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Lemmenjoen kultaa ja jalokiviä. Pekka Itkosen Mies-
sin Pihlajamäki-Klondyke -kaivospiirin kvartsin ja
kullan sekahippuja (4–10 mm) ja kaksi ruskeaa jalo-
zirkonia (6 mm). Kuva: Kari Kinnunen

Seppo J. Partasen legenda-juttu kullan-
kaivaja Pekka Itkosesta ja Pirjo Lainesalos-
ta sekä Lemmenjoesta alkaa sivulta 4.
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Kivimuseoita
kannattaa puolustaa

K

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

P Ä Ä K I R J O I T U S

ivimuseoiden kohtalo on herättänyt huolta,
mutta myös halua suojella. Mineraliassa on nyt
tarinaa Espoon Otaniemestä ja Ylämaan jalo-
kivikylästä. Lopulta on hyvää kerrottavaa.

GTK:n kivimuseo muuttui geologiaan painottuneeksi.
Mineraalinäytteiden lukumäärä väheni, mutta koko ja laa-
tu kasvoivat. Ylijääneet näyttelyvitriinit siirtyivät Ylämaan
jalokivimuseoon. Tavallaan yhdestä lopetettavaksi suunni-
tellusta näyttelystä syntyi kaksi uutta kiinnostavaa kohdet-
ta kiviharrastajille.

Opetus tässä on se, että tärkeäksi koetun asian voi pelas-
taa, kunhan edes muutama ihminen kokee sen asiakseen.
Korulauseet ja kauniit lupaukset eivät mitään takaa. Muu-
taman aktiivin toimijan yhteistyö sen tekee.

Samaa huolta herättää kullankaivun kohtalo Lapissa.
Vaikka kyseessä tässä vaiheessa on pelkästään Lemmenjoen
kaivajien konetyön kielto ensi vuoden heinäkuusta alkaen,
niin negatiivinen vaikutus ulottuu koko kullankaivun alu-
eelle. Loppuuko vai hiipuuko ala? Löytyykö enää uusia
korukiviä kun konekaivulla ei huuhdota yhtä suuria sora-
määriä? Miten kaivoslakia tullaan uudistamaan? Seppo Par-

tasen tämänkertainen legenda Pekka Itkosesta luotaa trage-
diaa meillekin ymmärrettäväksi.

Henkinen ilmapiiri vaikuttaa siten, että kaivostoimin-
taan etäisestikin liittyviä asioita, kuten kivimuseoita ja kul-
lanhuuhdontaa, halutaan supistaa. Kaivosvastaisuus ja kai-
voslain uudistaminen vaikuttavat myös kiviharrastukseen.
Nuoria on vaikea saada innostumaan kivien keräämiseen,
kun mediassa kaivokset näkyvät lähes yksipuolisesti paha-
na asiana. Samalla kivien kerääminen on jäämässä kielle-
tyksi, jos sen tarkoitus ei ole malminetsintä.

Onneksi myönteistäkin tapahtuu. Kivikerhojen oma-
aloitteinen yhteistyö on tästä lämmittävä esimerkki. Se on
jopa saanut säätiöiltä toiminnalle rahoitusta. Yhteisillä ki-
viretkillä kukin kerho voi opastaa ja hankkia keräilyluvat
alueensa kohteille. Näin pystytään järjestämään retkiin use-
ampia hyviä kohteita.

Nuorison omaehtoinen innostus korukiviin ei sekään ole
katoamassa. Noora Eklundin kaunis ametistitarina kivien
merkityksestä hänelle itselleen antaa alalle tulevaisuuden-
uskoa.

Ylämaan messuilla Jalokivimuseon uusitut näyttelyvitriinit korukivineen kiinnostivat kai-
kenikäisiä vieraita. Vitriinit ovat GTK:n Kivimuseosta, joka lopetettiin viime vuoden lopul-
la. Kuva: Kari Kinnunen



4 Kiviharrastajan Kuvalehti

Y

L A P I N K U L L A N  L E G E N D A T  1 0

Seppo J. Partanen

Pekka jättää jäähyväiset
Lemmenjoelle

ksinäisten elinkautis-
ten – elämän evakko-
jen – aikaa Lemmen-
joella oli kestänyt pa-
rikymmentä vuotta.

Minun, tämän jutun kirjoittajan, kul-
takuume alkoi tuon ajan lopulla, ke-
sällä 1968. Tutustuin silloin kultapu-
rojen harvoihin asukkaisiin. Isolan Jas-
ka, Raumalan Nipa, Korhosen Yrjö,
Nevalaisen Veikko, Pihlajamäen Heik-
ki ja muutama muu olivat erämaan va-
kituisia asukkaita. He saivat elää omas-
sa rauhassaan, käväisivät joskus naapu-
rissa, kuten Jaska kerran teki. ”Unoh-
tuiko sinulta jotakin, kun taas tulit”,
leukaili Nipa. Edellisestä käynnistä oli
kulunut 2–3 vuotta.

Retken tuloksena syntyi ensimmäi-
nen kirjaseni ”Lemmenjoen kulta-
maat”. Halusin sillä taltioida ja elvyt-
tää ainutlaatuisen elämänmuodon,
joka näytti katoavan kokonaan histo-
rian hämärään. Sama ajatus heräsi
muillakin. Yrjö ja Nipa muuttivat
Lemmenjoelta Tankavaaraan ja perus-
tivat kultakylän, kultahistorian kun-
niakkaita muistoja kunnostettiin kaik-
kialla. Kullankaivu nousi kiinnostavak-
si jutunaiheeksi, Viljo Mäkipuro jul-
kaisi vuonna 1975 kirjan Kulta Lap-
pia ja kullankaivajia, aloitettiin kullan-

Pekka Itkonen ripustaa rukkaset naulaan, kerää muistot
ja jättää jäähyväiset kullankaivulle. Hän on nähnyt ja
tehnyt Lemmenjoen kultahistoriaa yli 40 vuotta. Tänä
aikana uusi sukupolvi valloitti kultapurot, oppi veteraa-
neilta kullankaivun taidot, löysi kultataskut ja isommukset
jänkämaiden alta, vaihtoi lapiot kaivinkoneisiin ja
huuhdontarumpuihin, kärsi byrokratian koukeroista,
taisteli kaivuoikeuksista, voitti ja lopulta hävisi. Takana
on 40 kiloa kultaa, mittaamaton määrä muistoja, koke-
muksia ja ystäviä. ”Kullankaivun saldo on positiivinen,
sain siltä paljon”, kuittaa Pekka elämäntarinansa.

huuhdontakilpailut,
perustettiin kultamu-
seo.

Tästä alkoi uusi vai-
he kultahistoriassa,
purojen rannat alkoi-
vat nähdä uusia kulki-
joita. Yksi heistä oli
Pekka Itkonen, viinuri
hotelli Palacesta Hel-
singistä. Hän tarttui
ensi kerran vaskooliin kesällä 1974
Antti Jomppasen valtauksella Morga-
mojalla. Pari vuotta myöhemmin hän
tuli uudelleen Lemmenjoelle elämän-
kumppaninsa Pirjo ”Piipa” Lainesalon
kanssa. Vanhojen kultamiesten tapaa-
minen koukutti lopullisesti kullankai-
vun pariin.

LAPIO
VAIHTUI KONEISIIN

Pekka lupautui Flinckin Atoksen ren-
giksi Morgamin sivupurolle Kotaojal-
le 1977. Lähistöltä Heikkilänojalta löy-
tyi oma valtaus. Paikka tuli tutkittua
tarkoin 5–6 vuodessa kolmella eri val-
tauksella. Eläminen pressukämpässä ja
vähäinen kullan tulo pakottivat miet-
timään paikan vaihtoa. Suurin hippu
Heikkilänojalla painoi vain 0,25 gram-
maa.

Salosen Pekka vihjaisi kyläillessään,
että Miessin Pihlajamäessä on vapautu-
massa kultamaa. Koehuuhdonta siellä
antoi kullan merkin jokaisella vaskauk-
sella ja tästä alkoi uusi elämänvaihe
1984. Kesä tehtiin työtä perinteiseen
tapaan lapiolla, rännillä ja vaskoolilla.
Talvella rakennettiin pieni, kauhalla
itseään liikuttava kaivuri sekä pesulai-
te kullan erottelemiseksi. Se vaihtui
parin vuoden päästä pyörivään erotte-
lurumpuun. Pekka käytti koneita, Pii-
pa piti huolta kodista ja korukivistä
aluksi vain kesälomillaan, vuodesta
2009 lähtien koko kesän.

Ravintolatyöntekijästä tuli ammat-
timainen kullankaivaja omasta tahdos-
taan ja ystävien neuvomana. ”Pari ke-
sää piti opetella koneiden käyttöä, ho-
telli- ja ravintolakoulussa ei kaivostoi-
minnan oppikirjoja ollut”!

Kullan ja kvartsin sekahippu, 1,5 cm, Miessijoelta. Löytäjä
Pekka Itkonen. Kuva: Kari Kinnunen
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Entisen valtauksen viereen hankit-
tiin uusi vuonna 1991 ja ryhdyttiin Sa-
losen Pekan kanssa hakemaan yhteistä
kaivospiiriä. Lemmenjoen kaivajat yh-
distivät valtauksiaan kaivospiireiksi tur-
vatakseen työrauhan ja työmaansa py-
syvyyden viranomaisten mielivaltaisil-
ta tuntuvia määräyksiä vastaan. Kaivos-
piiri Pihlajamäki-Klondyke sai alkun-
sa 1993. Metsähallitus teki heti vali-
tuksen kaivospiiristä ja asia vietiin Kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaista-
vaksi. Prosessi kesti neljä vuotta ja 1997
oikeus päätti, että kaivospiiri pysyy sel-
laisena kuin sitä oli haettu, paitsi yksi
osa siitä määrättiin lapiokaivualueek-
si.

Täysillä töihin uudemmalla kone-
kalustolla päästiin neljän vuoden tais-
telun jälkeen. Ami Telilältä ostettiin
kaivinkone, rumpupesulaite, voimalai-
tos, letkut, sähkökaapelit ja paljon
muuta. Suhteellisen rauhallista ja te-

Kullankaivaja Pekka Itkonen (istumassa) ja yhtiökumppaninsa ekonomi
Pekka Salonen Pihlajamäki-Klondyken kaivospiirillä Lemmenjoen Miessi-
joella kesällä 2000. Kuva: Liisa Hertell

Pekkojen Itkonen & Salonen perustamalle
Pihlajamäki-Klondyke -kaivosyhtiölle pai-
natettiin 2000-luvun alussa oma postikort-
ti. Tehtävä annettiin Liisa Hertellin suun-
niteltavaksi. Pekka Itkosen toivomus oli, että
kortissa pitäisi näkyä ajatus, että ”sateen-
kaaren päästä löytyy ämpärillinen kultaa”.
Kuvan taustalla Lemmenjoen maisemaa.
Kuva: Liisa Hertell

Pekka Itkosen Pihlajamäki-Klondyken kai-
vospiiriltä Miessiltä löytämä suurin hippu
painaa 40 grammaa. Pekka löysi sen 12.8.
2001. Hippu nimettiin Jellonaksi, koska
yhdennäköisyyttä eläinten kuninkaaseen oli

havaittavissa. Hippu on litteä ja näyttävä. Sen mitat ovat 5 cm x 2 cm.
Molemmille Pekoille – Itkonen & Salonen – painatettiin Kaivosyhtiö Pihla-
jamäki-Klondyken nimissä käyntikortti, jonka etupuolella komeilee Jellona-
hippu luonnollisessa koossaan. Jellona jäänee suurimmaksi kaivospiiriltä
koskaan löydetyistä, ellei tänä kesänä, ennen kuin ensi vuonna 2020 laite-
taan pillit pussiin, löydy suurempaa. Kuva: Liisa Hertell
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hokasta työaikaa kesti toistakymmen-
tä vuotta. Kultaa tuli hyvin ja 2006
hankittiin uusi 28 tonnin kaivinkone.
Kaksi 40 gramman kultahippua ui
Miessin jängän alta kultahistorian hip-
pulistalle. Kullan kokonaismääräksi

koneavusteisena Pekka arvioi runsaat
40 kg.

Yhtiökumppani Pekka Salonen kuo-
li keväällä 2012. Pirjo ja Pekka jäivät
historiallisen Miessimaan kuvernemen-
tin haltioiksi, asuivat omassa kämpäs-

sään ja pitivät huolta tyhjäksi jäänees-
tä kuvernöörin turvekämpästä. Salo-
nen oli hankkinut kuvernementin hal-
tuunsa Heikki Pihlajamäen kuoltua
tammikuussa 1989.

Pihlajamäen kämppämiljöö jäänee

Pekka Itkosen Piipa-vaimolleen 50-vuotislahjaksi suun-
nittelema kultakoru, jossa Pekan löytämien  Lemmenjoen
kultahippujen välissä on viisi Pekan itse pyöröhiomaa
Lemmenjoen kultamaiden granaattia. Korun on valmis-
tanut kultaseppä Arto Kangasniemi. Kuva: Liisa Hertell Pekka ja Piipa kämppänsä ovella Miessillä kesällä 2011. Kuva: Ilkka Ärrälä

Vuoden 2011 Pekanpäivillä Miessillä 29.6. juhlistettiin Pihlajamäen kuvernementissa  Rapelin Martin kuuskymppisiä. Miessinmaan
lipunnostossa etuvasemmalla Pekka Salonen ja hänen takanaan Pekka Itkonen. Lippua pitelemässä 60-vuotissankari Martti Rapeli. Takana
kämpän edustalla näkyy osa juhlakansaa: Risto Telilä (ylävasemmalla) ja Mika Telilä (yläoikealla). Kuva Ilkka Ärrälä
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Pihlajamäen kämppä kuvattuna heinäkuun lopulla 2012, kolme kuukautta Pekka Salosen
kuoleman jälkeen. Kämpän edellinen omistaja oli Lemmenjoen ”elinkautinen”, kullankaivaja
Heikki Pihlajamäki, joka ”Miessinmaan kuvernöörinä” myös tunnettiin. Hänen kuoltu-
aan vuonna 1989 kämppä siirtyi Heikin tekemällä testamenttilahjoituksella Salosen Pekan
haltuun. Kuva: Jouko Noukka

Kolme Pekkaa Pihlajamäen pihakeinussa:
Itkonen (vas.), Salonen ja Turkka. Kuva Pir-
jo Lainesalo

Lapin Kullankaivajain Liiton hallin-
taan samalla tavalla kuin Isolan Jaskan
kämppä alavirran puolella. Vihreää va-
loa suunnitelmalle on saatu Metsähal-
litukselta ja Lapin Kullankaivajain Lii-
tolta.

ELÄVÄ KYLÄYHTEISÖ

Lemmenjoesta kasvoi uuden vuositu-
hannen alussa elävä ja yhteisöllinen
kylä, vastakohta viimeisten elinkautis-
ten ajalle. Taistelu kaivuoikeuksista li-
säsi yhteenkuuluvaisuutta. Sana tapah-
tumista kiersi nopeasti, vaikka matkaa
kultapurojen välillä on kilometrikau-
palla. Kylätoimikunta järjesti yhteisiä
kutsuja, Pekanpäiviä juhlittiin kesä-
kuun 29. päivänä vuorotellen Salosen,
Itkosen ja Turkan isännöimänä. Suu-
ren kultahipun löytyminen kokosi vä-
keä laajalti jakamaan löytäjien riemua.
Jäkäläpään ja Martin Iiskon kirjastot,
kivetyksenä maasta erottuvat ”puhelin-
kioskit”, keväiset tavaroiden yhteiskul-
jetukset, ovat oleellinen osa viime vuo-
sikymmenien kultahistoriaa.

Safiiri Miessiltä, Pihlajamäki-Klondyke -kaivospiiristä. Kiven paino  0,7 karaattia, 4,8
mm. Löytäjät Pekka Itkonen ja Pirjo Lainesalo. Kuva: Kari Kinnunen

Kultahipun jäljennös. Alkuperäisen hipun
paino 17 g. Pekka Itkonen löysi hipun Lem-
menjoen Miessijoelta 7.8.1990. Kuva: Pent-
ti Karhunen, GTK, Geokuvat
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Valokuvaaja Ilkka Ärrälä ja
toimittaja Seppo Kummala teki-
vät Lemmenjoesta upean kuva-
teoksen ”Onnen hippuja, aika-
laiskuvaa Lemmenjoen kulta-
mailta”. Kirja ilmestyi vuonna
2011 ja on mainio kuvaus ihmi-
sistä, elämästä, tapahtumista,
perheistä lapsineen, yksinäisistä
puurtajista, isoista kultahipuis-
ta kultapuroilla silloin, kun kaik-
ki oli hyvin ja tulevaisuus lupasi
vielä parempaa.

Se aikakausi on pian ohi ja on-
neksi se on tallennettu kirjoihin,
videoihin, valokuviin, muistoi-
hin. Yksi kirjan kuvista herättää Pekka
Itkosessa niin kipeitä muistoja, että
kuvasuurennos oli pakko kätkeä näky-
mättömiin. Kuvassa kaksi Pekkaa ja
Piipa istuvat kahvilla Miessin kämpän
pihalla ja toinen Pekoista on siinä hy-
myillen matkalla pois tästä maailmas-
ta.

MUISTOKS TULEVAIN…

Lehti Lemmenjoen kultahistoriassa
kääntyy alkavan kesän jälkeen. Koneet
katoavat, väki vähenee, paikkoja mu-
seoidaan, entisöidään, hävitetään. Ke-
sää 2020 odotetaan jännityksellä ja pe-
lolla. Monet lähtevät vapaaehtoisesti,
toiset uhkaavat jäädä kotiinsa konei-
neen.

”Asennoidutaan niin, että aletaan
panna pillejä pussiin. Maisemointi al-
kaa. Tuohon tulee museoalue, johon

vanha Åkerman ja pesulaite jää-
vät muistoksi”, sanoo Pekka It-
konen Seura-lehdelle antamas-
saan haastattelussa.

Metsähallitus avasi 2018
Lemmenjoella historiallisen kul-
tareitin. Sen varrella on muisto-
ja myös viime vuosikymmenien
konekaivusta opastauluineen.
Miessinmaa on yksi kultareitin
vaikuttavimmista kohteista. Yksi
sen tapahtumarikkaimmista
kohteista on Heikki Pihlajamä-
en muistoa kantava Kuvernöö-
rin virasto. Turvekämpän raken-
si aikanaan Niilo Ranttila, yksi
Lemmenjoen kullan löytäjistä,
joka teki elämäntyönsä kansal-
lispuiston opasvalvojana. Heik-
ki sai paikan haltuunsa 1950-lu-
vun alussa tehden paikasta hal-

litsemansa ”kuvernementin viraston”.
Pekka ja hänen elämäntarinansa so-

pisi hyvin museoitavaksi jälkipolville
Lemmenjoen kultahistorian vilkkaim-
mista ja tuottoisimmista vuosikymme-
nistä. Jututin häntä 1980-luvun alus-
sa kansainvälistä mainetta saaneessa ra-
diodokumentissa ”Oikotie vai elämän-
tapa”. Siinä Pekka kertoo Palace-hotel-
lin ravintolan työkiireiden keskellä kai-
puusta Lemmenjoelle. Nuori kullan-
kaivaja raapi silloin Heikkilänojan vä-
häisiä kultamurusia perinteisellä taval-
la. Ammattitaito kasvoi, lapio vaihtui
koneisiin, kultamäärä lisääntyi, siitä
tehtiin koruja ja luotiin myyntiverkos-
to. ”Kullasta sai leipää, hoidettiin elä-
kemaksut ja luotiin perusta tulevaisuu-
delle”, muistelee Pekka kasvun vuosi-
kymmeniä.

Muutama kesä kuluu kultatyömaan
maisemointiin, sitten Pekka lähtee
Lemmenjoelta. Kultapurojen muistot
eivät kuitenkaan hänestä lähde vaan
nousevat mieleen kalastaessa ja golfa-
tessa Helsingin Vuosaaren rannoilla. 

Jalozirkoni Miessiltä Pihlajamäki-Klondyken kaivospiiristä, 7,7 mm, 0,6 g. Tällaiset zir-
konit muistuttavat suuresti granaatteja. Löytäjä: Pirjo Lainesalo. Kuva: Kari Kinnunen

Pekka ja Pirjo ihailevat Pihlajamäki-Klon-
dyke-kaivospiiriltä löytämäänsä 11 mm:n
kokoista safiiria. Kuva: Kari Kinnunen

Pekka Itkonen Lemmenjoella 1970-luvun lopulla
lapiokaivajana  – silloin kun kullankaivuhuuma
hänellä alkoi – vaihtuakseen myöhemmin ammat-
timaiseksi kullankaivutoiminnaksi ja päättyäkseen
lopullisesti vuonna 2020, josta alkaen uusi kaivos-
laki kieltää koneellisen kullankaivun Lemmenjoen
kansallispuiston alueella.
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Miessin Pihlajamäki-Klondyken hieman oudompien hippujen luokkia. Hiput keräsi Pekka Itkonen. Kuva: Kari Kinnunen

A: Kullan ja kvartsin muodostamat sekahiput. Tämä on yleisin Lapin sekahipputyyppi. Ne kertovat kvartsijuonien yleisyydestä kullan
emäkivilajina. Kulta on niissä karkearakeista. Kvartsi on harmaata tai rautapitoisten liuosten ruskeaksi värjäämää.

B: Kullan ja rautaoksidien yhdistelmät. Tämä on toiseksi yleisin sekahipputyyppi Lapissa. Näissä hipuissa muut mineraalit, paitsi kulta,
ovat muuttuneet rautaoksideiksi hydrotermisesti tai rapautumisessa. Lisäksi tässä tyypissä voi olla hematiitin ja kullan yhdistelmäkiveä.
Kulta on näissä hienorakeisempaa kuin kvartsin kanssa esiintyessään.

C: Limoniitilla silautuneet hiput. Rautasaostumaa esiintyy jo pyöristyneiden hippujen pinnoilla. Saostumat kertovat hipun vaiheista maa-
perässä ja vähäisestä kulumisesta viimeisessä kuljetusvaiheessa. Pinnan tummanruskeat saostumat kuluvat nopeasti pois, paitsi koloista.

D: Kovettunutta maa-ainesta on näissä hipuissa tiukasti kiinni. Aines esiintyy tavallisesti hyvin pyöristyneen hipun joillakin pinnoilla ja
koloissa. Tällainen jäänne voi kertoa hipun vaiheista varhaisemmissa maaperän kerrostumissa, jotka ovat jo kuluneet kokonaan pois.
Tavallisimmin ne kuitenkin kertovat hyvin kovettuneesta paikallisesta moreenista, jossa on ollut rautasaostumaa hippupitoisessa osassa.

E: Harvinaiset kullan kivilajihiput. Tässä yksittäisessä hipussa näyttäisi olevan kultaa vihreäkivessä. Se saattaa kertoa tämän hipun emä-
kallion sijainneen granuliittialueen ulkopuolella, lounaassa päin. Varmuus saataisiin vasta laboratoriotutkimuksilla esimerkiksi elektroni-
mikroskoopin kemiallisella analytiikalla. Kivilajihiput ovat geologeille tärkeitä viitteitä kullan lähtöalueista. Yksittäiset hiput eivät kuiten-
kaan kerro, mistä valtaosa irtokullasta on peräisin. Sitä varten pitää kiinnittää huomiota nimenomaan kaikkein yleisimpiin hipputyyppei-
hin.

F: Kiteiset hiput. Dendriittinen eli puumainen kidekasvettuma (alin hippu), kidemuotoinen (ylhäällä oikealla) ja negatiivisten kiteiden
kooste, kuin valos kullan vierestä pois rapautuneista kiteistä (ylhäällä vasemmalla). Kiteiset hiput kertovat kullan synnystä avoimiin kuu-
miin vesitäytteisiin tiloihin, syvällä kallioperän halkeamissa. Kalliossa niitä ovat ympäröineet ja suojanneet muut mineraalit kuten vaikka-
pa kvartsi tai karbonaatti. Kun ympäröivät hipun muut mineraalit rapautuvat maaperässä pois, voi jäljelle jäädä kauniin kidemuotoista
kultaa.

Pekka Itkosen keräämiä kullan erikoishippuja

Kari Kinnunen

Tarkastelin vuonna 2014 Pek-
ka Itkosen vuosien varrella pus-

sittamia kullan erikoishippuja Miessin
Pihjalamäki-Klondyken kaivospiiriltä.
Luokittelin niitä stereomikroskoopilla

päätyyppeihin. Useimmat hiput olivat
varsin tyypillisiä Lemmenjoen alueen
epäpuhtaita niin sanottuja sekahippu-
ja. Mutta joukossa oli muutama har-
vinaisuuskin. Tämä luokittelu julkais-

tiin Prospäkkärissä 2/2014, mutta se
on hyvä esittää myös Mineraliassa.

Tällä tavalla erikoisimpia hippuja
ryhmittämällä saa jonkinlaisen mieli-
kuvan kullan alkuperätyypeistä. Suu-

rin osa hipuistahan on
pieniä, pyöristyneitä
ja litistyneitä pelkän
kultametallin hitusia.
Emäkivistä kertovat
piirteet ovat pienim-
mistä vain elektroni-
mikroskoopilla löy-
dettävissä, eivät silmä-
määrin.

Sekahippujen tar-
kempi selvitys vaatii
tietysti laboratoriotut-
kimuksia, kemiallisia
ja isotooppiasteelle
ulottuvia analyysejä ja
mineraalimäärityksiä
mikroanalysaattorilla.
Jo optisella tarkaste-
lulla saa hipuista
kumminkin paljon
irti. 
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Lemmenjoen kulta on kokenut mon-
ta värikästä vaihetta pitkän historiansa
aikana. Tunturit ja niiden välissä vir-
taavat purot ovat nähneet monenlaisia
kaivajia ja kulkijoita, kuolemaa ja epä-
toivoa, iloa ja riemun kiljahduksia yli
150 vuoden ajan. Nyt historian lehti
on kääntymässä. Neljä vuosikymmen-
tä jatkunut hyörinä kultapuroilla hil-
jenee ja ammattimainen kullankaivu
päättyy. Odotettavissa on melkoista
dramatiikka heinäkuun alusta 2020
alkaen, jolloin koneiden pitäisi vaieta
ja kaivospiirien kadota.

Seppo J. Partanen

Lemmenjoen
lyhyt historia

Lemmenjoen nimen on sanottu tar-
koittavan ”lämmintä jokea” ja olevan
väännös saamenkielestä. Se ei pidä
paikkansa, sanovat saamen tuntijat.
Sanan alkuperää ei tiedetä, kuten on
monen muunkin Lapin nimen kohdal-
la. Kultahistoriaan Lemmenjoki tuli
ensi kerran 1867, kun Lapin kruunun-
vouti Konrad Planting mainitsee sen
kirjeessään vuorihallitukselle niiden
jokien joukossa, joiden kultapitoisuus
kannattaa tutkia.

Kultaryntäys syttyi keväällä 1870 ja
viranomaiset ryhtyivät myöntämään
kullanetsintälupia. Vajaasta sadasta lu-

vasta vain yksi kirjoitettiin Lemmen-
joelle helsinkiläiselle insinöörikaptee-
ni Henrik Tallgrenille. Hän oli tullut
kultamaille veljensä Johanin ja perä-
mies Fredrik Grönholmin kanssa. Mo-
lemmat olivat saaneet tuottavat työ-
maat Ivalojoelta. Grönholm oli hake-
nut oppinsa kullankaivussa Kaliforni-
an Eldoradossa ja hänen asiantunte-
muksensa etsinnässä lienee ollut kan-
nattavampaa kuin kullan kaivaminen.

Vuonna 1870 Henrik Tallgrenille myönnetty
kullanetsintälupa Lemmenjoelle.

Rakkakivikkoa tunturikurussa Lemmenjoen Miessillä. Taustalla kullan
konekaivutyömaa heinäkuussa 1991. Kuva Ari Karttunen, GTK, Geokuvat

10 Kiviharrastajan Kuvalehti
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Grönholm lähti kesällä tutkimaan
uusia kultamaita Tallgrenin luvan ja
työmiesten kanssa. Hän jätti pari mies-
tä Lemmenjoen puroille ja jatkoi kah-
den muun kanssa Tenojoelle pietarilai-
sen liikemiehen rahoittamaa kultatut-
kimusta toteuttamaan. Kultaa ei löy-
tynyt riittävästi.

Lemmenjoki nousi uudelleen kul-
tahistoriaan 1900-luvun alussa ja sin-
ne syntyi yli 70 valtausta. Kulta jäi
nytkin löytämättä, sillä se on syvem-
mällä kuin Ivalojoen varrella. Ryntäys
hiipui muutamassa vuodessa ja jäljelle
jäi tarina Gumsen Kallesta, joka hui-
jasi Inarin kauppiaita näyttämällä heille
hyvät kultamaat.

Yksinäisiä kullanetsijöitä, geologeja
ja huhuja kullasta liikkui vuosikymme-
niä, mutta vasta sotien jälkeen Lem-
menjoen kulta lopulta löytyi. Uula,
Veikko ja Niilo Ranttila löysivät lupaa-
vasti kultaa Morgamojan alajuoksulta
tutkittuaan sitä ennen jokilaaksoa ja
Vaijoen rantoja, joihin yli 40 vuotta
aiemmin oli tehty paljon valtauksia.

Seuraavana vuonna kultaa löytyi
enemmän ja muutama uusi yrittäjä il-
mestyi jaolle. Joukko alkoi kasvaa ja
vuosina 1948–1950 koettiin kultaryn-
täys; toistasataa miestä ja naista työs-
kenteli kymmenillä kultavaltauksilla.
Lemmenjoki nousi koko Suomen tie-
toisuuteen Petronellan, Kullervo Lin-

nan, elokuvien, kirjojen ja lehtijuttu-
jen siivittämänä.

Kultaryntäys hiipui nopeasti 1950-
luvun alkuvuosina. Syynä oli kullan
hinnan lasku, erämaan armottomuus,
liian kova työ ja vähäinen tulos, elä-
män ja työn saannin helpottuminen
Suomessa. Jäljelle jäivät sitkeimmät
”elinkautiset” kultahistorian jatkuvuu-
den vartijoiksi. Hiljaisuutta kesti lähes
neljännes vuosisata.

Lemmenjoen kansallispuisto perus-
tettiin 1956 ja kullankaivualue rajat-
tiin sen ulkopuolelle. Puistoa laajennet-
tiin 1971 ja toisen kerran 1981, jol-
loin siitä tuli maamme suurin, 285 790
hehtaarin kokoinen. Kullankaivun lu-
vattiin jatkuvan entiseen tapaan, mut-
ta järjestyssäännöillä ja monilla muilla
hallinnollisilla toimenpiteillä työtä py-
rittiin rajoittamaan konekaivun osal-
ta. Kullankaivajat ryhtyivät vastusta-
maan rajoituksia ja käräjöimään oi-
keuksistaan. Kiista nousi julkisuuteen,
aiheutti eduskuntakyselyn ja lopulta
päätyi kullankaivajien hyväksi oikeu-
den päätöksissä.

Kiista jatkui 1990-luvulla. Uusia
lakeja ja määräyksiä annettiin, riitoja
ratkottiin korkeimmassa hallinto-oi-
keudessa, työmaat seisoivat, poliisit
kuulustelivat. Kullankaivajat ryhtyivät
muuttamaan valtauksensa kaivospii-
reiksi turvatakseen työrauhan. Kaivos-
piiri on voimassa niin kauan kuin
omistaja haluaa pitää sitä ja se on myös
myyntikelpoinen.

Useita valtauksia yhdistämällä luo-
tiin pohja yhteistyölle ja ammattitai-
don kehittämiselle. Se tuotti tulosta;
isoja kultahippuja löytyi, vuosittainen
kultamäärä kasvoi moninkertaiseksi ja
uusi vuosituhat toi ammattimaisen
kullankaivun osaksi kultahistoriaa.

Kaikki näytti hyvältä kunnes odot-
tamaton kuolinisku tuli 1.7.2011 voi-
maan astuneen kaivoslain myötä. Kaik-
ki kullankaivun kaivospiirit lakkaute-
taan ja konekaivu kielletään kansallis-
puistossa. Kaivospiirit on muutettava
kullanhuuhdontaluviksi. Päätös koskee
myös lapiokaivuuta eli kullankaivu ja
kullanhuuhdonta on kaivoslaissa ero-
tettu aivan oman lupamenettelyn alai-
seksi.

Konekaivu Lemmenjoen kansallis-
puistossa päättyy 1.7.2020. 

Ylitarkastaja Herman Stigzeliuksen kartta Lemmenjoen valtauksista 1950-luvulla.

KARTTA
Lemmenjoen kulta-alueesta
Laatinut ilmavalokuvien perusteella
tri Herman Stigzelius
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G
eologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) geolo-
giset kokoelmat ja nii-
hin perustuva näyttely
Espoon Otaniemessä

on ollut jo pitkään kiviharrastajille tär-
keä vierailun kohde. Samalla on pääs-
syt tapaamaan tuttuja asiantuntijoita
ja kysäisemään kivistä ja mineraaleis-
ta. GTK:n muutto uusiin toimitiloi-
hin (Vuorimiehentie 5) ja kokoelmien
kohtaloon liittyvät kysymykset ovat as-
karruttaneet harrastajia.

Päätin siis ottaa asiasta selvää ja vie-
railla Otaniemen uusissa tiloissa ja uu-
dessa Geo/on -näyttelyssä ystäväni, geo-
logi Jukka Konnunahon opastuksella.
Huomasin kuitenkin nopeasti, että
GTK haluaa yhä esitellä suomalaisia
kivilajeja, mineraaleja ja korukiviä vie-
railijoille.

Huolena on ollut pari viime vuotta
pelätty GTK:n ja yliopistojen näytte-
lytoiminnan supistuminen monestakin
syystä, joista raha lienee se merkittä-
vin. Mineraliassa tästä on kirjoitettu
jatkuvasti viime vuosina. Museot ja

Geologian tutkimuskeskuksen

näyttelytoiminta eivät tuo laitoksille
suoraa tuloa, vaikka niillä on kiistaton-
ta opetuksellista ja imagoarvoa. Myös
kokoelmat ja tilat sekä niiden asianmu-
kainen hoito aiheuttavat toimijalle
merkittäviä kustannuksia.

Kaikesta huolimatta on yleisesti to-
dettava, että Suomessa puhtaasti mi-
neralogisten kokoelmien suhteen tilan-
ne on valitettavan huono, jo vertailles-
sa tilannetta naapurimaihimme. GTK

halusi ja rakennutti onneksemme uu-
teen toimitaloon laajasti geologiaa esit-
televän modernin Geo/on-näyttelyn.
Vaikka kivi- ja mineraalinäytteiden
määrä on vanhaan verrattuna vähen-
tynyt, on kattaus saatu edustavaksi, ja
näytteet on pyritty sitomaan geologi-
seen kerrontaan, joka elävöittää koko-
naisuutta. Nyt voi huojentuneena to-
deta, että Geo/on-näyttelystä lopulta
tuli torjuntavoitto.

Uuden näyttelyn koonneeseen työ-
ryhmään valittiin onneksi mineraaleja
ja kivinäytteitä erinomaisesti tunteva
ja arvostava geologi Jukka Konnunaho,
joka onkin monelle harrastajalle tuttu
vuosikymmenten varrelta. Hän vasta-
si näytteiden valinnasta yhdessä näyt-
telykonkari geologi Tapani Tervon
kanssa.

Jukka Konnunaho vastaa nykyään
myös GTK:n museokokoelmista sekä
niihin liittyvistä asioista. Näin koko-
elmat ovat tältä osin hyvässä hoidossa.
GTK:n kokoelmat ovat toimitilaratkai-
sun myötä osittain luovutettu Luo-
mukselle, jossa näytteille oli tarjolla va-

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

GTK:n uuden toimitalon aulassa on Tauno Parosen jalokivikokoelma,
ja Geo/on-näyttelyn tilat sen takana. Pallokivilevyt ovat kiertäneet kai-
kissa aikaisemmissa GTK:n Kivimuseon sijoituspaikoissa. Vitriinin pää-
dyissä uutuuksina ovat upea Brasilian ametistionkalo ja esimustekala-
fossiili Ahvenanmaalta. Parosen vitriinistä otos pikkukuvassa.

Geologi Jukka Konnunaho ja ällistyttävän
komea ja harvinainen Tervolan stromato-
liittikivi.

näyttely: Geo/on
uusi geologiaan pureutuva
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Geo/on-näyttelyssä mineraalinäytteet ovat kookkaita ja näyttä-
viä. Ne on järjestetty vielä asiantuntevasti hyllyihin nimikyl-
tein varustettuna.

Myös kivilajinäytteet ovat kookkaita ja kertovat todellakin maa-
pallon geologiasta.

Infografiikka ja kivinäytteet on saatu yhdistettyä näytteisiin in-
nostavasti ja opetuksellisesti.

Geologian merkitys on näyttelyn pääteema ja sitä Jukka Kon-
nunaho korostaa.

Kansannäytetoiminnasta on laajat esittelyt. Aikaisemmista
GTK:n Kivimuseoista ja Geonäyttelystä tämän toiminnan esit-
telyt puuttuivat.

1

2

3

4

5

Suomen kaivoshistorias-
ta ja kullanhuuhdonnas-
ta on infotaulut malmi-
näytteineen ja kultahip-
pujen jäljennöksineen.

Geo/on -näyttelyn vit-
riineissä on visuaalisesti
kiinnostavia näytepareja
kuten rautameteoriitti ja
metallinen antimoni,
jotka löytyvät alkuaineet
vitriinistä.

6

7

a-b
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5
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rastointiin modernit säilytysti-
lat. Kysymyksessä on kuiten-
kin kansallisomaisuus ihan vi-
rallisestikin. Näyttelykokoel-
mien lisäksi pieni osa kokoel-
mista tullaan sijoittamaan Lo-
pelle GTK:n kansalllisen kai-
rasydänarkiston yhteyteen.
Näitä näytemateriaaleja tarvi-
taan esimerkiksi vertailumate-
riaaleiksi laboratorioihin, vaih-
tuvien näyttelyiden rakentami-
seen kuin myös jatkuvasti mo-
nipuolistuvaan tutkimus- ja
näyttelytoimintaan.

Itse Geo/on-näyttelyn perus-
ta on suomalaisissa edustavis-
sa näytteissä. Vanhoista
GTK:n kokoelmista pyrittiin
siivilöimään näyttävimmät yk-
silöt mukaan. Lisäksi näyttelyä
täydennettiin Luomukselta
sekä harrastajilta tulleilla uusil-
la huippunäytteillä. Näistä voi-
taneen mainita iso ja ainutlaatuinen Ju-
kan omasta kokoelmasta saatu stroma-
toliittinäyte Tervolasta, joka miellytti
erityisesti silmääni. Myös Luomukses-
ta lainaan saatu Bjurbölen meteoriitti
ja vaikkapa klassinen Haverin kaivok-
sen kultanäyte ovat sellaisia, jotka ei-
vät jätä kävijää kylmäksi. Samoin Ta-
pani Tervon kätköistä löytynyt Urkka-
vaaran tilliittikivi on tällainen kokoel-
mien helmi.

Näyttelyssä on myös laitakariitti,
eskolaiitti, viitaniemiitti ja monia mui-
ta ensin Suomesta löydettyjä ja tutkit-
tuja mineraaleja. Lapin suurimpien
kultahippujen kopioistakin pääsivät
lopulta parhaimmat näyttelyyn.

Ikävä kyllä Luomukselta ei löytynyt
lainaksi suomalaista mammutinham-
masta. Onneksi Jukka oli aikoinaan
hankkinut Pohjanmerestä troolauksen
yhteydessä verkkoon tarttuneen yksi-
lön, jonka hampaan välissä on simpuk-
ka muistuttamassa alkuperäisestä löy-
töpaikasta. Samalla voidaan todeta
kuinka tärkeää on löytää oikeat henki-
löt oikeaan paikkaan. Nykyisen Geo/
on-näyttelyn kokoamisen osalta se on
onnistunut.

– Tehtävän jako näyttelytiimissä löy-
tyi ihan itsekseen, naurahtaa haastat-
telemani Jukka Konnunaho GTK:sta.

Jukka ja Tuure Nyholm kävivät sa-
malla lävitse kaikki GTK:n Betonimie-

henkujan ja Lopen arkistoihin kerty-
neet museokokoelmiin kuuluneet geo-
logiset näytteet. Näiden näytteiden lu-
ettelointityö on edelleen osin kesken,
mutta se pyritään saamaan valmiiksi
vielä vuoden 2019 aikana. Kuten to-
dettiin, osa näytteistä luovutettiin lu-
etteloituna Luomukseen arkistoitavak-
si. Tämä prosessi on ollut varsin mit-
tava, ja se on ollut sitä kulissien takais-
ta huomaamatonta työtä.

Suomen kiviharrastuksen ja jaloki-
venhionnan merkkihenkilön, Tauno
Parosen lahjoittama hiottujen jaloki-
vien kokoelma siirrettiin GTK:n uu-
den toimitalon sisääntuloaulaan Geo/
on-näyttelyn viereen, osaksi sitä. Paro-
sen näyttelyn kivet on nyt järjestetty
mineralogisesti kemialliseen järjestyk-
seen. Jalokivet on siten kävijän helpom-
pi löytää ja järjestely on tieteellisempi.
Niin sanotun Parosen vitriinin alaosaa
koristavat suomalaiset pallokivet, ku-
ten aikaisemmassakin näyttelyssä. Uu-
tuuksina esille on asetettu, jo taloon
sisään astuessa näkyvä, kitaansa avaa-
va ametistionkalo Brasiliasta, ja toisel-
la puolella voi ihailla esimustekalan
lonkeroita Ahvenanmaalta. Nämä
kaikki ovat kerrassaan upeita ja puo-
leensa vetäviä näytteitä.

Näyttelytila mahdollistaa myös uu-
sien ajankohtaisten aiheiden esittelyn.
Nyt kävijä voi tutustua esimerkiksi

Suomessa meneillään olevien
malminetsintäprojektien
näytteisiin. Yhteen vitriiniin
mahdollisesti sijoitetaan ajan-
kohtaisuutensa vuoksi akku-
mineraalinäytteitä. Kansan-
näytetoiminnan uudistuksista
on niistäkin viimeisteltävänä
pari taulua ja myös kiertota-
lous-teemaa haluttaisiin va-
laista lähitulevaisuudessa. Kai-
ken perusta eli kivet ja mine-
raalit sekä niiden synty on
myös huomioitu, ja tämä var-
masti tulee kiinnostamaan
koululaisia.

Kivinäytteiden ohella näyt-
telyssä on valokuvia, grafiik-
kaa ja neljä kookasta digitaa-
lista infonäyttöä. Niiden
suunnittelusta ja toteutukses-
ta ovat vastanneet Tapani Ter-
vo, Harri Kutvonen ja Jari
Väätäinen. Tämä graafinen ja

digitaalinen toteutus onkin ollut var-
sin työllistävä vaihe ja se jatkuu edel-
leen. Näyttelyn kokonaistoteutukses-
ta ovat vastanneet Tapani Tervo ja Jouni
Ylönen.

Näyttelyn nimi, Geo/on, oli GTK:n
henkilöstölle järjestetyn nimikilpailun
satoa. On hienoa, että GTK johto on
tukenut ja asennoitunut hyvin näytte-
lyn suhteen. Siitähän saavat nauttia
etenkin kansan syvät rivit ja moninai-
set asiakas- ja vierailijajoukot.

Mitä erityistä näyttelyssä on mine-
raali- ja kiviharrastajalle? Kookkaat iko-
nimaiset laatunäytteet kiinnostavat
varmasti. Ne heräävät eloon niiden
ympärille rakennetun kerronnan myö-
tä. Vanhan näyttelyn suuresta massas-
ta on nostettu huiput esiin, ja niitä on
täydennetty sopivasti uusilla näytteil-
lä. Parhaat ovat kuin Libanoniin vast-
ikään avatusta mineralogisessa Mim-
museosta. Geo/on ei kuitenkaan ole
perinteinen mineraalimuseo. GTK ei
lähtenyt tietoisesti rakentamaan mu-
seota vaan elämyksellistä näyttelyä, jos-
sa geologia on laajasti esillä sen kaikes-
sa kirjossaan.

Geo/on-näyttely on avoinna arkipäi-
visin klo 9–16 osoitteessa Geologian
tutkimuskeskus, Vuorimiehentie 5,
Espoo. Esittelyjä voi tiedustella GTK:n
Tuure Nyholmilta ja Tapani Kanano-
jalta tai geonayttely@gtk.fi 

Haverin kultakaivoksen harvinainen kultanäyte on onneksi myös
uudessa Geo/on -näyttelyssä. Tämä Tampereen seudun ainut-
laatuinen kultanäyte on jäänyt monien mieleen, sillä se oli näyt-
telyssä jo GTK:n ensimmäisessä Kivimuseossa 1950-luvulla.
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Geonäyttelyn näyttelyvitriineistä jou-
duttiin luopumaan GTK:n muuton
seurauksena. Uuden Geo/on -näytte-
lyn kokoajat pyysivät minua kysele-
mään, josko vanhoille vitriineille olisi
kivikerhoilla ja museoilla käyttöä.
Muuten arvokkaat vitriinit joutuisivat
kaatopaikalle.

Monien yhteydenottojen jälkeen eri
puolille Suomea Marko Hirvonen lo-
pulta kiinnostui vitriineistä. Hänestä
ne sopisivat Ylämaan Jalokivimuseoon.

Geonäyttelyn vitriinien
Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

uusi elämä Ylämaalla
Nyt voidaan todeta, että Marko oli

oikeassa. Vitriinit sopivat Ylämaalle
yllättävän hyvin. Kesän 2019 kivimes-
suilla vitriinit, ja niihin jo asetetut ki-
vet, saivat kiinnostuneen yleisönsä.

Vitriinien purkamisen Otaniemes-
tä, kuljetuksen Ylämaalle ja pystytyk-
sen Jalokivimuseoon hoitivat Marko
Hirvonen, Teuvo Tielinen ja Vesa Ten-
hivaara. Hommaan osallistui lisäksi
laaja joukko Ylämaan jalokivikylän
ammattilaisia. 

Marko Hirvonen, kiviharrastajain hyvin
tuntema Ylämaan jalokivikylän moniala-
yrittäjä, on lopputulokseen tyytyväinen. Vit-
riinien asentamiseen tarvittiin monta rius-
kaa miestä ja paljon osaamista, sillä uusit-
tua kivilattiaa piti samalla suojata.

Geonäyttelyn vitriinit istuvat yllättävän hyvin Ylämaan Ja-
lokivimuseon kartiokattoiseen, pyöreäpohjaiseen päähuonee-
seen. Marko Hirvonen suunnitteli vitriinien sijoittelun sä-
teittäiseksi. Otaniemeen verrattuna paljon avarampi tila
mahdollisti näytteiden tarkastelun suuremmalle väkimäärälle.

Ylämaan jalokivimessujen ikinuorella johtajalla Esko Hämäläisellä oli hymy
herkässä, sillä hän sai Markon avulla spektroliittiensa esittelyyn entistä
paremmin valaistut vitriinit. Spektroliitin ylivertainen laatu, suhteessa ul-
komaisiin kilpailijoihinsa (Malagassy ja Intia), tulee näin paremmin esiin.
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S
uomessa on parikymmentä
kivikerhoa. Mikähän olisi
tarkka lukumäärä? Yksittäis-
ten kiviharrastajien välinen
yhteistyö on sujunut hyvin

ja se herätti ajatuksen myös kerhojen yh-
teistoiminnasta. K.H. Renlundin sääti-
ön apurahan innoittamana toimintaa
kokeiltiin Keski-Suomen kivikerhojen
kesken. Yhteisretki Viitaniemen louhok-
selle lauantaina 18.5. oli kerhoille on-

nistunut kokemus kuten kerhot seuraa-
vassa raportoivat.

 Kuopion kerho,
Kyösti Louhelainen ja Sari Kuokka
Alkusyksystä 2018 Kuopion kivikerhon
hallitus alkoi miettiä tulevan kevään ki-
vireissuja. Lähes kaikki alueen kivikoh-
teet oltiin jo käyty ja haluttiin uusia koh-
teita. Kävimme keskustelua, voisiko
muiden kerhojen kanssa tehdä yhteistyö-

tä uusien kivipaikkojen etsinnässä. En-
simmäisenä meillä oli Otavan kivikerho
mielessä, koska meillä on ollut jo aikai-
semmin yhteistyötä Keski-Suomen reis-
sulla. Keski-Suomen kivikerho Korundi
oli toinen mahdollinen yhteistyökump-
pani, jo yhteisten jäsenten myötä.

K.H. Renlundin säätiön pienellä apu-
rahalla päätimme tiivistää yhteistyötä
Otavan ja Jyväskylän kerhojen kanssa.
Aiheeksi kehitimme kivikerhojen yhteis-

Yhteen (kivi)hiileen
Koonnut: Kyösti Louhelainen

puhaltamista
Keski-Suomen kivikerhojen yhteisretki
Viitaniemen louhokselle

Kivitarinoiden kertomista Viitaniemellä. Henkilöt vasemmalta: Risto Siekkinen, Seppo Lahti, Erkki Mäki, Rauno Hakoluoto, Mikko
Taskinen, Marketta Wendland ja Lothar Wendland. Kuva: Kyösti Louhelainen
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työn keskisessä Suomessa. Suunnitelmat
tarkentuivat, ja ensimmäiseksi kohteek-
si valittiin Viitaniemen louhos Eräjärvel-
lä. Lahden kivikerho innostui kohdeva-
linnasta, kun kuuli siitä Jyväskylän ker-
holta Kätevä-Tekevä-messuilla viime
syksynä Lahdessa. Otavan kerhosta oli
mukana yksi innokas. Vihdin kivikerho
oli myös paikalla.

Kuopiosta matkalla oli kymmenen jä-
sentä, joista osa oli ensikertalaista ja pari
jo useaan kertaan paikalla käynyttä. Tu-
limme perille vasta klo 11, jolloin pai-
kalla oli täysi tohina, vesiränniä kasat-
tiin ja vettä suihkuteltiin. Etsintähom-
maa tehtiin ympäri aluetta ja useita tun-
teja, mutta saalis jäi vaatimattomaksi.
Vain muutamia kidepintaisia topaaseja
ja kvartseja löytyi korukivenhiontaan.

Seppo I. Lahti vieraili myös louhok-
sella ja kertoi omasta urastaan Viitanie-
messä. Seppo on tehnyt väitöskirjan lou-
hoksesta. Viitaniemestä tun-
netaankin nyt enemmän
mineraaleja kuin mistään
muualta Suomesta. Sepon
ympärillä kävi kova porina
louhoksella ja tulipaikalla.
Häneltä kysyttiin paljon eri-
laisten mineraalien tunnista-
misesta.

Vaikka louhokselta ei löy-
tynyt huippulaatuisia topaa-
seja tai muita arvokkaita ki-
viä, niin tärkeää tällaisella
reissulla oli nähdä muita sa-
manhenkisiä ihmisiä. Kaik-
ki iloitsivat toisten löydöis-

tä, joista osa oli hienoja mineraalinäyt-
teitä. Kun paikalla on 60 henkilöä, joil-
la on erilaista tietoa mineraaleista, niin
tiedon jakaminen edesauttaa harrastuk-
sen kehittymisessä. Yhteisten tapahtumi-
en järjestäminen on yksi tapa saada uu-
sia jäseniä ja entisiä kiviharrastajia kiin-
nostumaan enemmän tästä harrastukses-
ta. Yhteistyönä kerhojen välillä voisivat
olla myös yhteiset luennot netin välityk-
sellä sekä vierailut kerhojen välillä, esi-
merkiksi kivikohteissa ja kerhotiloissa.

 Keski-Suomen
Kivikerho Korundi,
Arto Lipponen
Komeana keväisenä lauantaiaamuna ko-
koontui 10 innokasta keskisuomalaista
kiviharrastajaa kerhotilamme eteen ja
aloitti matkan kohti Eräjärven Viitanie-
men louhosta. Louhos oli useimmille
tuttu jo aikaisemmilta reissuilta, mutta

mahdollisuus uusien löytöjen tekemi-
seen ja entisten kokoelmien täydentämi-
seen oli saanut harrastajia hyvin mukaan.

K.H. Renlundin säätiöltä saamamme
apurahan avulla olimme pystyneet suun-
nittelemaan kiviretkeä jo pidemmän ai-
kaa ja verkostoitumaan myös muihin ki-
vikerhoihin. Muitakin innokkaita keräi-
lijöitä eri kivikerhoista oli tulossa pai-
kalle, joten tiedossa oli mahdollisuus
tutustua muihin alan harrastajiin ja vaih-
taa oppia ja kokemuksia toisten kanssa.

Olimme maksaneet käyntimaksun
etukäteen, joten olimme ensimmäisten
joukossa paikalla, ja pääsimme virittele-
mään mukaan ottamaamme vesipump-
pua. Auringon pikkuhiljaa noustessa
korkeammalle ja lämmön lisääntyessä,
pääsimme kaivelemaan kiviä. Louhok-
sen ylläpitäjä oli jo päivää tai paria ai-
kaisemmin käynyt kaivamassa uusia
kuoppia louhokselle, joten pääsimme
tutkimaan myös tuoreempaa materiaa-
lia. Vaikka mielenkiintoisimmat löydök-
set tehdään yleensä sateen jälkeen hyvällä
onnella ja sattumalta, niin lisäsimme
onneamme kastelemalla kivikasoja vesi-
suihkulla. Saalista alkoikin kertyä.

Vaikka topaasin, väyryneniitin ja eri-
laisten apatiittien ja muiden mineraali-
nen löytö on aina hieno kokemus, mo-
nien kivisangot alkoivat täyttyä myös
muusta korukivimateriaalista kuten rai-
ta- ja savukvartsista. Lisäksi erilaisia hy-
välaatuisia maasälpiä löytyi louhokselta
runsaasti. Päivän edetessä ja muiden har-
rastajien kertyessä paikalle oli aika hen-
gähtää, nauttia eväitä ja vaihtaa kuulu-
misia vanhojen ja uusien tuttujen kans-
sa, ja vertailla päivän löydöksiä.

Päivän alkaessa kääntyä kohti iltapäi-
vää kaivaminen jatkui kuopilla, mutta
osa porukasta lähti kokeilemaan onne-
aan Viitaniemen louhoksen muilla kivi-
kasoilla. Koska päivä oli kaunis ja kir-
kas, oli löydösten tekeminen kuitenkin
haasteellista, joten oli viisaampaa palata
muiden joukkoon ja vesipumpun ääreen.
Päivän tasainen kivilöytöjen sarja jatkui
ja sangot alkoivatkin olla itse kullakin
täynnä. Hauskan ja anteliaan päivän jäl-
keen onnelliset ja hiukan nuutuneet ki-
viharrastajat suuntasivatkin kohti kotia
autot kohtuullisen täynnä kivinäytteitä
ensi talven korutöitä ja kivi-iltoja var-
ten.

Haluammekin kiittää Kuopion ja
Lahden kivikerhoja, sekä muita paikalla

Viitaniemen topaasia. Kuva: Arto Lipponen

Pieni väyryneniitti Viitaniemeltä. Kuva: Arto Lipponen
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Tunnelmia retkeltä,
Erkki Mäki, Kuopion kerho
Jos olisin satunnaisen kulkijan omi-
naisuudessa tai muuten vain eksyksis-
sä olleena osunut paikalle, olisin ehkä
ajatellut että taisipa tulla hiukan lii-
kaa leikittyä ja matkustelua aikako-
neella ikään kuin sata vuotta taakse-
päin. Sijainti saattaisi olla Suomen
Lapissa tai jossain Pohjois-Amerikan
takamailla suuren kultaryntäyksen ai-
koihin.

Kymmenittäin ihmisiä työn tou-
hussa maata kaivamassa. Keskellä
kumparetta oli ränni, johon vesi joh-
dettiin letkulla moottoripumpun
avustuksella vanhan louhoksen poh-
jalta. Ränniin lapioitiin maata kuin
kullanhuuhdonnassa ikään, vesi
huuhteli hienomman maa-aineksen
läpi ja kivet jäivät puhtaina ritilöihin
lähempää tarkastelua varten. Ympä-
rillä touhusi monenkirjavaa väkeä kai-
vaen ja kiviä koputellen kuin jotakin
etsien.

Kuitenkin olen tässä päivässä ja
Kuopion Kivikerhon retkellä Eräjär-
ven Viitaniemen vanhalla louhoksel-
la. Retki on yhteinen aikaansaannos
Lahden Kivikerhon ja Keski-Suomen
Kivikerho Korundin kanssa.

Reilu vuosi sitten osuin paikalle,
kun Kuopion Kivikerholla oli avoimi-
en ovien päivät. Homma alkoi heti
tuntua kiinnostavalta, olinhan jo
työni vuoksi ikäni liikkunut metsis-
sä. Tuossahan olisi mukava harrastus
eläkepäiviin. Osallistuin viime kesä-
nä muutamalle retkelle ja talvella joil-
lekin luennoille. Nämä kaikki vain en-
tisestään lisäsivät kiinnostusta harras-
tukseen.

Tällä Viitaniemen retkellä sain taas
paljon uutta tietoa korukivistä ja nii-
den etsimisestä. Oli aivan mahtavaa
istua tulilla nuotion savua haistellen
ja nokipannukahvia hörppien, kuun-
nellen kokeneitten kiviharrastajien ta-
rinoita ja asiantuntevaa puhetta. Eräs
kaverini sanoi joskus, että hän oppi
enemmän koulumatkalla kuin kou-
lussa, minulle nämä retket ovat olleet
niitä koulumatkoja.

Ja tulihan sieltä mukaan puoli lei-
pälaukullista kiviä.

olleita kiviharrastajia mukavasta ja opet-
tavaisesta retkestä. Erityisesti kiitämme
Renlundin säätiötä, joka mahdollisti ret-
ken järjestämisen ja siihen osallistumi-
semme.

 Lahden Kivikerho,
Sami Teerimäki
Viitaniemen kiviretken suunnittelut
Lahden osalta alkoivat jo marraskuussa
2018. Tuolloin onnellinen sattuma saat-
toi allekirjoittaneen ja Jyväskylän kerhon
Arto Lipposen törmäyskurssille. Pikai-
sesti messuilla keskustelimme mahdol-
lisuudesta useamman kerhon yhteisestä
kiviretkestä Viitaniemeen.

Jatkoimme asian eteenpäin viemistä
sähköpostin välityksellä kiirettä pitämät-
tä ja lopulta saimme yhteisen retken
ajankohdan loksahtamaan paikoilleen.
Heti alkuunsa ideoimme Lahden Kivi-
kerhon tuovan paikalle osaamista geo-
logien muodossa ja lisänä huuhdonta-
rännin kokeiltavaksi paikan päällä.

Aikanaan koitti se suuri päivä, jolloin
Lahdessa kokoonnuimme Askonkadun
pihamaalle. Aurinko paistoi ja linnut lau-
lelivat komiasti. Retkelle osallistui 13
henkeä ja lähdimme autoletkassa mat-
kaan. Osa retkeläisistä oli vanhoja kon-
kareita, mutta mukaan mahtui myös
ensikertalaisia. Hieman minua jännitti,
miten saamme perillä autot sopimaan
Viitaniemen alueelle, olihan matkassam-
me myös huonojalkaisia osallistujia.
Kokoonnuimme Eräjärven kivimuseon
pihaan, josta jatkoimme matkaa louhok-
selle kiemuraisia teitä. Oikeaan paikkaan

osasimme suoraan ja autotkin mahtui-
vat loistavasti.

Pian olivatkin kerholaiset levittäyty-
neet louhokselle ja aloitimme rännin
pystytyksen. Moni kävi ihmettelemässä,
että kultaako huuhdomme. Kerroimme
enemminkin pesevämme kiviä kuin
huuhtovamme kultaa. Lopputulos
huuhdonnan suhteen ei ollut mitenkään
erikoinen, mutta saimme kokemusta
roppakaupalla.

Suurimman osan ajasta vietimme to-
paasien jahdissa louhoksella, toki ehdim-
me käväistä myös jätekasoilla, joista löy-
tyi vihreää turmaliinia paremmin. No-
kipannukahvit olivat evästauon koho-
kohta, ja myös makkaroita käristeltiin
nuotiolla.

Retken löydökset jäivät hieman ta-
voitteistamme, mutta saimme kuitenkin
kaikki jotain löytöjä. Parhaimmiksi ker-
homme osalta ylsivät topaasit, turmalii-
nit ja itselläni kirkkaan keltainen sitrii-
ni. Ai niin, vielä ämpärillinen korvasie-
niä oli erään kivenkerääjän saaliina.

Kokonaisuutena retki oli onnistunut,
toki aina jää parannettavaa suunnittelun
ja toteutuksen osalle. Oli hienoa nähdä
kaikkien kerhojen pystyvän puhalta-
maan yhteen (kivi)hiileen ja tästä halu-
ankin kiittää kaikkia retkelle osallistu-
neita.

Lahden Kivikerhon puolesta haluan
toivottaa kaikki tervetulleiksi marras-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna Lah-
den Kätevä-Tekevä-messujen yhteydes-
sä oleville kivimessuille. Tervetuloa! 

Vuorikide Viitaniemeltä. Kuva: Arto Lipponen
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Kansannäytetoimistoon on viime aikoina tullut paljon
kyselyitä siitä, mihin oikeus kerätä kiviä toisen maalta
perustuu. Lähtökohtaisesti maa-ainekset kuuluvat
maanomistajalle ja niiden ottoon tarvitaan maanomis-
tajan suostumus. Kiviä voi kuitenkin ottaa vähäisessä
määrin kaivosmineraalien löytämiseksi. Tämä oikeus
etsintätyöhön ja kivinäytteiden keräämiseen omalla ja
myös toisen maalla perustuu kaivoslakiin (Kaivoslaki
621/2011). Lain mukaan näytteiden vähäinen irrotta-
minen maa- tai kallioperästä on sallittua, rajoitteena
lain seitsemännessä pykälässä mainitut alueet.

Oikeus muistuttaa jokamiehenoikeuksia. Etsintätyö
ei vaadi maanomistajan tai kaivosviranomaisen lupaa.
Yksittäisten kivinäytteiden kerääminen ei myöskään
vaadi ilmoitusta. Yksittäisiä kivinäytteitä kalliosta tai
lohkareita voi siis kerätä pienimuotoisesti, kun tarkoi-
tuksena on uusien esiintymien etsintä, mutta näyttei-
den kerääminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle
tai maanomistajalle eikä näytteenotosta saa jäädä nä-
kyvää haittaa maastoon. Vaikka ilmoitusvelvollisuutta
ei ole, on aina hyvä olla maanomistajaan yhteydessä,
mikäli se on mahdollista.

Huomioitavaa on erityisesti se, että Suomessa on
paljon vanhoja historiallisia kaivos- ja louhospaikkoja,
joiden sivukivikasat kätkevät sisäänsä mielenkiintoisia
kiviä ja mineraaleja. Vieraillessaan näissä paikoissa, on

Mistä kiviä saa kerätä
ja millä oikeudella

aina otettava ensin yhteyttä maanomistajaan ja sovitta-
va mahdollisuudesta alueella käymiseen. Luonnontie-
teellisten ja kulttuurihistoriallisten suojelukohteiden
inventointien yhteydessä vanhat kaivokset on Suomes-
sa asetettu suojelukohteiksi. Muinaismuistolain mukaan
historialliset kaivokset ovat pääsääntöisesti rauhoitet-
tuja, ei niinkään luonnonmuistomerkkien vaan ihmis-
toiminnan jälkien ominaisuudessa. Kunnioittakaam-
me siis tätä.

Mikäli kyseessä on vielä aktiivinen louhos tai kai-
vos, on oltava aina yhteydessä maanomistajaan tai ura-
koitsijaan / alueella toimivaan yhtiöön. Suomessa toi-
mii muutamia turistilouhoksia Itä-Suomessa, Keski-
Suomessa, Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla ja paikkojen
omistajien tai haltijoiden/luvan myöntäjien yhteystie-
dot löytyvät pääsääntöisesti netistä. Useimpiin on myös
pieni louhosmaksu.

Myös eri alueilla toimivat kivikerhot järjestävät ret-
kiä louhoksiin ja kaivoksiin, joten kannattaa olla yhte-
ydessä oman alueensa tai lähistön kivikerhoon.

Kaivoslaki löytyy täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2011/20110621

Linkki Ympäristöministeriön julkaisemaan Jokamie-
henoikeudet-esitteeseen: https://www.ym.fi/download/
noname/%7B1A3F4736-3223-48E6-8FD0-
A38CD8C8E544%7D/57648

Satu Hietala
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K
uukivi on yksi varhai-
simpien kulttuurien
käyttämä korukivimate-
riaali Intiassa ja Sri Lan-
kassa tuhansien vuosien

takaa. Jalo- ja korukiviä on käytetty kaut-
ta aikojen osoittamaan varallisuutta, ko-
rostaen arvokkuutta ja näyttääkseen kau-
niimmalta ja halutummalta kumppanil-
ta. Esimerkiksi Intiassa suvun varallisuus
oli sidottuna naisten koruihin. Kuuki-
vestä on uskottu myös, että sitä kantaes-
saan saa tiettyjä metafyysisiä taitoja, ku-
ten stressinhallintakykyä, joka sopiikin

tähän nykyisyyteen.
Usein kuukivi voidaan myös sekoit-

taa Kuun kiveen, joita voi löytyä harvi-
naisina meteoriitteina maapallolta, tai
NASAn Apollolentojen tuomana kivi-
materiaalina Kuun pinnalta. Kuukivi
korukivenä on kuitenkin tuiki tavallista
maanpäällistä maasälpää.

Yleisin määritelmä kuukivelle on se,
että se on vaaleaa kalimaasälpää, tarkem-
min ortoklaasimaasälpää. Sen maidon-
valkea väri ja valkoisesta vaaleansinertä-
vään vivahtava hohde tuovat kauniin vi-
suaalisen efektin valon osuessa kiveen.

Hohde syntyy kivessä olevista mikrora-
kenteista, kun valo siroaa eli diffraktoi-
tuu lähekkäin olevista kalimaasälvän ja
ohuina suotaumalamelleina olevan albii-
tin välisistä rajapinnoista. Valo siis taval-
laan taittuu kohdatessaan kahden eri tai-
tekertoimen omaavien mineraalien pin-
nan.

Gemmologiassa hohteesta käytetään
nimitystä adularisointi, joka on saanut
nimensä Sveitsin Mount Adularia (nyk.
kaupunki St. Gotthard) -nimisen van-
han kaivosalueen mukaan, joka on yksi
varhaisista kuukiven louhintapaikoista.

Kerhon kuukiviretki
Teksti ja kuvat: Satu Hietala

Tampereen Kivikerhon retkeläisiä etsimässä kuukiveä Ilmajoelta. Vasemmalla Forssan kivisheikki Timo Railamo, Leena Katajapuro, joka
kätevät louhoskärryt mukanaan tuli retkelle Lahdesta ja Kalle Rahikainen Savonlinnasta asti.

Kuin Sri Lankan kuukiveä Pohjanmaalta! Ilmajoen kuukivinäytteet ovat 1–2 cm kooltaan.
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Adularisointi tuottaa sinisen hohteen,
kun valo mennessään siroaa sironnan
keskuksena toimivien suotaumalamelli-
en läpi. Jos albiittisuotaumat ovat jää-
neet ”liian” paksuiksi, hohde on väril-
tään valkoinen. Kuukiven syntymiseksi
tarvitaan siis kahden mineraalin muo-
dostama sopiva rakenne.

Kuukivenä voidaan pitää myös pla-
gioklaasimaasälpä-oligoklaasin ja or-
toklaasin suotaumien tuottamaa kuuki-
veä. Kuukivi nimitystä on käytetty myös
labradoriittiplagioklaasista, jota kutsu-
taan sateenkaarikuukiveksi. Osa Intian
kuukivistä on tällaista labradoriittia.
Variaatioita siis löytyy kuukivissä, riip-
puen maasälpätyypeistä ja niiden suotau-
marakenteesta ja koostumuksesta. Gem-
mologiassa mineraalin nimeä ei käytetä
yleensä etuliitteenä vaan puhutaan pel-
kästä kuukivestä. Kuukivi hiotaan pyörö-
hiontaiseksi, harvoin läpinäkyviä kappa-
leita on hiottu myös viistehiontaisiksi.

Ilmajoen Välimäen murskelouhoksel-
ta löytyvä kuukivi on mineralogisesti
mikrokliinikuukiveä. Eri verkkolähtei-
den pohjalta Ilmajoen kiveä voidaan
gemmologiassa kutsua myös pelkäksi
kuukiveksi. Kuukivi itsessään on kuiten-
kin kauppanimi, jolla ei ole täysin sel-
keää sovittua yhteyttä sen täsmälliseen
mineralogiseen luonteeseen, vaan nimi-
tys pohjautuu enemmänkin sen histori-
alliseen taustaan ja kriteereihin siitä,
mikä on kiven väri ja läpinäkyvyysaste.
Välimäen kuukiven mineraloginen koos-
tumus on tutkittu GTK:ssa röntgendif-
fraktiomenetelmällä ja siitä on kirjoitet-
tu tarkemmin jo aikaisemmin Minera-
liassa (nro 1/2015) sekä Suomen Koru-

Kalliobetoni Oy:n toiminta Ilmajoen lou-
hoksella pyöri täysillä lauantainakin, jolloin
kiviretkeläiset olivat suuren Välimäen mon-
tun pohjalla etsimässä kuukiviä.

kivet -kirjassa (Hietala 2017, s. 259).

Ilmajokista kuukiveä
metsästämässä
Tampereen Kivikerhon retki 8.6.2019
suuntautui Etelä-Pohjanmaalle. Käynti-
kohteina olivat Ilmajoen Välimäki, La-
puan Kivimäki sekä Töysän Holkonky-
län Matoneva. Pääkohde oli ehdotto-
masti Ilmajoen kuukivipaikka. Kuuki-
vimäisen maasälvän, mikrokliinin lisäk-
si oli tiedossa, että louhokselta on viime
kesänä löytynyt muun muassa dumor-
tieriittia sekä kauniita tummanvioletin-
punaisia isoja granaatteja, joissa on pal-
jon lasimaisia, kirkkaita osueita. Nämä
löydöt on tehnyt Ida Huolman, joka oli
myös mukana reissussa opastamassa.

Paikka on toiminnassa oleva murske-
louhos ja käyntimme aikana myös lou-
hoksen omistaja Kalliobetoni Oy:n
Markku Alatalo oli paikalla. Hänen
mukaansa louhittavaa riittää vielä tovi
ja murskeen tilauskantaa riittää varsin-
kin tänä kesänä, sillä he ovat saaneet tuo-
tettavakseen Seinäjoelle tulevan Ideapar-
kin pohjustusrakenteiden kivimateriaa-
lin. Osa louhoksen itäseinämästä oli jo
maisemointitilassa, mutta louhittavaa
riittää vielä kiillegneissin eteläosassa.

Pegmatiittijuonet sekä niiden kontak-
tissa olevat kiillegneissijuonet, joissa kuu-
kiveä esiintyy, ovat vielä säilyneet. Päi-
vän aikana kuukivimäistä maasälpää löy-
tyi melko paljon. Monet kivikerholaiset
löysivät hyviä näytteitä ja silmämääräi-
sesti tarkasteltuina ne edustivat melko
hyvälaatuisia vaalean hohdon omaavia
kuukiviä.

Ilmajoelta matka johti vielä Lapuan

Kivimäkeen, josta haettiin hyvälaatuis-
ta sinikvartsia. Kivikerholaisten lisäksi
paikalla oli satojen verenhimoisten mä-
käräisten armeija ja perässä lentävät par-
vet hidastivat hieman ahkeria etsijöitä.
Kaikkiaan päivä oli erittäin mukava ja
hyvien löytöjen siivittämänä kaikki pää-
sivät turvallisesti kotiin aarteidensa kans-
sa.

Retkellä oli mukana Tampereen Ki-
vikerhon jäseniä paitsi Pirkanmaalta,
myös Etelä-Pohjanmaalta, Hämeestä,
Uudeltamaalta ja Savonlinnasta asti.
Myös Lakeuden Kivikerhon ja Vaasan
Korukivikerhon jäseniä oli paikalla. Ret-
keen osallistui kaikkiaan liki kolmekym-
mentä henkilöä. Tämäkin on osoitus sii-
tä, että kivikerhojen yhteistyö nykyään
on välttämätöntä, sekä hyvin innostavaa.
Se tuo myös mukanaan uusia kivistä
kiinnostuneita ihmisiä, erityisesti lapsia
ja nuoria. 

Ida Huolman löysi Lapuan Kivimäeltä si-
nikvartsin lisäksi myös rodoniitti-pyroks-
mangiittikiveä.

Kallioperässä tapahtuneet muinaiset siirrokset ovat luoneet tänä päivänäkin hyvin nähtä-
villä olevat rakenteet kallioihin. Tässä mittakaavassa ihminen vaikuttaa hyvin pieneltä.
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Halikossa asuva Noora Eklund on 23-
vuotias nuori nainen. Hän käy töissä
Salon työ- ja toimintakeskuksessa.
Noora muistelee olleensa vain kymme-
nen vuoden ikäinen, kun he lomareis-
sullaan eksyivät tieltä vuokramökkiä
etsiessään. Ja tulivat, ikään kuin sattu-
man johdattamana Lampivaaran kai-
vokselle, jossa hurahtivat ametisteihin.
Siitä lähtien he ovat ajaneet joka kesä
Lappiin, etsimään korukiviä ametisti-
kaivokselta.

Ensimmäinen ametisti
Oli kesä 2006. Varhaisesta aamusta läh-
tien oli istuttu autossa tuntitolkulla ja
ajettu kohti Lappia. Matkalla alkanut
sade ja nälkä lisäsivät Nooran ärtymys-
tä, joka alkoi koetella jo matkakump-
panienkin kärsivällisyyttä. Sattumalta
kohdalle osuneen kaivoskahvion anti-
mien houkuttelemina he päättivät pi-
tää pienen paussin, nauttia virkistävän
välipalan, sekä katsoa kartalta reitin
vuokraamalleen mökille.

Kahvion kokoustiloissa oli juuri al-
kamassa infotilaisuus, jossa matkaili-
joille esiteltiin Pyhä-Luoston tunturi-
alueen geologiaa ja historiaa. Tilaisuu-
dessa heille esiteltiin myös ametisteja
ja kaivosopas antoi vinkkejä, miten
niitä etsitään maasta, vain pientä hak-
kua käyttäen.

Luennon jälkeen he pääsivät kaiva-
maan ametisteja puoleksi tunniksi.
Noora pelkäsi määräajan loppuvan,
ennen kuin löytäisi jalokiven, ja kai-
voi siksi vimmatusti. Pelko oli turha.
Noora löysi onnenkiviensä, joka on yhä
hänen rakkaimpia matkamuistojaan.

Koko perheen harrastus
Seuraavana kesänä Eklundit palasivat
Lampivaaran kaivokselle. Pian äidin ja
tyttären kesken käytiin pientä leikki-
mielistä kisaa siitä, kumpi löytää suu-
remman ametistin.

Teksti: Jussi Malminen  Kuvat: Esa Eklund

kiehtovat Nooraa
AMETISTIT
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Tähän mennessä suurimman ame-
tistin on löytänyt äiti, Taina Eklund.
Ametisti oli lähes pienen jalkapallon
kokoinen, harvinaisen upea möhkäle.
Se oli sen kesän suurin ametistikivi.
Mutta muuten voittoja on tullut mo-
lemmille suunnilleen saman verran.

Kesällä 2011 Noora sai rippilahjak-
si ametistikorun. Se valmistettiin kives-
tä, jonka hän oli itse löytänyt. Sen li-
säksi hän sai Kaivosyhtiö Arctic Ame-
tisti Osakeyhtiön osakkeen. Osakekir-
ja kehystettiin, sillä Noora halusi ripus-
taa sen kunniapaikalle asuntonsa sei-
nälle.

Noora sanoo, että jalokivien etsimi-
nen on parasta koko asiassa. Ametis-
tin löytyminen lisää intoa kaivaa yhä
syvempiä kuoppia, ja ehkä jostain kuo-
pasta löytyy yllättäen se superametisti.

Päättäväinen Noora aikoo käydä
Lampivaaran kaivoksella niin kauan,
kunnes löytää ametistin, joka on yhtä
suuri, kun äidin löytämä kivi. Hän
myöntää, että kehno sää, sekä pitkät ja
tylsät ajomatkat saattavat toisinaan ai-
heuttaa ärtymystä, joka voi pitkän
matkan aikana koetella muiden kärsi-
vällisyyttä.

Isän, Esa Eklundin mielenkiinto on
suuntautunut erittäin harvinaisten sha-
maanikivien etsimiseen. Näitä salape-
räisiä, kolmivärisiä kiviharvinaisuuksia
on löytynyt tiettävästi vain Lampivaa-
ran ametistikaivoksen liepeiltä.

Lampivaaran ametistit
ja shamaanikivet
Pyhä-Luoston ametistit syntyivät nel-
jä kilometriä korkean vuoren uumenis-
sa miljardeja vuosia sitten. Suuret läm-
pötilojen vaihtelut ja jääkaudet rouhi-
vat, murensivat, kuluttivat sekä hioi-
vat muinaista vuoristoa. Lampivaaran
korkeus on enää vain kymmenesosa
vanhojen huippujen korkeudesta.
Ametistiesiintymä löytyi Lampivaaran
pinnalta 1985.

Lampivaaran ametistit ovat hiottui-
na upeita, läpikuultavia jalokiviä. Niis-
sä hehkuu violetin eri sävyjen lisäksi
hieman sinistä ja hippusen verran pu-
naista väriä. Ametistikorut ovat aina
olleet haluttuja, sillä niiden salaperäis-
ten voimien uskottiin suojelevan omis-
tajaa vaaroilta. Niitä on käytetty myös
vatsavaivojen rohtona jauheeksi hier-
rettynä.

Lampivaara oli muinaissaamelaisten
pyhä paikka. Kulttimenoissa tarvitta-
van energian shamaani sai ainutlaatui-
sista ja harvinaisista kivistä, joissa tum-
ma savukvartsi, ja puhtaan valkoinen
lumikvartsi, sekä violetti ametisti ovat
kasvaneet tai kiteytyneet. Shamaani oli
yhteisönsä parantaja, ja toimi ihmis-
ten ja jumalien maailmojen välittäjä-
nä. Vanhojen uskomusten mukaan
ametistien energiat olivat yhteydessä
ylisen maailman jumaliin. Savukvart-
sin energiat olivat yhteydessä alisen
saivo-maailman valtiaisiin. Lumikvart-
si toimi puhdistavana ja tasapainotta-
vana voimana noiden kahden maail-
man välillä.

Lapin elämyksiä
Kysyin Nooralta mikä on mieleenpai-
nuvin luonnon tarjoama elämys, jon-
ka hän on kokenut Lapissa, jos ei las-
keta mukaan jalokivien löytämisen rie-
mua. Kotvan mietittyään hän kertoi
myrskystä, joka alkoi aivan yllättäen,
kun he olivat kiipeämässä parkkipai-
kalta kaivokselle.

Mustat pilvet peittivät auringon. Oli
pimeää, ja satoi kaatamalla. Tuuli hei-
lutti puita ja vesi kuohui alas polkua.
Louhikkoisen polun märät kivet oli-
vat vaarallisen liukkaita. Kun myräk-
kä meni ohi, ja aurinko pilkisti pilvien
raosta, alkoivat rinteen ametistikiteet
tuikkia auringossa kuin tähdet taivaal-
la ja linnut alkoivat laulaa. Kotona
Halikossa en ole milloinkaan nähnyt
Rikalan mäenrinteiden sillä tavalla
tuikkivan, kertoi Noora.

Kotiinpaluu
Noorasta on aina mukava tulla kotiin.
Palattuani reissusta, pesen löytämäni
kivet puhtaiksi ja laitan ne valumaan
pyyhkeelle. Muutaman päivän kulut-
tua kokoonnumme tutkimaan niitä.
Ihailemme ametistien värejä ja muis-
telemme, mistä kohtaa ja miltä syvyy-
deltä kivet löytyivät, ja mitä kaikkea
muuta saimme kokea reissun aikana.
Sitten katsomme, kumpi voitti kesän
suuremman kiven kisan. Lopuksi lai-
tamme ametistit lasipurkkeihin, jotka
viemme vitriinin hyllylle, muistoksi
kesän seikkailuista, toteaa ametisteihin
ihastunut Noora lopuksi. 

Pienetkin kiteet kannattaa ottaa talteen.

Sen suuren ametistin etsintää.

Noora ja Lampivaaran kaivosopas.
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Fiskarsin tämän kesän muotoilun ja ny-
kytaiteen biennaalissa on teoksia sadalta
taiteilijalta ja suunnittelijalta eri maista.
Näyttelyitä on useimmissa ruukin van-
hoissa rakennuksissa. Tänä vuonna myös
Suomen korukivet ovat päässeet näyttä-
västi esille.

Kultaseppä Timo Mustajärvi on
koonnut hiottuja ja raakoja jalokiviä työ-
huoneeseensa ja galleriaan. Osoite on
Jalo-galleria, Vanha Navetta, Isidorintie
4, Fiskars. Galleria on taidolla kunnos-
tetussa rakennuksessa, joka on aikoinaan
toiminut Fiskarsin ruukin navettana. Se
on rakennettu vuonna 1921. Arkkitehti
oli mahdollisesti Lars Sonck.

Timo Mustajärven gallerian ja työ-
huoneen vitriineissä ja näytelaatikoissa
voi ihailla laajaa kokoelmaa hiottuja ki-
viä Suomesta ja ulkomailta. Kivien istu-
tus koruihin monin tavoin ja tyylein on
näyttelyn parasta antia. Näyttely alkaa
Suomen korukivet -kirjan ja Suomen ko-
rukivet kartan esittelyllä heti ovella.

Kivestä koruksi -näyttely
Fiskarsin ruukin biennaalissa

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

Kultaseppämestari Timo Mustajärvi Fiskarsin Studiossaan.

Kaulanauha turmaliinikiteistä. Suunnittelu ja toteutus. Timo Mustajärvi.

Jalo-näyttelyssä on raakakiviä
Suomesta ja ulkomailta.
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Timo Mustajärven liikkeessä on laaja valikoima hiottuja kiviä kultasepille.

Viime numerossa oli kysely julkisissa pai-
koissa näkyvissä olevista fossiileista. Eipä
iskenyt oikein tulta, mutta kyselen uudes-
taan. Moni kiviharrastaja ja ihan tavalli-
nen kulkijakin on havainnut jalkojensa
juuressa kivilattiassa tai portaikossa outo-
ja jälkiä ja ihmetellyt kuvioita. Kuviot ovat
muistuttaneet pitkiä kuorellisia olioita.

Todella yllättävän monessa paikassa on
kivilattiassa merkkejä muinaisista maapal-
lon asukkaista, joita on jätetty kuvioiksi
eräisiin kivilaatoiksi tarkoitettuihin kappa-
leisiin. Nyt voimmekin tuoda näitä esille
enemmän mahdollisimman monen tie-
toon, vaikka eivät ne tähänkään asti ole sa-
laisuuksia olleet. On monia tuttuja paik-

koja havaita näitä entisaiko-
jen eläviä. Esimerkiksi Atene-
umin lattialaatoissa ja portais-
sa löytyvät oikosarvet.

Liisa Lukumies kirjoitti
havainnoistaan: Haminan
kirjastossa on Virosta tuotu-
ja lattialaattoja joissa on fos-
siileja. Laatat ovat kirjaston
palvelutiskin edessä. Itse löy-
sin Kotkan Kivimäestä yhden
korallifossiilin palan, ilmei-
sesti myös Virosta, oli niin sa-
mannäköinen. Se putosi ison
kiven alta, kun niitä kiviä

Biennaalista netissä:
https://fiskarsvillagebiennale.com/

Jalo-studion ylpeys ovat Luomus-museon vanhat biologisten näytteiden vitrii-
nit. Ne olivat jo menossa roskalavalle.

BONGAA FOSSIILI -kysely jatkuu
kääntelin. Lienee kai tuontitavaraa sekin.
Saattaa niitä siis löytyä omituisistakin pai-
koista, kun kohdalle osuu. Näin kertoo
Liisa.

Samanlaisia havaintoja olisi mukava
saada muillekin tiedoksi. Kerroin viimek-
si Louhisaaren kartanon fossiileista. Lisään-
pä listaan Tampereelta pari tunnettua paik-
kaa: Raatihuoneen portaissa sisällä on ko-
meita oikosarvia, mutta niitä pääsee näke-
mään vain juhlatilaisuuksien yhteydessä.
Myös Finlaysonin kirkossa on lattiassa oi-
kosarvia. Varmaan joissain muissakin kir-
koissa voi olla. Itse olen nähnyt Tartossa
sekä Pyhän Paavalin katedraalissa että Jo-
hanneksen kirkossa virolaisten omia fos-
siileja.

Kotimaassa löytyy esimerkiksi Porista
Vaakuna-hotellin ala-aulan lattiasta mie-
lestäni useammankin tyyppisiä muinais-
eläinten merkkejä. Siinäpä porilaisille sel-
vitettävää. Oheinen kuva malliksi. Kerto-
kaapa omia havaintojanne.

Jussi Hartoma

Timo Mustajärvi on kultaseppämestari ja jaloki-
viseppä. Hän on opiskellut Ylämaan kivikoulussa ja
Lahden kultaseppäkoulussa. Hän on kahden tunne-
tun kultasepän, Harri Syrjäsen ja Pekka Kulmalan,
opiskelukaveri. Ennen Fiskarsia Mustajärvi on työs-
kennellyt Lappeenrannan linnoituksessa, Suomenlin-
nassa ja Helsingin Korkeavuorenkadulla. Fiskarsiin
hän perusti ensimmäisen työtilansa 2002. Nykyisen
työ- ja liiketilan hän kunnosti kolme vuotta sitten.
Museomiljööt ovat häntä aina kiinnostaneet.

Timoa haastatellessa oli hienoa huomata kuinka
hän mestarikiviseppänä arvostaa kivikerhojen toimin-
taa. Kivenhionnan koulutus on jäänyt kerhojen vas-
tuulle, kun koulut Ylämaalta ja Lahdesta on lopetet-
tu. Vammalankin koulun opetus on siirtynyt koru-
kivistä isompiin kivitöihin kuten hautakiviin. Viiste-
ja pyöröhiontaa voi enää opiskella vain kolmannen
sektorin opetuksessa. Timo kertoi tehneensä aikoi-
naan Tauno Parosen viistehiontakoneesta piirrokset
sen säilyttämiseksi jälkipolville. Timo voi lähettää ra-
kennepiirroksia kiinnostuneille.

Timo Mustajärven laatukorut museoympäristös-
sä ovat kivistä kiinnostuneelle vierailun arvoisia. Sa-
moin Fiskarsin kesä, jossa turismi yhdistyy korkeata-
soiseen käsityöhön, on matkan arvoinen. Näyttelyt
ovat avoinna koko kesän, 15.9.2019 saakka. 

Fossiili Porin Vaakuna-hotellin lattiassa.
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Viime vuosisatoina purjelaivojen paino-
lastina Suomeen kulkeutuneen maa-ai-
neksen kerrokset ovat yleisiä monilla
entisillä satamapaikoilla. Porin Reposaa-
ren rannoista ja Rauman painolastikas-
vien puistosta on tullut suosittuja vie-
railukohteita. Painolastimaasta on kirjoi-
tettu lehdissä, mutta vasta nyt on aihees-
ta ilmestynyt kirja. Suomen
kivikautisista ja painolasti-
maan piikivien tutkimuk-
sista tosin on julkaistu jo
1985 GTK:n tutkimusra-
portti.

Ruotsalainen arkeologi-
an professori Mats Bur-

Burström, Mats (2017) Barlast.
Nordic Academic Press, 119 s. Ruot-
sinkielinen.

ström kiinnostui aiheesta vieraillessaan
Australiassa. Siellä oli havaittu Euroopas-
ta kulkeutuneessa painolastimaassa jopa
kivikautisia piikivisiä veitsiä. Samalla ta-
valla Euroopan kivikautisia piiesineitä oli
kulkeutunut Newfounlandiin. Nämä yl-
lättävät löydöt saivat Burströmin kerää-
mään aiheesta materiaalia, joka laajeni

Purjelaivojen muistona
rannoilla piikiviä

kirjaksi asti. Hän toteaa, että tällaiset
bagatellit (epäoleellisina pidetyt) aiheet
avaavat arkeologeille kiinnostavia uusia
tutkimuskohteita.

Kirjassa esitetty painolastiaineksen
suuri kokonaismäärä yllättää. Satojen
vuosien aikana purjelaivoissa on kulje-

Burströmin kirjassa on purjelaivakaudelta vanhoja harvinaisia valokuvia. Englannissa (ylääkuva) piikivisoraa lapioitiin laivoihin käte-
västi matalan nousuveden aikaan. Ruotsissa laivoista kärrättiin painolastimaata kottikärryillä rannalle.
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tettu miljoonia tonneja kiviainesta jopa
yhdeltä mantereelta toiselle. Kirjan kan-
nessa on painolastikivistä rakennettua
tienpintaa Georgian Savannahissa Poh-
jois-Amerikassa. Lohkareet ovat Englan-
nista.

Burström kirjoittaa Ahvenanmaalta
painolastimaasta löytyneestä kivikauti-
sesta piitikarista. Suomen rannikkoseu-
tujen painolastimaista kirjassa ei muuta
ikävä kyllä löydy. Kirjallisuutta näistä
meillä tosin onkin vähän. Mutta aina-
kin olisi hyvä mainita, että Porin ranta-
katujen pohjan maa-aines on Tanskasta
ja Englannista rahdattua painolastimaa-
ta. Aikoinaan täyttömaalla oli merkittä-
vä sijansa varhaisessa kaupunkirakenta-
misessa. Helsingin Kalasatamankin uu-
den asuinalueen pohjalla entisessä Som-
pasaaressa oli sielläkin painolastimaata
kuten viereisellä Mustikkamaalla.

Tukholman Vasa-laivan painolastiki-
vistä Burströmin kirjassa on kiinnosta-
vaa luettavaa. Mahdollisesti Vasa uppo-
si jo melko heikossa tuulenpuuskassa,
koska sen painolasti oli liian kevyt lai-
van vakauttamiseksi.

Kauppalaivoissa painolastimaa vaih-
dettiin satamissa. Syynä oli laivan rah-
din paino. Esimerkiksi Suomesta vietiin
painavia tervatynnyreitä, jolloin lisämas-
saa ei tarvittu. Tervalaivat palasivat Suo-
meen kevyemmässä arvolastissa, ja lisä-
massa painolastikivien muodossa oli tar-
peen laivojen vakauttamiseksi.

Suomessa painolastimaan piikivet,
fossiilikalkkivet ja tuliperäiset kivet eroa-
vat selvästi kotoperäisestä kiviainekses-
ta. Tästä syystä painolastikiviä, piikiviä
ja fossiilikalkkikiviä, voi jopa soveltaa
muinaisten satamapaikkojen etsintään.

Kari Kinnunen

Helsingissä purjelaivojen paarlastin purkuun oli osoitettu paikkoja merialueella kauempa-
na satamasta. Painolastimaalle ei ollut rannalla tilaa. Hietalahden torilla sataman edus-
talla oli jo 1800-luvun lopussa torimyyntiä. Kuva: J.J. Sederholm, 1890. GTK, Vanhatku-
vat nro 583

Suomenlahden ja Pohjanlahden vanhojen satamapaikkojen tuntomerkkeinä ovat piikivet
(ruskeat) ja fossiilikalkkikivet (harmaat) tavallisten kotimaisten kivien seassa. Helsingin
Mustikkamaa, Isoisänniemen ranta. Kuva: Kari Kinnunen

Painolastimaan piikivet ovat joskus murtuilleet kuin ihmiskäden iskuista kivikaudella.
Useimmiten murtuminen on kuitenkin tapahtunut vasta kun niitä on laivoihin lastattu
sisään ja pois. Todisteena on patinan eli rapautumiskuoren puuttuminen eli murtumat ovat
tuoreita. Piikivisälöt ovat Helsingin Mustikkamaan painolastimaasta. Kuva: Kari Kinnu-
nen

KIRJALLISUUTTA
Suomen kivikautisista ja painolasti-
maan piikivistä: Kinnunen, Tynni,
Hokkanen ja Taavitsainen (1985) Flint
raw materials of prehistoric Finland:
rock types, surface textures and micro-
fossils. GTK Bulletin 334, 59 s.

Netissä:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/
bt_334.pdf
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Eläkkeelle jäänyt Kuopion aina sanaval-
mis geologi Aimo Kejonen on koonnut
geologisia tarinoita, vitsejä ja anekdoot-
teja yli 40 vuotta. Hän on julkaissut nii-
tä yksin ja muiden kanssa myös geolo-
gista asiatekstiä elävöittämään lukuisis-
sa kirjoissa, joita ovat Geologikaskuja,
Suomen luolat, Suomen rotkot, Geolo-

Geologiaa huumorilla
Niemi-teoksen persoonalliseen historia-
tulkintaan.

Kiviharrastajat ovat tutustuneet Ai-
moon monilla kivimessuilla, kun hän on
ollut GTK:n pöydän takana tarinoimas-
sa. Joka kerta kun itse olen seurannut
messuilla Aimon selostuksia kyselijöille,
niin mieleen on aina tullut kivitohtori
Martti Lehtinen. Kumpikin vangitsi
messuväen elävillä tarinoillaan. Ja kum-
pikin osasi kunnioittaa kävijöitä, vaikka
tunnistettavat kivet olivat useimmiten
tavallisia kiviä. Aimon voi edelleen bon-
gata messupöydän takaa tai vierailijana.

Aimo Kejonen päivystävänä geologina Tampereen kivimessuilla vuonna 2012.
Kuva: Kari Kinnunen

Kullan- ja timanttien etsinnästä maa-
ilmalla Aimon kirjassa on suomenkielellä
ensimmäistä kertaa kattava yhteenveto.
Timanttien etsinnästä Suomessa kirjas-
sa on jopa aikaisemmin julkistamatto-
mia tarinoita. Kaikkien tarinoiden to-
denperäisyydestä ei kirjoittajakaan esitä
vakuutuksia, mutta kun ne on kirjattu,
niin ne ovat jatkossa tarkistettavissa.

Aimo Kejonen pyysi minua kirjoitta-
maan, että hän ottaa mielellään vastaan
ihmisiltä kiviin ja geologiaan liittyviä
tarinoita ja muistelmia. Hän tallentaa ne
tuleviin kirjoihinsa. Seuraavaksi on tu-
lossa teos lohkareista. Tarinoita voi lä-
hettää Aimolle sähköpostitse: geologi.
kejonen@gmail.com

Kari Kinnunen

giset kohteet, Kansantarinat ja Suomen
luonnon pyhät paikat. Viimeisin Aimon
kirja on kokoelma aikaisemmin julkai-
semattomia tarinoita geologeista, kivi-
harrastajista, malminetsinnästä, timan-
teista Suomessa ja maailmalla sekä kul-
takuumeeseen ja kultahippuihin liitty-
viä kertomuksia.

Kirjan nimen ei kannata antaa pelot-
taa lukijoita. Nimikin on Aimon huu-
moria. Kirja on oikeasti armoitetun ta-
rinaniskijän ja tutkijan katsaus kivimaa-
ilmaan huumorin ja lämpimän ihmis-
näkemyksen sävyttämänä. Kirja on lu-
kuelämys, jota voi mielestäni verrata
Juha Hurmeen Finlandia-palkitun

Kejonen, Aimo (2018) Geologian
ja malminetsinnän historia. Keven-
netty versio. Aldea Blanca, 229 s.
https://www.sskk.fi/geologian-ja-
malminetsinnan-historia.html
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ime syystalvella tuli
vihdoin toteutettua
yli kaksi vuotta aja-
tuksissa muhinut
unelma. Yhtenä vii-

meisistä valloittamattomista mineraa-
litieteiden osa-alueista kirjoittajalle oli
omien ohuthieiden valmistus. Myön-
nän, että useimmille kiviharrastajille
sana ohuthie ei paljoa kerro, ja näiden
ohuiden kiillotettujen sekä lasilevylle
liimattujen kivisiivujen seksikkyys lie-
nee osin haihtunut monien ammatti-
laistenkin piireissä. Loppujen lopuksi
esteenä unelmien toteutukselle oli vain
rohkeuden ja uskon puute. Tekemällä
oppii melkein mitä vain ja erilaiset
sitkeät kokeilut tuottavat lopulta tu-
loksia.

Mitä ohuthieet ovat?
Ohuthiettä – englanniksi thin section
– voidaan jossakin määrin verrata vaik-
kapa kaupan ”ohuen ohueen kink-
kuleikkeeseen” tai lehtikultaan. Jälkim-
mäinen on uskomattoman ohutta, il-
massa herkästi leijuvaa materiaalia,
kuten äskettäin kivikoulussamme Sas-
tamalassa sain omin silmin todeta.

Kivinäytteestä sahataan pala ja se
yleensä liimataan lasilevylle erityisellä
lujalla liimalla. Sitten pala sahataan
mahdollisimman läheltä lasilevyä, noin
1-2 mm paksuiseksi läskisiivuksi tai
paksuhieeksi. Eri hiomakiviä tai puo-
liautomatisoituja koneita käyttäen näy-
te sitten ohennetaan toistuvasti, kun-
nes paksuus on luokkaa 0,05 mm eli
50 mikronia. Sen jälkeen voi näytteen

kiillottaa peilikiiltäväksi, loppupaksuu-
den samalla asettuessa yleensä 25–40
mikronin paikkeille. Vertailun vuoksi
voisi mainita, että keskimääräinen
hiuksen paksuus on 60–80 mikronia.

Mihin ohuen ohuita
mineraaliviipaleita
tarvitaan?
Yli sata vuotta sitten, kun ei ollut elek-
tronisia laitteita mineraalien analysoin-
tiin, valmistettiin paljon ohuthieitä.
Jopa vielä 1950–70 luvuilla ohuthieet
olivat varsin arkipäiväisiä ja tärkeitä
kivilajien sekä malminäytteiden tutki-
misessa. Nykyisin elektronimikroskoo-
pit, mikroanalysaattorit, ramanspekt-
roskopia, röntgendiffraktio (XRD)
sekä röntgenfluoresointilaitteet (XRF)

Ohuen ohuet siivut –

Ohuthieet ovat niin ohuita, että useimmat kivet ovat läpikuultavia. Kuvan hieet on valmistettu Kittilän jaspiksesta, joka käsikappaleessa on
läpinäkymätöntä. Kuva: Kari Kinnunen

Joel Dyer

V
kivien salatut rakenteet
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ovat vaivattomampia ja nopeampia
menetelmiä kivinäytteiden analysoimi-
sessa.

Ohuthieet ovat säilyttäneet aseman-
sa kivien ja malmien tutkimuksessa,
mutta niiden rooli on muuttunut. Nyt
niistä tunnistetaan mineraalit kemial-
lisen koostumuksen perusteella mik-
roanalysaattorilla tai elektronimikro-
skoopilla. Optisesti mineraaleja ei enää
tunnisteta kuten aikoinaan. Mutta ny-
kyäänkin laboratoriossa ohuthieitä tar-
kastellaan ensin polarisaatiomikro-
skoopilla kun analysoitavat rakeet et-
sitään. Hieiden käyttötarkoitus vain on
muuttunut kun laitteet ovat kehitty-
neet.

Kipinänä Viitaniemen
kalsedoninäyte
Kipinänä, joka sytytti kirjoittajan
ohuthie-kuumeen, toimi pieni epäilty
kalsedoninokare Ilkka Mikkolan Vii-
taniemen kvartsinäytteessä. Ilkkahan
on pitkän linjan mineraaliharrastaja –
osaamistasoltaan tosin enemmänkin
mineralogian ammattilainen – joka lie-
nee varmasti löytänyt yli sata Suomel-
le uutta mineraalia lukuisista kohteis-
ta vuosikymmenten aikana.

Päätoimittajamme Karin mukaan
Viitaniemestä raportoitiin 1990-luvul-
la joitakin kalsedoniksi epäiltyjä kivi-
näytteitä, joita kuitenkaan tuolloin ei
ollut mahdollista tarkemmin tutkia.
Nyt itse sain mahdollisuuden tutustua
materiaaliin, jota en koskaan ole Vii-

taniemessä ajatellut olevan, vaikka siellä
olen vieraillut 1970-luvulta lähtien yli
20 kertaa.

Kalsedoni paljastaa
salansa vasta huippuohueksi
kiillotettuna

Ongelma kalsedoneissa on se, että eri-
laiset kalliitkin analyysilaitteet antavat
enimmäkseeen vain kvartsin eli SiO

2

analyysitulokseksi. Tämä pitää paik-
kansa erityisesti kun kalsedoni on niin
vanhaa, että aikaisempi SiO

2
 monokli-

nisen kidemuodon omaava moganiit-
ti on muuttunut tavalliseksi kvartsik-
si, eikä moganiittia näy enää XRD tai
vielä selkeämmin raman-laitteella. Ai-
noa tapa todeta kalsedonin olemassa-
olo on siten tehdä 20–40 mikronin
paksuja viipaleita.

Klassinen kalsedoni muodostaa erit-
täin hienorakenteisia, eri tyyppisiä kui-
tuja jotka näkyvät eri kulmissa eri vä-
risinä (ristiin)polarisoidussa valossa.
Kun usein monet kalsedonit ovat vielä
rautayhdisteiden tai muiden epäpuh-
tauksien tummentamia, niin jopa 0,1
mm paksuisilla viipaleilla on usein tur-
ha vielä leikkiä salapoliisia.

Polarisoitu valo
on kaiken lähtökohta
Jo 1800-luvun alkupuolella skotti Wil-
liam Nicol keksi, että voimakkaasti
kahtaistaittavasta kirkkaasta kalsiitista
eli islanninsälvästä voitiin valmistaa
valoa polarisoivia prismoja. Samalla

tapaa hyvät aurinkolasit polarisoivat
joka suuntaan säteilevää aurinkovaloa
siten, että valo kulkee vain yhteen
suuntaan ja häikäisy siten vähenee.
Kun lisätään vielä toinen polarisoiva
elementti ristiin eli 90 asteen kulmaan
ensimmäiseen suotimeen nähden, niin
normaalisti valoa ei pääse enää lainkaan
toisen suotimen läpi.

Monet kiteiset aineet kuten mine-
raalit taittavat kuitenkin valoa kahteen
tai kolmeenkin eri suuntaan. Heikosti
kahtaistaitteisen kvartsin tapauksessa
tietynväristä valoa pääsee ristiin asetet-
tujen suotimien (crossed nicols) läpi
kaikissa muissa asennoissa paitsi neljä
lyhyttä kertaa 360 astetta näytettä kier-
rettäessä. Näinä hetkinä sanotaan että
mineraali ”sammuu”, siis 90 asteen
välein.

Pitääkseni tämä jutun yksinkertai-
sempana en mene yksityiskohtiin mitä
liittyy eri mineraalien 1–3 erilaisiin tai-
tekertoimiin, joita voidaan gemmolo-
gin refraktometrillä kätevästi mitata.
Mainittakoon vain, että yksinkertaises-
ti valoa taittavat eli isotrooppiset,  kuu-
tiolliset mineraalit, kuten fluoriitti ja
timantti, ovat puhtaina aina tummia
ristipolarisoidussa valossa, katselukul-
masta riippumatta.

Eri mineraalit näkyvät
ohuthieissä erivärisinä
Ristiin polarisoidussa, läpikulkevassa
valossa kukin mineraali näyttäytyy
ohuthieessä tietyn värisenä. Syynä tä-
hän on mineraalin kahtaistaiton mää-
rä. Samoin kullakin mineraalilla on
omat ”sammumiskulmat” kiteiden pi-
tuus- ja poikkiakseleita ajatellen. Nämä
asiat liittyvät kunkin mineraalin taite-
kertoimiin sekä niiden eroihin.

Jotta mineraaleja voidaan luotetta-
vasti tunnistaa polarisoivan valon avul-
la, on ohuthieiden paksuudeksi sovit-
tu jokin standardi kuten esim. 30
mikronia eli 0,03 mm. Esim. kvartsi
näkyy mainitussa paksuudessa valkoi-
sena, harmaana tai mustana. Pyrok-
seenimineraalit, joihin lukeutuu esim.
diopsidi, enstatiitti ja jadeiitti, voivat
ohuthieissä näyttäytyä kirkkaanvärisi-
nä ja niillä on tunnusomaiset 90 as-
teen lohkosuunnat. Amfibolit kuten
sarvivälke ja aktinoliitti-tremoliitti
(kuitumaisena nefriitti) näyttäytyvät
usein vihertävän tai ruskean sävyisinä

Ilkka Mikkolan 1990-luvun kalsedoninäyte Viitaniemestä. Oikealla kuitumaista kalsedo-
nia ja vasemmalla tavallista makrokiteistä kvartsia. Kuva-ala 0,8 mm. Kuva: Joel Dyer
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Ohuthie Jorma Valkaman uudesta kalliokalsedoninäytteestä Kaitaselästä Lapista. Näyte si-
sälsi kansainvälisestikin ajatellen runsaasti moganiittia, jopa yli 50 prosenttia. Kuva-ala
0,8 mm. Kuva: Joel Dyer

Jyrki Aution lahjoittamaa Marokkolaista akaattia. Kuva-ala 2,5 mm ja paksuus noin 0,07
mm. Kuva: Joel Dyer

ja näillä mineraaleilla on suunnilleen
120 sekä 60 asteen lohkosuunnat.

Mineraalien tunnistusapuna voi
käyttää ns. Michel-Lévy taulukkoa jos-
sa näkyvät ohuthieiden väriskaalat kus-
sakin paksuudessa sekä kullakin kah-
taistaiton vaihteluvälillä.

Hieiden valmistus on tarkkaa
ja kärsivällistä puuhaa
Yleensä ohuthieet valmistetaan vähin-
täänkin osin hiomakoneilla sekä kal-
liilla viipalointisahoilla, joissa voi jopa
mikrometrisäädön avulla määrätä
kuinka ohueksi kivinäyte sahataan.
Koska itselläni ei ole mitään vaakata-
son hiomakonetta tai  tarkkuussahaa
on ohuthieiden valmistus hyvin haas-
tavaa. Käytännössä olen valmistanut
kaikki ohuthieet ilman mitäään hioma-
konetta. En tunne ketään muuta kivi-
harrrastajaa tai ammattilaista joka val-
mistaa käsintehtyjä hieitä yksinkertai-
sissa kotioloissa, mutta arvelen että
hyvästä syystä omituinen harrastus on
aika epäsuosittua.

Kärsivällisyyttä vaaditaan hommassa
erittäin paljon. Samoin täytyy tottua
siihen, että hieitä välillä menee osin rik-
ki. Joskus niitä jopa puolivalmiina jou-
tuu hukkaan, kun niitä ei pöytäpin-
nasta pysty enää erottamaan ja ne tu-
lee pyyhittyä leivänmurujen mukana
roskiin!

Sahausta, hiontaa ja
loputonta kiillottamista
Sahattuani tavallisella korukivisahalla
kivestä noin 1,5–2,5 mm paksun pa-
lan, alan hangata kivenpalaa timantti-
seen teroituskiveen kunnes näyte on
noin 0,3 mm paksu tai joskus ohuem-
pi. Sen jälkeen kiillotan yhden puolen
peilikirkkaaksi käyttäen eri karkeuden
timanttitahnoja, kiillotusvaiheiden ol-
lessa 7–9 kpl materiaalin laadusta riip-
puen. Jokaisen eri karkeusluokan vä-
lillä täytyy näyte sekä sormet puhdis-
taa spriillä erittäin huolellisesti.

Alkuhionnan jälkeen näyte kiinni-
tetään tarkoitukseen sopivalla lujalla
liimalla lasilevyyn. Liimauksessa on
oltava tarkkana, ettei ohueen liimaker-
roksen ja lasilevyn välille jäisi epämää-
räisiä ilmataskuja, sillä ne vääristävät
tai vähintäänkin rumentavat polarisoi-
dussa valossa otettuja mikroskooppiku-
via ja vaikeuttavat tarkkaa analyysia.

Kirjoittajan vuoden 1982 paikkeilla Kanadan Drumhellerista löytämä dinosauruksen luun-
pala. Hieen paksuus on noin 0,03 mm ja kuva-ala 1,6 mm. Kuva: Joel Dyer
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Toisen puolen ohennuksessa käytän
ohjainmateriaalia jota liimaan tai teip-
paan lasilevyyn, jolloin vain kiveä hi-
outuu pois eikä lasilevyä. Alumiinifo-
lio ei osoittautunut hyväksi, sillä se
hankautuu helposti rikki ja saattaa si-
ten osin myös tukkia hiomakiven. It-
seliimautuvia paperisuikaleita sekä
ohutta teippiä voi hyvin käyttää, sillä
kumpikin on paksuudeltaan usein 0,1
mm eli 100 mikronia.

Näytteen paksuutta mittaan toistu-
vasti perinteisellä analogisella työntö-
mitalla ja tarkistan puhdistetun väli-
tuotteen kahtaistaiton värit sekä raken-
nekuviot erikoismikroskoopilla.
Kalsedonien tapauksessa alkavat kau-
niit sateenkaaren väriset kuitukimput
näkyä usein 50–60 mikronin paksuu-
dessa ja lopullisessa 0,03–0,02 mm
paksuudessa kuitujen värimaailma on
muuttunut harmaasävyiksi.

Yhden ohuthieen käsin valmistus
alusta loppuun saakka kestää kovuu-
desta ja hankaluudesta riippuen 1–1,5
tuntia, koneella saisi valmista paljon
nopeammin. Joskus täytyy hankala

näyte kiillottaa alusta alkaen ohuem-
maksi kuin luulikaan, ja jos mikronaar-
muja jää tuotteeseen, niin ne on pa-
rasta mielenrauhan vuoksi poistaa.
Toisinaan hieen liimaus pettää tai tu-
lee hiottua suurin osa näytteestä vahin-
gossa hetkessä pois. Silloin usein täy-
tyy aloittaa koko työ uudestaan.

Laatikossa kulkee
kaikki tarvittava
Koska opiskelen nykyisin Vammalan
ammattikoulussa kivijalostusta, asun
viikottain pienessä asuntoautossa. Iltai-
sin on usein aikaa myös hioa näyttei-
tä, joten otan ”olohuoneen” yhdestä
yläkaapista alas tarvikelaatikon. Laati-
kossa on hiomalaikkoja ja -levyjä sekä
timanttitahnoja karkeudesta 63 aina
0,25 mikroniin asti. Samaan laatik-
koon mahtuvat myös puhdistusaineet,
liimat, työntömitta, lasilevyt, luuppi,
teipit sekä pienet itseliimautuvat pape-
riarkit, jotka kiinnitän esim. Kurun
harmaa tai Star Galaxy kivenpalaan.
Pientä kiillotettua kivilaattaa vasten on
erinomaista hangata kiviaihiotapaperil-

la olevaa timanttitahnaa vasten.
Loppuvaiheessa otan toisesta kaapis-

ta petrologisen polarisaatiomikroskoo-
pin sekä valolähteen ja tarkistan, kos-
ka kivi olisi valmis analyysiin. Lopuksi
kiinnitän mikroskooppiin järjestelmä-
kameran ja lankalaukaisimen, sitten
vain ottamaan dokumentointikuvia.
Valokuvia käsittelen vanhalla kannet-
tavalla, joka on varustettu nettiyhtey-
dellä.

Lukemisen ja kävelylenkkien lisäksi
ajan saa loistavasti kulumaan asunto-
autossa, joka sitten loppuviikolla suun-
nataan kohti kotia tunnelmaisine tak-
koineen ja kotilaboratorioineen. Kivi-
koulusta kun aikanaan valmistuu, niin
sitten voi jo sanoa hallitsevansa monen-
laista kivenkäsittelyä aina mikrogram-
man mikrorakeista megagrammojen eli
muutaman tonnin painaviin kiviaihio-
hin asti. Jopa trukin käyttö on tullut
opituksi. Kuinka loputon onkaan maa-
ilma, jota kivet ja mineraalit voivat
meille tarjota! 

Michel-Lévyn taulukko interferenssiväreistä, kun ohuthieitä tutkitaan polarisaatiomikroskoopilla. Vaaka-akselilla kahtaistaiton määrä ja
pystyakselilla näytteen paksuus. Mineraalin kahtaistaitto saadaan määritettyä taulukolla, kun hieen paksuus ja interferenssiväri tunnetaan.
Taulukko: Zeiss, Wikipedia CC. Netissä: https://en.wikipedia.org/wiki/Interference_colour_chart
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Kivi-illassa esitelmän aiheena Alma Pihl

Toukokuussa kuultiin meteoriiteista
Mikko Suominen kertoi kiviharrastajil-
le toukokuun puolivälissä pitämässä esi-
tyksessään tulipallojen havainnoinnista,
radanmäärityksestä ja meteoriittien et-
sinnästä Suomessa. Mikko on avaruus-
aiheisiin erikoistunut tiedetoimittaja ja
tähtiharrastaja.

Erityisen jännittävää oli kuulla mikro-
meteoriiteista. Mikko kertoi, että katol-
ta tulevasta sadevedestä voi löytää mikro-
meteoriitteja. Hän sanoi, että laskennal-
lisesti keskimäärin 0,3 millimetriä kool-
taan olevia mikrometeoriitteja sataa vuo-
sittain taivaalta yksi kappale 27 neliö-
metriä kohti. Tämän mukaan meikäläi-
sen talon katolle niitä tulee arviolta lä-
hes kymmenen pölyhiukkasta vuosittain.

Lähiaikoina meilläpäin satoi rankas-
ti, joten vesirännit puhdistettiin lehdis-
tä ja muusta roskasta. Jäljelle jäi noin
ruokalusikallisen verran tiiviimpää aines-
ta, joka otettiin talteen, pestiin ja kui-
vattiin. Sen jälkeen siitä kerättiin kaikki
magneettiin tarttuvat pikku hituset eril-
leen. Vielä ei ole ehditty mikroskoopilla
tutkia, olisiko joukossa yhtään oikeaa
mikrometeoriittia.

Mikko sanoi mikrometeoriittien ole-
van muodoltaan pääasiassa pyöristynei-
tä. Stereomikroskoopillakaan ei välttä-
mättä pysty saamaan varmuutta, onko
joku hiukkanen nimenomaan mikrome-
teoriitti, vaiko vain tavallinen kivenmu-

rena. Varmempi tutkimus pitäisi tehdä
vielä elektronimikroskooppilla.

Asutuilla seuduilla suurin osa ainesta
on roskanpolttouuneista ja liikenteestä.
Vain hyvin pieni osa on meteoriittista,
siksi etsintä on niin vaikeaa.

Kaikki mikrometeoriitit eivät edes ole
magneettisia, joten niiden löytäminen
lienee vieläkin työläämpää.

Mikko Suominen kirjoitti artikkelin
mikrometeoriiteista viime toukokuussa
ilmestyneessä Tähdet ja avaruus -lehden
numerossa 4/2019.

Jon Larsen on kirjoittanut kaksi kir-
jaa mikrometeoriiteista, ensimmäinen
kirja on “In Search of Stardust: Amazing
Mikrometeorites and Their Terrestrial

Tiedetoimittaja ja
tähtiharrastaja
Mikko Suominen
kertoi kivi-illassa
tulipalloista ja
meteoriittien etsin-
nöistä. Kuvassa
lajitelma noin 0,3
millimetrin kokoisia
mikrometeoriitteja.

Anna-Maija Rae piti viime maaliskuises-
sa kivi-illassa mielenkiintoisen esitelmän
Alma Pihlin (1888–1976) elämästä. Esi-
telmä oli jatkumoa sarjaan Fabergén suo-
malaisista mestareista Pietarissa.

Alma Pihl pääsi 20-vuotiaana töihin
enonsa Albert Holmströmin työpajaan
Fabergélle. Ensimmäinen korusuunnit-
telutehtävä hänelle tuli öljypohatta Ema-
nuel Nobelilta, jolle hän suunnitteli Jää-
kukka-korusarjan. Idean Alma sai työ-
pöytänsä edessä olleeseen ikkunaan
muodostuneista ja auringossa kimalta-
vista jääkukista. Korut valmistettiin
Holmströmin työpajassa.

Seuraava suunnittelutehtävä tuli itsel-
tään keisari Nikolai II:lta, jolle Alma
suunnitteli huikean kuuluisan Talvi-

munan, ja valmistettiin Holmströmin
työpajassa. Sen Nikolai II lahjoitti äidil-
leen leskikeisarinna Maria Fjodorovnal-
le pääsiäisenä 1913. Seuraavakin suun-
nittelutehtävä tuli Nikolai II:lta. Nyt tuli
suunnitella pääsiäismuna Nikolain puo-
lisolle Aleksandra Fjodorovnalle. Tällä
kertaa syntyi idea Ristipisto-munasta. Se
valmistui Holmströmin pajassa vuoden
1914 pääsiäiseksi. Vielä yksi suunnitte-
lutyö oli pääsiäismuna, se pyyntö tuli
Nobelilta. Nyt syntyi Jää-muna. Ei ole
tietoa kenelle Nobel munan lahjoitti.

Alma Pihl teki huikean uran nuore-
na suunnittelijana Fabergélla, kunnes Ve-
näjän vallankumous katkaisi sen ja koko
Fabergén toiminta lakkautettiin. Alma
meni naimisiin sortavalalaissyntyisen

Nikolai Kleen kanssa vuonna 1912. Suo-
meen he tulivat vuonna 1921 ja asettui-
vat asumaan Kuusankoskelle, jossa Alma
pääsi Kymin ruukin ruotsinkieliseen
yhteiskouluun piirustuksenopettajaksi
vuodesta 1927 alkaen. Hän toimi siellä
opettajana 24 vuotta eläkkeelle jäämi-
seensä asti. Myös hänen miehensä Ni-
kolai sai työpaikan Kymin ruukissa, toi-
mien aluksi pääkonttorissa ja myöhem-
min prokuristina.

Alma Pihl-Klee ei koko Kuusankos-
kella olonsa aikana halunnut puhua ha-
laistua sanaa Venäjän ajastaan, joten ku-
kaan ei tiennyt hänen loistavasta uras-
taan Fabergélla ennen kuin vasta jälkeen-
päin.

LH

Imposters” ja toinen “On the Trail of
Stardust: The Guide to Finding Micro-
meteorites: Tools, Techniques, and
Identification”.

Jon Larsenin kirja mikrometeoriiteista.
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Mukavaksi kokemukseksi viime vuo-
sina on muodostunut se, että Tampe-
reen Kivikerho on kutsuttu esittele-
mään toimintaansa ja tunnistamaan
kiviä Museokeskus Vapriikkiin koulu-
laisten syysloma- ja talvilomaviikolla,
keskiviikkopäivänä. Koululaisille on
tuolloin järjestetty museon puolesta
myös jokin kiviin liittyvä etsintätehtä-
vä Kivimuseossa. Yhteyshenkilönä
Vapriiin puolelta on toiminut museo-
lehtori Sallamari Angeria.

Viime talviloman aikaan, helmi-
kuun 27. päivänä olimme jälleen pai-
kalla Vapriikissa viiden + yhden kivi-
harrastajan voimin. Kaksikko Innalan
Harri ja Kankaisen Antti asettuivat
tutkimusvärkkeineen pöytänsä ääreen
ollakseen valmiina tunnistamaan mu-
seokävijöiden kiviä. Tunnistustehtäviä

Vapriikissa talviloman aikaan

Tampereen Kivikerho tarjosi viime hiihtolomaviikolla museovieraille mahdollisuuden kokeilla vuolukivenhiontaa.

Harri Innala (vas.) ja Antti Kankainen tutkivat messukävijöiden kiviä.
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Kallion sisarukset Tomi 12 v., Milla 5 v. ja Eemeli 8 v. vuolukivenhionnassa.

tuotiinkin heille mukavasti. Muutama
tunnistustehtävä oli jopa melko haas-
teellinen, minkä Harri ja Antti koki-
vat pelkästään positiivisena.

Ja entäs sitten ne muut töihin tul-
leet kivikerholaiset, Jukka-Pekka Leh-
tinen, Liisa Hertell ja Katariina Salin
8-vuotiaan Seela-tyttönsä kanssa, mikä
tehtävä heillä oli? He asettuivat kiven-
tunnistuspaikasta hieman etäämmälle
rollikkavaunun taakse työpisteeseen
opastamaan lapsia vuolukivenhion-
taan. Pöytiä lasten touhuiluun oli mu-
seon varastosta tuotu peräti viisi, mikä
meidän mielestämme oli aivan liikaa,
parikin olisi riittänyt – luulimme.

Jukka-Pekka oli sahannut etukäteen
vuolukivestä pieniä aihioita, joita lap-
set saivat hioa kapuloihin liimatuilla
hiekkapapereilla – kolmella eri karkeu-
della – mieleisekseen. Vuolukivi on
metamorfoitunutta, pääosin talkkia ja
karbonaattimineraaleja sisältävää, peh-
meää kivilajia, jota on käsipelillä help-
po hioa. Kaikkiin kiviin oli etukäteen
porattu myös reikä, jotta pikku hiojat
– ja isommatkin – saivat nauhan kera
ripustaa valmiin kivensä ”koruksi” kau-
laan.

Niinpä kun museossa oli kuulutet-
tu klo 12, että nyt olisi mahdollista
mennä kokeilemaan vaikka vuoluki-
venhiontaa Tampereen kivikerholaisten
opastamana, ryntäys oli aikamoinen.
Kaikki viisi meille varattua pöytää oli-
vat tarpeen. Eivätkä hiomaan halun-
neet pelkästään lapset, myös heidän
nuoret vanhempansa ja muutama
mummikin innostui kovasti asiasta.
Nuorin hioja lienee ollut kolmevuoti-
as, hyvä että nenä ylettyi pöydän reu-
nan tasalle.

Tarkoitus oli, että vuolukivien hi-
ontaa olisi tarjottu lapsille kolmen tun-
nin ajan, mutta kaikki kivenkappaleet
loppuivatkin jo vähän yli kahden tun-
nin päästä. Moni innokas, joka ei ol-
lut ajoissa mahtunut pöytien ääreen,
jäi ilman hauskaa hiontakokemusta.
No paljonkohan niitä kiviä sitten hiot-
tavaksi oli tuotu? Jukka-Pekka oli las-
kenut etukäteen, että ainakin 120 nii-
tä oli.

Jospa pistämmekin seuraavalla ker-
ralla paremmaksi.

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

“Hei lapset, muistakaahan huuhtaista useasti siinä ämpärissä hiomakapulaanne ja kiveä”,
muistuttaa Jukka-Pekka. Mukavat essut pikku hiojille saatiin lainaksi museolta.

Moni äiti ja isäkin auttoi mielellään lapsiaan hionnassa Katariina Salinin neuvoessa.



Viime hiihtolomaviikolla suuren suosion saanut
lasten vuolukivenhiontatapahtuma uusitaan syksyllä
Tampereen Kivikerho järjestää keskiviikkona 16.10.2019, koululaisten syys-
loman aikaan lapsille jälleen vuolukivenhiontaa Tampereen Museokeskus
Vapriikissa klo 12–15. Tällä kertaa työpajassa, joka sijaitsee Vapriikin
2. kerroksen työpajatilassa.

Vuolukivipaloja on jo valmiiksi sahattu lasten hiontatapahtumaa varten paljon.
Eivätkä kivet ole vain neliskulmaisia tai pitkulaisia, vaan eri muotoisia, sellaisia,
joista saa melko helposti hiottua esiin vaikkapa jonkun eläinhahmon, kalan,
siilin tai kenties linnun muodon.

Ennakkotietoa syksyn fossiiliretkestä

Samana päivänä Tampereen Kivikerhon toimesta tunnistetaan myös
museokävijöiden kiviä. Tämä tapahtuma on perinteisellä paikallaan
Vapriikin Kivimuseon edustalla.

Tampereen Museokeskus Vapriikki sijaitsee Tampellan
alueella, osoitteessa Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere.
Museon kotisivut: vapriikki.fi

AkaattejaVaprii-
kin Kivimuseossa.

Matkaoppaana toimii ahvenan-
maalainen jäsenemme, fossiili-
harrastaja Keijo Hiltunen.

TERVETULOA!

Tampereen Kivikerho järjestää fossiiliretken Ahvenanmaalle 6.–8.9.2019. Retki alkaa
perjantaina 6.9., jolloin lähdetään laivalla Maarianhaminaan. Turkuun palataan sunnuntaina
8.9. Perillä Ahvenanmaalla ryhmällämme on käytössä linja-auto, jolla liikumme fossiiliguru
Keijo Hiltusen opastamana paikasta toiseen. Kaksi yötä olemme hotellissa.

Matkan majoitus ja käyntikohteet ovat vielä valmisteluvaiheessa. Kuitenkin Ahvenanmaalle
saavuttuamme tutustumme aluksi Maarianhaminan uusittuun fossiilimuseoon. Tietysti Keijon
opastuksella lauantaina etsimme myös fossiileja. Niitähän omin luvin ei Ahvenanmaalta
saa kaivellakaan.

Matkan hinta-arvio (Turku–Ahvenanmaa–Turku) saadaan elokuun alkupuolella. Mukaan
mahtuu 20 kiviharrastajaa. Ennakkoilmoittautumisia, jotka eivät ole sitovia, voi jo nyt kertoa
Liisa Hertellille, puh. 040 557 4700 tai s-posti liisa.hertell@kolumbus.fi


