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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kansannäytteet
ja kansalaistiede

K un 70-luvun puolivälis-
sä pääsin geologiksi Ota-
niemeen GTK:n perus-
tutkimusryhmään, niin
heti ensimmäisenä työ-

päivänä tutustuin silloisen Kansannäy-
tetoimiston hoitajaan, geologi Max
Kulonpaloon. Maxilla oli tapana esi-
tellä kollegoille ihmisten hänelle lähet-
tämiä erikoisia kiviä. Pöytä pursui pa-
ketteja, joissa kivien mukana oli usein
pitkiä kirjeitä. Maxin kivituntemus oli
ylivertainen, mutta usein hän vuosien
varrella kysyi mielipidettäni lähetetyistä
korukivistä ja mahdollisista meteorii-
teista.

Toimistoon tuli vain vähän muita
kiviä kuin varsinaisia malmikiviä. Toi-
miston kautta tutustuin moniin koru-
kiviharrastajiin, joiden kanssa yhä olen
tekemisissä. Tällaisia olivat esimerkik-
si Jussi Kuosmanen ja Väinö Kotilai-
nen, kaikkien tuntemat kivigurut. Jus-
siin törmäsin, kun hän oli eksynyt
GTK:n sokkeloisille käytäville Kansan-
näytetoimistoa etsiessään. Hänellä oli
kysyttävää Stansvikin kivistä. Keskus-
telu niistä on jatkunut tähän saakka.

Nykyään kivikerhot ovat tärkeä yh-
dysside harrastajien välil-
lä. Ennen näin ei ollut.
Kansannäytetoimiston
merkitys kerhojen syn-
tyyn oli mielestäni mer-
kittävä. Toimiston vink-
kien ohjaamina aktiivi-
simmat kiviharrastajat
löysivät GTK:n ja yli-
opistojen korukiviä ja ke-
räilymineraaleja tuntevat
tutkijat ja lopulta kivi-
tohtori Martti Lehtisen.
Näin syntyi verkostoja,
joista kasvoi kerhotoi-
mintaa ja kivimessuja.
Kivitohtori-nimityskin
oli Utajärven kivimessu-
ja varten keksitty paikal-
listoimittajan päänme-
noksi. Näin Martti mi-
nulle kertoi.

Kansannäytetoiminta on erinomai-
nen esimerkki joukkoistamisesta, eli
siitä, että kansalaiset toimivat aineis-
tonkerääjinä. Parhaimmillaan tällaises-
sa kansalaistieteessä (citizen science)
harrastajat pääsevät osallistumaan tie-
teen tekemiseen ammattitutkijoiden
kanssa. Näinhän on toimittu vaikka-
pa lintu-, kasvi- ja sienihavaintojen
keräämisessä. Tähtiharrastajien Ursan
Taivaanvahti-palvelu on synnyttänyt
kirjoja kuten Revontulibongarin opas.
Arkeologiassa harrastajien kesäkaivauk-
set ovat samantyyppistä kansalaistie-
dettä.

Vasta viime vuosilta on kansainvä-
lisiä esimerkkejä geologian alan kansa-
laistieteestä. Englannin geologinen tut-
kimuslaitos BGS on ottanut kansalais-
tieteen keinoja käyttöönsä kalliopaljas-
tumien etsintään. Harrastuspuolella on
vuodesta 2000 ollut käytössä ammat-
titasoinen verkkosivusto mindat.org.
Siihen mineraaliharrastajat kuten Jyr-
ki Autio, Joel Dyer ja Ilkka Mikkola
ovat lähettäneet kosolti tietoja Suomen
mineraaleista. Viitaniemen, Outokum-
mun ja Kaatialan mineraalihavainnot
ovat mindatissa laajasti englanniksi esil-

lä, kuten monet muut kotimaan tär-
keät keräilypaikat.

Nykyään luontotietojen kerääminen
pyritään toteuttamaan kännykän sovel-
luksilla, jolloin havainnoitsija pääsee
itse syöttämään löytönsä tietokantaan
tutkijoiden tarkasteltavaksi. Suomessa
on tehty kansannäytetoimintaa perin-
teisessä paperimuodossa jo satoja vuo-
sia. Toimintaa ollaan nyt modernisoi-
massa ja mukaan otetaan lähetettyjen
kivinäytteiden rinnalle tietojen syöttö
kännykän sovelluksilla.

Miksi näin tehdään? Siitä kertovat
Mineralian tässä numerossa Satu Hie-
tala ja Jari Nenonen. He ovat kirjoit-
tamassa kirjaa kansannäytetoiminnas-
ta. Kirjassa he tulevat laajasti selosta-
maan toiminnan jo satoja vuosia jat-
kuneen tuloksellisen historian, kuten
sen perusteella löydetyt kaivoskohteet
ja korukiviesiintymät, sekä geologiset
erikoisuudet kuten törmäyskraatterit.
Samalla kirja antaa näkymää tulevai-
suuteen, jossa havaintojen tekijöistä ra-
kentuu osa kansalaistiedettä.

Itse olen tunnistanut GTK:n kan-
sannäytetoimistolle vuosikymmenten
aikana varmaan satoja kivinäytteitä.

Arvokkainta minulle kan-
sannäytetoiminnassa ovat
kuitenkin olleet ne lukui-
sat kiviharrastajat, joihin
olen tätä kautta tutustu-
nut. Digitalisoituva toi-
minta mahdollistaa var-
masti ihmisten kohtaami-
sen kivien merkeissä jat-
kossakin. Veikkaan, että
kansannäytetoimiston
kohta julkistettavat uudet
sovellukset, yhdistettynä
GTK:n laajeneviin digi-
taalisiin tietokantoihin ja
karttapalveluihin, tulevat
saamaan kiviharrastajilta
hyväksyvän vastaanoton.

Kari Kinnunen
päätoimittaja

Älykännykkä on kiviharrastajan toiveapulainen. Kännyssä on kamera, gps,
muistilehtiö, sanelin, myös geologiset kartat, magnetometri, suurennuslasi
ja paljon muuta. Jopa uurrekartat löytyvät korukivilohkareiden jäljittä-
miseen. Ja tietenkin siinä on puhelin kiviretkien turvallisuuden takeeksi.
Pian kännyllä pääsee lähettämään tutkijoille kansannäytehavaintojen tie-
toja vaikka suoraan maastosta. Kuva: Kari Kinnunen
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Satu Hietala ja Lauri J. Pesonen

Varmat merkit kahden

Viimeisin törmäyskraatterin löytö, Summanen, nostaa maamme ja
kraatteritutkijat maailmantilastoissa kärkeen. Suomen pienoiselta alueelta
tunnetaan nyt peräti kaksitoista törmäyskraatteria. Niiden tieteellinen
tunnistaminen edellyttää laboratorio- ja maastotutkimuksia. Kiviharras-
tajat voivat tulla mukaan etsintään ilmoittamalla havaitsemistaan
kraattereita ilmentävistä rakenteista, pirstekartioista.

Tusina
täynnä!

4 Kiviharrastajan Kuvalehti

taivaankappaleen törmäyksestä
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T ällä hetkellä planeetta
Maan pinnalta tunnetaan
varmuudella 192 törmä-
yskraatteria. “Varmuudel-
la” tarkoitetaan tiettyjen

shokkipiirteiden löytämistä kraatteri-
en kivistä. Shokkimetamorfiset piirteet
jaetaan diagnostisiin ja ei-diagnostisiin
piirteisiin. Ensisijaisesti pitäisi löytää
meteoriitin kappaleita. Maailman 192
todistetusta törmäysrakenteesta vain
noin vajaasta paristakymmenestä on
löytynyt meteoriitin kappaleita. Niiden
puuttuessa diagnostisimpina piirteinä
voidaan pitää kvartsiin tai muihin sili-
kaattimineraaleihin syntyneitä shokki-
lamellirakenteita.

Geokemiallisia piirteitä, samoin
kuin mineraalilaseja sekä mineraaleis-
sa olevia silikaattimineraalien polymor-
fisia muotoja on löytynyt lähinnä tör-
mäysrakenteista, joissa esiintyy useim-
miten törmäyksessä sulanutta ja voi-
makkaasti rikkoutunutta kivimateriaa-
lia. Erityisiä kemiallisia todisteita ovat
mm. platinaryhmään kuuluva iridium-
metalli sekä kromin 53-isotooppi, jot-
ka molemmat ovat tyypillisiä alkuai-
neita meteoriiteissa. Eräissä tapauksis-
sa kraattereiden kohdekivistä on löy-

detty piidioksidin korkean paineen
muotoja, kuten mikrotimantteja (mm.
Lappajärvi Suomessa, Popigai Venäjän
Siperassa jne).

KRAATTERIJAHTI
ALKOI UUDELLEEN

1990-luvulla Suomessa alkoi ”suuri
kraatterijahti”, jota johti Lauri Pesonen
yhdessä kivitohtorina tunnetun Mart-
ti Lehtisen kanssa. Vuosien 1991–2002
aikana ryhmä tunnisti ja varmensi kuu-
si uutta törmäyskraatteria Suomesta:
Iso-Naakkima, pohjoinen Suvasvesi eli
Kukkarinselkä, eteläinen Suvasvesi eli
Haapaselkä, Lumparn, Karikkoselkä
sekä Saarijärvi. Aikaisemmin löydettyjä
olivat Lappajärvi, Sääksjärvi ja Söder-
fjärden. Keurusselkä löytyi vuonna
2003.

Aikaisempi kraatterijahdin menes-
tys perustuu useaan seikkaan. Ensim-
mäisenä, tutkijat tiesivät mitä ”piirtei-
tä” kartoilla he ovat etsimässä. Näitä
ovat pyöreän muotoinen rakenne koh-
dekalliossa, paikassa jossa tänä päivä-
nä on useimmiten ympäristöönsä näh-
den syvempi järvi. Vaikka useat jääkau-
det ovat kuluttaneet ja muokanneet

näitä alkujaan pyöreitä ”meteoriittijär-
viä”, niin tästä huolimatta ne saattavat
yhä näkyä poikkeuksellisen syvinä ja
pyöreähköinä järvinä. Verrattuna pit-
kulaisiin jääkauden repimiin mataliin
järviin, joiden keskisyvyys on Suomessa
yleensä alle 10 metriä, kraatterijärvissä
on huomattavasti syvempiä kohtia, jot-
ka edustavat kraatterin pohjaa. Tästä
esimerkkinä ovat Summanen, jonka
maksimisyvyys on 41 metriä, Lappa-
järven 38 metriä, Karikkoselän 29
metriä ja Paasselän 74 metriä. Savossa
sijaitsevan Suvasveden Kukkarinselän
syvin kohta on jopa 90 metriä.

Taustakuva: Kraatterin reunalla.
Kuva: Satu Hietala, GTK
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Summasen Lamposaaresta
löytynyt pirstekartiolohkare.
Kuva: Satu Hietala, GTK
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Toiseksi, tutkijoilla oli käytössään
geofysikaalinen kartta-aineisto kuten
magneettinen, painovoima, sähköinen
ja sähkömagneettinen aineisto. Suurin
osa kraattereista myös syväkairattiin ja
niiden pohjalta tehdyt mikroskooppi-
set sekä geokemialliset analyysit var-
mistivat alkuperän.

Kolmantena seikkana pitää mainita
kolmen geoalan tutkijoiden saumaton
yhteistyö: ryhmässä työskenteli geolo-
gi, geofyysikko ja mineralogi sulassa
sovussa.

Neljäs, ja Suomessa lähes ainutlaa-
tuista kansainvälisen mittapuun mu-
kaan oli hyvä yhteistyö silloisten kim-
berliittitutkijoiden sekä Suomessa ope-
roivien kairafirmojen kanssa. Nämä
neljä seikkaa auttoivat kuuden uuden
törmäyskraatterin löytämisessä vuosi-
na 1993–2003.

SUMMASEN ARVOITUS
RATKESI  – SUOMESTA
LÖYTYI KAHDESTOISTA
TÖRMÄYSKRAATTERI

2000-luvun alussa Geologian tutki-
muskeskuksen (GTK) geologi Jouko
Vanne huomautti selkeästä ja alueelli-

sesti poikkeuksellisesta johtavuusano-
maliasta geofysikaalisessa matalalento-
lentoaineistossa järven keskisyvänteen
alueella. Anomalialla tarkoitetaan poik-
keamaa, häiriötä. Vuonna 2004 maa-
perän yleiskartoitushankkeen yhtey-
dessä johtavuusanomaliaa tutkittiin,
koska monet tekijät alueella viittasivat
mahdolliseen poikkeukselliseen geolo-
giseen rakenteeseen. Anomalian alku-
perä, laatu ja syvyys haluttiin selvittää
tarkemmin.

Kartoituksen yhteydessä tehtiin en-
simmäiset sähkönjohtavuusmittaukset
järven vedestä. Tutkimuksia jatkettiin
syvemmälle kohti anomaliaa sähkö-
magneettisella syväluotausmenetelmäl-
lä vuosien 2005 ja 2006 aikana. Mit-
tausten tulosten perusteella Summas-
järven keskisyvänteen alueella on sel-
keä 100–200 metrin syvyinen, koh-
tuullisesti ympäristöään sähköä johta-
vampi muodostuma.

GTK:n julkaisemassa raportissa
(Lerssi ja muut 2007) esitettiin mah-
dolliseksi syyksi kallion liikkeiden ai-
heuttamaa ruhjepainaumaa. Meteorii-
tin aiheuttama kraatteri mainittiin ra-
portissa myös, koska sähkönjohtavuus-
häiriö oli samankaltainen kuin tunne-

tussa Karikkoselän kraatterissa.
Kiinnostus Summasen mahdolli-

seen kosmiseen alkuperään oli herän-
nyt myös paikallisesti ja muun muassa
sanomalehti Keskisuomalainen kirjoit-
ti aiheesta vuonna 2016, sen jälkeen
kun Keskisuomalaisen pääkirjoitukses-
sa toimittaja Tapani Luotola kirjoitti
Summasjärven ”sähköisestä salaisuu-
desta” GTK:n raporttiin viitaten. Myös
Saarijärven kaupungin ympäristösih-
teeri Kalle Laitinen oli kiinnittänyt
huomiota Summasen keskisyvänteen
suurempaan syvyyteen (40 metriä),
mikä poikkeaa alueen muista vesistöis-
tä. Nyt tämä sähköinen salaisuus on
uusien tutkimusten myötä selvinnyt.

MITÄ JOHTAVUUS-
ANOMALIA TARKOITTAA

Suomessa järvet näkyvät geofysikaali-
silla kartoilla yleensä heikkoina sähköi-
sinä johteina. Joissakin tapauksissa jär-
vien pohjasedimentit, jotka sisältävät
savi- tai lietekerroksia, aiheuttavat säh-
köisiä häiriöitä ja näkyvät mm. lento-
koneesta käsin tehdyissä mittauksissa.
Summasjärven tapauksessa kyseessä on
poikkeuksellisen hyvä johde. Järven

Vasemmassa kuvassa on Summasjärven lentosähkömagneettisten luotausten karttakuva järven alla olevan kraatterin aiheuttamasta “häiri-
östä” sähkönjohtavuuteen. Lisääntynyt punaisuus viittaa järven alla olevaan sähköisesti johtavaan kerrokseen kraatterimuodostumassa.

Oikean kuvan korkeusmallissa näkyy Summasjärven rantaviiva punaisena ja itse kraatteri on piirretty pyöreällä keltaisella katkoviivalla
(läpimitta 2,6 kilometriä) ja se sijaitsee järven pohjassa. Korkeus- ja syvyyspiirteet näkyvät kuvassa, ruskeat ovat topografialtaan korkealla,
vihreä on keskitasaista maastoa ja sininen kuvastaa järven syvyyttä. Kuvat: Jouni Lerssi (vas.) ja Mika Larronmaa (oik.), GTK, kuvien
muokkaus Jüri Plado Tarton yliopisto
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johtavuushäiriö ei aiheudu järvivedes-
tä, joka on yleensä kohtuullinen joh-
de, eikä sen alla mahdollisesti olevasta
sedimenttipatjasta, vaan häiriön täytyy
aiheutua hieman syvemmällä maanka-
marassa olevasta rakenteesta.

GTK:n jatkotutkimuksissa huomat-
tiin lisäksi kaksi muitakin poikkea-
vuuksia Summasjärven kohdalla. En-
sinnäkin, häiriö osuu kohtaan, jossa
järven syvyyskartassa on havaittavissa
pyöreähkö noin 40 metriä syvä kuop-
pa. Toiseksi Summasen silmiinpistävä,
myös muodoltaan pyöreä johtavuus-
anomalia, näyttää hyvin samankaltai-
selta kuin jo ennestään tunnetun Petä-
jäveden Karikkoselän törmäyskraatte-
rin johtavuushäiriö. Kolmanneksi,
Summaseen liittyvät myös magneetti-
kentän ja painovoiman häiriöt. Kaikki
nämä piirteet ovat tyypillisiä merkkejä
tapahtumasta, jossa asteroidi on tör-
männyt kallioperään.

SUMMASEN “HÄIRIÖN”
SELVITTÄJÄT
GTK:n raportin valmistumisesta oli
kulunut kymmenen vuotta. Uudet tut-
kimukset alueella käynnisti alan asian-
tuntija, Helsingin yliopiston geofysii-
kan emeritusprofessori Lauri Pesonen,
joka toimi geofysiikan asiantuntijana
Suomen “suuressa kraatterijahdissa”
vuosina 1991–2003. Lauri kutsui ko-
koon keväällä 2017 “Summasen työ-
ryhmän”, johon kuuluvat Satu Hieta-
la, Jari Nenonen ja Jouni Lerssi Geo-
logian tutkimuskeskuksesta sekä Jüri
Plado Tarton yliopistosta. Ryhmä läh-
ti kesäkuussa 2017 Summaselle tavoit-
teenaan löytää merkkejä muinaisesta
asteroidin törmäyksestä. Ensimmäisellä
tutkimusmatkalla mukana oli myös
kaksi intialaista tutkijavierailijaa.

Etsinnät keskitettiin kalliopaljastu-
miin ja lohkareikkoihin. Pääsääntöises-
ti etsittiin ns. pirstekartioita ja törmä-
yksen synnyttämiä breksiakiviä. Näitä
oli aikaisemmin löydetty mm. Keski-
Suomen Petäjäveden Karikkoselän ja
sen läheisyydessä sijaitsevan Keurusse-
län törmäyskraattereista. Kaikille,
Summanen mukaan lukien, kolmelle
kraatterille on yhteistä se, että kohde-
kallio (se johon asteroidi törmää) on
samantyyppinen, noin 1800–1900
miljoonaa vuotta vanha granitoidi (gra-
niittinen koostumus).

ENSIMMÄISET
VIITTEET LÖYTYIVÄT
MELKEIN HETI
Ensimmäisenä kenttäpäivänä jakau-
duttiin kahteen ryhmään. Lauri Peso-
sen vetämä ryhmä kartoitti järven ran-
ta-aluetta tavoitteenaan löytää konk-
reettisia merkkejä asteroidin törmäyk-
sestä. Kartoille oli etukäteen merkitty
kohteet, joissa oli kallio, soramonttu
tai lohkareikko. Etsintäalue rajattiin
tarkasti viimeisimmän jääkauden aikai-
sen jäätikön virtaussuunnan mukaan
Summasen kaakkoisnurkkaan.

Satu Hietalan ryhmä suuntasi ve-
neellä toiseen tutkimuskohteeseen, jär-
ven itäpuolella sijaitsevaan Lamposaa-
reen. Kohde valikoitui erityisesti siksi,
että sähköisen häiriön reuna ja järven
syvin kohta ovat lähellä Lamposaaren
luoteis- ja länsirantaa.

Heti ensimmäisen tutkimuspäivän
alussa löytyivät ensimmäiset viitteet
asteroidin törmäyksestä. Lauri huomasi
yhtäkkiä pellon reunalle kasatun loh-
kareikon, jossa päällimmäisinä oli sil-
miinpistävästi hiekan värisiä ja “viirui-
sen” näköisiä irtolohkareita. Ryhmä oli
matkalla autolla, joka pysäytettiin no-
peasti ja autosta syöksyttiin ulos tutki-
maan kiviä. Päällimmäinen, noin met-
rin läpimitaltaan oleva lohkare näytti
ilmiselvältä pirstekartiolta. Hetken
kuluttua myös Satu soitti kännykällä
Lamposaaresta, että on löytynyt ”jotain
pirstekartioihin viittaavaa”. Tietoja
vaihdettiin nopeasti ja kännykkäkuvia
lähetettiin puolin ja toisin. Mittaukset
ja havainnot kirjattiin ylös, jatkettiin
lisähavaintojen tekoa ja kerättiin näyt-
teitä.

Ensimmäisten löytöpaikkojen irto-
kivissä olevat viirukkeiset rakenteet
muistuttivat erittäin paljon pirstekar-
tioita, jotka ovat tyypillisiä makro-
skooppisia, eli paljaalla silmällä havait-
tavia asteroidin törmäyshetkellä synty-
neitä rakenteita kivissä. Ne syntyvät
suuren shokkipaineen kulkiessa äkilli-
sesti kiven läpi.

Pirstekartioihin liittyy kuitenkin
aina virhetunnistuksen mahdollisuus,
koska tunnistus tehdään vain silmä-
määräisesti. Ne muistuttavat usein ki-
vien hierto- ja haarniskapintoja sekä
tiettyjä murtumarakenteita, joita syn-
tyy kallioperän liikunnoissa. Ne kui-

tenkin eroavat liikuntojen aiheuttamis-
ta rakenteista siten, että ne muodosta-
vat kartion ja niitä on eri suunnissa.
Lisäksi ne ovat kiven läpi ulottuva ra-
kenne, päinvastoin kuin esimerkiksi
jäätikön aiheuttama uurteisuus, jossa
uurteet ovat paitsi yhdensuuntaisia
myös rajoittuvat vain kiven pintaan.
Pirstekartiot ovatkin kuin venäläinen
“babushkanukke”, kun kartion rikkoo
vasaralla, sen sisällä on toinen kartio
jne.

Joukkojen palatessa ensimmäisenä
iltana tukikohtaan, alkoi armoton
näytteiden tutkiminen, vertailu ja eri
näkökantojen kiivas esiintuominen.
Ovatko rakenteet todella pirstekartioi-
ta? Löydetyt pirstekartiot olivat irto-
kiviä – mitä jos ne ovatkin jäätikön
kauas kuljettamia lohkareita, mahdol-
lisesti Lappajärveltä peräisin, joka on
luoteeseen Summasesta. Edellisen jää-
kauden aikaisen jäätikön kuljetussuun-
ta on pääosin ollut luoteesta kaakkoon
Keski-Suomen alueella.

Entä milloin törmäys tapahtui? Kar-
tiot ovat verrattain hyvin säilyneet ot-
taen huomioon, että graniittinen kivi,
jossa pirstekartiot ovat, on melko ra-
koillutta eli helposti rikkoutuvaa. Hui-
ma tunne valtasi jokaisen mielen, ovat-
ko nämä todella ensimmäisiä konkreet-
tisia todisteita uudesta törmäyskraat-
terista Suomessa.

Jüri ehdotti kahta välitöntä toimen-
pidettä. Ensinnäkin päätettiin mennä
uudelleen Lamposaareen, jos sieltä löy-
tyisi pirstekartioita kiintokalliosta,
mikä ratkaisisi ensin mainitun ”kau-
kokuljetus” ongelman. Toiseksi tehtiin
välittömästi päätös, että parhaimmista
pirstekartioista tehdään mikroskooppi-
tutkimukset, niin että Summasen kar-
tioiden avaruudellinen alkuperä selviäi-
si varmuudella. Tehtävään kutsuttiin
Tarton yliopiston tohtorikoulutettava
Timmu Kreitsmann, josta tuli tutkija-
ryhmän nuorin jäsen. Vielä ei tiedetty,
että juuri Timmu tulee ratkaisemaan
Summasen arvoituksen.

Toisen tutkimuspäivän aikana Lam-
posaaresta löydettiin lisää näyttäviä
pirstekartioita sekä irtokivinä että saa-
ren länsipään kiintokalliopaljastumas-
ta. Näistä otettiin myös suunnattuja
näytteitä törmäyksen magneettista ajoi-
tusta varten. Tutkijoita hämmästytti
myös Lamposaaren länsireunan ranta-
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kallioiden voimakas rikkonaisuus, joka
saattaa liittyä törmäystapahtumaan.
Etsinnöissä löydettiin lisää pirstekarti-
oita myös järven eteläpuolen kukku-
lalle johtavan tien varresta. Muita shok-
kitapahtumaan liittyviä törmäyskiviä,
kuten törmäyssulia tai ns. sueviittiki-
viä ei ole vielä löydetty.

LISÄTUTKIMUKSET
SELVITTIVÄT ALKUPERÄN

Kenttätutkimusten aikana havaintoja
saatiin noin kymmenestä tutkimus-
kohteesta ja yli kolmestakymmenestä
näytteestä, lähinnä järven kaakkoisreu-
nalta ja saarista. Huolellisesti valituis-
ta näytteistä valmistettiin ohuthieet eli
ohuet kivileikkeet Geologian tutkimus-
keskuksessa ja ne lähetettiin Timmul-
le mikroskooppitutkimuksiin Tarton
yliopistoon. Timmu teki tutkimukset
syksyn ja talven aikana.

Alkukeväällä 2018 häneltä saapui
ratkaiseva ilmoitus, pirstekartionäyttei-
den kvartsirakeista löytyy selviä ta-
somaisia lamelleja, niin kutsuttuja
shokkilamelleja, jotka voivat syntyä
vain shokkimetamorfoosissa. Shokki-
lamellit ovat erittäin korkean paineen
(>5–35 GPa) aiheuttamia muutoksia
mineraaleissa. Summasen kivien koke-
mat shokkipaineet ovat jopa sata ker-
taa suurempia kuin maan tavallisissa

Summasjärven kaakkoisrannalta olevalta pellolta löydetty pirstekartiokasa. Ylinnä olevan
kartion läpimitta on noin yksi metri. Kivessä pirstekartiot muodostavat ryppäitä, useampi
pienempi pirstekartio on kiinni toisissaan. Sama ilmiö on näkyvillä Keski-Suomen muissa-
kin törmäyskraattereissa. Kuvassa Jüri Plado. Kuva: Satu Hietala, GTK

Tukikohdassa käytiin kiivasta keskustelua löydetyistä kivinäytteistä ja
Summasen alkuperästä. Henkilöt vasemmalta oikealle: Lauri Pesonen,
Mohammed Aslam, Muddarmaiah Lingadevaru, Jüri Plado ja Satu Hie-
tala. Kuva: Jari Nenonen, GTK

  Lauri näyttää pirstekartion kartiomaista muotoa sekä kulman suu-
ruutta, joka Summasella vaihtelee 45–60 asteen välillä, ja on tyypillistä
pirstekartioille. Kuva: Satu Hietala, GTK
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eli sisäsyntyisissä metamorfisissa muu-
toksissa tavatut paineet, kuten esim.
vuorijonopoimutuksessa.

Shokkilamellit esiintyvät tietyissä
kristallograafisissa suunnissa ja tietyn
välimatkan päässä toisistaan. Ne tulee
aina varmentaa mikroskooppiin liitet-
tävän optisen instrumentin, niin kut-
sutun U-pöydän avulla, jolla saadaan
mineraalikiteessä olevien lamellien
suunnat mitattua. Suunnat esitetään
histogrammien huippuina, jotka vuo-
rostaan voidaan kalibroida paineiksi.
Näiden avulla voidaan todeta, että
Summasen kivet ovat kokeneet todel-
la “kovia” eli yli 20 gigapascalin pai-
neita.

zonan Meteor Crater sekä Kaalin kraat-
terimuseo Viron Saarenmaalla. Suo-
messa on matkailullisesti hyödynnetty
Söderfjärdeniä sekä Lappajärveä. Sö-
derfjärdenin kraatterin keskelle perus-
tettiin Meteoriihen vierailukeskus
vuonna 2008 ja Lappajärvellä on vuon-
na 2017 avattu uusittu Meteoriittikes-
kuksen näyttely. Ehkä Saarijärven
Summasen ”taivaallisella alkuperällä”
alueen matkailuelinkeinolla ja -yrittä-
jillä olisi mahdollisuus kehittää aluee-
seen liittyvää ohjelmapalvelu- ja tuo-
tetarjontaa.

Tärkein asia törmäyskraattereiden
tutkimuksissa on kuitenkin tieteellinen
perustutkimus, koska kraattereiden
löytämisen kautta tiedeyhteisö pystyy
selvittämään planeetta Maan ja koko

Polarisaatiomikroskoopilla ristipolarisoidus-
sa valossa otettu kuva Summasen pirstekar-
tion kvartsirakeissa olevista shokkilamelleis-
ta. Kuva: Timmu Kreitsmann, Tarton yli-
opisto

Aurinkokuntamme kehitystä ja koos-
tumusta. Maan hurjat geologiset villit
nuoruusvuosien salat ja kehittyminen
nykyiselleen paljastuvat pala palalta.
Tieteelliset tutkimukset tulevat jatku-
maan vielä vuosia Summasella, joka
löytymisen kautta aloitti Suomen
kraatterijahdissa uuden vaiheen, kut-
suttakoon sitä vaiheeksi kaksi, ja joka
innostaisi kaikkia tutkijoita sekä alan
harrastajia ja asiasta kiinnostuneita et-
simään lisää. Uusia potentiaalisia koh-
teita on mm. professori Lauri Pesosen
mukaan useita kymmeniä. Jahti siis
jatkuu.

Summasesta julkaistiin kansainväli-
nen, tieteellisesti vertaisarvioitu artik-
keli kesällä 2018 Meteoritics & Plane-
tary Science-lehdessä. 

ENTÄ TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Nyt löydetty Summanen, yhdessä 11
muun Suomesta löydetyn törmäys-
kraatterin kanssa nostaa Suomen maa-
ilman kärkimaihin kraatterien esiinty-
mistiheydessä suhteessa pinta-alaan.
Samalla herää kysymys, kuinka paljon
Suomessa on vielä löytymättä?

Moni lukija varmasti pohtii myös
mitä hyötyä törmäyskraattereiden löy-
tämisessä ja tutkimisessa on? Törmä-
yskraattereista on löydetty mitä moni-
naisimpia taloudellisia esiintymiä, ku-
ten kaasuesiintymiä, pohjavesivaranto-
ja, malmi- ja teollisuusmineraaleja sekä
rakennuskiviä. Jokainen löydetty kraat-
teri antaa lisätietoa Maan kehityshis-
toriasta sekä tietoa myös päivän kuu-
masta aiheesta – ilmastohistoriasta.

Turismi ja erityisesti luontomatkai-
lu on yksi nopeimmin kasvavista mat-
kailun aloista Suomessa. Maailman
tunnetuimmista kraatterituristikoh-
teista mainittakoon muun muassa Ari-

Lauri mer-
kitsemässä
mittaustuloksia
ylös Summasen
Lamposaaressa.
Kuva: Jari
Nenonen,
GTK
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Suomen törmäyskraatterit

1. Lappajärvi
2. Sääksjärvi
3. Söderfjärden
4. Iso-Naakkima
5. Lumparn
6. Suvasvesi N (Kukkarinselkä)
7. Karikkoselkä
8. Saarijärvi
9. Paasselkä
10. Suvasvesi S (Haapaselkä)
11. Keurusselkä
12. Summasjärvi

Grafiikka: GTK
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Planeettainvälisessä avaruudessa liikkuva luonnollista alkuperää ole-
va kappale, jonka koko on suunnilleen 30 metrin miljoonasosan (siis
30 mikrometrin) ja yhden metrin välillä.

Valoilmiö, joka syntyy meteoroidin syöksyessä ilmakehään. Meteoreja
kutsutaan myös tähdenlennoiksi, Venusta kirkkaampia tulipalloiksi.

Planeetan pinnalle pudonnut kiinteä kappale. Toisin sanoen alkujaan
meteoroidi tai asteroidi, joka ei meteorina loistaessaan palanut täysin
loppuun.

Suunnilleen metriä suurempi planeettainvälisessä avaruudessa liikkuva
kivinen tai metallinen luonnollinen kappale. Enimmäkseen asteroidit
sijaitsevat Marsin ja Jupiterin kiertoratojen välissä.

Aurinkoa yleensä hyvin soikealla radalla kiertävä kivestä ja jäästä koos-
tuva luonnollinen kappale, jonka läpimitta on tyypillisesti muutama ki-
lometri. Komeetoista suurin osa sijaitsee aurinkokunnan ulkolaidoilla.

Asteroidin (tai hyvin harvoin komeetan) törmäämisestä syntyvän räjäh-
dyksen muodostama, kohonneen reunan ympäröimä iso kuoppa. Mi-
nimiläpimitta on vajaan sadan metrin luokkaa, joskin hyvin usein eräät
pienemmätkin, ns. iskukraatterit lasketaan törmäyskraattereiksi. Tuo-
reeltaan löydettyjä meteoriitteja ympäröi joskus vain hieman itse me-
teoriittia suurempi putoamiskuoppa.

Maapallolla läpimitaltaan noin alle 2–4 km oleva, muodoltaan pyöreäh-
kö maljamainen törmäyskraatteri. Summanen on mitä suurimmalla to-
dennäköisyydellä maljakraatteri.

Maapallolla läpimitaltaan yli 2–4 km oleva törmäyskraatteri, jolla on
porrasmaiset reunat, tasaisehko pohja ja pohjalta nouseva keskusko-
houma tai keskusrengas. Lappajärvi on hyvä esimerkki kompleksikraat-
terista.

Yleensä pieni törmäys- tai iskukraatteri, jonka yhteydestä on löydetty
meteoriitteja.

Ainoastaan törmäyskraatterien yhteydessä kiveen syntyvä läpikotainen
kartiomainen rakenne, joka muodostuu uurroksista ja harjanteista. Ai-
noa paljain silmin havaittava varma todiste törmäyskraatterista.

Luonnossa ainoastaan törmäyskraatterien yhteydessä esiintyvä mine-
raalien tasomainen rakenne. Lopullinen todiste Summasen törmäys-
synnystä.

Asteroiditörmäyksen sulattamasta kiviaineksesta nopeasti uudelleen-
kiteytynyt kivi, jossa on mukana sulamattomia kappaleita. Lappajär-
ven kärnäiitti on hyvä esimerkki törmäyssulakivestä.

METEOROIDI:

METEORI:

METEORIITTI:

ASTEROIDI:

KOMEETTA:

TÖRMÄYSKRAATTERI:

MALJAKRAATTERI:

KOMPLEKSIKRAATTERI:

METEORIITTIKRAATTERI:

PIRSTEKARTIO:

SHOKKILAMELLI:

TÖRMÄYSSULAKIVI:

Tietolaatikko
Tietolaatikon on laatinut Teemu Öhman joka on filosofian tohtori, kraatteritutkija ja planeettageologi.
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K U L T A M A I D E N  L E G E N D A T  8

Seppo J. Partanen

kullankaivajalleMalja 150-vuotiaalle

Ivalojoen Korhosenkoski Kultalan yläpuolella. Joen mutkasta ylhäällä
oikealla avautuu Appisjoen laakso. Kuva: Jari Väätäinen, GTK
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E nnen näkemätön vieras-
laji ilmestyi tiettömän La-
pin erämaihin kesällä 1869.
Kolme merimiestä kaivoi
lyhyessä ajassa kilokaupal-

la kultaa Ivalojoen kivisiltä rannoilta.
Venäläisiä kullanetsintäryhmiä tutki
samaan aikaan Tenojoella ja Ivalojoel-
la senaatin etsintäretkikunnan edelli-
sen kesän koemonttuja. He saivat Ten-
olle ja Kietsimäjoelle maan ensimmäi-
set neljä kultavaltausta.

Alkoi ankara taistelu Lapin kullan
kaivuoikeuksista. Vastakkain olivat iki-
vanha hallitsijoiden yksinoikeus ja län-
nen kultakenttien ”jokamiehen” oike-
us kultaan. Venäjän sitkeästä painos-
tuksesta huolimatta Suomen Suuriruh-
tinaanmaa otti vuonna 1870 pienen
askeleen kohti läntistä maailmaa. Oi-
keus kultaan annettiin jokaiselle hyvä-
maineiselle miehelle koko keisarikun-
nassa Mooseksen uskoiset pois lukien.

Siitä alkoi 150 vuotta jatkunut kul-
lan vaskaaminen Lapin jokien ja pu-
rojen rannoilta. Kultavaltauksia on ol-
lut yli 7300 ja kullankaivajia kymme-
niä tuhansia. Heidän vaskooleihinsa on
kertynyt hippuja noin 3000 kiloa: hen-
gettömiä, täitä, saivareita, lutikoita, iso-
muksia.

Kullankaivajilla on syytä juhlistaa
alkanutta vuotta omana juhlavuote-
naan. Toinen juhlan aihe on 70 vuotta
sitten perustettu oma etujärjestö. Yli
4000 jäsenen Lapin Kullankaivajain
Liitto sai alkunsa Lemmenjoella syk-
syllä 1949. Juhlinta alkaa seminaariris-
teilyllä Helsingistä Tukholmaan helmi-
kuun alussa perinteisellä ohjelmalla:
menneisyyden muistelulla ja tulevai-
suuden pohdinnalla.

Ammattimaista kullankaivua uhkaa
loppuminen juhlavuoden jälkeen, sil-
lä Lemmenjoen konekaivu päättyy hei-
näkuun alussa 2020. Kullankaivajat
ovat häviämässä yli 30 vuotta jatku-
neen sodan voitettuaan monta yksit-
täistä taistelua kaivuoikeuksistaan pak-
sun jänkämaan alla piilevien kultahip-
pujen löytämiseksi.

Lapilla ja sen kullalla on suhmuroi-
tu jo ennen Kekkosta ja Pekkarista.
Erityisen vilkasta suhmurointi oli
vuonna 1869, jolloin tieto Tenojoen ja
Ivalojoen kultalöydöistä levisi laajalti
maassa ja maailmassa. Kiistelyyn etsin-
tä- ja kaivuoikeuksista osallistuivat Ve-
näjän keisari Aleksanteri II, kenraali-

kuvernööri Adlerberg (keisarin ja Ve-
näjän hallituksen edustaja Helsingissä),
ministerivaltiosihteeri Armfelt ja hänen
johtamansa ”Suomen asiain komitea”
Pietarissa, kaivosten ja kivilouhimoi-
den omistajat Venäjällä, Suomen se-
naatti, Oulun läänin maaherra Alfthan,
kullanetsintäretkikunnan johtaja Lihr
ja monet muut.

KUKA SAA KULTAA
LAPISSA KAIVAA
Rahapajan apulaisjohtaja Conrad Lihr
joutui melkoiseen myrskynsilmään
johtamansa kullanetsintäretken 1868
tulosten tähden. Hänet värvättiin ve-
näläisten kultayhtiöiden konsultiksi ja
hän kertoi heille yksityiskohtia etsin-
täretkensä tuloksista ennen matkaker-
tomuksen antamista senaatille loppu-
vuodesta 1868. Venäläiset eivät saaneet
yhtään ”tehdaspiiriä”, ja Lihriltä jäi
saamatta luvattu ruhtinaallinen palk-
kio 6000 markkaa jokaisesta hyvästä
kultapaikasta sekä 5 prosenttia kunkin
paikan ”osingosta”. Ehtona oli, että
kultaa löytyisi 1 puun verran. Tämä on
vanha painomitta eli puu = 16,38 kg.
Suuret olivat odotukset Venäjänmaal-
la. Lihr esitti toivomuksenaan kreivi

Armfeltille, että sopimus pidettäisiin
salaisena!

Suomen autonomia näyttää tuolloin
olleen vahva, venäläistämisen sortovuo-
det olivat kaukana edessä, 30 vuoden
päässä. Sankariksi kiistassa nousi Ou-
lun läänin kuvernööri Georg von Alft-
han, joka ajoi kullankaivuoikeuden
antamista suomalaisille ja yksityisille
henkilöille. Sen lisäksi hän hylkäsi kaksi
kertaa venäläisten liikemiesten valtaus-
hakemukset muotovirheiden ja puut-
tuvien valtakirjojen takia.

Historian ehkä vakavin nälänhätä oli
pahimmillaan vuonna 1868, jolloin
kuolleiden määrä viisinkertaistui aiem-
piin kolmeen katovuoteen verrattuna.
Suomen noin 1,7 miljoonasta asuk-
kaasta yli 80 prosenttia sai elantonsa
maataloudesta, teollinen murroskausi
oli juuri alkamassa. Kaikki nämä yh-
dessä Kalifornian, Australian ja Sipe-
rian kultalöytöjen kanssa loivat 1869
valtavat odotukset Lapin kultaa koh-
taan.

Senaatti nimitti komitean vääntä-
mään lakia ja määräyksiä Lapin kul-
lankaivusta syksyllä 1869. Samalla kes-
keytettiin uusien valtaushakemusten
käsittely siihen saakka, kunnes uudet

Jakob Ervast oli Lapin kultahistorian ensimmäinen kullankaivaja ja hän viipyi kultamailla
parikymmentä vuotta. Hän asui elämänsä lopun Piippolassa, josta nykypäivän kullankaivaja
Alpo Ervasti löysi isoisänsä hautapaikan pitkän etsimisen jälkeen. Tässä Alpon kuva hau-
dasta kirkon vieressä.
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lait saadaan voimaan. Komitea päätyi
ehdottamaan keisarille, että kullanet-
sintäoikeus annetaan yksityisille ja val-
tio perisi 3–12 prosentin veron, löy-
dön määrästä riippuen. Asiaa käsitel-
tiin Pietarissa Suomen asiain komite-
assa ja siihen tehtiin paljon muutos-
esityksiä. Lakiehdotus lähetettiin kei-
sari Aleksanteri II:n hyväksyttäväksi
23.12.1869.

Komitealle tuli seitsemältä Pietaris-
sa asuvalta kansainväliseltä liikemiehel-
tä ehdotus, jonka mukaan he perus-
taisivat valtavalla (500 000 hopearup-
laa) peruspääomalla suuren yhtiön,
johon otettaisiin mukaan myös suoma-
laisia ”kapitalisteja”. Edellytyksenä oli-
si, että yhtiö saisi kolmeksi vuodeksi
yksinoikeuden Lapin kultaan. Ehdo-
tus tyrmättiin, vaikka muun muassa
kenraalikuvernööri sitä kannatti.

SENAATIN LUVALLA
KULLANETSINTÄÄN
Suomen senaatti oli lieventänyt 4.11.
1868 edellisenä vuonna antamaansa
päätöstä, jolla kiellettiin kaikki yksityi-
nen kullanetsintä Lapissa. Kullanetsin-
tään sai mennä Senaatin finanssitoimi-
kunnan kirjallisella luvalla. Lievennystä
ajoivat venäläiset saadakseen kulta-
kaivoksia ja kivilouhimoita omistavil-
le yhtiöille oikeuden etsiä kultaa. Ve-
näläisten lisäksi luvan saivat Ervast ja

Lepistö sekä Edward Björkman, kaik-
ki merimiehiä. Heille Lapin kullasta
lienee Oulussa syyskesällä 1868 kerto-
nut Fredrik Grönholm, Kaliforniasta
kultaoppinsa hakenut ja senaatin kul-
lanetsintäretkellä ollut perämies Lovii-
sasta.

Kaikkiaan 25 venäläistä lunasti it-
selleen kullanetsintäluvan ja he tutki-
vat kultaesiintymiä kesällä 1869. Pie-
tarilainen kauppias ja graniittilouhok-
sen omistaja Michael Sidoroff sai Suo-
men ensimmäiset neljä kultavaltausta
Kietsimäjoelle ja Tenojoelle 28. heinä-
kuuta 1869. Hän unohti tehdä valta-
uksista virallisen kuulutuksen ja antoi
suomalaisille hyvän syyn hylätä valta-
ukset. Kaikki valtaushakemukset pan-
tiin odottamaan tekeillä olevaa lakiuu-
distusta, joka lähettiin Venäjän keisa-
rin hyväksyttäväksi 23.12.1869.

Ervastin ja Lepistön möyriessä kul-
tavaltauksellaan Ivalojoen koivikkoises-
sa rantatörmässä elokuun puolivälissä
1869, viiletti koskia alas Pietarista läh-
töisin oleva, 14 hengen ryhmä venä-
läisiä. He tuskin havaitsivat merimie-
hiä, sillä retken tavoite, Lihrin neuvo-
mat kultapaikat, Sotajoen suu ja Nulk-
kamukka, olivat lähellä. Tämä joukko
sai kuuden päivän työn tuloksena 220
grammaa kultaa Lihrin edellisen vuo-
den löytöpaikalta. Kultaa siinä oli yli
6 grammaa kuutiometrissä soraa. So-

tajoen suussa kultaa poimittiin 2,5
grammaa kuutiometrissä. Kultaa oli
enemmän kuin sitä pidettiin kannat-
tavana Siperian kultakaivoksilla ja se
nosti intoa Lapin kultaan Pietarissa ja
Moskovassa.

Onnekas kullanetsintäretki päättyi
nolosti, sillä kultavaltaus kauppias Pe-
ter Nenykoffille jäi samatta, vaikka
nimi ja päivämäärä iskettiin tolpalla
maahan Nulkkamukassa. Oulun ku-
vernööri von Alfthan hylkäsi hakemuk-
sen puuttuvien valtakirjojen takia.
Kovaa näyttää olleen poliittinen tais-
telu Lapin kullankaivuoikeuksista.
Suomalaisten tavoitteena oli saada kul-
lanetsintäoikeus suomalaisille, venäläi-
set koettivat saada suuryhtiöille yksin-
oikeuden Lapin kultaan.

JUUTALAISET JA
RIKOLLISET POIS
KULTAKENTILTÄ
Keisari hyväksyi lopulta Suomen senaa-
tin ehdottaman lain, joka astui voi-
maan huhtikuun 8. päivänä 1870. Se
antoi jokaiselle hyvämaineiselle Venä-
jän keisarikunnan ja Suomen Suuri-
ruhtinaskunnan miehelle oikeuden et-
siä ja kaivaa kultaa Suomen Lapissa
Mooseksen uskoiset siitä pois lukien.
Kahdeksan vuotta myöhemmin ”mie-
het” muutettiin lakiuudistuksessa sa-

Jotakin tuttua, toistuvaa ja ajatonta on tässä tarinassa: miehet löytävät hyvän kultamaan, se viedään heiltä, oikeus palauttaa kultamaan
takaisin, ”yleisen edun” perusteella lakia muutetaan, valtio ottaa maat haltuunsa ja löytäjät ajetaan muualle etsimään onneaan. Näin kävi
Ervastille ja Lepistölle 1869–1875 ja sama on toistumassa Lemmenjoella uuden kaivoslain määräämänä 2020.

Tässä 150 vuotta vanhan tarinan kuvitusta. Keskellä sen päähenkilö Jakob Ervast ja vaimonsa Maria. Kuva on otettu J. Peldanin studiossa
Oulussa 1860-luvulla ja se on Jaakko Leistin hallussa. Ervastin ja Lepistön 1869 kaivama vesioja Kultalan pihapiirin halki kaivupaikalle,
Ivalojoen Kultala v. 1882 toimi revontulien tutkimusasemana, kuva kirjasta ”Kuvaelmia Lapista”. Kultalan ympäristö otettiin valtion
haltuun vuoden 1873 alusta alkaen ja kaivuoikeus myytiin huutokaupalla eniten tarjoavalle.
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naksi ”alamaiset”, ja ”Mooseksenuskoi-
set” pidettiin edelleen poissa kultaken-
tiltä.

Suomi otti lakia hyväksyessään pie-
nen ja horjuvan askeleen kohti läntistä
maailmaa, mutta kokonaisuudessaan
asetus ”kullanetsinnästä Kemin Lapin-
maassa” oli melkoinen sekasikiö itäis-
tä ja läntistä oikeuskäytäntöä.

Tieto maailman kultaryntäysten ta-
pahtumista, rikoksista ja kapinoista
Kalifornian, Australian, Siperian ja
muun maailman kultakentillä vaikut-
ti suuresti lakien ja määräysten anka-
ruuteen. Asetuksen 52 pykälässä mää-
riteltiin hyvin tarkoin, mitä kullan-
kaivaja saa tehdä ja mitä pitää jättää
tekemättä. Melko monesta pienestäkin
rikkeestä määrättiin suuret sakkoran-
gaistukset ”maksettavaksi ilmiantajal-
le yksinään”. Kullankaivajat pantiin
näin valvomaan ja ilmiantamaan toi-
siaan. Valvontaa ja järjestystä hoiti 38-
henkinen valtion virkamieskunta, jos-
ta poliiseja oli toistakymmentä. Heillä
oli käytössään kiväärejä, pistooleja, sa-
peleita, käsi- ja jalkarautoja, kaulakah-
leita sekä tietenkin suuret valtuudet
kurin ylläpitämiseksi.

KULTA TOI INARIN
MAAILMAKARTALLE
Ennennäkemätön määrä väkeä ryntä-
si Inarin Lapin erämaihin huhtikuun
alussa 1870 lain astuttua voimaan. Pi-
täjän vajaan 600 henkilön väkimäärä
kaksinkertaistui parissa kuukaudessa.
Kullanetsintäluvan lunasti 80 henkilöä
tai yhtiötä sadan markan hintaan.
Summa vastasi työmiehen yli kuukau-
den palkkaa, joten jokamiehen oike-
utta kullanetsimisestä ei tullut. Vain

pieni osa etsijöistä pääsi kultaa kaiva-
maan, sillä kesän aikana ehdittiin vi-
rallistaa ja käynnistää 19 valtausta eli
tehdaspiiriä. Lain määräämät maksut,
verot ja velvoitteet olivat niin suuret,
että suurin osa valtausten omistajista
oli kauppiaita, tehtaanomistajia ja lii-
kemiehiä. Joukkoon mahtui muutama
merimies ja talollinen.

 1870: Kullanetsintälupia 80, kul-
lanetsijöitä noin 600, valtion viran-
omaisia 38 + emännät, 335 työnteki-
jää 19 tehdaspiirissä, työpäiviä kaikki-
aan 6663, kultaa 2,87 g/miestyöpäi-
vä, kultaa löytyi 19 137 g.

 1871: Valtion viranomaisia 16
henkilöä, 491 työntekijää 22 tehdas-
piirissä, työpäiviä 19 849, kultaa
2,86 g/miestyöpäivä, kultaa löytyi
56 692 g.

 1872: Valtion viranomaisia 17
henkilöä, 421 työntekijää 21 tehdas-
piirissä, työpäiviä 21 461, kultaa
2,57 g/miestyöpäivä, kultaa löytyi
55 074 g.

 1869–2018: valtauksia 7310
(Kauko Puustisen kokoama valtaus-
arkisto), kultaa 2500–3500 kg (valis-
tunut arvio), kullankaivajia 15 000–
40 000 henkilöä.

On lähes mahdotonta laskea kullan-
etsintään ja kaivamiseen 150 vuoden
aikana osallistuneiden henkilöiden
määrää. Jorma Kivisaari alkoi 30 vuotta
sitten koota henkilöluetteloa kirjoista,
lehdistä ja arkistoista niistä ihmisistä,
joilla on ollut oma valtaus, tehdaspiiri
tai kullanetsintälupa vuosina 1868–
2018. Kultahippu-nettisivuston luet-
telossa on kaikkiaan 4413 henkilö-
nimeä, joista valtausten haltijoita 2484,
työntekijöitä alkuvuosien työmailla tai
muuten kullankaivuun osallistuneita

1066, sekä muita kultahistoriassa mai-
nittuja 863 nimeä.

Valtauksia, tehdaspiirejä tai kullan-
etsintälupia geologi Kauko Puustisen
kokoamassa arkistossa on kaikkiaan
7310. Valtausten koko ja voimassaolo-
aika ovat historian aikana vaihdelleet
paljon. Suuri valtausten määrä verrat-
tuna henkilömäärään selittyy pääasiassa
sillä, että kultayhtiöillä on ollut hallin-
nassaan satoja valtauksia 1900-luvun
alkupuolella.

Luvut ovat moninkertaisia, mikäli
laskee vuosittain kullankaivussa ollei-
den määrä. Viime vuosikymmeninä
kultamailla on ollut paljon erilaisten
yhdistysten, muun muassa kivikerho-
jen valtauksia, joilla käyneiden määrää
ei ole mihinkään tilastoitu. Lapin Kul-
lankaivajain Liitolla on nykyisin jäsen-
valtauksia, mikä osaltaan näkyy liiton
suuressa, yli 4000 henkilön jäsenmää-
rässä. Kultahistoriassa on paljon hiljai-
sia vuosia, jolloin kultaa kaivettiin il-
man lupia.

Lähes yhtä vaikea on arvioida tark-
kaan kullanhuuhdonnassa löydetyn
kullan kokonaismäärää. Laskin kym-
menkunta vuotta sitten lähes kaikki ne
tarkat luvut, joita oli kirjattu viran-
omaisten tilastoihin vuodesta 1870 al-
kaen. Monilta vuosilta lukemia ei löy-
tynyt lainkaan. Jonkun verran kultaa
on varmasti kulkeutunut ohi viran-
omaisten ja verottajan. Päädyin silloin
lukemaan 2500–2800 kiloa. Herman
Stigzelius arvioi kymmeniä vuosia sit-
ten kultaa löytyneen noin 1500 kiloa;
Lapin Kullankaivajain Liiton edunval-
voja Antti Peronius arvioi kultaa löy-
tyneen 3500 kiloa ja lehtemme pää-
toimittaja, kultatutkija evp. Kari Kin-
nunen 3000 kiloa. Valistuneita arvioi-
ta kaikki!

Kullankaivu on tuonut Lappiin vau-
rautta, raivannut tietä kehitykselle,
matkailulle, väestönkasvulle, unelmil-
le paremmasta huomisesta. Kaikkea
sitä ei voi kiloissa tai grammoissa mi-
tata!

Lähteet:
Laine Evert, 1952. Suomen vuoritoimi 1809–
1884. Suomen historiallinen seura.

Stigzelius Herman, 1987. Kultakuume, Lapin
Kullanhistoria, Suomen Matkailuliitto.

Puustinen Kauko, 2002. Kaivoslain mukaiset
valtaukset, kaivospiirit ja tutkimusselostukset
Suomessa 1811–2001. GTK

Huuhdontakultavaltaukset 1869–2000. Puustinen 2002, GTK,
raportti 4953.
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P residentti Mauno Koiviston hautamuistomer-
kin suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin
huhtikuussa 2018. Kilpailuun tuli 138 eh-
dotusta. Siihen
osallistuivat mo-

net maamme eturivin kuvan-
veistäjistä.

En yllättynyt voittajasta,
kun sen luonnos keväällä
2018 julkistettiin. ”Kartta”-
ehdotus oli jo kuvana voima-
kas ja tyylikäs. Tekijä oli yllä-
tys, sillä hän oli valokuvatai-
teilija Perttu Saksa. Muistin
hänet vuoden 2014 Fotofin-
landian voittajana. Valokuva-
kilpailun voittokuvat olivat
muotokuvia siirtomaa-ajan
luonnontieteellisten museoi-
den täytetyistä ihmismäisistä
apinoista. Miten huippuvalo-

kuvaaja pystyisi käytännössä toteuttamaan näin massiivisen
kiviveistoksen?

Hautakivi paljastettiin Helsingin Hietaniemen hautaus-
maalla 25. marraskuuta, ja ti-
laisuus näytettiin suorana tv-
lähetyksenä. Itse kävelin ko-
toa heti virallisen paljastuk-
sen jälkeen pikkupakkasessa
haudalle. Teos oli juhlallises-
ti paikoillaan Kekkosen ja
Rydin hautakivien välissä.
Koiviston hautakivi oli lopul-
lisessa muodossaan vielä va-
kuuttavampi kuin ehdotuk-
sen tietokonekuvissa.

Aloin mielenkiinnosta sel-
vittää taiteilija Saksan anta-
mista monista haastatteluis-
ta ja lehtijutuista, miten veis-
tos käytännössä oli tehty. Tie-
sin kyllä entuudestaan, että

Mauno Koiviston ”Kartta”

Mauno Koiviston Kartta hautakivi. Suunnittelija taiteilija Perttu Saksa. Kivi on 2,5 metrin levyinen ja se painaa 9 tonnia. Sen valmista-

minen Varpaisjärven diabaasista maksoi lähes 80 000 euroa. Hauta on Hietaniemessä, hautausmaan valtioneuvoston alueella, pääsisään-

käynnin vieressä. Kuva: Kari Kinnunen

Kari Kinnunen

-hautamonumentin tarina

”Kartta”-hautakiveen on hiekkapuhallettu halkeamia kuvaavia ko-

loja, jotka on lehtikullattu. Jäätynyt ruusu on presidentin puolison ja

tyttären hautakiven paljastamisessa jättämä. Kuva: Kari Kinnunen
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Presidenttien valtiolliset hautamuistomerkit ovat
kulttuurin ja kansan ilmentäjiä. On kiinnostavaa

verrata Venäjän entisen presidentin Boris Jeltsinin mo-
numenttia Koiviston vastaavaan. Kummallakin maalla
on pitkät perinteet maidensa kivien käytöstä rakentami-
seen ja muistomerkkeihin. Mauno Koivisto jopa osallis-
tui Jeltsinin hautajaisiin Putinin ja Medvedevin ohella
vuonna 2008.

Boris Jeltsin palautti Neuvostoliiton ajan jälkeen Ve-
näjälle sen perinteisen lipun, trikolorin. Alun perin sen
oli ottanut käyttöön Pietari Suuri, vuonna 1699. Tämän
takia Jeltsinin hautakiveksi haluttiin valita trikolori-lip-
pua kuvaava veistos. Sen suunnitteli kuvanveistäjä Ge-
orgy Frangulyen.

Kivinen Venäjän trikolori-lippu on veistetty Venäjän
parhaista rakennuskivistä kuten valkoisesta marmorista
ja punaisesta porfyyristä. Lipun sininen kivi on kuiten-
kin bysanttilaista mosaiikkia (sinisiä keraamisia paloja).
Näin suurta yhtenäistä sinistä kiveä olisi varmaan ollut
vaikea saada. Siperian lapislatsulista olisi jouduttu teke-
mään pintamosaiikkeja samoin kuin Iisakin kirkon ma-
lakiittipylväissä meneteltiin. Lisäksi varmaan vaikutti se,
että bysanttilaisella mosaiikilla on Venäjän kirkkomosa-
iikeissa pitkät perinteet. Vaeltavat mestarit toivat mosa-
iikkitaidon jo Vladimir Suuren aikana Konstantinopo-
lista Kievin kautta kirkkojen koristeluun. 

Kari Kinnunen

Boris Jeltsinin ”Lippu”
-hautamonumentti

vain ani harvat eturivin kuvanveistäjät työstävät veistoskivi-
ään itse. Poikkeuksena on Mineraliassa esitelty Anne Koski-
nen. Yleensä kuvanveistäjien kivet muotoillaan taiteilijan oh-
jeiden mukaan kiviveistämöllä, ja taiteilija vain viimeistelee
teoksen. Miten valokuvaaja Perttu Saksa sai vietyä monet
työvaiheet läpi aikataulussa pysyen ja näin täydellisin lop-
putuloksin?

Perttu Saksa valitsi useista vaihtoehdoista Loimaan Kivi
Oy:n hautakiven valmistajaksi, sillä siellä oli valmistettu
myös viereisen, Urho Kekkosen hautapaikan kivi dioriitista
kuvanveistäjä Harry Kivijärven luonnospiirosten mukaan.
Saksa oli neuvotellut Loimaan Kiven kanssa kustannuksista
jo suunnitteluvaiheessa.

Ensimmäinen haaste oli löytää ja irrottaa Loimaan Ki-
ven Varpaisjärven diabaasilouhokselta Koiviston hautakiveen
tarvittava, riittävän suuri ja ehjä kivilaatta. Kun laatta tai
kivitermein blokki saatiin irrotettua, se kuljetettiin Loimaan
Kiven kiviveistämölle. Saksa kävi siellä säännöllisesti anta-
massa ohjeita ja valvomassa työtä. Teoksen käytännön hio-
misen jättäminen toisten käsiin oli hänelle taiteilijana ikävä
päätös. Mutta kivityö olisi vaatinut niin suuren kokemuk-
sen, että sitä ei olisi pystynyt muutamassa kuukaudessa hank-
kimaan.

Kiven viimeistelyssä Saksa sai ammattiapua. Loimaan
Kiven Mikko Rautio hiekkapuhalsi hautakiven pintaan hal-
keamia jäljitteleviä koloja. Ne tehtiin Saksan piirrosten
mukaan. Lopuksi kultaajamestari Raimo Snellman päällys-
ti kolot lehtikullalla.

Taiteellinen idea, näkemys ja toteutus olivat tietenkin
pelkästään Perttu Saksan. Kartta on vaikuttava taideteos. Se
antaa mielikuvan pirstaloituneesta kivestä kuin maailman-
politiikan kartasta, jossa kultaiset raot pitävät rikkonaista
kiveä koossa. Vaikutelma kiven murtumista on vahva. Mutta
todellisuudessa rikkoutuminen on illuusio. Hiekkapuhalle-
tut kolot ja niiden pintaan taputeltu lehtikulta vain antavat
katsojalle tämän valokuvamaisen vaikutelman.

Taiteilijan yhtenä innoitteena ovat olleet kuvat japanilai-
sen keramiikan perinteisestä korjaustavasta Kintsugista. Siinä
rikkoutuneen keramiikan palaset liimattiin yhteen ja lopuksi
liimakohtiin taputeltiin lehtikultaa. Ajatuksena oli kunni-
oittaa esineen historiaa, myös rikkoutumista, eikä peitellä
sitä.

Myös Koiviston tapa rikkoa kiviä mökillään innoitti Sak-
saa. Koivisto oli lehtijuttujen mukaan porannut kesäasun-
nollaan kiviin reikiä. Syksyllä reikiin valui vettä, ja talvella
niihin kiteytynyt jää laajetessaan rikkoi kivet seuraavaksi
kesäksi. Hautakiven vasempaan reunaan Saksa jätti muuta-
man porausreiän jäljen Koiviston mökkipuuhia symboloi-
maan.

Perttu Saksa on Lahden Muotoiluinstituutista ja Kuva-
taideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija. Hänen isänsä
on eräiden kiviharrastajien tuntema kuvanveistäjä Juhani
Saksa, joka on tehnyt muun muassa lintuveistoksia koti-
maisista korukivistä kuten jaspisbreksiasta ja lumikvartsis-
ta. Juhani Saksalla on ensi kesänä veistosnäyttely Kangas-
niemellä, Kivigalleriassaan Vaimosniemellä. 

Venäjän presidentin Boris Jeltsinin ”Lippu”-hautamuistomerk-
ki Moskovassa Novodevitšin hautausmaalla. Muistomerkki on
valkoista marmoria, sinistä bysanttilaista mosaiikkia ja punais-
ta porfyyriä. Se kuvaa Venäjän vanhaa lippua, trikoloria, jonka
käytön Jeltsin palautti. Kuvanveistäjä oli Georgy Frangulyen.
Kuva: Liisa Hertell
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K ansannäytetoiminnasta,
sen historiasta sekä mer-
kityksestä ei ole aikai-
semmin koottu kattavaa,
yleisölle suunnattua yh-

teenvetoa. Kirjassa kuvataan kansan-
näytetoiminnan lähes kolmesataavuo-
tinen historia tulevaisuuden kehitysnä-
kymiä unohtamatta. Keskeisessä roo-
lissa kirjassa ovat kivinäytteiden lähet-
täjät, malminetsijät, jotka ovat olleet
avainroolissa toiminnan alkuajoista
lähtien.

Kansannäytteistä alkunsa saaneiden
kaivosten perustamiseen johtaneet ta-
pahtumat on myös kerätty kirjaan. Se

Satu Hietala ja Jari Nenonen

Kansannäytetoiminnasta
on ilmestymässä kirja

on tarkoitettu alan harrastajille, am-
mattilaisille, kaivosyhtiöille sekä kaikil-
le aiheesta kiinnostuneille.

Aihe on ajankohtainen, sillä viime-
aikainen metallien hintojen kohoami-
nen on saanut aikaan malminetsinnän
ja kaivostoiminnan uudelleen elpymi-
sen. Suomi on edelleen malmipotenti-
aalinen maa geologiansa, luotettavuu-
tensa ja laajan geologisen tietopohjan-
sa vuoksi. Suomi on yksi EU-alueen
tärkeimmistä kivennäis- ja metallisia
raaka-aineita tuottavista maista. Kai-
vosteollisuuden tuomat työpaikat ovat
tarvittava piristysruiske usein vaikeas-
sa työllisyys- ja taloustilanteessa oleville

kunnille sekä haja-asutusalueille. Ne
pitävät osaltaan Suomen laaja-alaisesti
asutettuna.

Kirjan tavoitteena on lisätä kansa-
laisten tietämystä kansannäytetoimin-
nasta sekä rohkaista kiviharrastuksen
ja malminetsinnän pariin. Kansannäyt-
teen lähettäminen on Suomen talou-
den kasvua edistävä teko ja kiviharras-
tus kiinnostava hyödyllinen luontohar-
rastus, josta voi myös itse tulla palki-
tuksi.

Kirjan kirjoittamista on tukenut
K.H. Renlundin säätiö. Kirjan ilmes-
tymisestä tullaan tiedottamaan kansan-
näytetoimiston nettisivuilla. 
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Satu Hietala ja Jari Nenonen

kansannäyte-MIHIN
toimintaa tarvitaan?
uomi on tällä hetkellä kaivostuo-
tannoltaan EU:n suurin koboltin,
platinan, palladiumin ja kullan
tuottaja. Useiden satojen vuosien
ajan Suomen kaivostoiminta on

tuottanut yhteiskuntamme käyttöön tärkeitä
raaka-aineita. Kaivokset ovat synnyttäneet metal-
lientuotannon, jalostuksen sekä niiden modernin
metallurgian, konepajateollisuuden, kemianteol-
lisuuden sekä mineraali- ja kiviainestuotteiden val-
mistuksen. Maankamaran raaka-aineista on me-
tallien ohella saatu teollisuusmineraaleja, maa- ja
kiviaineksia sekä energiaraaka-aineita. Uusiutu-
mattomina luonnonvaroina niiden saatavuutta
turvataan malminetsinnällä.

Kaivannaisala on merkittävä työllistäjä Suomes-
sa. Kesällä 2018 Teknologiateollisuus ry julkaisi
selvityksen, jonka mukaan ala työllistää suoraan
ja välillisesti 13 000 henkilötyövuotta, ja kaivos-
teollisuuden arvonlisän vaikutus kansantalouteen
on 1 200 miljoonaa euroa.

Suomessa on paljon kaivannaistuotteiden jat-
kojalostukseen keskittyvää teollisuutta. Tämän
vankkana perustana on ollut satoja vuosia kestä- 1900 ja 2000-luvuilla kansannäytteet ovat johtaneet 32 kaivoksen perustamiseen.
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nyt kaivostoimintamme.
Omavaraisuuden lisääminen
raaka-aineissa auttaa ylläpitä-
mään Suomen metallinjalos-
tuksen kilpailukykyä pienen-
tämällä raaka-ainekustan-
nuksia. Geologian tutkimus-
keskuksen päätavoite on ar-
vioida Suomen kallioperän
raaka-ainepotentiaalia, osoit-
taa kaivosteollisuudelle mal-
mipotentiaalisia alueita ja
esiintymiä sekä tuottaa kai-
vosalan tarvitsemaa tarken-
tuvaa tietoaineistoa Suomen
kallioperästä. EU:n alueella vain Ruot-
silla ja Suomella on samanlainen mal-
mipotentiaalinen kallioperä, kuin suu-
rissa kaivosmaissa, kuten Kanadassa,
Australiassa ja Etelä-Afrikassa.

Geologian tutkimuskeskuksen
(GTK) ylläpitämä kansannäytetoimin-
ta on Suomessa ainutlaatuinen kansal-
listen raaka-ainevarojen etsintää ja tut-
kimusta palveleva toimintamuoto, jon-
ka avulla lisätään Suomen raaka-aine-
varoihin liittyviä tietovarantoja. Kan-
sannäytetoiminta on vanha malminet-
sinnän muoto, jonka historia alkaa
Ruotsin suurvalta-aikana 1500-luvul-
ta saakka. Kaivostoiminta on histori-
ansa aikana aina ollut sidoksissa Suo-
men valtiolliseen asemaan. Suomessa

on ollut 1500-luvulta lähtien yli tuhat
kaivosta.

Varsinaisen kansannäytetoiminnan
käynnisti 1740-luvulla vuorihallituk-
sen asessori Daniel Tilas ja siitä lähtien
toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti
Suomessa lähes 300 vuotta. Kansan-
näytetoiminnan merkitys Suomen
malminetsinnälle on ollut huomatta-
va. Maamme tärkeimmät malmiesiin-
tymät ovat löytyneet 1900-luvulla.
Suurin osa maamme kansantaloudel-
lisesti tärkeimmistä malmeista on löy-
tynyt kansannäytteiden avulla 1950- ja
1960-luvuilla, jolloin valtio etsi mal-
mia omiin tarpeisiinsa. Tällä hetkellä
32 metallimalmikaivokseen johtaneet
tutkimukset ovat saaneet alkunsa kan-

sannäytteestä, myös lähes
kaikki korukiviin liittyneet
löydökset ovat kansannäy-
telähettäjien löytämiä.

Kansannäytteiden mer-
kitys ei ole vain historiaa
vaan ne ovat edelleen tär-
keitä viitteitä kallioperääm-
me kätkeytyvistä arvokkais-
ta raaka-aineista. Suomeen
on tällä hetkellä syntymäs-
sä kaivoksia ja tutkimuksi-
en kohteina on alueita, jois-
ta ensimmäinen viite on
saatu harrastajan lähettä-

mästä kivinäytteestä.
Kivinäytteiden vastaanottamisen ja

tutkimisen lisäksi kansannäytetoimin-
taan kuuluu oleellisena osana myös
geologisen sekä raaka-ainevarojen hyö-
dyntämisestä ja kaivostoiminnasta ker-
tovan oikeellisen tiedon välittäminen
kansalaisille. Kansannäytetoiminnan
parissa työskentelevät asiantuntijat vie-
railevat kouluissa, oppilaitoksissa, opis-
toissa, kivikerhoissa ja kivimessuilla
sekä muissa tapahtumissa opettamas-
sa kivilajien ja mineraalien tunnista-
mista ja etsimistä. Pitkäjänteinen työ
on tuottanut hyviä tuloksia. Kivihar-
rastuksen tämän päivän aktiivisuuteen
ovat vaikuttaneet kansalaisten kasvanut
kiinnostus geologian alaa kohtaan. 

Syksyllä 2016 GTK:n ”montturyhmä” kävi Etelä-Pohjanmaalla Pekka Hietalan lähettämien kultanäytteiden alkuperää selvittämässä.

Kuvassa Jari ja Satu malminäytteen tarkastuskäynnillä syksyllä 2018
Itä-Suomessa. Seppo Perkkiö ja Arvi Hirvonen ovat löytäneet uuden
sinkkiä sisältävän kallioalueen. Kuva: Seppo Kokki, GTK
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2000-luvulla kansannäytteiden perusteella valitut jatkotutkimuskohteet, mukaan lukien Laivakangas, jossa kaivoksen rakennustyöt alkoi-
vat 2010. Kaivos sai alkunsa Pentti Jämbeckin vuonna 1979 löytämästä kultapitoisesta lohkareesta.
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arraskuussa Lauri
Karrakoski kysyi,
vieläkö jatkan kivien
tunnistamista eläk-
keellä. Hänen partu-

rinsa nimittäin oli löytänyt oudon ki-
ven. Laurista se oli kuin jadea tai aven-
turiinia. Koska kivi kuitenkin oli löy-
tynyt Virolahdelta, tuntui jade aika
etäiseltä vaihtoehdolta. Mutta lähdin
käymään Hakaniemessä, Laurin Aika-
ratas-liikkeessä. Laurin osaamisalaa
ovat antiikkikellojen korjaukset ja ja-
lokiviveistokset.

MITEN LOHKARE LÖYTYI?
Virolahden kivi oli pienehkö lohkare.
Lauri oli siitä jo hionut cabon ja suo-
rakaiteen. Hiottuna kivi tosiaan muis-
tutti jadea tai haaleanväristä aventurii-
nikvartsiittia. Niin me sitä kumpikin

arvioimme kahvia juodessamme. Lau-
ri pyysi minua tutkimaan kiveä ja en-
sin soittamaan kiven löytäjälle, Kirsi
Aaltoselle, parturilleen.

Kirsi Aaltonen kertoi minulle, että
hän oli löytänyt kiven jo keväällä 2017.
Hän oli silloin asuntoautolla Virolah-
della lintutornilla, josta Kirsin mies
tarkkaili lintuja. Matkalla oli mukana
myös Kirsin 11-vuotias sukulaispoika,
joka ei lintujen tarkkailusta ollut in-
nostunut. Poika lähti Kirstin kanssa
tornille vievän tien varrelle. Ajankuluk-
seen he silmäilivät kiviä. Vihertävä, lä-
pikuultava sileä kivi kiinnitti Kirsin
huomion ja hän poimi sen mukaansa.

Kirsillä on Hakaniemessä parturilii-
ke Laurin liikkeen lähellä. Hän päätti
kertoa löydöstään Lauri Karrakoskel-
le, kun Lauri seuraavan kerran tulisi
asiakkaaksi.

MITÄ KIVEÄ?

Virolahden lohkare oli ennen Laurin
sahausta Vuosaaren kivikerhon hio-
molla alkuperäisiltä mitoiltaan 9 x 6 x
3 cm. Se oli muodoltaan lituskainen
kiven liuskeisuuden suunnassa ja kul-
mistaan pyöristynyt. Pinnassa ei näky-
nyt jäätikkökuljetukselle ominaisia
mikrouurteita, mutta sitä vastoin sii-
nä oli sirppimäisiä hakkaumien jälkiä.
Ne viittasivat lohkareen kulkeutuneen
jääkauden aikana jäätikköjokien mu-
kana harjuaineksessa.

Laurin suorakaiteeksi hiomasta ja
kiillottamasta näytteestä mittasin
refraktometrillä kiven taitekertoimik-
si 1,545–1,550. Ne ovat kvartsin lu-
kemia. Heijastumaviiva oli leveä ja
heikko. Tulokset osoittivat lohkareen
kvartsiitiksi, jossa kvartsikiteet sijaitse-
vat vaihtelevissa suunnissa.

Irrotin vielä teräspiikillä lohkareen
kulmista paperinohuita siruja tarkas-
teltavaksi polarisaatiomikroskoopilla.
Näin pääsin tutkimaan kiven mikro-
rakenteita. Kvartsikiteet olivat läpimi-
taltaan muutamasta kymmenestä
mikrometristä pariin sataan. Kivi oli
siis kvartsiittia. Sillä oli voimakkaasti
hiertynyt, ikään kuin puristettu mik-
rorakennne. Lisäksi kivessä näkyi mik-
roskoopilla jonkin verran kloriittia ja
kiillettä. Vihertävä väri tuli siis mikro-
skooppisista kloriittirakeista.

Aventuriiniksi Virolahden kiveä ei
voi luokitella, sillä siitä puuttuvat fuk-
siittisuomut. Esimerkiksi Lapin ja
Kuusamon aventuriinikvartsiittien vih-
reä väri tulee kromipitoisen vihreän
kiilteen, fuksiitin, suomuista. Virolah-
den lohkare on näin ollen kvartsiittia,
mutta kuitenkin korukiviluokkaa, ku-

Kari Kinnunen

M

Virolahden jademainen kvartsiittilohkare. Kiven vasemmasta reunasta on sahattu siivu hiontaan.
Löydettäessä lohkare oli läpimitoiltaan 9, 6 ja 3 cm. Lohkare on reunoiltaan pyöristynyt. Kuva:
Kari Kinnunen
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JademainenJademainen
lohkare Virolahdelta
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Virolahden lohkareesta sahattu siivu ja siitä hiottu cabo ja suorakaide. Cabon pituus on 30 mm. Hionta Lauri Karrakoski. Kuva: Kari Kinnunen

Virolahden lohkareesta hiotut kivet läpikulkevassa valossa. Vihreät rakeet ovat kloriittia. Kvartsiitti on jäämäisen sameaa. Kuva: Kari Kinnunen
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ten Laurin siitä jo hiomat kivet osoit-
tavat.

Itse olen ostanut Kiinasta ja kiina-
laisilta Suomessa pienoisveistoksia, joi-
ta on tehty samankaltaisesta kvartsii-
tista. Kiinassa niitä myydään jadena,
kauppanimenä on jääjade. Kiinassa on
jadena käytetty kymmeniä erilaisia hie-
norakeisia ja sitkeitä vihertäviä kivila-
jeja vuosituhansien ajan. Jääjadea myös
värjätään ja tiivistetään muovilla pie-
noisveistoksiin sopivaksi.

MISTÄ LOHKARE
ON KULKEUTUNUT?
Virolahden jademainen kivi voisi so-
veltua korukivikäyttöön Suomessakin.
Mutta minkä alueen kallioista lohkare
on voinut Virolahteen kulkeutua?

Malmilohkareiden emäkallioiden
jäljityksen perinteinen menetelmä on
lohkarejäljitys. Se sopii aivan yhtä hy-
vin korukiviin. Ennen kaikkea se on
yksinkertainen menetelmä ja siksi ki-
viharrastajan käytettävissä. Ajatuksena
on jäljittää lohkareen emäkallio seura-
ten sitä mannerjäätikön tulosuuntaan.

Suomesta on laadittu jäätikkökulje-
tuksen suunnista karttoja jo yli sadan
vuoden ajan. Lohkarekuljetuksesta on
kirjoitettu väitöskirjoja ja muita opin-
näytteitä. Aineistoa lohkareiden kul-
keutumisen suunnista ja etäisyyksistä

Virolahden lohkareesta irrotettu, ohut siru kuvattuna polarisaatiomikroskoopil-
la. Värikkäät mosaiikkimaiset rakeet ovat kvartsia, josta kvartsiitti koostuu. Vä-
rit johtuvat kvartsikiteiden suuntautumisesta. Samanväriset kiteet ovat samassa
suunnassa. Pitkulaiset vihertävät kiteet ovat kloriittia. Kuva-alan leveys 0,5 mm.
Kuva: Kari Kinnunen

Kiinalaisia amuletteja. Ne on valmistettu jääjadesta, joka on kvartsiittia. Sitä käytetään
yleisesti jadejäljitelmänä. Vihreät pallot punaisessa langassa ovat lasia ja myös jadejäljitel-
miä. Kiinalainen jääjade on materiaaliltaan lähellä Virolahden lohkareen ainesta. Kuva:
Kari Kinnunen

on hyvin löydettävissä verkosta ja kir-
jallisuudesta. Kiinnostuneen kannattaa
ensimmäiseksi lukea Veli-Pekka Salo-
sen väitöskirja aiheesta. Se löytyy
GTK:n Hakku-palvelusta.

Virolahdelle on kulkeutunut moree-
nissa lohkareita enimmäkseen luoteen
ja pohjoisen väliltä. Lisäksi lohkareita
ovat kuljettaneet pohjoisen suunnasta
jäätikköjoet, joista on jäänteinä harju-
jaksoja. Ne tosin ovat Etelä-Suomessa
syvällä savikkojen alla. Harvinaisin
kulkeutumisen mekanismi alueella on
ollut jäälauttojen mukana matkaami-
nen.

Virolahdelta pohjoiseen Lappeen-
rantaan saakka kallioperä on enimmäk-
seen kaikille tuttua rapakivigraniittia.
Kallioperäkartoista kuitenkin havait-
see, että Lappeenrannan eteläpuolella
on myös kvartsiittia tavattu kallioissa.
Nuo erikoiset kivet ovat geologien kat-
tokiviksi (roof pendants) nimittämiä
kivialueita. Ne ovat Viipurin rapakivi-
graniitin paikalla sijainneen magmasäi-
liön sisään vajonneita, yläpuolisen kal-
lioperän kappaleita. Kattokivissä on
satoja metrejä pitkä kvartsiittialue. Tar-
kemmat tiedot ovat alueen kallioperä-
kartoissa GTK:n Hakku-palvelussa.
Myös geologi Sampo Harjun gradutyö
Helsingin yliopiston geologian laitok-
sella on tehty näistä kattokivistä.

Harvinaisin vaihtoehto lohkareen
kulkeutumiselle saattaisi olla edellä
mainittu lauttakuljetus. Tämä oudol-
ta kuulostava geologinen termi tarkoit-
taa lohkareen kulkeutumista jääkauden
loppuvaiheessa jäälautan kuljettamana.
Auton kokoisia rapakivigraniitin loh-
kareita on kulkeutunut jäälauttojen
mukana jopa Helsingin länsipuolelle
tällä tavalla. Virolahteen on voinut
kulkeutua lohkareita idästä nykyisen
Venäjän puolelta. Tällöin emäkallion
etsintä olisi vaikeaa ainakin kotimai-
seen käyttöön.

Lauri Karrakosken ja Vesa Tenhivaa-
ran oli tarkoitus lähteä tutkimaan loh-
kareen löytöpaikkaa tarkemmin jo
marraskuussa, mutta talvi yllätti. Maas-
toselvitykset siirtyivät siten keväälle. Ja
jännitys säilyy. 

26 Kiviharrastajan Kuvalehti
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Helsingin gallerioissa oli syksyllä näyttelyitä, joissa geologia oli osa teosta. Nykytaiteilijoille geologia
ja kivet kertovat elävästä maapallosta ja ihmisestä kivien joukossa. Kivet eivät ole taiteilijoille enää
pelkästään veistoksiin sopivaa raaka-ainetta tai maalauksiin tarvittavia mineraalijauheita.

Kiven rooli
Kari Kinnunen

monipuolistuu
nykytaiteessa

Sattumalta päädyin itsekin
osaksi taideteosta. Kävelen päi-

vittäin Kaivopuiston ympäri rantoja
myöten. Syksyllä muita ulkoilijoita oli
vähän. Mutta kerran minut pysäytti pa-
riskunta, joka pyysi minua kuuntele-
maan kuulokkeista äänitiedostoa. He
pyysivät kertomaan mitä ajatuksia se
herättää. Samalla he äänittäisivät miet-
teeni.

Pariskunta vaikutti luotettavalta ja
rehelliseltä, joten aloin kuunnella. Ää-
net muistuttivat lintujen viserrystä jos-
sain Välimeren maassa tai meditaatio-

SULAVAN JÄÄTIKÖN ÄÄNITAIDETTA

Taiteilija Henna Laitinen näyttelynsä avajaisissa.
Kuva: Kari Kinnunen

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Suomenlahden jäätilanteeseen. Jäiden lähtö
maaliskuussa Helsingin Kaivopuiston rannassa. Kuva: Kari Kinnunen
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IHMISKEHON HELMIÄ VEISTOKSISSA

sävelmää. Äänimaisema oli miellyttävä
ja rauhoittava.

Taiteilijat olivat tekemässä äänityk-
siä Taideakatemian ja Ylen Radiogal-
lerian tulevaan näyttelyyn Sulamisve-
sissä. Äänet olivat jäätikön sulamisesta
syntyneitä, kun jään ilmakuplat posah-
tivat rikki veteen. Ne oli äänitetty ve-

den alla Norjassa ja Islannissa. Taiteili-
jat olivat Henna Laitinen ja äänittäjä
Eero Nieminen. Tarkoitus oli taiteen
keinoin tutkia, miten ihmiset kokivat
ilmastonmuutoksen. Olin heidän en-
simmäinen haastateltavansa.

Äänityksistä oli koottu esitys sula-
vaa jäätikköä kuvaavaan pimeään huo-

neeseen. He kutsuivat minut samalla
näyttelynsä avajaisiin Exhibition Labo-
ratoryyn. Näyttelykokonaisuuden
nimi oli Archipelago Mountain. Sama
paikka ja huone, jossa Jouko Turkan
viimeinen näyttely Tampereen kivistä
oli esillä ja josta oli juttu Mineraliassa
2/2014.

Ihmisessä on mineraaleja muis-
tuttavia aineksia. Tuttuja ovat

luut ja hampaat, jotka koostuvat bio-
logisesta apatiitista. Mutta näiden li-
säksi monista ihmisistä löytyy konk-
reetiomaisia kiviä sappirakosta, virtsa-
teistä ja maksasta. Ne ovat kuin ihmi-
sen helmiä.

Itävaltalainen taiteilija Katrine Hor-
nek oli kuvannut ihmisten hänelle lah-
joittamia elimistönsä kiviä. Hän oli
tehnyt niistä asetelmia, joissa olivat
kehonkivet, ihmisen käsi ja kehonki-
vien muotoa vastaava irtokivi lähiseu-
dulta. Hornek oli havainnut, että jo-
kaisen lahjoittajan elimistön kivet oli-
vat erilaisia, yksilöllisiä.

Lisäksi Hornek oli kuvannut kehon-
kiviä vastaavia luonnonmineraaleja
Wienin luonnonhistoriallisen museon
kokoelmista. Hornek oli myös tutus-
tunut itävaltalaiseen geologiin, joka oli
kerännyt laajan kehonkivien kokoel-
man. Geologi oli tutkinut niiden mi-
neralogiaa röntgendiffraktiolla. Hänen
tutkimustensa mukaan itävaltalaisten
yleisimmät virtsateiden kivikonkree-
tiot koostuvat oksalaattimineraaleista
kuten whewelliitistä ja weddeliitistä.
Hänen kuoltuaan kokoelma oli lahjoi-
tettu Insbruckin yliopistoon.

Ihmisen ja geologian yhteyden ja sa-
mankaltaisuuden koki näissä teoksissa
harvinaisen voimakkaasti. Hornekin
mukaan ruokailutottumukset vaikut-
tivat kivien syntyyn. Kohonnut kole-
sterolin taso on syynä sekä kehonki-
viin että verisuonien seinämien tukkeu-
tumiin. Taisi tuo näyttely vaikuttaa
minuun enemmän kuin valtion lautas-
mallin mukainen ruokasuositus.

Katrine Hornekin näyttely oli Ku-
vataideakatemian Exhibition Labo-
ratory -galleriassa Helsingissä joulu-
kuussa.

Taiteilija Katrine
Hornek ja kuva
ihmiskehon kivestä.
Kuva: Kari Kinnunen

Veistos sappikivistä
ja kädestä. Alus-
tana itävaltalainen
marmorilohkare,
jonka muoto on
lähellä ihmiskehon
kiviä. Veistos:
Katrine Hornek.
Kuva: Kari Kinnunen
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Taiteilija Juuso Noronkoski oli
rakentanut Sinne-galleriaan

teoksen gabrolevyyn kaiverrettuihin
kuoppiin kaadetusta fossiilisesta vedes-
tä. Vesi oli 30 miljoonaa vuotta van-
haa ja teoksessa se pääsi haihtumaan
hitaasti gallerian lämpimään ilmaan.

Viikon kuluttua, kun uudelleen kä-
vin näyttelyssä, vesi oli lähes haihtu-

RYPISTYVÄ MARMORIKULTTUURI

Kun näkee näyttelyssä marmo-
ria, niin ensin tulee mieleen

Carraran marmori. Finlandia-talon
julkisivujen laatathan ovat jälleen ker-
ran taipuneet, ja ne pitää kalliisti uu-
sia.

Valokuvaaja Pekka Niittyvirta on
ottanut valkoisen marmorin globaaliin
tarkasteluun. Kuvat ja marmorilevyt
Hippolyte-galleriassa olivat Afrikasta,
Yhdysvalloista, Palestiinasta ja Mongo-
liasta.

Niittyvirta tarkastelee valokuvien ja
marmorien kautta pirstoutuvaa maa-
ilmaa. Hänestä luonto nähdään pelk-
känä raaka-aineresurssina tai kaupallis-
tettuina mielikuvatuotteina. Marmo-
rilevyt rypistyvät Niittyvirran taiteessa
kuin valokuvavedokset niiden välissä.

Juuso Noronkosken taideteoksessa 30 miljoonaa vuotta vanha, Outokummusta 2,5 km syvyydeltä timanttikairauksella nostettu suolainen
kalliopohjavesi haihtuu gabrolevyyn kaiverretuissa kupeissa gallerian ilmaan. Reunoille syntyvät kiteet ovat kalsiumin, natriumin, kloorin
ja litiumin muodostamia suolamineraaleja. Kuvat: Kari Kinnunen

Valokuvataiteilija Pekka Niittyvirran näkemys marmorista ja kulttuurista Hippolyte galle-
riassa. Kuva: Kari Kinnunen

FOSSIILINEN VESI VAPAUTUU

nut ja kivilevyn kolojen reunoille oli
kiteytynyt hopeanhohtoisia suolakitei-
tä. Noronkoski oli saanut pienen mää-
rän fossiilista vettä GTK:n geologi
Riikka Kietäväiseltä. Riikka oli tutki-
nut tätä kahden ja puolen kilometrin
syvyydestä otettua vettä Outokummun
syväkairauksista tehdyssä väitöskirjas-
saan.

Juuso Noronkoski on koulutuksel-
taan valokuvaaja. Hän tarkastelee töis-
sään luonnossa tapahtuvia hitaita muu-
toksia ja sitä, miten ne liittyvät ihmi-
sen toimintaan. Noronkoskea oli kieh-
tonut ajatus, että ihminen näin vapaut-
taa maankuoren syvyyksiin vangitun
veden takaisin luonnonkiertoon il-
maan. 



30 Kiviharrastajan Kuvalehti

G eologian tutkimuskes-
kus (GTK) jakoi Liek-
sassa 1.11. kansannäyte-
palkinnot parhaista
vuosina 2016–2017 lä-

hetetyistä kivinäytteistä. GTK:lle lähe-
tettiin tuolloin yhteensä noin 3 500
kivinäytettä, joiden perusteella GTK
palkitsi 30 kiviharrastajaa yhteensä 15
750 eurolla.

Pekka Vallimies palkittiin 4000 eu-
rolla hänen 2017 löytämästään rauta-
meteoriitista. Kyseessä on Suomen nel-
jästoista meteoriitti ja ensimmäinen
rautameteoriitti. Löytö tutkittiin
GTK:n erikoislaboratorioissa Espoos-
sa ja tulokset varmennettiin kansain-
välisesti. Meteoriitit koetaan Suomen
kansallisaarteiksi. Jokainen uusi meteo-
riitti voi antaa uutta tietoa maapallon
ja muiden planeettojen historiasta.
Lieksaksi nimetty meteoriitti on sijoi-
tettu Luonnontieteelliseen keskusmu-
seoon Luomukseen.

Juha Turpeinen sai 2000 euron pal-

GTK palkitsi meteoriitin löytäjän
Pääpalkinnot Lieksaan

Jari Nenonen ja Satu Hietala

kinnon Lieksasta löytämästään uudes-
ta kallioalueesta, jossa on kuparia 1,24
prosenttia, kultaa 0,85 grammaa ton-
nissa ja hopeaa 13,70 grammaa ton-
nissa sekä hieman sinkkiä. Toisesta
kohtaa kalliota sinkkipitoisuus kohosi
parhaimmillaan 3,24 prosenttiin. Löy-
tö johtaa jatkotutkimuksiin. Turpeinen
on löytänyt myös Nurmeksesta uuden
kallioalueen, jossa on kultaa 2,16
grammaa tonnissa.

Tuhannen euron tunnustuspalkin-
non sai Erik Hannula Sodankylästä.
Hän on löytänyt Lokan alueelta uu-
den, berylliä sisältävän pegmatiittialu-
een sekä kyaniittia ja kalsedonilohka-
reita uudelta alueelta. Löytö johtaa jat-
kotutkimuksiin. Hannula on löytänyt
myös rapakalliosta malakiittia, jossa on
kuparia 11,60 prosenttia sekä götiitti-
pitoisen kvartsijuonen, jossa on kobolt-
tia 0,22 prosenttia.

Tuhannen euron tunnustuspalkin-
non saivat myös Jarmo Moilanen, Jark-
ko Kettunen, Pekka Kokko. Työryh-

mä on tehnyt tärkeää työtä Lieksan
meteoriittilöydön tutkimuksissa autta-
malla tekemään ammattimaisesti maas-
totyötä ja kirjaamalla havaintoja. Li-
säksi Moilanen ja Kokko ovat löytä-
neet kaksi uutta meteoriittia (Lieksa 2
ja Lieksa 3) useiden etsintäkäyntien
tuloksena. Löydöt ja heidän tekemän-
sä työ on ollut erittäin merkittävää.

750 euron tunnustuspalkinnoilla palkittiin:
Aaro Paananen Kalajoelta löytämäs-
tään lohkareesta, jossa on kultaa 278
grammaa tonnissa sekä toisesta lohka-
reesta, jossa analysoitu pitoisuus kul-
taa on 44,5 grammaa tonnissa. Paana-
nen on löytänyt myös Reisjärveltä loh-
kareen, jossa on kultaa 1,74 grammaa
tonnissa ja Kannuksesta vulkaniittiloh-
kareen, jossa on malakiittia ja kupari-
pitoisuus on 2,30 prosenttia. Kannuk-
sesta hän on löytänyt myös kallionäyt-
teen, jossa on kultaa 2,53 grammaa
tonnissa. Osassa näytteissä kulta on sil-
minnähtävissä.

Pääpalkinnon sai Pekka Vallimies löytämästään rautameteoriitista. Siitä on kerrottu Mineralian numerossa 3/2017 tarkemmin.
Pekka Vallimies Kumpulan kartanossa, kun Lieksan meteoriitti luovutettiin Luomuksen meteoriittikokoelmaan. Kuvat: Kari Kinnunen
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Aaro Paananen
palkitaan lisäksi
kultasella vasaralla
pitkästä yhteistyöstä
ja avunannosta kan-
sannäytetiedon välit-
tämisessä ja levittämi-
sessä GTK kansannäy-
tetoiminnan kanssa.
Paananen on toiminut
ansiokkaasti GTK kan-
sannäytetoiminnan yhdyshenkilönä
kymmeniä vuosia.

Tapio Törmäkangas on lähettänyt
Haapavedeltä kallionäytteitä, joissa on
kultaa 4,72 grammaa tonnissa ja 1,79
grammaa tonnissa. Löytö on kokonaan
uusi tunnetulta mineralisaatiovyöhyk-
keeltä ja antaa uutta tietoa alueelta.
Kallionäytteiden kultapitoisuus on
hyvä. Törmäkangas on lähettänyt lisäk-
si lohkarenäytteitä Kalajoelta, joissa on
kultaa 11,2; 8,78; 5,01 ja 2,65 gram-
maa tonnissa. Yhdessä lohkareessa oli
myös kuparia 1,63 prosenttia sekä ho-
peaa 8,19 grammaa tonnissa. Ylivies-
kasta Törmäkangas on lähettänyt loh-
kareen, jossa on kultaa 5,32 grammaa
tonnissa sekä kuparia 1,89 grammaa
tonnissa ja hieman hopeaa.

Pentti Koivisto Satakunnasta lähet-
tämistään useista näytteistä, jotka si-
sältävät kultaa, nikkeliä ja kuparia. La-

vialta löytynyt kultapitoinen (Au 15 g/
t) näyte on malminetsinnällisesti mer-
kittävä, koska se on uudelta alueelta ja
kultapitoisuus on korkea. Lisäksi Koi-
visto on lähettänyt Porista nikkelipi-
toisen lohkareen, joka kuuluu aiemmin
tutkittuun alueeseen, mutta joka an-
taa aiheesta lisäviitteitä.

Jouko Pitkänen Parikkalasta löytä-
mästään rikkaasta sinkkilohkareesta
(Zn 14,5 prosenttia). Alueelta ei ole
tiedossa aiempia viitteitä sinkkimalmis-
ta. Näyte aiheuttaa jatkotutkimuksia.

500–150 euron harrastuspalkinto-
ja myönnettiin 21 kiviharrastajalle eri
puolilta Suomea löydetyistä lupaavis-
ta kivinäytteistä. Palkintoja mietittäessä
otettiin huomioon myös näytteen lä-
hettäjän muu kiviharrastusta edesaut-
tanut työ.

Kansannäytetoimintaan kuuluvat
yhdenvertaisina malminäytteet, teolli-

suusmineraalit, ko-
rukivet ja luonnon-
kivet. Joka vuosi
vastaanotettujen
näytteiden jou-
kossa on erin-
omaisia löytöjä,

jotka johtavat jat-
kotutkimuksiin. Ne anta-

vat yhdessä geologisen tiedon ja tut-
kimuksen kanssa mahdollisuuden uu-
den teollisuuden ja työpaikkojen syn-
tymiseen.

GTK tulee ohjaamaan raaka-aine-
varojen tutkimukseen liittyvän strate-
giansa mukaisesti kiviharrastajia uusille
mielenkiintoisille alueille. Tätä varten
harrastajille tullaan tarjoamaan uusia
digitaalisia mahdollisuuksia näytetieto-
jensa havainnointiin, tallentamiseen ja
välittämiseen mm. uuden puhelin-ap-
likaation ja uusien internetsivujen avul-
la. Uusilla digitaalisilla sovellutuksilla
toimintaa voidaan tehostaa ja nopeut-
taa sekä sen laatua edelleen parantaa.

Kansalaisten kiinnostusta geoluon-
toa kohtaan osoittavat myös lukuisat
sähköpostitse vastaanotetut kysymyk-
set ja valokuvat, joihin vastaamisesta
on tullut geologista tietoa levittävä ka-
nava kansannäytetoimistolle. Jatkossa
myös uudet em. sovellukset antavat
tähän mahdollisuuden. 

Pääpalkinnon voittaja Pekka Vallimies kukitettuna, hänen vasemmalla puolellaan Tapio Tömäkangas ja oikealla Jarmo Moilanen. Aaro
Paananen taustalla kullatun vasaran kanssa, hänen oikealla puolellaan Juha Turpeinen. Muita palkinnonsaajia tilaisuudessa olivat: Heik-
ki Juutinen, Seppo Karjalainen, Erik Hannula, Onni Silvennoinen, Pekka Kokko, Jouko Pitkänen, Esko Rokkonen, Jouni Nuuttinen, Seppo
Perkkiö, Arvi Hirvonen ja Jorma Myöhänen. Kuva: Jorma Valkama, GTK
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L emmenjoen kultamailla Rau-
malan kämpän hyllyllä lojui
kasa kullankaivaja Niilo Rau-
malalle postitettuja kirjeitä.
”Tee mitä tahdot”, vastasi

Nipa kun kysyin mitä kirjeille pitäisi teh-
dä. Harkittuani asiaa liki neljäkymmentä
vuotta, päätin luovuttaa valtaosan kirjeis-
tä Lapin Kullankaivajain Liiton sihteeril-
le, Kai J. Rantaselle.

Viitisentoista kirjettä jätin itselleni, kos-
ka niissä sivuttiin minua kiinnostavaa ai-
hetta, Lemmenjoen alueen jalokivien ja
korukivien löytöhistoriaa ja ensimmäisiä
yrityksiä jalostaa ja markkinoida korundeja
ja granaatteja. Muutaman kirjoittajan olen
tavannutkin, olipa joukossa jalokiviopin
opettajanikin Lahden kultaseppäkoulusta
vuodelta 1975.

Kiinnostavin Nipan tuttavista on ollut
kansainvälisestikin tunnettu, sodanjälkei-
sen Suomen eturivin taidegraafikko ja -
maalari Teuvo-Pentti Pakkala, jonka teok-
sia löytyy niin New Yorkin modernin tai-
teen museosta kuin Pietarin Eremitaasis-
ta. Muita kontakteja ovat olleet jalokivi-
hioja Tauno Paronen Helsingistä, Mälkö-
set Hämeenlinnasta (isä jalokivihioja, poi-
ka kultaseppä), gemmologi Kauko Kivi-
mäki Hämeenlinnasta, kullankaivaja Au-

lis Kajanto Miessiltä, jalokiviliike Otto
Kaucher Idar-Obersteinista, insinööri Vike
Lintunen Kuusankoskelta, ”Vanha luotet-
tava toiminimi” Australiasta, ja muutamat
muut.

Ennen kirjeisiin syventymistä on palat-
tava vuoteen 1958. Amerikkalainen jalo-
kivenhioja Rudolph Lakeside tunnisti
Lemmenjoelta löytyneet oudot kiteet ko-
rundeiksi, joiden jaloja muotoja ovat ru-
biini ja safiiri tähtimuunnelmineen. Lem-
menjoen korundit eivät tähän parhaaseen
laatuluokkaan yllä.

Lakeside hioi yhdessä kultaseppä Björn
Weckströmin kanssa näytesarjan, jonka
joihinkin yksilöihin saatiin tähti-ilmiö.
Löydön julkistamistilaisuuden järjestivät
6.10.1959 professori Aarne Laitakari, gem-
mologi Herbert Tillander ja Lakeside. Tie-
dotustilaisuus sai laajaa huomiota lehdis-
tössä ja ruskean tähtikorundin kaupallinen
nimi, ”Lapin Tähti”, löysi tiensä tangosa-
noitukseenkin.

Kultakuumeen lisäksi riehui Lemmen-
joen kultamailla muutamana seuraavana
vuonna kivikuume. Tauti parani, kun aika
pian huomattiin, että korundien kovin
kärki, parhaat rubiinit ja safiirit puuttu-
vat. Ylimitoitetut odotukset ja pettymys
kuvastuvat hyvin 1960-luvun kirjeistä ja

vastaavat hyvin omia kokemuksiani myö-
hemmiltä vuosikymmeniltä.

TAUNO PARONEN
Moni kirjoittaja mainitsee Parosen nimen.
Pohditaan, kannattaisiko kiviä lähettää
hiottavaksi Paroselle, Mälköselle tai jolle-
kin muulle. Kirjeitten joukossa on yksi
tyhjä kirjatun kirjeen kuori, jonka on lä-
hettänyt Tauno Paronen Oy 28.10.1967.
Kirjauksesta päätellen sisältönä on ollut
hiottuja kiviä. Itse tutustuin Tauno Paro-
seen opiskellessani Lahden kultaseppäkou-
lussa 1970-luvun alussa. Paronen lausui
suomalaisten korukivimineraalien luennol-
la korundista: ”Lapin korundien laatu
päättyy siihen, mistä Kaukoidän korundi-
en laatu alkaa”.

Ymmärsin niin, että heikkoa laatua var-
maan löytyy kaukomaidenkin esiintymis-
tä, mutta huonoa ei kannata hioa kaupal-
lisiin tarkoituksiin. Lapista on toistaiseksi
löytynyt vain heikkoa laatua kansainväli-
sen jalokivikaupan kriteerein. Aivan huip-
pulaatuiset Lapin Tähdet voitiin Parosen
mukaan kuitenkin hinnoitella hiottuna
200 markkaa /karaatti. Lemmenjoella kuu-
lin useammankin kullankaivajan mainit-
sevan löytäneensä hyviä korundeja, mutta
Paronen tai joku muu hioja pilasi kivet.
Väite ei tietenkään pidä paikkaansa. Tau-
no Paronen oli kahden korkean tutkinnon
gemmologi ja suomalaisen jalokivenhion-
nan pioneeri.

OTTO KAUCHER
Saksankielinen kirje on osoitettu Herrn
Heikki Kokolle, joka jatkosodassa pohjoi-
sessa taistelleena varmaan osasikin saksaa.
Jalokiviliike kertoo saaneensa Helsingin
kauppakamarilta tiedon, että Lapin kulta-
alueelta on löytynyt granaatteja ja korun-
deja, ja pyytää lisätietoja ja näytteitä. Ei
tiedetä, vastasiko Heikki. Kirjeen päiväys
on 26.6.1961.

Kaucherin liikkeen lisäksi joku muukin
taho osoitti kiinnostusta. Ruutupaperin
palalle on lyijykynällä kirjoitettu: ”Olem-
me saaneet nimenne ja osoitteenne Hel-

Kivikirjeitä
Aarne Alhonen

60 -luvulta

Parempilaatuisia granaatteja Puskuojalta. Suurimmat 5 mm. Kuva: Kari Kinnunen
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singin kauppakamarilta … Australian leh-
distössä olleitten raporttien mukaan Tei-
dän maassanne on tehty rubiinien ja safii-
rien löytö ….”. Tarjouksia pyydetään sekä
rubiineista että safiireista. Australiasta saa-
punutta kirjettä on ilmeisesti käännetty
kämpän pöydällä.

MÄLKÖNEN
Kävin Matti Långin kanssa 1980-luvun
alussa Hämeenlinnassa Pollentien rintama-
miestalossa asuvien Mälkösten, isän ja po-
jan luona. Veimme hiottavaksi muutaman
kiven. Isä-Mälkönen kertoi käyneensä 60-
luvulla Lemmenjoella Raumalassa liikeasi-
oissa. Hän oli vienyt tuliaisiksi viinapul-
lon, mutta marssista uupuneena oli nukah-
tanut. Muutaman kerran hän havahtui sii-
hen, että Nipa seurusteli yksinään pöydän
ääressä, edessään tuliaispullo ja musta epäi-
lyttävän näköinen lihakimpale, luultavas-
ti karhua.

Kirjeistä paistaa pettymys puolin ja toi-
sin. Poika Markku kirjoittaa: ”Paarma pyy-
si muutaman hiotun korundin ja vei Hel-
sinkiin Tillanderille nähtäväksi. Eivät tar-
jonneet niistä hiomapalkkoja”. Isä-Mälkö-
nen kirjoittaa 20.1.1967 lähettäneensä
Nipalle rahaa 150 markkaa, hioneensa 11
korundia, joiden hiontapalkka on 81
markkaa ja mainitsee Markun myyneen
Helsingissä raakakiteitä 30 grammaa vii-
den markan grammahintaan.

Vielä Mälkönen kirjoittaa, että ”Yrjö
Korhonen toi vuosi sitten purkillisen gra-
naatteja, jotka oli tarkoitettu hiottavaksi
Kultaharkko Oy:lle Helsinkiin, mutta ei
niillä kivillä mitään virkaa ole”.

VIKE LINTUNEN
Kuusankoskelainen insinööri on kirjeitten-
sä perusteella hyvin perehtynyt jalokivi-
kauppaan. Kertoo hiotuttaneensa kiviä
Lahdessa, jossa on paljon hiojia. Ote kir-
jeestä 9.1.1963: ”Kävin Helsingissä Tillan-
derilla, gemmologi Petterssonin pakeilla ja

otin korundit puheeksi. Pettersson mainit-
si, että heillä on useita kiloja heikkolaatui-
sia korundeja, joiden hionta ei kannata”.

AULIS KAJANTO
Kajanto kirjoittaa 10.1.1962 terveiset Kau-
havalta ja New Yorkista, jonne hän on pos-
tittanut tietoa Lapin korundilöydöistä.
Vastauskirjeessä USA:ssa mielenkiinnon
kerrotaan olevan suurta ”ensisijaisesti ru-
biinikorundien hiomiseen koristelutarkoi-
tuksiin. Tällöin on kivien oltava puhtaat.
Toiseksi on mielenkiintoa luonnonnäyttei-
siin, erikoiskivien sieviin kristalleihin”.

TEUVO-PENTTI PAKKALA
Kirjeessään 12.11.1961 Pakkala mainitsee
tavanneensa geologi Eetu Savolaisen, jon-
ka kanssa käydyissä kivikeskusteluissa oli
viitattu Kajannon amerikansuhteisiin. Kir-
jeessään Pakkala valottaa myös taideteos-
tensa hinnoittelua: ”… akvarellit 15 000–
25 000 mk, öljyt 20 000–1 000 000 mk
(mikäli työ on esim. 4 x 8 m) (ei mm, vaan
m) piirustukset 10 000–25 000 mk, kivi-
piirrokset ja etsaukset 4000–9000 mk”.

Pakkala aikoo teettää kunnon sukset
Yrjö Korhosella, mutta kirjoittaa
9.10.1966, että ”on harmi kun se Korho-
nen rupesi niin hankalaksi, että lopetti
suksien teon”.

Kansainvälisestikin arvostettu taide-
graafikko ja -maalari Teuvo-Pentti Pakka-
la lienee ollut Nipan lyseokaveri ja ehkä
sotakaverikin.

KULTA ON KULTAA
Kun kävimme joskus 80-luvun alussa vaih-
televalla kokoonpanolla kivikeskusteluja
Heikki Pihlajamäen asuntokentällä, Heik-
ki saattoi murahtaa: ”Kulta on kultaa!”
Heikki oli oikeassa.

Olen vuodesta 1977 lähtien tehnyt

noin 50 000 kultahippukorua, joista vain
viidesosaan olen sijoittanut jalokiven tai
korukiven. Korundeja on vain noin kah-
dessasadassa korussa, granaatteja parissa tu-
hannessa, lumikvartseja ja epidootteja jois-
sakin tuhansissa.

Kullanhuuhdonnan sivutuotteena löy-
tyvien kivien määrä on niin vähäinen, että
teollista massatuotantoa ei voi niiden va-
raan rakentaa. Määrät mahdollistavat yk-
sittäiskappaleitten ja pienten, muutaman
kymmenen tai sadan korun sarjojen teon.
Lapin granaatit ovat laadultaan maailman
parhaitten vertaisia, korundit vetoavat eri-
koisuudellaan. Sadoista tuhansista tai mil-
joonista löydetyistä korundeista vain pari-
kymmentä on voitu määritellä jalokiviksi.

Älkäämme silti menettäkö epätoivoam-
me, kuten Lapin Radion toimittaja joskus
lipsautti.
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Hiihtolomalla
Vapriikkiin

Lahden Kivimessuilla marraskuun alussa

Hallitukseen
kaksi uutta jäsentä

Tampereen Kivikerho oli omana yhdis-
tyksenään mukana kivimessuilla, jotka

järjestettiin Lahden Messukeskuksessa viime
marraskuun alussa. Messut olivat osa “Kätevä
ja tekevä” -kokonaisuutta, joten kädentaitajia
oli koolla useilta eri aloilta. Messuilla oli myös
erilaista ohjelmaa yleisölle, musiikista muotinäy-
töksiin. Kivimessujen osalta järjestäjänä toimi
Lahden Kivikerho.

Tampereen Kivikerhosta messuilla olivat mu-
kana Jukka-Pekka Lehtinen, Veikko Sirén, Lii-
sa Hertell, Leena Katajapuro ja Mirja Koli.

Messutapahtuma oli osaltamme enemänkin
pr-luonteinen. Oli hienoa tavata kiviystäviä eri
puolilta Suomea ja vaihtaa kuulumisia.

Tampereen kivikerhon toimintaa messuilla esittelivät mm. Leena Katajapuro
(vas.) Liisa Hertell ja Jukka-Pekka Lehtinen. Kuva: Kari Kinnunen

Tampereen Kivikerhon syyskokous pi-
dettiin marraskuun puolivälissä Tampe-

reen Taivaltajien kerhotiloissa. Kokouksessa
hyväksyttiin yhdistykselle vuoden 2019 toimin-
tasuunnitelma, jonka oli laatinut tiedotuksesta
vastaava, Tampereen Kivikerhon puheenjohta-
ja Liisa Hertell. Kokouksessa vahvistettiin myös
talousarvio, jonka oli vuodelle 2019 laatinut ra-
hastonhoitaja Anna-Maija Rae.

Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2019-2020
hallitukselle valittiin puheenjohtaja sekä jäsenet
erovuorossa olevien tilalle. Hallituksen puheen-
johtajaksi uudelle kaudelle valittiin jatkamaan
Liisa Hertell, uusiksi hallituksen jäseniksi hy-
väksyttiin tamperelaiset Katariina Salin ja Jo-
nas Mattila. Kuusijäsenisessä hallituksessa jat-
kavat edelleen Tuula Alanen, Antti Kankainen,
Jukka-Pekka Lehtinen ja Anna-Maija Rae. Jonas Matttila ja Katariina Salin, hallituksen uudet jäsenet. Kuva: LH

Kivikerhomme on saanut jälleen
Tampereen Museokeskus Vaprii-

kista kutsun tulla esittelemään toimin-
taansa Kivimuseoon koululaisten hiih-
toloman aikana. Päiväksi on sovittu kes-
kiviikko 27.2.2019, jolloin olemme klo
12–15 kivimuseon edustalla muun mu-
assa tunnistamassa messuvieraiden omia
kiviä. Järjestämme lapsille myös ohjat-
tua vuolukivenhiontaa.

Kivi-iltoja keväällä 2019
Teemoitettuja kivi-iltoja järjestetään Tampereen Taivaltajien
kokoustiloissa, Kortelahdenkatu 10–12.
Tilaisuudet alkavat kello 18.

Kevään aikana kokoonnutaan seuraavina perjantai-päivinä:
18.1., 15.2. Anna-Maija Rae: Fabergén suunittelija Alma
Phil, 15.3., 12.4. Yhdistyksen kevätkokous, 17.5. ja 7.6.
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Uusia postikortteja suomalaisista kivistä
Tampereen Kivikerho on painattanut kahdeksan erilaista postikorttia, joissa
jokaisessa on aiheena suomalainen kivi:  jaloberylli, uvaroviitti, spektroliitti,
ametisti, rubiini, granaatit, dendriitti ja jalotopaasi.
Kaikki kuvat ovat Kari Kinnusen ottamia.
Kortteja voi tilata Tampereen Kivikerholta  yhden euron kappalehintaan
sähköpostitse info@tampereenkivikerho.fi  tai puhelimitse 040 557 4700.




