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P Ä Ä K I R J O I T U S

Pienestä suurta

J

Tankavaaralta syksyllä löytynyt timantti on tätä Kaavin Lahtojoen  timanttia
yli puolet pienempi. Löytö vaati onnea, kärsivällisyyttä ja huippulaitteita tun-
nistamiseen. Kuva: Kari Kinnunen

opa mikroskooppisen pienet mineraalirakeet pys-
tytään nykytieteen laittein tunnistamaan. Mine-
ralia tarjoaa tästä kiinnostavia esimerkkejä.

Kari Kojonen kertoo miten järjestyksessä 34:s
Suomesta löydetty uusi mineraali, pampaloiitti, löydettiin
ja määritettiin. Kysymyksessä on samalla tieteelle uusi kul-
lan mineraali. Rakeet olivat vain millinosan kokoisia, ja siksi
kaikkia tarvittavia mittauksia ei kyetty tekemään. Mine-
raalin kemiallisen koostumuksen perusteella siitä valmis-
tettiin synteettisesti kookkaampia rakeita. Kiteiden kasvat-
taminen kesti jopa vuoden. Uuden mineraalin tutkimus
kesti kaikkiaan yli 30 vuotta. Kärsivällisten ihmisten puu-
haa!

Kasper von Wuthenaun Tankavaaran rännikultapaikas-
ta viime syksynä havaitsema alle millin rae tunnistettiin
Saksassa raman-spektroskopialla timantiksi. Löytö oli en-
simmäinen kullanhuuhdonta-alueen timantti. Se oli har-
vinainen myös siksi, että tähän asti Suomen timantit ovat
löytyneet pääsääntöisesti kallioperän kiviaineksesta, kim-
berliiteistä. Maaperästä ja vieläpä moreenista tehty löytö
on lottovoiton luokkaa harvinaisuudellaan.

Jorma Valkaman tekemä Lapin kalsedonin laaja kallio-
löydös koostuu sekin merkittävissä määrin mikroskooppi-
sesta moganiitti-mineraalista. Moganiittia ei Suomesta ai-

kaisemmin ollut löydetty. Moganiitin havaitsi ensimmäi-
senä Joel Dyer raman-spektroskopialla. Määrityksen var-
mensi Pasi Heikkilä röntgendiffraktiolla. Jorman moganiitti
voi samalla olla uusi korukivi Suomelle. Geologisesti se toi-
vottavasti avaa uusia tutkimuslinjoja Lapin kallioperän nuo-
rempien tapahtumien tulkintaan.

Kaikki nämä artikkelit ovat tiedeuutisia. Nykyään tie-
delöydöt julkaistaan ensin englanniksi kansainvälisissä sar-
joissa. Näitä lehtiä ei tule Suomeen montaa kappaletta, jo-
ten uusin tieto ei tavoita yleisöä. Siksi on tärkeää, että geo-
logisista löydöistä voidaan kirjoittaa suomeksi ja ymmär-
rettävästi laajemmin leviäviin lehtiin kuten Mineraliaan.

Englanninkieli valtaa voimalla alaa tieteessä. Tästä on se
vaara, että suomenkieliset termit jäävät kehittymättä. Vaa-
rana on sekin, että tutkimusta eivät edes lähialojen tutkijat
pysty seuraamaan – saati maallikot.

Kotimaisilla eri alojen populaarilehdillä on nykyään ko-
rostunut merkitys tieteellisen tiedon levittäjinä. Esimerkiksi
Suomen mineralogisella seuralla ja Suomen gemmologisel-
la seuralla ei ole omaa lehteä. Tieteen yleistajuistaminen on
vaikea tehtävä, mutta siihen kyllä opitaan kirjoittajina ja
lukijoina asiaa harrastamalla.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja
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G eologian tutkimuskeskus
teki vuonna 1982 Ilomant-
sissa lisäanalyysejä alueelli-
sen moreenigeokemia näyt-
teiden hienoaineksesta, jol-

loin paljastui selviä As-, W- ja Mo-anoma-
lioita Hatun liuskejakson eteläosassa (Nur-
mi ja muut 1993a). Tutkimukset johtivat
vuonna 1984 tonaliitissa olevien Mo-W-
pitoisten kvartsijuonien löytymiseen
Kuittilassa. Syksyllä 1985 löytyi Martti
Damstenin tutkimuskaivannosta ottamas-
ta näytteestä mikroskooppitutkimuksissa
metallista kultaa, telluridimineraaleja ja
hopeaa rikki-, kupari- ja magneettikiisun
sekä kubaniitin yhteydessä (Kojonen ja
muut 1993 Damsten ja muut 1994).

Muutamista näytteistä saadut kulta-tel-
luridi havainnot Kuittilasta aloittivat Ilo-
mantsin kultaprojektin. Tihennetyt geo-
kemialliset moreenitutkimukset johtivat
vuosina 1986–1992 useiden kultaesiinty-
mien löytymiseen Ilomantsissa (Nurmi ja
muut 1993b) niin kutsutulla Karjalan kul-
talinjalla (Kuva 1, Endomines 2019), joka

on yli 40 km pitkä vyöhyke Ilomantsin kir-
konkylästä etelään ja pohjoiseen (Nurmi
ja Sorjonen-Ward, 1993) ja jatkuu yli ra-
jan Venäjän puolella Itä-Karjalassa pohjoi-
sessa ja etelässä.

Huomattavin ja sittemmin kaivostoi-
mintaan johtanut esiintymä löytyi kesällä
1990 Pampalosta kalliopaljastumasta eri-

koistutkija Peter Sorjonen-Wardin toimes-
ta. Hänen mukaansa myös esiintymä aluksi
nimitettiin Wardin malmiksi. Myöhem-
min Wardin kultaesiintymä tuli Outokum-
pu Oy:n omistukseen, joka rakensi sinne
koekaivoksen vuonna 1995 ja nimeksi
muutettiin Pampalon kaivos paikannimen
mukaan. Outokumpu Oy:n omistuksessa
vuosina 1996–1999 koekaivos tuotti 1740
kg kultaa. Vuonna 1999 yhtiö myi kaivok-
sen australialaiselle Dragon Mining N.L.
yhtiölle. Endomines AB:lle Pampalon kai-
vos siirtyi vuonna 2006. Endomines Ab
aloitti kaivostoiminnan Pampalossa vuon-
na 2009. Vuosina 2010–2018 Pampalon
kaivos on tuottanut 4243 kg kultaa (En-
domines AB, kirjallinen tiedonanto 2019).

Uuden mineraalin
löytyminen
Malminetsintävaiheessa kairatuista sy-
väkairausrei‘istä otettiin näytteitä kulta-
analyysejä, kokokivianalyysejä ja minera-
logisia tutkimuksia varten. Tuntematon
kulta-antimoni telluridi löydettiin Pampa-

Uusi mineraali
pampaloiitti AuSbTe

Kuva 1. Kartta Karjalan kultalinjasta ja sii-
nä olevista kultaesiintymistä (tähdet) sekä
kaivoksista (Endomines AB 2019).

K. Kojonen, A. Vymazalová, F. Laufek, B. Johanson, C.J. Stanley, J. Plásil ja P. Halodová

Ilomantsista

Kultamalmiaiheen tutkimuskaivantoja 1993 (Wardin malmi). Kuva: Jari Väätäinen, GTK  Pampalon kaivos 2018. Ilmakuva: Endomines
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lon kairausnäytteestä 23.3.1992 reiästä
315 syvyydeltä 71,50 m tehdystä kiillote-
tusta ohuthieestä Ku 18516 Geologian
tutkimuskeskuksen (GTK) mineralogises-
sa laboratoriossa Espoossa tehdyssä pyyh-
käisyelektronimikroskooppi- ja EDS-ana-
lyysitutkimuksessa.

Tämän jälkeen tehtiin vielä elektroni-
mikroanalysaattorilla standardien kanssa
tarkat kvantitatiiviset mikroanalyysit (BJ).
Tulokset julkaistiin GTK:n special paper
-sarjassa 1993 ja kansainvälisen mineralo-
gisen assosiaation (IMA, International
Mineralogical Association) yleiskokoukses-
sa Pisassa Italiassa (Kojonen ja muut 1994)
seuraavana vuonna. Analysoidut rakeet
olivat valitettavasti liian pieniä (Kuva 2 ja
3) niiden täydelliseksi karakterisoimisek-
si, eikä Suomessa ollut tarvittavia tutkimus-
laitteita niiden määrittämiseen IMA:n vaa-
timusten mukaisesti.

Uuden mineraalin
määrittäminen
IMA:n uusien mineralien ja mineraalini-
mien komission (CNMNC Commission
on New Minerals Nomenclature and
Classification) vaatimusten mukaan uudes-
ta mineraalista pitää tehdä määrättyjä ke-
miallisia ja fysikaalisia määrityksiä.

Ensimmäisenä on sen kemiallisen koos-
tumuksen määrittäminen, joka tehtiin
GTK:n elektroni-mikroanalysaattorilla.
Mineraalin koostumukseksi saatiin Au
42,7, Sb 26,5 ja Te 28,9 paino%. jotka
ovat atomiprosenteiksi laskettuna Au 32,6,
Sb 32,7 ja Te 34,0 atomi% kolmen mik-
roanalyysin keskiarvona. Analyysitulosten
perusteella voitiin todeta todennäköisen
kemiallisen kaavan olevan AuSbTe. Tämän
koostumuksellista mineraalia ei tunnettu.
Ongelmana mineraalin kovuuden, heijas-
tuskyvyn ja kiderakenteen määritykselle oli
löydetyn rakeen pieni koko, noin 20–50
mikrometriä (Kuva 2 ja 3), ja uuden mi-
neraalin kuvausta ei päästy tekemään.
Isompia rakeita etsittiin Pampalon kaivok-
sen vaahdotusrikasteesta jatkorikastamal-
la sitä GTK:ssa kultakoiralla, mutta suu-
rempia rakeita ei löytynyt. Vaihtoehdoksi
jäi vastaavan synteettisen faasin valmista-
minen laboratoriossa.

Synteettisen
AuSbTe-faasin valmistus
Syntetisointi tehtiin Tsekin Geologian tut-
kimuskeskuksen kokeellisen mineralogian
laboratoriossa Prahassa (Vymazalová et al.

Kuva 2. Pampaloiitti (B) yhteenkasvettuneena rautatelluridin frohbergiitin (fr) lyijytellu-
ridin altaiitin (al) sekä metallisen kullan kanssa, öljyimmersio, mittakaava 50 mikronia.
Kuva: Kari Kojonen

Kuva 3. Takaisin sironneiden elektronien muodostama kuva (BEI Back Scattered Electron
Image) ja alkuaineiden Te, Pb, Sb, Au ja Fe jakaumakuvat pampaloiitista, lyijy- ja rauta-
telluridista sekä kultarakeista. Kuva: Bo Johanson
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2018). Faasin tekoon käytettiin koos-
tumuksen mukaan punnittuja puhtaita
(99,99 %) alkuaineita Au, Sb ja Te (Ald-
rich Chem. Co.), jotka kuumennettiin eva-
kuoiduissa kvartsilasiampulleissa ensin su-
laksi, sen jälkeen lähes vuoden ajan 350o

C:n lämpötilassa (Kuva 4a) ja lopuksi yh-
deksän kuukautta 400o C:n lämpötilassa,
jolloin saatiin kiteinen homogeeninen näy-
te (Kuva b), minkä koostumus vastasi Pam-
palosta löytynyttä luonnon mineraalia.

Synteettisen AuSbTe-faasin homogee-
nisuus tarkistetiin optisesti ja elektronimik-
roanalysaattorilla (Kuva 4) Tsekin Geolo-
gian tutkimuskeskuksessa ja se sekä Pam-
palosta löytynyt luonnon AuSbTe mine-
raali analysoitiin mikroanalysaattorilla

Kuva 4. Laboratoriossa kvartsilasiampullissa valmistetuista näytteistä otetut takaisinsironneiden elektronien (BSE) muodostamat pyyhkäi-
syelektronimikroskooppikuvat: a) lämpötilassa 350o C vuoden kuumennuksen epähomogeeninen ja b) yhdeksän kuukauden lisäkuumen-
nuksen jälkeen 400o C lämpötilassa syntynyt homogeeninen näyte. Näytevalmistus ja kuvat: Anna Vymazalová

Asu, fysikaaliset ja
optiset ominaisuudet
Pampaloiitti esiintyy vierasmuotoisina ki-
teinä, joiden koko on noin 20 µm, yhdes-
sä luonnon kullan ja frohbergiitin sekä al-
taiitin kanssa (Kuva 2 ja 3). Muut seura-
laismineraalit ovat lyijytelluridi altaiitti ja
rautatelluridi frohbergiitti, Silikaattimine-
raaleina on isäntäkivessä kvartsia, albiittia,
kalimaasälpää, muskoviittia, biotiittia ja
kloriittia sekä kalsiittia. Näytteessä on li-
säksi malmimineraaleja kuten rikkikiisua,
magneettikiisua, kuparikiisua, mackina-
wiittia, kubaniittia, lyijyhohdetta, sinkki-
välkettä, molybdenihohdetta ja scheeliit-
tiä.

Pampaloiitti on läpinäkymätön malmi-
mineraali eli opaakki, ja sillä on metalli-
nen kiilto. Mineraali on haurasta, helposti
lohkeavaa. Kovuus on VHN

25
 (Vickers

Hardness Number painolla 25 g) mitattu-
na viidestä kohdasta 245–295 kg/mm2

(mitattu synteettisistä rakeista), ja vastaa
Mohsin kovuusasteikolla arvoa 4–5. Mi-
neraalin empiirisestä kaavasta on laskettu
tiheys 9,33 g/cm3. Tasopolarisoidussa va-
lossa pampaloiitti on valkea, hiukan siner-
tävän valkea synteettisessä näytteessä, jos-
sa näkyy eri optisia suuntia. Sillä on koh-

Taulukko 1
Mikroanalyysituloksia luonnollisesta ja synteettisestä pampaloiitista.

Cameca SX-100, 15 kV, 10 nA, puhtaat Au, Sb ja Te standardit, apfu =
kaavan määrä atomeja keskiarvo kymmenestä mittauksesta kummastakin
näytteestä.

luonnon näyte apfu = 3

  paino% Au Sb Te summa Au Sb Te
  keskiarvo 44.13 27.44  28.74 100.31 1.00 1.0 1.00

synteettinen näyte apfu = 3

  paino% Au Sb  Te summa Au Sb Te
  keskiarvo 44.03 27.26  29.08 100.38 0.99  0.99 1.01

talainen tai voima-
kas kahtaisheijas-
tus, heikko heijas-
tuspleokroismi
vaalean punaisen
ruskeasta hieman
sinertävään valkoi-
seen, joka näkyy
vain synteettisessä
näytteessä ja myös
voimakas anisot-
ropia, jossa näkyy
sinertäviä ja rus-

kehtavia polarisaatiovärejä. Sisäisiä heijas-
tuksia ei havaittu.

Heijastuskykymittaukset tehtiin ilmassa
käyttäen WTiC standardia. Sekä luonnon
pampaloiitti että synteettinen faasi mitat-
tiin käyttäen diodisädespektrometria po-
larisaatiomikroskoopissa. Tulokset on tau-
lukoitu (Taulukko 2) ja graafisesti esitet-
tynä Kuva 5:ssä.

Kuva 5. Luonnollisen ja synteettisen pampaloiitin heijastuskyky R (%)
ilmassa aallonpituudella λ=400-700 nm, mitattu 20 nm:n väleillä.
Kuva: Chris Stanley



7MINERALIA    1 / 2019

 luonnollinen synteettinen AuSbTe

 (nm) R1 (%) R2 (%) R1 (%) R2 (%

470 60.0 62.5 54.0 60.6
546 62.5 64.8 57.4 63.2
589 63.2 65.6 58.2 63.8
650 63.7 66.0 58.5 64.1

Taulukko 2
Heijastuskykyarvot luonnolliselle pampalo-
iitille ja synteettiselle AuSbTe;lle

Huomautus:  Malmimineralogian komission (IMA,
Commission on Ore Mineralogy) arvot. Määritys
Chris Stanley.

Kiderakennemääritys
Pampaloiitin kiderakennemääritys tehtiin
synteettisestä AuSbTe-faasista yksikidedif-
fraktometrilla (Vymazalová ja muut 2018,
Petricek ja muut 2014). Kiderakenne rat-
kaistiin ”charge flipping” -menetelmällä
käyttäen Superflip-ohjemaa (Palatinus &
Chapuis 2007). Alkuperäisessä kideraken-
teen ratkaisussa on kolme atomipaikkaa
asymmetrisessä yksikössä. Yksi paikka on
Au-atomille ja kaksi paikkaa Sb-atomeil-
le. Kiderakenteeksi saatiin C2/c, jollaista
ei aiemmin ole tunnettu. Ottaen huomi-
oon näytteen kemiallisen koostumuksen
AuSbTe, on selvää, että Te pitää olla ra-
kenteessa mukana korvaten siinä Sb:ä ja
on oletettavaa, että Sb ja Te korvaavat toi-
siaan järjestäytyneesti mineraalin raken-
teessa suhteessa Au-atomiin.

Kokeellisessa systeemissä Au-Sb-Te
(Nakamura & Ikeda 2002) ei ole havaittu

kiinteäliuossarjaa pampaloiitin koostu-
muksella, mikä viittaa spesifiseen kemial-
liseen koostumukseen, jossa Sb ja Te kor-
vaavat toisiaan suhteessa 1:1. Pampaloii-
tissa Au on koordinoitunut suhteessa 4 +
1+1 kolmeen Sb-atomiin ja kolmeen Te-
atomiin (Kuva 7) venyneessä oktaedrissa,
jossa Sb- ja Te-atomit ovat päädyissä. Sb-
ja Te-atomien koordinaatio on samanlai-
nen. Oktaedri levyt on yhdistetty Sb-Te-
sidoksilla levyjen välissä (ks. Kuva 6). Pam-
paloiitin rakenne perustuu deformoitunee-
seen heksagoniseen Sb- ja Te-atomien pak-
kaukseen, jossa puolet oktaedrisistä tilois-
ta on täytetty Au-atomeilla (Kuva 7).

Synteettistä AuSbTe-faasia tutkittiin
jauhetusta näytteestä myös röntgendiff-
raktrometrilla. Sen tuloksena saatiin mää-
ritettyä pampaloiiitin monokliininen ki-
dejärjestelmä ja hilamitat

Kuva 6. Pampaloiitin kiderakenne AuSb-
Te, jossa näkyvät AuSb

2
Te

2
 oktaedrit.

Kuva 7. Pampaloiitin AuSbTe kiderakenne,
jossa korostuu AuSb

2
Te

2
 neliöiden muodos-

tamat kerrokset. Sb-Te sidokset liittävät ker-
roksia toisiinsa, ja ne on merkitty vihreillä
viivoilla.

Luonnollisen ja synteettisen
faasin yhdenmukaisuus
Luonnon pampaloiitin ja synteettisen
AuSbTe-faasin täydellinen kiderakenteen
identtisyys todistettiin pyyhkäisy elektro-
mikroskoopilla (SEM, Scanning Electron
Microscope) ja siihen liitetyllä takaisin si-
ronneiden elektronien diffraktiolaitteella
(EBSD, Electron Back Scattered Diffrac-
tion). Menetelmällä voidaan tehdä kide-
rakennekuvia heijastuneista kidepinnois-
ta n.k. Kikuchi-viivoina tai nauhoina pa-
rin mikrometrin suuruisesta alueesta tut-
kittavissa näytteissä. EBSD-kuvissa voi-
daan todeta tarkka yhteneväisyys Kikuchi-
viivoissa. Tämä todistaa saman kideraken-
teen pampaloiitissa ja vastaavassa synteet-
tisessä AuSbTe-näytteessä (Kuva 8).

Pampaloiitin
syntyolosuhteet
Koska pampaloitti on yhteenkasvettunee-
na altaiitin, frohbergiitin ja natiivin kul-
lan kanssa silikaattimineraalien väliin jää-

Taulukko 3
Röntgenpulverikuvaustutkimuksen tulokset
pampaloiitista (Vymazalová et al. 2018).

Kidejärjestelmä monokliininen
Avaruusryhmä C2/c (15)
Alkeiskopin sisältö AuSbTe, Z=8
Alkeiskopin parametrit Å a =11.9634(2)

b =4.48518(1)
c =12.3430((2)
β =105.859(3)o

Alkeiskopin tilavuus (Å3) 637.1(5)

Kuva 8. EBSD-kuvia luonnon pampaloii-
tista (yläkuva) ja synteettisestä AuSbTe faa-
sista (alakuva). Kuvissa näkyvät täsmälleen
samat Kikuchi-viivat, jotka tulevat kidera-
kenteesta eri kidepinnoista. Kuvat: Patricie
Holodová

neeseen avoimeen tilaan (Kuva 2), on se
kiteytynyt myöhäisessä vaiheessa Te- ja Sb-
pitoisista hydrotermisistä liuoksista (Ko-
jonen ja muut 1993). Calaveriitti AuTe

2
-

sulkeumat, joita on tavattu rikkikiisusta
sulkeumina, viittavat korkeaan telluurin
osapaineeseen. Suuri osa kultarakeista on
yhteenkasvettuneina telluridien kanssa
harmemineraalien välisissä raoissa ja onte-
loissa tai rikkikiisussa raoissa, sulkeumina
tai rakeiden pinnalla (Nurmi ja muut
1993c).

Kirjallisuudessa tehdyissä tutkimuksis-
sa vastaavista kulta-telluuri-esiintymistä on
tämänkaltainen Te-rikas mineraaliseurue
kiteytynyt alle 354o C lämpötilassa (Afifi
ja muut 1988) ja tyypillisesti alle 250o C
lämpötilassa. Mineraalit kulta Au-hessiitti
Ag

2
Te-petziitti Ag

3
AuTe

2
 ovat kiteytymi-

sensä lopussa kemiallisessa tasapainossa alle
50o C lämpötilassa kokeellisten tutkimus-
ten perusteella (Cabri 1965). Au-Sb-Te-
faasin kiteytymisen on todettu tapahtuvan
kokeellisessa systeemissä (Nakamura &
Ikeda 2001) lämpötilassa 350° C. 
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G eologian tutkimus-
keskus teki vuosina
1985–1992 kulta-
esiintymien etsintä-
työtä Ilomantsissa

noin 40 kilometrin mittaisella
(Nurmi ja Sorjonen-Ward, 1993b)
Hatun liuskejaksolla (Kuva 1).

Ensimmäiset Au-malmiviitteet
löydettiin Kuittilasta läheltä Ilo-
mantsin kylää. Useita eri etsintä-
menetelmiä käytettiin, mutta par-
haimmaksi osoittautuivat moree-
ninäytteistä tehdyt monialkuaine-
analyysit, joilla pystyttiin paikan-
tamaan kultapitoiset esiintymät
tarkimmin. Moreeniaineksesta
analysoitiin kallion pinnassa olevan
näytteen hienofraktio. Jos siinä oli
anomaalista Au-Te-Bi-pitoisuutta,
niin alla oli Au-pitoinen esiintymä
(Kuva 2).

Seuraavana vaiheena oli Au-pi-
toisten anomalioiden timanttikai-
raus, mikä johti kultapitoisten ki-
vilajikerrosten lävistämiseen. Usein
kivilajit olivat voimakkaasti hier-
tyneet ja hydrotermisesti muuttu-
neet. Poikkeuksena edellä maini-
tuista löydöistä oli Pampalon kul-
taesiintymä, jonka löysi erikoistut-
kija Peter Sorjonen-Ward kesällä
1990 havaitessaan metallista kul-
taa avokalliossa Pampalossa. Löydös
aiheutti heti sekä moreenitutkimuksia
että syväkairauksia paikalla ja johti var-
sin korkeiden kultapitoisuuksien löy-
tymiseen kairausnäytteistä vaaleassa
liuskekivessä ja kvartsi-maasälpäpor-
fyyrissä.

Myös paljastumalta otetuissa irto-
maalajinäytteissä ja moreenin hieno-
fraktionäytteissä havaittiin runsaasti
kultahippuja (Kuvat 3 ja 4). Yleensä
moreenissa kultahippujen raekoko oli
alle yksi millimetri, mutta suurempi
kuin 0.1 mm.

Kullan esiintyminen

Kultamalminäytteiden
mikroskooppi-, elektroni-
mikroskooppi- ja mikro-
analyysitutkimukset
Pampalon kairausnäytteistä teetettiin
yhteensä 152 kpl kiillotettuja ohuthiei-
tä, 63 kpl kiillotettuja pintahieitä ja 2
kpl ohuthieitä mineralogisia tutkimuk-
sia varten. Ne tutkittiin malmimikros-
koopilla, pyyhkäisyelektronimikros-
koopilla (SEM) ja analysoitiin energi-
adispersiivisellä röntgenspektrometrillä
(EDS) sekä elektronimikroanalysaatto-

Pampalon kaivoksen malmissa

Kari Kojonen ja Bo Johanson

Kuva 1. Geologinen kartta Hatun liuskejaksosta ja
siinä olevista kultaesiintymistä sekä kivilajeista. Ki-
vilajit indeksissä kartan oikealla puolella ylhäältä
lukien; muskoviitti-turmaliini-leukograniitti, sarvi-
välke-biotiitti-granodioriitti, biotiitti tonaliitti, epik-
lastisia ja felsisiä pyroklastisia kiviä, migmatiitteja
ja metasedimenttejä, mafisia ja ultramafisia kiviä ja
rautamuodostumia, musta viiva voimakkaan hierron
vyöhyke, keltainen tähti kultaesiintymä. Kuva: GTK
(Nurmi ja muut 1993 b)

rilla (EPMA) ja aallonpituusdis-
persiivisellä röntgenspetrometrillä
(WDS). Kultarakeista määritettiin
niiden raekoko malmimikroskoo-
pilla ja koostumus mikroanalysaa-
torilla.

Lisäksi tehtiin havainnot kulta-
rakeiden esiintymisestä eri mine-
raalien yhteydessä tai vapaana esi-
merkiksi silikaatti- ja karbonaatti-
mineraalien välitiloissa tai sul-
keumina muissa malmi- tai sili-
kaattimineraaleissa. Kultahippuja
tutkittaessa laskettiin niiden eri
esiintymistavat, jotka näkyvät ku-
vassa 5.

Kultarakeet esiintyvät eniten
rikkikiisun pinnalla tai sulkeumi-
na siinä sekä telluridien yhteydes-
sä silikaattien ja muiden harmemi-
neraalien väleissä, jotka näkyvät
seuraavissa kuvissa mustina heijas-
tuvassa valossa.

Kultarakeet rikki-
kiisun yhteydessä
Metallista kultaa esiintyy rikkikii-
sussa ja kuparikiisussa sulkeumi-
na, niiden raoissa ja rakeiden pin-
nalla. Kun malmi jauhetaan,
useimmat niistä vapautuvat omiksi
rakeikseen ja ne voidaan rikastaa
painovoimaerotuksella tai vaah-

dottamalla. Hieistä löytyneiden rakei-
den läpimitta on yleensä alle 0.5 mm.

Kultaa sulfidien
raoissa ja sulkeumina
Kultarakeet voivat esiintyä myös sul-
keumina rikkikiisussa ja sen raoissa yh-
dessä kuparikiisun ja telluridien kans-
sa. Yleensä niissä on silloin kullan ja
muiden mineraalien raekoko vain
muutaman kymmen mikronin luok-
kaa. Raoissa olevat kulta ja telluridira-
keet ovat yleensä tunkeutuneet myö-
hemmin rakoihin. Sulkeumina olevat
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kulta- ja telluridirakeet ovat todennä-
köisesti ns. ansaan (trapped) jääneitä
sulkeumia, jotka ovat jääneet isäntämi-
neraalin sisään sen kiteytyessä vielä su-
lana ollessaan.

Kulta telluridimineraalien
yhteydessä
Pampalon malmissa on runsaasti tel-
luridimineraaleja, joiden kanssa metal-
linen kulta on kiteytynyt noin 250–
350 Celsius-asteen lämpötilassa. Tä-
män johdosta Pampalon kultamalmia
kutsutaan mesotermiseksi. Telluuri on
yhdistynyt eri alkuaineiden kanssa ku-
ten Au, Ag Pb, Fe, Ni, Bi, ja Sb (Kojo-
nen ja muut 1993).

Mikrorakenteet osoittavat kullan ja
telluridien kiteytyneen suunnilleen sa-
maan aikaan sulfidimineraalien jälkeen
(Kuvat 9–12).

Kultahiput silikaateissa,
oksideissa, karbonaateissa
ja harmemineraaleissa
Aivan pieniä, muutaman mikronin
suuruisia kultarakeita on sulkeumina
kalimaasälvässä (Kuva 16) sekä rikki-

kiisusta muuttuneissa
rautaoksideissa sekä
karbonaattimineraa-
leissa. Niiden saanti ri-
kasteeseen on haasta-
vaa tai lähes mahdo-
tonta. Harmemineraa-
lien välitiloissa sijaitse-
vat kultakiteytymät
voivat olla jopa usean
millimetrin suuruisia
(Kuva 3 ja 4), mutta
sellaisia ei hieissä ha-
vaittu. Koska Pampa-
lon kaivoksella kuiten-
kin toimii kullan painovoimarikastus
hyvin, on todennäköistä, että karkeam-
piakin kultarakeita voi löytyä.

Kulta tellurideissa
ja aurostibiitissä
Pampalon malmissa on myös kultapi-
toisia telluridimineraaleja. Niitä ovat
calaveriitti, montbrayiitti ja petsiitti.
Aurostibiittiä havaittiin yksi rae. Ne
esiintyvät sulkeumina rikkikiisussa ja
muiden telluridien yhteydessä (Kuva
14). Niiden sisältämän kullan määräksi

on arvioitu raelaskujen perusteella noin
4 prosenttia.

Kullan koostumus
Kultarakeissa on yleensä kullan lisäksi
pieniä määriä hopeaa ja muita alkuai-
neita kuten elohopeaa ja vismuttia.
Pampalon näytteissä olleista kultahieis-
tä tehtiin kemiallisia analyysejä 171 kpl
elektronimikroanalysaattorilla (Kuva
16), joissa osassa oli korkea hopeapi-
toisuus (>25 painoprsosenttia). Tällai-
sen koostumuksen omaavaa kultaa

Kuva 3. Osittain omamuotoisia Pampalon kalliopaljas-
tuman irtomaasta vaskattuja kultarakeita millimetripa-
perin päällä. Mittakaava 0.5 mm. Kuva: Kari Kojonen

Kuva 4. Pampalon löytöpaljastuman läheltä moreenista
vaskattuja kultarakeita, joiden muodosta näkyy niiden
olleen harmemineraalien raoissa ja koloissa. Mittakaava
0.5 mm. Kuva: Kari Kojonen

Kuva 2. Moreenin hienoaineksesta tehtyjen analyysien tulokset eri alkuaineista
(Au, Te, Ag, As, Bi, W, Mo, B, Cu, Na, K, ja hehkutushäviöstä L.O.I.) Kuitti-
lan vyöhykkeestä Hatun liuskejakson eteläosassa. Kuva: GTK (Hartikainen ja
Nurmi 1993)

Kuva 5. Kullan yhteenkasvettuminen Pampalon kultamalmis-
ta tehdyissä hieissä. Tutkimus tehtiin käyttäen malmimikro-
skooppia havaintojen tekoon. Havainnot ja kuva: Bo Johan-
son (Nurmi ja muut 1993a)
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Kuva 6. Metallista kultaa sul-
keumana rikkikiisussa (py) kupa-
rikiisun (cpy) ja lyijyhohteen (ga)
kanssa. Kuva: Kari Kojonen

Kuva 7. Metallista kultaa (Au)
rikkikiisun (py) pinnalla, oikeal-
la kuparikiisua (cpy). Kuva: Kari
Kojonen

Kuva 8. Metallista kultaa (Au)
rikkikiisun (py) pinnalla, jossa on
myös rikkikiisun muuttumistulok-
sena harmaata götiittiä. Mitta-
kaava 100 mikronia. Kuva: Kari
Kojonen

Kuva 9. Rikkikiisussa on sul-
keumina metallista kultaa (Au),
sulfideja ja telluridimineraaleja.
Kuvassa näkyy myös muita sul-
keumia rikkikiisussa. Mittakaava
50 mikronia. Kuva: Kari Kojonen

Kuva 10. Kultaa (Au), calaveriit-
tia (cl) ja kuparikiisua (cpy) sul-
keumina rikkikiisussa. Mittakaa-
va 50 mikronia. Kuva: Kari Ko-
jonen

Kuva 11. Metallista kultaa (Au),
lyijyhohdetta (tumman harmaa)
ja altaiittia (al) sulkeumina rik-
kikiisussa. Mittakaava 10 mikro-
nia. Kuva: Kari Kojonen

Kuva 12. Metallista kultaa (Au)
ja altaiittia (al) rikkikiisun pin-
nalla. Mittakaava 50 mikronia.
Kuva: Kari Kojonen

Kuva 13. Metallinen kulta (Au)
yhteenkasvettuneena rautatelluri-
din frohbergiitin (fr) ja lyijytellu-
ridin altaliitin (al) sekä pampa-
loiitin AuSbTe (B) kanssa. Kuva:
Kari Kojonen

Kuva 14. Metallista kultaa sili-
kaattien sisällä yhdessä frohbergii-
tin (tummanharmaa) ja altaiitiin
(vaaleanharmaa) kanssa. Mitta-
kaava 50 mikronia. Kuva: Kari
Kojonen

Kuva 15. Metallista kultaa (Au)
frohbergiitin (fr) ja altaiitin (al)
kanssa silikaattien väleissä. Mit-
takaava 50 mikronia. Kuva: Kari
Kojonen.

6 7

8 9

10 11

1312

1514



12 Kiviharrastajan Kuvalehti

kutsuttiin aikaisemmin elektrumiksi.
Nykyään hyväksytty termi on kulta-
hopea metalli (engl. Au-Ag alloy) kä-
sittäen koko seossarjan.

Jos luonnon kulta sisältää paljon elo-
hopeaa, kutsuttiin sitä aiemmin kul-
ta-amalgaamiksi, mutta nykyään sekin
noudattaa em. nimitysperiaatetta eli
Au-Ag-Hg-metalli. Kuvaan 19a on
koottuna kaikki Pampalon malmin
hienäytteistä tehdyt kultarakeiden ana-
lyysitulokset.

Analysoitujen kultarakeiden
Au-pitoisuus oli keskimäärin
88,3 painoprosenttia, näistä noin
4 prosenttia sisälsi yli 25 paino-
prosenttia hopeaa. Kaikkiaan
kultarakeita analysoitiin 183 kpl.
Epäpuhtauksina rakeissa oli kes-
kimäärin vismuttia 0,28 ja elo-
hopeaa 0,35 painoprosenttia.

Kullan raekoko
Kultarakeista tutkittiin myös nii-
den raekokoa malmimikroskoo-
pilla käyttäen 10x-okulaareja ja
10x-objektiivia ja laskettiin löy-
detyt rakeet, yhteensä 1676 raet-
ta. Pääosa rakeista on raekooltaan
alle 10 mikronia (Kuva 19b). On
huomattava, että hieistä havaitut
raekoot ovat yleensä todellista
pienemmät, koska hieleikkaus
osuu harvoin rakeen suurimman
halkaisija kohdalle.

Kultarakeet Pampalon
vaahdotusrikasteessa
Endomines AB toimitti kirjoitta-
jalle 10 litran näytteen Pampalon
kaivoksen rikastamon vaahdotus-
rikasteesta, josta edelleen separoi-

tiin raskasmineraalit kultakoiralla
GTK:ssa J. Tranbergin toimesta. Näyt-
teistä tehtiin raskasmineraali preparaa-
tit, joita tutkittiin alhaisen tyhjön elekt-
ronimikroskoopissa ja rakeet analysoi-
tiin energiadispersiivisellä (EDS) rönt-
genanalysaattorilla. Rakeiden luku-
määrä ja raekoko määritettiin OX-
FORD INCA Feature -ohjelmalla
(Taulukko 1).

Rakeita tutkittiin takaisin sironnei-

den elektronien (Back Scattered Elec-
tron images) muodostamilla kuvilla
(Kuva 20). Feature-ohjelman ja BSE-
kuvien perusteella voidaan todeta, että
vaahdotusrikasteessa on jopa yli 500
mikronin suuruisia kultarakeita. Lisäk-
si voidaan todeta BSE-kuvista, että ra-
keet ovat pyöristyneitä ikään kuin La-
pin kultahiput, vaikka ne on rikastet-
tu kovasta kivestä, joka on ensin murs-
kattu, sitten jauhettu ja vielä vaahdo-

tettu rikastusprosessissa. Vaikut-
taa siltä, että kultahiput ovat
pyöristyneet ja mahdollisesti hi-
outuneet em. mekaanisissa pro-
sesseissa.

Yhteenveto
Kultaa esiintyy Pampalon kul-
takaivoksessa metallisena kulta-
na sulfidien ja telluridien yhte-
ydessä, sulkeumina harmemine-
raaleissa ja niiden väleissä, kul-
tapitoisina tellurideina ja auros-
tibiittinä. Pieni osa kullasta on
sulkeumina götiitissä ja karbo-
naatissa sekä muissa sulfideissa.

Malmin kairausnäytteistä
tehtyjen hieiden tutkimuksessa
todettiin suurimman osan kul-
tarakeista (1676 raetta) olevan
raekooltaan alle 30 mikronia.
Pampalon esiintymän löytöpai-
kalta vaskattujen irtomaalajien
kullan raekoko on kuitenkin
suurempi, noin 0.5–2 mm.
Suurin osa hieistä löydetyistä
kultarakeista (70 prsosenttia)
on rikkikiisurakeiden pinnalla
tai yhdessä telluridien kanssa si-
likaattien välisissä raoissa. Kul-
ta-hopea-tellurideissa arvioitiin

Kuva 16. Mikroniluokan kulta- ja telluridihippuja kalimaasälvässä. Mittakaava 65 mikronia. Kuva: Kari Kojonen
Kuva 17. Kultarakeita biotiitti- ja kvartsirakeiden väleissä, mittakaava 65 mikronia. Kuva: Kari Kojonen
Kuva 18. Harmemineraalien välisessä tilassa on kultaa (Au), lyijyhohdetta (ga) ja altaiittia (al). Mittakaava 20 mikronia. Kuva: Kari Kojonen

16 17 18

Kuva 19a. Pampalon kultarakeiden koostumus on analysoitu
elektronimikroanalysaattorilla. Mikroanalyysit ja kuva: Bo Jo-
hanson (Nurmi ja muut 1993a)

Kuva 19b. Kullan raekokojakauma Pampalon malmin hieistä
mitattuna, N=1676. Määritykset ja kuva: Bo Johanson (Nur-
mi ja muut 1993a)
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olevan 4 prosenttia kullasta, muissa sul-
fideissa 2 prosenttia, oksidien (götiit-
ti) yhteydessä 3 prosenttia, karbonaa-
teissa 3 prosenttia ja harmemineraali-
en väleissä 8 prosenttia sekä silikaateissa
9 prosenttia.

Kulta-hopea metallihipuissa (N=
183) oli keskimäärin 88,3 painopro-
senttia kultaa, muut alkuaineet ovat
hopea, elohopea ja vismutti (Nurmi ja
muut 1993a, Kojonen ja muut 1993).
Vaahdotusrikasteesta kultakoiralla ero-
tetuista raskasmineraaleista havaittiin
useita noin 500 mikronin (0,5 mm)
suuruisia kultahippuja, jotka ovat pyö-
ristyneitä muodoltaan, johtuen ilmei-
sesti rikastuksessa tapahtuneesta me-
kaanisesta deformaatiosta. 

Taulukko 1. Raskasmineraalikoostumus Pampalon kaivoksen vaahdotusrikasteesta kulta-
koiralla erotetuista rakeista, näyteseparointi Janne Tranberg. Oxford Inca Feature-määritys
Kari Kojonen.

Luokka Rakeet % rakeista Rae pa (µm2)   % kokonais pa

Au 24 2.59 46100.00 2.49
Elektrumi 2 0.22 3000.00 0.16
AuTe 2 0.22 728.00 0.04
AgS 13 1.41 14400.00 0.78
Frohbergiitti 10 1.08 7320.00 0.40
BiTe 5 0.54 3580.00 0.19
Altaiitti 11 1.19 19400.00 1.05
Bi 50 5.41 97100.00 5.24
Te metalli 2 0.22 1840.00 0.10
Lyijyhohde 588 63.57 1200000.00 64.77
Rikkikiisu 19 2.05 14300.00 0.77
Magneettikiisu 3 0.32 1300.00 0.07
Metallinen Fe 1 0.11 462.00 0.02
Pb oksidi 9 0.97 7290.00 0.39
Th-mineraali 2 0.22 929.00 0.05
Scheeliitti 183 19.78 434000.00 23.43
Silikaatit 1 0.11 935.00 0.05
summa 925 100 1852684 100
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Kuva 20. BSE-kuvia Pampalon vaahdotusrikasteesta separoiduista kultarakeista. Kuvat:
Kari Kojonen

Kuva 21. (vasemmalla) Stereomikroskoopilla otettu optinen kuva kultahipusta Pampalon
Au-vaahdotusrikasteesta. Rakeen pituus 300 mikronia. Kuva: Bo Johanson

Kuva 22. (oikealla) Stereomikroskoopilla otettu optinen kuva kultahipusta Pampalon Au-
vaahdotusrikasteesta. Rakeen pituus 400 mikronia. Kuva: Bo Johanson

pa = pinta-ala
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Seppo J. Partanen

TIMANTTILÖYTÖ

apin ensimmäinen timantti on löytynyt kullan-
kaivun yhteydessä Sodankylän Tankavaarasta
elokuussa 2018. Löytäjä on kolmisenkymmen-
tä vuotta kulta-alueita tutkinut saksalaissyntyi-
nen geologi Kasper von Wuthenau yhdessä kul-

taseppäystäviensä M.L. Zimmermanin ja T. Trautvetterin
kanssa.

Löytö on varmistettu timantiksi Hampurin yliopiston
Mineralogisen museon tutkimuksissa sekä Mineralogisen
instituutin raman-spektrometrimittauksissa. Pieni 0,7 mil-
limetrin kokoinen jyvä löytyi AuRum-valtaukselta vaska-
uksen yhteydessä ja Kasper poimi sen talteen jatkotutki-
muksia varten. Kasperin löytö kumoaa voimassa olevat kä-
sitykset siitä, ettei Lapin kultamailla ole timantteja.

Timanttien löytymistä Suomesta pidettiin parikymmentä
vuotta sitten mahdottomana. Etsintä alkoi 1990-luvun alus-
sa. Ensi kertaa timanteista kerrottiin 1994, kun Malmikai-
vos Oy ja australialainen Ashton Mining julkistivat timant-
tietsintänsä Kaavin ja Lieksan alueella sekä Koillismaalla.
Timanttilöydöksiä oli tehty tuolloin parikymmentä. Yh-
dessä runsaan hehtaarin kokoisessa kimberliittipiipussa ol-
lut 9,4 tonnin näyte sisälsi keskimäärin 17 karaattia (ka-
raatti 0,2 g) timantteja sadassa tonnissa.

Monet kansainväliset kaivosyhtiöt ovat tutkineet timant-
tiesiintymiä, mutta toistaiseksi yhtään pysyvää timanttikai-
vosta ei ole syntynyt. Irlantilainen Karelian Diamonds
Resources sai 2014 tutkimusluvan noin 900 ha alueeseen
Utsjoella. Osa lupa-alueesta kuuluu Utsjoki-Kevon kansal-
lispuistoon ja se on aiheuttanut paljon keskustelua ja vas-
tusta. Venäjällä on useita timanttikaivoksia muun muassa
Vienanmeren etärannalla sekä Kuolassa Turjanrannalla.

Helmiä ja jalokiviä etsittiin Lapista jo 1600-luvulla. Tuo-
hon aikaan ne olivat kultaa arvostetumpia ja himoitumpia.
1800-luvun lopulla maailmankuulu merenkulkija A.E.
Nordenskiöld oli mielestään havainnut pieniä timantteja
Ivalojoelta ja Paatsjoelta keräämästään huuhdontaupasta.
Löytöjä ei ole pystytty myöhemmin varmistamaan. Ivalo-
joella on Timanttikönkään nimen saanut koski, josta löy-
tyi 1874 erikoinen, timantiksi luultu mineraali. Se lienee
ollut timanttia muistuttava titaniittikide eli ei ole rautaa
kaavassa.

Kullanhuuhdonnan yhteydessä on aiemmin löydetty pää-
asiassa Lemmenjoen alueelta seuraavia jalokiviä: rubiini,

safiiri, tähtikorundi (Lapin Tähti), jalozirkoni ja jalokryso-
berylli. Jokainen niistä oli jalokivilaatuisena ensimmäinen
Suomesta tavattu. Niiden lisäksi kullanhuuhdonnassa löy-
tyy runsaasti korukiviä, joista yhdessä kultahippujen kans-
sa on opittu valmistamaan kauniita koruja.

Timanttilöytö julkistettiin Lapin Kullankaivajain liiton
laivaseminaarissa 8. helmikuutta 2018. Kasper von Wut-
henau kertoi itse löydöstään sekä toimittajille että runsaal-
le kolmellesadalle kullankaivajalle.

Tankavaarassa

Kasper von Wuthenau Lapin Kullankaivajain Liiton kultasemi-
naarin tiedotustilaisuudessa 8.2.2019. Kuva: Seppo Partanen

Lapin geologia meni uusiksi

14 Kiviharrastajan Kuvalehti



15MINERALIA    1 / 2019

– Todennäköisyys timantin löytymiseen kullankaivussa on
harvinaisempaa kuin lottovoitto. Kimberliittisen tulivuo-
ritoiminnan tuloksena maanpinnalle purkautuu isäntäki-
ven, kimberliitin, mukana timantteja, kromidiopsidia, gra-
naattia, monia rautayhdisteitä, ja tietenkin timanttia. Kul-
lanhuuhdonta-alueilla on todennäköisesti timanttipitoisia
kimberliittejä. Niiden rapautuneet osat ovat sekoittuneena
muuhun rapautumissoraan. “Laimennussuhde” voi olla epä-
toivoa herättävä; timanttipitoisuus on miljoonasosa muu-
hun maa-ainekseen verrattuna, kommentoi kultaseppä sekä
koru- ja jalokiviin erikoistunut kullankaivaja Aarne Alho-
nen.

– Joskus 1990-luvun alussa geologi Jukka Marmo (GTK)
soitti minulle katseltuaan timanttimiehen silmällä Puskun
granaatin kuvia Långin Matin postikortista. Hän arveli, että
visuaalisesti voisi epäillä jonkun granaatin syntyneen kim-
berliitissä, ja olevan timantin indikaatiomineraali. Lähetin
Jukalle puolisen kiloa Puskun granaatinsiruja. Vastausvies-
tissään hän kertoi, että muutama siru on todennäköisesti
syntynyt “timanttipiipussa”.

– En ole koskaan löytänyt timanttia kultamailta, enkä ole
kuullut muidenkaan löytäneen. Kullanhuuhdonnan sivu-

tuotetta, jalokivipitoista soraa jää tutkimatta 99,99 prosent-
tia varsinkin konekaivussa. Kivien seulonta on käsityötä, ja
kun keskittyy kivien etsimiseen, jää kulta saamatta.

– Koneellista jalokivien talteenottoa ei kannata edes harki-
ta, koska “malmi” on ehdottomasti liian köyhää. Ainoas-
taan granaattia löytyy niin runsaasti, että käsityömäistä tal-
teenottoa voi jotenkin perustella kaupallisesti kannattava-
na. Kulta-alueelta on löytynyt muutama jalorubiini ja -sa-
fiiri, mutta löydöillä ei ole laajempaa kaupallista merkitys-
tä. Kivet ovat aikoinaan kiteytyneet kalliojuoniin, ja rapau-
tumisen, jääkausien ym. vaikutuksesta kulkeutuneet toi-
vottoman köyhiksi esiintymiksi.

– Loppukevennyksenä muistelen Tiihosen Kaukon mus-
tan timantin metsästystä; Kaukon mukaan mustia timant-
teja löytyy toisinaan. Kaukon kivet olivat tietenkin magne-
tiitteja ja hematiitteja, joilla on sama kideasu kuin timan-
teillakin, oktaedri eli kaksoispyramidi. Mustien timanttien
lisäksi Kauko esitteli kultaseppäkaverilleni sormenpäänko-
koisia jalogranaatteja, ja kun kaverini kysyi löytöpaikkaa,
sanoi Kauko: “Kyllä ne on sieltä löydetty missä sudet ul-
voo!”.

HarvinaisempaaHarvinaisempaaHarvinaisempaaHarvinaisempaaHarvinaisempaa
kuin lottovoittokuin lottovoittokuin lottovoittokuin lottovoittokuin lottovoitto Timantti löytyi huuhdontakultauvasta. Kuva: Kasper von Wuthenau

Timanttikiteen kappale Tankavaarasta. Kuva: N. Duperré, CeNak
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Teksti ja kuvat Liisa Hertell

krysopraasia, akaatteja, uraanikaivoksia
Kiviretkellä Puolassa toukokuussa 2018

Tampereen Kivikerhon parinkymmenen hengen ryhmämatka ulkomaille suuntautui viime keväänä
Puolaan, Ala-Sleesiaan 6.–12.5.2018. Takaisin kotiin matkustettiin Berliinin kautta.Matkan vastuul-
lisena järjestäjänä toimi Xenia-Tours, ja matkanjohtajana Satu Myllys. Puolassa kivikohteitamme oli
etukäteen valmistellut sikäläinen matkailuyrittäjä Lukasz Blaszczykiewicz, joka oli myös mukana
matkalla. Lisäksi puolalainen geologi Roksana Knapik oli asiantuntijaoppaana kahtena päivänä.

ensimme Finnairilla Krako-
vaan, josta seuraavana aa-
muna bussilla eteenpäin.
Tampereen Kivikerhon ul-
komaan matkoilla tutustu-

taan myös kulloisenkin maan kulttuu-
riin ja muihin merkittäviin kohteisiin,
joten pelkkää kivien kuokkimista se ei
ole – eikä ollut nytkään.

Ensimmäinen tutustumiskohteem-
me oli Mustan Madonnan ihmeikoni
Jasna Goran (Loistava Vuori) luostari
Czestochowan kaupungissa. Ikonin
arvellaan maalatun 500–800-lukujen
välisellä ajalla. Ruhtinas Ladislaus
Opolszyk löysi sen ollessaan sotaretkel-
lä Ukrainassa. Ikoni oli maahan kät-
kettynä. Ruhtinas lahjoitti ikonin Jas-
na Goran luostarille vuonna 1384.

1430-luvulla katolilaisuutta vastus-
tava rosvokopla tunkeutui kirkkoon,

otti ikonin seinältä, ryösti kalleudet ja
häpäisi miekallaan Madonnan kasvot.
Niinpä Mustan Madonnan poskessa
on kaksi syvää, rinnakkaista teräaseen
viiltoa rosvokoplan jäljiltä.

Kun 1600-luvulla Kaarle X Kustaa
vei sotajoukkonsa Puolaan valloittaen
siellä Varsovan ja Krakovan sekä ryös-
tellen aarteita aatelisilta ja kirkoilta,
kilpistyi Kaarle-kuninkaan lopullinen
voitto kuitenkin suurelta osin Jasna
Goran luostarissa olevaan Mustaan
Madonnaan. Kuuden viikon ajan
vuonna 1655 pohjolan kolmetuhanti-
nen sotajoukko oli piirittänyt – anka-
rasti ja turhaan – Jasna Goran luosta-
ria. Kerrotaan, että juuri Mustan Ma-
donnan avulla luostarin muutama
munkki ja parisataa sotilasta kestivät.

Tämän ”Marian ritareiden” taiste-
lun ja voiton johdosta koko Puola nou-

si tunkeilijoita vastaan, menestyi ja
voitti. Niinpä Puolan kuningas Johan-
nes Kasimir julisti Mustan Madonnan
Puolan todelliseksi kuningattareksi. Yli
kuudensadan vuoden ajan ikoni on
vetänyt puoleensa enemmän tai vä-
hemmän hurskaita pyhiinvaeltajia.

Ikoni sijaitsee luostarin Marian kap-
pelissa, jonne me kiviretkeläisetkin
menimme sitä katsomaan. Oli aamu-
päivä ja kappelissa oli messu meneil-
lään. Samaan aikaan jatkuva turistien

16 Kiviharrastajan Kuvalehti
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Tampereen Kivikerhon Puolan porukka korkealla vuoristossa Stanislawin louhoksella. Henkilöt vasemmalta: Raija Arho, Mirja Koli, Lu-
kasz Blaszczykiewicz, Marja Pitkänen, Roksana Knapik, Martti Mäkelä, Elli Helenius, Miika Hertell, Orvokki Jokela, Pekka Mäkinen,
Ida Huolman, Lauri Myllys, Satu Myllys, Anna-Maija Rae, Timo Railamo, Pentti Nummela, Hely Railamo, Merja ja Raine Reini sekä
Sinikka Kallio. Myös aukeaman taustakuva on samasta paikasta.

Vasemmalla krysopraasia Szklary-Hutasta, malakiittia Miedziankasta ja akaattia ja celadoniittia (pikkukuva alaoik.) Lubiechovasta.
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olevan Fredrik II Suuren kuvan eteen.
Opas kertoi, että varsinaisen krysop-
raasibuumin Puolassa aloitti nimen-
omaan Preussin kuningas Fredrik II
Suuri (kuninkaana 1740–1786). Hä-
nellä oli monia erilaisia esineitä, joihin
oli käytetty kauniin vihreää krysopraa-
sia. Jopa päiväkirjaansa kuningas oli

Jasna Goran luostarissa miljoonat pyhiinvaeltajat käyvät kunnioittamassa Mustan Madonnan ihmeikonia.

Dariusz Domagala esittelee upean vihreää krysopraasi-
koruaan jota myös Lukasz Blaszczykiewicz ihailee.

virta, meikäläiset siinä mukana, kiersi
kappelia nähdäkseen ihmeikonin. Kap-
pelin keskiosassa olevaa messuväkeä se
ei näyttänyt häiritsevän, eikä pappi-
kaan meihin kiinnittänyt mitään huo-
miota. Puolalaisista 98 prosenttia on
katolilaisia.

Krysopraasia Szklary-
Hutan kaivoksessa
Päivän toinen kohde oli Szklary-Hu-
tassa sijaitseva, käytöstä poistettu nik-
keli- ja krysopraasikaivos. Siellä lou-
hintaa on harjoitettu jo keskiajalla.
Kaivoksen omistaa nyt Dariusz Doma-
gala, joka toimi oppaanamme. Hän
kertoi, että vielä sota-aikana kaivoksella
oli mennyt hyvin, koska nikkeliä tar-
vittiin aseisiin, mutta sittemmin kyl-
män sodan aikana kaivos kaivettiin
tyhjäksi.

Kaivoskäytäviä on peräti 113 kilo-
metriä, ja niitä on viidessä eri kerrok-
sessa, alin kerros 120 metrin sy-
vyydessä. Toki monet kaivos-
käytävät ovat sortuneet. Me kä-
velimme 20 metriä maan alla

olevassa kaivostunnelissa, joka oli mu-
seokäytössä. Menimme kaivokseen ky-
pärä päässä ja sähkölamppu valolähtee-
nä.

Krysopraasi on tärkein mineraali,
johon nikkeli antaa värin.

– Sanovat täältä löytynyttä krysop-
raasia maailman kauneimmaksi. Sitä
kutsutaan Ala-Sleesian
vihreäksi kullaksi, opas
kehaisee ja esittelee kau-
lassaan olevaa todella
loistavan vihreää krys-
opraasibolaa.

Kaivoskäytävän sei-
nällä oli kuva mm. eri
lepakkolajeista, joita
siellä on tavattu. Kuu-
lemma 11 eri lepakko-
lajia talvehtii kaivokses-
sa. Niistä suurimpia
ovat nenälepakot, joi-
den siipiväli on puoli
metriä.

Myöhemmin py-
sähdyimme käytä-

vän seinällä
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kirjoittanut, että ”tämä on lempiki-
veni”.

– Fredrik II Suuri kävi täällä sotaa
Itävaltaa vastaan ja voitti Ala-Sleesian
itselleen. Kun kuningas 1700-luvun
puolivälissä huomasi, että täällähän on
krysopraasia, hän lähetti geologeja tut-
kimaan aluetta. Löytöjen perusteella
kuningas määräsi, että tänne tulee pe-
rustaa krysopraasikaivos, opas kertoi.

– Kahdeksan taiteilijaa, käsityöläis-
tä ja kultaseppää suunnitteli ja valmis-
ti krysopraasista hienoja esineitä kunin-
kaalle, joka halusi tuoda Ala-Sleesian
krysopraasin tunnetuksi ympäri Eu-
rooppaa. Lahjoitteli arvovierailleenkin
krysopraasista valmistettuja esineitä.

– Siitähän se krysopraasibuumi, var-
sinanen villitys, sitten alkoikin, ja tääl-
lä alettiin kaivaa krysopraasia suuressa
mitassa. Tuohon Fredrik II:n aikaan
krysopraasin markkinahinta oli lähes
sama kuin timantin, opas sanoo.

Preussin kuningas Fredrik II Suuren lempikivi oli krysopraasi. Kuninkaan määräyksestä tämä kaivos syntyikin. Hän valmistutti jalokivi-
sepillä lukuisia jalokivin koristeltuja krysopraasiesineitä, joita hän myös lahjoitteli kuninkaallisille vierailleen silloin tällöin.

Kaivoksessa näkyy kaivosmiesten kädenjäl-
ki, ihan kaikkea kaunista kiveä he eivät ir-
rottaneet, vaan jättivät jotain tulevillekin
sukupolville. Oppaan mukaan tärkeää oli
jättää ”hengelle” kaivoksen seinämään kau-
nis krysopraasi. Sellaista kohtaa kutsutaan
kaivoksen sydämeksi, siihen sai koskea, pyyh-
käistä ohi mennessään vasemmalla kädellä.

Paitsi krysopraasia, kaivoksesta löytyy myös
kolmea erilaista opaalia sekä karneolia.
Kaivoksesta on löydetty 16 erimineraali-
spesiestä.

Irrallista
krysopraasia
kaivoksesta.
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Poikkesimme myös kaivoksen ulko-
puolella olevalla avolouhoksella, josta
tiettävästi kuitenkaan kukaan ei hienoa
krysopraasia onnistunut löytämään.
Illaksi suunnistimme kohti Wroclawin
kaupunkia, jossa majoituimme Cam-
panile Old Town -hotelliin.

Panoraama Raclawicen
taistelusta Wroclawissa
Panoraama kuvaa Puolan talonpoikien
voittoisaa taistelua – kansannousua -
Venäjää vastaan yhden päivän aikana
4. huhtikuuta 1794. Panoraama on
koottu 14 eri maalauksesta, joihin on
käytetty 750 kiloa kangasta. Panoraa-
ma on 15 metriä korkea ja 120 metriä
leveä. Panoraamamaalaus valmistui
sata vuotta taistelun jälkeen, vuonna
1894. Poliittisista syistä maalausta ei
kuitenkaan voitu laittaa esille vaan sitä
säilytettiin osina rullalle käärittynä yli-

opiston ja luostarin tiloissa. Panoraa-
malle tarvittiin aivan omanlaisensa ra-
kennus, jonka suunnittelu ja valmis-
tuminen otti aikansa, kunnes se vuon-
na 1985 valmistui ja avattiin yleisölle.

Panoraaman taitavat maalaukset oli
liitetty toisiinsa sekä etualalla olevaan
kasvillisuuteen niin hyvin, ettei maa-
lausten ja todellisen maan rajoja pys-
tynyt erottamaan. Tuli melkein tunne,
että olisi astunut keskelle taistelukent-
tää, sininen taivas kaiken yllä. Oli
mukava nähdä Wroclawin panoraama
jopa vertailunkin vuoksi, koska Kri-

min-kivimatkalla vuonna 2004 tutus-
tuimme Sevastopolissa olevaan Krimin
sodasta kertovaan panoraamaan. Se
ehkä oli vieläkin vaikuttavampi kuin
tämä puolalainen. Myös Moskovassa
on panoraamamaalaus, se kertoo Bo-
rodinon taistelusta. Sitä emme vielä ole
nähneet.

Talvella 1794 Kosciszko johti Puo-
lan toista vapaustaistelua. Houkutel-
lakseen talonpojat mukaan, hän lupa-
si saada maaorjuuden lakkautetuksi.
Taistelussa oli mukana armeijan osas-
to ja maaorjat, joilla asevarustuksena
oli mitä he käsiinsä vain olivat saaneet.
Mm. viikatteista tehtiin keihään tapai-
sia. Viikatteet tanassa ja rohdinpella-
vissaan maaorjajoukko lähti vihollista
vastaan. (Tosin Raamatussa käsketään

Raclawicen taistelusta maalattu panoraama esittää Puolan maaorjien kansannousun yhden
päivän aikana 4.4.1794, jolloin he viikatteet aseinaan kävivät taistoon Venäjää vastaan.
Viikatteiden terät oli käännetty pystyyn “miekoiksi”.

Tadeuz Kosciuszko (1746–1817) kuvataan taistelun sankarihahmona, hän johti joukkoa.

Raclawicen taistelusta kertova panoraama-
rakennus valmistui vuonna 1985, lähes 200
vuotta kyseisen taistelun jälkeen.
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miekat takoa auran teriksi ja keihäät
vesureiksi.)

Vaikka kyseisen päivän Venäjä-Puo-
la-taistelu oli voitokas, seuraavassa tais-
telussa tuli tasapeli ja lopulta tappio.
Suurvaltojen politikoinnin ”hedelmä-
nä” kansannousu päättyi Puolan kol-
manteen jakoon ja valtion täydelliseen
pois pyyhkimiseen kartalta 3. tammi-
kuuta 1795.

Mutta Tadeuz Kosciuszko tuli koko
Euroopassa tunnetuksi kansallisuusaat-
teestaan, vaikkei hän maaorjuutta saa-
nutkaan lakkautetuksi.

Ksiazin linna
Meillä on ulkomaan kivimatkoilla ta-
pana myös ottaa ohjelmaan “kevennys-
kohteesi” jokin linna. Puolassa sellai-
seksi valikoitui Ksiazin linna, joka on
Puolan suurimpia ja vaikuttavimpia
palatseja.

Ensimmäinen linna rakennettiin jo
1200-luvulla. Linnalla oli useita eri
omistajia. 1700-luvulla se siirtyi sak-
salaisomistukseen, suvulle jonka hallus-
sa linna on ollut 400 vuotta. Asukkai-
den jakauma oli hieman erikoinen,
mutta ehkä linnaelämään sopiva: viisi
asukasta ja 500 palvelijaa, työntekijää.

Sodan jälkeen 1945 puna-armeija
tuli linnaan vuoden ajaksi. Sen jälkeen
se oli avoinna kaikelle ryöstelylle. Siel-
tä ryövättiin kaikki mitä irti lähti so-
dan aikana ja sen jälkeen. Vain muu-
tamia kohtia linnasta on säilynyt alku-
peräisenä.

Keskiajalla linnaan oli rakennettu
viinikellari. Sittemmin sodan aikana
natseilla oli sinne omat suunnitelman-
sa. Ei ole tarkalleen tiedossa mitä he
yrittivät kellaritiloihin rakentaa, suun-
nitelmat on tuhottu tai piilotettu.

Natsit toivat keskitysleireiltä mm.
Auschwitzista ja Gross-Rosenista 6000
vankia kahdeksan kuukauden ajaksi
kaivamaan linnan alle tunneleita kah-
teen kerrokseen, 15 metrin ja 50 met-
rin syvyyteen. Vangit olivat Unkarin ja
Puolan juutalaisia, oli myös sotavan-
keja. Helmikuussa 1945 vangit lähe-
tettiin pois jalkapelillä kävelemään 70
kilometrin matkan. Sillä matkalla moni
vanki kuoli.

– Jos tunnelit ja maanalaistilat olisi
saatu valmiiksi, on oletettu, että täällä
olisi alettu valmistaa ydinpommia, alu-
eellahan on uraania, opas sanoi.

Miedziankan aavekaupunki

Aavekaupunki Miedzianka tunnettiin
ennen nimellä Kupferberg. Menimme
etsimään alueen jätekasoista malakiit-
tia, krysokollaa, philipsburgiittia, ku-
paria, oliveniittia ja kalkopyriittiä. To-
sin puolalaiset itse bongailevat sieltä
vallan muuta, eivät niinkään kiviä.

Todellisuudessa Miedziankassa oli
toisen maailmansodan jälkeen salainen
uraanikaivos, josta uraania saatiin 600
tonnia. Koko uraanikaivoksen toimin-
ta säilyi suurena salaisuutena, kaupun-
gin asukkaat eivät tienneet siitä mitään.
Nyt jäljellä on vain jätekasoja. Miedzi-
ankan uraania käytettiin Neuvostolii-
ton atomiprojektissa. Historian tutki-
jat eivät kuitenkaan pysty kertomaan,
mikä osa Miedziankasta rikastetusta
uraanista käytettiin Neuvostoliiton
atomipommin valmistamiseen.

Nykyään Miezdiankan aavekaupun-
ki on paratiisi aarteenmetsästäjille, sa-
laisuuksien etsijöille, mutta ehkä myös
tavallisille uteliaille, joita innostavat yhä
useammat julkaisut kaupungista, jos-
sa “uraanin kirous” oli niin voimakas,
että koko kaupunki piti hävittää maan
tasalle.

Miedzianka Minesin kaivokselta
muutama hengissä selviytynyt kaivos-
työläinen mainitsee eräässä radiohaas-
tattelussa, että selittämättömissä olo-
suhteissa ihmiset, jotka halusivat pu-
hua tuotannosta suljetulla vyöhykkeel-
lä, hävisivät. Virallisesti kaivos toimi
paperitehtaana. Säteilysairauksista kär-
sivien kaivosmiesten sanottiin kaivavan
kuparia.

Miedzianka sijaitsee 470–530 met-
riä merenpinnan yläpuolella. Nykyään
siellä on vain muutamia taloja, joita
ympäröivät lukuisat louhoskasat ja kai-
vaukset, 700 vuotta vanhojen kaivos-
ten jäljiltä.

Rautamalmiesiintymiä löydettiin
1100-luvulla. 1300-luvulla sanotaan
sieltä louhitun myös hopeaa. Vuonna
1519 Tšekin kuningas Ludwik Jagiel-
lonczyk antoi Miedziankalle kaivos-
kaupunkioikeudet. Myöhemmin kau-
punkioikeus kuitenkin menetettiin.
Ensimmäinen panimo perustettiin jo
1500-luvulla.

1800-luvun alussa kaivostoiminta
laski jyrkästi alueen kaivoksissa, kun
tunnetut esiintymät olivat tyhjenty-
neet. Viimeinen kaivosakseli suljettiin
lopullisesti vuonna 1925, vaikka Puo-

Uraanin kirous koitui tuhoksi Miedziankal-
le, joka hävitettiin maan tasalle. Jäljelle jäi
vain yläkuvassa vasemmalla näkyvä kirk-
ko. Sama kirkko kuvattuna 1900-luvun
alun postikorttiin (oik).
Kirkon oikealla puolella olivat jätekasat,
jonne mekin kiipesimme etsimään malakiit-
tia ja muita mineraaleja.
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lan maantieteellinen sanakirja vuodel-
ta 1883 jo sanoo, että “kaivos hylät-
tiin”.

Ennen vuotta 1945 kaupunki oli
nimeltään Kupferberg. Toisen maail-
mansodan päätyttyä 1945 kylästä tuli
osa Puolaa ja sai nykyisen nimensä
Miedzianka. Pian sodan jälkeen puna-
armeija kiinnostui uraanimalmista lä-
hellä Miedziankaa.

Eräässä toisessa radiohaastattelussa
sanotaan: ”Vuodesta 1949 Miedzian-
ka oli kaivostyöläisten kaupunki. He
työskentelivät maan alla yöllä ja päi-
vällä, mutta kukaan ei kertonut heille,
mitä he siellä kaivelivat. Huhun mu-
kaan he kaivoivat kuparimalmia, ho-
peaa ja kultaa.”

Vanhimmat ihmiset, jotka muista-
vat Kupferbergin, sanovat sen olleen
maailman kaunein pikkukaupunki.
Yöllä kaasulamppujen valot heijastui-
vat veteen. Kaupungissa oli kaksi elo-
kuvateatteria, kaksi kirkkoa, yhteisö-
keskus, apteekki, siirtomaatavarakau-
pat, ravintola, kaksi baaria, panimo,
kahvilat, hotellit, palvelupisteet, lyhy-
esti kaikki mitä tarvitset elämään.

Vuosina 1945–1954 paikallisesta
kaivoksesta kaivettiin 600 tonnia uraa-
nimalmia, joka kaikki lähetettiin Neu-
vostoliittoon. Vuonna 1948 kaivosalue
aidattiin piikkilanka-aidoilla. Puolan ja
Neuvostoliiton salainen
poliisi vartioi kaivosta.
Kaivostyöläiset luulivat
kaivavansa kuparia. Jos
joku hoksasi uraanin
eikä osannut pitää salai-
suutta, hänet teloitet-
tiin. Kaivos oli julkises-
ti ”paperitehdas”.

Uraanin etsintä johti
merkittäviin kaivosvau-
rioihin Miedziankan alueella. Taloja
alkoi romahdella sortuneisiin tunnelei-
hin.

Huolimatta kaupungin 450-vuoti-
sesta historiasta, sen arkkitehtuurista ja
maisema-arvoista, koko kaupunki jou-
duttiin hävittämään. Vuonna 1967
sotilaat räjäyttivät evankelisen kirkon,
ja talojen peruskorjauskielto otettiin
käyttöön. 1970-luvun alussa kylä hy-
lättiin kokonaan. Viimeisetkin asuk-
kaat siirrettiin vuonna 1972 Jelenia
Góraan ja suurin osa kaupungin muu-
reista purettiin. Ainoana kaupunkiin

Miedziankan jätekasoista etsimme mm. malakiittia, krysokollaa, philipsburgiittia, kuparia, jne.
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jäi jäljelle “Schwarzer Adler” - pienellä
kellotornilla varustettu Pyhän Johan-
nes Kastajan kirkko.

”Kuinka oli mahdollista, että tällai-
nen asia tapahtui sivistyneessä valtios-
sa, joka ei ole kaukana Ala-Sleesian
kaupunkien mekasta, Jelenia Górasta,
Rudawy Janowickien houkuttelevasta
maisemasta” kaupungin hävitystä
muistelevat kertovat.

Kaupungin kirouksen syynä oli se,
mitä voittajat löysivät maan syvyyksis-
tä – uraani – se oli korvaamaton osa
Neuvostoliiton armeijalle. Välittömästi
sodan jälkeen uraanikaivostoiminta
alkoi ja vapaaehtoisia kaivostyöläisiä
tuli Miedziankaan töihin.

Kaivosmiehille työskentelyolosuh-
teet uraanikaivoksella olivat vaaralliset
ja vaikeat. Työntekijöitä alkoi ”huve-
ta” keuhkosyöpään, tuberkuloosiin,
ym. Niinpä uraanin uuttaminen oli
saatettava päätökseen mahdollisimman
pian, ajattelivat neuvostoliittolaiset
kaivosisännät. Prosessin asteittainen
purkautuminen alkoi jo vuonna 1953.

Jälkeenpäin ajatellen on toivottu,
että kaikki jäljet olisi pitänyt jättää jäl-
jelle eikä hävittää koko kaupunkia
maan tasalle.

Miedziankan asukas Aleksander
Królikowski muistelee: ”Kaupunki oli
kuin unelma, lapsuuteni kaupunki ja
kävin siellä kouluni. Minä näin tun-
neleita ja uraanikaivoksia omin silmin.
Näin työläisiä laskeutuvan tikkaita alas

tunneleihin ja nousevan takaisin maan
pinnalle. Sitten näin tämän kaupun-
gin räjähtävän dynamiitilla ilmaan. He
eivät olleet venäläisiä, he olivat puola-
laisia Neuvostoliiton palveluksessa, jot-
ka joutuivat sen tekemään.”

Vuoden 1989 jälkeen kaupunki al-
koi elpyä. Vuonna 2013 Miedzian-
kaan, vähän kauemmaksi entisistä kai-
voksista on rakennettu jo 11 taloa.
Vuosina 2014–2015 rakennettiin uusi
panimo-ravintola, Browar Miedzianka,
joka avattiin keväällä 2015.

Tuohon uuteen panimo-ravintolaan
mekin menimme lounaalle ja sen jäl-
keen hakeuduimme kivikasoille. Ra-
vintolan terassilta avautuivat upeat
maisemat Tsekin suuntaan. Ruokaa
odotellessamme ihmettelimme suures-
ti, miksi ylipäätään on kannattanut
rakentaa tällainen kalliin oloinen, kau-
nis ja tilava ravintola jonnekin perife-
riaan. Kuka tänne hoksaisi tulla, eikä
ravintolassa muita asiakkaita ollutkaan
kuin meidän ryhmämme. Mutta eipä
aikaakaan, kun muitakin lounastajia
alkoi runsain määrin saapua paikalle,

niin että autoja oli kohta piha täynnä.
Mistähän ja miksi ne kaikki oikein tu-
livat, ja miksi juuri tänne. Meille selvi-
si vasta jälkeenpäin, vähän liian myö-
hään, että olimme uraanin takia maan
tasalle hävitetyssä kaupungissa.

Puuleikkauksia
Seuraavan päivän ensimmäinen tutus-
tumiskohteemme oli Swidnicaan
1700-luvulla rakennettu puinen pro-
testanttikirkko, joka on UNESCO:n
maailmanperintölistalla. Ulkopuolelta
hyvin vaatimaton rakennus on sisäpuo-
lelta uskomattomin barokkityylisin
puuleikkauksin koristeltu.

Kowaryn uraanikaivos
Puukirkolta matkamme jatkui Kowa-
ryn uraanikaivokselle, jonka museoi-
dussa kaivostunnelissa teimme opaste-
tun kierroksen. Opas kertoi, että jo
900-luvulla Kowaryn alueelle tuli rans-
kalaisia ja belgialaisia tutkimaan, mitä
malmeja ja mahdollisesti mitä jaloki-
viä sieltä löytyisi. Ensimmäinen kaivos
avattiin jo vuonna 1148, se oli rauta-

Komeista maisemista laskeuduttiin alas Kowaryn uraanikaivokselle.

Uraanikaivoksen toista jätekasaa etsiessäm-
me Satu Myllyksen Lauri-poika löysi äidil-
leen tuoreen kukkakimpun.
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Kaivoksen sisäänmenoportin vieressä on junavaunu, jollaisilla kaivosmiehet tunneleissa liik-
kuivat. Yhteen vaunuun mahtui 12 kaivosmiestä kerrallaan.

Harras tunnelma Kowaryn uraanikaivoksessa heti alkumetreillä, kun ollaan lähdössä kai-
voskierrokselle.

kaivos. Rautaa löytyi sittemmin myös
saksalaisten toimesta, mutta myös
uraania. Atomipommin tarpeisiin
uraania ei kuitenkaan ollut riittävästi.

Toisen maailmansodan jälkeen kai-
vos jäi puolalaisille, mutta vain kol-
meksi vuodeksi. Sitten tulivat neuvos-
toliittolaiset, jotka alkoivat isännöi-
mään kaivosta, sitä aikaa kesti kymme-
nen vuotta. Ja uraaniahan löytyi, sitä
löytyi yhä syvemmältä ja syvemmältä.
Työntekijöinä kaivoksessa kuitenkin
olivat puolalaiset.

Tonnissa kiveä oli kaksi kiloa uraa-
nia. Laboratorioita joissa se rikastettiin,
ei ollut Puolassa, vaan uraani vietiin
Neuvostoliittoon. Kaikkiaan Kowarys-
ta sanotaan saadun 200 tonnia puh-
dasta uraania.

– Esimerkiksi atomipommiin tarvit-
tiin 70 kiloa uraania, opas tietää.

Kun uraani loppui, neuvostoliitto-
laiset lähtivät ja jättivät uraanikaivok-
sen vuonna 1958. Sen jälkeen kaivos
oli yksityisomistuksessa vuoteen 2010
asti. Vuonna 2014 tulivat ensimmäi-
set turistiryhmät.

Tutustuimme uraanikaivoksen mu-
seoituun osaan. Liikuimme kaivokses-
sa taskulamput valaistuksenamme.
Kulkemamme matka oli jotain toista
kilometriä.

– Tästä ylöspäin 110 metrissä on
korkein käytävä ja alin käytävä meidän
allamme on 520 metrissä, opas kertoo
ja jatkaa, että kahden kilometrin syvyy-
teenkin oli ajateltu edetä. Kowaryn
kaivos oli 1950-luvulla syvin puolalai-
nen kaivos.

Puolalaiset kaivoivat uraanin ja neu-
vostoliittolaiset veivät sen mennessään.
Kaivoskäytävän seinässä oli eräskin
kartta, jossa oli punaisia viivoja ja lu-
kemia. Oppaan mukaan kartasta pys-
tyi lukemaan, paljonko beckerellejä
uraanissa missäkin kohtaa kaivosta oli.

Aikoinaan kaivoskäytäviä oli kaik-
kiaan yli 200 kilometriä. Vain pääkäy-
tävien katoissa oli sähkölamput, sivu-
käytävissä käytettiin karbidilamppuja.
Sittemmin tulivat ladattavat taskulam-
put, jollaisia vieläkin käytetään ja jol-
laiset meilläkin siellä oli apunamme.
Näimme myös junavaunuja joissa mal-
mi tuotiin.

Kaivoksessa oli esillä vanhoja puhe-
limia ja armeijan laitteita, joita Kowa-
ryssa 1950-luvulla käytettiin. Kun en-

simmäinen uraanikaivos avattiin kol-
me vuotta toisen maailmansodan päät-
tymisen jälkeen, silloin puhelimet oli-
vat halpoja ja niitä oli paljon saatavil-
la.

Kowaryssa oli kaivoksen toimiessa
aina vartioimassa kaksi sotilasjoukku-
etta, käytävien päässä. Ensimmäiset
sotilaat olivat puolalaisia ja toiset oli-
vat neuvostoliittolaisia sotilaita.

– Veli-venäläinen? Miksi venäläiset,
jotka puolalaisia uraanikaivoksella po-

mottivat, olivat nimenomaan ”veljiä”
eivätkä ystäviä, opas kysyy meiltä, ja
vastaa itse saman tien:

– No, koska ystävät voi valita, velji-
ään ei.

Uraania käytettiin lasinvalmistuk-
sessa mm. kauniin vihreän värin saa-
miseksi jo 1800-luvulla. Opas kertoo,
että ensimmäisissä lasimassoissa uraa-
nia oli mukana 25 prosenttia (!). Uraa-
nipitoisuutta vaihtamalla saatiin lasiin
kaikenlaisia värejä. Valmistettiin kau-
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niin keltaisia, kevään vihreitä ja sinisä-
vyisiä maljakoita ja talouslasia, mm.
lautasia, juomalaseja, jne. Kukaan ei
silloin osannut epäillä uraania vaaral-
liseksi. Kun sitten ihmiset saivat tietää
uraanin vaaroista, he halusivat hank-
kiutua uraanilasitavaroistaan eroon.

Ihmisten hylkäämiä uraanilaseja oli
esillä kaivoskäytävän eräässä syvennyk-
sessä verkkojen takana. Opas käskee
meitä sammuttamaan taskulamput.
Laittaa itse siinä pimeydessä uv-lamp-
punsa päälle ja valaisee uraanilasikoko-
elman. Komeasti vihreän eri sävyt ja
siniset uraanilasiesineet hohtivat. Uraa-
nilasia voi nähdä myös esim. monien
kirkkojen värikkäissä lasimaalauksissa.
Kauneimmat niistä ovat Prahan tuo-
miokirkon ikkunoiden lasimosaiikeis-
sa.

Talouslasin valmistusreseptiä Kowa-
ryssa sittemmin 1900-luvulla muutet-
tiin sen verran, että pudotettiin uraa-
nipitoisuus kahteen prosenttiin, ja se
uraani oppaan kertoman mukaan oli
”likaista” uraania.

Lasiesineiden, jopa talouslasin valmistukseen on käy-
tetty 25 prosenttia Kowaryn uraania kauniin vihreän,
keltaisen tai sinisen sävyn aikaansaamiseksi. Kun ih-
miset tulivat tietoiseksi uraanin vaaroista, he palaut-
tivat lasejaan kaivokseen. Näitä “myrkkylaseja” on nyt
esillä kaivoksessa verkkojen takana. 1900-luvun lasin-
valmistuksessa uraanipitoisuus laskettiin kahteen pro-
senttiin.

Kowaryssa uskottiin vahvasti radonin parantavaan
voimaan 1970-luvulla, jolloin ihmiset tulivat kaivok-
seen ottamaan “ilmakylpyjä”. Nyt näistä terveyshoidois-
ta jäljellä ovat vain lepotuolien ruostuneet rangat.
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– Kaupunkitarina täällä on, että
uraanikaivoksen työläiset eivät tarvin-
neet valoja illan pimeydessä kotonaan,
koska he hohtivat itse, opas heittää.

Kaivosmiehillä oli vaikea silmämää-
räisesti havaita kaivoksessa uraania.
Heillä oli käytössään apuna mittarei-
ta, joilla kaivosmiehet pystyivät mit-
taamaan kuinka rikasta uraani on ja
kuinka syvällä se on. Jos uraania oli 0,2
prosenttia kalliomassassa, se jo herätti
neuvostoliittolaisten isäntien kiinnos-
tuksen.

– 1970-luvulla Kowaryssa uskottiin
radonin parantavaan voimaan. Kolmi-
sen tuntia päivässä lepotuoleissa lepäil-
len potilaat kävivät täällä hengittele-
mässä ”raikasta” ilmaa, se oli heille kuin
inhalaattori, opas kertoo. Näitä ruos-
tuneita lepotuolien metallirunkoja oli
kaivoksessa edelleen nähtävillä.

Stanislawin avolouhos
Stanislawin louhos oli luultavasti Eu-
roopan korkeimmalla paikalla sijaitse-
va kaivos. Sieltä on kaivettu jo 600-
luvulta lähtien mm. kvartsikiteitä.
Oppaanamme oli geologi Roksana
Knapik. Hän lahjoitti Tampereen Ki-
vikerholle kirjan “Minerals of the po-
lish Karkonosze”, jonka yksi tekijöistä
hän on. Toinen meille lahjoittamansa
kirja on Roxanan kokonaan itse kir-
joittama luonnonpuisto-opas “Geo-
turistic Guide to the Karkonosze

Stanislawin louhos sijaitsi upeissa maisemissa ja korkeuksissa, lähellä Tsekin rajaa. Kvartsikiteitä Stanislawin avolouhoksen alueelta.

Lukas Blaszczykiewicz tarjoili kaikille kuo-
huviinit upeissa Karkonoszen luonnonpuis-
ton maisemissa.

Geologi Roxana Knapik lahjoitti Tampereen
Kivikerhon kirjastoon kaksi kirjaa, sihtee-
rimme Martti Mäkelä kiitteli Roxanaa.

Lukas viinurina, Satu Myllys on jo saanut annoksensa.
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National Park”. Meiltä Roxana sai tu-
liaisina Mineralia-lehden.

Stanislawin alueen maisemat olivat
mitä upeimmat, toki tuuli oli hieman
liiankin raikas. Pikkubussillamme pää-
simme kiipeämään ylös asti. Kun kaik-
ki malttoivat luopua kivien kaivelemi-
sesta ja palailivat näköpiiriin, Lukas
Blaszczykiewicz, joka oli yksi oppais-
tamme, tarjosi retken päättäjäisiksi
kaikille kuohuviinit.

Toki meillä vielä  oli edessä yksi ret-
ki akaatteja etsimään, mutta kuohuvii-
nit Lukas oli suunnitellut nautittavak-
si Karkonoszen luonnonpuis-
ton korkeuksissa. Ja hyvä niin.

Akaatteja
metsästämään
Seuraava päivä olikin viimeinen
matkapäivämme Puolassa, jol-
loin ajoimme Nowy Koscioliin.
Akaatteja etsimme Lubiecho-
van alueelta. Akaatit esiintyvät
siellä permikautisissa ryoliiteis-
sa ja ryodasiiteissa. Jyrkästä rinteestä
moni onnekas löysi pieniä akaattipal-
losia. Celadoniittia oli paljon.

Kari Kinnusen kirjoittama artikkeli
Puolan akaateista ja krysopraasista on
seuraavalla aukeamalla. 

Lubiechovan alueen akaattirinne valmiina ottamaan
vastaan “kiipeilijöitä”. Parhaat akaatit löytyivätkin
juuri tästä jyrkästä rinteestä.

Miika Hertelin löytämiä pieniä
akaattipallosia, joita hän sahasi
kivipajalla halki nähdäkseen,
mitä ne olivat “syöneet”.

Akaattipallosten lisäksi Lu-
biechovan alueelta löytyi mm.
celadoniittia.
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T

Kari Kinnunen

ampereen Kivikerhon ke-
vään 2018 Puolan-matkan
kiinnostavimpia kohteita
olivat kalsedoniesiintymät:
akaatit ja krysopraasit. Suo-

men prekambrisessa kallioperässä piidiok-
sidi esiintyy tavallisimmin vain kvartsina
ja yleensä juonina. Prekambria nuorem-
massa kallioperässä (ikä alle puoli miljar-
dia vuotta) piidioksidi puolestaan on tyy-
pillisesti kalsedonin muodossa.

Euroopan kallioperä nuorenee pohjoi-
sesta etelään. Pohjolassa kalliot ovat pre-
kambrisia, kahden ja jopa kolmen miljar-
din vuoden ikäisiä. Puolassa, Saksassa ja
Ranskassa kova kallioperä on alle puolen
miljardin vuoden ikäistä. Välimeren ran-
tavaltioissa on nuorin kallioperä, alle sata
miljoonaa vuotta.

Pohjolasta, siis Baltian kilvestä, raken-
tui vähitellen Euroopan ikivanha ydin, kun
siihen vuosimiljardien kuluessa törmäsivät
Pohjois-Amerikan ja Afrikan mantereet.
Kaikista kiinnittyi kappaleita, mikroman-
tereita, Pohjolaan. Maankuoreen muodos-
tui pärekattoa muistuttava rakenne.

Törmäyksien voima synnytti monessa
vaiheessa tulivuoria ja maankuoren kuu-
menemista. Se puolestaan loi hyvät mah-
dollisuudet kalsedonin syntyyn. Tulivuo-
rien levittämästä tuhkasta liukeni sadeve-
teen piitä. Siitä saostui kallioperän koloi-
hin kalsedonia akaattina ja muina koruki-
vinä.

Puola oli tässä Euroopan muodosta-
neessa kivisessä palapelissä osa Variskidien
vuoristoa. Variskilaiset vuorijonot ovat ki-
vihiili- ja permikaudella muodostuneita
vuorijonoja. Ne ulottuvat Puolasta Saksaan
ja Ranskaan. Saksan kuuluisat akaattipai-
kat Idar-Obersteinissa ovat Variskideissa
nekin.

Globaalissa mittakaavassa Variskidien
akaatit ja krysopraasit liittyivät superman-
ner Euramerikan syntyyn. Se muodostui
kun Lauraasian manner ajautui yhteen
Gondwanan kanssa. Puolan itäosiin jäi sy-

välle nuorempien kivilajien alle myös
Baltian kilven kaakkoisreuna.

Nowy Kosciolin akaatit
Nowy Kosciol -kohteen akaatit esiin-
tyvät permikautisissa tulivuoren kivis-
sä, ryoliittien ja ryodasiittien kaasurak-
kuloissa ja muissa onteloissa. Näitä
akaatteja on tutkittu jo 1800-luvulta
alkaen. Niiden isotooppikoostumusta
ja hivenaineiden jakautumista on mää-
ritetty viime vuosina laserablaatiolla
(LA-ICP-MS). Lisäksi niitä on tutkit-
tu XRD:llä ja katodiluminisenssilla.
Tutkimuksia on tehty professeori Ro-
bert Möckelin johdolla Saksassa, Ve-

Akaatteja ja krysopraasia
Puolan nuoressa kallioperässä

Puolan geologinen kartta. Kuva: CC Wikipedia

Tampereen matkalaiset löysivät Nowy Kosciolin louhosmontuista parin sentin kokoisia akaat-
teja. Akaattien rakenne paljastui vasta kerhon pajalla, kun mahdolliset akaattipallot sahat-
tiin halki. Puolalaiset ovat keränneet akaatteja myyntiin vuosia, joten vain pieniä kiviä oli
enää montuissa jäljellä. Kuvat: Kari Kinnunen
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näjällä ja Sveitsissä. Isotooppimääritykset
osoittavat että akaatit kiteytyivät alle 120
asteen lämpötilassa. Tutkijoiden mukaan
vulkaanisten kivien ja tuhkien muuttumi-
nen osittain savimineraaleiksi, kaoliniitiksi
ja illiitiksi, oli piin lähteenä akaattien syn-
nylle.

Puolan akaatteja ei ole teollisesti hyö-
dynnetty vaikka mahdollisuuksia olisi. Ko-
rukivikäytön ohella akaatit soveltuvat teol-
liseen käyttöön esimerkiksi akaattihuhma-
reiksi.

Szklary-Hutan krysopraasi
Szklary-Hutan krysopraasi esiintyy juoni-
na silisifoituneessa nikkelilateriitissa. Krys-
opraasin synty vaati monta onnekasta geo-
logista tapahtumaa.

Isoja kappaleita valtamerellistä kuorta
työntyi 450 miljoonaa vuotta sitten Puo-
lassa pärekattomaisesti toisen mantereen
reunan päälle. Tällaisia kivimuodostumia
kutsutaan ofioliiteiksi. Valtameren pohjan
tumma kivilaji, peridotiitti (harzburgiitti),
muuttui törmäyksen yhteydessä vesipitoi-
seksi serpentiniitiksi. Se puolestaan rapau-
tui maanpinnan olosuhteissa suklaanrus-
keaksi Ni-lateriitiksi. Rapautumisessa syn-
tyi piitä, joka saostui nikkelipitoisessa ve-
dessä granny smithin vihreäksi krysopraa-
siksi ja opaaliksi.

Szklary on krysopraasin tyyppilöytö-
paikka. Se on ollut tunnettu jo keskiajalla
1400-luvulla. Vuonna 1740 louhos uudel-
leenlöydettiin. Preussin kuningas Fredrik
II Suuren mieltymys kiveen vaikutti siihen
että sille annettiin kauppanimeksi krysop-
raasi. Tuo nimi oli jo antiikin aikana käy-
tössä vihertäville kiville. Puolan krysopraa-
sin antiikin ajan hyödyntämistä ei kuiten-
kaan ole varmaa tietoa, vaikka sen on kir-
joitettu olleen Aleksanteri Suuren amulet-
tikivenä.

Krysopraasi esiintyi juonissa, joiden
paksuus vaihteli muutamasta millistä sent-
teihin. Krysopraasin ja vaalean kalsedonin
ohella juonissa oli kvartsia, opaalia ja har-
vinaisuutena moganiittia. Mineraalit on
määrittänyt Zdenka Cermáková työryh-
mänsä kanssa Puolassa ja Sveitsissä. Me-
netelminä he käyttivät XRD:tä, mikropro-
bia, ramania ja IR-spektroskopiaa. Ni-la-
teriittiin on ensin muodostunut magne-
siittia ja nuo kohdat ovat syrjäytyneet
kalsedonilla. Nikkelipitoisena kalsedoni on
vihreää korukivilaatuista krysopraasia.

Szklaryn krysopraasin vihreää väriä on
yritetty tutkituttaa yli kaksisataa vuotta.

Puolalaiset ovat löytäneet Nowy Kosciolin louhosmontuista kauniita akaatteja. Suurimmat
ovat olleet pari desimetriä läpimitaltaan. Niissä on myös ruskeita ja punertavia sävyjä.
Akaatin vyöhykerakenne on samanlainen kuin pienemmissä siniharmaissa. Kuvan akaatin
läpimitta 13 cm. Kuva: Robert Niedzwiedzki, CC BY 3.0 Wikimedia Commons

Krysopraasia Szklary-Hutan vanhasta nikkelikaivoksesta. Ruskeat alueet ovat sivukiveä,
joka on kvartsiutunutta nikkelilateriittia. Levyn pituus 51 mm. Kokoelma ja kuva: Kari
Kinnunen

1800-luvulla otaksuttiin, että värin antoi
jokin savimainen nikkelirikas mineraali.
Kymmenkuntaa eri mineraalia veikkailtiin
syylliseksi. Krysopraasin värin antajaksi
osoittautui vasta 2017 tehdyissä laborato-
riotutkimuksissa savimineraalimainen,
nikkelipitoinen pimeliitti-keroliitti. Kry-
sopraasissa on analyysien mukaan 2 pro-
senttia nikkelioksidia.

Krysopraasilouhos ehtyi 1980. Lop-
puvaihessa siitä saatiin 2 tonnia krys-
opraasia vuodessa. Vain pieni osa siitä
oli parhaimman laatuista, läpikuulta-
vaa ja voimakkaan vihreää ainesta. 
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Seppo J. Partanen

Maija Vehviläinen
Rovaniemi / Sotajoki
Lapin Kullankaivajain
Liiton puheenjohtaja

Kaikki sai alkunsa vuonna 1980, kun mie-
heni isä meni Sotajoelle kaivamaan kultaa.
Tuosta lähtien olen perheeni kanssa kul-
kenut Sotajoella lähes joka kesä. On kai-
vettu käsin, koneella ja kultaa etsitty joes-
ta myös sukeltamalla. Mieheni isän siirryt-
tyä taivaallisille kultamaille olemme jatka-
neet hänen aloittamaansa toimintaa. Kai
se kultakuume puraisi tosissaan, sillä nyky-
ään vietämme kaivuhommissa koko kesän.

150-vuotias Lapin kullankaivaja nyt

uorin haastateltavista on
parikymppinen ja vanhin
96-vuotias. Heidän ikänsä
keskiarvo lienee lähellä
kaikkien LKL:n jäsenten

keskiarvoa, sillä noin 60 prosenttia kullan-
kaivajista on iältään 30–70-vuotiaita. Su-
kuviakseen kullankaivun ilmoittaa kolme
henkilöä. Heistä kaksi on ollut mukana
pikkulapsesta saakka ja toinen on vähin-
tään kolmannen polven kullankaivaja.
Hänelle kullankaivu antoi suunnan myös
elämälle ja opiskelulle. Uuden polven kul-
lanetsijä kaivaa tietoa historiasta, tutkii
vanhoja kaivujälkiä ja kehittelee uusia vem-
paimia nykytekniikan keinoin. Oman lap-
pilaisen näkemyksensä antaa jäsenlehden
päätoimittaja, jolla kuten useimmille poh-
joisen ihmisillä, on omakohtainen suhde
kultaan. Liiton ensimmäinen naispuheen-
johtaja uskoo kullankaivun jatkuvan vielä
vuosisatoja ja toivoo kevennystä byrokra-
tian koukeroihin

Minkälainen on Lapin 150-vuotias kullankaivaja 2019. Mistä hän on poissa pyörittäessään vaskoolia
erämaapuron rannalla? Mitä hän ajattelee kullankaivun nykyisyydestä ja tulevaisuudesta? Lähdin etsi-
mään vastauksia seminaariristeilyllä helmikuun alussa jututtamalla ihmisiä noin 300 kullankaivajan
joukosta. Toimintansa 70. juhlavuotta viettävässä Lapin Kullankaivajain Liitossa on noin 4000 jäsentä
kaikkialta Suomesta. Eniten jäseniä on nyt ja kautta aikojen ollut Pohjois-Suomesta vanhan Oulun
läänin alueelta, johon Lappikin kuului 1920-luvulle saakka. Historiallisesti kullanetsijöitä on enemmän
kuin koskaan aiemmin, mutta vain harva heistä tekee sitä työkseen.

Kullankaivu on antanut hienoja hetkiä
ja elämyksiä. Uusia hyviä ystäviä vuosien
varrella on kertynyt paljon. Hienoa on ol-
lut myös huomata, että kullankaivusta on
tullut koko perheen yhteinen harrastus, nyt
jo kaikki lapsenlapsetkin ovat innolla mu-
kana.

Mitä tämä kaikki on sitten ottanut, ei-
hän tämä toki ilmaista lystiä ole ollut, mut-
ta mikäpä harrastus ei tänä päivänä mak-
saisi. Paljon aikaa ovat vaatineet myös pa-
perihommat, lakimuutosten seuraaminen
ja niiden vaikutus sekä lupahakemuksista
tehtyihin valituksiin vastaaminen.

Ikimuistoisin hetki kultavuosilta on
ehdottomasti “Unna”-hipun löytyminen.
Mahtuuhan vuosiin paljon muitakin iki-
muistoisia hetkiä ja sattumuksia, mutta

Unna, 192 g, on Lapin suurin kultasekahippu. Kuva: Kari A. Kinnunen
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isompien hippujen löytymiset ovat aina
hienoja hetkiä ja antavat intoa jatkaa kai-
vuhommia. Hienoa on ollut seurata, mi-
ten innolla lastenlapset ovat pienestä pitä-
en olleet mielenkiinnolla kaivelemassa
maata, etsimässä kultaa tai hienoja kiviä.

Uudelle kullankaivajalle neuvoksi an-
taisin, että mikä ikinä mieltä askarruttaa
näissä kaivuhommissa, aina kannattaa ky-
syä neuvoa kokeneemmalta kaivajalta. Kul-
lankaivua kannattaisi käydä ensin kokei-
lemassa vaikka Lapin Kullankaivajain Lii-
ton valtauksilla. Liiton valtauksille on kai-
killa jäsenillä oikeus mennä kaivelemaan
ja hankkimaan kokemuksia.

Kullankaivu Lapissa tulee jatkumaan
vielä vuosisatoja. Toivon kuitenkin, että lu-
paprosessit keventyisivät kohtuullisemmik-
si. Tämä mahdollistaisi yhä useamman
harrastajan toiminnan, into säilyisi sekä
hieno kultaperinne jatkuisi.

Vilhelmiina Merenluoto
Oulu / Lemmenjoki

Olen ollut lapsesta saakka kiinnostunut
luonnosta ja tutkinut ympärillä olevaa
maailmaa. Katsoin luontodokumentteja,
luin kirjoja sääilmiöistä ja keräsin hienoja
kiviä. Ensimmäisen kerran kultamailla olen
käynyt vuonna 2007 Lemmenjoen Mies-
sillä mummon ja ukin valtauksella 12-vuo-
tiaana. Olimme siellä viettämässä kesälo-
maa koko perheen voimin, vanhempieni
lisäksi mukana oli 10-vuotias veljeni ja
melkein kaksivuotias siskoni. Silloin saim-
me kanssa kokeilla rännittämistä käsin, vas-

kata kultamaata ja veli taisi jopa päästä kai-
vinkoneen puikkoihin. Keräsin myös in-
nokkaasti hienoja kiviä. Taisipa vaskooliin
jäädä tällä reissulla jokunen hippukin ja
granaatteja – liekö siitä se kultakuume al-
kanut?

Mummon ja ukin muutettua Inariin,
myös perheemme vierailut Inarissa ja Lem-
menjoella tihenivät. Mieleen on jäänyt
muutaman vuoden takainen hiihtoloma-
reissu, jolloin itse vietin jo toista välivuot-
ta lukion jälkeen ja mietin, mikä minusta
tulisi isona. ”Oletko koskaan miettinyt
geologiaa”, kysyi ukki. Sille tielle olen jää-
nyt. Nyt opiskelen kolmatta vuotta geolo-
giaa Oulun yliopistossa pääaineenani ta-
loudellinen geologia. Samalla olen kesäi-
sin tehnyt töitä Puskulla. Aioin auttaa heitä
niin hyvin kuin voin viimeiseen asti. Olen
myös valtavan kiitollinen siitä, että olen
saanut nähdä ja kokea kullankaivajan elä-
mää Lemmenjoella.

Kullankaivu on antanut minulle valta-
vasti; arvokasta työkokemusta, jota en mis-
tään muualta saa, opettanut uutta luon-
nosta ja geologiasta, antanut uusia tutta-
vuuksia ja elinikäisiä ystäviä, olen oppinut
käyttämään kaivinkonetta ja saanut viet-
tää aikaa luonnon helmassa. Lemmenjoel-
la vietetty aika ja kullankaivu on myös aut-
tanut valtavasti geologian opinnoissani.
On se joskus kultaakin antanut. Muuta se
ei ole mielestäni ottanut kuin aikaa. On-
han se joskus raskasta kaksikymppiselle
nuorelle aikuiselle. Viikkotolkulla tuntu-
rierämaassa mummon ja ukin kanssa ilman
toimivaa nettiä ja yhteyttä ystäviin koti-
paikkakunnalla Oulussa. Kuitenkin pää-
asiassa olen viihtynyt tunturissa erittäin hy-
vin.

Viime kesänä oli hienoa viettää kaivu-
naapureiden ja perheen kesken mummon
ja ukin 50-vuotishääpäivää unikeonpäivä-
nä heinäkuun lopussa Puskulla. Koko kesä
oli lämmin ja sinäkin iltana aurinko pais-
toi pilvettömältä taivaalta kämpän teras-
sille. Oli hienoa kilistellä heidän kultahää-
päivänsä kunniaksi. On ollut hienoa pääs-
tä näkemään isommukset, jotka on löydet-
ty. Varsinkin kesä 2017 jäi mieleen.

Olen surullinen siitä, että koneellinen
kullankaivu on määrätty lopetettavaksi
Lemmenjoella kesällä 2020. Toivon koko
ajan, että asiaan tulisi jokin muutos. Kul-
lankaivu on vanha ja hieno ammatti, jo-
ten sääli, että sitä ajetaan valtion toimesta
alas. Lemmenjoella harjoitettava kaivu on

niin ekologista, kuin kullankaivu voi olla.
Suomessa harjoitettavan tämän mittakaa-
van kaivun tulevaisuus siis mietityttää mi-
nua suuresti. Mielestäni se on vaarassa hä-
vitä kokonaan jonain päivänä. Jotta niin
ei kävisi, tulee kullankaivajayhteisön teh-
dä kaikkensa, jotta päättäjät kuulisivat aja-
tuksemme. Toivon että lapset ja nuoret
innostuisivat kullankaivusta enemmän,
jotta tällä hienolla harrastuksella ja amma-
tilla olisi tulevaisuutta.

Olli Fallenius
Helsinki / Tankavaara

Ainoa ansioni kullankaivajana lienee se,
että olen iältäni vanhin, 96-vuotias. Kaik-
ki alkoi, kun tapasin vanhan sotakaverini
Helsingissä kesällä 1980. Hän kertoi kai-
vavansa kultaa. Seuraavana kesänä tulin
katsomaan hänen touhujaan Tankavaaran
Loijakkakurussa. Siitä kaikki alkoi pian 40
vuotta sitten.

Minulla oli kaksikin omaa valtausta,
joiden saalis taisi olla yhteensä 0,7 gram-
maa. Tunsin erään perheen, joka löysi kul-
taa. Heiltä kävin hippuja ostamassa, jotta
oli tuliaisia Helsinkiin tullessani. Nykyi-
sin olen tyytynyt lähinnä katselemaan, kun
muut tekevät työtä. Koen silti olevani kul-
lankaivaja.

Kullankaivun tulevaisuus tuntuu semi-
naariesitelmiä kuunneltuani aika toivotto-
malta. Työ on ollut 40 prosenttia kaivuu-
ta ja 60 prosenttia taistelua byrokratiaa
vastaan. Aloittaessani kullankaivuluvat
antoi KTM:n kaivososasto, jossa oli muu-
tamia tärkeitä viranhaltijoita. ”Miksi luvan
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käsittely kestää niin kauan, noin 3 kuu-
kautta”, kysyin. ”Kaikki riippuu siitä, kuin-
ka nopeasti siirrän papereita pöydältä toi-
selle”, kuului vastaus! Mikä olisi nopein
aika päätöksen tekoon; ”Kaksi viikkoa!”
Käytännössä kyse oli papereiden siirtono-
peudesta!

Seuraava byrokratiapiste on Metsähal-
litus. Lupa irtosi papereiden luovutuksen
ja tarkastajan käynnin jälkeen, mutta kohta
syntyi uusi ongelma: Mikä on lapiokaivuu-
ta ja mikä konekaivuuta? Nostatin kaivin-
koneella maata ja jatkoin lapioimalla sitä
ränniin. Sepä ei enää Metsähallituksen
mielestä ollut lapiokaivuuta. Tästä kamp-
pailtiin varsin pitkään. Lopulta ministeri-
östä tuli kirje, että peruutamme kaikki lu-
panne, koska olette rikkonut sääntöjä.
Mukana oli nippu A4-kokoisia värivalo-
kuvia.

Tarkastaja vaihtui ja tilalle tuli juristi,
joka katseli asiaa toisesta näkökulmasta.
Näytin hänelle ministeriöstä saamaani
materiaalia ja kerroin, että 20 saamastani
kuvasta vain kolme on minun valtauksel-
tani. Loput ovat eri alueilta ja lisäksi kuusi
kuvaa on sellaiselta alueelta, jonka Metsä-
hallitus on jo hyväksynyt konekaivualueek-
si. Prosessi päättyi herrasmiessopimukseen
sen jälkeen, kun tarkastuskierroksella to-
dettiin suurimman ”ympäristörikoksen”
tapahtuneen valtaukseni ulkopuolella teh-
tyjen metsähakkuiden yhteydessä. Tämä
tapahtui Tankajoella, jossa minulla oli val-
taus ja josta palasin takaisin Loijakkaku-
run.

Muutaman gramman ja vuosien taiste-
lun jälkeen uskallan sanoa, että kullankai-
vu on kannattanut. Kerran minut Saksas-
sa esiteltiin pöytään saapuessani ”rikkaa-
na suomalaisena kullankaivajana”. ”Pitää
olla rikas voidakseen kaivaa kultaa”, tar-
kensin. Poikani oli Amerikassa seuruees-
sa, jossa jokainen esitteli isänsä ammatte-
ja. Siinä oli amiraalin ja kuvernöörin poi-
kaa, mutta poikani hiljensi kaikki sanomal-
la, että ”isäni omistaa kultakaivoksen Suo-
messa”.

Ami Telilä
Ylöjärvi / Lemmenjoki

Kullankaivuni alkoi pikkulapsena vanhem-
pien mukana. Parivuotiaana 1970-luvun
alussa en voi sanoa olevani kultamies tai -
poika, vaikka olin vaskoolin reunaan kos-
kenut ja katsellut muiden työskentelyä.

Silloin keskityin kävelemään pystyssä, ku-
ten silloiset kaivajatkin juhlien jälkeen!

Jokunen vuosi myöhemmin tuli oleil-
tua pitempi ajanjakso Morgamojalla Jomp-
pasten kaivoksella. Antti pyöritti kaivun
ohella pienimuotoista bisnestä antaen tu-
risteille rahaa vastaan rikastumisen riemua.

Kun olin jo aiemmin oppinut vaskaa-
maan ja erottamaan kullan – Morgamilla
se oli hieman pinnaltaan tummempaa kuin
Miessillä – oli mukava näyttää turisteille
kuinka vaskataan. Ulkomaankieltäkin oppi
sen verran, että kun turisti sanoi ”gold”
niin itse sanoin: ”no, catcold”. Kiillettä oli
paljon erehdyttämässä. Eräoppaanakin tie-
nasin, kun kävin muutaman kympin täh-
den viemässä turisteja Kultahaminaan tai
Pellisen kämpälle.

Pellisen kämppä purettiin ja tilalle tuli
nykyinen Morgamin Kultalan autiotupa.
Jomppasilla touhutessa kului muutama
kesäloma. Vanhemmilla oli valtauksia
Jomppastenojalla ja Hangasojalla. Pikku-
poikana tuli vaskailtua Kivikkopurolla
Nevalaisen Veikon paikassa sekä Jäkälä-
äytsissä samaisen Veikon luona. Ruitulla
Tiihosen Kaukon valtauksella tuli käytyä,
Lampikurussa Toivo K. Heinolla ja tieten-
kin vuosikausien naapurin Pihlajamäen
Heikin luona.

Koneellisessa kullankaivussa olin mu-
kana ensi kerran 1976 paikkeilla Kopsuso-
jalla Solalinnan Arton traktorikaivupaikal-
la, velipojan kanssa lapioitiin seulaverkon
läpi tullutta soraa ränniin. Siinä lähellä si-
vupurolla olivat Ilosen Riku ja Keurulai-
sen Ville.

Miessijoelle tuli oma valtaus muistaak-
seni 1976 ja joella olin eri kaivoksilla 2005
vuoteen saakka, jolloin tuli työtarjous
Kaarreojalta. Siellä kesät ovat menneet sii-
tä saakka, lukuun ottamatta vuotta 2011,

jolloin kesä meni ylä-Miessillä. Alkukesä
2009 kului Siperiassa Venäjän rahatilan-
netta korjatessa.

Kullankaivu on antanut rasvamaksan ja
maksakirroosin lisäksi paljon hyviä muis-
toja sekä kourallisen tuttuja vakionaamo-
ja, joita on mukava nähdä. Kullankaivu on
vähentänyt eteläntyön tarvetta. Haittapuo-
lena voisi sanoa että kullankaivun ammat-
timainen harjoittaminen on aiheuttanut
kohtuuttomia haasteita perhe-elämässä.

Ikimuistoisia hetkiä on paljon eikä kaik-
ki liity kultaan. Juhlia ja juhlan syitä on
ollut monenlaisia. Ehkäpä ison hipun löy-
tyminen onnistuu eniten hätkäyttämään,
hippu tulee yllätyksenä vaikka olisit kuin-
ka hyvissä maissa kiinni.

Jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että kul-
lankaivajain liiton 25-vuotisjuhlat 1974
Pahaojan kämpällä ovat legendaariset.
Mukana tuli silloin oltua, mutta kaikkea
sitä hulinaa katseli lapsen silmin.

Uudelle kaivajalle sanoisin, että kärsi-
vällisyyttä, anna löydöille aikaa. Kullankai-
vulla on tulevaisuus, kultainen tulevaisuus.
Ammattimaisen kullankaivuun suhteen
tilanne näyttää haastavalta.

Juha ”Nörtti” Reijonaho
Vihti / Härkäselkä

Muistan ajatelleeni ”kulta-asioita” ensim-
mäisen kerran 90-luvun alussa. Tiedon
saanti oli tuohon aikaan huomattavasti
hankalampaa, ei ollut internettiä. Sain sel-
vitettyä, missä kultaa noin ylipäätään kai-
vetaan. Painopiste oli silloin muissa har-
rasteissa, joten asia jäi sillä kertaa.

Vuonna 1999 perustin oman yrityksen
ja tästä alkoi se kuuluisa ”oravanpyörä”, ei
voinut tai ei osannut pitää lomia. 2012
oltiin siinä pisteessä, että tuosta oravanpyö-
rästä oli jotenkin irtauduttava. Kullankai-
vu tuhannen kilometrin päässä Helsingin
työmaista toisi vapauden.

Tietoa oli helposti saatavana. Uppou-
duin kultahistoriaan, ja siinä erityisesti ra-
kennusmestari Heikki Kivekkään kiehto-
vaan tarinaan. Heikki aloitti 1901 tutki-
malla Härkäselän kvartsikalliota, jonka
Sederholmin retkikunta oli löytänyt muu-
tamaa vuotta aiemmin.

Vihdoin juhannuksena 2014 – se hyy-
tävän kylmä juhannus – pääsin perheeni
kanssa matkaan. Pienin kolmesta tyttäres-
täni oli tuolloin 6 kuukautta vanha. Olin
sopinut emännän kanssa, että saisin viet-

32 Kiviharrastajan Kuvalehti



33MINERALIA    1 / 2019

tää itseni kanssa ”laatuaikaa” maastossa
kolmena päivänä viikossa, jonka olimme
Saariselällä. Pääsin ensikertaa Härkäsel-
kään. Viikko meni nopeasti, ja palasin sin-
ne yksinäni vielä heinä- ja syyskuussa. Taisi
”Nörtti” lisänimi tulla tällä reissulla. Ei
pitäisi käyttää liikaa läppäriä kultamiesten
seurassa Savottakahvilassa!

Laitoin lupahakemuksen vireille elo-
kuussa 2015 noin 60 tutkimuskuopan jäl-
keen. Paikka löytyi tietokoneen avulla. Il-
makuvissa näytti siltä, että siellä olisi vet-
tä, ja olihan siellä. Härkäselästä on ensin
etsittävä vettä, ja sitten kultaa.

Olen aina ollut kiinnostunut tekniikas-
ta ja ”itse tekemisen kulttuurista”. Minul-
le on siunaantunut Vihdin Haimoon ko-
tipaikkaani kattava metalliverstas ja elekt-
roniikkalaboratorio (HaiMoonLab). Talvi-

sin teen kullankaivun mekaniikkaa, ohjel-
mointia ja elektroniikkaa. Uusia ”vem-
paimia” joista osa toimii ja osa ei. Kullan-
kaivu on minulle ympärivuotinen harras-
tus.

En koe, että kullankaivu olisi ottanut
minulta mitään pois. Suhteellisen lyhyes-
tä urastani johtuen kaikki tuntuu ikimuis-
toiselta ja innostavalta. Viime kesänä Krista
ja Matti löysivät valtaukseltani nätin sini-
sen korundin. Se oli hieno hetki.

Suosittelen uudelle kullankaivajalle
Kullankaivajain Liittoon liittymistä heti
alkuun. Kullankaivajan pitää olla luonteel-
taan ikuinen optimisti. Uskon, että men-
nään kohti parempia aikoja.

27.4.1901 Heikki Kivekäs etsi tulevan
suven Härkäselän reissulle mainaria erikoi-
sella lehti-ilmoituksella. Tuskin olisin sil-
loin kelvannut Heikille, mutta pääsinpä
sittenkin Härkäselkään...

Antti Kokkonen
Rovaniemi / Lapin Kansan päätoimittaja

Lapsillani on sukujuurien kautta väkevä
kytkös Lapin kultaan. Heidän äitinsä isä
Erkki Snellman on oman äitinsä puolelta
Ranttilan sukua. Lemmenjoen kullan löy-
täneet veljekset Uula, Niilo ja Veikko oli-
vat hänen serkkujaan. Lasteni ukki kävi
nuorena miehenä myös kultamailla. Hän
huuhtoi omat kihlakultansa Niilo Rantti-
lan kanssa Lemmenjoen Morgamojalla
kesällä 1948. Kihlakullat kulkivat muka-
na yli 60 vuotta kestäneen avioliiton ajan.

Lapissa on muutamia vahvoja tarinoita
synnyttäviä elinkeinoja. Ne ovat symboli-
sesti tärkeitä ja kullankaivu on niistä yksi.
Muita ovat porotalous, saamelaisuus ja
tukkilaisuus. Niiden ympärille on synty-
nyt runsas tarinoiden rihmasto. Sitä on
hyödynnetty musiikissa, kirjallisuudessa ja
elokuvissa sekä matkailussa.

Lapin Kansan näkökulma on maakun-
nan ihmisten oma ääni. Lähestymistapa
saamelaisuuteen, poronhoitoon, tukkilai-
suuteen tai kullankaivuuseen on erilainen
kuin matkailun käyttöön rakennettu kuva.
Tavanomaisempi ja realistisempi on myös
Lapin Kansan välittämä kuva kullankaivus-
ta. Kävin läpi arkistojamme: meillä on
hyvin vähän eläviä ja seikkailuntäyteisiä
reportaaseja. Sen sijaan olemme kirjoitta-
neet vuosikymmenten saatossa kullan-
kaivajien taistelusta elinkeinonsa puoles-
ta.

Lapin Kansan näkökulma ja sympatiat
ovat olleet lähes säännönmukaisesti kaiva-
jien puolella. Ensimmäiset isot taistelut
lehtien palstoilla käytiin, kun Lemmenjo-
en kansallispuistoa perustettiin. Kullankai-
vu oli ensin, puisto tuli myöhemmin eli se
perustettiin vasta 1956. Kullankaivajien
oikeus tehdä työtä, elää ja kuolla Lemmen-
joella piti olla itsestäänselvyys, kun kan-
sallispuistoa laajennettiin kultamaille.
Näin ei ole ollut: puiston järjestyssääntö
sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat eivät
kullankaivua suosineet ja koneellinen kul-
lankaivu kiellettiin puiston alueella asetuk-
sella jo vuonna 1991. Nyt edessä on pit-
kän alasajon viimeinen vaihe, mikäli seu-
raava hallitus ei kaivoslakia muuta.

Toki elämyksellinen, rempseä ja seik-
kailunhaluinen kuvakin on saanut Lapin
Kansassa palstatilaa. Hyvä esimerkki tästä
on Risto Pyykön juttu kultahippujen ke-
rääjästä Antti Aarnio-Wihurista. Miljar-
döörillä on mahtavan hippukokoelman –
muun muassa suurin koskaan löydetty,
Eevertiksi nimetty 393-grammainen – li-
säksi mahtava kokoelma tarinoita kulta-
mailta. Yksi niistä kertoo Puolan Wojciech
Jaruzelskista. Hän vaskasi Aarnio-Wihu-
rin vieraana niin paljon kultaa, että teetti
siitä vaimolleen sormuksen. Täysin Puo-
lan tulevan presidentin vaskausonnen ja -
taidon varaan kullan löytymistä Aarnio-
Wihuri ei uskaltanut jättää.

”Tuikkasin siellä kaivajalegenda Heik-
ki Pihlajamäelle sata markkaa kouraan ja
sanoin, että toivottavasti vieras löytää kul-
taa”, Aarnio-Wihuri muisteli jutussa, jos-
sa oli muitakin hersyviä tarinoita kulta-
mailta. 
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K esällä 2016 Sodankyläläi-
nen kiviharrastaja Erik
Hannula teki maastossa
havainnon kalsedoni-ko-
rukivestä. Kalsedonia oli

vähän valkoisessa isossa kvartsilohka-
reessa. Lohkareen löytöpaikka oli tien
penkassa Sodankylän Kaitaselän alueel-
la. Sain tiedon asiasta syksyllä 2017.
Päästyäni kiven löytöpaikalle otin
kompassisuunnan vasten jäätikön vir-
taussuuntaa. Noin 200 metrin etsin-
nän jälkeen tuli vastaan pieni kallio-
kohouma. Pintakasvillisuutta poistet-
tuani tuli näkyviin kallion pintaa, jos-
ta erottui kalsedonille tyypillisen väristä
kiveä. Keltaista kalsedonia tuli näky-
viin useassa paikkaa
kalliossa. Jälkeenpäin
voi todeta, että lohka-
reen emäkallion lohka-
rejäljitys onnistui, ku-
ten oppikirjoissa on kir-
joitettu.

Kesällä 2018 pääsin
tekemään tarkempia
kallioperätutkimuksia
K.H. Renlund säätiön
apurahan avulla Kaitas-
elän alueella. Kaivoim-
me kaivinkoneella use-
asta kohtaa tutkimus-
ojia kvartsijuonen yli.
Montutuksessa selvisi,
että valkoinen kvartsi-
juoni oli pituudeltaan

noin sata metriä. Juonen leveys oli kes-
kimäärin neljä metriä. Kvartsijuones-
sa tavataan kalsedonia koko pituudel-
taan vaihtelevia määriä. Materiaalista
on tehty muutamia koehiontoja, nii-
den tulokset olivat positiivisia.

Kvartsijuonen kummallakin puolel-
la oli pitkälle rapautunutta kallioperää.
Rapautunut kallio oli niin pehmeää,
että sitä pystyi kaivamaan lapiolla hel-
posti.

Kvartsijuonesta löytyi
Suomessa harvinainen
kalsedonimuunnos
Kvartsijuonessa oli koko pituudeltaan
vaihtelevasti, mutta tasaisesti keltaista

ja ruskeaa kalsedonia (kuva 1) sekä
goethiittia. Yhden tutkimusojan poh-
jalta paljastui lisäksi vihreää, kovaa ki-
veä, jota ei heti pystytty määrittämään.
Myöhemmin tarkemmissa laboratorio-
tutkimuksissa selvisi, että osa siitä on
nimeltään moganiittia (kuva 2). Mo-
ganiitti on kalsedonimuunnos, joka
puhtaammassa muodossa on maail-
mallakin harvinaista.

Moganiitti on yleinen osa-aines
akaateissa ja kalsedoneissa maailmalla,
jossa akaatit esiintyvät geologisesti var-
sin nuorissa kivilajeissa. Akaateissa
moganiittipitoisuus yleisimmin on
noin 10–35 prosentin luokkaa, nuo-
rissa evaporiittisissa serttikivissä voi

toisinaan pitoisuus
olla vielä korkeampi.
Suomen prekambri-
sessa kallioperässä
moganiitti on tästä
syystä hyvin harvi-
nainen. Sitä on tavat-
tu aikaisemmin vain
Lapin kalsedoniloh-
kareista pieniä määriä
(suullinen tieto, Kari
Kinnunen). Valta-
osan määrityksistä on
tehnyt Joel Dyer ra-
man-spektroskopial-
la. Ensimmäisen mo-
ganiitin XRD-identi-
fioinnin teki Pasi
Heikkilä, GTK, Jor-

Kalsedoniaiheen tutkimus
Sodankylän Kaitaselässä

Jorma Valkama

Kaitaselän kalsedonista hiottu sormuskivi. Hionta
Risto Vartiainen. Kuva: Jorma Valkama

Kuva 1. Kahtia sahattu Kaitaselän kalsedonikivi, jossa on mukana rikkikiisua.
Kiisu on muuttunut osittain goethiitiksi (tumma aines). Kuva: Jorma Valkama
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ma Valkaman Kaitaselän näytteistä
2018.

Kaitaselän moganiitti oli kiinni isos-
sa kvartsilohkareessa, joka oli roudan
vaikutuksesta irronnut pääjuonesta.
Lohkare nostettiin kvartsijuonen kyl-
jestä kaivinkoneen kauhan avulla. Hy-
vällä onnella saimme irrotettua vihre-
än moganiitin kokonaisuudessaan siis-
tisti irti emäkivestä kaivinkoneen kau-
halla.

Tämä tiivis ja sitkeä, vihreä kalsedo-
nimuunnos on todennäköisesti nuo-
rempaa kuin ympäristön kallioperä.
Kvartsijuonesta löytyi myös ontelo,
jossa oli munuaismaista tippukivira-
kennetta, mikä viittaa mahdollisesti
kalsedonin melko matalaan syntysy-
vyyteen.

Tunnistettiin raman-
spektrometrialla
Ramanspektrometri on laite, jossa suo-
datetaan pois muuttumaton valo, ja
jäljellä oleva heikko sironta hajautetaan
aallonpituuden mukaan X-akselille ja
intensiteetti esitetään Y-akselilla. Näin
saadaan ramanspektri, joka kertoo ke-
miallisista sidoksista tutkittavassa ma-
teriaalissa (suullinen tieto Joel Dyer).
Joelin mittaukset todistivat vihreän mi-
neraalin olevan moganiittia ja kalsedo-
nia. Yhden vihreästä kalsedonista sa-
hatun siivun moganiittipitoisuus oli
peräti 45–60 prosentin välillä (kuva 3).

Ramansironta eli Ramanin-ilmiö on
valon tai muun sähkömagneettisen sä-
teilyn osittaista sirontaa, jossa säteilyn
aallonpituus muuttuu. Ilmiön avulla
voidaan muun muassa tunnistaa mo-
lekyylejä ja selvittää niiden rakenteita
spektroskooppisesti. Ramansironta on
nimetty intialaisen Chandrasekhara
Venkata Ramanin mukaan. Hän sai ra-
mansironnan löytämisestä fysiikan
Nobel-palkinnon 1930. Tosin ensim-
mäinen toimiva ramanspektroskopia-
laite alkoi kehittymään vasta 1960-lu-
vulla, kun laser keksittiin.

Moganiitti
Moganiitti (moganite) -mineraali on
saanut nimensä espanjalaisen maakun-
nan, Moganin mukaan, joka sijaitsee
Gran Canarian saarella. Täältä on löy-
detty joitakin, puhdistettuna lähem-
mäs sataprosenttista moganiittia sisäl-
täviä näytteitä. Muutoin moganiitin

Kuva 2. Kalsedonimuunnos moganiitti. So-
dankylä, Kaitaselkä. Koko 200 mm x 120
mm x 80 mm. Paino 3 kg. Kuva: Jorma
Valkama

Kuva 3. Eri kalsedonimuunnosten ramansironnan mittaustuloksia ramanspektreiksi muu-
tettuina (Joel Dyer).

maksimipitoisuus näytteissä on yleen-
sä luokkaa 80 prosenttia.

1994 (IMA) Kansainvälinen mine-
raloginen assosiaatio oli hylännyt sen
omana mineraalinaan, koska sitä ei
pystytty selkeästi erottamaan kvartsis-
ta, siis kalsedonista. Vasta vuonna 2007
hyväksyttiin moganiiti IMA:n listalle,
kun mineraalin rakenne oli pystytty hy-
väksyttävästi vahvistamaan eri tutki-
muksissa.

Ominaisuuksista
Moganiitti on yksi kvartsin (SiO

2
) mik-

rokiteisistä muunnoksista. Kidejärjes-
telmä on monokliininen. Kovuus Moh-
sin asteikolla on 6–6,5 ja ominaispaino
2,55 g/cm³. Moganiittia on löydetty
valkoisena, harmaana ja vihreänä. 

Jorma Valkamalle mineraalit ovat työ ja har-
rastus. Meriitteihin kuuluvat Lampivaaran
ametistiesiintymän löytö ja Suomen suurin
smaragdikide. Jorman näytteistä on tunnistet-
tu moganiitin ohella monia Suomelle uusia mi-
neraaleja. Kuva: Valkamoiden kotialbumi.
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K unniajäsenemme Paavo
Ilmari Korhonen eli pit-
kän ja vaiheikkaan elä-
män. Hän oli syntynyt
14.11.1920 ja kuoli 98-

vuotiaana 8.12.2018. Paavo oli synty-
jään paljasjalkainen tamperelainen.
Hän valmistui diplomi-insinööriksi
vuonna 1947 ja työskenteli Tampellan,
Aaltosen Kenkätehtaan ja Rastorin pal-
veluksessa, jossa hän toimi johdon kon-
sulttina. Vuonna 1951 Paavo oli sti-
pendiaattina MIT-korkeakoulussa
USA:ssa. Varsinaisen työuransa vuo-
desta 1958 alkaen hän teki Tampereen
kaupungin järjestelypäällikkönä, kun-
nes vuonna 1983 siirtyi eläkkeelle.

Armeijan Paavo aloitti kesäkuussa
1939 ollessaan vielä 18-vuotias. Hän
oli juuri saanut valkolakin, mutta kun
hänen isänsä hautajaisetkin olivat sa-
man viikon aikana kuin lähtö armei-
jaan, se teki lähdöstä vaikean. Olles-
saan vielä 19-vuotias keväällä 1940,
hänet ylennettiin vänrikiksi ja kohta
tuli lähtö Lappiin ja Petsamoon. Sinä
kesänä hän sai komppanian päällikön
tehtävät muutamaksi viikoksi hoitaak-
seen, ja kiirehtipä hetimmiten ylentä-
mään ”luottomiehensä”, tamperelaisen
Kalle Päätalon korpraaliksi.

Vuosikymmeniä myöhemmin Kal-
le Päätalo kirjoitti heidän yhteisistä
seikkailuistaan Lapissa Talvisodan jäl-
keen kirjassaan ”Ahdistettu maa”. Sii-
nä Paavo esiintyy pentuvänrikki Karp-
pisena. Paavosta kerrotaan myös Kal-
len kirjassa “Miinoitettu rauha”. Ke-
sällä 1940 heidän oli käskyn mukaan
lähdettävä Korvatunturin suuntaan
metsäpaloa sammuttamaan. Siitä tuli-
kin ikimuistoinen 150 kilometrin vael-
lusretki itäisen tunturin huipulle asti.
Paluumatka sujui veneellä lasketellen
Kemijoen latvoille.

Päätalon Kallen kirjan mukaan po-
jat vain pelkäsivät veneen uppoavan,
kun pentuvänrikki oli kerännyt kau-
niita kiviä mahdottomasti. Keräilyn

osalta se Paavon mu-
kaan pitikin paikkan-
sa, mutta kyseinen tie-
to Kallen kirjassa oli
hänelle yllätys. Eikä
hän itse myöhemmin
muistanut niistä kivis-
tä enää mitään, var-
maankin oli heittänyt
pois jouduttuaan luo-
pumaan painolastista.
”Olinkohan löytänyt
Soklin rikkaudet jo
tuolloin”, Paavo myö-
hemmin tuumi, ”ne-
hän ovat juuri siinä suunnassa”.

Jatkosodan alussa kesällä 1941 Paa-
vo haavoittui vakavasti, mutta varjelus
oli mukana ja hän selvisi hengissä. Jo
sota-aikana hänet hyväksyttiin oppi-
laaksi Teknilliseen Korkeakouluun ja
alkutalvesta 1944 hän kävi Helsingis-
sä suorittamassa kemian tentin. Tent-
timatkastaan Paavo on kirjoittanut
muistelmissaan näin: ”Vihollisen pom-
mi oli osunut korkeakouluun ja ikku-
nat olivat säpäleinä. Professori Erämet-
sä istui turkki päällä, kun kova pakka-
nen oli talon sisälläkin. Tein tenttini
takki päällä ollen minäkin ja piirtelin
kemian kaavoja sormella lasipöydän
pölyiseen pintaan. Tentti hyväksyttiin
ja kemian peruskurssi tuli suoritettua
1.3.1944.”

Koska Paavo jo nuorena oli innos-
tunut valokuvauksesta, oli hänellä koko
sota-ajan oma kamera matkassa. Kah-
deksisensataa kuvaa hän sodan aikana
on kertonut ottaneensa, mm. harvinai-
sia kuvia Marsalkka Mannerheimista,
menetetystä Petsamosta ja saksalaisten
polttamasta Lapista. Hyvänä kuvaaja-
na hän sai myytyä Aamulehdelle noin
sata rintamalta ottamaansa valokuvaa.

Valokuvauksesta kehkeytyi Paavol-
le tärkeä harrastus. Jossain elämänsä
vaiheessa hän tuli laskeneeksi, monta-
ko kameraa hänellä on ollut. Niitä kun
oli tullut osteltua. Hän sai lukumää-

räksi 80, toki kahdeksan niistä oli kai-
tafilmikameroita. Jo vuonna 1952 Paa-
vo siirtyi kuvaamaan väridiafilmille.
Kodak-filmin hän katsoi värien puo-
lesta parhaaksi. Valinta oli sikälikin
oikea, että kaikista 50-luvulla markki-
noilla olleista värifilmeistä juuri Kodak
on säilyttänyt värinsä parhaiten.

Ensimmäisen Nikoninsa Paavo osti
vuonna 1962 ja pian hän hankki sii-
hen Mikro-Nikkor-objektiivin. Mak-
rokuvauksesta tulikin Paavolle todelli-
nen elämäntehtävä valokuvausharras-
tuksessaan. Hän on arvioinut kuvan-
neensa noin 40 000 makroväridiaa.

Nikonin tehdas halusi vuonna 1968
ostaa Paavolta muutaman kuvan jul-
kaisuoikeudet ja maksoi hänelle niistä
sata dollaria kappaleelta. Kuvat tulivat
Nikonin maailmanlaajuiseen jakeluun
heidän mainoslehtisessään. Kerran Paa-
vo näyttikin kyseistä Nikonin esitettä
ja tunnusti, että oli kyllä mukava kat-
sella omaa nimeään kuvien alla.

Sittemmin kun kiviharrastus tuli
mukaan kuvioihin Paavo valmisti mak-
ro- ym. kuvistaan lukuisia kiviaiheisia
kirjoja mm. A3-kokoisia kierrelehtisiä
teoksia, joita hän mm. Tampereen Ki-
vikerhon kirjakokoelmaan lahjoitti
vuonna 2010, jolloin kivikerho rekis-
teröitiin viralliseksi yhdistykseksi. Paa-
von valmistamia kirjoja on myös
GTK:n kirjastossa.

kivineuvoksemme

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

Paavo Korhonen on poissa

Paavo Korhonen tarinoiden kertomiskeinussaan syksyllä 2012
liki 92-vuotiaana.



37MINERALIA    1 / 2019

Miten kivet sitten tulivat Paavon
elämään? Kesästä 1980 kaikki sai al-
kunsa. Korhosen perhe oli heinäkuun
lopulla kesäajelulla katsastamassa Pir-
kanmaan nähtävyyksiä ja pysähtynyt
levähtämään Eräjärven kirkolla. Huo-
masivat siinä kirkon vieressä vanhan
viljamakasiinin, jossa oli kyltti ”Kivi-
museo”. Jo Kivimuseo ylipäätään oli
kokonaan uusi kokemus.

Museon maasälpä- ym. kivet eivät
vielä sillä kertaa tehneet Paavoon suurta
vaikutusta, mutta pöydällä oli puoleen-
savetävä poikkeus: Brasiliasta peräisin
oleva vuorikidesykerö. Sen oli Eräjär-
ven museolle lahjoittanut Paavon hyvä
ystävä, Paul Antila, jonka kanssa hän
kivikuumeen saatuaan tuli myöhem-
min tekemään suuria kivikauppoja.
Muistoksi Eräjärven kivimuseosta Paa-
vo osti montebrasiitti-kiven, koska sen
nimi kuulosti jotenkin ylevältä.

Paavo oli järjestöpäällikköaikanaan
ollut mukana ideoimassa Särkännie-
men huvipuiston sisältöä ja akvaario
oli hänen suosikkinsa. Paavolle syttyi
idea: Jos ihmisille näytetään kauniita
kaloja, niin varmasti myös löytyisi kau-
niita kiviäkin esiteltäväksi. Eikä niitä
tarvitse edes ruokkia eikä hoitaa. Ja ne
säilyvät ikuisesti.

Niinpä Paavo alkoi hankkia kaunii-
ta ja muuten mielenkiintoisia kiviä ul-
komailta. Hän tilasi toistakymmentä

erilaista ulkomaista kivialan lehteä,
joista löytyi myyjien nimiä ja myytä-
viä kiviä. Toimintatapa oli yksinkertai-
nen: kirjekuoreen vain sopiva määrä
dollareita ja toivomus lähetyksen sisäl-
löstä. Eikä Paavon muistaman mukaan
paljon pettymyksiä tullut. 1980-luvulla
ei vielä ollut mahdollista ostaa kiviä ne-
tistä.

Myös alan kirjallisuutta oli hankit-
tava, jotta pystyi perehtymään ennes-
tään outoon kivien maailmaan. Kivi-
en käsittelyssä tarvittavat koneet ja lait-
teet hän hankki ulkomailta. Kovaan
käyttöön koneet tulivatkin, koska Paa-
vo oli ihastunut erityisesti akaatteihin,
joita hän sahaili halki ja siivuiksi luke-
mattomat määrät. Akaattimunien ”pe-
runoiden” sisältä paljastui mitä usko-
mattomimpia hahmoja tai maisemia,
joita hän innoissaan makrokuvasi ison
tasakattoisen asuntonsa katolla. Kertoi
katolla olleen kuvaukseen sopiva luon-
nonvalo.

Tukholmasta Paavo osti vuonna
1982 detektorin eli metallinpaljasti-
men, koska sanoi olevansa sellainen
”vepotinhullu”. Keväällä 1986 hän ti-
lasi Saksasta geiger-mittarinkin, joka
tosin oli vielä tullissa, kun Tšernobyl
poksahti 26.4.1986.

Paavo oli jo nuoresta asti ollut in-
nokas postimerkkien keräilijä. Ostel-
lessaan kauniita ja kalliita kivinäyttei-

tä, hän rahoitti ostot myymällä silloin
tällöin kokoelmastaan merkkiharvinai-
suuksia.

Jo vuonna 1987 Paavolla oli ajatus
kivimuseon perustamisesta, oman ko-
koelmansa sijoittamisesta jonnekin
Tampereen kaupungin tiloihin. Hän
teki kaupungille useaan otteeseen esi-
tyksiä kivimuseon perustamisesta,
mutta sai aina vastaansa kylmää kyy-
tiä. Lopulta kesällä 1991 hän sai luvan
sijoittaa Luonnontieteellisen museon
tiloihin Metsossa pienen kivinäyttelyn.

Luonnontieteellinen museo lopetet-
tiin Metsossa vuoden 1994 lopulla,
jolloin Paavon kiville oli saatu sinne jo
muutama vitriini lisää. Ja lopultakin,
vuoden 1995 talousarviossa oli kivimu-
seon toiminnan aloittamiselle kaupun-
gilta varattu määräraha. Museon suun-
nittelijaksi kaupunki palkkasi taiteilija
Vesa Varrelan.

Kivimuseo Paavo Korhosen Tampe-
reen kaupungille lahjoittamalle kiviko-
koelmalle avattiin 5.5.1995 maakun-
tamuseo Metson alakerrassa. Paavo oli
saanut jopa aseveljet innostumaan tuo-
maan Karjalan kannakselta panssaries-
tekiven Mannerheim-linjalta. Neljäsa-
taakiloinen kivi tuotiinkin museoon
heinäkuun alussa 1995.

Kivitohtori Martti Lehtinen, Hel-
singin yliopiston silloisen Mineraalika-
binetin yli-intendentti, antoi aikoinaan

Nikonin tehdas julkaisi Paavo Korhosen
luontokuvia maailmanlaajuisessa kamera-
esitteessään vuonna 1962.

Paavo rakkain makrokuvauskohde kivien maailmassa olivat pienet akaattipallot. Niitä hän
ahkerasti sahaili, siivutti ja hioi etsien ja pyydystäen kamerallaan akaattien sisälleen kätkemää
luonnon kauneutta. Sellainen on mm. tämä pieni osanen akaatinsiivusta, jonka voisi luulla
esittävän akvaariokaloja. Kuva: Paavo Korhonen
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kahdelle suomalaiselle kivenkeräilijäl-
le kunnioituksensa nimeämällä heidät
kivineuvokseksi. Toinen oli Paavo Kor-
honen ja Matti Lång Lahdesta oli toi-
nen.

Muistan, kun Paavo kerran kertoi
hankkineensa museoon pari uutta ki-
veä ja että minkälainen operaatio nii-
den takia kehkeytyi. Kaksi uutta kiveä,
vähän ihmettelin. Mutta ne kivet oli-
vat kivettynyttä puuta ja toinen aina-

kin metrin korkuinen ja painoi puoli-
toista tonnia. Kivimuseon lattiaa oli
vahvistettava sillä kohdalta, mihin ki-
vettynyt puujärkäle tultaisiin sijoitta-
maan. Eikä niiden museoon sisälle tuo-
minenkaan ihan helppo ollut.

Kivimuseossa vieraili usein koulu-
laisluokkia, joita opettajat toivat sinne
tutustumaan. Vuonna 1998 Paavo laati
ja painatti Kivioppaan pääasiassa kivi-
museossa käyville opettajille, jotka

omasta mielestään eivät ”tiedä kivistä
mitään”. Kivimuseo toimi Metsossa
vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen sitä
alettiin siirtää museokeskus Vapriik-
kiin.

Vapriikissa kivimuseo avattiin uu-
distettuna joulukuussa 2014. Paavon
kaupungille lahjoittamaan kokoelmaan
kuuluu noin 8000 kivinäytettä yli 80
maasta. Toki kaikki kivet eivät ole näyt-
telyssä esillä, puolet niistä säilytetään
kaupungin varastossa. Paavolle kivien
hankinnassa tärkeintä oli niiden kau-
neus, ei tieteellisyys.

Paavo oli perustamassa Tampereen
Kivikerhoa 21.10.1986. Tuolloin ker-
hoa ei rekisteröity vaan se toimi taval-
laan Suomen Jalokiviharrastajain yh-
distyksen alla ns. satelliittikerhona.
Heti marraskuusta lähtien alkoivat
säännölliset kokoontumiset kerran
kuukaudessa uuden kirjastotalo Met-
son (kirjasto vihittiin käyttöönsä
10.10.1986) luentosalissa. Pääasiassa

Paavo jututtaa kivimuseoon Metsoon vierailulle tullutta pikkutyttöä. Tytöstä on mukavaa
istua ametistionkalossa, hänestä se on kuin satumainen valtaistuin. Paavo oli laittanut on-
kalon pohjalle tyynynkin, etteivät kiteiden terävät särmät pistele. Kuva on vuodelta 2006.

Uudistetun kivimuseon avajaiset pidettiin Vapriikissa 11.12.2014. Tampereen luonnontie-
teellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen (oik.) keskustelemassa Paavon kanssa pallo-
kivistä, joiden esillepanoon Paavo tuntui olevan tyytyväinen.

Paavo itse, joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta, oli luennon pitäjänä. Hä-
nellä oli aina mukanaan kulloiseenkin
aiheeseen liittyvä kivinäytevalikoima
tutkailtavaksi. Metsossa kokoontumi-
set jatkuivat vuoteen 1995 saakka.

Paavon kriteeri kivien hankkimiseen oli es-
teettisyys. Niinpä nämäkin kauniit korallit
ovat esillä Paavon kokoelmassa Vapriikin
kivimuseossa.
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Paavo oli mukana myös kun Tam-
pereen Kivikerhon uusi perustava ko-
kous pidettiin 20.8.2010. Nyt tarkoi-
tuksena oli viedä kerho yhdistysrekis-
teriin, mikä tehtiinkin. Kivi-iltoja
Metso-kirjastotalon jälkeen alettiin jär-
jestää Tampereen Taivaltajien tiloissa,
jossa ne jatkuvat edelleen. Paavo kut-
suttiin 15.10.2010 Tampereen Kivi-
kerhon ensimmäiseksi kunniajäse-
neksi.

Se, että Tampereen Kivikerho lopul-
ta rekisteröitiin, oli kokonaan Paavon
”painostuksen” tulosta. Hän jo muu-
tamaa vuotta aiemmin alkoi olla huo-
lissaan kivikoneidensa kohtalosta, mi-
hin ne joutuvat, kaatopaikalleko, kun
hänestä joskus aika jättää. Soitteli vä-
hän väliä, että hän haluaa lahjoittaa
kivikoneensa Tampereen Kivikerholle.
Mutta siinäpä se ongelma olikin, ei
ollut paikkaa minne koneet sijoitettai-
siin. Pitäisi ensin hommata jostain pa-
jatilat. Villinä ja vapaana kerhona meil-
lä ei ollut mahdollisuutta tilojen vuok-
raamiseen.

Paavon huoli oli otettava todesta ja
rekisteröidä kerho, mikä siis 2010 teh-
tiinkin. Sitten alkoi pajatilojen etsin-
tä. Edullisia, kivenhiontaan sopivia
vuokratiloja ei ollut helppo löytää.
Muutama vuosi siihen meni, mutta
tammikuussa 2013 meillä oli vuokrat-
tuna pajatilat, ja Paavo sai huojentu-
neena lahjoittaa kerholle kivikoneen-
sa. Hän oli itse mukana pajan avajais-
tilaisuudessa, yli viidenkymmenen
muun avajaisvieraan kanssa.

Paavo oli määrätietoinen, luotetta-
va ja kuin isähahmo Tampereen Kivi-
kerholle. Aina kun hänen luonaan kävi
kylässä, ei sieltä koskaan alle neljän
tunnin pois ehtinyt, Paavolla riitti
mukavia tarinoita kerrottavaksi.

Näillä kahdella, Korhosen Paavolla ja Sa-
losen Pekalla, oli toinenkin yhdistävä seik-
ka kuin vain kiviharrastus. Se oli kirjailija
Kalle Päätalo. Paavosta Kalle on kahdessa-
kin kirjassaan kirjoittanut pentuvänrikki-
nä ja Salosen Pekan taloa Kalle on ollut ra-
kentamassa 1940-luvulla. Pekka oli siitä
hyvinkin ylpeä. Kallehan oli rakennusmes-
tari ennen kirjailijan uralle heittäytymis-
tään.

Pajan avajaisissa tammikuussa 2013 Paa-
vo käynnistää automaattisahaa, kostukkee-
na molemmilla taisi olla kuohuviini.

Loppuvuonna 2014 Paavo lajitteli  akaa-
teista ottamiaan valokuvia. Josko aikoi niis-
tä painattaa vielä postikortteja.

Muistelemme hyvää ystäväämme
Paavoa lämmöllä. Hänen lahjoittaman-
sa kivikoneet pelaavat edelleen erin-
omaisesti ja ovat kovassa käytössä. 

Auto ja talvi, käsikirja auton
talvikäytöstä, WSOY 1958
Laskutikun käyttö, Otava
(10. p.) 1973
Kiviopas, Tampereen
museoiden julkaisu, 1998

OMAKUSTANTEITA:
Johtamistaidon aforismeja, 1987
“Jäpä” muistelee, 1999
Johtamistaidon aforismeja 2, 2002
Kivikuvia 1–8, 2001–2010
Luontokuvia 1–2, 2002–2004
Tapahtuipa Tampereella, 2003
Sodan kuvia, 2005
Pentuvänrikki muistelee 2006
Kivet kertovat, 2009

Lisäksi mm. Jään satua ja muita
luontoaiheisia kuvakirjoja sekä
Tampere-aiheisia kuvakirjoja

Jussi Hartoman filateelinen kokoelma Kiviharrastus
aitoine mineraaleineen ja kivinäytteineen on esillä
30.–31.3.2019 Joensuussa sikäläisen postimerkki-
kerhon 70-vuotisjuhlanäyttelyssä.

Kokoelma Mainari puolestaan on esillä Tampereella
12.–14.4.2019 TamCollect-näyttelyssä.

NÄYTTELYITÄ

Paavo Korhosen
julkaisuja



 Jalokiviä
 Mineraaleja
 Kivilajeja
 Tietoa maapallosta ja luonnosta
 Vaihtuvia taidenäyttelyitä

Avoinna klo 12–17
ti–su, maanantaisin suljettu
Kesäkuu–elokuu

Eräjärvi-Seura ry

Kivimuseo myy pääsylippuja Viitaniemen
kaivospiiriin, puh. 0400 605 704

Eräjärventie 1592

Moni kiviharrastaja ja ihan taval-
linen kulkijakin on havainnut jal-

kojensa juuressa kivilattiassa tai portaikossa
outoja jälkiä ja ihmetellyt kuvioita. Usea
on myös pähkäillyt näitä kuvioita merkeik-
si muinaisuudesta – fossiileiksi. Kuviot
ovat muistuttaneet pitkiä kuorellisia oli-
oita. Todella yllättävän monessa paikassa
on kivilattiassa merkkejä muinaisista maa-
pallon asukkaista, joita on jätetty eräisiin
kivilaatoiksi tarkoitettuihin kappaleisiin
kuvioiksi.

Siis mitä ja mistä peräisin? Nyt voim-
mekin tuoda enemmän näitä esille mah-
dollisimman monen tietoon, vaikka eivät
ne tähänkään asti ole salaisuuksia olleet.
On monia tuttuja paikkoja havaita näitä
entisaikojen eläviä. Monet ovat ihmetel-
leet esimerkiksi Ateneumin sisäportaikos-
sa – ja eräin paikoin lattioissa – muusta
kiviaineksesta poikkeavia, puikkomaisia
”koristeita”. Kovin kaukaa tällaista laatta-
materiaalia ei kuitenkaan ole meille tuo-

tu, sillä Suomesta sellaista ei löydy, Ruot-
sista ja Virosta kylläkin.

Siispä kysymmekin, missä muualla olet
havainnut vastaavanlaisia? Itse olen havain-
noinut useammaltakin paikkakunnalta
vanhoista julkisista rakennuksista muinai-
sia jälkiä. Otan tähän vain yhden esimer-
kin, tuon tutun Ateneumin lisäksi. Omaksi
hämmästyksekseni totesin Louhisaaren kar-
tanon, Mannerheimin syntymäkodin latti-
alaatoissa ja porrasaskelmissa fossiileja, sel-
viä oikosarvia. Ne ovat peräisin Ruotsista,
Gotlannin saarelta.

Bongaa fossiili
Jussi Hartoma

Oikosarvi Louhisaaren kartanon lattiassa.

Oikosarvet on yhteisnimitys kaikille suoran putken sisällä eläneisiin pääjalkaisiin
nilviäisiin ja siihen kuuluu monenlaisia mustekalan kaltaisia eläimiä. Vaikka jotkut
oikosarvet kasvoivat jättiläismäisiin mittoihin, suurin osa oli vain muutaman sentti-
metrin pituisia. Oikosarvia olivat esimerkiksi Orthoceras ja Cameroceras. Ne ke-
hittyivät noin 495 miljoonaa vuotta sitten myöhäisellä kambrikaudella ja kuolivat
sukupuuttoon noin 225 miljoonaa vuotta myöhemmin, myöhäisellä triaskaudella.
Tuon aikakauden välissä ne olivat merten yleisimpiä eläimiä.

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/muinaishirvio_saalisti_itameressa_

Olen kotimaan matkoillani erottanut
muunkinlaisia, mutta niihin palaan myö-
hemmin, kunhan kuulemme tekemistän-
ne havainnoista. Otetaan aluksi kotimai-
set kohteiksi, sillä niin Virossa kuin Ruot-
sissakin on monia tuttuja esiintymispaik-
koja. Kerro havainnoistasi niin, että voim-
me aukaista muidenkin silmät näille jopa
satoja miljoonia vuosia vanhoille muisto-
merkeille elämän alusta.


