


2 MINERALIA    1 / 2020

Tässä numerossa:

ISSN 2323-5071 (painettu)
ISSN-L 2323-5071 (nettijulkaisu)

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:
Tampereen Kivikerho ry

www.tampereenkivikerho.fi
info@tampereenkiviekrho.fi

PÄÄTOIMITTAJA:
Kari Kinnunen
karikinnu@gmail.com
puh. 044 243  5002

TOIMITUSSIHTEERI:
Liisa Hertell
liisa.hertell@kolumbus.fi
puh. 040 557 4700

TOIMITUSKUNTA:
Satu Hietala
satu.hietala@gmail.com

Toni Eerola
toni_eerola@hotmail.com

Seppo J. Partanen
seppojpartanen@gmail.com
puh. 050 512 1951

Jussi Hartoma
jussi.hartoma@pp.inet.fi
puh. 040 531 9280

MINERALIA-LEHDEN

SEURAAVIEN NUMEROIDEN

ILMESTYMINEN VUONNA 2020:

nro 2 heinäkuussa
nro 3 lokakuussa
nro 4 joulukuussa

TAITTO:
LH Viestintä, Liisa Hertell

PAINO:
Kirjapaino Hermes Oy

Nro 1|2020

Tampereen Kivikerho ry:n
hallitus vuonna 2020:

Liisa Hertell (pj)
Anna-Maija Rae (vpj)
Tuula Alanen
Antti Kankainen
Katariina Salin
Jonas Mattila
Pajaisäntä:
Jukka-Pekka Lehtinen,
puh. 040 707 5958
jukka-pekka.lehtinen@kolumbus.fi

Yhdistyksen sihteeri:
Martti Mäkelä

8. vuosikerta

KANNEN KUVA:

Tampereen Kivikerhon kivipaja sijaitsee Hervannassa,
osoitteessa Hepolamminkatu 26, Tampere.

HUOM!
Koronan vuoksi kivipaja on suljettu koko kevään ajan.
Myös kivi-illat, kurssit,  retket ja matkat on peruttu toukokuun loppuun asti.

4 KUTSU Valokuvakilpailuun
6 Pyterlahdesta louhitun monoliitin

jäljillä, Liisa Hertell
12 Rapakivemme

tunnetaan kaikissa
kielissä,
Kari Kinnunen

15 Mineralia-lehden lukijakyselyn satoa
16 Kullankaivu tsaari-Venäjällä,

Hannu Viranto
25 Siperia opetti, kuinka vähän

tiedämme Venäjästä
27 Lasikilta ry edistää taidelasityötä ja

sen kehittämistä, Liisa Hertell
30 In Memoriam,

Harri Innala 1944 - 2019

32 Hämeenkyrön fossiililöytö on
ilmeisesti painolastikivi

33 Tampereen Kivikerhon tapahtumia

Koronapandemian peruuttamilla Lahden messuilla oli
tarkoitus olla myynnissä Lauri Karrakosken spektrolii-
tista taidokkaasti kaivertamia skarabee-koruja. Läpi-
mitat ovat välillä 26 ja 35 mm. Kuva: Kari Kinnunen

Karrakosken veistoksista lisää pääkirjoituksessa.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

andemia toi esiin kuinka sosiaalista kivi-
harrastus on. Kivimessuja peruttiin. Len-
tomatkoja kivikohteille siirrettiin myö-
hemmäksi. Kivi-iltoja ja hiomotoimintaa

peruttiin. Melkein kaikki muu peruttiin paitsi Mine-
ralia, sillä se on ennenkin tehty etänä ilman kahvitte-
lukokouksia. Onneksi lehden aktiivikirjoittajat pysyi-
vät vielä terveenä ja toiminta jatkui.

Kiviharrastus on meille monille yksi elämän tärkeistä
rutiineista. Niiden romuttuminen lisää entisestään sai-
rastumisen pelkoa. Voimme itse kukin vaikuttaa toi-
mimalla kuten hallitus toivoo ja käskee. Siksi myös
kerhotoiminnan sosiaalisten kontaktien välttäminen
on tärkeää. Etänä kivikerhojen toimintoja ei oikein
voi pyörittää.

Minulle koronapandemia alkoi muuttua todelliseksi,
kun samaan aikaan seurasin kansikuvaan ikuistettu-
jen Lauri Karrakosken skarabee-veistosten suunnitte-
lua ja valmistamista. Spektroliitin Lauri ja Vesa Tenhi-
vaara etsivät Marko Hirvosen Ylämaan kaivoksesta.
Vesa etsi sopivat kohdat kiteistä ja hioi ne perusmuo-
toon. Lauri hioi skarabeet taideteoksiksi kotonaan osin

Koronapandemiasta
huolimatta Mineralia ilmestyy

itse tekemillään hiomotyökaluilla. Itse löysin Laurille
malliksi British Museumin replikan Egyptin skarabesta,
joka oli veistetty steatiittikivestä. Joka työvaiheeseen
yhdistyi mielessäni uutisten aina pahenevat tiedot vi-
ruksen etenemisestä.

Vähitellen Helsingin kaupunki alkoi tyhjetä. Turis-
tit kaikkosivat. Kahvilat ja ravintolat suljettiin jo en-
nen määräyksiä. Kirjastot ja museot suljettiin. Harvat
kivikaupat suljettiin, sillä pienet liiketilat olivat jo muu-
tamallekin asiakkaalle vaaralliset. Ihmiset alkoivat pi-
tää ruokakaupoissa turvavälejä ainakin riskiryhmään
kuuluviin aamun hiljaisina tunteina. Apteekissa tur-
vamies päästi vain yhden asiakkaan kerrallaan sisään.

Skarabeet olivat egyptiläisille muumioihin kätket-
täviä amuletteja. Niiden piti taata pillerinpyörittäjien
(Scarabaeus sacer) tavoin elämän jatkuminen vanhan
elämän jäänteistä. Minulle Karrakosken spektroliitti-
set skarabeet alkoivat ilmentää toivoa paremmasta
huomisesta tässäkin ajassa. Toivotaan että jo loppu-
kesällä tilanne olisi parempi. Ehkä jo Ylämaan messu-
jen aikaan.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

P
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KILPAILUSSA ON KOLME SARJAA

– Kivi kuvassa (myös mikroskooppikuva käy)
– Kivi maisemassa
– Kivimies (tai -nainen, lapsikin)

VALOKUVAKILPAILU KÄYNNISTYY
1.4.2020 JA PÄÄTTYY 30.9.2020.

Kilpailuraati valitsee määräaikaan, 30.9.2020
mennessä saapuneista kuvista kunkin sarjan
voittajakuvan sekä mahdollisen kunniamaininnan
ansainneet kuvat.

KILPAILUKUVAT

– Kilpailija voi osallistua vain yhdellä kuvalla
kuhunkin sarjaan.

– Kuvan on oltava osallistujan itsensä ottama.

– Kuvan tulee olla kuvattu Suomessa.

– Kuva saa olla otettu aikaisemminkin kuin
1.4.2020, jolloin kilpailu käynnistyy.

– Kilpailuun voi osallistua ainoastaan
paperikuvilla.

– Kuvakoko tulee olla vähintään 17,5 x 25 cm
ja korkeintaan 25 x 35 cm.

– Kuvan taakse tulee kirjoittaa, mihin sarjaan
kuva osallistuu ja mahdollisesti kuvan nimi.

TEKJÄNOIKEUDET

– Jokaisen lähetettävän kuvan tulee olla alku-
peräinen, aiemmin valokuvakilpailuissa julkai-
sematon ja osallistujan itsensä ottama.

– Osallistujalla tulee olla tekijänoikeudet kuvaan.
Kuvaaja vastaa siitä, että kuvissa mahdollisesti
esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksen-
sa kuvien sääntöjen mukaiseen julkaisemiseen.

– Osallistujalla säilyvät tekijänoikeudet kilpailuun
lähettämiinsä kuviin.

KUVIEN KÄYTTÖOIKEUDET

– Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää raadin
valitsemia kuvia Tampereen Kivikerhon juhla-
näyttelyssä (aika ja paikka vielä avoin) ilman
erillistä korvausta.

– Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista valitut
kuvat MINERALIA-lehdessä kilpailutulosten
esittelyn yhteydessä ilman erillistä korvausta.

– Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle
osapuolelle on kielletty.

KUVIEN LÄHETTÄMINEN

– Kilpailukuvat on toimitettava Tampereen
Kivikerholle 30.9.2020 mennessä.

– Kuvat lähetetään osoitteeseen Tampereen
Kivikerho, Vehotie 7, 33450 Siivikkala.

– Mukaan tulee liittää suljettu kirjekuori, josta
löytyvät kuvaajan tiedot: nimi, osoite, puhelinnu-
mero ja mahdollisesti sähköpostiosoite. Valoku-
van taakse voi kirjoittaa informaatiota kuvasta.

PALKINNOT

– Palkinnot eivät ole siirrettävissä eivätkä
vaihdettavissa rahaan.

– Kunkin sarjan voittaja palkitaan
100 euron lahjakortilla.

– Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tai vaihtaa kilpailun palkintoja ja/tai muokata
kilpailun sääntöjä tarpeen vaatiessa ilman
etukäteisilmoitusta.

– Järjestäjä huolehtii palkintojen tilaamisesta
ja toimittamisesta voittajille.

Kutsu
VALOKUVAKILPAILUUN

Tampereen Kivikerho ry ja MINERALIA-lehti järjestää kaikille avoimen valokuvakilpailun.

98-vuotiaana edesmennyt “kivineuvos” Paavo Korhonen oli innokas ja taitava valokuvaaja. Löydet-
tyään kivimaailman hän ihastui erityisesti akaattien kuvaamiseen, sahasi niitä halki vangitakseen ka-
merallaan kivien kätkemän sisäisen maiseman. Kuvat: Paavo Ilmari Korhonen
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TUOMAROINTI JA KILPAILUN TULOKSET

– Tuomaristoon kuuluvat henkilöt eivät voi
itse osallistua kilpailuun kuten ei myöskään
kilpailukuvien vastaanottaja.

– Tuomaristo valitsee voittajakuvat ja heidän
päätöksensä on lopullinen. Valintaprosessiin
tai päätöksentekoon liittyvää viestintää ei
tulla käymään.

– Tuomaristo arvioi kuvat seuraavien
kriteereiden pohjalta:

 taiteellisuus ja visuaalisuus
 kilpailun teeman ilmentyminen kuvassa
 omaperäisyys ja luovuus.

– Tuomaristo pidättää itsellään oikeuden olla
jakamatta palkintoja, mikäli lähetetyt kuvat
eivät täytä tässä asiakirjassa mainittuja
vaatimuksia.

– Kilpailun tulokset julkaistaan MINERALIA-
lehdessä ja voittajille ilmoitetaan asiasta
puhelimitse tai sähköpostitse.

– Tampereen Kivikerho järjestää kilpailutöistä
koostetun valokuvanäyttelyn (aika ja paikka
vielä avoin)

– Yleisö saa äänestää oman suosikkinsa
valokuvanäyttelyn kuvista. Äänestäneiden
kesken arvotaan kivipalkinto.

SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

– Lähettämällä kuvan kilpailuun osallistujan
katsotaan hyväksyneen kilpailun säännöt ja
katsovan ne itseään sitoviksi.

– Järjestäjä harjoittaa asiaankuuluvaa huolelli-
suutta kuvien keräämisessä, valinnassa ja
säilytyksessä, eikä sitä voida pitää vastuussa
kuvien katoamisesta, varastamisesta tai
tuhoutumisesta.

KUVIEN PALAUTUS

– Kilpailukuvat palautetaan vain, jos niiden
mukana on riittävin postimaksuin varustettu
palautuskuori.

– Ilman palautuskuorta toimitetut kuvat hävite-
tään sen jälkeen, kun kilpailun tulokset on
julkaistu MINERALIA-lehdessä ja Tampereen
Kivikerho on järjestänyt kilpailutöistä valo-
kuvanäyttelyn.

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT

Tampereen Kivikerho ry ja MINERALIA-lehti
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K
eisarillisessa Pietarissa sei-
soo ylväästi vuoden 1832
syksyllä tsaari Aleksante-
ri I:n muistoksi Palatsiau-
kiolle pystytetty rapakivi-

graniittinen muistomerkki. Tuskinpa
se keneltäkään Pietarissa tai Neuvos-
toliiton aikaisessa Leningradissa vierail-
leelta on jäänyt huomaamatta. Koko
komeudessaan muistomerki on
maailman suurin. Sillä on korke-
utta 47,5 metriä. Muistomerkin
yhtenäisenä kappaleena Pyterlah-
desta louhittu pilari, eli  monoliit-
ti on 25,6 metriä pitkä ja painaa
yli 600 tonnia.

Vuonna 2016 ilmestyi Yrjö
Kaukiaisen kirjoittama ”Punaiset
pilarit” -kirja, jonka innoittamana
heräsi suuri mielenkiinto lähteä et-
simään Virolahdelta jälkiä tuon
mahtavan graniittipilarin – oi-
keammin sanottuna pyterliitiksi
löytöpaikkansa mukaan nimetyn
rapakivigraniitin – louhintapaikas-
ta. Mukaan etsintäretkelle innos-
tui ystäväni ja kirjanpitäjäni Mar-
ja Pitkänen, jonka äidin synnyin-
seutua Virolahti on. Yövyimme Vi-
rolahdella Marjan äidin lapsuu-
denkodissa.

Pyterlahdesta louhitun

Auguste Ricard de Montferrand
(1786–1858) oli ranskalainen arkki-
tehti, jonka sanotaan rakastaneen suur-
ta ja mahtavaa. Hän esitti vuonna 1829
keisarilliselle hoviministerille, että
Aleksanteri I:n muistolle Palatsiauki-
olle pystytettäisiin näyttävä monu-
mentti. Montferrand oli jo aiemmin
nimitetty Pietarin Iisakinkirkon pää-

arkkitehdiksi. Suurin osa Iisakinkirkon
pylväistä louhittiin Pyterlahdesta.
Montferrand kävi paikalla katsomassa
useita kertoja. Vuonna 1826 hän ha-
vaitsi siellä noin sadan jalan (liki 30
metriä) pituisen, virheettömän alueen
ehjää yhtenäistä kalliota. Tästä hän sai
idean ehdottaa niin suurta monoliit-
tia, joka veisi voiton kaikesta, mitä faa-

raot ja Rooman keisarit olivat sillä
alalla saaneet aikaan.

Keisari Nikolai I hyväksyi ja
vahvisti Montferrandin monu-
menttisuunnitelmat syksyllä 1829.
Pääurakoitsijaksi valittiin pietari-
lainen Vasili Jakovlev, joka vuok-
rasi kolmeksi vuodeksi Pyterlahden
kartanolta, Alexander Ekesparrel-
ta Hevonniemen kylän louhosalu-
een kalliot. Jakovlev palkkasi sata-
määrin kivenhakkaajia Venäjältä,
Aunuksen kuvernementista heitä
tuli paljon ja jonkin verran myös
suomalaisia. Montferrand on il-
moittanut työväkeä olleen 600,
joidenkin lähteiden mukaan heitä
olisi ollut korkeintaan 400. Van-
kileirejä ilmeisesti Pyterlahden työ-
maalla ei kuitenkaan ollut, vaan
kaikki kivenhakkaajat olivat ura-
koitsijan palkkaamia. Louhinta-

Liisa Hertell

monoliitin jäljillä

Rapakivinäyte kesältä 2017 on Hevonniemen louhos-
alueelta Pyterlahdesta samaa kiviainesta, jollaisesta
Aleksanteri I:n monoliitti 180 vuotta aikaisemmin
louhittiin. Tarkemmin määriteltynä kivilaji on py-
terliittiä. Se on saanut kansainvälisen nimensä löy-
töpaikkansa, Pyterlahden mukaan. Pyterliitissä ei ole
kalimaasälvän ympärillä plagioklaasikehää. Kuva:
Liisa Hertell
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työt pääsivät alkuun kesäkuun lopulla
vuonna 1830 ja jatkuivat läpi talven,
syksyyn 1831 saakka.

Kivenhakkaajien asumuksina Pyter-
lahdessa on yleensä ollut vain kiven-
lohkareista kasatut ja laudoilla tai ha-
vuilla katetut majat. Mutta koska tal-
violoissakin työskenneltiin, varmaan
jonkinlaisia työläiskasarmeja oli myös
rakennettu. Olipa sinne tehty pieni
kreikkalaiskatolinen kappelikin. Mi-
tään rakennuksia louhosalueella ei ole
jäljellä.

1830-luvulla työmenetelmät olivat
vanhanaikaisia. Kirjassaan ”Rajatapa-
uksia” (1964) Sven Hirn kertoo: ” Työ-
tä tehtiin siten, että yhtä reikää teki
kaksi miestä, toinen istui maassa pidel-
len teräksistä kiviporaa, ja toinen hak-
kasi sitä suurella moukarilla. Lihasvoi-
masta ei ollut suurtakaan hyötyä, sillä
kovat iskut olisivat vain vahingoitta-
neet sekä kalliota että poraajia.

Tällaisesta päältä nähden verkkaisel-
ta työstä ei tietenkään tullut välitöntä
näkyvää tulosta. Kun reiät kuitenkin
vähä vähältä syvenivät, siirryttiin pi-
tempiin poriin, mutta nyt työ mutkis-
tui siitä, että soraa oli vaikea poistaa
syvennyksistä. Lopulta turvauduttiin
keinoon, että koloihin kaadettiin vet-
tä ja sitten niihin tuikattiin keppi, jol-
loin vesi purskahti ulos ja toi pohjalta
aina hiukan hiekkaa.”

Työmaa oli varmaankin erikoinen
nähtävyys: Maassa istuivat poranpite-
lijät peräkkäin pitkinä riveinä, ja mou-
karimiehet iskivät tahdissa porankan-
taan, joka kääntyili herkästi virkavel-
jen kourissa. Monoliitin louhinnassa
laitettiin kaksi moukarimiestä samalle
poralle iskemään sitä vuorotellen.
Kaikkiaan työssä sanotaan olleen 275
kivenhakkaajaa, valtaosa venäläisiä.

Keisari Nikolai I poikkesi tarkastus-
matkallaan Suomessa myös Pyterlah-

dessa. Kenraali Benckendorf kuvaa
kokemusta näin:

”Tuntui kuin olisimme lähestyneet
helvetin sisäänkäytävää, kumea kohi-
na, joka ensin muistutti myrskyn pau-
hua, voimistui sitä mukaa, mitä pidem-
mälle tulimme tuolla autiolla seudul-
la. Sen jälkeen kuului kuinka rauta osui
kiveen, ja lopulta meidät huumasi sa-
noinkuvaamaton ääni, joka lähti val-
tavien moukarien yhtäaikaisesta iskus-
ta, kun monoliittia louhittiin irti kivi-
massasta.”

Kirjassaan Rajatapauksia Sven Hirn
kertoo, että vasta vuoden ja kolmen
kuukauden ponnistusten jälkeen oli
kallio asiaankuuluvasti rei’itetty joka
taholta, sekä kohti- että vaakasuoria
viivoja pitkin. Nyt oli työn onnistu-
miselle koittanut ratkaisevin ja jännit-
tävin vaihe. Lohkare irrotettiin upot-
tamalla reikiin kiiloja ja vipuja, joita
kiristettiin tahdissa iskien, kunnes pit-

Monoliitin louhinta on vasta alkamassa ja sen yläosaa aletaan tasata. Jotta päästäisiin käsiksi säiden syövyttämättömään ytimeen, on ensin
poistettava kallion päällimmäinen kerros. Tarvittava kivenkappale merkitään ja mitataan tarkasti. Sen jälkeen selvästi mitattuja viivoja
pitkin porataan tiheästi reikiä. Tässä Montferrandin piirroksessa kalliota on ryhdytty kovertamaan monoliitin alapuolelta. Kuva teoksesta
“Plans et détails du monument consacré à la mémoire de l’ empereur Alexandre”, 1836.
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kin porauslinjaa syntyi rako. Tulos oli
viime hetkeen saakka epävarma. Hal-
jenneita kalliolohkareita lojui siellä
täällä aikaisempien epäonnistumisten
synkkinä muistomerkkeinä.

Suuri monoliitti kiilattiin 15 kuu-
kauden aherruksen jälkeen onnistu-
neesti irti kalliosta loppusyksyllä 1831
ja saman vuoden marraskuussa (joi-
denkin tietojen mukaan helmikuussa
1832) kulmikkaan kivenjärkäleen pyö-
ristäminen aloitettiin arkkitehti Pasca-

Marjan serkku, virolahtelainen Vesa-Pekka Paronen kertoi, että he kävivät täällä koulusta
tutustumisretkellä. ”Meille kerrottiin, että juuri tästä se iso monoliitti on irrotettu”, Vesa-
Pekka näyttää. Kalliossa on pitkä rivi pystysuoria porauria parinkymmenen sentin välein,
mutta kyseinen louhintajälki on nuoremmalta ajalta. Kuva: Liisa Hertell

Uusien tutkimusten mukaan monoliitti on irrotettu notkelmasta, johon sittemmin on muodostunut pitkänomainen, soistunut lampi. Mata-
lan lammen pohjalla on sikin sokin sivu- ja hylkykiven kappaleita, kuten ylempänäkin lammen lounais- ja pohjoispuolella. Liikkuminen
hylkykivien joukossa oli paikka paikoin melko hankalaa. Kun kävimme louhoksella uudelleen loppukesällä 2017, oli kolmisormiraate
vallannut osan lampea ja lumme kukki siellä täällä. Kuvat: Liisa Hertell
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lin johdolla. Työhön tarvittiin 125 ki-
venhakkaajaa, jotka käsipelillä, taltoin
ja vasaroin puolen vuoden puurtami-
sen jälkeen saivat työnsä valmiiksi.

Sen jälkeen oli pohdittava miten
monoliitti saadaan alas rantaan. Lou-
hintapaikka sijaitsi parisataa metriä lä-
himmästä rannasta. Urakoitsija oli tuo-
nut neljäsataa miestä raivaamaan ja ta-
soittamaan tien pylvään vierittämisek-
si vesirajaan. Rantaan oli rakennettu
suuri laituri ja ruopattu kolme metriä

syvä väylä kuljetusproo-
mua varten.

Vesimatkaa varten Ve-
näjän laivaston insinöö-
rit olivat konstruoineet
litteäpohjaisen aluksen
(proomun), joka ristit-
tiin St. Nikolaiksi. Proo-
mu saapui rantaan kesä-
kuun alussa 1832. Sitten
neljäsataa miestä alkoi
pyörittää pilaria rantaan.
Kävi heti selväksi, ettei
liki seitsemänsadan ton-
nin painoinen järkäle ole
helppo liikuteltava, var-
sinkin kun alkumatka
louhoksen pohjalta oli
loivaa ylämäkeä. Kaksi
viikkoa siihen meni, että

pilari saatiin vesirajaan ja pylvästä voi-
tiin alkaa siirtää proomuun.

Mutta siirto tuotti suuria vaikeuk-
sia. Kun monoliitti oli saatu parrujen
varaan, alus kallistui ja parrut luiskah-
tivat paikoiltaan. Kuului kova rysäys
ja monoliitti romahti aluksen ja laitu-
rin väliin. Onneksi kukaan ei louk-
kaantunut eikä monoliitti vajonnut
pohjaan asti. Siirtoa seuraamaan oli
tullut useita arvovieraita, joiden jou-
kossa oli kreivi, hovimarsalkka Giulio
de Litta. (Litta oli Kustaa III:n Venä-
jän sodan aikana johtanut venäläistä
kaleeriosastoa Ruotsinsalmen taiste-
lussa.)

Litta otti johdon käsiinsä ja tuotti
Haminasta apuvoimia, 250 sotilasta
Viipurin jalkaväkirykmentistä ja 50
miestä insinöörikunnasta. Tarkkaa tie-
toa ei ole, mitä pojat tekivät, mutta
kahden vuorokauden kuluttua mono-
liitti oli saatu ylös vedestä ja proomun
kannelle.

Sitten alus kytkettiin kahden höy-
rylaivan väliin ja vesimatka alkoi. Nel-

jän vuorokauden kuluttua kuljetus saa-
pui Pietariin ja laski maihin Amirali-
teetin ja Talvipalatsin väliin. Monolii-
tin siirto maihin parin päivän kulut-
tua oli oma spektaakkelinsa, jota seu-
raamaan oli saapunut runsaasti väkeä,
keisariperhettä myöten. Siirron onnis-
tumiseksi oli etukäteen tehty valtaisat

parrurakennelmat. Kun siirto kolmen-
sadan miehen voimin aloitettiin, ei sii-
hen mennyt kuin kymmenen minuut-
tia, kun monoliitti oli vieritetty proo-
musta Talvipalatsin päätyyn.

Myöhemmin monoliitti katettiin
teltalla, jonka suojissa se hiottiin ja kiil-
lotettiin sadanviidenkymmenen mie-

Monoliitin lastausyrityksessä tuli eteen suuria ongelmia. Proomu kallistui, kun monoliitti
yht’äkkiä putosi rysähtäen siltaparrujen päälle laiturin ja proomun väliin. Onneksi ei poh-
jaan asti, mutta proomu sai osittaisen pohjakosketuksen. Kuva teoksesta “Plans et détails du
monument consacré à la mémoire de l’ empereur Alexandre”, 1836.

Haeskelimme kesällä 2017 Pyterlahden louhoksen rannasta viitteitä Aleksanterin monolii-
tin laivauslaiturista. Myös kaksi pienempää laituria siellä oli Iisakinkirkon pylväiden lai-
vaamista varten aikoinaan ollut. Laiturit oli rakennettu paksuista hirsiarkuista, jotka täy-
tettiin kivillä. Kaikki puuosat ovat jo aikoja sitten hajonneet, vain suuria kivenjärkäleitä
on jäljellä muistuttamassa 180 vuoden takaisista ponnisteluista. Kuva: Liisa Hertell
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hen voimin. Sitten alkoi seuraava val-
taisa urakka, johon tarvittiin kuusisa-
taa kirvesmiestä. He rakensivat suuren
lavan ja luiskan jonka avulla monoliit-
ti saataisiin siirrettyä jalustalleen.

Jalustakivi monoliitille oli louhittu
Laitsalmen saaren graniitista ja kuu-
kausia aikaisemmin asetettu paikoil-
leen Palatsiaukiolle. Jalustan päälle oli
vielä rakennettu neljästä lohkareesta
ylempi osa, joten jalusta kaikkineen oli
10,5 metriä korkea. Monumentin ja-
lustan ympärille rakennettiin vielä ka-
tukivistä neliömäinen muuri, jonka si-
vut olivat 28 metriä. Sitten muurira-
kennelma katettiin graniittilohkareil-
la.

Keisari Nikolai I oli määrännyt
monoliitin pystytyspäiväksi Aleksan-
teri Nevskin päivän, 11.9.1832. Pys-
tytysoperaatiota seuraamassa on arvel-
tu olleen 300 000 pietarilaista sekä tie-
tysti keisari itse. Neljäsataa työmiestä
hoiti pystytysoperaation. Kuuden mie-
hen sanotaan levittäneen pylvään alle
sementtiä. Se ehkä onkin vain pelkkää
legendaa, että pylväs pysyisi pystyssä

omalla painollaan. Kirjailija ja runoi-
lija Aleksandr Puškin (1799–1837) oli
joskus ”heittänyt”, ettei hän uskalla
kulkea pylvään ohi tuulisella säällä.

Vajaassa kahdessa tunnissa monoliit-
ti oli pystyssä, minkä jälkeen Montfer-
randin mukaan keisari Nikolai I sanoi
hänelle: ”Montferrand, vous vous êtes
immortalisé!” (Montferrand, olette
hankkinut itsellenne kuolemattoman
maineen).

Monoliitin huipulle nostettiin vielä
nelikulmainen kivilaatta sekä pienem-
pi pronssilevyillä päällystetty tiilisylin-
teri, johon kiinnitettiin yli kuusimet-
rinen pronssinen enkeliveistos.

Kokonaisuudessaan muistomerkki
on 47,5 metrin korkuinen. Virallisesti
ja lopullisesti se vihittiin vasta 12.9.
1834. Oli paraati ja ohjelmaa.

Auguste de Montferrand kuoli
keuhkokuumeeseen 10.7.1858. 

Montferrandin piirroksessa nosto on alkanut ja pylväs on nous-
sut 40 astetta. Kuva teoksesta “Plans et détails du monument
consacré à la mémoire de l’ empereur Alexandre”, 1836.

Pronssinen enkeliveistos on yli 6 metriä kor-
kea. Enkelillä kerrotaan olevan Aleksanteri
I:n piirteet ja se pitää vasemmassa kädes-
sään ristiä. Oikealla kädellään enkeli tekee
ilmeikkään eleen taivasta kohden. Patsaan
on muotoillut Thorvaldsenin oppilas, ku-
vanveistäjä Boris Orlovski ja se valettiin Pie-
tarissa Charles Bairdin valimossa. Kuva:
Wikimedia Commons

Aleksanteri I:n pylväs pystytettiin Palatsiaukiolle juhlistamaan Venäjän
voittoa maahan vuonna 1812 tunkeutuneesta Napoleonista. Vasily
Sadovnikovin akvarellityö vuodelta 1847 on Talvipalatsissa. Kuva:
General Public domain

Kirjallisuutta
Gåsman, E., 2008. Muistojen kätköistä, Vihtori Nakarin
muistiinpanoja (lisäys Esko Gåsmanin kirjaan Minun
Virolahteni). 32 s

Hirn, S., 1964. Rajatapauksia. Otava. 270 s.

Kaukiainen, Y., 2016. Punaiset pilarit. Suomalainen
graniitti tsaarien Pietarissa. SKS. 154 s.
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Urbaanina legendana kerro-
taan, että kun monoliitti hion-

nan ja kiillotuksen jälkeen oli nostettu
jalustalleen, oli aika viedä enkeliveis-
tos monumentin huipulle. Siihen tar-
vittiin rohkeaa miestä. Sellainen oli eräs
tunnettu suomalainen, jolle myös vii-
na kelpasi. Miehelle luvattiin, jos työ
onnistuu, viinaa loppuelämäkseen niin
paljon kuin hän jaksaa juoda.

Mies ryhtyi työhön käskettyyn.
Meni kiikkumaan monoliitin huipul-
le ja kiinnitti patsaan. Työn tehtyään
hän pyrki keisarin puheille viinalupaus-
taan anomaan. Adjutantti välitti asias-
ta tiedon keisarille, joka otti suomalai-
sen vastaan. Keisari kirjoitti paperin
jossa sanotaan: ”Antakaa tälle miehel-
le niin paljon viinaa kuin hän haluaa”,
allekirjoitus leimoineen kaikkineen,
Nikolai I.

Niin mies meni kapakkaan ja joi it-
sensä änkyräkänniin. Löysi aamulla it-
sensä ojasta, johon oli sammunut. Kei-
sarin myöntämä viinapaperi oli hävin-
nyt. Ei auttanut kuin lähteä uudelleen
anomaan pääsyä keisarin vastaanotol-
le ja kertomaan adjutantille, että pa-
peri on kadoksissa. Adjutantti muisti
miehen edelliseltä päivältä ja vei hänet
keisarin puheille. Mies selitti miten
kävi ja nyt pitäisi viinaa saada taas.
Keisari kirjoitti uuden paperin leimoi-
neen kaikkineen.

Samana iltana mies meni kapak-
kaan, näytti keisarin myöntöpaperin
baarimikolle ja ilmaista viinaa tuli.
Mutta sinäkin iltana kävi samoin kuin
edellisenä ja hän päätyi jälleen katu-
ojaan. Aamulla herätessään etsi keisa-
rin viinanmyöntökirjaa, mutta sitä ei
nytkään löytynyt.

Legenda Aleksanteri I:n muistomerkin enkelistä
Ei auttanut kuin mennä taas ano-

maan ”reseptin” uusimista. Pääsi kei-
sarin puheille ja selitti miten onnetto-
masti kävi. Keisari oli jo hieman har-
mistunut, ravaako tuo mies täällä joka
päivä. Keisari pyysi adjutanttia toimit-
tamaan paikalle tatuoijan. Sellainen
tuotiin. Keisari sanoi tatuoijalle: Kir-
joita tämän miehen niskaan, oikealle
puolelle teksti: Antakaa minulle viinaa
niin paljon kuin jaksan juoda, ja alle
Nikolai I.

Mies meni kapakkaan ja napautti
etusormellaan niskansa oikeaa puolta.
Baarimikko luki tatuoidun tekstin ja
viinaa tuli.

Niskaansa etusormella napauttami-
sesta on tullut Venäjällä yleinen tapa
tilata vodkaa. Kun huomaat ravinto-
lassa Venäjällä jonkun tekevän näin,
tiedät mistä on kysymys. 

Lauluntekijä, muusikko J. Kar-
jalainen julkaisi vuonna 2018

singlen, jonka toisella puolella on kap-
pale ”Terve, Sirkka Lautamies”. Kun
Karjalainen mökillään Perniössä oli
kerran uusia laulunaiheita miettimäs-
sä, hän löysi ullakolta sinne unohtu-
neen vanhan kasviston. Arvelee sen
joskus 1980-luvulla kirpparilta, ehkä
Hietalahden torilta hankkineensa. Kas-
viston on kerännyt Pyterlahdesta 13-
vuotias koulutyttö Sirkka Lautamies
kesällä 1925.

J. Karjalaista inspiroi kerääjän nimi,
Sirkka Lautamies. Sitten hän muisti,
että Pyterlahdesta on louhittu graniittia
Pietariin. Karjalainen alkoi nähdä tuon
tytön, koulutyttö siihen aikaan: Sirk-
ka keräilee vain kasveja kasvistoonsa,
ei ajattele, että se on mitään pysyvää.
Sen sijaan miehet, jotka hakkaavat
hakulla, se on aika isoa työtä, jolla ha-
lutaan jättää jälkipolville jotain.

Pietarin graniittipylväitä J. Karjalai-
nen ei ole nähnyt, mutta Sirkka Lauta-

Pyterlahdelta nuoren tytön keräämä
kasvisto innoitti lauluun

miehen kasviston hän on nähnyt, ja se
on tehnyt mieheen suuren vaikutuk-
sen. Syntyi laulu:

TERVE, SIRKKA LAUTAMIES

Terve, Sirkka Lautamies.
mä katson sinun kukkia.
Kesäkuussa 25
niityltä Pyterlahdelta …

Terve, Sirkka Lautamies,
mä katson sinun kukkia
lehdiltä vanhan kasviston.

Lähde: Ylen dokumentti J. Karjalaisesta
“Beibi ollaan ihmisii”, 28.12.2016

Terve, Sirkka lautamies
mä katson sinun kulkevan.
Kuljitko ohi louhoksen,
josta kerran louhittiin
graniittia Pietariin
Iisakinkirkon pylväitä …

Jotain suurta pysyvää,
mitä jälkehemme jää
graniittia Pietariin.
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R
apakivi tarkoitti 1600-
luvun Suomessa omitui-
sesti rapautuvaa kuin it-
seään syövää kiveä. Van-
ha kansa oli satoja vuosia

kutsunut rapakiveksi moroksi rapau-
tuvia kallioita.

Rapakivestä tehtiin 1700-luvulla
Turun yliopistossa väitöskirja. Siinä
rapakivi esiteltiin vanharuotsalaisessa
kieliasussa. Mutta kuin kiusalla suo-
menkielinen kansantermi valloitti tu-
levina vuosisatoina tieteen ja puhekie-
len kaikissa maissa. Vain sauna-sana on
pystynyt samaan.

Mitä rapakivi on?
Rapakiven arveltiin sisältävän kiveä
rapauttavia suoloja. Mutta jo 1700-
luvun lopulla osoitettiin, että tällaisia
suoloja siinä ei esiinny. Kiven raken-
netta pidettiin jo tuolloin rapautumi-
sen selityksenä. 1890-luvulla nuori

Rapakivemme
Kari Kinnunen

geologi Johan Jacob Sederholm huo-
masi, että eräissä rapakivissä oli mu-
namaisia maasälpäkiteitä, ovoideja.
Hän päätti määritellä rapakiveksi täl-
laisen rakenteen omaavan kiven.

Tämä oli hiukan ongelmallista, sil-
lä ovoideja sisältävä rapakivi ei usein-
kaan ollut helposti rapautuvaa. Kansa
ei sitä rapakiveksi edes olisi kutsunut.
Nykyään tiedetään, että rapakiviä on
monia tyyppejä. Osa ei sisällä ovoide-
ja. Ja suuri osa rapakivistä ei rapaudu
helposti. Siitä on osoituksena Pyterlah-
den rapakivigraniitista Pietariin valmis-
tettu maailmansuurin yhtenäinen ki-
vipylväs, monoliitti.

Helsingin yliopiston graniittiprofes-
sorien Ilmari Haapalan ja Tapani Rä-
mön määritelmät rapakivestä sisältävät
nekin vaatimuksen ovoideista. Mutta
siten, että rapakiveksi tulkitun kallio-
alueen ainakin jossain kohdissa pitäisi
löytyä ovoideja. Muutoin Haapalan ja

Rämön rapakivigraniitin määritelmä
on perinpohjaisen tieteellinen. Se pe-
rustuu graniitin kemiallisen koostu-
muksen ja geologisen synty-ympäris-
tön erityispiirteisiin.

Joka tapauksessa rapakivi on saunan
ohella ainut suomenkielen sana, joka
on suoraan lainattu muihin kieliin.
Lisäksi se on kansainvälinen tieteelli-
nen termi rapakivigraniitin muodossa.

Rapakivi-sanan
voittokulku
Kuten alussa kerrottiin, rapakivi-sana
ei ole geologien eikä edes sanastotut-
kijoiden keksimä. Miten kansankieli-
nen sana ylti maailmanvalloitukseen?

Kun tarkastelee maailman kirjalli-
suudessa rapakivi-sanan leviämistä ja
käyttöä, asiassa tekee mielenkiintoisia
havaintoja. Aluksi geologien kieli Suo-
men alueella oli latina, sen jälkeen ruot-
si ja venäjä. Ranskan- ja saksankielen
kautta siirryttiin vasta toisen maail-
mansodan jälkeen englanninkielen val-
takauteen. Ehkä tulevien sukupolvien
geologien käyttämä valtakieli voi olla
kiina. Sielläkin rapakivi on jo tieteili-
jöiden hyväksymä.

Urban Hjärne (1641–1724) oli Tar-
ton yliopistossa opiskellut lääkäri, joka
Ruotsissa toimi korkeana vuorimiehe-
nä. Hän mainitsi rapakiven jo 1694
kivien tunnistusoppaassaan. Siihen ei
kuitenkaan viitattu silloisessa kirjalli-
suudessa kovinkaan laajalti. Tunne-
tuimmaksi tuli seuraavan vuosisadan
Daniel Tilaksen kirja. Tilas (1712–
1772) oli Uppsalan yliopistossa opis-
kellut vuorimies ja vapaaherra. Tilasin
kirjaa siteerattiin laajasti Ruotsin, Suo-
men, Venäjän ja Euroopan kirjallisuu-
dessa. Daniel Tilaksen kirja siis teki
rapakivi-sanasta laajasti tunnetun.

Tieteellisesti rapakiven määritteli
1800-luvun lopussa Johan Jacob Seder-
holm (1863–1934) tutkiessaan Suo-

tunnetaan kaikissa kielissä

Rapakivigraniitin klassisia tuntomerkkejä ovat kalimaasälpäpyörylät. Viborgiitissa niitä ym-
päröi plagioklaasikehä. Pyterliitistä, kuten tässä näytteessä, ne puuttuvat. Teknillisen kor-
keakoulun Materiaali- ja kalliotekniikan osaston näytekokoelma. Kuva: Jari Väätäinen,
GTK Geokuvat
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men graniittityyppejä. Vuonna 1891
hän julkaisi niistä tutkimuksen, jossa
hän määritteli rapakiviä mikroskoop-
pipiirteiden ja maastohavaintojen pe-
rusteella. Tuntomerkkeinä olivat alus-
sa mainitut kalimaasälpäsoikiot, pla-
gioklaasikehät niiden reunoilla ja mo-
nessa vaiheessa kiteytyneet pisaramai-
set kvartsit.

Seitsemäs kansainvälinen geologi-
kongressi järjestettiin vuonna 1897
Pietarissa. Yksi sen kiinnostavimmista
ekskursioista suuntautui Suomeen, jos-
sa oppaana toimi geologi J.J. Seder-
holm. Ekskursio teki tiedepiireissä ra-
pakiven kansainvälisesti tunnetuksi ja
termin hyväksytyksi. Suomen ekskur-
sion satakunta geologivierasta veivät
rapakivi-sanan ja kivinäytteitä matka-
muistona kotimaihinsa. Viipurin rapa-
kivi ja Suursaari tulivat heille näillä ret-
killä tutuiksi.

Venäjällä rapakivi oli Pietarissa tär-
keä rakennuskivenä. Venäläiset geolo-

Rapakivi-sanan geologinen käyttö sai vauhtia Daniel Tilaksen kirjasta: Mineral historia
öfver Biörneborgs och Tavastehus lähner med några få ställen i de öfrige lähnen uti Finland.
Kirjan tutkimukset oli tehty vuosina 1737 ja 1738. Kallioperän leikkauskuva oli Turun
valtatien varrelta noin 2,5 kilometriä Kauttuan rautaruukista Hinnerjoen suuntaan. Kuva:
Jari Väätäinen, GTK Geokuvat

Pyterlahden louhos vuonna 1909. Pietarin monoliitin louhinnan jälkeen louhinta jatkui koko autonomian ajan vilkkaana. Louhinta eteni
tilausten mukaan lähes valmiiksi kappaleiksi toisin kuin nykylouhoksissa. Rapakivi liittyi monien geologien mielessä tähän nimenomaiseen
louhokseen. Kuva: Benjamin Frosterus, GTK Geokuvat
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git julkaisivat siitä 1800-luvulla mo-
nia artikkeleita. Syynä olivat Pyterlah-
den seudun rapakivistä louhitut Iisa-
kinkirkon pylväät ja Pietariin pystytetty
maailman suurin monoliitti. Rapaki-
vitutkimuksilla oli kysyntää varsinkin
sen mahdollisen rapautumisen takia.

Länsimaissa rapakivigraniitti yleis-
tyi terminä nopeasti geologisessa kir-
jallisuudessa. Arthur Holmesin arvo-
valtaisessa kivilajitermien sanastossa
”Nomenclature of Petrology” vuodel-
ta 1920 rapakivi oli mukana, ja sen
määritelmäkin oli kirjassa täsmälleen
Sederholmin kirjoittamassa muodossa.

Rapakivitutkijat ja
maailman rapakivet
Toisen maailmansodan jälkeen tieteen
ja geologian terminologia alkoi yhte-
näistyä. Globalisaatiota tämäkin oli
tavallaan. Englannin asema vahvistui
ja siitä tuli yhtä hallitseva geologiassa
kuten latina oli ollut keskiajalla ja sen
jälkeen yleistyneet saksan ja ranskan
kielet. Miksi rapakivi-termi säilyi mo-
nien muutosten jälkeen? Sederholmin
jälkeen tästä saamme kiittää nykypäi-
vän kotimaisia rapakivigeologejamme.

Rapakivien kemiallista koostumus-
ta tutkivat geologit Walter Wahl, Pentti
Eskola, Thure G. Sahama ja Kalervo

Rankama. Heidän julkaisunsa saivat
rapakiven juurtumaan geologiseen ki-
vilajien sanastoon. Olavi Kouvo, Mat-
ti Vaasjoki ja Hannu Huhma jatkoivat
tarkoilla ikämäärityksillä isotooppime-
netelmin. Tätä ennen rapakivien ikiä
oli kyllä tutkittu isotooppien perusteel-
la jo Venäjällä, mutta tulosten ikähaa-
rukka oli jäänyt liian laajaksi. Ahti Si-
monen ja Atso Vorma puolestaan tut-
kivat rapakivigraniittien kallioperägeo-
logiaa ja mineralogiaa nykyaikaisin la-
boratoriomenetelmin.

Ilmari Haapala alkoi Englannin
Cornwallin topaasigraniitteihin tutus-
tumismatkansa jälkeen selvittää rapa-
kivigraniittien juonikivien tinapitoi-
suuksia ja yleensäkin malmiotollisuut-
ta. Siihen asti rapakiviä ja graniitteja
yleensäkin oli pidetty varsin malmiköy-
hinä kivinä. Haapala löysikin Eurajo-
en ja Kymin rapakiviin liittyvät mal-
mimineralisaatiot. Isoja malmeja ei
niistä löytynyt, mutta tarpeeksi kiin-
nostavia, jotta GTK:n malmitutkimus
käynnistyi. Geologialle merkitykselli-
sempää oli, että Haapala samalla itse
innostui rapakivigraniiteista niin syväs-
ti, että hän käytti tämän aihepiirin tut-
kimuksiin vuosikymmeniä siirryttyään
yliopistoon professoriksi.

Professorien Ilmari Haapalan ja Ta-

Polarisaatiomikroskooppikuva Pyterlahden louhoksen pyterliittisestä rapakivestä. Pietarin
monoliitti tehtiin tästä kivestä. Sen kestävyyttä ihmeteltiin jo 1800-luvulla, vaikka nime-
nä oli rapakivi. Pyterlahden kivi on rapakiveksi ihanteellisen ehjää, sillä mikroraot puut-
tuvat. Mineraalikoostumus on yksinkertainen. Tasaisen harmaat rakeet ovat kvartsia. Läi-
kikkäät harmaat kiteet ovat kalimaasälpää. Ruskeat levyt ovat tummaa kiillettä. Rakeiden
väliset liitokset ovat ehjät ja ilman muuttumistuloksia. Kuvan leveys 3 cm. Kuva: Kari
Kinnunen

pani Rämön järjestämät kansainväliset
kongressit ja projektit UNESCO:n
tuella innostivat tutkijoita tunnista-
maan ja tutkimaan rapakiviä aivan
uusista maista kuten Kiinasta, Etelä-
ja Pohjois-Amerikasta sekä Venäjältä.
Rapakivien tutkiminen lähes kaikilta
mantereilta vakiinnutti samalla suo-
menkielisen rapakivi-sanan lopullises-
ti maailman kaikkiin kieliin.

Supertulivuoret
ja rapakivet
Uudemmat geologipolvet kuten Aku
Heinonen ja Jussi Heinonen ovat Ame-
rikan Yellowstonen supertulivuoren
tutkimusten innostamina tulkinneet
Viipurin rapakivialueen suomalaisen
supertulivuoren magmasäiliöiksi. Arto
Luttinen on popularisoinut tätä tulkin-
taa monissa esityksissään.

Rapakivitutkimuksille voi tulevai-
suudessa löytyä odottamatonta merki-
tystä, kun pyritään ennakoimaan su-
pertulivuorien aktiivisuutta ennen seu-
raavaa globaalisti tuhoisaa purkausta.
Rapakivien maasälpäovoidien sul-
keumiin voi olla tallentunut tietoa sel-
laisista piirteistä, jotka kertovat miten
magma supertulivuorien juuristoissa
muotoutui päätyen tuhoisiin jättipur-
kauksiin. 

Väkevänjärven pirunpesä, Ylämaa. Kaksi-
suuaukkoinen rapautumisluola viborgiitti-
sessa rapakivessä, Ylämaa. Tällainen, kuin
itseään syövä kivi, ihmetytti kansaa ja se sai
nimen rapakivi jo satoja vuosia sitten eri
puolilla Suomea. Kuva: Jari Väätäinen, Geo-
logian tutkimuskeskus, 2002
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P U H E E N J O H T A J A L T A

Mineralia-lehden
lukijakyselyn satoa

Lahjakortit ovat voimassa ensi vuo-
den tammikuuhun, 24.1.2021 asti.
Onnea voittajille ja kiitokset kaikille lu-
kijakyselyyn vastanneille.

Tähän mennessä kyselytutkimuksen
vastauksia on ehditty tarkastella vasta
pääpiirteittäin. Mutta esimerkiksi ky-
symykseen ”Haluaisitko joskus kirjoit-
taa Mineraliaan”, myönteisen vastauk-
sen antaneet on tarkistettu. Tulen itse
henkilökohtaisesti ottamaan yhteyttä
teihin kaikkiin yhteystietonne antanei-
siin kirjoittajaehdokkaisiin.

Mineralia-lehden kyselytutkimuk-
seen vastanneista hieman yli 60 pro-
senttia on miehiä, naisia vajaat 40 pro-
senttia. Puolet vastaajista ilmoittaa
kuuluvansa Tampereen Kivikerhoon,
puolet eivät kuulu. Valtaosa vastanneis-
ta säilyttää Mineralian kaikki numerot
ja 10 prosenttia vain mielenkiintoisim-
mat. Yksi vastaaja ei säilytä lehtiä ol-
lenkaan.

Kun kysyttiin, pitäisikö luopua pa-
perilehdestä ja siirtyä pelkästään netti-
versioon, vastaus oli kaikilta yksimie-
linen: Mineralia tulee säilyttää paperi-
lehtenä.

Yleisarvosanaksi Mineralia sai pal-
jon kymppejä (30 % vastaajista), vielä
enemmän ysejä (50 %) ja kahdeksan
tai kahdeksan puoli antoi (20 %) vas-
taajista.

Lukijakyselyn tärkeimpänä antina
oli saada palautetta siitä, miten voisim-
me jatkossa kehittää lehteä. Kaikista
vastauksista on jo haravoitu lukijoiden
kirjoittamat omat lisäkommentit ja eri-
koistoiveet juttuaiheiksi. Olipa eräs
henkilö laatinut ehdotuksia lehdessä
käsiteltäviksi aiheiksi kokonaisen A4-
arkillisen. Näihin tulemme palaamaan.

Joidenkin mielestä Mineralian font-
tikoko voisi olla aavistuksen suurem-
pi. Toivottiin myös pitempiä juttuja ja
paksumpia numeroita. Ja että lehti il-
mestyisi useammin. No, nämä asiat
ovat rahakysymyksiä. Pääasiassa tal-
koohengessähän tätä lehteä tehdään.
Painatushinnoissa pärjätään, mutta
postin kulku on toinen juttu. Sitä
mukaa mitä postimaksut ovat nousseet,
myös postin kulkuaika on pidentynyt.
Nykyään Posti ilmoittaa lehden peril-
lemenoon kuluvan viisi arkipäivää.

Tampereen Kivikerhon hallitus pe-
rehtyy kesän aikana seikkaperäisesti
lukijakyselyssä saamiinsa vastauksiin,
toiveisiin ja ehdotuksiin. Kooste tut-
kimustuloksista julkaistaan lehdessä tä-
män vuoden kuluessa.

Liisa Hertell
puheenjohtaja

Tampereen Kivikerho ry

Mineralia-lehden ensimmäi-
nen, ns. koenumero julkais-
tiin marraskuussa 2012.

Siitä lähtien lehti alkoi ilmestyä Tam-
pereen Kivikerho ry:n jäsenlehtenä
neljästi vuodessa. Nimen lehdelle kek-
si Geologian tutkimuskeskuksessa työs-
kentelevä tutkija Jani Hurstinen syk-
syllä 2012. Mineralialla on vakituinen
tilaaja- ja lukijakunta myös jäsenistön
ulkopuolella.

Mineralian edellisessä numerossa
4/2019 Tampereen Kivikerho julisti
kaikille lukijoilleen nelisivuisen kyse-
lytutkimuksen. Se oli lehden keskiau-
keamalla, mistä se oli helppo irrottaa
ja postittaa. Postimerkkikin oli palau-
tusta varten valmiina. Vastausaikaa oli
24.2. 2020 saakka. Kyselyyn vastasi
määräaikaan mennessä 21 prosenttia
lukijoista. Muutamia vastauksia tuli
vielä myöhemminkin.

Kaikkien vastanneiden kesken ar-
vottiin kivi-illassa 28.2.2020 kaksi
Verkkokauppa.comin lahjakorttia. Toi-
nen on 100 euron ja toinen 50 euron
arvoinen. Arvonta suoritettiin poliisi-
henkilön valvomana. Onnettarena toi-
mi Marja Välimäki.

ARVONNAN
VOITTONUMEROT

100 euroa, nro  00149
50   euroa,  nro  00164

VOITTAJAT HUOM!

Ottakaa minuun yhteyttä sähköpostit-
se liisa.hertell@kolumbus.fi tai puhe-
limitse 040 557 4700, jotta teille voi-
daan lähettää voittamanne lahjakortti.
Voittajan todentamiseksi haluamme
nähdä vastakappaleen omasta arpali-
pukkeestanne. Voitte lähettää sen tar-
kistettavaksi esimerkiksi kännykkäku-
vana tekstiviestin tai sähköpostin liit-
teenä.

Marja Välimäki toimi onnettarena ja Pek-
ka Mäkinen tuomarina Mineralia-lehden
lukijakyselyn voittajien arvonnassa.
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K
alifornian, Alaskan sekä
Yukonin ja jopa Austra-
lian ja Uuden-Seelannin
kultaryntäykset 1800-lu-
vulla ovat Suomessa tun-

nettuja. Varsinkin Pohjois-Amerikan
kullankaivusta on tehty elokuvia, tv-
sarjoja, ja lukuisia teoksia on suomek-
sikin saatavana. Vastaavan kaltaista kul-
lankaivajien elämän kuvausta ja kaivu-
historiaa ei löydy Venäjältä, vaikka siel-
lä oli vastaavanlaisia ja laajempiakin
kultaryntäyksiä useilla alueilla ja kul-
lan tuotanto huomattavasti suurempi
kuin lännen kentillä.

Ivalojoen 150 vuoden takaisen kul-
lan löytymisen taustasta tiedetään, että
kun Kemijokisuusta oli 1836 löytynyt
kullan merkit, kutsuttiin Pietarin yli-
opistosta tohtori, myöhemmin mine-
ralogian professori Ernst Hoffman
kahden Uralin kullankaivajan kanssa
johtamaan tutkimustyötä. Hoffman oli
ollut vuosina  1828–29 mukana tut-
kimassa Keski- ja Etelä-Uralin kulta-
alueita ja myöhemmin myös Keski-Si-
periassa.

Vuonna 1845 lähetettiin Suomen

KULLANKAIVU
Hannu Viranto

TSAARI-VENÄJÄLLÄ
vuorihallituksen vuorikonduktööri
Henrik Holmberg sekä työläiset Johan
Käkelä ja Carl Gardberg vuoden kes-
tävälle matkalle eteläiselle Uralille tu-
tustumaan kullanhuuhdontaan. Kun
Kemijokisuulta ei löytynyt kannatta-
vassa määrin kultaa, nämä Uralilta pa-
lanneet miehet siirrettiin etsimään kul-
taa Kuusamosta. Mutta sieltäkään sitä
ei löytynyt riittävässä määrin. Siperian
oppi antoi myöhempien aikojen kul-
lankaivajille ilman Siperian kokemus-
takin tunnetun opetuksen, ettei Lapissa
ei kannata kaivaa kultaa muualta kuin
missä sitä on.

Tuntematon venäläinen
kullankaivu – oliko peräti
kultaryntäyksiäkin?
Tämäkään Lapin kullan etsimisen ve-
näläinen tausta ei välttämättä ole muit-
ten kuin ahkerimpien historianharras-
tajien tuntema. Yksittäisiä, vain ohi-
mennen mainittuja viittauksia Venäjän
kullankaivuun löytyy 1800-luvun suo-
malaisten tutkimusmatkailijoiden, ku-
ten Kai Donnerin, M.A. Castrenin ja
August Ahlqvistin teoksista. Vasta vuo-

sisadan lopun ja 1900-luvun alun
Amurin alueen kullankaivusta löytyy
kuvauksia Toivo Koiviston ja Fridiolf
Laguksen kirjoissa.

Mutta kaiken kaikkiaan on Venäjän
kullankaivu tuntematonta, puhumat-
takaan ne valtavat mittasuhteet, jollais-
ta se siellä oli. Venäjän kullankaivussa
puhutaan sadoista tonneista, kun län-
nessä tuhansista kiloista. Venäjällä sa-
doista tuhansista työntekijöistä ja län-
nessä tuhansista, korkeintaan kymme-
nistä tuhansista kaivualuetta kohti. Ve-
näjällä Kalifornian, Yukonin tai mui-
den kokoisia kulta-alueita ja -ryntäyk-
siä oli kymmeniä.

Kun työmatkoillani liikuin eri puo-
lilla Siperiaa ja Kaukoitää, kullankaiva-
jana tietysti kiinnosti saada tietoa alu-
eitten kullankaivusta. Syntyneiden
henkilöyhteyksien kautta sainkin kir-
jahyllyyni jonkin verran venäjänkielis-
tä kirjallista materiaalia, mutta se oli
lähes ainoastaan kultageologista kirjal-
lisuutta. Kullankaivun arkea ei niistä
juurikaan löydy. Kuitenkin kullan-
kaivajan ankaraa työtä erämaissa kun-
nioitettiin.

K U L L A N K A I V U  V E N Ä J Ä L L Ä

Kullankaivua vuonna 1865. Kuva: Wikimedia Commons
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Oli mahdollisuus myös käydä muu-
tamilla toiminnassa olleilla tai hylätyillä
ruoppausalueilla. Selvisi, että kun kul-
ta oli Neuvostoliitossa valtion kannal-
ta ns. strateginen mineraali timantin
ohella, ei kullankaivualueille Neuvos-
toliiton jälkeenkään ”vanhasta muistis-
ta” päästetty ulkomaalaisia ilman ras-
kasta lupaprosessia eikä niistä olisi voi-
nut edes kertoa. Muutaman harrasta-
jaryhmän kanssa joillekin Siperian alu-
eille pääsimme. Yllättävän suuri vastus-
tus tuli Venäjän kullankaivajien liitol-
ta, mistä olen henkilökohtaisten koke-
musteni perusteella kertonut toisessa
artikkelissani.

Suomen kirjastojen finna.fi eikä an-
tikvaarien antikvaari.fi -nettihakujär-
jestelmä tuota tulosta haettaessa Venä-
jän kullankaivusta kirjallisuutta suo-
men tai englannin kielellä. Ainoat tu-
lokset ovat minun aiemmin kirjoitta-
mani blogikirjoitukset. Venäjänkielisil-

lä nettisivuilla on jopa vähemmän kuin
englanninkielisillä. Facebookin kautta
löytyy joitakin 2000-luvun kullankai-
vun mediauutisia.

Oliko Venäjän geologisten
aineistojen ja kokemusten
hyväksikäyttöä?
Pengoin myös Geologi-lehden ja mui-
ta geologisia artikkeleita, joissa tarkas-
teltiin mm. Lapin kullan alkuperää.
Niistä löytyi kymmenittäin, jopa sa-
doittain lähdekirjallisuutta Yhdysval-
tojen, Kanadan, Australian, Uuden-
Seelannin ja jopa Euroopan pienten ir-
tokultaesiintymien tutkimuksiin. Mut-
ta vastaani ei tullut ensimmäistäkään
Venäjän puolelta. Syy varmaan aina-
kin osittain on venäjänkielen taidon
puute eikä julkaisuja juurikaan löydy
länsimaisilla kielillä.

Venäjän ja Neuvostoliiton geologi-
nen tutkimus on kuitenkin ollut ava-

ruusteknologian ohella huippuluok-
kaa, joten varmaankin vertailukelpoista
aineistoa löytyisi. Kun Neuvostoliitto
romahti, sen velat Suomelle korvattiin
suurelta osin Tieteellis-teknisen yhteis-
työkomission puitteissa venäläisten
asiantuntijoiden työpanoksella, muka-
na paljon myös geologista yhteistyötä,
mutta entä kullan osalta? Alan asian-
tuntijat tietävät paremman vastauksen.

Venäjä on erittäin rikas mineraaleis-
taan ja korukivistään. Timantteja lou-
hitaan erityisesti Jakutiassa, mutta niin-
kin lähellä kuin Arkangelin Lomo-
nosovin kaivoksella. Sinne pääsimme
korukiviharrastajien kanssa käymään
ennen kaivoksen avaamista. Kuolan
Hiipinä-tunturin alueen lukuisat ko-
rukivistä kertovat kirjat ja paikatkin
ovat monelle harrastajalle tuttuja.

Korukivi- ja kultahippumuseoita on
eri puolilla Venäjää, merkittävin Mos-
kovan Kremlissä, jonne useat tässäkin

Kartassa näkyvät keltaisella tämän artikkelin keskeisimmät kulta-alueet. Uralin kullankaivu alkoi Sverdlovskin alueella Uralilta. Bodaybo
sijaitsee Lena-joella. Kartta kuvaa kalliokultakaivoksia ja huuhdonta-alueita, jotka useimmiten sijaitsivat samoilla seuduilla.
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artikkelissa mainitut isommushiput
ovat päätyneet. Eräs merkittävä koko
Neuvostoliiton korukivistä kertova kir-
ja on 1985 julkaistu J.P. Samsonov, A.P.
Turingue: Gems of the USSR. Teksti
on venäjänkielinen, mutta runsaassa
kuvituksessa on myös englanninkieli-
nen teksti. Kirjaa näyttää olevan Suo-
men antikvaareissakin myynnissä.

Innostuin siis penkomaan Venäjän
kullankaivun historiaa. Pala palalta eri
lähteistä löytyikin aineistoa. Olen
koonnut usean artikkelin sarjan. Tämä
artikkeli keskittyy tsaarien ajan kullan-
kaivuun ennen vallankumousvuotta
1917. Merkittävin perustietolähteeni
on ollut venäläisen kultageologin Va-
leri Krupnikin artikkeli https://gold-
minershq.com/other/1russia.html,
joka on ollut hyvä yleiskuvaus. Sen
pohjalta olen eri lähteistä hankkinut
täydentävää tietoa.

Myöhemmin on tulossa useita mui-
ta artikkeleita Venäjän kullankaivusta.
Niihin sisältyy lukuisia yksityiskohtai-
sempia kuvauksia myös tsaari-Venäjän
ajalta, mutta tullaan myös Neuvosto-
liiton ja nyky-Venäjän kullankaivuun.
Joiltakin osin kerrotaan aivan viimeai-
kaisista oikeustaisteluista ja pyrkimyk-
sistä sallia taas uudelleen yksityishen-
kilöiden kullankaivu.

Kullankaivaja – staratel
– arvostettu ammatti
Staratel tarkoittaa ”voimakkaasti pon-
nisteleva” (verbistä staratsa). Sen yh-
teydessä ei käytetä eikä tarvitse käyttää
kultaan – zolota – viittaavaa lisämää-
rettä eikä kaivamiseen tai etsimiseen
liittyvää, kuten muissa kielissä – (kul-
lan)kaivaja, gold(prospector), (guld)
grävare, (Gold)gräber. Venäjän kieles-
sä stratel kuvaa sellaisenaan riittävästi
kaiken. Staratel-sanasta ilmenee itses-
tään selvästi, että kyse on juuri kullan-
kaivajasta ja etsijästä. Se ei ole vain alan
ammattitermi tai slangia, vaan yleis-
kieltä. Myös Venäjän kullankaivajien
liitto ”Sojuz staratelei rossii” käyttää
kullankaivaja – staratel-nimitystä, vaik-
ka kyse on suurten kullanhuuhdonta-
yhtiöiden liitosta.

Pääomasijoittaja tai pääjohtaja ha-
luaa olla kunnianarvoisa staratel, vaik-
ka vaskooli ei henkilökohtaisesti tosi-
käytössä olisi koskaan ollutkaan. Niis-

säkin piireissä arvostetaan nimeä. Ny-
kyisin jopa ahkerasta, taitavasta ja pää-
määrätietoisesta yrittäjästä saatetaan
käyttää kunnianimeä staratel. Vastaa-
vaa siis olisi, jos meillä ahkeraa ja tai-
tavaa yrittäjää kehuttaisiin kullankaiva-
jaksi. Kullankaivaja-yrittäjiähän meil-
lä kyllä on. Venäjällä on myös Stara-
tel-niminen hotelliketju.

Pietari Suuri pani alulle
Tsaari Pietari Suuri (hallitsijana 1682–
1725) oli Euroopan matkoillaan tutus-
tunut mineralogiaan ja kaivostoimin-
taan. Hän kuuli kullanhuuhdonnasta
ja arveli, että kultaa löytyisi myös Si-
perian mittaamattomista vesistöistä.
Hän kehottikin 1700-luvun alussa ”et-
simään irtokultaa jokisoraikoista”. Hän
palkkasi eurooppalaisia asiantuntijoi-
ta avustamaan etsinnöissä. Vuonna
1719 hän antoi ensimmäisen lain

kaivosoikeuksista, jossa rohkaistiin
myös yksityisiä henkilöitä etsimään
kultaa. Kultaa ryhdyttiin tuottamaan
1719 hopeakaivosten yhteydessä Bai-
kalin pohjoispuolisilla alueilla ja myö-
hemmin Altain alueella. Ensimmäinen
varsinainen kultakaivos perustettiin
1748 Uralin itäpuolelle.

Jokien sedimenteistä oli jo aiemmin-
kin löydetty kultaa, mutta sitä ei osat-
tu laajamittaisemmin hyödyntää. Eikä
myöskään haluttu hyödyntää, kuten
seuraavat tapaukset osoittavat. Vuon-
na 1813 nuori tyttö löysi kultahippu-
ja Neiva-joelta Keski-Uralilla. Hän vei
hiput paikallisille viranomaisille. Sen
sijaan, että tyttö olisi saanut kiitoksia,
hän sai raippoja ja käskettiin pitää asia
omana tietonaan. Samoihin aikoihin
metsästäjä löysi nykyisen Jekaterinbur-
gin kaupungin tienoilla sijaitsevan Be-
rezovskin kylän läheltä joesta kultahip-

“Iso kolmio” on sijoitettu Moskovaan Kremlin museoiden Aarregalleriaan.

Siperialainen puuvaskooli on edelleenkin yleisessä käytössä Venäjällä.
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puja. Kun hän kertoi
löydöstään, hänetkin
viranomaiset pieksivät
pahanpäiväisesti. Vi-
ranomaiset pelkäsivät,
että syntyy kultaryntä-
ys ja levottomuuksia.
On huomattava, että
lännen ja etelän kulta-
ryntäykset olivat vasta
edessäpäin, joten niiden
kokemukset eivät olleet
vielä käytettävissä.

Pelättiin, että maaor-
jia karkaisi työskentele-
mään kullankaivussa.
Kun kultaryntäykset
sittemmin alkoivat,
maaorjia tosiaan karka-
si työmaille. Kun työvoimaa tarvittiin
runsaasti, syntyi myös keskustelua
maaorjuuden lakkauttamisesta työvoi-
man turvaamiseksi yhä laajenevaan
kullankaivuun. Maaorjuus lakkautet-
tiin Venäjällä kuitenkin vasta 1861.

Uralilta ryntäykset
alkoivat 1814
Kultalöydön tehnyt metsästäjä kuoli
pian tämän jälkeen eikä hän ehtinyt
hyödyntää löytöään. Huhut löydöistä
kuitenkin levisivät. Paikallisen kaivok-
sen esimies Lev Brusnitsin käynnisti
tarkemmat tutkimukset. Löydettiin
riittävän kultapitoisia maita. Vuonna
1823 oli Uralilla käynnissä jo noin 200
yksityisomisteista kullanhuuhdonta-
paikkaa. Ne työllistivät peräti 11 500
työläistä, pääosin karanneita maaorjia
ja Siperiaan karkotettuja. Kaivu tuotti
alkuvuosina vuosittain 1 600 kg kul-
taa, kun samanaikaisesti Venäjän ko-
van kiven kultakaivokset tuottivat
2 000 kg.

Lev Brusnitsin kehitti kullanhuuh-
donnassa tarvittavaa laitteistoa. Kerro-
taan, että myös siperialainen puu-
vaskooli on hänen kehittämänsä. To-
sin kerrotaan, että vastaavanlainen oli
ollut käytössä jo vuosisatoja Koreassa
ja Kiinassa. Mutta saattaa olla, että
”pyörä piti keksiä uudelleen”, koska
Venäjällä ei ollut aiemmin ainakaan
laillista kullankaivua eikä oltu kehitel-
ty välineistöä perinteistä pesuvatia pi-
temmälle.

Uralilta löydettiin uusia kaivualuei-

ta. Kaivu oli kiivaimmillaan 1870–90-
luvuilla. Vuonna 1870 saatiin kultaa
8,2 tonnia, vuonna 1880 jo 9,8 ton-
nia ja huippuvuonna 1892 jopa 12,8
tonnia. Venäjän suurimman tunnetun
isommuksen löysi Nikofor Sjutkin
vuonna 1842 Mias-joelta Uralilta. Se
painoi 36,2 kiloa. Nimeksi sille annet-
tiin muotonsa vuoksi ”Iso kolmio”.

Vuonna 1825 annetun määräyksen
mukaan suuret hiput piti erityisen har-
vinaisina kohteina toimittaa Pietarin
kaivosinstituutin museolle. Niistä ar-
vokkaimmat siirrettiin tsaarin Talvipa-
latsiin. Ensimmäisen maailmansodan
syttyessä ne siirrettiin turvaan Mosko-
van Kremliin. Pietarin kaivosyliopiston
kaivosmuseossa on edelleenkin nähtä-
vissä isojen hippujen kokoelma. Mu-
seossa on myös vaihtuvia näyttelyitä.
Muutama vuosi sitten siellä oli Jakuti-
an (Sahan tasavallan) hippukokoelman
näyttely.

Kultakuume
laajenee itään
Uralin menestyksekkään kullankaivun
innoittamana etsintää laajennettiin
kautta laajan Siperian ja Kaukoidän.
Asialla olivat niin geologit kuin myös
tavalliset etsijät ilman geologista kou-
lutusta. Pian Krasnojarskin, Tomskin,
Transbaikalin, Altain jne. alueilta löy-
tyikin satoja kannattavia huuhdonta-
kulta-alueita. Jeniseillä aloitettiin
huuhdonta 1839. Ivalojoen kultaryn-
täyksen alkamisvuonna 1869 oli Kes-
ki-Siperiassa 529 yksityistä kullankai-

vuporukkaa, jotka saivat
keskimäärin 50 kiloa
huuhdontakultaa.

Altain alueella kerro-
taan työskennelleen sa-
toja tuhansia työläisiä.
Kullankaivun työläisten
lukumäärä tuntuu suu-
relta. Jokseenkin luotet-
tavana voitaneen pitää
suomalaisen tutkimus-
matkailija Kai Donnerin
kirjassaan ”Siperian sa-
mojedien keskuudessa”
(Otava 1915) kertomaa
matkaltaan. Hänen mu-
kaansa 1800-luvun al-
kupuoliskolla Jenisei-
joen varrella sijaitsevan

Jeniseiskin kaupungin kautta kulki
vuosittain 100 000 kullankaivajaa.
Ennen kuin koneet 1800-luvun lopulla
tulivat apuun, työ oli hyvin käsityö-
valtaista. Alueet olivat lähes asumatto-
mia, ei ollut teitä eikä kauppoja, joten
myös kuljetuksiin ja erilaisiin huolto-
töihin tarvittiin runsaasti työväkeä.

Työvoimaa oli
käytettävissä
Eräs kuvaus kullankaivajista oli, että he
olivat ”pakkotyövankeja, karkotettuja,
karanneita ja kulkureita”. Vuonna
1825 Venäjällä tuli voimaan laki, jon-
ka mukaan kuolemanrangaistus ja elin-
kautinen voitiin muuttaa karkotuksek-
si pakkotyöhön Siperiaan. Näin tapah-
tui mm. Härmän häjyjen Matti Haa-
pojan osalta. Pienemmistä rikoksista
tuomitut saivat vaihtaa vankeusran-
gaistuksensa karkotukseksi Siperiaan,
jolloin sallittiin ottaa perhe mukaan
eikä karkotukseen lainkaan sisältynyt
pakkotyövuosia. Lisäksi oli poliittisis-
ta syistä karkotettuja, kuten tuleva pre-
sidentti Per Edvin Svinhufvud.

Historiatietojen mukaan ajanjaksol-
la 1823–1900 Siperiaan karkotettuja
oli yhteensä noin 900 000. Vuosisadan
vaihteessa heitä oli 500 000, joten työ-
voimaa oli käytettävissä. Lisäksi vuo-
den 1861 maaorjuuden lakkauttami-
sessa yli 23 miljoonaa ihmistä sai va-
pautensa. Karkotukset ja osin maaor-
juuden lakkautuskin olivat osa Siperi-
an asutuspolitiikkaa ja työvoiman rek-
rytointia.

Työväkeä tarvittiin paljon, kun kaikki tehtiin käsin ennen koneita. Syvälle
käsipeleillä kuitenkin mentiin. Kuvassa ollaan 25 metrin syvyydessä. Posee-
raamassa satoja ellei tuhansia kullankaivajia Lena-joella vuonna 1910. Ruop-
paajat tulivat käyttöön vuonna 1894 ja kaivinkoneet seuraavalla vuosikym-
menellä.
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Suomesta lähti tai lähe-
tettiin Siperiaan autonomi-
an aikana 3 400–4 000
henkeä, joista osa oli rikok-
sista tuomittuja ja osa lähti
vapaaehtoisesti. Monella
oli jokin henkilökohtainen
syy paeta kotiseudultaan.
Osa lähti seikkailunhalus-
ta ja kullankaivulla rikastu-
maan.

Kullankaivu mullisti
Siperian elämän
Venäläinen Leonid Šinkar-
jov kirjoittaa lähes runolli-
sesti laajassa kirjassaan ”Si-
peria – historian hämäräs-
tä tulevaisuuden haastei-
siin” (Yhteistyö 1980): ”Si-
perialaisten syrjäseutujen
rauhallinen ja tasatahtinen
elämä rikkoontui äkillises-
ti 1830-luvulla. Kultakuu-
me huojutti seudun kaupallis-teollisen
elimistön rakennetta kuin maanjäris-
tys ikään. Valtavat pääomat, ihmismas-
sat, työporukat ja kulkurit nousivat
kuin tulva-aalto yli vuorien ja metsien
kohti korpiseutujen pikkupuroja
huuhtomaan puisissa kouruissa hiek-
kaa, kääntämään rantakiviä, hakkaa-
maan hakuilla ja lapioilla Pohjolan
maaperää. Nämä ihmiset kulkivat tai-
gan ristiin ja rastiin, koettaen vallata
’omaa’ paikkaansa. Ja monesti he tart-
tuivat raivostuneina toinen toistaan
kurkusta ja ampuivat pyssyillä toisi-
aan.”

Šinkarjov jatkaa: ”’Kultainen’ aika
jätti Siperian historiaan surullisia sivu-
ja, jotka kertovat mitä häikäilemättö-
mimmästä luonnonrikkauksien tuhla-
uksesta. Suurkapitalistit, tsaarin usko-
tut, paikalliset yksityisyrittäjät ja ulko-
maalaiset onnenonkijat kaikki kaivoi-
vat Siperian kultaa, mutta vain siellä,
missä metallipitoisuus oli korkea. Pak-
kotyövankien työtä käytettiin laajasti
ja raakalaismaisesti hyväksi.”

Amurinmaa vieläkin
tuottoisampi
Kullan etsintä ulottui yhä idemmäksi.
Amurinmaalta, niin kuin aluetta silloin
kutsuttiin, löytyi todella rikkaat kul-
tamaat. Ensimmäiset hiput oli löydet-

Kullankaivutyömaa vuonna 1910 Berezovski-joella, Sverdlovskin oblastissa
Venäjällä. Kuva: Wikimedia Commons

ty jo 1850–51, jolloin se oli vielä Kii-
nan aluetta. Alueen läpi virtasi yli
2 800 pitkä Amur-joki, joka saa alkun-
sa Mantšuriasta, nykyisestä Kiinan
Heilongjiangin maakunnasta ja laskee
nykyisen Habarovskin kaupungin koh-
dalla Tyyneen valtamereen.

Seuraavina parina vuosikymmeninä
löydettiin Amurilta runsaasti hyödyn-
tämiskelpoisia alueita. Vuosisadan kol-
mena viimeisenä vuosikymmenenä Ve-
näjän hallitus rekisteröi Amurinmaal-
la 2 955 kultavaltausta. Niistä tiettä-
västi ainakin 790 johti aktiiviseen
huuhdontakaivuun. Vuoteen 1917
mennessä tuotettiin Amurilla valtion-
tilastojen mukaan 260–280 tonnia.
On kuitenkin arvioitu, että koko Kau-
ko-idän kullasta kolmasosa salakulje-
tettiin Kiinaan. Mitä lähempänä Kii-
naa kulta-alue oli, sitä helpompaa se
oli. Amurinmaa oli Kiinan rajalla, jo-
ten siellä salakuljetuksen osuus oli vie-
lä huomattavasti suurempi. Näin ol-
len on arvioitu, että kokonaismäärä oli
todellisuudessa vähintään 400 tonnia.
Kulta olisi pitänyt myydä valtiolle ja
maksaa siitä vero. Näinhän oli auto-
nomian aikaan myös Ivalojoella, josta
kultaa salakuljetettiin Norjaan.

1800-luvulla Amurinmaalla tarkoi-
tettiin aluetta, joka ulottui Baikalilta
Tyynelle valtamerelle saakka ja siihen

kuului myös Haba-
rovskin, Nahodkan ja
Vladivostokin kau-
pungit, jotka nykyi-
sin kuuluvat Primor-
jen aluepiiriin (lää-
niin).

Suomalaiset
joukolla
Amurinmaalle
Vuonna 1858 Amur-
joen pohjoispuolinen
alue siirtyi Kiinalta
Venäjälle. Amur-joen
eteläpuoli jäi pääosin
Kiinalle. Venäläiselle
alueelle tarvittiin kul-
lankaivuun ja muihin
tehtäviin venäläistä
asutusta. Ennestään
siellä oli vain pääasi-
assa kiinalaisia ja ko-
realaisia. Järjestysteh-

täviin siirrettiin 16 000 kasakkaa, mut-
ta tarvittiin lisää väkeä varsinaiseen tuo-
tannolliseen toimintaan. Amurille siir-
rettiin pakkotyövankeja. Vankiloista
vapautettiin ja siirrettiin rikollisia kul-
lankaivuun. Heikosti palkatusta anka-
rasta pakkotyöstä paettiin.

Työvoiman puutteessa värvättiin ja
osin pakkosiirrettiin myös Kiinan kau-
pungeista kerjäläisiä, kulkureita ja epä-
sosiaalista väkeä Amurin kaivoksille.
Kurinalainen elämäntapa ja raskas kul-
lankaivu ei heitä miellyttänyt. Tämä
kiinalaisväki pakeni erämaahan rosvo-
joukoiksi. Heitä kutsuttiin hunghuu-
seiksi, punaparroiksi. Miksi juuri pu-
naparroiksi, siihen ei löydy selitystä.
Heistä saamme lukea mm. Vladimir
Arsenjevin Dersu Uzala -kirjasta (Tam-
mi 1946, alkuperäisteos 1923) ja Karl
Gustav Mannerheimin Kiinan matkan
kuvauksista.

Hunghuuseja tuotiin myös Helsin-
kiin 1916 merilinnoitustöihin. Ruot-
salainen lehtimies Harald Hallén kir-
joitti: ”He olivat raakaa ja villiä kan-
saa, söivät matoja, rottia sekä varasti-
vat koiria ja kissoja samaan tarkoituk-
seen muodostuen kauhuksi ja vaivaksi
suomalaisille. Lopulta heidät lähetet-
tiin tiehensä.”

Amurille haluttiin luotettavampia
työntekijöitä. Alueella toimi jo ennes-
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tään hämmästyttävän paljon keskeisissä
tehtävissä suomalaisia. Helsingistä ko-
toisin ollut amiraali Johan Hampus Fu-
ruhjelm oli ollut ensin silloin Venäjään
kuuluneen Alaskan kuvernööri ja toi-
mi sen jälkeen 1865–70 Venäjän Kau-
koidän kuvernöörinä, jonka alueeseen
kuului myös Amurinmaa.

Venäjän Alaskan edellinen kuver-
nööri oli ollut suomalainen Arvid
Adolf Etholén. Furuhjelmin veli Karl
Johan Harald oli merkittävissä asemissa
keisarin omaisuuden valvojana Amu-
rinmaalla. Vladivostokin kaupungin
perustaja oli suomalainen luutnantti
Leonard Jägerskiöld. Suomalainen in-
sinööri ja hallintomies Björn Aminoff
suunnitteli ja johti alueen jokilaivalii-
kennettä. Amurin laivastossa oli lukui-
sia suomalaisia laivojen päällikköinä ja
konemestareina. Alueella jo toimineet
suomalaiset olivat tietysti hyviä yhte-
yshenkilöitä siirtolaisuudelle.

Suomalaisten toimeliaisuuden ja
luotettavuuden vuoksi
Amurinmaalle yleensä-
kin ja myös kullankai-
vuun haluttiin suomalai-
sia. Niinpä Suomen kir-
koissakin kuulutettiin,
että siirtolainen saa
Amurinmaalta 54 heh-
taaria ilmaista perintö-
kelpoista maata maanvil-
jelykseen, muuttajien
matkakustannuksiin saa
edullisia lainoja, sota-
palveluksesta vapaute-
taan lähtevät miehet ja
heidän poikansa, anne-
taan 24–40 vuoden ve-
rovapaus ja muita etuja.
Suomesta lähdettiinkin
suurin joukoin monin
motiivein. Oli seikkaili-
joita, kullankaivussa äk-
kirikastumisesta haavei-
levia, joku pakeni men-
neisyyttään. Metsästys-
ja kalastusmahdollisuu-
det houkuttelivat. Lähti-
jäjoukon kirjo oli laaja.

Elettiin nälkävuosia.
Tunnetuin retkikunta oli
vuonna 1868 Helsingis-
tä lähtenyt 49 siirtolaisen
joukko merikapteeni

Fridolf Höökin johdolla. Tuolloin ei ol-
lut olemassa Suezin kanavaa, joten Af-
rikka piti kiertää Hyväntoivonniemen
kautta. Matka kesti 11 kuukautta. Si-
perian rata Vladivostokiin valmistui
vasta 1916. He perustivat Nahodkan
sataman läheisyyteen Strelokin yhteis-
talouteen perustuvan utopiayhteisön.
Sen menestyi vain yhden vuoden ja ha-
josi.

Toinen suuri ryhmä lähti Turusta
koostuen pääasiassa seudun talonpo-
jista. He perustivat Vladivostokin lä-
heisyyteen Abo-nimisen kylän. Venä-
jän kielestä ei löytynyt vastinetta ruot-
sin Å-kirjaimelle, joten Turku jäi Abok-
si. Myös muita ryhmiä lähti Suomesta
Amurinmaalle.

Muuttoliike oli niin mittava, eksoot-
tinen ja tunnettu, että Tampereelle pe-
rustettiin 1860-luvulla Amuri-niminen
työläiskaupunginosa. Paitsi ajankohtai-
sen muuttoliikkeen vuoksi, nimellä
haluttiin kuvata myös kaupunginosan

silloista kaukaista sijaintia keskustasta
ja tehtaista. Se oli kaukana niin kuin
Venäjän Amuri. 1950-luvulla Finlay-
son rakennutti työläisilleen Amurinlin-
na-nimisen asuntokorttelin, joten
Amuria haluttiin kunnioittaa myö-
hemminkin. Kuriositeettina todetta-
koon, että Väinö Linna kirjoitti Tun-
temattoman sotilaan Amurinlinnassa.

Suomalaisia
kullankaivuun
Kun Höökin johtama Strelokin yhtei-
sö hajosi, osa ryhtyi kullankaivajaksi,
ainakin majuri Artur Granfelt, farma-
seutti C.J. Schoultz ja insinööri K.F.
Nilsson. Alueelle muuttaneiden mui-
den suomalaisryhmien osallistumises-
ta kullankaivuun on vähemmän tietoa.
Mutta ainakin myös suomalaiset Axel
Walldén, kapteeni, myöhemmin kaup-
paneuvos Otto Lindholm ja edellä
mainittu insinööri Björn Aminoff mai-
nitaan kullankaivajina tai kullankai-

vuun pääomia sijoitta-
neina. Amurinmaalle
muuttaneiden suoma-
laisten kokonaismäärää
eikä myöskään kullan-
kaivajien määrä ole tie-
dossa. Merkille panta-
vaa on, että heitä ker-
rotaan palkatun etsintä-
retkikuntien ja kaivu-
alueiden johtajiksi sekä
muihin vaativiin tehtä-
viin.

Alueen suomalaisen
kullankaivun historian
kannalta merkittävin
oli 1908 Amurinmaal-
le muuttanut insinööri
Toivo Koivisto. Hänen
itsensä kertomana hä-
nen seikkailumielialan-
sa lisäkiihotuksena oli
venäläinen valssi Mant-
šurian kummut, joka
oli 1905–06 käydyn
Venäjän–Japanin sodan
pohjalta syntynyt vals-
si, sinnehän oli matka.
Valssi oli ehtinyt tulla
heti tunnetuksi Suo-
messakin.

Toivo Koivisto kir-
joitti kaksi kirjaa. Toi-

Siperialainen hištšnik (kullan salahuuhtoja) on upottanut patoamaansa puroon
tasapohjaisen kaukalon, johon hän on puilla likistänyt varpumaton alle säkki-
kankaan. Tähän kaukaloon “taigan kultatehtailija” kaataa löytämäänsä kul-
tapitoista soraa, jota kuokalla kaapii. Huuhtelussa raskas kultahiekka pai-
nuu varpumattoon ja säkkikankaaseen. Kuva on Toivo Koiviston kirjasta “Suo-
malaista sisua villissä idässä” (1947).
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sessa (Suomalaista sisua villissä idässä,
Gummerus 1947) hän kertoo ilmeisen
mielikuvitusrikkaasti kapteeni Höökin
tarinan ja toisessa (Seikkailuja villissä
idässä, Gummerus 1929) hän kertoo
enimmäkseen omista kokemuksistaan,
myös osallistumisestaan kullankai-
vuun. Myös F.H.B. Lagus hieman ker-
too kullankaivajista (Amurinmaan ret-
ki, WSOY 1925).

Koivistolla oli useita omia kaivualu-
eita. Hän toimi myös muitten kultayh-
tiöitten ja kullan etsintäretkikuntien
palveluksessa ja myös ”dragöörinä” eli
ruoppaajan ohjaajana. Venäjäksi ruop-
paaja on ”draga”.

Koivisto ja Lagus kertovat värikkääs-
ti kullankaivajien elämää alueen villi-
petojen uhkaamina. Kullankaivajien
elämä leiriensä ympäristössä oli vaaral-
lista. Vielä silloin Amurintiikeri oli ylei-
nen ja aggressiivinen. Varomattomat
kulkijat ja uhkarohkeat metsästäjät
joutuivat tiikerin saaliiksi. Tarvittiin
Dersu Uzalan kaltaisia taitajia.

Amurin kullankaivu-
menetelmiä
Kaivu ruoppaajaa lukuun ottamatta oli
samantapaista kuin Lapissakin. Koivis-
to kertoo kahdesta erilaisesta paikalli-
sesta tavasta. Butarat-menetelmää hän
kuvaa ”butarat ovat näöltään korkeita
kaappeja, joiden päälle sijoitettujen
suppiloiden pohjan muodostavat pie-
nireikäiset teräslevyt. Niiden sisässä
kulkee ristiin rastiin laatikon muotoi-
sia huuhdontarännejä, joiden matoille
ja rihveleihin kulta veden virratessa ke-
rääntyy. Huuhdontavesi johdetaan
suppiloihin, joihin kaadettu maa lapi-
oilla ja haravilla sekoitetaan aivan kuin
rännitettäessäkin. Butarain käytön etu-
na on niiden nopea puhdistus ja se,
ettei niistä voi varastaa yhtä helposti
kuin avonaisista ränneistä, sillä ne voi-
daan lukita kaapin tavoin”. Varastami-
nen olikin yleistä. Hipuilla oli taipu-
mus joutua palkkatyöläisten housujen
taskuihin.

Toista tyypillistä menetelmää hän
nimittää korealaiseksi menetelmäksi.
Siinä syövytetään pintamaita patoihin
kerätyllä ja sitten virtaamaan vapaute-
tulla vedellä, jolloin pohjaan painunut
maa-aines lopuksi vaskattiin tai ränni-
tettiin voimakkaan virran ensin työn-

nettyä kevyemmän maan alas laak-
soon. Tällaisen työtavan käyttäminen
soveltui paksuissa pintamaakerroksis-
sa, kun kaltevuus ja vesimäärä on tar-
peeksi suuri. Menetelmää on käytetty
muuallakin. Amerikan kultakentil-
lä siitä käytettiin nimitystä ”ground
sluicing”.

Koivisto kertoo työskennelleensä
1909 Heikki Kivekkään rakennutta-
milla ränneillä. Suomalainen kultahis-
toria kertoo, että Kivekäs olisi työsken-

nellyt 1885–88 Alaskan kultakentillä
ja Venäjän vallankumouksen alla myös
Siperiassa. Viimeksi mainittu saattaa
tarkoittaa myös Amuria. Toisaalta Ka-
leva-lehden silloinen dokumentti ker-
too, että hän lähti kullankaivuun Iva-
lojoelle jo 1901, joten on epäselvää
Koiviston maininta Kivekkään ränneis-
tä Amurilla vuonna 1909. On toki
mahdollista, että Kivekäs oli ne aikai-
semmin rakentanut ja olivat edelleen
käyttökelpoisia.

Aarne Laitakari huuhtoo siperialaisella puuvaskoolilla moroa Pyhäjärven Myllyrannassa.
Kuva: Aarne Laitakari, heinäkuu 1929. GTK, Vanhatkuvat nro 5417

Lapin Kulta Oy:n teollista kullankaivua Ivalojoen Pahaojalla 1920-luvulla. Kuva: Wiki-
media Commons
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Koivisto ja Kivekäs
siirtyvät Lapin
kullankaivuun
Koivisto palasi Venäjän vallan-
kumouksen jälkeen 1923 Suo-
meen ja Inariin kullankai-
vuun. 1924 perustettiin Oy
Lapin Kulta, jossa Heikki Ki-
vekäs ja Toivo Koivisto olivat
mukana. Viimeistään tässä
vaiheessa Koiviston ja Kivek-
kään tiet yhtyivät, mutta myö-
hemmin he täydellisesti riitau-
tuivat. Koivisto oli yhtiön
enemmistöosakas ja toimi
huuhdontatöiden johtajana ja
Kivekkään esimiehenä. Oy
Lapin Kulta meni konkurssiin.
Toivo Koiviston myöhemmis-
tä vaiheista ei ole julkisuudes-
sa tietoa. Heikki Kivekkäästä
tiedämme, että hänet vangittiin 1927
ja tuomittiin spriireseptin väärentämi-
sestä 15 kuukauden linnatuomioon.
Kivekäs kuoli vankilassa samana vuon-
na. Hän pääsi tai joutui Seppo J. Par-
tasen ”sankareita, veijareita ja huijarei-
ta” -sarjaan.

Amurinmaan tunnetuimman retki-
kunnan johtaja Fridolf Höök teki itse-
murhan, kun kiinalaiset hunghuusit
olivat surmanneet hänen perheensä.
Hänet haudattiin Vladivostokin hau-
tausmaalle. Haudalle pystytettiin 1990
muistopatsas Höökin omaisten ja pai-
kallisen Arsenjevin museon toimesta.
Museossa on laaja Höökin keräämien
esineiden kokoelma. Höökin lisäksi
Vladivostokin hautausmaalle on hau-
dattu lukuisia suomalaisia, myös kul-
lankaivajia.

Vieraillessani Vladivostokissa pai-
kalliset ystävät halusivat viedä minut
hautausmaalle ja näyttää suomalaisten
hautapaikkoja. Sieltä löytyikin hauta-
kivissä ja -rautaristeissä lukuisa määrä
suomen- ja ruotsinkielisiä nimiä. Et-
siskelyistämme huolimatta emme va-
litettavasti löytäneet kapteeni Höökin
hautapaikkaa ja muistomerkkiä. Jäi
valokuvaamatta. Paikallisille suoma-
laisasutus, suomalaiset johtohenkilöt ja
osallistuminen alueen kehittämiseen ja
kullankaivuun olivat hyvin tiedossa,
vaikka siitä olikin kulunut jo monen
sukupolven aika. Suomalaiset olivat
kunniassa.

Kiinalais-venäläistä
kanssakäymistä
Kiinan rajan läheisyyttä ja kiinalaisten
tärkeää merkitystä kuvaa Koiviston
kertoma, että hänen Askoldin kaivok-
sellaan työskenteli noin 300 kiinalais-
ta ja viisi ”valkoihoista”. Epäselvää ei
liene, että jälkimmäiset olivat johtopo-
rukkaa.

Laillisen, tsaarivallan tiukasti valvo-
man kullankaivun lisäksi suurissa erä-
maissa oli myös ilman lupaa toimivia
kullankaivajia. Heidän nimityksensä
oli venäjän kielellä ”zolota-hištšnik” eli
kultapeto. Peto viittaa siihen, että he
joutuivat liikkumaan salaa ja ihmisiä
vältellen niin kuin metsän pedot, kos-
ka laittomasta kullankaivusta rangais-
tiin ankarasti, jopa kuolemantuomiol-
la. Toisaalta viitattiin siihen, että sala-
kullankaivuun osallistuivat usein edellä
mainitut hunghuusit eli kiinalaiset ros-
vojoukot, joiden väkivaltaista toimin-
tatapaa pidettiin petomaisena.

Myös Amurin Kiinan-puoleiselta
alueelta eli Mantšuriasta, Argun-joelta
löytyi kultaa 1883. Hyödyntäminen
tapahtui venäläis-kiinalaisena yhteis-
työnä. Yli 6 000 venäläistä ja kiinalaista
kullankaivajaa perustivat yhteisen
Zheltugan kullankaivuyhteisön Kiinan
nykyisen Heilongjiangin provinssin
pohjoisosaan, lähelle nykyistä Harbi-
nin kaupunkia. Amurin rajajoki enem-
män yhdisti kuin erotti. Niinhän kävi
myös, kun Tornionjoki tuli Venäjän ja

Ruotsin rajajoeksi 1809. Sala-
kuljetus rehotti. Amur-joen yli
Venäjältä salakuljetettiin kul-
taa. Venäläisillä, heidän muka-
naan myös suomalaisilla, oli
kiinteä yhteys myös Kiinan
puolelle.

Yhteys Amurin-
maahan jatkuu
Suomalaisten, ainakin lappi-
laisten yhteys on saanut jatku-
moa Kiinan Amurinmaalle.
Amur-joen alkulähteiden Hei-
longjiangin provinssi ja Lapin
lääninhallitus solmivat 2008
yhteistyösopimuksen. Hei-
longjiang tarkoittaa Amur-jo-
kea. Myöhemmin Rovaniemi
solmi ystävyyskaupunkisuh-
teen alueen pääkaupungin,

Harbinin kanssa. Harbinissa on hyvin
paljon venäläistyyppisiä rakennuksia,
mikä osoittaa Venäjän vahvaa läsnäoloa
siellä historian eri vaiheissa.

Kun yhteistyön merkeissä kävin use-
amman kerran Heilongjiangissa, olin
utelias kyselemään Amurin Kiinan-
puoleisesta kullankaivusta ja Mantšu-
riasta, mutta vastaus oli kummankin
osalta pään puistaminen. Aiheet olivat
myös Kiinassa kiellettyjä niin kuin Ve-
näjälläkin julkisesti puhua ulkomaa-
laisten kanssa. Mantšuria-nimitys liit-
tyy kiusalliseen Japanin miehitykseen.
Kulta Kiinassakin strategisena mineraa-
lina oli salaisuus. Kun siirryttiin vapaa-
muotoisempiin illanistujaisiin, kerrot-
tiin kyllä Amurin alueen kullankaivus-
ta. Minulla oli tietysti haave myös pääs-
tä paikallisille kultamaille, mutta se ei
kuitenkaan onnistunut. Kiina on maa-
ilman suurin kullantuottaja.

Lapiosta ruoppaajiin
Kullankaivu oli Venäjällä pitkään pe-
rinteistä lapiokaivua. Hevos- ja härkä-
voimaa kyllä käytettiin hyvin monella
tavoin. Kullan seulontarummut otet-
tiin käyttöön 1860-luvulla. Vasta
vuonna 1894 saatiin ensimmäinen
ruoppaaja. Se tapahtui Amurin alueel-
la. Ruoppaaja rakennettiin Hollannis-
sa ja koottiin paikan päällä. Koonti kes-
ti vuoden. Ruoppaajan käyttöä ohjasi-
vat hollantilaiset insinöörit, jotka oli-
vat saaneet oppinsa Australian ja Uu-

Amurinmaalla oli myös kiinalaisia  kaivajia, vaskoolina kui-
tenkin siperialainen puuvaskooli.



24 MINERALIA    1 / 2020

den-Seelannin kultakentillä.
Ruoppaus osoittautui toi-
mivaksi ja Hollannista tilat-
tiin ainakin yksi lisää. Vuon-
na 1902 ryhdyttiin Krasno-
jarskin alueella rakentamaan
omia ruoppaajia. Ruoppaa-
jien käyttö onkin ollut val-
litsevaa Venäjällä ja Neuvos-
toliitossa aina näihin vuosiin
saakka. Venäläistyyppinen
tehoruoppaus oli tehokas le-
veillä ja syvillä jokiosuuksil-
la. Vasta vuonna 1908 otet-
tiin käyttöön ensimmäinen
kaivinkone.

Amurilta sisämaan
ikiroutaan
Kultaa kaivettiin myös Tyy-
nen valtamereen ja Ohotan
mereen rajoittuvilla Pri-
morskin ja Ohotan alueilla.
Jo vuonna 1856 pienet ve-
näläiset ja kiinalaiset poru-
kat olivat kaivaneet pieni-
muotoisesti, mutta vasta
1871 alkoi suurimittaisem-
pi kaivu. Sieltäkin saatiin
kymmeniä tonneja kultaa.
Uutena piirteenä oli, että
sinne tuli merkittävissä
määrin amerikkalaisia, brit-
tiläisiä ja ranskalaisia sijoit-
tajia. Alue oli Tyynen valta-
meren kansainvälisten
kauppasatamien läheisyy-
dessä. Läheinen Alaska oli
Venäjän aluetta vuoteen
1867 saakka, joten sinne
muodostui yhtenäinen ve-
näläinen talousalue.

Uusia entistäkin rik-
kaampia alueita löydettiin sisämaasta
ja hieman pohjoisempaa Baikalin poh-
joispuolelta Lena-joen vesistöstä sekä
1900-luvulla myös Kolyma-joen vesis-
töstä Jakutian ja Magadanin alueilla.
Tämä merkitsi siirtymistä ikiroudan
alueelle.

Lena-joen kaivu
Lena-joki on 4 300 kilometriä pitkä.
Se alkaa Baikal-järven länsipuolelta ja
kuljettuaan läpi Jakutian se laskee Poh-
joiseen jäämereen nykyisen Tiksin kau-
pungin kohdalla. Kullankaivu alkoi

höyrykäyttöinen vesi-
pumppu tuli käyttöön
1876 ja hydraulinen paine-
pesuri 1889. Ikiroutamaa-
ta myös sulatettiin kuuman
vesihöyryn ja tulen avulla.

Vuonna 1914 oli Lena-
joen latvoilla 140 huuh-
donta-aluetta ja niiden
vuosituotanto 14,5 tonnia.
Toiminta oli hyvin mono-
polisoitunut. Ulkomaalais-
ten sijoittajien, tsaari-per-
heen ja poliitikkojen omis-
tama Lena Goldfields -yh-
tiö tuotti 94 prosenttia kul-
lasta. Monopolilla oli mo-
nopolin otteet. Yhtiön kul-
ta-alueella Bodaibossa ta-
pahtui 1912 ns. Lenskin
massamurha, jossa valtion
sotilaat surmasivat 250
aseetonta mielenosoittajaa.
Tapahtumaa olen kuvan-
nut kirjoitussarjan erillises-
sä artikkelissa.

Lena-joen alueella tuo-
tettiin 1864–1926 valtiol-
le toimitettua kultaa 660
tonnia, mikäli oli 23 pro-
senttia Venäjän koko kul-
lantuotannosta. Kun ottaa
huomioon salakuljetuksen
Kiinaan, on arvioitu, että
kokonaistuotanto oli siellä-
kin lähemmäs 1 000 ton-
nia. Lena-jokea onkin kut-
suttu Venäjän kullantuo-
tannon kruununjalokivek-
si.

Huuhdontakultaa
yli tuhat tonnia

Yhteenlaskettua määrää tsaari-ajan, eli
vuoteen 1917 saakka, kullantuotan-
nosta ei ole täsmällistä tietoa, mutta
edellä todetuista erillisistä tuotantolu-
vuista voi laskea, että tonneja olisi ol-
lut vähintään 2 000. Edellä on pyritty
kuvaamaan nimenomaan huuhdonta-
kullan määrää, mutta jonkin alueen
osalta saattaa mukana olla myös kai-
voskultaa. Tämänkin huomioon otta-
en huuhdontakullan määrä on reip-
paasti yli 1 000 tonnia, todennäköisesti
lähemmäs 2 000 tonnia. 

Lenskin massamurhan surmatut on koottu yhteen.

Lena-joen kultakaivosyhtiön osuuskirja, arvoltaan 150 ruplaa
vuodelta 1912. Kuva: Wikimedia Commons

latvavesiltä Bodaibo- ja Vitim-sivujo-
kien alueella. Ikirouta alkoi heti maan
pinnasta ja ulottui satojen metrien sy-
vyyteen, jopa kilometriin. Kesällä routa
suli vain 50–100 cm syvyydelle. Joki-
kulta oli jopa 60 metrin syvyydessä, jo-
ten sitä kaivettiin myös kaivoksenomai-
sesti tunneleissa, maanalaisissa soraker-
rostumissa. Ikiroudan olosuhteissa tar-
vittiin tehokkaita louhintavälineitä.
Ikiroutahan on teräksen kovaa eikä ha-
joa tavanomaisin välinein. 1860-luvul-
la saatiinkin käyttöön ruuti ja 1885 al-
kaen myös dynamiitti. Ensimmäinen
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Rovaniemeläisen Hannu Virannon
päätymisen ja pääsemisen Neuvosto-
liiton / Venäjän kullankaivun ja koru-
kivien pariin voi selittää historiallisek-
si muodostuneella käännekohdalla.
Kun pääsihteeri Mihail Gorbatšov piti
Murmanskissa syyskuussa 1987 kuu-
luisan puheensa, hän avasi oven yhteis-
työlle Naton ja Varsovan liiton aiem-
min sulkeneella Barentsin alueella.
Puhe mahdollisti laajamittaisen yhteis-
työn Lapin ja Murmanskin alueen vä-
lillä.

Lapin kesäyliopisto patisti toimin-
nanjohtajaansa, Hannu Virantoa käyn-
nistämään yhteistyön Murmanskin
alueen kanssa. Tiedossa oli hänen jo
aiempi työkokemus Leningradin val-
tionyliopiston kanssa. Jo seuraavana
vuonna alkoivatkin Murmanskissa ve-
näjänkielen kurssit ja myöhemmin se-
minaarien, yrityskontaktimatkojen ja
eri intressiryhmien välisen yhteistyön
järjestäminen. Hannu Virannon luot-
saamille kesäyliopiston matkoille osal-
listui useita satoja suomalaisia, lisäksi
myös ruotsalaisia ja norjalaisia.

Keskeiseksi yhteistyökumppaniksi
muodostui Venäjän tiedeakatemian
Kuolan tiedekeskus ja sen Geologinen
instituutti ja geologit. Vuonna 1972
Lemmenjoella kullankaivajana aloitta-
nutta Hannu Virantoa kiinnostivat
luonnollisesti geologia ja korukivetkin.
Geologien kanssa syntyi ajatus järjes-
tää Suomesta kiviharrastajille matkoja
Hiipinä-tunturien astrofylliitti-, saa-
melaisten verikivi eli eudialiitti-, ram-
sayiitti- ja muille mielenkiintoisille ki-
vikohteille. Niihin pääsy varsinkin ul-
komaalaisille oli ollut kiellettyä, koska
ne sijaitsivat alueella, jossa oli kokeiltu
ydinräjähteitä kaivostoiminnassa. Sik-
si ne olivat vielä säilyneet lähes koske-
mattomina.

Gorbatšovin glasnostin ansiosta,
tosin tiukasti vartioituina kesäyliopis-
ton suomalaisryhmiä päästettiin alueel-
le. Rajajoosepin raja-asemalla venäläi-

siä tullivirkailijoita ihmetytti, miksi
ryhmä kantoi satoja kiloja kiviä Suo-
meen. Mukaan oli toki saatu Geologi-
sen instituutin virallinen todistus, ett-
eivät kivet ole radioaktiivisia eivätkä
strategisia mineraaleja.

Pienellä porukalla Hannu teki Las-
se Kockin ja Ilkka Härkösen kanssa
tutustumismatkan Petsamon kivikoh-
teisiin. Ne kohteet eivät kuitenkaan
osoittautuneet ryhmämatkojen arvoi-
siksi ja sotilasalueet olisivat hankaloit-
taneet lupien saamista.

Kesäyliopiston toiminta laajeni Ark-
angeliin. Osin Kuolan tiedekeskuksen
geologien ja osin Arkangelin yliopis-
ton kautta syntyi yhteistyötä paikallis-
ten geologien ja kiviharrastajien kans-
sa. Suomalaiselle ryhmälle järjestyi
matka Lomonosovin kimberliittikoh-
teelle, joka sittemmin käynnistyi ti-
manttikaivoksena ja Pinega-joelle.

Hannun järjestämät venäjän kieli-
kurssit alkoivat Novosibirskissa vuon-
na 1991 yhteistyössä Novosibirskin
yliopiston kanssa. Se mahdollisti yh-
teistyön Venäjän tiedeakatemian
Novosibirskin Geologisen instituutin
kanssa. Hannu Virannon omien yksi-
tyisten tutustumismatkojen lisäksi
myös suomalainen ryhmä pääsi tutus-
tumaan kullan ruoppausalueelle sekä
Altain vuoriston, Baikalin ja myös
Mongolian kivikohteisiin.

Vuosina 1993–94 Hannu järjesteli
Pietarista käsin yhteistyössä Pietarin
geologisen instituutin kanssa venäjän-
kielen opiskelumatkoja sekä kullankai-
vu- ja kivimatkoja Arkangeliin, Ko-
miin,  Novosibirskiin sekä Altai–Bai-
kal–Mongolian-matkaa.

Vuosina 1994–95 hän oli Pohjois-
maiden ministerineuvoston Barents-
johtajana. Hannun tehtävänä oli luo-

kuinka vähän tiedämme Venäjästä
Siperia opettiSiperia opetti

Lapin kesäyliopiston kaksiviikkoinen, ikimuistoinen kivimatka kesällä 1993 suuntautui
Siperiaan ja Mongoliaan. Lähellä Gobin autiomaata mongoli-isäntä järjesti kiviryhmälle
lampaansyöntipeijaiset jurtassaan. Ruokailun jälkeen hän olisi tarjonnut matkalaisille hen-
koset hopeapiipustaan. Kukaan kiviporukasta ei uskaltanut tarttua miehen tarjoukseen,
pelkäsivät kenties piipussa olevan jotain narkoottista ainetta. Mutta ettei mongolimiehelle
olisi jäänyt epäkohteliasta vaikutelmaa vieraistaan, kiviryhmäläiset “velvoittivat” Hannu
Virannon matkanjohtajan ominaisuudessa maistamaan piipun antimia - edes sen hetken,
että valokuva ehditään ottaa. Kuva: Liisa Hertell

H E N K I L Ö K U V AH E N K I L Ö K U V A



26 MINERALIA    1 / 2020

da yhteistyötä Pohjoismaiden ja
Luoteis-Venäjän välille. Näin
käynnistyi Komin tasavallan
geologien ja kullankaivajien
kanssa yhteistyö, joka jatkui
Suomen ja Komin tasavallan
välisen yhteistyöryhmän pro-
jektina. Hannu Viranto teki
henkilökohtaisia tutustumis-
matkoja Komin kullankaivu-
alueille.

Työnantajavaihdosten vuok-
si ryhmämatkojen järjestämi-
nen kulta- ja kivikohteisiin ei
enää ollut mahdollista. Han-
nun järjestelemille matkoille
ehti kuitenkin osallistua yli sata
henkilöä, joista varmaankin
useita kymmeniä oli Tampereen
kivikerhon jäseniä.

Hannu Viranto nimitettiin
vuonna 1996 Lapin lääninhal-
lituksen lääninkehitysneuvok-
seksi. Hänen keskeinen tehtävänsä oli
Lapin sisäisten aluekehitystehtävien li-
säksi arktinen ja Barentsin yhteistyö.
Venäjä oli tärkein yhteistyöalue. Lää-
ninhallitus loi kiinteät yhteistyösuhteet

Murmanskin ja Arkangelin lisäksi
myös Komin, Hanti-Mansian, Jaku-
tian, Nenetsian, Jamal-Nenetsian,
Tšukotkan, Magadanin ja Kamtšatkan,
ja myös Kiinan entisen Mantšurian,

nykyisen Heilongjiangin pro-
vinssin kanssa.

Kun yhteistyöalueet olivat
poronhoitoalueita, Saamelais-
alueen koulutuskeskuksen
kanssa toteutettu porotalous-
yhteistyö nousi keskiöön. Sen
puitteissa toteutui lukuisia mat-
koja poronhoitajien luokse
tundralle, Pohjoiseen jäämereen
rajoittuville alueille. Näillä Si-
perian ja Kaukoidän alueilla oli
mahdollisuus tutustua myös
kullankaivualueisiin, kullan-
kaivajiin, kiviharrastajiin ja geo-
logeihin, ja myös paikallisiin
tundran asukkaisiin, jotka tun-
nustivat käyneensä (sala)kullan-
kaivussa. Yksityishenkilöiden
kullankaivu nimittäin oli anka-
rasti kiellettyä.

Ruokahalu kasvoi syödessä,
tässä tapauksessa Hannun kiin-

nostus kohdistui Venäjän kullankaivun
historiaan ja nykypäivään. Lapin Kul-
lankaivajain Liiton puheenjohtajana
hän edisti yhteistyöhankkeita Venäjän
kullankaivajien liiton kanssa. 

Tämä Amurilla 2008 kuvattu Amurintiikeri ei uhannut
kullankaivajaa.

 Jalokiviä
 Mineraaleja
 Kivilajeja
 Tietoa maapallosta ja luonnosta
 Vaihtuvia taidenäyttelyitä

Avoinna kesä–elokuussa
ti–su klo 12–17
maanantaisin suljettu

Pääsylippuja Viitaniemen kaivospiiriin voi
ostaa Kaivosmuseosta, p. 0400 605 704

Eräjärvi-Seura ry

Eräjärventie 1592
(Eräjärven kirkon kupeessa)
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Tampereen kiviker-
holaiset tutustuivat
alkavan yhteistyön
merkeissä helmi-
kuun alussa taidela-
siharrastajiin ja La-
sikillan työtiloihin
Tampereella. Lasi-
työssä käytettävä
materiaali koostuu
pääasiassa kiviraa-
ka-aineista, joten
mikseipä lasiharras-
tusta voitane pitää
”sisarpuolena” kivi-
harrastukselle.

Kivikerholaisten
mielenkiinto taide-
lasiharrastukseen
kasvoi heidän tu-
tustuessaan kilta-
laisten valmista-
miin lasitaideteok-
siin.

Lasin pääraaka-
aineena on kvartsi-
hiekka, joka on
enimmäkseen pii-
dioksidia. Lisäksi
myös kalkkikiveä ja
dolomiittia käyte-
tään lasin erilaisiin
koostumuksiin.

Lasikilta ry on
perustettu Tampe-
reella tammikuussa

1991, jolloin se oli
alansa ensimmäi-
nen yhdistys Suo-
messa. Yhdistys
edistää taidelasi-
työtä, taidon yllä-
pitämistä ja kehit-
tämistä. Lasikillan
jäsenet ovat tiffa-
ny-, lyijylasi- ja su-
latuslasitekniikalla
lasia harrastavien
yhdistys. Jäseniä
killalla on tällä het-
kellä vajaa 60.

Lasikillan työ-
huonejäseniks i
pääsevät kaikki ne,
jotka ovat käyneet
tiffany-, lasinsula-
tus-, tai lyijylasi-
kurssin. Työhuo-
nejäseneltä yhdis-
tys edellyttää, että
hän pystyy itsenäi-
seen työskentelyyn
työhuoneella ja
hallitsee tekemisen
tekniikan lisäksi
laitteiden käytön.

Kiltalaisten te-
kemiä taidokkaita
ja varsin suuriko-
koisiakin lasitaide-
teoksia on ollut
esillä Lasikillan

Lasikilta ry
edistää taidelasityötä ja

sen kehittämistä

Liisa Hertell

Sinikka Paunilan lasiteos on tehty sulatuslasityönä ja maalattu polton kestävillä väreil-
lä. Kuva: Liisa Hertell

Lasikillan tiloihin
portaita alas laskeuduttua
eteisseinässä tulijan
toivottaa tervetulleeksi
Lasikillan oma logo.
Sen on tiffany-tekniikalla
valmistanut Jaakko Vianter.
Kuva: Liisa Hertell
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noin viiden vuoden välein järjestämäs-
sä taidenäyttelyässä. Näyttelyitä on pi-
detty muun muassa Verkarannassa,
Finlaysonilla ja viimeksi viime kesänä
Haiharan Taidekeskuksessa. Ensi vuon-
na, tammikuussa 2021 Lasikilta täyt-
tää 30 vuotta, joten on aika järjestää
juhlanäyttely.

– Paras paikka 30-vuotisnäyttelyl-
lemme olisi Tampereen keskustassa si-
jaitseva Vanha Kirjastotalo Laikku.
Anomus Tampereen kaupungille onkin
jo jätetty, sanoo Lasikillan puheenjoh-
taja Jarmo Karjala.

Edessä pöydällä on
Lasikillan puheenjoh-
tajan Jarmo Karjalan
sulatusmenetelmällä
valmistamia lasitöitä.
Taustalla tiffany-tek-
niikalla valmistettu
pöytälamppu, johon
lasinsulatusuunia ei
tarvita. Kuva: Liisa
Hertell

Alkuaikoina kiltalaiset työskenteli-
vät kouluilta vuokratuissa tiloissa. Sit-
ten Lasikilta vuokrasi Kalevan kaupun-
ginosasta pyöräkellaritilat. Siellä taide-
lasiharrastus jatkui parinkymmenen
vuoden ajan. Pyörien lisääntyvästä
määrästä alkoi kuitenkin muodostua
suuri ongelma ja Lasikillalle tuli pari
vuotta sitten sieltä lähtö, kun vuokra-
sopimus irtisanottiin.

Uusien tilojen etsiminen aloitettiin
heti. Ja kuin sattuman johdattamana
lasiharrastukseen sopivat tilat löytyivät-
kin pian. Lasikilta vuokrasi osoitteesta

Lähteenkatu 11, Sorsapuiston lähellä
sijaitsevan kerrostalon kellaritilat tai-
delasitoiminnalleen.

– Kaksi vuotta täällä Lähteenkadul-
la on nyt toimittu, Jarmo Karjala sa-
noo ja esittelee kiviryhmälle tiloja, jot-
ka mielestäni ovat niin ”ruhtinaallisia”,
että melkein kateeksi käy, jos vertaa
meidän kivipajaamme.

Lasikillalla on kaksi melko suurta
lasinsulatusuunia ja tietysti lasityöhön
tarvittavia hiomakoneita, saha, veitsiä
sekä muita työkaluja. Lisäksi yhdistyk-
sen jäsenillä on omat tarvikkeensa, jois-
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ta he valmistavat omat teoksensa ja esi-
neensä. Omien työkalujensa säilyttä-
miselle työhuonejäsenillä on käytössä
nimellään varustetut laatikostot.

Lasikillan uusissa Lähteenkadun ti-
loissa mahtuu myös järjestämään eri-
laisia lasikursseja jopa 13 ihmiselle ker-
rallaan.

– Sellainen kurssi 13 osallistujalle oli
jo sovittukin, mutta koronan takia se
jouduttiin perumaan, puheenjohtaja
Karjala harmittelee.

Myös Tampereen kivikerholaisille
oli sovittu kevääksi lasinsulatuskurssi.
Sekin peruttiin ja siirrettiin syksyyn.
Kivikerholaisille suunnatulla kurssilla
tullaan opettelemaan lasinsulatuksen
perusasioita ja kukin valmistaa yhden
harjoitustyön, joka poltetaan. Seuraa-
vana aamuna tullaan katsomaan, mi-
ten työssä onnistuttiin – jos onnistut-
tiin.

Me kivikerholaiset olimme hyvin
vaikuttuneita vierailustamme Tampe-
reen Lasikillassa. Puheenjohtaja Jarmo
Karjalan lisäksi paikalla oli kymmen-
kunta lasikiltalaista, jotka olivat tuo-
neet kotoaan kiviharrastajille esiteltä-
väksi omia lasiteoksiaan. Mitään isoja
töitä he eivät voineet tietenkään mu-
kanaan helposti kuljettaa, mutta esi-
merkiksi heidän Facebook-sivuiltaan

löytyy kuvia mitä upeimmista, suuris-
takin lasiteoksista. Jarmo Karjala ja
muutkin kiltalaiset kertoilivat meille
kiviharrastajille lasitaiteen tekemisestä
ja siihen käytetyistä eri tekniikoista.

Tampereen kivikerholaisia vierailulla Lasikillassa helmikuun alussa. Kuvassa myös lasikillan väkeä. Kuva: Liisa Hertell

Kutsuimme lasikiltalaiset vastavie-
railulle kivipajallemme. Vierailu oli
tarkoitus toteuttaa kevään kuluessa,
mutta koronan vuoksi sekin siirtyy
vähintään kesään.

Sulatusmenetelmällä valmistettuja, aloittelijallekin sopivia lasitöitä. Kuvat: Liisa Hertell
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H yvä ystäväni ja kivireissu-
kaverini Harri Innala me-

nehtyi vaikean sairauden
murtamana 4.11.2019.

Harri Innala valmistui kemian insi-
nööriksi Tampereella vuonna 1966.
Tulevaan puolisoonsa, Helleviin hän
tutustui opiskeluaikoinaan 1960-lu-
vulla. Pariskunta vihittiin Hellevin ko-
tipaikkakunnalla, Reposaarella kesä-
kuussa 1966.

Insinööriksi valmistuttuaan Harri
meni töihin Forssan Finlaysonin teh-
taan laboratorioon. Siirtyi sieltä Sim-
peleen kartonkitehtaalle laboratorio-
päälliköksi 1970, ja vuonna
1973 Vantaan Tikkurilan
silkkilaboratorioon. Perheen
koko kasvoi kahdella, poika
Kari syntyi vuonna 1970 ja
tytär Hanna 1974.

Vuodesta 1975 alkaen
Harri toimi kultaajana Hä-
meenlinnan Kultakeskukses-
sa. Seuraavana vuonna hän
valmistui diplomi-gemmolo-
giksi. Sitten 1977 tuli muut-
to Toijalaan, jonne Harri pe-
rusti oman Jalopinta ky -ni-
misen yrityksen. Yritys toimi
aluksi vuokratiloissa, kunnes

In Memoriam
hän hankki vuonna 1981 oman hallin.

Jalopinta-yrityksen toiminta oli
aluksi komponenttien kultausta sekä
isompien komponenttien tinaamista
sähköteollisuudelle. Vuonna 1986
Harri aloitti kullan irrotuksen puhe-
lin- ja sähkölaitosten käytöstä poiste-
tuita laitteista. Myöhemmin yrityksen
kuvioihin tuli tietokoneiden purku ja
jalometallien talteenotto niistä. Harrin
yrityksessä oli parhaimmillaan 11 työn-
tekijää ja kesätöissä saattoi olla joskus
jopa 27 koululaista. Jalometallien tal-
teenottoa Harri jatkoi kuolemaansa
saakka.

Harri hoiti myös opettajan tehtäviä
Hämeenlinnan ammattikoulun labo-
ratoriolinjalla. Diplomi-gemmologik-
si valmistumisensa ja Toijalaan muu-
ton jälkeen hän opetti jalokivioppia
Lahden Kultaseppäkoulussa, jota en-
nen Harri suoritti opettajan pätevyy-
den ja kasvatustieteen tutkinnon. Vuo-
desta 1983 lähtien Harri opetti useissa
kansalaisopistoissa mineralogiaa ja ki-
venhiontaa.

Tutustuin Harriin syksyllä 1983
Toijalan kansalaisopiston kivenhionta-
kurssilla, jossa hän opetti mineralogi-
aa ja jalokivioppia. Me olimme niin sa-

manhenkisiä, että jo syksyllä
1984 teimme pitkän kiviret-
ken Suomen Lappiin kivipai-
koille, jotka Harri oli jo etu-
käteen suunnitellut insinöö-
rin tarkkuudella. Tuolla ret-
kellä ystävyytemme vahvistui
elinikäiseksi.

Tutustuimme myös per-
heittäin ja teimme vuosittain
kymmeniä kiviretkiä ympäri
Suomea, näistä retkistä vai-
mot pitivät. Syysretket mies-
porukalla jatkuivat vuosit-
tain. Harrin paneutumisesta
retkiin kuvaavaa oli se, että

Harri Innala 1944–2019

Harri oli kova
kalamies. Etelä-
Norjassa mm.
makrilli kävi
pyydykseen.
Kuva: Antti
Kankainen

Harri ja Antti Kankainen vuonna 2003 kaljalla Saksassa, Mosel-
joen rannalla. Kuva: Matti Laakso
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“uistan Harrin opettaja-
na, matkatoverina ja ys-
tävänä. Hän oli innosta-

va ja ystävällinen opettaja ohjatessaan
meitä Urjalan kansalaisopiston kiven-
hiontakurssin oppilaita useiden vuo-
sien ajan.

Muistan, kun tunti oli lopullaan,
Harri kehotti lopettelemaan työt. Ku-
kaan ei ollut tietääkseenkään kehotuk-
sesta, vaan jatkoimme hiontaa. Silloin
Harri katkaisi sähkövirran pääkatkai-

kun esimerkiksi vuonna 1994 teimme
kolmen kaverin retken Pohjois-Ruot-
siin ja Pohjois-Norjaan, niin hän oli
etukäteen laatinut 49-sivuisen, A4-ko-
koisen luettelon retken käyntikohteis-
ta. Ja niitä kohteita oli 39. Hän oli lis-
tannut luetteloon kaikki mineraalit,
mitä niistä paikoista löytyy. Kaikissa
kohteissa kävimme.

Retket jatkuivat vuosittain Etelä-
Norjaan ja Keski-Eurooppaan. Insi-
nöörin tarkka luettelo paikoista aina
oli. Pisin Euroopan-retki, jonka kol-

Tiellämme olevat kivet ovat usein parhaat tienviitat onneen,

Retkiporukka Norjassa, Peikonpolulla, lähellä Bergeniä vuonna 2004. Vas. Harri Innala, Raimo Erola, Antti
Kankainen, Olli Käppi ja Raimo Fredelrei. Kuva: Hannu Tanskanen

mistaan, Laakson Matti, Harri ja minä
teimme, oli 6 000 kilometriä, käsittä-
en seitsemän maata ja kivikohteita oli
lukemattomia.

Viimeisinä vuosina kiviretket ulko-
maille vähenivät, ja Harrin veri veti
kalavesille Pohjois-Norjan Lofooteille
ja Salstraumenille. Myös Ruijassa kä-
vimme pyytämässä rautua. Niin me ys-
tävykset kalastimme. Kalaretkiä teim-
me muutaman miehenkin porukalla ja
hauskaa oli.

Harri järjesti useita kivimessumat-

koja muutaman kaverin porukalle Pie-
tariin ja Saksaan. Pietarissa kävimme
lukuisia kertoja. Ne olivat kokemus-
rikkaita reissuja.

Harrilla ja minulla oli myös perheit-
täin yhteisiä juttuja. Joka kesä kävim-
me Harrin mökillä ja pari kertaa Thai-
maassa, ynnä muuta. Näistä 35 vuo-
den aikana tehdyistä matkoistamme
minulla olisi kerrottavaa enemmän
kuin romaanin verran. Ja paljon jäi
varmasti vielä kokemattakin.

Harri-ystävää syvästi kaivaten
Antti Kankainen

Hanna Powiatowska

sijasta ja tuli täysi pimeys. Tämä osoit-
taa kuinka me pidimme kivenhionnas-
ta ja Harri-herrasta opettajana.

Hän järjesti myös matkoja kivimes-
suille ja louhoksille keväisin ja syksyi-
sin. Pietarin kivimessuille teimme
muutamiakin linja-autoreissuja yhdes-
sä muiden lähiympäristöjen kansalais-
opistojen kanssa. Myös laivareissun
Pietarin kivimessuille teimme kerran.

Syvä haikeus valtasi loppusyksyllä
sielun, kun kuulin Harrin siirtyneen

tuonilmaisiin, niin kuin entisellä koti-
seudullani rajan pinnassa asia ilmais-
tiin.

Nyt kun olet tähtenä taivaalla, niin
varmaan katselet luupillasi meitä, jot-
ka myös kohta olemme siirtymässä sin-
nepäin. Sinullahan oli luuppi aina kau-
lassa siltä varalta, jos sitä tarvitaan.

Muistaen
Annikki Poukka

M
vaikka olisimme itse asettaneet ne tiellemme.
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Tampereen Kivikerhon ikinuori jäsen Veera Markkola
lähetti kotirannastaan löytyneen erikoisen kiven taan-
noin tutkittavaksi. Kivi osoittautui fossiiliksi. Kooltaan
se on 30 x 27 x 4 mm ja muodoltaan kolikkomainen.
Tällaisista merisiili-fossiileista (Echinoidit) käytetään
varsin kuvaavaa nimitystä hiekkadollari. Niitä tavataan
etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta myös muualla. Ky-
seessä on merisiilin tukirangan kappale. Sen eläessä kuo-
resta on lähtenyt ylöspäin siilimäisesti pitkiä piikkejä.
Niistä on enää jäljellä nuo fossiilin pinnan pienet pis-
teet.

Luontaisesti tällaisia fossiilikiviä ei Suomessa tiedetä

Veera Markkolan löytämä hiekkadollari Hämeenkyrön Mahnalankylästä. Kooltaan se on on
30 x 27 x 4 mm. Fossiilikivi on mitä ilmeisimmin kulkeutunut painolastimaan mukana.
Kuva: Kari Kinnunen

Hämeenkyrön fossiililöytö
on ilmesesti painolastikivi

esiintyvän. Niitä on kulkeutunut Suomeen ihmisten mu-
kana jo kivikaudesta saakka. Määrällisesti eniten eksoot-
tista maa-ainesta fossiileineen tuli Suomeen purjealus-
ten painolastina historiallisena aikana. Suomesta vietiin
tuolloin pikkulaivoilla raskaita lasteja puutavaraa ja ter-
vaa.

Paluulastina oli yleensä keveitä arvolasteja ja jotenkin
laivat ja veneet piti vakauttaa. Entisinä aikoina ei lai-
voissa ollut vakauttamiseen käytettäviä vesisäiliöitä, ku-
ten nykyisin, vaan satamassa laivoihin yksinkertaisesti
lapioitiin paikallista maa-ainesta. Ja määränpäässä pai-
nolasti lapioitiin taas pois.

Kari Kinnunen
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Kivipikkujoulu
20.12.2019
Tampereen Kivikerhon pikkujouluja
vietettiin jälleen perinteiseen tapaan.
Alkajaisiksi oli pieni glögitarjoilu, jon-
ka perään syötiin Veikko Sirénin keit-
tämää riisipuuroa. Hän oli aputonttun-
sa, Lehtisen Jukan kanssa tullut puu-
ronvalmistukseen kokouspaikan keit-
tiölle jo tunteja aiemmin.

Puuron jälkeen Jussi Hartoma ker-
toi Haveri-yhdistyksen uutisia. Have-
rin kaivosmuseolle Viljakkalaan on
avattu uusi kivimuseo ja sinne myös
Tampereen Kivikerho saa oman vitrii-
nin. Kerho voisi koota sen esimerkiksi
aiheesta “akkumineraalien tie loppu-
tuotteeksi”. Jussi kertoi myös Haverin
uudesta “rautatiimistä”, jota hän ja
Laurénin Juha vetävät. Heidän tarkoi-
tuksenaan on selvittää Haverin rauta-
kaivoksen merkitystä muun muassa
Tampereen kaupungille.

Kahvitarjoilun jälkeen oli leikkimie-
linen arvuuttelukisa erilaisista “mikät-
timistä”, joita monet kiviharrastajat oli-
vat tuoneet tunnistettavaksi. Olipa yksi
sellainenkin esine, jolle kukaan ei kek-
sinyt käyttötarkoitusta, eikä sitä osan-
nut sanoa esineen omistajakaan. Mut-
ta hauskaa oli.

Lopuksi pidettiin arpajaiset, joissa
oli taaskin yllin kyllin voitettavaa. Ja
niinhän siinä eräiden kodalla kävi. Kun
arpa osui kohdalle, siitä auennut voit-
toputki alkoi todellakin vetää...

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell
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Tampereen Kivikerhon jäseniä oli mu-
kana kivimessuilla, jotka järjestettiin
helmikuun alkupuolella Apatiitissa,
Kuolan niemimaalla. Tykkylumen
kumaraan painamat puut tienvarsilla
lumoavat helmikuisen Kuolan-matkaa-
jan kerta toisensa jälkeen.

On mielenkiintoista, että niinkin
kaukana kuin Apatiitissa, jonne Poh-
jois-Suomestakin ajaa autolla koko
päivän, järjestetään vuosittain nelipäi-
väiset kivimessut. Kivimyyjät saapuvat
eri puolilta Venäjää. Muun muassa
Molyshevan smaragdiyrittäjät tulevat
Uralilta joka vuosi.

Kivimessujen ohella matkalaiset tu-
tustuivat parinkymmenen kilometrin
päässä Apatiitista sijaitsevaan Kirovs-
kin kaupunkiin, sen kivimuseoon,
Kuolasta kertovaan etnografiseen näyt-
telyyn sekä upeaan jääveistospuistoon.

Molempien kaupunkien taustavai-
kuttajia, niin taloudellisesti kuin mai-
semallisesti, ovat mahtavat Hiipinä-
tunturit lumisine huippuineen.

Erkki Linnala ja Veikko Sirén ker-
toivat helmikuisessa kivi-illassa tuoreita
kokemuksiaan Kuolan-matkalta, esit-
telivät alueen mineraaleja ja kivikirjal-
lisuutta. (LH)

Erkki Linnala (vas.) ja Veikko Siren kertoi-
vat Kuolan-matkasta. Kuva: Liisa Hertell

Astrofylliittiä Kuolan niemimaalta.
Kuva Liisa Hertell

Jääveistos Kirovskissa. Kaivosmiehiä tunne-
lin suulla. Kuva: Erkki Linnala

Kivimessuilla
Kuolan niemimaalla

Jääveistos ydinjäänmurtaja Leninistä. Kuva: Erkki Linnala

Jääveistos tämäkin. Kuva: Erkki Linnala
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Vapriikissa
hiihtolomalla
Korona ei vielä helmikuun lopulla ke-
rinnyt rajoittaa koululaisten hiihtolo-
maviikon aktiviteetteja Tampereen seu-
dulla. Kivikerhomme oli hiihtoloma-
viikon keskiviikkona 26.2. mukana
museokeskus Vapriikissa jo perinteisek-
si muodostuneessa koululaisten teema-
päivässä. Jäsenemme Antti Kankainen
ja Jukka-Pekka Lehtinen tunnistivat ki-
vimuseon edustalla koululaisten ja
muidenkin museokävijöiden omia ki-
viä. Museovieraat kyselivat kiinnostu-
neina tunnistuspöydällämme olleista
suomalaisista mineraaleista ja saivat
kuulla, mihin kaikkeen niitä arjessam-
me tarvitaan.

Kivimuseon lähettyvillä Tampereen
Kivikerho tarjosi lapsille totuttuun ta-
paan nonstoppina vuolukivenhiontaa.
Lapsia ohjaamassa olivat Erkki Linna-
la, Esa Rusthollkarhu, Raija Lauri ja
Jonas Mattila. Vapriikista oli valmiiksi
järjestetty tarvittavat pöydät kerni-
liinoineen ja kymmenine lasten essui-
neen. Hieman esikäsitellyt vuolukivet,
hiontakapulat sekä useamman laatui-
set kaulanauhalangat tulivat Tampe-
reen Kivikerholta. Ainakin 80 vuolu-
kivikorua kolmen tunnin hiontases-
siossa ehti valmistua.

Kiitokset jälleen talkoissa olleille ki-
vikerholaisillemme sekä Iita Kulmalal-
le, joka oli yhteyshenkilömme Vaprii-
kissa. (LH)

Antti Kankainen kertoi kivimuseon edustalle järjestetyllä Tampe-
reen Kivikerhon “infopisteellä” museovieraille suomalaisista kivis-
tä. Kuva: Liisa Hertell

Fiia (10 v.) esittelee toista hiomaansa vuolukivikorua, jonka pintaan
hän on viilalla raapustellut moderneja kuvioita. Toinen vuolukiviko-
ru on jo hänen kaulallaan. Kuva: Liisa Hertell

Tilta (vas.) ja Iitu Silfverberg sekä isoäiti ovat kieputtamassa vuolu-
kivikorulleen langasta moninkertaista nauhaa. Kuva: Liisa Hertell




