillanderin ja Rudolph Lakesiden toi-
mesta. Tähti-ilmiön omaavista korun-
deista alettiin käyttää kauppanimeä
Lapin Tähti. Löytö sai huomiota tie-
dotusvälineissä.

Rudolph Lakeside huomasi jo 1950-
luvulla, että Lapin korundeja oli vai-
kea hioa. Se johtui kivien halkeamista
(tieteellisesti ns. tiheä parting) ja sul-
keumista. Joka tapauksessa korundeista

Kultamaiden 1800-luvun timanttihavaintoja ei ole myöhemmissä tutkimuksissa kyetty vah-
vistamaan. Zirkonien lisäksi lyhytprismaiset kvartsikiteet (ns. Herkimerin timantit) muis-
tuttavat erehdyttävästi timantteja kun ne ovat hyvin pieniä. Kuvan kvartsikide on Palsilta.
Kuva: Kari Kinnunen

Korukivien hionnasta kasvoi 1940- ja 1950-
luvulla Amerikan kansallisharrastus. Aihees-
ta oli laaja artikkeli National Geographic
lehdessä marraskuussa 1951. Vähitellen har-
rastus levisi Eurooppaan ja lopulta Lappiin.
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tuli granaattien ohella tärkeä myynti-
artikkeli monille kullankaivajille var-
sinkin Lemmenjoen alueella. Sieltä
huuhdotut korundit ovat olleet melko
kookkaita ja suhteellisen eheitä, osa
korukäyttöön soveltuvia. Yhtään todel-
la kirkasta ja läpinäkyvää korundia,
jalokiviluokittelussa rubiinia tai safii-
ria, ei tuossa vaiheessa kuitenkaan löy-
detty.

Design-aikakauden
parhaat vuodet

Kotimaisen designin kansainvälinen
voittokulku siivitti  osin Björn
Wecktrömin tuella myös Lapin kullan
ennennäkemättömään nousuun.

Lemmenjoen kullan ja korukivien
laajempi korutuotanto käynnistyi
1976. Kultaseppä Aarne Alhonen oli
tehnyt Lahden kultaseppäkoulussa lop-
putyönsä menetelmistä, joilla hippuja
voitiin turvallisesti kiinnittää koruihin.
Alhonen on valmistanut hippukoruja
yli 50 000 kappaletta. Samalla hän ke-
säisin keräsi Puskuojan Kulta-Safiiri -
kaivokseltaan korukäyttöön sopivia
jalokorundeja ja granaatteja. Konekai-
vuun yleistyminen vaikutti merkittä-
västi löydettyjen korundien ja granaat-
tien määrään sekä kokoon.

Alhosen työtä ovat jatkamassa mo-
net kultasepät. Näkyvimpiä ovat olleet
Janne Kannisto (Kuru Koru) ja Juha
Janger (Taigakoru), joka myös on Lah-
den kultaseppäkoulun kasvatteja. Var-
sinkin Janne Kannisto on käyttänyt
koruissaan ansiokkaasti Lemmenjoen

alueen jalokorundeja. Nuoremmista
taitajista on erityisesti mainittava kul-
taseppä Terhi Telilä (Lemmenhippu) ja
hopeaseppä Tytti Bräysy (Paarma De-
sign). Heillä molemmilla on varsin
omaperäisiä koruja kullasta, kivistä ja
niiden yhdistelmistä.

Korumuotoilun sukupolven vaih-
dos oli eteläisemmässä Suomessa siir-
tymistä vaihtoehtoisiin materiaaleihin.
Se oli kohtalokasta Lapin kultaan poh-
jautuvalle käsityöläisyydelle. Nuoret
muotoilijat alkoivat ideologisin syin
vierastaa jaloimpia materiaaleja. Kul-
taa ja Lapin jalokiviä ei tarpeeksi no-
peasti osattu koruissa liittää kelohon-
kaan tai lohen nahkaan kuten olisi ny-
kymuodissa pitänyt tehdä.

Kullan hinnan nousu
vauhditti jalokivien löytöjä
Kullan maailmanmarkkinahintojen
rajusti noustessa 1980-luvulla Lapissa
alkoi yleistyä konekaivaminen. Seuraa-
va kullan hinnan nousu 2010-luvulla
sai konekaivuun rajuun kasvuun. Lem-
menjoen ja Sotajoen konekullankaiva-
jien käsittelemät suuret maamassat toi-
vat kullan ohella päivänvaloon monia
uusia jalokiviä. Kullanhuuhdonnan
yhteydessä on löydetty seuraavia jalo-
kiviä pääasiassa Lemmenjoen alueelta:
rubiini, safiiri, tähtikorundi (Lapin
Tähti), jalozirkoni ja jalokrysoberylli.
Jokainen niistä oli jalokivilaatuisena
ensimmäiseksi Suomesta nimenomaan
kultamailta tavattu.

Lapin Tähdet löytyivät kultamailta, kun amerikansuomalainen jalokivenhioja Rudolph Lakeside ne tunnisti. Tähtikorundit olivat hänelle
tuttu materiaali Pohjois-Amerikan kivikerhoista. Kuvissa Aarne Alhosen tähtikorundeja Puskulta Lemmenjoen alueelta. Oikeanpuoleisessa
kuvassa parin millin ohutleike läpikulkevassa valossa. Tähti-ilmiö aiheutuu rutiilineulasista. Kuvat: Kari Kinnunen

Suomen 1950-luvun design-huuma ylsi Lappiinkin. Lapin luonto innosti taiteilijoita Björn
Weckströmistä ja Tapio Wirkkalasta alkaen. Laajimman kaupallisen korutuotannon toteut-
ti kullankaivaja ja kultaseppä Aarne Alhonen. Kuvassa on Alhosen koru Puskun kultahi-
puista ja granaateista. Alhonen kehitti opinnäytetyönään hippuihin juotostekniikan, jolla
niiden väri ja pintarakenne saatiin säilymään. Kuva: Jari Väätäinen, GTK Geokuvat
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Parin viime vuosikymmenen aika-
na rubiineja ja safiireja on löydetty
parikymmentä Lemmenjoen ja Sota-
joen alueilta. Löytöjen määrä on jää-
nyt pieneksi, kun ottaa huomioon ko-
neellisessa kullankaivuussa käsitellyt
valtaisat maamassat. Toisaalta pitää
muistaa, että kullansaantiin suunnitel-
lut rännit eivät ole kovin hyvin pyy-
dystäneet jalokiviä.

Vain granaatit ja korundit menevät
hematiitin ja rutiilin (sekä kullan)
mukana raskaaseen fraktioon ränneis-
sä. Muut korukivet ikävästi pyrkivät
vierimään rihloista rännityskasoihin.
Syynä on niiden pienehkö tiheys, joka
ei paljoa eroa tavallisista kivistä. Löy-
tyminen edellyttäisi kasojen läpikäyn-
tiä ajan kanssa, rae kerrallaan. Lapset
tai turistit voisivat tässä kunnostautua.
Voisi veikata, että rännirakeista löytyy
paljon hiontaan sopivia kvartseja ja
maasälpiä (kuten kuukiviä) jopa kau-
pallisesti kannattavasti.

Globaalin kaivos-
teollisuuden aika

Vuosituhannen vaihteessa Suomen
kotoperäinen malminetsintä kansain-
välistyi. Hankkeet kasvoivat ja joki-
esiintymiä enemmän pörssirahaa kiin-
nostivat mahdolliset kalliokaivokset.
Suomen kaivoslakikin kirjoitettiin uu-
siksi ulkomainen raha mielessä. Pienet
huuhdontakullan esiintymät haluttiin
mieluusti vaihtaa rahaa tuottaviin kal-
liokullan kaivoksiin. Sama ajatteluta-
pa siirtyi jalokiviesiintymien etsintään.
Kansainvälistä pörssirahaa niihin ei
kumminkaan yrityksistä huolimatta
alkanut löytyä. Etsintä jäi kotimaisille
toimijoille ja harrastajille.

Korukivistä onkin siksi kallioha-
vaintoja vain granaattien osalta kulta-
maiden kallioperän granuliiteissa.
Mutta tarpeeksi ehjiä hiontakelpoisia
kiteitä ei ole kalliogranaateistakaan vie-
lä löydetty. Granuliittien kordieriiteis-
takin toivoisi tulevaisuudessa löytyvän

hiontakelpoisia yksilöitä. Kai J. Ran-
tanen on näitä jo etsinytkin hyvällä
menestyksellä.

Korundeja ei ole lainkaan löydetty
paikallisista granuliittikaaren kivistä.
Lähimmät korundin kallioesiintymät
ovat parinkymmenen kilometrin etäi-
syydellä Kittilän Paaraskallassa, mutta
siellä kiteet eivät ole korukäyttöön so-
veltuvia.

Muidenkin korukivien osalta kallio-
löydöt ovat harvinaisia. Parhaita ovat
olleet Kai J. Rantasen kultamonttunsa
pohjan rapakalliosta poimimat kuuki-
vet ja aurinkokivi. Hematiittia on ta-
vattu kulta-alueen kallioperässä monis-
sa kvartsijuonissa. Joissakin hematiitti
on riittävän tiivistä ja korukäyttöön
soveltuvaa. Goethiittia on monissa su-
rullisen kuuluisissa vanhoissa kalliokul-
lan Laanilan seudun koekaivoksissa.
Parhaimmat näytteet lienee jo kerätty
talteen. Näistä kalliokullan koekaivok-
sissa on tavattu kalsedonia ja akaattia
goethiitin ohessa. Löydöt teki Oiva
Varjos.

Lapin korukivien legendaarinen et-
sijä Jorma Valkama on saanut kal-
lioesiintymien tutkimuksiin apurahan
Renlundin säätiöltä. Jännityksellä
jäämme odottamaan uusia korukivi-
löytöjä.

Kullan hinnan nousu 1980-luvulla kiihdytti konekaivamista. Se puolestaan toi uusia jalo-
kivilöytöjä kun valtavia maamassoja käsiteltiin. Kuvassa Miessin ja Sotajoen (ylärivi) ru-
biineja. Kiteet ovat 1–3 cm läpimittaisia ja paikoin riittävän läpinäkyviä viistehiottavak-
si. Alakulman kuvassa ensimmäisen rubiinin löytäjä Marjut Telilä. Marjutin kuva: Ari
Karttunen, GTK. Muut kuvat: Kari Kinnunen
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L
apin kultamaiden huuh-
dontaränneistä löytyy kul-
lan lisäksi korukiviä ja jos-
kus jalokiviä. Rännien ki-
viainesta voi oikeasti kutsua

jalokivisoraksi. Jokainen, joka on tar-
kemmin katsonut vaskoolin tai ränni-
en mustaa soraa, on ihmetellyt sen ja-
lokivimäisiä kiteitä mustien rautaok-
sidien rakeiden joukossa. Vaskoolin
rakeet ovat liian pieniä jalokiviksi,
mutta ränneissä rakeet ovat riittävän
kokoisia hiontaan. Yleisimmät koruki-
vet, kuten punaiset granaatit ja mustat
hematiitit, ovat paikallisesta kalliope-
rästä irronneita, mutta joukossa on
myös kaukomatkalaisia, yleensä lou-
naan suunnasta. Niiden emäkalliot
ovat vielä löytämättä.

Huuhdontarännien jalokivisorasta
on kuvattu granaatti, korundi, vuori-
kide, savukvartsi, lumikvartsi, kelta-
kvartsi, ruskakvartsi, jaspiskvartsiitti,
unakiitti, kuukivi, aurinkokivi, kirjo-

maasälpä, epidootti, zoisiitti, hematiitti
(verikivi), goethiitti, kordieriitti, rutii-
li, turmaliini ja kyaniitti. Hyvälaatui-
set granaatit ovat yleisimpiä, ja niitä
löytyy kaikilta huuhdonta-alueilta.
Rännien jalokivisoran raekoko ja kivi-
en laatu vaihtelee alueittain. Soran laa-
tu vaihtelee myös sen mukaan onko
kyseessä lapio- vai konekaivu. Miessin
konekaivun jalokivisora on tuottanut
eniten materiaalia jalokivenhiojille.

Jalokivet harvinaisia

Kullanhuuhdonta-alueiden ensimmäi-
set rubiinit ja safiirit tunnistettiin tie-
teellisin menetelmin vasta 2000-luvul-
la. Tuossa vaiheessa kehitin GTK:ssa
korundien läpinäkyvyyden mittaami-
seen menetelmän. Sillä kyettiin mittaa-
maan mikroskoopilla kiven läpinäky-
vyys hieman samoin kuin järvistä ja
merestä mitataan veden näkösyvyys
Secchi-levyllä.

Korundi on jalo kun sen läpinäky-

vyys on vähintään 1 mm. Tämä vaati-
mus perustuu siihen, että pienimmät
kaupalliset briljanttihiontaiset kivet
ovat 1 mm läpimittaisia. Rubiineista
lisäksi määritettiin kromin esiintymi-
nen mikroprobilla tai optisesta spekt-
ristä. Safiireista riitti läpinäkyvyyden
mittaus.

Ensimmäiset rubiinit ja safiirit var-
mistettiin näin Miessiltä 2000-luvul-
la. Kivet oli jo löydetty 90-luvulla.
Ensimmäisen rubiinin löytäjä oli kul-
lankaivaja Marjut Telilä. Ensimmäis-
ten safiirien löytäjiksi on kirjattu kul-
lankaivajat Jukka Hjelt ja Pekka Turk-
ka.

Jalokiviluokan rubiineja, safiireja,
krysoberyllejä ja jalozirkonia on kui-
tenkin löydetty yhteensä vain parikym-
mentä kappaletta. Määrä on niin pie-
ni että se ei ole rohkaissut laajempaan
hyödyntämiseen. Jokainen löytö on
kumminkin ollut kaivajille yhtä arvo-
kas kuin isomuskultahiput.

Kul tamaid en
Kari Kinnunen

Jalokivisoraa Miessiltä, Pihlajamäen kaivoksen vierestä. Punaiset rakeet ovat granaatteja. Mus-
tat rautaoksideja hematiittia, magnetiittia ja ilmeniittiä. Joukossa on myös ominaispainoltaan
kevyempää ainesta kuten maasälpiä (kuukiviä), kvartseja (vuorikide ja värikkäät kvartsin muun-
nokset). Korundeja on vaikea tunnistaa maasälvistä jos niitä ei käy läpi rae rakeelta. Raekoko
muutamaan milliin asti. Kuva: Kari Kinnunen

jalokivisoraa
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Ominaispaino
löytöjen selityksenä

Jalokiviä löytyy kullan huuhdontarän-
neistä, sillä rännin pohjaan jää raskain
mineraaliaines. Geologinen selitys löy-
döille on siis korkea ominaispaino. Li-

säksi asiaan vaikuttaa jalokivien kovuus
ja kestävyys. Vaikka kulta on pehme-
ää, se on niin kestävää, että se säilyy
jokisorassa kuten jalokivet.

Hippukullan ominaispaino on ylei-
simmin 12–16. Jalo- ja korukivien

ominaispainot ovat noin 4 luokkaa
kuten rubiinilla, safiirilla, zirkonilla,
krysoberyllillä ja granaateilla. Tavallis-
ten mineraalien ominaispaino on 2,6–
3,1 luokkaa. Ne ovat niin keveitä, että
pyrkivät vierimään rännin rihlojen yli.

Lapiokaivajan ja konekaivajan rän-
nit ovat erilaisia, sillä konekaivun suu-
ret maamassat tarvitsevat isompia rän-
nejä ja voimakkaampaa veden virtaus-
ta. Rihlojen suhteen jokaisella kaiva-
jalla on omat viritelmänsä. Mutta rän-
nit on suunniteltu pelkästään kultaa
varten ja tästä tulee jalokivien saannin
suhteen ongelmia. Kulta on vähintään
viisi kertaa raskaampaa kuin tavalliset
kivet. Jalo- ja korukivet puolestaan ovat
vain puolitoista kertaa raskaampia.
Tästä syystä ränneihin jää vain satun-
naisesti arvokiviä kullan joukkoon.
Suuri osa niistä vierii jätekasoihin.
Vaskooleilla huuhtoja voi itse vaikut-
taa pohjimmaksi jäävän aineksen omi-
naispainoon. Mutta vaskoolilla jää
pohjalle vain hiekan kokoisia koruki-
viä.

Kullankaivajien ja heidän perheen-
jäsentensä tarkkasilmäisyys on keskei-
sin syy löydöille. Rännissä kivet ovat
märkinä ja savesta puhdistuneina kuin
kivimessujen myyntilaatikoissa. Värik-
käitten granaattien, epidoottien ja ko-
rundien rakeet erottuvat helposti, kun-
han niitä osaa silmäillä.

Huuhdontarännien jalokivisoran
kivet ovat parhaimmillaan karaatin
kokoisia, siis noin sentin läpimittaisia.
Suurin kirkas granaatti on ollut jopa

Ensimmäiset laboratoriossa tunnistetut Lapin jalokorundit olivat safiireja. Niiden löytäjät olivat kullankaivajat Jukka Hjelt ja Pekka
Turkka (hiottu safiiri). Kuvat: Kari Kinnunen

Jalokiviluokan sinistä korundia, safiiria, on tavattu pääasiallisesti Lemmenjoen kullan-
huuhdonta-alueelta. Alakuvan safiirin (10,5 mm, 0,3 g) löysivät Pekka Itkonen ja Pirjo
Lainesalo Miessijoen kaivokseltaan. Miessin kaivoskuva: Eero Rantanen, muut kuvat: Kari
A. Kinnunen
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kolmen sentin kokoinen. Vaskoolilla
rakeet ovat yleensä vain millin luok-
kaa. Ne eivät siten sovellu hiottaviksi.

Lapissa ei ole laajemmin käytetty
perinteisiä jalokivivaskooleja eli korun-
diseuloja (engl. gem sieve).  Ne ovat
isoja laakeita ritiläseuloja, joissa reiän
koko on kaivoksen aineksesta riippu-
en muutamasta millistä senttiin. Kar-
kealla seulalla huuhdotaan isommat
kivet pois. Seulottu aines kaadetaan
tiheämmälle seulalle, jota hui-
lutetaan vaskoolin tapaa veden
alla, mutta niin ettei ainesta
vieritetä reunojen yli. Tarkoitus
on saada raskain aines laskeu-
tumaan seulan pohjaan. Tä-
män jälkeen seula nostetaan
vedestä ja ylimääräisen veden
annetaan valua pois. Lopuksi
seula käännetään nopealla liik-
keellä nurinpäin laakealle alus-
talle ja seula nostetaan varovasti
pois. Näin soran tai hiekan ras-
kain aines pitäisi jäädä huuh-
dontakasan pinnalla. Siitä jalo-
ja korukivet poimitaan sormil-
la tai pinseteillä talteen. Seula-

vaskaaja voisi Lapissakin menestyksel-
lä huljutella vanhojen rännityskasojen
jalokivisoraa – ja tehdä hienoja löytö-
jä.

Kiviharrastajan
mahdollisuudet
löytöihin
Lemmenjoen rubiinit ja safiirit ovat
varmasti jokaisen kiviharrastajan toi-
veuni. Mutta millaiset mahdollisuudet

harrastajan on löytää jalokiviä kulta-
mailta? Ikävä kyllä Lemmenjoen kan-
sallispuistossa maa- tai kallioperän va-
hingoittaminen ja maa-ainesten tai
kaivoskivennäisten ottaminen on kiel-
lettyä. Kullankaivuu on luvanvaraista
kaivoslain puitteissa tapahtuvaa toi-
mintaa.

Huuhdontakultakaivokset ovat La-
pin kultamailla yksityisaluetta kuten
kaivokset ja louhokset muuallakin Suo-

messa. Niihin ei voi mennä
kiviä etsimään ilman lupaa.
Tankavaaran kultakylässä pää-
see kokeilemaan kullankaivuu-
ta vaskoolilla. Mikroskooppis-
ten hippujen ohella saaliiksi saa
ainakin millin osien kokoisia
kirkkaita granaatteja. Rännitys-
tä pääsee kokeilemaan Miessin
yläjuoksulla Jukka Kelan Petro-
nella-opistossa hyvän opettajan
opastamana.

Kun liittyy Lapin Kullan-
kaivajien Liittoon, pääsee
huuhtomaan liiton jäsenval-
tauksilla Lapissa. Huuhtomol-
le pitää tällöin tuoda omat rän-

Granaatit ovat kultamaiden jalokivisoran yleisin arvomateriaali. Kuvassa Miessin granaatteja. Suurin viistehiottu 6 mm. Kuva: Kari A.
Kinnunen

Lapin jalokivisora olisi pikkupusseissa sopiva myyntiartikkeli
kivimessuille ja turistiliikkeisiin. Nettimyyntiin se voisi myös
käydä. Kuvassa Miessin ja Sotajoen jalokivisoraa. Pussit ja
kuva: Kari Kinnunen
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nit ja laitteet. Niitä myydään La-
pin turistikeskuksissa ja myös pää-
kaupunkiseudulla. Käsikirjaksi
kannattaa hankkia Seppo J. Parta-
sen ja Raimo Niemelän Kullan-
kaivajan opas. Siinä on selkeät oh-
jeet rännien rakentamiseen ja käyt-
töön.

Kullankaivajat ovat työaikana
kesällä kiireisiä, joten huuhtomoille
ei kannata ängetä ilmoittamatta ku-
ten sukulaisten mökille. Lemmen-
joen alueelle pitää muutenkin mat-
ka suunnitella etukäteen, sillä ke-
sällä pitää ensin kulkea jokiveneel-
lä Lemmenjokea, ja sitten kävellä
kilometrejä repun kanssa. Sota-
joen huuhtomoille pääsee autolla
varsin lähelle Kutturan tietä, mut-
ta sielläkin huuhtojat ovat kiireisiä
ja sovitut vierailut harvinaista herk-
kua.

Lapin jalokivisoraa
voisi myydä
pusseissa

Kivimessuilla oli pari vuosikym-
mentä sitten vielä myynnissä kul-
lanhuuhtojien rännitysupaa neljän-
neskilon pusseissa. Ne olisivat vie-
lä nykyäänkin hyvä myyntiartikke-
li. Itse hankin näitä jalokivisoran
pusseja rakeiden mikroskopointiin
ja tunnistukseen. Silloin niitä kau-
pattiin Merenluodon pariskunnan
pöydillä kukkahiekkapusseina. Osa
granaateista, epidooteista ja hema-
tiiteista olivat jopa hiontaan riittä-
vän kokoisia. Korundejakin niistä
löytyi pieniä kiteitä. Kuten myös
monatsiitteja ja zirkoneja.

Kullankaivajien kannattaisi ehkä
alkaa näiden jalokivisoran pussien
myynti uudelleen, sillä konekaivus-
sahan ränneistä jää paljon ainesta,
joka muuten vain jätetään maise-
mointia varten. Kiinnostuneita os-
tajia kyllä riittäisi. Turisteillekin nii-
tä voisi myydä Lapin jalokivisoraa
– Gem gravel from Lapland -nimel-
lä. Voisipa niitä laittaa jopa netti-
myyntiin. Esimerkiksi Pohjois-
Amerikan Montanan Philipsburgin
safiiriesiintymän jalokivisoraa on
myyty jo 80-luvulta lähtien ensin
paperilehdissä ja nyt netissä. Hin-
natkin ovat vuosikymmenten var-
rella tasaisesti nousseet. �

Loppuvaiheessa ensimmäinen vaiheen rännisora ja rännimatot vielä rännitetään. Tämä
materiaali kiinnostaisi monia kiviharrastajia. Sitä kannattaisi ottaa talteen, kun kulta on
erotettu, sillä muutoin se menee vain maisemointiin. Kuvassa Kari ja Sirkka Merenluoto
työnsä loppuvaiheessa. Kuva: Ari Karttunen, GTK Geokuvat

Konekaivuussa karkeinta jalokivisoraa syntyy ensimmäisen vaiheen rännityksessä. Siitä on
kannattaa poimia suurimmat jalokivet. Samalla voisi lusikoida jalokivisoraa myyntiin.
Kanamäen ränni Miessillä. Kuva: Ari Karttunen, GTK Geokuvat
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K
esällä 2018 oli Luon-
nontieteellisen keskus-
museon kahvilassa Hel-
singin Arkadiankadulla
valokuvanäyttely ”Suo-

malainen kivi”. Kuvat oli otettu Luo-
muksen Kumpulan kartanon mineraa-
li- ja kivinäytteistä. Kuvat oli ottanut
valokuvaaja Olli Häkkinen.

Häkkinen on kuva- ja filmiyhtiö
Koski-Syvärin ammattikuvaaja. Yhtiö
on toteuttanut monet näyttävistä ai-
kakausilehtien mainoskuvista.

Valokuvaaja Häkkinen oli etsinyt
Kumpulan kokoelmista monia ku-

Luonnontieteellisen keskusmuseon
geologisten kokoelmien näytteistä

vauksellisia kotimaisia kiviä. Värivaloil-
la ja muilla korostuksilla hän oli loih-
tinut kuviin mystisiä ulottuvuuksia.
Ikävä kyllä kuvista kerrottiin vain mi-
neraalin tai kivilajin nimi – ei sen löy-
töpaikkaa. Kaikki kuvatut näytteet oli-
vat kuitenkin Suomesta.

Oli mielenkiintoista ihailla, mitä
huippukuvaaja suuren kuvayhtiön par-
hailla laitteilla pystyy saamaan irti Suo-
men kivistä. Itse kyllä yhä pidän enem-
män niistä monista kännykkäkuvista,
joita kiviharrastajat minulle lähettävät.
Ne eivät ole mainoskuvia laadultaan,
mutta usein ne ovat täynnä tunnetta

Valokuvanäyttely

Kari Kinnunen

kiviä kohtaan.
Luonnontieteellinen keskusmuseo

haluaa 340-vuotisjuhlakauden kunni-
aksi esitellä kokoelmiaan valokuvanäyt-
telyiden muodossa. Se oli tämänkin
näyttelyn tarkoitus. Luomuksen näyt-
teistä on 99,9 prosenttia varastossa,
kokoelmahalleissa ja vain tutkijoiden
käytössä.

Nyt myös suurin osa GTK:n muse-
on kivinäytteistä on sinne lahjoitettu.
Ne ovat Luomuksen kellarivarastossa,
eivätkä enää kiviharrastajien jatkuvas-
ti ihailtavissa, kuten entisessä Geonäyt-
telyn kivinäyttelyssä. �

Olli Häkkisen valokuvanäyttely ”Suomalainen kivi” oli Luomuksen kahvilan seinillä kesällä 2018. Kuva: Kari Kinnunen

12 Kiviharrastajan Kuvalehti
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� Fluoriitti.
Kuva: Olli Häkkinen

� Topaasi. Kuva: Olli Häkkinen

� Kalsiitti.
Kuva: Olli
Häkkinen
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K U L T A M A I D E N  L E G E N D A T  7

Seppo J. Partanen

Sirkan ja Karin
elämänmittainen häämatka
Lemmenjoelle



15MINERALIA   �   3  / 2018

Sirkka ja Kari Merenluoto tulivat ensi kertaa yhdessä Lemmenjoelle häämatkallaan
50 vuotta sitten. Tunturimaa on tuttu Sirkan inarinsaamelaiselle suvulle jo monessa
sukupolvessa. Kultaa he ovat täällä kaivaneet lähes 40 vuotta. Elämä on ollut täynnä
onnen ja murheen hetkiä. Nyt onni lopulta näyttää hymyilevän, mutta uhkana on
häätö kodiksi kasvaneelta Puskuojalta ensi vuoden jälkeen.

Kuva on Jäkäläpää-tunturin laelta kuluneen syksyn ruskassa. Kuvaaja Tytti Bräysy,
jutun kirjoittaja sekä Mineralia-lehti omistavat kuvan Sirkka Merenluodolle;
tässä on hänen sielunmaisemansa ja juurensa.

JAT KUU S E URAAV IL LA  S I VUIL L A �
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S
irkka Merenluoto nou-
see katolle johtaville ti-
kapuille. Siellä on pieni
lava piharakennuksen
katon rajassa, monitoi-

mitila ja Lemmenjoen tietotoimisto.
Siellä kännykkä ja netti toimii, näkö-
ala avautuu, se on tarkkailupaikka hir-
ville ja hippulöydöille. Tieto ja kuvat
isosta kultahipusta on hetkessä välitet-
ty eteenpäin, kohta ne ovat radion ja
lehtien nettisivuilla. Löytäjien iloisen
puheensorinan saattelemana Sirkka
nousee pari askelta ylöspäin ja katselee

rakasta maisemaa, Pusku- ja Ruit-
tuojan latvajänkää, omaa kaivosaluet-
ta, Lemmenjoen rikkainta kultamaa-
ta. Sen takana kohoaa Martin iiskon
palon tunturi, sen takana Miessijoki.
Idässä ovat Petronellan kukkulat ja
Viibustunturit, kaukana taivaanrannal-
la Maarestatunturit. Täällä ovat Sirkan
saamelaiset juuret ja sukutarinoiden
lähteet.

Lemmenjoesta on Sirkalle ja Karille
tullut elämänmittainen retki. Tänne he
tulivat ensi kerran häämatkalle yli 50
vuotta sitten. Häämatkan traaginen

loppu häämöttää parin vuoden pääs-
sä, kun koneet ajetaan pois ja kaivos-
piirit lakkautetaan.

Sirkan äiti on inarinsaamelaista
Mattus-sukua, joka asusti Vaskojoen
rannalla Tirrossa. Äidin isä oli Posti-
Hannu Mattus, jonka tiedetään löytä-
neen hyvän kultapaikan Lemmenjoen
Maarastatuntureilta kulkiessaan poro-
jen perässä Ville Kangasniemen kans-
sa. Molemmat kuolivat seuraavansa
talvena 1919–20 espanjantautiin ja
sumulöytö jäi tarinoihin. Kultapaikka
lienee noussut esille 1940-luvun lopul-
la Lemmenjoen vilkkaimpina ryntäys-
vuosina Miessijoen latvoilta, josta on-
nekkaimmat valtaajat saivat kymmeniä
kultakiloja.

Lähes 40 vuotta Sirkka ja Kari ovat eläneet miltei kaikki kesänsä Lemmenjoen Puskujängän laidalla kultaa kaivaen. Pari kertaa elämä on
”pullauttanut” hetkeksi muualle ja paluu takaisin on tuntunut tulolta kotiin. Mieli on täynnä muistoja kuten kämpän seinätkin.

Australian Eurekan kullankaivajien kapinalippu vuodelta 1854 oikeanpuoleisessa kuvassa muistuttaa, että vielä taistellaan parin vuoden
päästä uhkaavasta häädöstä Lemmenjoelta. Kuvat: Tytti Bräysy

Lapsuudenmuistojen Inari
Sirkka syntyi Inarissa juuri silloin, kun
Lemmenjoen kullankaivu oli kiihkeim-
millään. Kirkonkylä oli keskuspaikka,
jossa kaikki kultamaille lähtijät kohta-
sivat ja monet kultalegendat asuivat
silloin, kun maa oli roudassa. Anne-
taanpa Sirkan itsensä muistella.

– Muutimme kesällä 1952 Rauma-
lan Aaron pirttiin vuokralle odotta-
maan kodin valmistumista. Isä raahasi
muuttokuorman Ranta-Marin hevo-
sella Kittilän Ratsutien varteen Aaron
pihaan. Äiti työnsi kuukauden vanhaa
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pikkuveljeä ja toisella vuodella olevaa
Eevi-siskoa vaunuissa, isona tyttönä
kävelin vieressä. Aaro asui kamarissa,
meidän perhe pirtissä. Pihassa oli kai-
vo, sauna ja varasto.

Kopakkalan talo valmistui, perhe
muutti sinne ja talosta muodostui
monen Lemmenjoen kaivajan kylä-
paikka. Raumalan Aaro oli se kulta-
mies, joka tarinan mukaan myi vai-
monsa Ranta-Marin kilolla kultaa
Kokko Heikille. Toinen versio jutusta
on se, että Mari vaihtoi miestä sillä ki-
lolla kultaa, jolla Aaro talonsa rakensi.

– Kokko Heikillä oli vihreä kioski
rantatörmällä nykyisen hotelli Inarin
paikalla. Kesäisin hän myi siinä lim-
saa, kahvia ja jäätelöä. Tötterön päälle
pyöritettiin palloja viiden kilon pak-
kauksesta, jonka nurkkiin jäi aina jää-
telöä. Heikki antoi meille puulusikan
ja tyhjenneen laatikon. Me lapset is-
tuimme usein kioskin takana törmällä
lusikoimassa sitä herkkua suihimme,
kun vanhemmat kahvistelivat sisällä ja
vaihtoivat kuulumisia.

– Kioskista kirkkoon päin. siinä
Ranta-Marin maalla, oli Heikillä ja
Pekka Lukkarilla Sami Girji -kirja-
kauppa. Kokko Heikki oli ensimmäi-
nen työnantajani, sillä olin 14-vuoti-
aana kaupassa töissä. Kirjakaupan yh-
teydessä oli myös pieni kemikalio.

Ranta-Mari Kokko (ent. Raumala)
oli Ranta-Antti Morottajan tytär, joka
peri isänsä suuret maa-alueet ja raken-
nukset, porot ja muun omaisuuden
muiden sisarusten kuoltua espanjan-
tautiin. Hän oli nuoruudessaan töissä
Laanilan majatalossa, jossa kohtasi
kultamiehiä muun muassa Heikin ja
Aaron. Mari meni naimisiin Aaron
kanssa, mutta he erosivat 1950. Aaro
luopui kaikista vaateistaan Marin
omaisuuteen ja lapsiin saaden korva-
uksena 50 000 markkaa kullassa mar-
raskuun 10. päivänä 1950.

– Oli kesäinen sunnuntai vuonna
1953. Kirkonmenojen jälkeen äidillä
oli tapana käydä serkkunsa Ranta-
Marin luona. Kahvilan keittiössä 5-
vuotiaan lapsen korviin kuului aikuis-
ta puhetta. ”Pellinen on teurastanut
Etualan, heiluttanut veistä ja hokenut
lampaanlihaa, lampaanlihaa”. Vasta-
päätä tien toisella puolella oli Etualan
majatalo.

– Iltapäivällä kaikki kynnelle kyke-

nevät komennettiin Pellisjahtiin. Meil-
täkin haettiin pyssyt jahtiin ja miehet
olivat menossa. ”Tänne pitää jonkun
jäädä. Olen täällä kolmen pienen lap-
sen kanssa, tännehän se kultamies kul-
tamiehen luo ensiksi tulee!” Niinpä
suuren männyn juurella talon eteen
Ratsutien varteen jäi pyssymies vahtiin.

– Lapsuusajan muistoihin liittyy
Korhosen Yrjö ja koko kultamieskaar-
ti, asuimme melkein naapureina. He
olivat meillä viikottaisia vieraita; äiti-
Kaisa saunan lämmitti ja pyykit pesi,
isä-Matti liiterin takana heidän tukkan-
sa keritsi. Muistan Yrjön pienet suden-
pennut, saimme niitä pitää sylissä Vil-
len kämpän takana.

Keurulaisen Villellä oli talo aivan
Kopakkalan vieressä. Se oli Yrjön ja
muiden kultamiesten tukikohta. Ville
lahjoitti tontin Lapin Kullankaivajain
liitolle ja siihen valmistui nykyinen
Kultamieskoti alkuvuodesta 1979.

Sirkka on kirjoittanut ylös muistel-
miaan, mainioita ajankuvia vanhasta
Inarista ja sen legendaarista kultamie-
histä.

Elämän polkuja ja risteyksiä

Sirkka Kopakkala aloitti koulunkäyn-
tinsä uudenuutukaisessa kirkonkylän
kivikoulussa syksyllä 1955. Irrottautu-
minen kodista alkoi 11-vuotiaana. Viisi
vuotta Sirkka eli viikot kouluasunto-
lassa Ivalossa ja kävi viikonloppuisin
kotona Inarissa. Keskikoulun jälkeen
hän meni Rovaniemelle kauppaopis-
toon, josta valmistui merkonomiksi
1967.

Uusi ihminen oli tullut Sirkan elä-
mään pääsiäisenä 1963. Hän oli Kari
Merenluoto, sukujuuret Karjalan Kies-
tingissä ja Petsamossa, syntynyt evak-
kotaipaleella Haukiputaan Jokikylässä.

– Tulijoista viimeisellä oli ruskeat,
nauravat silmät. Se oli menoa, muuta
ei tarvittu. Olin silloin viikkoa vaille
16-vuotias.

– Kesälomani aikana Unikeonpäi-
vänä 1968 meidät vihittiin Inarin kir-
kossa. Hääjuhla oli meillä kotona, sit-
ten päiväretki kavereiden kanssa Aili-
gas-tunturille. Sitten häämatka omal-

Nipa Raumala ja Yrjö Korhonen ovat olleet Merenluotojen oppi-isiä kullankaivussa. Nipa
kaivoi lähes koko ikänsä lapiolla ja sitkeä työ tuotti muutaman isommuksen Puskujängän
paksun kunttamaan alta. Muistoksi työstä jäi kämpän päätyyn kasa katkenneita lapioita ja
loppuunkuluneita saappaita. Työtä jatkaa Arska Alhonen.

Yrjö ja sudenpennut.
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la veneellä Sotkaniemestä Paadarjärvel-
le. Rantauduimme Mäkäräsaareen ja
telttailimme siellä. Aamulla ajoimme
Lemmenjokea ylös. Joki oli mutkikas
ja paikoin matala. Perämoottori nikot-
teli, sokka poikki. Kari korjaa moot-
toria, akka soutaa, ettei virta vie venet-
tä tulosuuntaan. Matka jatkui moot-
torilla, yövyimme joen rannalla. Au-
rinko paistoi, linnut lauloi, kultaiset
hiekkatörmät ympärillä, laineet liplat-
ti, ympärillä erämaan rauha. Voiko iha-
nammin aamu enää alkaa. Potkuri joen
pohjaan kolahti, akka sai taas soutaa.
Paras oli palata ja sitten oikein halata.
Näin alkoi yhteinen elämä.

– Vuosien saatossa perhe kasvoi, äi-
tiyslomat lyhyitä. Asuimme Martinnie-
messä Karin kotona vintissä. Kun loma
alkoi, meidän oli lähdettävä samana
iltana pohjoista kohti, satoi tai paistoi.
Kaikki lomat vietettiin Inarissa. Pojat
saivat tutustua Inarin mummoon ja
pappaan. Reino-eno kuljetti heitä met-
sällä ja opetti erätaitoja.

Sirkka työskenteli pankissa Martin-
niemessä, Kari oli viikon arjet töissä
Torniossa, mummo hoiti lapsia. Siinä
sivussa Kari opiskeli insinööriksi, ra-
kensi perheelleen talon ja kävi töissä
Oulussa.

Kultamaat kutsuvat

Lemmenjoen kultamaat tulivat Sirkalle
ja Karille tutuiksi muutenkin kuin tut-
tujen kultamiesten puheissa. Kesällä
1970, suuren sopulivaelluksen aikaan,
kuljettiin kultapuroilla ja lapioitiin
kultahiekkaa Pihlajamäen Heikin val-
tauksella. Siitä kultakuume sai alkun-
sa, ”varttiramman” hipusta, täin tai
lutikan mittaisesta. Tauti puhkesi kuk-
kaansa 1979, jolloin Kari haki Sirkan
veljen kanssa omaa valtausta Ruih-
tuäytsiin. Seuraavana kesänä alkoi työ,
jota on jatkunut pian puoli vuosisataa.

– Kesä 1980 kaivettiin molempia
Ruitun haaroja. Kultaa saatiin joitakin
kymmeniä grammoja, oisko 90 g.
Luonto, retkeily ja merellä kulkeminen
ovat aina olleet osa elämääni. Se tun-
ne, minkä tunturista saa – rauhan ja
ajottomuuden – vielä parempana olen
sen merellä tuntenut. Äitini puolelta
olen vanhaa suomussalmelaista tervan-
soutajien sukua. Siltäkin puolelta on
tullut oppia vastavirtaan soutamisesta.
Kultamaille lähdön perusasia on se, että

vaimoni on ymmärtänyt minua. Me
emme ole koskaan pyrkineet muutta-
maan toisiamme, ehkä minä vähän
enemmän. Vaimolla on tähän asti ol-
lut vakituinen työpaikka ja hän on kan-
tanut pääasiallisen vastuun siitä, että
leipää on ollut aina pöydässä. Alussa

kulta ei juuri muuta tuottanut kuin
sen, mitä siellä kultamailla syötiin,
muistelee Kari.

– Kun kevät koitti, mies kävi levot-
tomaksi, kultakuume iski. Mies lähti
ja jäin poikien kanssa kotiin. Sovim-
me, että sunnuntaina määrättyyn ai-

Aamu Kotaojan valvontatuvan rappusilla kesällä 1989. Ilmeet kertovat, että herroille an-
nettiin kiistämätön todiste siitä, että kullankaivu ei vielä ole kypsä museoitavaksi. Vasem-
malta Jaakko Kangasniemi, Seppo J. Partanen ja Kari Merenluoto.

Koneellista kullankaivuuta Kari, Sirkka ja Pekka Merenluodon valtauksella Lemmenjoen
Miessijoella vuonna 1991. Maata siirretään seulan kautta kaivinkoneella huuhdontalait-
teeseen. Kuva: Ari Karttunen, GTK Geokuvat
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kaan olen kotona ja Kari soittaa. Jäkä-
läpäällä oli erämaapuhelin ja matkaa
Ruitulta sinne 4–5 kilometriä. Keskus
ilmoitti, että Jäkäläpäältä tulee puhe-
lu, otatteko vastapuhelun. Näin pidim-
me yhteyttä, myöhemmin Martin iis-
kon palon puhelin lyhensi kävelymat-
kaa. Pojat olivat usein isänsä mukana
Lemmenjoella, muistelee Sirkka.

Kulta tuo ja kulta vie

Kullankaivun ammattitaito kasvoi van-
hojen veteraanien neuvoilla ja opastuk-
sella. Karin oppi-isiä olivat Nipa, Kan-
gas-Jaska, Kokko Heikki, Keuru-Vil-
le, Korhosen Yrjö ja monet muun Lem-
menjoen elinkautiset. Heillä oli tieto
paksun jänkämaan alla piilevästä kul-
lasta, johon lapiopelillä oli vaikea pääs-
tä. Kari hankki pienen kaivurin ja trak-
torin, purki ne osiin ja kuljetti tal-
kooavun turvin moottorikelkoilla Rui-
tulle. Oppia koneista ja pumpuista hän
etsi Mäläskän Ristolta, Kokko Heikil-
tä, Kreivin Erkiltä, ja omille tekniikan
opeille oli käyttöä.

Kaivutyö siirrettiin tunturin toisel-
le puolelle Miessijoelle 1984. Sieltä oli
vapautunut valtaus, jota aikanaan kai-
voi Halmisen Heikki. Tehdessäni en-
simmäistä opustani ”Lemmenjoen
Kultamaat” 1960-luvun lopulla tapa-
sin sillä paikalla Ilosen Rikun ja laitoin
nimen kartalle. Sieltä Ilonen siirtyi val-
misteilla olevaan Lemmenjoen ulkoi-
lukarttaan, vaikka Riku lienee ollut
paikalla vain käväisemässä. ”Kyllä siel-
tä pari kolmekymmentä grammaa päi-
vässä kultaa nappaa”, oli Riku opasta-
nut Karia.

Kari teki paikalle 40–50 koemont-
tua, otti joka montusta useampia vas-
kauksia, laski jokaisen hipun ja pani
ylös paperille ja kartalle. Testi jatkui
koealueen rännityksellä ja tulosten kir-
jaamisella. Kesällä 1985 löytyi kultaa
noin 300 g. Tuotto kaksinkertaistui
seuraavan kesänä uusien koneiden ja
opin karttumisen myötä.

– Kesä oli kaivutekniikan sisäänajo.
Kultaa tuli yli 600 g. Sehän tuntui jo
hyvältä. Sai uutta kalustoa ja uskoa.
Karkiaa kultaa siellä ei ollut, mutta
hienoa oli runsaasti. Olin kultajuonessa
kiinni, muistelee Kari.

Uutta kalustoa hankittiin, otettiin
lainaa ja kuultiin konsultteja. Miessi
tuotti vuonna 1987 jo 2,4 kiloa. Vi-

ranomaiset alkoivat entistä tarkemmin
valvoa konekaivua ja kaivajat rakensi-
vat saostusaltaita ja yhteispatoja suoja-
takseen purojen vettä. Kaivukausi -88
tuotti noin kolme kiloa kultaa. Nyt oli
jo varaa hankkia järeämpi tela-alustai-
nen kaivinkone.

– Kaivuuta jatkettiin kesällä 1989
puoleenväliin lokakuuta, jolloin pak-
kanen rupesi hätyyttämään. Kesän tu-
los oli 10 kg ja 700 g. Oli 58, 37, 28 ja
10 g kahta puolta useita hippuja. Kul-
ta oli suhteellisen karkeata. Tämä oli
niitä juonessa olevia rikkaita pilkkoja,
joita lähdin 1986 etsimään. Tuo antoi
tunteen, ettei sitä ole ihan navastaan
kiinni suomudassa!

Kari taisteli koko ajan kasvavaa by-
rokratiaa vastaan ja rahoitti kalliita oi-
keusjuttuja viranomaisia vastaan, jot-
ka yrittivät saada työt loppumaan.
Kultaa Miessijoelta tuli kaikkiaan noin
27 kiloa. Kari oli ennalta arvioinut saa-
vansa kaksi kiloa vähemmän.

Merenluodot siirtyivät 1992 Mies-
siltä takaisin Puskulle. Suomeen iski
lama, markan arvo romahti ja lainara-
han hinta nousi. Oikeusjutut söivät
rahaa, aikaa ja energiaa:

– Kesä 1992 oli kolmastoista kulta-
kesäni. Vaikka en ole taikauskoinen, se
olisi ollut parempi jättää väliin, ei meil-

tä konstit lopu, jos tulee pahoja paik-
koja”, kuittaa Kari sen vuoden, kun
unelmat romahtivat.

Merenluodot muuttivat vuodeksi
kullankaivajaksi Laanilan Hangasojal-
le, suunnittelivat kaivutöitä Tankavaa-
rassa, yrittivät muitakin ansiotöitä ja
palasivat takaisin Lemmenjoen Pus-
kuojalle 1997. Kullankaivuoikeuksis-
ta käyty taistelu kesti 1980-luvun alusta
alkaen yli 30 vuotta. Kari oli keskei-
nen henkilö tässä taistelussa LKL:n sih-
teerinä, rahastonhoitajana ja puheen-
johtajana. Kullankaivajana hän taisteli
oikeuksistaan Korkeinta Hallinto-oi-
keutta myöten, voitti monta taistelua.

Kylmän kukkia

”Pohjoisen tuulissa lapseni anna juu-
ries paasien painaa. Sielusi pohjalla seu-
lova virta voi kultahippuja kuljettaa”.
Tämä Leena Siirtolan kaunis laulu tuo
mieleeni Puskujängän ja hauskan
muiston vuosikymmenten takaa. Kari
oli löytänyt rännistään 72 g painavan
kultahipun juuri sillä hetkellä, kun pi-
enkone laskeutui Martin iiskon laelle.
Tulin Herman Stigzeliuksen kanssa
hänen viimeiselle ja kauan toivomal-
leen retkelle Lemmenjoelle. Illan vaih-
tuessa yöksi lähdimme jokainen yö-
puulle. Kuljimme Karin kanssa hitaas-

Kultaprofessori tutkii Merenluodon 72 g isomusta, joka löytyi juuri sillä hetkellä, kun vie-
raiden pienkone laskeutui läheiselle tunturikentälle. Hetken miettimisen jälkeen hippu sai
nimekseen ”Hermannin onnetar”.
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ti, muistelimme Raumalan Nipaa, is-
tuimme ja seurasimme heinäkuun alun
auringon hidasta kulkua tunturin la-
ella. Oli aikaa odotella, että Kari muis-
taisi laulun kaikki sanat. Kangas-Jaska
otti kämpällä aikaa ja kirjasi uutisena
Prospäkkäriin, että hitaasti kävelyn
Lemmenjoen ennätys oli lyöty! Viisi ja
puoli tuntia puolen kilometrin matkal-
la. Sain Siirtolan Leenalta luvan julkais-
ta laulun sanat, ettei kukaan samasta
syystä voisi ennätystä rikkoa.

Kari ja Jaska tulivat iltamyöhällä
sovitulla tavalla yllätysvierailulle Kul-
tala Säätiön hallituksen vieraiksi Ko-
taojan kämppään kesällä 1989. Kaa-
toivat valkoisen paperin päälle kasan
sen kesän kultaa, sitä oli paljon. Kat-
selin hallituskumppaneiden hämmäs-
tyneitä ilmeitä ja ajatuksia niiden ta-
kana; ”eihän kullankaivu vielä ole kyp-
sä museoitavaksi, täällähän on kultaa!”
Säätiö teki arvokasta työtä kullankai-
vuperinteen elvyttämiseksi ja säilyttä-
miseksi.

Isojen kultahippujen julkistaminen
on tullut maan tavaksi. Se sai alkunsa
viime vuosituhannella Karin aloittees-
ta ja yhteisestä sopimuksesta. Järjestin
monta tiedotustilaisuutta Helsingissä,
GTK ja professori Stigzelius antoivat
asiantuntija-apua ja tukea. Lehdet, ra-
dio ja televisio julkistivat näyttävästi
hippu- ja emäkalliolöydöt. Kari kertoi
avoimesti kullankaivustaan julkisuu-
dessa ja kirjassani ”Kullan ja luonnon
kutsu”. ”Kymmenen kilon kesä” oli
hänen otsikkonsa kesästä 1989, jolloin
elämä Lemmenjoella näytti taas kerran
hetkeksi aurinkoiset kasvonsa. Julki-
suuden tavoitteena oli tuoda esille kul-
lankaivua elinkeinona ja muuttaa val-
lalla olevaa mielikuvaa siitä, että kul-
lankaivajat ovat valkopartaisia vanho-
ja ukkoja, jotka ovat unohtuneet yk-
sin erämaahan.

Puskun kulta etsi löytäjänsä

Merenluotojen kullankaivu-ura on
täynnä toiveita ja pettymyksiä, onnen
hetkiä ja syviä murheen alhoja. Konei-
den ja laitteiden rikkoontuminen, tul-
vien ruhjomat patorakennelmat, tar-
kat tutkimukset ja analyysit, onnen ja
epäonnen hetket ovat hioneet Meren-
luodoille rautaisen ammattitaidon,
joka hakee vertaistaan kullankaivun
historiassa.

Kari lajittelee onnistuneen kaivukesän 2012 kultaa. Puskujänkä ja Ruittuäytsi ovat anta-
neet hyvin kultaa lähes aina silloin, kun työtä on saanut tehdä rauhassa konerikoilta, sateil-
ta, tulvilta tai byrokratian keskeytyksiltä. Oppirahat ovat olleet kalliita, mutta niillä on
ostettu rautainen ammattitaito. Kesä -12 toi myös Merenluotojen kultahistorian suurimman
hipun; 127,1 g hippu alakuvassa yksin ja yläkuvassa keskellä. Kuvat Sirkka Merenluoto
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– Kullankaivaja saa täällä riesakseen
kaikki vanhan testamentin vitsaukset
heinäsirkkoja lukuun ottamatta. Sateet
ja vesiongelmat ovat laittaneet sekä
miehet että koneet koville, elämä on
välillä ankeata. Puskun kaivun tekee
vaikeaksi maapeitteen paksuun ja tul-
vaherkkyys, sanoo Kari lehtihaastatte-
lussa.

Pusku- ja Ruittuojan piilotti tarkoin
syvien maakerrosten alle kätkeänsä
kullan. ”Pusku on Lemmenjoen alu-
een huonoin kultajoki, hyvin epä-
säännöllinen kultaan nähden”, sanoi
Heikki Kokko muistellessaan kulta-
miesvuosiaan Lemmenjoella. Hänellä
oli hyvä pohja näkemykselleen, sillä
hän teki LKL:n nimissä vuosittaisia ti-
lastoja kaivostarkastajalle alueen kul-
tamääristä. Kaivajat eivät tuolloin pääs-
seet perinteisellä kaivumenetelmälle
riittävän syvälle, 4–6 metriin, löytääk-
seen rikkaita kultataskuja. Sitkeällä
työllä kuitenkin isoja hippuja löytyi.

Raumalan Nipa löysi Puskujängäl-
tä 103 g painoisen isommuksen 1956
ja kaksikymmentä vuotta myöhemmin
87 g hippu takasi vuodeksi elannon ja
terveydenhoidon. Arska Alhonen jat-
koi Nipan vuosikymmenten työtä, loi
Lemmenjoki-korut ja löysi Nipan rän-
nityksen jätekasasta rihlojen yli kulke-
neita isojakin hippuja. Raimo Kana-
mäki poimi rihloista samalta paikalta
127 g painavan ”Iivari”-hipun 1995.
Koru- ja jalokiviin erikoistuneen Alho-
sen kaivospiiristä on löytynyt useita 2–

Heikki Kokon kourassa on Nipa Raumalan
ja Kalle Paulavirran kesällä 1974 Puskulta
löytämä 80 g isommushippu, jonka Nipa
kauppasi Rakel Wihurille Helsingissä pide-
tyssä juhlassa. Kokko esitteli menneen kesän
kultasaalista Pahaojan kämpässä samana
syksynä pidetyssä Kullankaivajain liiton 25-
vuotisjuhlissa. Hippu on nykyisin Antti Aar-
nio-Wihurin kokoelmissa. Kuva on Telilän
perhearkistosta.

Lapin suurimmista kultahipuista
teetettiin aikoinaan GTK:n Kivi-
museoon Kultakeskuksessa kulla-
tut messinkiset kopiot. Monet suu-
rimmista kopioista ovat Kari
Merenluodon löytöjä.

Kultahipun jäljennös Kari Me-
renluodon vuonna 1988 löytä-
mästä kultahipusta. Alkuperäisen
hipun paino on noin 16,5 g. Löy-
töpaikka: Inari, Lemmenjoki,
Miessijoki. Hippujäljennöksen
skannaus: Pentti Karhunen, GTK

Kultahipun jäljennös Kari Meren-
luodon 24.8.1989 löytämästä kul-
tahipusta. Alkuperäisen hipun
paino on noin 37,1 g. Löytöpaik-
ka: Inari, Lemmenjoki, Miessijo-
ki. Hippujäljennöksen skannaus:
Pentti Karhunen, GTK

Kultahipun jäljennös Kari Meren-
luodon 2.10.1990 löytämästä kul-
tahipusta. Alkuperäisen hipun
paino on noin 26,6g. Löytöpaik-
ka: Inari, Lemmenjoki, Miessijo-
ki. Hippujäljennöksen skannaus:
Pentti Karhunen, GTK

Kultahipun jäljennös Kari Meren-
luodon 16.8.1993 löytämästä kul-
tahipusta. Alkuperäisen hipun
paino on noin 58,12 g. Löytöpaik-
ka: Inari, Lemmenjoki, Miessijo-
ki. Hippujäljennöksen skannaus:
Pentti Karhunen, GTK
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Arska Alhonen tutkii kaivospiiristään Puskulta löytynyttä 127 g hippua. Sen löysi 1992-1999 Puskujängällä työskennellyt Raimo Kana-
mäki, josta on tullut ”Lemmenjoen viimeinen elinkautinen”. Hippu sai nimekseen ”Iivari”, jolla oli löytöhetkellä nimipäivä. Kuvat: Liisa
Hertell. Raportti Iivarista: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m19_3812_96_1.pdf

����� Puskuojan kvartsin ja kullan sekahippu 17,4 mm, 3,8 g ja omi-
naispaino 5,2. Löytäjä: Aarne Alhonen. Raportti: http://tupa.gtk.fi/
raportti/arkisto/m19_3812_95_1.pdf

����� Merenluotojen Mustelma-hippu oli heidän vuonna 2014 löytä-
mänsä suurin hippu, paino 53 g. Kuva: Kari Kinnunen

�����  Puskun korukultahipusta tehty riipus.
Hipun paino 0,9 g ja pituus 11 mm. Löytä-
jä ja valmistaja: Aarne Alhonen. Kuva: Kari
Kinnunen
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8 g sekahippuja, kuten Ruittuäytsin-
kin puolelta. Kesällä 1989 Minkki-
sten valtaukselta löytyi kvartsikim-
paleita, joissa oli silminnähden kul-
taa. Löytö julkistettiin näyttävästi
”emäkalliolöytönä”.

– Kulta oli littautuneena lohka-
reiden pintaan mekaanisesti. Kim-
paleiden sisältä ei löytynyt kultaa.
Sahattiin ja mikroskopoitiin kyllä.
Kaivajat kyllä hermostuivat tästä ha-
vainnosta, eivätkä aluksi halunneet
uskoa, sanoo Kari Kinnunen tästä
”emäkalliolöydöstä” tutkittuaan
näytteitä GTK:n erikoistutkijana.

Kymmenet kullankaivajat etsivät
Puskun ja Ruitun latvojen kultaa
vuosikymmenten saatossa ja suurin
osa ”pullahti” ulos Lemmenjoelta tai
hakeutui paremmille puroille. Me-
renluotojen sitkeä uurastus alkoi
tuottaa tulosta 2010-luvun loppu-
puolella. Kahden viimeisen kesän ai-
kana kultaa on kaivettu ”epätoivon
vimmalla” ja näyttävin tuloksin.

Pusku avasi lopullisesti kulta-
hanansa kesällä 2016, jolloin Meren-
luodot poimivat rihloista kaksi iso-
musta. ”Ursus” 119,1 g oli vuoden
suurin ja sitä täydensi ”Bubo bubo”
22,8 g. Todellista hippujen riemu-
juhlaa oli kesä 2017. Alemman kai-
vospiirin omistaja Mika Telilä tuli
koneineen auttamaan kone- ja pato-
rikoista kärsiviä Merenluotoja ja tu-
los oli uskomaton: ”Ukkoäijih” 228
g, ”EiOo” 93 g, ”Haudatkaa sydä-
menne Lemmenjoelle” 73,8 g, ”Fos-
siili” 60 g, ”Haistakaa paska valtio-
valta” 48 g ja 22 g. Nämä kaikki löy-
tyivät Merenluotojen kaivospiiristä.
Isojen hippujen tulo jatkui kesällä
2018, jolloin Sirkka välitti tiedon jo
kesäkuussa 225 g hippulöydöstä,
joka sai nimekseen ”Isä Riston opin-
näyte pohjanteosta”.

Ei me täältä lähdetä

Kaivinkoneet sammuvat ja kaivos-
piirit lakkautetaan Lemmenjoella
lain määräämänä 1. heinäkuuta
2020. Näinkö elinikäinen matka
päättyy?

– Ei me täältä lähdetä. Tämä on
minun koti, sanoi Kari Merenluoto
Helsingin Sanomien toimittaja Mik-
ko-Pekka Heikkiselle elokuun lopul-
la 2018. �

Ursus-hippu vuodelta 2012. Paino 119 g.

Sirkan ja Karin kul-
lankaivuuseen osallis-
tuu jo kolme sukupol-
vea. Lapsenlapsi Wil-
helmiina opiskelee Ou-
lussa geologiaa, käyttää
työmaalla kaivinkonet-
ta ja istuu tässä isoäi-
din ja isoisän kanssa
nuotioaterialla. Kuva:
Tytti Bräysy

Kultakuumettako?
Kuva: Tytti Bräysy

Kuluneen kesän suurin
hippu löytyi samoilta
paikoilta, kuin edelli-
sen kesän isommukset:
Löytäjä Mika Telilä,
paino 225 g, nimi ”Isä
Riston opinnäyte poh-
jan teosta”, löytöpaikka
Merenluotojen yhtiön
”Kulta Prospektorin”
kaivospiiri ”Nipan kai-
vokset”  k esäkuussa
2018. Kuva: Sirkka
Merenluoto
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M
aamme geologeista
aika harva on tullut
tunnetuksi kansan-
kynttilänä. Kirkas
poikkeus tähän sään-

töön on Pentti Eskola (1883–1963).
Erikoista on, että hänellä riitti aikaa va-
listustyöhön, sillä hän oli myös profes-
sori sekä tuottelias tutkija ja tieteelli-
nen kirjoittaja. Vielä yli 50 vuotta kuo-
lemansa jälkeen hänet muistetaan maa-
ilman geologipiireissä persoonastaan ja
luomastaan uraa uurtavasta metamor-
fisesta fasiesopistaan.

Vetlesen-palkinto perustettiin vas-
taamaan geologiassa Nobelia. Sellaisen
Eskola sai. Hän ei saanut sitä metamor-

fisesta fasiesopistaan, vaan graniittitut-
kimuksistaan.

Eskola oli eläessään tunnettu hen-
kilö niin maailman geologipiireissä
kuin yleisesti suomalaisessa yhteiskun-
nassakin. Monet vanhat ihmiset muis-
tavat hänet vieläkin. Kuollessaan hän
sai valtiolliset hautajaiset.

Satakunnan
punainen hiekkakivi

Mutta miksi hän piti kansalle opetta-
mista ja kirjoittamista niin suuressa
arvossa? Eskola nousi kansainväliselle
tasolle pystymetsästä – tai sanokaam-
me geologisemmin: suomalaisesta
maaperästä. Hän syntyi Honkilahden

Lellaisten kylässä Satakunnassa niin
sanottujen Jotunisten muodostumien
välittömässä läheisyydessä.

Eskolan ensimmäinen julkaisu kä-
sitteli saman Satakunnan punaisen
hiekkakiven geologiaa (1907), eikä hän
myöhemminkään sitä unohtanut. Jo
tässä ensimmäisessä kirjoituksessaan
hän osoitti osaavansa tarinoida geolo-
giasta kansantajuisesti. Tästä tulikin
hänen yksi elämäntehtävänsä.

Eskola kansanvalistajana

Mutta miksi Eskola halusi kertoa suo-
menkieliselle kansanosalle geologiasta
eikä vain keskittyä tieteelliseen julkai-
semiseen ja uran luomiseen? Ehkä hän

Pentti Eskolan geologian kirjat ovat yhä käyttökelpoisia kiviharrastajalle. Varsinkin Kiteet ja kivet
on erinomainen käsikirja mineraaleista hyvällä suomenkielellä kirjoitettuna. Kirjat ja kuva: Kari
Kinnunen

Pentti Eskolan geologian
kirjoja kannattaa yhä lukea

Jukka Hildén



25MINERALIA   �   3  / 2018

ajatteli, niin kuin kaikkien verovaroil-
la koulutettujen tulisi ajatella: ilmai-
seksi olen saanut (koulutuksen), ilmai-
seksi tahdon antaa (saamani opin ta-
kaisin kansalle). Eskola piti luentoja
yliopiston ohella kansalais- ja työväen-
opistoissa sekä Työväen akatemiassa.
Lisäksi hän kirjoitti populaarigeologi-
sia kirjoja ja puhui geologiasta radios-
sa.

Käsittääkseni hän halusi myös vä-
littää sen kokemuksen, minkä luonnon
ihmeisiin tutustuminen oli hänessä
herättänyt. Kirjassaan Muuttuva Maa
(1951) hän kertoo jo lapsena mietti-
neensä, mikä oli saanut aikaan rannal-
le omituisen vallimuodostuman. Hän
ei pitänyt sitä itsestäänselvyytenä, ku-
ten monet pitäisivät; hänellä oli ilmei-
sesti jo lapsena tutkiva mielenlaatu.
Pohdittuaan hän tuli siihen tulokseen,
että sen on täytynyt kasaantua rannal-
le työntyvän jään voimasta. Myöhem-
min hän sai oppia, että tämä selitys oli
aivan oikea (rantapalle). Hän oli ute-
lias ja opinhaluinen jo nuorena.

Yllä mainitun kirjan varhaisemman
version Muuttuva Maapallo (1932)
esipuheessa tällainen ihmettelevä asen-
ne luonnon edessä välittyy näin: ”Ajat-
televa ihminen on kuin lapsi, joka vas-
ta on herännyt tajuntaan ja huomaa
olevansa jätetty heitteille outoon ym-
päristöön. Hänen mielessään herää
kysymyksiä: Mistä Maa on saanut al-
kunsa, ja miten se on tullut sellaiseksi,
kuin se nyt on? Miten on elämä ja ih-
missuku saanut alkunsa…”.

Tästä heijastuu suorastaan eksisten-
tiaalinen yksinolo kaiken ihmeellisen
edessä. Ikään kuin ihminen olisi yht-
äkkiä pudotettu vieraalle taivaankap-
paleelle, jossa hän kokee olevansa yk-
sin omine kysymyksineen ja kuin ”heit-
teillä” kaiken uuden ja ihmetyttävän –
neitseellisessä tilassa olevan maankama-
ran – edessä! Tämänkaltainen on var-
maan monen muunkin geologin ko-
kemusmaailma nuoruudestaan. Niin
minunkin.

Yllä olevasta lainauksesta näkyy Es-
kolalle ominainen pyrkimys kokonai-
suuksien ymmärtämiseen. Hän ei kes-
kity kalliossa olevaan mineraaliin miet-

tien, minkä hintainen se saataisi olla,
ei edes kivilajin syntyyn tai sen nimeä-
miseen. Hän luo katseensa horisont-
tiin, missä pilviin piirtyvät mahtavien
Svekofennisten poimuvuorten lumiset
huiput, sitten taas lähinäkymään ja jäl-
leen horisonttiin – kenties viimein tai-
vaisiin asti – kysyen: miten nämä ovat
syntynet? Hän herää tajuntaan, tietoi-
suuteen ajatuksistaan kuin karhunpoi-
ka kannon alta tai kukka kevään lumi-
en keskeltä – täällä minä olen, mutta,
mutta, ah, … miksi? Ajattelen, olen
olemassa, mutta kuitenkin ajatuksine-
ni täysin ”heitteillä”! – kevään uuden
elämän ja ihmeiden odotuksessa!

Eskola esitti kirjassaan kaikkien ajat-
televien ihmisten kysymyksen, saman,
minkä taidemaalari Paul Gauguin esitti
paettuaan Euroopasta Ranskan Poly-
nesiaan etsimään omaa paratiisiaan.
Hän kysyi vuosituhantisen kysymyk-
sen, sen, mistä kaikki uskonnot ovat
saaneet alkunsa – mutta nyt sen esitti-
kin tiedemies: ”Mistä tulemme, keitä
olemme, minne menemme?” Tämä on
sama ikuinen kysymys, johon uskot-
tavia vastauksia on aina ollut niin vä-
hän! Siksi sitä on toistettu vuosisadas-
ta toiseen. Kaukaisella trooppisella saa-
rellaan Gauguin oli elämänsä ehtoos-
sa, Eskolan kirjassa mainitsema, geo-
logiseen tietoisuuteen heräävä lapsi,
vasta sen alussa.

Geologian
popularisointia

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

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

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

Kirjallisuutta

Luettelo Pentti Eskolan kiviharrastajille
sopivista populaarikirjoista. Aikoinaan
eräät niistä olivat yliopistoissa oppikir-
joina. Nykyään ne suomenkielisinä
sopivat varsin hyvin itseopiskeluun.
Kirjat on tietenkin aikoja sitten lop-
puunmyyty, mutta niitä löytää kirjas-
toista, antikvariaateista ja nettidivareis-
ta.

Geologian alkeet, 1911

Suomen vuorityöstä ja sen
edellytyksistä, 1912

Suomen kalkkikivi, 1919,
Pentti Eskola ym.

Suomen hyödyllisistä
mineraaleista, 1923

Suomen malmit, 1924

Yleistajuinen geologia, 1924

Kiteet ja kivet, 1939

Atomit ja kiteet, 1948

Muuttuva maa, 1951

Yleisimpien mineraalien
tärkeimmät tuntomerkit, 1951

Maailmankuvaa etsimässä, 1954

Kidetieteen, mineralogian ja
geologian alkeet, 1957
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H
einäkuussa Outokum-
mun kivimessujen yhte-
ydessä tutustuin Har-
toman Jussin kanssa Ou-
tokummussa avattuun

uuteen Maan aarteet -kivinäyttelyyn.
Oppaanamme toimivat Matkakumpu
Oy:n matkailupäällikkö Ulla-Riitta
Moilanen ja puheenjohtaja Leena Kois-
tinen Outokummun kivikerhosta.

– Tämä museotunneli valmistui
Vanhaan Kaivokseen keväällä 2014,
Ulla-Riitta Moilanen kertoo.

– Täällä sijaitsivat aikoinaan yhtiön
puhelinkeskuksen tilat. Kun sähköt,
lennättimet ja muut sellaiset saatiin
Pohjois-Karjalaan, elettiin kriisiaikoja,
ja maan alla informaatiotekniikka oli
paremmin turvassa mm. pommituksil-
ta. Nyt tänne on koottu Maan aarteet
-niminen kivinäyttely.

Maan aarteita

Nyt esillä olevan näyttelyn suunnit-
telu ja kokoaminen on GTK:n Kuo-
pion toimiston geologien Satu Hieta-
lan ja Tapani Tervon käsialaa. Näytte-
ly opastetauluineen sekä vitriinien va-
laistus pimeässä kaivostunnelissa on
toteutettu tyylikkäästi. Maan aarteet
-näyttelyn kivikokoelmat omistaa Mat-
kakumpu Oy.

Leena Koistinen kertoo, että näyt-
telyssä on paljon häneltä ostettuja ki-
viä:

– Outokummun matkailu osti
2000-luvun alkupuolella suuren osan
laajasta kivikokoelmastani silloiselta
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta saa-
mansa rahoituksen turvin. Alkuperäi-
nen kivinäyttely oli Outokummun
matkailun omistuksessa ja oli esillä
Vanhan kaivoksen vinotunneleissa.

– Muun muassa tämä Korsnäsin

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

Outokummussa

Sisäänkäynti kaivosmuseoon, jossa Maan
aarteet -näyttely sijaitsee.

Onkohan tässä tunnelissa näkynyt “kaneja”.
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apofylliitti on kaivosinsinööri Paavo
Kupiaksen aikoinaan minulle lahjoit-
tama sillä ehdolla, ettei näyte saisi kos-
kaan lähteä pois Outokummusta, Lee-
na muistelee.

– Monet museokävijät ovat kysy-
neet, että onko tuo mammutin ham-
mas, Leena osoittaa vaaleaa, pitkää ja
hieman kaarevaa mineraalinäytettä. Ei
se ole, se on kuitumaista tremoliittia,
asbestimineraalia Vuonoksen kaivok-
sesta.

Maan aarteet -näyttelyssä esitellään
monipuolisesti Outokummun alueen
mineraaleja ja opasteet kertovat maam-
me, ja erityisesti Outokummun kaivos-
toiminnasta suomeksi ja englanniksi.
Vitriineistä löytyvät tietysti myös Ou-
tokummun tunnusomaisimmat mine-
raalit, kesän vihreät kromidiopsidit ja
upeat syvänvihreät uvaroviittikiteet,
jollaisia varsinkin Keretin kaivoksesta

Uvaroviittia Uralilta.

Kalsiitti- ja
apofylliittikiteitä
Korsnäsistä.

Kuituinen
tremoliitti
Outokummun
Vuonoksesta.

Kromipitoista
diopsidia
Keretistä ja
Vuonoksesta.

�
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aikoinaan löydettiin. Toki näyttelyssä
on nähtävillä myös venäläisiä uvaroviit-
teja, onhan mineraali saanut nimensä-
kin nimenomaan venäläisen mineraa-
likeräilijän, kreivi Sergei Semenovitch
Uvarovin (1765–1855) mukaan.

– Maan aarteet -näyttelyssä käy aika
paljon koululaisryhmiä, peruskoulun
ala-astelaisetkin käyvät täällä, kehaisee
Ulla-Riitta Moilanen.

Jätimme tunnelin ja kivinäyttelyn
tutustuaksemme seuraavaksi Outo-
kummun kivikerhon kivivitriineihin.
Rakennus, jossa kerhon kivet ovat ny-
kyään esillä, toimi aikoinaan kaivos-
miesten ravintolana.

Puheenjohtaja Leena Koistinen ker-
too, että alun perin kivikerhon näytte-
ly koottiin nykyään jo puretun raken-
nuksen yläkertaan. Siellä kiviharrastus-
ta vuonna 1982 aloiteltiin ja Outo-
kummun kivikerho syntyi. Sen raken-
nuksen alakerrassa oli savipaja ja Lee-
nan oma kivialan yritys.

– Meitä oli siihen aikaan kaksi ”ki-
vihullua”, toinen oli Juhani Räsänen ja
toinen olin minä, sanoo Leena, pitkän-
linjan kiviharrastaja. Ensin oli savipa-
ja ja sitten tuli kivenhiontaa.

Outokummussa kävi paljon keräi-
lijöitä ulkomaita myöten, varsinkin
uvaroviittia hankkiakseen tai edes näh-
däkseen. Niinpä Leena ja Juhani alkoi-
vat miettiä, miten he saisivat perustet-
tua kivinäyttelyn Outokumpuun.

– Se lähti alkuun niin, että kirjoi-
timme kiertokirjeen kaikille kiviystä-
ville pitkin Eurooppaa ja maailmaa.
Kirjoitimme heille, että lähettäkää
meille muutama kivinäyte, kiitos. Ajat-
telimme, että jos vaikka kymmenen-
kin kivinäytettä saadaan, niin hyvä jut-
tu, Leena muistelee.

– Mutta yllätys oli aikamoinen, ki-
viä tulikin neljäsataa. Sitten aloimme
Juhanin kanssa puuhata näyttelyä pys-
tyyn.

Hartoman Jussi toi Outokummun
kivikerholle terveisinä kivinäytteitä
Haverin kultakaivoksesta.

Tutustuimme myös Vanhan kaivok-
sen museoalueella olevaan veturitalliin
ja kapearaiteiseen rataan, joka raken-
nettiin vuosina 1926–1928. Rata toi-
mii nykyisin museon yhteydessä kilo-
metrin pituisella osuudella. (Kuinkas
usein turistit muualla saavat ajella mal-
mijunalla?)

Outokummun historiaa

Outokummun kaivos toimi vuosina
1910–1989. Kaikki alkoi siitä, kun
1908 Rääkkylän Kivisalmen kanavan
rakennustöiden yhteydessä löytyi outo,
meteoriitiksi arveltu valtava lohkare.
Kappale siitä lähetettiin Helsinkiin
Geologiselle komissionille (GTK:n
nimi tuolloin). Lohkare todettiin rik-
kaaksi kuparimalmiksi ja etsinnät
käynnistettiin. Vuori-insinööri Ot-
toTrüstedtin johtamissa etsinnöissä
lohkareen emäkallio löydettiin maalis-
kuussa 1910 Outokumpu-nimisestä
kalliokumpareesta. Outokumpu oli 50
km päässä lohkareen löytöpaikasta
Rääkkylässä. Kaivostoiminta päästiin
aloittamaan vuonna 1913, ensin val-
tion toimesta ja vuodesta 1932 lähtien
Outokumpu Oy:n toimesta.

Ja täällä tarkemmin: http://tupa.
gtk.fi/julkaisu/geoteknillinen/gt_
s_047.pdf

Kuparimalmia riitti. Outokumpu
Oy:stä tuli 1950-luvulla yksi Euroo-
pan tärkeimmistä kuparin tuottajista.
Outokummulla oli Vanhan kaivoksen
lisäksi useita muitakin kaivoksia, ku-
ten Keretti 1954–1989, Vuonos 1971–
1985 ja Hammaslahti sekä pienempiä
malminnostopaikkoja.

Kuparimalmin tuotantomäärät kas-
voivat 1920-luvulla niin, että 100 000
tonnia ylitettiin vuonna 1929. Kupa-
ririkaste oli laadukasta ja maailman-
markkinahinta korkealla. Vanhan kai-
voksen kaivostorni valmistui vuonna
1928 ja se on 30 metriä korkea ja sei-
soo 40 metriä korkean tornin laella.

Vuonna 1954 avattiin Keretin kai-
vos, jonne rakennettu 96-metrinen
nostotorni oli siihen aikaan Euroopan
korkein. Keretin valmistuessa Vanhan
kaivoksen torni jäi näköalatorniksi ja
koko alue museokäyttöön. Nykyään
Vanhalla kaivoksella on kaivosmuseo,
jossa on tallennettu kaivostoimintaa
1910-luvun alusta nykypäivään. Van-
han kaivoksen ensimmäinen museo-
tunneli louhittiin vuonna 1985. Ke-
retti suljettiin vuonna 1989.

Viitisen kilometriä Outokummun
keskustasta löytyi vuonna 1965 uusi
kuparimalmio. Se johti kaivostoimin-
nan aloittamiseen Vuonoksessa 1971.
Kaivostoiminta jatkui Vuonoksessa
vuoteen 1985, jolloin se suljettiin.

Outokumpu on ollut Suomen his-
torian merkittävin kaivosteollisuuden
keskittymä. Päätuote oli kuparirikas-
te. Kaivostoimintaa riitti 79 vuotta. �

Käsikäyttöinen timanttikairauskone vuodelta
1910. Tällä laitteella Outokummun kupari
samana vuonna löydettiin. Kairauskoneen
vauhtipyörää pyörittämään tarvittiin kaksi
miestä. Kuva Outokummun Vanhan kaivok-
sen vanhan korjauspajan kaivosnäyttelystä.

Granby, eli G-vaunu on malminkuljetuksessa käytetty vaunu.
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G
eologian tutkimuskes-
kus (GTK) luovuttaa
pääosan geologisista
museokokoelmistaan
Luonnontieteelliselle

keskusmuseolle (LUOMUS). Näytteet
tullaan liittämään Luomuksen kokoel-
miin vuoden 2018 loppuun mennes-
sä.

Aineisto sisältää noin 5000 kappa-
letta erilaisia geologisia näytteitä, mm.
mineraaleja, kivilajeja, fossiileja ja me-
teoriitteja, jotka GTK on yli sadan
vuoden toimintansa aikana kerännyt.
Kokoelmien arvo ja tärkeys tutkimuk-
sen harjoittamiselle sekä niistä kiinnos-

GTK:LTA MERKITTÄVÄ NÄYTEKOKOELMA
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle

tuneille ihmisille tekevät niistä kansal-
lisomaisuutta. Näyteluovutuksen myö-
tä geologisten museokokoelmien yllä-
pito Suomessa keskittyy Luomukseen.

GTK:n näyttelytoiminta jatkuu
uusissa toimitiloissa, kun Geonäyttely
avautuu yleisölle alkuvuonna 2019
erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Uuteen näyttelyyn tulee esille edusta-
va kokoelma erilaisia mineraaleja, ki-
vilajeja, malmi-, rakennuskivi- ja teol-
lisuusmineraalinäytteitä sekä jalokivi-
kokoelma. Esille tulee myös Apollo 17
-lennolla maahan tuotu kuukivinäyte.

Luomuksen geologisessa kansallis-
kokoelmassa on noin 50 000 mineraa-

li- ja kivinäytettä, noin 600 meteoriit-
tia ja noin 44 000 fossiili-, luu- ja maa-
peränäytettä. Jo 1700-luvulta alkaen
kartutetun kokoelman erikoisuuksia
ovat muun muassa suomalaiset meteo-
riitit, Euroopan vanhimmat kivilajit,
Etelämannerkokoelma, mammuttiko-
koelma ja Ahvenanmaan fossiilit.

Luomuksen geologisia kokoelmia
on nähtävillä Luonnontieteellisessä
museossa Helsingissä ja kokoelmiin voi
lisäksi tutustua tarkemmin Kumpulan
Kartanon kesäkauden yleisötapahtu-
missa. �

Alkuvuodesta 2018 GTK:n tutkijat pakkasivat suurimman osan Otaniemen Kivimuseon arvokkaista kivinäytteistä muuttolaatikoihin.
Näytteet lahjoitettiin Luomuksen kivivarastoihin Kumpulan kellaritiloihin. Valtion säästölinja tutkimuslaitoksien toimitilojen suhteen
johti surulliseen lopputulokseen. GTK:n Kivimuseon näytteet olivat geologien yli sadan vuoden aikana matkoillaan keräämiä ja lahjoittamia.
Kuva: Kari Kinnunen
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GTK:n lehdistötiedote 26.9.2018
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Outokummun messuilla heinäkuussa
Tampereen Kivikerho oli mu-
kana  Outokummun Kivimes-

suilla 21.–22.7.2018. Meitä oli siellä
kolme: Katajapuron Leena, Hartoman
Jussi ja minä. Tosin Jussi ei kovin usein
pöydässämme ehtinyt päivystää, kos-
ka messuilla oli myös postimerkkinäyt-
tely ja Jussilla oli siinä oma kokoelma
kiviharrastuksesta aidoin kivinäyttein
filatelian avoimessa luokassa.

Outokummun kivikerho, joka mes-
sut järjesti, julkaisi messuilla toisen

Kesäkuinen ilta Tampereen kivipajalla
Tampereen kivikerhon kivi- ja
hopeatöitä oli esillä kerhon pa-

jalla Hervannassa torstaina 28.6.2018
klo 17–19 järjestetyssä tilaisuudessa,
johon kutsuttuna saapui Helsingistä
myös geologi Kari Kinnunen. Hänet
oli aiemmin yhdistyksen kevätkokous
kutsunut  Tampereen Kivikerhon kun-
niajäseneksi nro 2. Muun muassa Mi-
neralia-lehden päätoimittajana, jossa
tehtävässä Kari on toiminut lehden pe-
rustamisesta lähtien, hän tekee todella
ensiarvoista työtä.

Mukavan seurustelun ja kahvitarjoi-
lun merkeissä pajalla tutkittiin kave-
reiden valmistamia töitä ja jutusteltiin
myös mahdollisista tulevista kursseis-
ta ja retkistä.

Simo Hulkko ja Anneli Honkanen Oma
Säästöpankista sekä Annikki Poukka (vas.).

Toukokuussa kuulumisia Puolasta
Tampereen kivikerholaisten ki-
viretki suuntautui toukokuus-

sa 2018 Puolaan. Kerhon kivi-illassa
28.5. esitettiin Puolan-matkasta pieni
matkakertomus.

Kivikohteita Puolassa olivat mm.
krysopraasikaivos Szklary Hutassa,
Miedziankan kadonnut uraanikaivos,
Kowaryn uraanikaivos ja Lubiechovan
akaattipaikka. Matkajuttu Puolasta tu-
lee myöhemmin myös Mineraliaan.

Toukokuun kivi-iltaan osallistui
kutsuttuna myös Tampereen Oma
Säästöpankista kaksi henkilöä: Simo
Hulkko ja Anneli Honkanen. Ennen
Puolan-matkan esitystä sijoitus-
asiantuntija Simo Hulkko kertoi Oma
Säästöpankin tarjoamista palveluista.

Akaatti Lubiechovasta ja vaalea krysopraa-
si Szklary Hutan kaivoksesta. Kuvat: LH

Liisa Hertell onnitteli Kari Kinnusta kerhon kunniajäsenyydestä ja luovutti hänelle kunnia-
kirjan. Vasemmalla Esa Rusthollkarhu ja Raija Lauri. Kuva: Petri Tuovinen

uusista postikorteistaan. Korttiin on
kuvattu Outokummun uvaroviitti –
no, mikäpä muukaan. Puheenjohtaja
Leena Koistinen kertoi, että toisen kor-
tin aiheena tulee olemaan kromidiop-
sidi. Ilmeisesti kivikerhossa on suun-
nitteilla julkaista molemmista Outo-
kummun mineraaleista myös posti-
merkit.

Myös Joensuun kivikerho esitteli
harrastustoimintaansa messuilla. Heillä
toimintaan kuuluu kivi- ja hopeatyön

lisäksi mm. puukot, jotka he valmista-
vat teristä alkaen itse. Myös valutöitä
Joensuun kerhossa harrastetaan.

Täytyy tunnustaa, että tuli ostettua
itselle Joensuun kerholta Pekka Räsä-
sen valmistaman Väinö-puukon, jon-
ka kahvassa on prossista valettu Väi-
nämöisen kasvoprofiili. Se puukko vain
“osui silmään” – ei voinut olla ostamat-
ta, vaikkei se alun perin edes ollut
myytävänä, vaan näyttelyvitriinissä.

Messuilla oli nähtävänä myös sata-

T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T A P A H T U M I A  2 0 1 8
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vuotiaan Itsenäisen Suomen kunniak-
si Timo Ruotsalaisen valmistama Lei-
jonapatsas. Patsaaseen on käytetty kaik-
kia 1917–2017 käytössä olleita metal-
lirahatyyppejä, joita on yli 80 erilaista.

Outokumpulainen Juha Räihä toi-
voi löytävänsä messuilta parta- ja hius-
koruiksi käypäsiä kivihelmiä, joissa sai-
si olla noin kolmemillinen reikä. Sel-
laisia hän ei löytänyt, mutta Juhan toi-
ve laitettiin korvan taakse.

Jukka Lehtinen teki muutamia eri
kokoisia koehelmiä, joihin tuli 2–4
millimetriä halkaisijaltaan oleva reikä.
Joten ehkäkä ensi vuonna ...

Outokummun kivikerhon puheenjohtaja
Leena Koistinen.

Geologi Markku Lehtinen tuli messuille lapsenlapsensa kanssa ja jäi juttelemaan kanssam-
me. Tampereen kerhon pöydän takana Leena Katajapuro. Kuva: LH

Juha Räihä ei löytänyt messuilta kivihelmiä parta- ja hiuskoruiksi. Nyt Jukka Lehtinen teki pie-
nen koe-erän rodoniitista, aventuriinikvartsista, hematiitista ja tiikerinsilmästä. Kuvat: LH

Leijonapatsas painaa 850 kg. Sen on val-
mistanut Timo Ruotsalainen. Hän on käyt-
tänyt siihen yli 300 000 kolikkoa. Kuva: LH

Jussi Hartomalla oli messujen postimerkkinäyttelyssä esillä oma kokoelma kiviharrastuksesta
aidoin kivinäyttein filatelian avoimessa luokassa. Kuva: LH
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Luumäen retki  elokuussa 2018
Tampereen Kivikerhon retki
Kännätsaloon, Luumäen beryl-

likaivokselle järjestettiin lauantaina
18.8. Tällä kertaa omin autoin ja kimp-
pakyydein. Retkeen osallistui yli 25
henkilöä eri puolilta Suomea ja kau-
empaakin. Koska kivikerhon edelliske-
sänä 2016 järjestetty Luumäen-retki
osoittautui sen kesän myrskyisimmäksi
päiväksi ja vettäkin tuiskasi vastaan tau-
otta, ei siinä kelissä kiviä monikaan
tarjennut kauaa etsiskellä, oli tänä ke-
sänä revanssin paikka.

Tällä kerralla sää olikin mitä suotu-
isin, suorastaan helteinen. Toki vettä
nytkin paljon oli, mutta se kaikki oli
nyt louhosmontussa, joten monet, ai-
nakin viisi retkeläisistämme käytti ti-
laisuutta hyväkseen ja pulahti  “louhos-
järveen” uimaan. Kivien etsimiseen
louhosmontusta ei tälläkään kertaa ol-
lut. Mutta louhittua ainesta oli kulje-
tettu kasoille kauemmaksi, josta kiviä
nyt etsittiin.

Louhoksen omistaja Timo Rönkä
tuli käymään louhoksella ja hänellä oli
myytävänä kympillä ja kahdella hyviä

beryllinpaloja, joissa oli aitoja kidepin-
toja. Myynnissä Timpalla oli myös viis-
tehiontaan käypää savukvartsia.

Jukka Lehtinen löysi Luumäen-retkellä hienon jaloberyllin, joka on kooltaan 13 mm ja 9
karaattia. Kuva: Kari Kinnunen

Tällä kerralla Luumäen beryllilouhoksen kaivosmonttu oli veden täyttämä pieni järvi, niinpä
heti eräs kiviharrastajamme näki hyvän tilaisuuden pulahtaa  siihen uimaan. Kuva: Liisa Hertell
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Anna-Maija Rae löysi Luu
mäen retkellä kaivoksen siirre-

tyistä kasoista kirkkaan punaista kvart-
sia. Kvartsikide on litistynyt yhdestä
prismapinnan suunnasta. Kvartsin c-
akseli on lituskaisen kidelevyn tasossa.
Synteettisissä kvartseissa suunta on
yleensä päinvastainen.

Anna-Maijan kvartsin punainen väri
johtuu mikroskooppisista rautaoksidi-
en, hematiitin ja goethiitin sulkeumis-
ta. Ne ovat kiteen ulkovyöhykkeissä.
Ydin on kirkasta kvartsia, vuorikidet-
tä.

Morfologia on Luumäen jalokiviä
sisältäneiden onkaloiden kvartsikiteis-
sä yleinen. Tällaiset kiteet ovat kasva-
neet kapeissa halkeamissa toisia kiteitä
vasten.

Punaiset kvartsikiteet ovat Suomen
pegmatiiteissa harvinaisia, mutta Luu-
mäeltä niitä on 80-luvun louhinnoissa
kideonkaloista tavattu. Matti Långin
kotimuseon kokoelmissa on jopa siitä
hiottuja viistekiviä.

Kari Kinnunen

Anna-Maija
Rakeen Luumäen
punakvartsikide

Luumäen punakvartsi. Kyseessä ei ole kaksoskide, vaan samansuuntaisten kvartsikiteiden
yhteenkasvettuma. Väri tulee hematiitista ja goethiitista, joita on hitusina kiteiden ulko-
pintojen lähellä. Leveys 26 mm. Löytäjä: Anna-Maija Rae. Kuva: Kari Kinnunen

Luumäen kvartseja Matti Långin museossa. Kuva: Kari Kinnunen

Kännätsalon kaivoksen kalliossa, tien oikealla puolella näkyi suuria maasälpäkiteitä. Kuva:
Petri Tuovinen

Timo Rönkä esittelee myytäväksi tuomiaan pieniä beryllejä, joita Sandra Merkley (keskellä)
ja Satu Myllys katselevat. Kuva: Liisa Hertell
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Jukka-Pekka Lehtinen toi Tam-
pereen kerhon Luumäen vierai-

lun löytöjen katselmukseen erikoisen,
1990-luvun alkuvuosina taltioimansa
näytteen. Jukka oli tuolloin vieraillut
kaivoksella Kangasalan kansalaisopis-
ton korukivikurssin kanssa. Sittemmin
hän oli näillä samoilla kursseilla opet-
tajana viime vuoteen saakka.

Jukka ja Tampereen kerholaiset tun-
nistivat kivi-illassa löydön oitis karne-
oliksi. Luumäen kaivoksen korukivi-
en listaan voidaan siten lisätä karneoli,
joka on rauta-ainesten punaiseksi vär-
jäämää kalsedonia. Kaivoksen kivilis-
tasta tämä korukivi on tähän saakka
puuttunut, vaikka jaspis ja kalsedoni
onkin jo mainittu.

Kaivosta olivat 1990-luvun alussa
tuolloin esitelleet Kangasalan kurssilai-
sille Matti Lång ja Kauko Sairanen.
Sivukivikasoista kurssilaiset olivat löy-
täneet kookkaita viistekiviin soveltuvia
savukvartseja ja Jukka jopa yhden ak-
vamariinin. Yllättävin löytö kuitenkin
oli mainittu karneoli, joka hänellä säi-
lyi laatikon kätkössä melkein kolme-
kymmentä vuotta Tampereen kivi-il-
taan saakka.

Luumäen kaivoksen yksi entisistä
omistajista, Risto Pitkänen, on kerto-
nut kaivoksesta aineistoa koonneelle
Peter Lyckbergille kalsedonin ja jaspik-
sen täyttämistä onkalosta. Se voi olla
sama, josta Jukan karneoli on peräisin.
Pitkäsen mainitseman onkalon katos-
sa oli syöpynyt metrin kide tavallista
berylliä ja sen alla jaloberylliä, saviai-
nesta, monatsiittia ja kalsedonia. Muis-
sakin kaivoksen onkaloissa esiintyi
kalsedonimaisia alueita, mutta ne oli-
vat muuttuneet posliinimaiseksi mas-
saksi.

Jukan karneolin munuaismainen
ulkopinnan rakenne osoittaa, että Luu-
mäen kideonkaloissa on jäänyt mine-
ralisoivalle kuumalle vedelle tyhjiä ti-
loja. Geologisesti se on Suomessa har-
vinaista. Selityksenä on Luumäen peg-
matiitin vähäinen syntysyvyys, joka oli
korkeintaan pari kilometriä. Sen takia
paine ei päässyt niin korkeaksi, että
onkalot olisivat kalliopaineesta puris-
tuneet kasaan.

Yllättävää on sekin että Jukan kar-

Jukka-Pekka Lehtisen karneoli Luumäen kaivokselta

Jukka Lehtisen Luumäen kaivokselta 1990-luvun alussa löytämä karneoli. Leveys 43 mm.
Kuva: Kari Kinnunen

Jukan Luumäen karneolissa on yläpinnassa munuaismainen rakenne ja poikkileikkauksessa
kuiturakenne. Karneolin kerrospaksuus on 7 mm. Kuva: Kari Kinnunen

Luumäen karneolin ja kiteisen kvartsin raman-spektrit. Karneoli luminisoi voimakkaasti
ja se aiheuttaa kalsedoneille tyypillisen spektrin kohoamisen. Koska varsinaisia raman-piik-
kejä ei erotu, niin sen voi tulkita osittain amorfiseksi. Karneolin raman-ajot on tehty var-
muuden useiden minuuttien valotuksilla. Kuva: Joel Dyer

L U U M Ä E N  R E T K E S T Ä  V I E L Ä  . . .
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neolin kuiturakenne on säilynyt mik-
roskoopissa havaittavana näinkin kau-
an. Luumäen jalokivipegmatiitti syn-
tyi jo 1630 miljoonaa vuotta sitten.

Lähetin pienen rakeen Jukan karne-
olista Joel Dyerin jalokivilaboratorioon
raman-testiin. Raman-analyysi on tie-
tyissä tapauksissa monia muita labo-
ratoriomenetelmiä käyttökelpoisempi

Luumäen karneolin kerrosrakenne polaris-
oivassa vinoläpivalossa. Kerrosten paksuus
on 6–8 mikrometriä ja ne sijaitsevat kohti-
suorassa kuiturakennetta vastaan. Kuva-
alan leveys 0,4 mm. Kuva: Joel Dyer Luumäen kaivokselta on

löydetty muutamia kappa-
leita jaspista. Ne ovat ker-
roksellisia ja niissä on sul-
keumina kvartsia ja savi-
mineraaleja (valkoiset pis-
teet). Jaspikset koostuvat
mikrokiteisestä kvartsista.
Kiven pituus 57 mm. Väi-
nö Kotilaisen kokoelma.
Kuva: Kari Kinnunen

mineraalien tunnistamiseen. Raman
osoitti heikosti kiteisille silikakiville
kuten piikiville ominaisen spektrin.
Tämä oli yllättävä tulos, sillä Luumä-
en pegmatiitin ikäisissä kivissä lähes
amorfiset silikakivet ovat iän mukana
kiteytyneet lähes aina kvartsiksi. Joelin
refraktometrillä mittaama taitekerroin
oli kuitenkin 1,53, ja se on karneoliin
täydellisesti sopiva.

Luumäen jalokiviä sisältävä pegma-
tiitti muistuttaa iältään ja rakenteeltaan

Ukrainan jaloberyllejä ja topaaseja si-
sältävää Volodarskin pegmatiittia. Siel-
täkin on tavattu punaista kalsedonia
sekä opaalia. Siellä punertavat goethiit-
ti-sulkeumat värittävät kalsedonin kar-
neolimaiseksi.

Volodarskin Luumäkeä muistutta-
vasta pegmatiitista on tunnistettu jo yli
sata mineraalia. Luumäeltä on siten
hyvät mahdollisuudet tehdä lisää yllät-
täviä löytöjä.

Kari Kinnunen

1 § Kokouksen avaus

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

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6 § Hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen päätetään
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksua-
joista sekä hallituksen jäsenille, toimihenkilöille ja
toiminnan tarkastajalle mahdollisesti maksettavista
palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista

Tampereen Kivikerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 16.11.2018
klo 18.00 Taivaltajien kerhohuoneella, Kortelahdenkatu 10–12, Tampere.

E S I T Y S L I S T A

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu sekä Helmi Lindblom-Saastamoisen luento korutaiteesta.

Tervetuloa!

7 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja

8 § Valitaan jäsenet hallituksen erovuorossa olevien
tilalle. Erovuorossa ovat jäsenet Antti Kankainen
ja Martti Mäkelä. Tarmo Grönqvist on eronnut
hallituksesta aikaisemmin

9 § Valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja hänelle
varahenkilö

10 § Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja
tiedonannot julkaistaan

11 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

12 § Kokouksen päättäminen
HALLITUS

KO KOU S KUT S U




