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Heijastuvia interferenssivärejä venäläisen
smaragdin erittäin ohuesta fluidisulkeuma-
tasosta. Kuituvalo, kuva-alan korkeus
0,3 mm (mikroskoopin suurennos 126 x).
Kuva: Petri Tuovinen

Petri Tuovisen artikkeli jalokivien
fluidisulkeumista sivuilla 12-19.

Tampereen Kivikerhon kivipaja: Hepolamminkatu 26, Hervanta Tampere.
Paja on kesän jälkeen avoinna elokuusta lähtien keskiviikkoisin klo 17:30-
20:30.

Teemoitettuja kivi-iltoja pidetään perjantaisin kerran kuukaudessa
Tampereen Taivaltajien kokoustiloissa: Kortelahdenkatu 10-12, Tampere
(käynti Suokadun puolelta). Kivi-illat alkavat klo 18.
Syksylle 2020 varatut kivi-illat ovat:
28.8. Kevätkokous, joka koronan vuoksi huhtikuussa jouduttiin perumaan,
kokouskutsu on tämän lehden takasivulla

25.9. 23.10., 20.11. ja 4.12.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kotimaan
korukiviin voi luottaa

H
einäkuun alkupäivinä uutisoitiin Myanmarin
(entisen Burman) Hpakantin jadelouhoksen
järkyttävästä maanvyörystä. Se vaati lähes kah-
densadan jade-etsijän hengen. He olivat etsi-

mässä kivimessuilta tuttuja jadekiviä kaivoksen jätekivika-
soista.

Aikaisemmin tuomittiin pelkästään veritimantteja. Nyt
koko kansainväliseen korukivikauppaan vaaditaan vastuul-
lisuutta. Global Witness -järjestö on julkistanut aiheesta
laajoja raportteja. Myanmarin jadetuotannon epäeettisyy-
teen järjestö kiinnitti huomiota ja vuosia sitten.

Englantilaisen Guardian-lehden (9/2019)  mukaan esi-
merkiksi Tucsonin kivimessujen monet korukivet tuodaan
maista, joissa ihmiset louhivat korukiviä alkeellisin ja vaa-
rallisin työtavoin. He saavat kivistään vain joitakin senttejä
kilolta. Hinta kasvaa kertaluokkia vasta jälleenmyynnin
monissa kerroksissa. Terapiakivien ja korukivien viime vuo-
sien kysynnän kasvun selittää paljolti some. Instagramissa
korukivien hakuja voi olla kymmeniä miljoonia. Kidebuu-
min terapiakivien alkuperään liittyvät eettiset ongelmat ovat
uushenkisyyden liikkeelle varsin piinallisia.

Jalokivikaupassa samat ongelmat ovat arvokkaimpien
värikivien myynnissä. Niidenkin alkuperämaasta pitäisi olla
uskottavat todisteet. Jalokiven nimi ilman alkuperämaata

ja kaivosta ei enää riitä vastuullisille ostajille. Ongelma on
alalle niin hankala, että GIA:n Gems & Gemology -lehden
vuoden 2019 viimeinen numero keskittyi jalokivien alku-
perän tutkimusmenetelmiin. Kuten timanteista niin väri-
kivistäkin on kallista ja usein käytännössä mahdotonta
määrittää varmuudella yksittäisen kiven löytöpaikka. Alan
pitää kumminkin kehittää tähän jonkinlaiset ratkaisut.
Muuten olemme pian samassa tilanteessa kuin veritimant-
tien kanssa. Jos yksittäisen kiven alkuperää ei pystytä ker-
tomaan, niin värikiviin ja korukiviinkin joudutaan luomaan
Kimberleyn prosessiin verrattava raskas lupamenettely.

Asia on lopulta kaikille tärkeä. Tietääkö asiakas edes Suo-
messa, ovatko hänelle myytävät kivet vastuullisesti tuotet-
tuja työn, luonnon ja paikallisten ihmisten kannalta. Voi-
ko ostaja luottaa siihen, että kivi ei ole jonkin maan juntan
tai sissiarmeijan pyörittämästä kaivoksesta. Voiko tietää sen,
että kaivoksen työntekijät ovat saaneet asiallista palkkaa.
Voiko olla varma, että lapsityövoimaa ei ole käytetty hion-
taan. Jokainen voi itse vaikuttaa kysymällä kaukomaiden
kivien alkuperästä. Liikkeissä, netissä ja kivimessuilla pitäi-
si myyjän pystyä antamaan vastauksia.

Suomen vastuullisesti tuotetuille korukiville ja kivihar-
rastukselle tämä onneksi ei ole ongelma. Meidän pitää vain
entistä enemmän kertoa kiviemme todellisesta luomualku-

perästä ja hionnan vastuullisuudesta. Sa-
malla pitää huolehtia, että korukivillem-
me ei kävisi kohta uudistettavassa kaivos-
lainsäädännössä samoin kuin Lemmen-
joen koneelliselle kullankaivulle. Sekin oli
luomutuotantoa.

Kivimessuilla on Suomessa toiminut
vuosikymmeniä vastuullisia kivimyyjiä.
Veikko Helpin pöydällä oli aina vakuut-
tava kokoelma kotimaisia ja ulkomaisia
kiviä. Veikko osasi kertoa jokaisen noka-
reen tarinan kuin apteekin hyllyltä. Mo-
net kivet olivat hänen itsensä keräämiä
Suomesta ja muista maista. Perinnettä
ovat jatkamassa Vesa Tenhivaara kump-
paneineen ja monet muut. Kaukomai-
denkin kivien myyntiä voi hoitaa vastuul-
lisesti kuten Anssi Keskisen toiminta
osoittaa.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

Kaukomaiden kivien kanssa kannattaa olla varovainen. Kaikki jade ei ole jadea (ruskeat
agalmatoliittia). Ja aidotkin jadeiitit voivat olla peräisin epäeettisesti toimivasta louhok-
sesta. Kuva: Kari Kinnunen.
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KILPAILUSSA ON KOLME SARJAA

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

KILPAILUAIKA 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.

– 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.

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, puhelinnumero ja
mahdollisesti sähköpostiosoite. Valokuvan 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.

TUOMAROINTI

– Tuomaristo arvioi kuvat seuraavien
kriteereiden pohjalta:

 taiteellisuus ja visuaalisuus
 kilpailun teeman ilmentyminen kuvassa
 omaperäisyys ja luovuus.

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

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.

Kilpailukutsu

VALOKUVAKILPAILUN

Tampereen Kivikerho ry
ja MINERALIA-lehti järjestää
kaikille avoimen

VIELÄ  EHT I I  OSALL ISTUA!
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“Jalokiven ei aina tarvitse olla hiottu. Nyt kun olen jäykkä äijä, loistava tulevai-
suus takana, muistelen aikoja, jolloin sormet vielä taipuivat.

30 vuotta sitten seuloin Luumäellä jaloberyllejä (heliodori). Sulatin ja vedin
langaksi Lemmenjoen kultaa ja kyhäsin siitä kehikon, johon juotin kultahippuja
ja istutin kaksi raakaberyllikidettä. Istutustyökaluna meillä käsityöläisillä on
“pukinsorkka”, jollaista käytti jo renessanssinero Benvenuto Cellini Firenzessä
500 vuotta sitten. Työkalu oli jo silloin kehitetty huippuunsa.

Beryllejä Luumäeltä ja kultahippuja Lemmenjoelta. Kultaseppä Aarne Alhonen on suunnitellut ja valmistanut Lemmenjoen kullas-
ta ja Luumäen berylleistä uniikkikoruja.

Aarne Alhonen

KUVAIKKUNA
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K
iviharrastaja Erik Han-
nula löysi kesällä 2016
Sodankylän Kaitaselältä
tien penkasta kvartsiloh-
kareen, jonka pinnalla

näkyi kalsedonia. Erik ilmoitti löydös-
tään Geologian tutkimuskeskuksen
tutkimusassistentti Jorma Valkamalle,
joka teki alkuvaiheen tutkimukset vuo-
sien 2017–2018 aikana. Alkuvaiheen
tutkimuksista on kerrottu Mineralian
numerossa 1/2019 (Valkama 2019).

Jorma Valkama paikallisti perintei-
sin maastotutkimuksin lohkareen läh-
töpaikan. Se oli kalsedonia sisältävä,
kallioperän kvartsijuoni. Kaivaukset
aloitettiin vuonna 2018 K.H. Renlund
säätiön apurahalla ja tätä jatkettiin ke-
sällä 2019.

Kvartsijuoni kulkee etelä-pohjois-
suunnassa ja sen molemmilla puolilla
on rapautunutta kallioperää. Rapautu-
nut kallio on niin pehmeää, että sitä
pystyy kaivamaan lapiolla helposti.
Kvartsijuonen leveys vaihtelee 3,5–6
metrin välillä. Pituutta kvartsijuonella
on vähintään 150 metriä. GTK:n di-
gitaalisella kallioperäkartalla tutkimus-
kohteen kivilajiksi on merkitty grano-
fyyri. Kesän 2019 kaivuu ulottuu kar-
tan mukaan osin mafisen vulkaniitin
kontaktiin.

Kesän 2019 kaivinkonetutkimuk-
sessa selvisi, että juoni jatkuu vielä tien
pohjoispuolella päätyen suoalueelle.
Kalsedonin lisäksi kvartsijuonessa on
myös goethiittia, joka analyysitulosten
perusteella sisältää kobolttia. Yhdestä
kohdasta kvartsijuonta löytyi lisäksi
moganiittia, joka on harvinainen
kalsedonin muunnos. Moganiitti tun-
nistettiin GTK:n tutkimuslaborato-
riossa röntgendiffraktiomenetelmällä

Jorma Valkama ja Satu Hietala

Lokan tekojärven lounaisrannalla sijaitseva juoni on yli 100 metriä pitkä. Karttakuvan
vasemmassa laidassa sijaitsee tutkittu kvartsikalsedonijuoni (sininen suorakulmio). Punai-
set pisteet kuvan oikeassa laidassa kuvaavat kalsedonilohkareiden löytöpaikkoja. Jäätikön
viimeisin virtaussuunta on ollut läntinen. Kuva: Jorma Valkama

Erik Hannula, Jorma Valkama ja kaivinkone paljastamassa kalsedonijuonta kesällä 2019.
Kuva: Satu Hietala

Suomen pisin

kvartsijuoni Kaitaselällä
kalsedonia sisältävä
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(Pasi Heikkilä) sekä Raman-spektros-
kopialla (Joel Dyer). Moganiitista ker-
rottiin Mineralian numerossa 1/2019.

Tutkimukset jatkuivat
Uudet kaivuutyöt aloitettiin kesäkuus-
sa 2019 ja ne kohdistettiin pääosin
Mäntypää–Lokka maantien pohjois-
puolelle. Tien eteläpuolella olevan
kvartsijuonen suunta oli jo aiemmin
saatu selville joten pääteltiin tien poh-
joispuolella mahdollisesti jatkuvan
kvartsijuonen suunnan myös olevan
etelä-pohjoissuunta. Kohteeseen kai-
vettiin itä-länsisuuntaisia kaivantoja

oletetun kvartsi-
juonen kohdalla.
Kaivuun edisty-
essä selvisi, että
olimme valinneet
ka ivuukohdat
juuri oikeille pai-
koille. Uudet
kaivannot siis to-
distivat kvartsi-
juonen jatkuvan
myös tien pohjoispuolella.

Osittain pakkasrapautuneessa kvart-
sijuonessa tavattiin kalsedonia useissa
kohdissa yhdessä goethiitin kanssa.

Selvisi että kyseessä on Suomen pisin
tähän asti löydetty kalsedonia sisältävä
kvartsijuoni.

Juonen kvartsien pinnat olivat voimakkaasti syöpyneitä. Kuva: Satu Hietala

Tyypillinen kvartsikalsedonikappale Kaita-
selän juonesta. Vasaran varren mitta-asteik-
ko on 10 cm välein. Kuva: Satu Hietala

Moganiittirikas kalsedonimateriaali oli jat-
koetsintöjen tavoitteena. Sitä löydettiin vi-
hertävänä ja läpikuultavana. Kuva: Satu
Hietala
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Kalsedoni
Kaitaselän kvartsijuoneen liittyy keltai-
nen kalsedoni, jota esiintyy melko ta-
saisesti koko juonen pituudelta.
Kalsedoni on kvartsin piilokiteinen tai
mikrokiteinen muunnos. Prekambri-
silla kilpialueilla kvartsin mikrokitei-
set ja amorfiset muunnokset ovat har-
vinaisia tai puuttuvat kokonaan. Vii-
me vuosikymmeninä yleistynyt koru-
kiviharrastus on kuitenkin tuonut täl-
laisiakin löytöjä esiin maastamme
(Kinnunen ja Valkama 2008).

Kaitaselästä tavattava tyypillinen
kalsedoni on väriltään ruskeankeltais-
ta tai keltaista. Sen laatu vaihtelee mel-
koisesti. Tiivistä, parhaimman koruki-
vilaadun kalsedonia esiintyy paikka
paikoin. Suurin löydetty yksittäinen
kalsedonin kimpale painaa noin 40
kiloa.

Kobolttipitoinen goethiitti
Goethiitti on yleinen mineraali Kaitas-
elän kvartsikalsedonijuonessa. Sitä
esiintyy koko matkalla vaihtelevin
määrin sekä erikokoisina alueina epä-
tasaisesti jakautuneena. Suurimmat
yksittäiset goethiitit ovat lähes kolmen
senttimetrin mittaisia kasautumia.
Niissä näkyy paikoitellen selvästi
muuttuneita rikkikiisukiteitä. Sahattu-
jen goethiittien sisärakenteissa näkyy
hyvin, kuinka rikkikiisu on säilynyt
vain osittain muuttumattomana.

Tutkimukset ovat antaneet viitteitä
siitä, että mitä enemmän goethiittia
analysoitavassa näytteessä on, sitä suu-
rempi on koboltin pitoisuus. Koboltti
liittyy juonessa olevaan rikkikiisuun.
Sen sijaan juonen itä- ja länsipuolella
olevissa rapakallionäytteissä ei ollut
anomaalisia kobolttipitoisuuksia. Kal-

Rikkikiisukide, joka on pääosin
muuttunut goethiitiksi. Mikroskooppi-
kuva: Jorma Valkama

Suurin kultarae oli kooltaan 405 x 609 mikronia. Kultarakeen
pinnassa näkyy sitä kallioperässä ympäröineiden mineraalien
muodot. Kulmissa ei ole kulumia, joten kuljetusmatka vaikuttaa
vähäiseltä. Mikroskooppikuva: Jorma Valkama

lionäytteissä kobolttipitoisuus vaihteli
välillä 32–3861 ppm (0,003–0,39 %).
Monialkuainemääritys tehtiin Sodan-
kylän Eurofins Labtium Oy:ssä ICP-
OES-tekniikalla.

Ilmeisimmin Kaitaselän juonen rik-
kikiisu on ollut kobolttipitoista. Rik-
kikiisun muuttuminen goethiitiksi on
säilyttänyt merkittäviä määriä kobolt-
tia. Keski-Lapin kobolttiesiintymissä
koboltti esiintyy yleensä rikkikiisussa
(Mutanen 2007). Malmiluokan rikki-
kiisussa pitäisi olla yli 0,5 prosenttia
kobolttia Mutasen mukaan ja riittäviä
määriä rikkikiisua. Tällä hetkellä kvart-
si-kalsedoni-goethiitti-juonien massa ei
vaikuta riittävältä, jotta se olisi malmin-
etsinnällisesti kiinnostava.

Kolmen parhaan kvartsi-kalsedoni-
goethiittijuonesta otetun näytteen ko-
bolttipitoisuudet ovat analyysin mu-

Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla kultarakei-
den pinnasta erottuu yksityiskohtia. Kultara-
keet ovat hieman pyöristyneitä, joten niitä voi
kutsua jo kultahipuiksi. Koostumus on useim-
miten lähes puhdasta kultaa, sillä aivan pin-
nasta hopeaa ja muita epäjalompia metalleja
on liuennut pois. Kuva: Bo Johanson
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kaan 0,34, 0,36 ja 0,38 prosenttia.
Rapakallionäytteitä otettiin yhteen-

sä yhdeksän kappaletta etupäässä kvart-
sijuonen länsipuolelta. Yhdeksän rapa-
kallionäytteen keskimääräinen kobolt-
tipitoisuus per näyte on 577 ppb. Kah-
deksan rapakallionäytteen kultapitoi-
suudet olivat määritysrajan alapuolel-
la, mutta yhdessä näytteessä pitoisuus
oli 47 ppb.

Louhittujen metallien kannatta-
vuusrajojen pitoisuudet laskevat jatku-
vasti tänä päivänä kehittyneen rikastus-
tekniikoiden ansiosta. Pitoisuuksien
lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa myös
louhittavissa olevan esiintymän laajuus,
maailmanmarkkinahinnat sekä muut
seikat. Esimerkiksi kansannäytteissä
heikoimman alarajan ylittävä pitoisuus
koboltille on 0,1 prosenttia lohkare-
näytteissä sekä kullalle 0,5 grammaa

tonnissa. Kallionäytteissä koboltin
osalta jo 0,03 prosenttia aiheuttaa he-
rättämään mielenkiintoa.

Mangaanipitoisuudet olivat kahdes-
sa rapakallionäytteessä analyysien mu-
kaan 2,76 ja 4,73 prosenttia.

Kulta
Kaitaselän tien pohjoispuolen kaivan-
non seinämästä, aivan kalliopinnan
päältä otetusta raskasmineraalinäyt-
teestä löytyi kultarakeita.

Raskasmineraalinäyte otettiin kym-
menen litran sankoon lapiolla kallion
päältä. Maa-aines oli pienikivistä, hy-
vin tummaa moreenia. Näyte seulot-
tiin alle kahden millimetrin raekokoon,
jonka jälkeen jäljelle jäänyt näyte rikas-
tettiin spiraalirikastimella, ns. kultakoi-
ralla. Spiraalirikastinkäsittelyn jälkeen
ainesta oli jäljellä enää vain noin 150

grammaa. Tämä jäljelle jäänyt, raskain
materiaali lopuksi mikrovaskattiin
muovisella ns. sarvislautasella. Mikro-
vaskauksen jälkeen ainesta oli jäljellä
enää noin kaksi grammaa. Tämä vä-
häinen loppujäännös on helppo pika-
ta stereomikroskoopilla ja määritellä
kultarakeiden pyöristyneisyys ja kulu-
neisuusasteet sekä muut piirteet.

Vinkiksi seuraavaa. Ennen mikro-
skoopilla katsomista voi tehdä vaskaus-
lautasella nopean kääntöliikkeen. Täl-
löin mahdolliset kultarakeet asettuvat
vaskoolissa aivan sen etureunaan.

Rapakalliossa, kvartsi-kalsedoni-
goethiittijuonen ulkopuolelta otetuis-
sa näytteissä kultapitoisuus ei noussut,
sama tilanne oli kvartsi-kalsedoni-goet-
hiitti juonesta otetuissa kovan kiven
näytteissäkin. Moreenista otettu raskas-
mineraalinäyte osoittaa kuitenkin että

Puolukan varpua muistuttava dendriitti Kaitaselän kvartsijuonessa. Dendriitti on kvartsin halkeamaan syntynyt. Kuva: Jorma Valkama
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kallion päällä oleva moreeniaines sisäl-
tää kultarakeita.

Kultarakeiden pyöristyneisyys ei ole
korkea. Se ilmentää kultarakeiden ole-
van varsin paikallisia. Kultarakeiden
koostumuksen rakeiden pinnasta mää-
rittivät Bo Johanson ja Sari Lukkari
GTK:n SEM EDS laitteistolla. Suurin
osa analyyseistä osoitti rakeen pinnas-
sa esiintyvän lähes puhdasta kultaa.
Muutaman analyysin hopeapitoisuus
vaihteli välillä 3–8 painoprosenttia.
Yhdessä pisteessä oli alumiinia noin
yksi prosentti.

Kultarakeiden kemiallinen koostu-
mus osoittaa ne varsin tyypillisiksi La-
pin kultarakeiksi. Hopeapitoisuus on
samaa luokkaa kuin seudun kultahi-
puilla yleensä. Alumiinipitoisuus il-
mentää kultarakeen pinnan saviainek-
sen jäämiä. Kultarakeiden pinta on
yleensä lähes puhdasta kultaa, sillä

Kaitaselän
ruskeassa
kalsedonissa on
pieniä dendriit-
tejä ja haamu-
maisia jäänteitä
muuttuneista
mineraaleista,
mahdollisesti
karbonaateista.
Kuvan leveys
4 cm. Kuva:
Satu Hietala

Kvartsikalsedonijuonessa on paikoin myös ns. tippukivirakenteita. Ontelon leveys on noin 5 cm. Kuva: Jorma Valkama
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maaperän liuokset uuttavat kullasta
pois epäjalommat metallit.

Dendriittejä
Dendriitit ovat puumaisesti haarautu-
neita mineraalikasvustoja kivessä.
Dendriitit ovat tavallisimmin syntyneet
saostumalla kivien rakopinnoille ylikyl-
läisistä rauta- ja mangaanipitoisista
pintavesistä, joka on virrannut kallio-
perän raoissa ja hiushalkeamissa. Ylei-
simmin näitä kuvioita näkee kvartsii-
teissa ja hiekkakivissä (Hietala 2013).

Kaitaselän esiintymällä dendriitit
liittyvät puhtaisiin kvartsijuonikivissä
oleviin rakoihin. Dendriitit ovat läpi-
näkymättömiä ja niiden värit vaihtele-
vat vaaleanruskeasta mustaan.

Yhteenveto
Sodankylän Kaitaselässä esiintyy Suo-
men mittakaavassa harvinaisen laaja
kvartsijuoneen liittyvä kalsedonin ki-
teymä. Kyseessä oleva Kaitaselän juo-
ni on tiettävästi Suomen pisin kalse-
donia sisältävä rakotäyte. Harvinaiseksi

sen tekee myös erityisen moganiitti-
mineraalin esiintyminen yhdessä taval-
lisen kalsedonin kanssa.

Selvitysten perusteella tällä esiinty-
mällä voisi olla käyttöä korukivien ke-
räilyyn ja koruntekijän tarpeisiin.
Koehiontojen perusteella kalsedonista
valmistetut cabochonit soveltuisivat
riipuksiin ja sormuskiviksi.

Suomessa ei vielä ole sovellettu kivi-
ja mineraalilöydöksiä geomatkailuun
kovinkaan paljon. Tämä voisi olla yksi
mahdollinen kohde tähän tarkoituk-
seen, sillä korukivien esiintyminen kal-
liossa nostaa sen kiinnostavuutta har-
rastajien keskuudessa. Kohde sopisi
myös geologeille ja alan opiskelijoille
ekskursiokohteeksi.

Kobolttipitoisuudet liittyvät muut-
tuneisiin rikkikiisuihin. Tässä juones-
sa rikkikiisut ovat kuitenkin verkko-
maisesti pirotteena ja yksittäisinä kitei-
nä, joten on epätodennäköistä että sitä
olisi niin paljon, että siitä saataisiin
ekonominen malmi. Syväkairaus antai-
si lopullisen selvyyden kvartsikalsedo-
nijuonen syvyysulottuvuudesta ja har-
vinaisempien alkuaineiden määrästä ja
siten myös esim. koboltin esiintymi-
sestä juonessa.

Moreeniaineksessa olevan irtokullan
määrän selvittäminen vaatisi oman tut-
kimuksensa. Lisäksi juonen harvinai-
sen kookkaiden kvartsikiteiden esiin-
tymisen selvittäminen vaatisi lisätutki-
muksia. 

Kirjallisuus
Hietala, Satu 2013. Dendriitit. Mineralia 1/
2013, s. 18–22. http://tampereenkivikerho.fi/
images/Lehdet/mineralia_1_2013_nettijulkai-
su.pdf

Kinnunen K.A. ja Valkama J. 2008. Sodanky-
län Vuotson kalsedonilohkareista ja sferuliitti-
sista felsiittijuonista korukivien raaka-aineena.
Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraport-
ti. http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m19_
3742_2008_35.pdf

Mutanen, Tapani (2007) Koitelaisen ja Kevit-
san (Keivitsan) ympäristön malmipotentiaali.
GTK raportti M10.1/2007/64, 35 s. http://
tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m10_1_2007_
64.pdf

Valkama, Jorma (2019) Kalsedoniaiheen tut-
kimus Sodankylän Kaitaselässä. Mineralia 1/
2019, s. 34–35. http://www.tampereenkivi-
kerho.fi/attachments/article/113/Mineralia_
2019_1.pdf

Joel Dyerin valmistama ja ramanilla analysoima kiillotettu pintahie Kaitaselän moganiit-
tipitoisesta kalsedonista. Kuvassa näkyy kalsedonille tyypillinen viuhkamainen rakenne ja
kvartsikidevyöhykkeen kerrosrakenne. Mikroskooppikuva: Joel Dyer

Kaitaselän kalsedonijuonen yhteydestä tavattiin kuitumaista tremoliittia. Lapista ei vielä
ole löydetty nefriittiä, joka on hyvin hienorakeista ja samalla kuituista tremoliittikiveä.
Juonen lähellä voisi hyvinkin esiintyä myös tätä näytettä hienorakeisempaa tremoliittikiveä.
Näytteen leveys 8 cm. Kuva: Satu Hietala
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F

Teksti, kuvat ja piirrokset Petri Tuovinen

luidi- eli nestesulkeumat ovat
pienenpieniä neste- ja kaasu-
täytteisiä onteloita, joita esiin-
tyy yleisesti niin mineraaleis-
sa kuin jalokiviluokan kiteis-

säkin. Fluidisulkeumat ovat sitä nestettä,
joka on ympäröinyt mineraalia sen kitey-
tyessä. Tämän vuoksi fluidisulkeumien tut-
kimus on keskeisessä osassa sekä minera-
logisessa että malmigeologisessa tutkimuk-
sessa. Myös gemmologiassa fluidisul-
keumatutkimuksella on merkitystä. Sul-
keumat ovat usein niitä ”sormenjälkiä”,
joiden perusteella aitojen kivien erottami-
nen synteettisistä ja jäljitelmäkivistä on
mahdollista.

Fluidisulkeumat jaetaan alkuperänsä pe-
rusteella kolmeen eri tyyppiin:

1. Primäärit (P)
2. Pseudosekundäärit (PS)
3. Sekundäärit (S)

P-sulkeumat ovat syntyneet kasvavan
kiteen entisille kasvupinnoille ja niiden
syntyyn ovat vaikuttaneet kiteen kasvun
aikana esiintyneet mahdolliset häiriöteki-
jät esim. lämpötilan lasku, kiteen kasvun
muuttuminen ja kiteen kasvupinnan epä-
puhtaudet. P-sulkeumat ovat yleensä kook-
kaita ja ne esiintyvät joko yksittäin tai vyö-
hykkeinä kiteen entisillä kasvupinnoilla.
Muodoltaan ne ovat yleensä isäntämine-
raalin negatiivisen kiteen kaltaisia.

PS-sulkeumat ovat syntyneet kasvavan
kiteen halkeamiin tunkeutuneesta fluidis-
ta. Voidaankin sanoa, että PS-sulkeumat
ovat luonteeltaan primäärejä eli kiteen kas-
vun aikana syntyneitä, vaikkakin ne ovat
nuorempia kuin se kiteen kohta, jossa ne
esiintyvät; PS-sulkeumajonot päättyvät
tiettyyn kasvuvyöhykkeeseen, eivätkä jat-
ku kiteen ulkopinnalle asti.

S-sulkeumat ovat isäntäkidettä nuorem-
pia. Ne ovat syntyneet kiteen kasvun jo la-
kattua. S-sulkeumat koostuvat fluidista,

Fluidisulkeumat
jälkiä menneisyydestä

Sekundääriset
sulkeumat muodos-
tuvat jo kiteytyneen
kiteen syntyneisiin
halkeamiin, kun
kasvuympäristössä
olevaa liuosta tunkeu-
tuu halkeamaan.
Uudelleenkiteyty-
misessä tapahtuu
kuroutumista ns.
necking down-ilmiö
eli muodostuu useita
erillisiä onteloita.
Lopputuloksena syntyy
nestesulkeumatasoja.

Primäärisiä (P), pseudosekundäärisiä (PS)
ja sekundäärisiä (S) fluidisulkeumia
mineraalikiteessä.



13MINERALIA    2 / 2020

Lämpötila noin 250 °C

  Huoneenlämpötila

Lämpötilan nousua ...   

SAVUKVARTSIN KUUMENNUS:

Kuvasarja on kokeilusta savu-
kvartsin lämpökäsittelystä
sähköhellan uunissa. Kvartsin
murtokappale on kuvattu
ensin huoneen lämpötilassa,
sitten uuniin nostaen lämpöä,
välillä kivi pois ja kuva.
Korkein lämpötila oli noin
250 astetta. Kokeen tarkoi-
tuksena oli tarkastella, min-
kälaisia faasimuutoksia
lämpötilan nousu aiheuttaa.
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joka on tunkeutunut kiteessä oleviin
halkeamiin, joissa se on liuottanut isän-
tämineraalia. Kun halkeama on kitey-
tynyt uudelleen, sinne on jäänyt ”louk-
kuun” nestepisaroita. Nämä, entisten
kaarevien rakopintojen täyttämät sul-
keumatasot leikkaavat kiteen primää-
risiä kasvuvyöhykkeitä. PS- ja S-sul-
keumat ovat muodoltaan kaarevia ja
muistuttavat sormenjälkeä, tästä nimi-
tys sormenjälkisulkeuma (engl. finger-
print inclusion).

Koostumukseltaan fluidisulkeumat
ovat yleisesti suolapitoista vesiliuosta.
Sulkeumassa paineen aleneminen
muodostaa kaasukuplan, joka kasvaa
lämpötilan aletessa. Kaasukupla voi
olla pelkkää vesihöyryä, mutta se voi
sisältää myös muita kaasuja (CH

2
,

CH
4
, N

2
, jne.). Joskus hiilidioksidi

(CO
2
) voi esiintyä sekä kaasumaisena

että nestemäisenä 31 °C:ssa tai sen ala-
puolella. Huoneenlämmössä tällaises-
sa sulkeumassa voidaan havaita kolme
eri faasia: vesi, nestemäinen ja kaasu-
mainen hiilidioksidi. Mikäli lämpöti-
la nousee huoneen lämpötilaa kor-
keammalle, esim. n. 28 °C:een, hiili-
dioksidifaasit homogenisoituvat ja kaa-

Topaasikide 4,07 ct.  Pseudosekundäärinen sulkeumataso, jossa näkyy kuroutumista eli ”necking down” ilmiö; läpikulkeva valo, suurennus
26X (Topaasin C-akselin suunta kuvassa on vaakatasossa.)

PRIMÄÄRISIÄ SULKEUMIA:

1

2
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1 Primäärinen 3-olomuodon sulkeuma, joka
koostuu nesteestä, kaasukuplasta ja useasta eri
tytärmineraalista eli iso haliittikide ja kaksi
pientä kahtaistaitteista mineraalia. Osittain
polarisoitu läpikulkeva valo, suurennus 126 x.

2 Primäärisiä fluidisulkeumia akvamariinissa.
C-akseli oikealta vasemmalle. Osittain pola-
risoitu valo, suurennus 63 x.

3 Primäärinen 3-olomuodon sulkeuma smarag-
dissa, suurennus 126 x.

4 Naulamainen sulkeuma Regencyn hyrotermi-
sesti kasvatetussa synteettisessä smaragdissa. Sul-
keuma on syntynyt fenakiittikiteen häiritessä
isäntäkiteen kasvua. Tällöin on muodostunut
kiilamainen kasvuontelo, jonka sisällä on nes-
tettä ja kaasukupla. Tämän tyyppistä sul-
keumaa voisi kutsua paremminkin 3-olomuo-
don sulkeumaksi, sillä fluidia sisältävä sul-
keuman osa on välittömässä yhteydessä fena-
kiittikiteeseen.

5 Primäärejä, c-akselin suuntaisia fluidisul-
keumia akvamariinissa. Sulkeumat koostuvat
nesteestä, kaasukuplasta ja suolakiteestä ja kah-
taistaitteisesta mineraalista. Osittain polaroi-
tu pimeäkenttävalo. 126 x.

3

4

5
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sukupla häviää. Lämpötilan laskiessa
takaisin huoneenlämpöön, kaasukup-
la tulee jälleen näkyviin. Samassa nes-
tesulkeumassa voi olla useita eri flui-
deja, kuten vesiliuosta, silikaattisulaa,
nestemäistä hiilidioksidia ja öljyä.
Monet fluidisulkeumat sisältävät myös
tytärmineraaleja, joista yleisin on ha-
liitti (NaCl). Joskus yhdessä sul-
keumassa voi olla useita eri tytärmine-
raaleja.

Tieteellisesti fluidisulkeumia tutki-
taan petrografisella polarisaatiomikro-
skoopilla, johon on asennettu ns. kuu-
mennus-kylmennyslaite. Tutkittavaa,
1–2 mm paksua leikettä voidaan kuu-
mentaa yli 1000 °C ja vastaavasti jääh-
dyttää noin -190 °C:een, samaan ai-
kaan mikroskoopilla tutkien sul-
keumassa tapahtuvia faasimuutoksia.
Tällaisella tutkimuksella voidaan saa-
da arvokasta tietoa fluidisulkeuman
koostumuksesta, sulkeuman isäntämi-
neraalin syntyhetkellä vallinneista olo-
suhteista, kuten lämpötilasta, paineis-
ta, vesiliuoksen suolapitoisuudesta ja ti-
heydestä.

Tarkkaa sulkeumien koostumusta ei
tavallisilla gemmologin tutkimusmene-
telmillä voida juurikaan selvittää; täl-
laiset tutkimukset tehdään suurissa tut-
kimuslaitoksissa. Perinteisellä gemmo-
logimikroskoopilla fluidisulkeumien
tutkimus rajoittuu lähes pelkästään vi-
suaaliseen tarkasteluun, vaikkakin joi-
denkin sulkeumien mahdollisten faa-
simuutosten perusteella voidaan teh-
dä joitakin johtopäätöksiä niiden koos-
tumuksesta. Gemmologille fluidisul-
keumien visuaalinen tarkastelu on tär-
keä tutkimusmenetelmä, ja toisinaan
niiden perusteella voidaan jopa päätellä
kiven alkuperä. 

PSEUDOSEKUNDÄÄRISIÄ SULKEUMIA:

Lähteet:
Gübelin E.J., Koivula J.I. 1986. Photoatlas of
Inclusions in Gemstones. ABC Edition, Zü-
rich.

Haapala I. Papunen H., Rouhunkoski P. 1986.
Suomen Malmigeologia. Suomen Geologinen
Seura.

Kinnunen K.A. 1991. Luumäen jaloberyllin
sulkeumatutkimus, gemmologiset ominaisuu-
det ja kuvaopas tyyppisulkeumista. Geologian
tutkimuskeskuksen keskusarkisto, tutkimusra-
portti M19/3123-3133/91/1.

Roedder E. 1984. Reviews in Mineralogy Vol.
12. Fluid Inclusions. Mineralogical Society of
America.

1

2

3
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1 Prismapintojen suuntaisesti järjes-
täytyneet sekundäärit ”harsot” muo-
dostavat synteettisessä Chatham-
smaragdissa heksagonisen kiteen ”ää-
riviivat” kohdassa, jossa neljä kidet-
tä on kasvanut yhteen muodostaen
yhden kiteen. Pimeäkenttävalo, suu-
rennos 22,5 x.

2 Tyypillinen venäläisen sulatesmarag-
din sekundäärinen sormenjälkisul-
keuma, joka koostuu fluxista eli su-
latteesta ja kaasukuplista. Pimeä-
kenttävalo. 126 x.

3 Sekundäärinen sormenjälkisul-
keuma Inamorin synteettisessä flux-
eli sulatemenetelmällä valmistetus-
sa smaragdissa. Sulkeuma koostuu
kaasukuplista ja sulatteesta. Osittain
polaroitu valo, 43 x.

4 Pseudosekundäärinen sulkeumataso
päättyy akvamariinin kasvuvyöhyk-
keeseen. läpikulkeva- ja osittain po-
laroitu valo. 35 x

5 Pseudosekundäärinen 3-olomuodon
sulkeuma kolumbialaisessa smarag-
dissa. Hajavalosuodin. 63 x.

6 Sekundäärinen sulkeumataso Luu-
mäen beryllissä. Pimeäkenttävalo.
55 x.

LISÄÄ PSEUDOSEKUNDÄÄRISIÄ  

4

5

6
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 PSEUDOSEKUNDÄÄRISIÄ

7 F l u i d i s u l k e u m a ,
joka muistuttaa höy-
hentä. Sulkeuma on
syntyperältään se-
kundäärinen. Safii-
ri. Pimeäkenttävalo.
46 x.

8 a), b), c) Todennä-
köisesti pseudosekun-
däärejä f luidisul-
keumia, jotka sisäl-
tävät huoneenläm-
mössä vettä ja sekä
nestemäistä että kaa-
sumaista hiilidioksi-
dia. Kiven lämmetes-
sä esim. mikroskoo-
pin lampun vaiku-
tuksesta, hiilidioksi-
di homogenisoituu n.
31,5 °C lämpötilas-
sa jolloin kaasukup-
la häviää. Osittain
polaroitu valo.
126 x.

9 Sulatemenetelmällä
valmistetussa rubii-
nissa flux-sulkeuma-
taso, joka muistuttaa
luonnon rubiineissa
olevia pseudosekun-
däärisiä ja sekun-
däärisiä sulkeumata-
soja. Pimeäkenttäva-
lo. 36 x.

7

9

8a 8c

8b
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O
len syntynyt vuonna
1963 ja lähtöisin Kon-
tiomäeltä Kainuusta.
Olen ollut kiinnostu-
nut kivistä jo vuodes-

ta 1974 lähtien ja seuraavana vuonna
mukaan tuli myös malminetsintä. Vuo-
sikymmenten aikana minulle tulivat
tutuiksi monet geologit. Ollessani Pal-
tamossa yläasteella, järjesti silloinen
Geologinen tutkimuslaitos (nykyisin
Geologian tutkimuskeskus) koululla
infotilaisuuden malminetsinnästä, jos-
sa tutustuin Veikko Helppiin.

Kainuussa järjestettiin vuosittain
malminetsintäkilpailu. Kuntien kylä-
keskuksissa kierteli GTL:n malmibus-
si, jossa kansannäytteitä ottivat vastaan
Heikki Kotilainen ja Markku Hytö-
nen. GTL:n Kuopion aluetoimistossa
postitse lähetettyjä malminäytteitä otti
vastaan Antero Liuskallio, jolta sain
kivenhiontaan liittyvää aineistoa. Tu-
tustuttuani tähän aineistoon kiinnos-
tuin kivenhionnasta ja ilmoittauduin
Mieslahdessa 80-luvun alussa pidetyl-
le kivenhiontakurssille. Sitä vetivät
puolankalaiset Erkki Kontiola ja Martti
Turunen. Tästä alkoi 25 vuotta kestä-
nyt ystävyyteni Erkin kanssa. Mielee-
ni ovat jääneet muistorikkaat ja lukui-
sat, ympäri Kainuuta tehdyt kiviretket
ja kivi-iltamat, joissa tutkimme ja vaih-
telimme kivinäytteitä.

Kivikokoelmani kasvoi vuosi vuo-
delta. Sain pyytäessäni eri malminet-
sintäyhtiöiden geologeilta uusia kivi-
ja malminäytteitä. Tutuksi tulivat mm.
Rautaruukin geologi Jarmo Lempiäi-
nen ja Kajaani Oy:n geologi Juhani
Tervonen, jonka kanssa vaihdoimme
usein näytteitä. 80-luvun alussa geo-
logi Timo Heino kävi meillä kotona
keskustelemassa malminäytteestä, jon-
ka olin aiemmin lähettänyt tutkittavak-
si. Samalla puhuimme geologiasta ja
geologin ammatista.

Ollessani lukiossa haaveilin geolo-
gin ammatista, mutta tie vei Lahden
muotoiluinstituuttiin, josta valmistuin
kultasepäksi vuonna 1990. Kultasepän
opintojeni aikana kiinnostuin erityises-
ti jalokivistä. Esko Timonen opetti
koulussa jalokivioppia. Hän ymmärsi
kiinnostukseni jalokiviin ja pääsin tut-
kimaan niitä syvemmin koulun jalo-
kivitutkimusluokkaan.

Opintojeni aikana suoritin myös
Englannin Gemmologisen seuran
F.G.A (The Fellowship of The Gem-
mological Association of Great Britain)
tutkinnon. Hankittuani gemmologin
tutkimuslaitteita USA:sta, Japanista ja
Englannista, syvennyin laajemmin ja-
lokiviin ja niiden sulkeumiin. Hankin
ympäri maailmaa synteettisiä jalokiviä,
jotta pystyin vertailemaan niiden omi-
naisuuksia ja sulkeumia aitoihin kiviin.

Petri Tuovinen
Tutustuin GTK:n mineralogi Kari A.
Kinnuseen, jolta sain arvokasta tietoa
eri sulkeumatutkimusmenetelmistä.
Kiteiden pintarakenteet saadaan näky-
ville ns. monivärisuodinmenetelmällä
eli käyttäen eri värikalvoja. Tämän yk-
sinkertaisen ja halvan menetelmän ide-
an sain Karilta.

Työurani olen tehnyt kultaseppänä
Kouvolassa vuosina 1990–1997, Ka-
jaanissa 1997–2000 ja Oulussa yrityk-
sessäni Korupaja Kultainen Kuu vuo-
sina 2000-2017.

Tehdessäni jalokivikoruja olen aina
tutkinut käyttämäni kivet tietääkseni,
minkälaisia sulkeumia kiven sisältä löy-
tyy ja varmistaakseni niiden aitouden.
Tutkimusmateriaaliksi olen hankkinut
sekä aitoja että synteettisiä jalokiviä.
Niiden sulkeumien kuvaamisesta kiin-
nostuin 90-luvun puolivälissä. Käytin
diafilmejä ja järjestelmäkameraa, jot-
ka vaihtuivat vuonna 2013 digijärkkä-
riksi. Jalokivistä ja niiden sulkeumista
ottamiani kuvia on julkaistu
GAGTL:n vuosikalenterissa ja The
Gemmology Journal -lehden kannes-
sa.

Olen kirjoittanut artikkeleita jalo-
kivien tutkimuksesta ja saanut Suomen
Gemmologisen seuran hopeisen ansio-
merkin.

Teksti ja kuva: Petri Tuovinen

kultaseppä ja gemmologi
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K
iviä ja kallioita
on valokuvattu
Suomessa yli 130
vuotta. Yksi alan
pioneereista oli

geologi, sittemmin professori
Jakob Johannes Sederholm
(1863–1934). Hänen valoku-
vansa ja tutkimuksensa Tam-
pereen seudun fylliiteistä (hie-
norakeinen kiilleliuske) saivat
1890-luvulla laajaa kansain-
välistä huomiota. Ikivanhois-
sa kallioissa näkyi selvästi sa-
ven, hiekan, soran ja vulkaa-
nisen tuhkan piirteitä. Lius-
keiden syntytavan saattoi lu-
kea valokuvista, ja se oli kan-
sainvälisesti uutta. Jopa van-
himpia silloin tunnettuja elä-
mänmerkkejä löytyi Tampe-
reen lähistöltä.

Sederholm oli Suomen
kansainvälisesti tunnetuimpia
geologeja ja Geologian tutki-
muskeskuksen (tuolloin Geo-
loginen toimisto ja komissio)
pitkäaikainen johtaja (1893–
1933). Mutta hän oli paljon
muutakin. Hän oli poliitikko,
Ahvenanmaan ja Albanian
kansainvälisen aseman neu-
vottelija, sekä Suomen ensim-
mäisiä geologisia valokuvaa-
jia.

Keräsin Sederholmin
GTK:n Geokuviin taltioi-
duista valokuvista Minerali-
aan kokoelman. Näissä kuvis-
sa mielestäni yhdistyivät hä-
nen valokuvaajan ja geologin
taitonsa ihailtavalla tavalla.

Ensimmäisen valokuva-
kerhon perustajajäsen
Mistä Sederholmin valokuva-
ustaito oli peräisin? Siitä en

Geologisella valokuvaamisella
on Tampereella pitkä historia

Kari Kinnunen

Jakob Johannes Sederholm laivamatkalla Pellingin saarelle. Saariston rantakallioiden rakenteiden
kuvaaminen oli Sederholmille vuosikymmenien työ. Kuva: Geologian tutkimuskeskus, Geokuvat
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Segelskärin länsipuolella sijaitseva lahti Tammisaaren eteläpuolella. Sederholmin geologiset maisemakuvat muistuttavat tyyliltään 1870-
luvun Amerikan geologisen tutkimuslaitoksen palkkaamien luontokuvien otoksia. Yosemiten kalliokuvat olivat aikanaan Euroopassa esikuvina
varhaisten luontokuvaajien valokuville. Kuva: J.J. Sederholm, 1909, GTK, Vanhatkuvat nro 2904
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ole löytänyt mainintoja. Valokuvaus-
han oli tuolloin vasta tekemässä tulo-
aan Suomeen. Sederholm opiskeli geo-
logiaa Helsingin yliopiston jälkeen
Ruotsissa ja Saksassa. Mielenkiintoinen
tieto liittyy kerhotoimintaan. Suomen
ensimmäinen kameraseura perustettiin
1889. Se oli Fotografiamatörklubben
i Helsingfors, nykyinen AFK. Seuran
perustajajäsen ja sihteeri oli nuori geo-
logi Jakob Johannes Sederholm.

Geologit ja tähtitieteilijät olivat
1800-luvun lopulla tieteellisen valoku-
vauksen kehittäjiä. Kameraseurat puo-
lestaan toimivat kuvaustekniikan kou-
luttajina lähes sadan vuoden ajan. Ehkä
Sederholm oli seurassaan sekä opetta-
jan että oppilaan roolissa. Samaan ai-
kaan seurassa vaikutti Daniel Nyblin,
helsinkiläinen aikansa julkkisten hovi-
kuvaaja ja valokuva-alan yrittäjä. Hä-
neltä Sederholm saattoi saada neuvoja
laitteistosta ja menetelmistä. Kuten
nykyään, niin varmaan jo silloin ku-
vaajat hakivat virikkeitä ulkomaisilta

Rotko Ravadasjoen Ravadaskönkään ylemmän kosken yläpuolella
Lemmenjoen kansallispuistossa. Sederholm löysi Lapista  Ameri-
kan kansallispuistoja, esim. Yosemitea, muistuttavia näkymiä ka-
meraansa. Kuva: J.J. Sederholm, 1902. GTK, Vanhatkuvat nro
1005

Sederholmin maailman vanhimpana fossiilina pitämän hiilipussin
(Corycium enigmaticum) jälkiä Hirviniemen liuskeessa Näsijärven
itärannalla Tampereen seudulla. Pussit eivät olleet todellisia fossii-
leja, mutta hiiliaines varmistui isotooppitutkimuksessa eloperäisek-
si. Geologisen komissionin (nykyinen GTK) näytteitä. Kuva: J.J.
Sederholm, 1895, GTK, Vanhatkuvat nro 4660

Migmatiittisilokallio Vormön Indergrundissa Inkoon edustalla. Si-
lokallion tyypillinen valaanselkämäinen muoto päätyi Sederholmin
kuvaamana moneen geologian oppikirjaan. Kuva: J.J. Sederholm,
1911. GTK, Vanhatkuvat nro 2976
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mestareilta. Tästä näkee Sederholmin-
kin kuvissa heijastumia.

Amerikan geologinen tutkimuslai-
tos palkkasi 1800-luvun lopussa am-
mattikuvaajia geologien mukaan tut-
kimusretkille. Kuvista tuli tunnettuja
myös Euroopassa. 1800-luvun lopun
maisemavalokuvaus jäljitteli tyyliltään
aikansa öljymaalauksia. Portfolioissa,
näyttelyissä ja stereokatselulaitteissa

kuvat levisivät Euroopan suurkaupun-
keihin. Sederholmin maisemakuvissa
tämä maalauksellinen kuvaustyyli on
selkeästi erotettavissa.

Paljekameroilla
käynnistyi
Geologiassa kalliopaljastumien havain-
nointi on aina ollut lähtökohta. Seder-
holm valokuvasi ja piirsi paljastumia

Mikroskooppikuva hiilipussin (Corycium) hiilipitoisesta kerroksesta fyl-
liitissä Näsijärven itärannalla. Ohuthie on teetetty ilmeisesti Tukhol-
massa, sillä GTK sai laitteet hieiden valmistukseen vasta myöhemmin.
Suurennos 18 kertainen. Kuva: J.J. Sederholm, 1890, GTK, Vanhatku-
vat nro 837

rannalla Aitoniemennokasta itään olevalla niemellä. Seder-
holm piti näitä rakenteita samanlaisina kuin mannerjääti-
kön sulamisvaiheessa syntyneet vuosilustot. Myöhemmissä tut-
kimuksissa selvisi että fylliitin kerrokset olivat merenalaisten
maanvyöryjen (turbidiittien) aiheuttamia. Kuva: J.J. Seder-
holm, 1907. GTK, Vanhatkuvat nro 1955

Mannerjäätikön sulamisvaiheen
kerrallisen saven pohjakertoja
Laukontorin pohjoispuolella Tam-
pereen keskustassa. Sederholm löysi
samankaltaista kerrallisuutta
Tampereen seudun kahden miljar-
din vuoden ikäisistä kallioista.
Kuva: J.J. Sederholm,1907, GTK,
Vanhatkuvat nro 1946

Kerrallisuutta saviliuske-
maisessa fylliitissä Näsijärven itä-
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niin tarkasti, että hänen kuvittamansa
julkaisut ovat yhä käyttökelpoisia kal-
lioperän dokumentteja. Hänen aika-
naan kuvat otettiin normaalisti 13 x
18 cm kokoisille lasinegatiiveille mus-
tavalkoisina. Levykamera oli raskas ja
valotusajat pitkiä. Samalla se pakotti
kuvaajan harkintaan ja punnittuun
sommitteluun. Pieniä kinofilmikame-
roita kuten Leicaa ei tuolloin vielä ol-
lut keksitty. Ja digikameroiden sekä
kännyköiden aika tuli vasta nykyisten
geologisukupolvien maastotyötä ke-
ventämään.

Sederholmin tutkimusten aihepiiri
oli yllätyksellisen laajaa kallioperä-
geologiasta maaperägeologiaan fossii-
lit mukaan lukien. Soveltavan geolo-
gian alalla kuten rakennuskivissä hän
oli yksi pioneereista. Hän oli perusta-

Sederholm tutki myös rakennuskivilouhoksia. Kuvassa Varpaisjärven alempi kivilouhos. Se
on ollut käytössä nykyaikaan saakka. Varpaisjärveltä on louhittu Mauno Koiviston Kartta-
muistokiven diabaasi, josta kerrottiin Mineraliassa 4/2018. Kuva: J.J. Sederholm, 1930,
GTK, Vanhatkuvat nro 4958

Kalkkikerros gneissigraniitissa Pohjan Hermansön luoteisrannalla (pohjoisluoteeseen tri Hausenin huvilasta). Etelä-Suomen kallioperän
osin liuenneet kalkkikerrokset olivat Sederholmin mieliaihe. Kallioperän muovautuminen näkyi niissä erityisen havainnollisesti.
Kuva: J.J. Sederholm, 1906, GTK,
Vanhatkuvat nro 1676
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Hiidenkirnuja Frenckellin tehtaan vierestä Tammerkoskesta otetuissa kivilohkareissa. Osa kirnukivis-
tä siirrettiin Helsinkiin Luonnontieteellisen museon kasvipuutarhaan. Kuva: J.J. Sederholm, GTK,
1904, Vanhatkuvat nro 1325

Katukivien lastausta Putsaaren kivilouhoksessa Uudenkaupungin läheisyydessä. Sederholm dokumentoi valokuvin rakennuskivituotannon
työtapoja maan eri louhoksilla. Kiviä vietiin valmiina nupukivinä jopa Amerikkaan saakka. Kuva: J.J. Sederholm, 1907

massa Suomen luonnontieteel-
listä museota toimien komite-
an puheenjohtajana.

Sederholm kuvitti itse otta-
millaan valokuvilla julkaisun-
sa ja kirjansa. GTK:n ensim-
mäinen ja varsinainen valoku-
vaaja palkattiin vasta 1950-lu-
vulla. Hän oli nykyisen Jari
Väätäisen edeltäjä Erkki Hal-
me. Sitä ennen geologit toimi-
vat lähes sadan vuoden ajan itse
valokuvaajina.

Uusi mineraali
kunnianosoituksena
Edellisessä Mineraliassa (1/
2020) kerroin Sederholmin
tutkimuksista rapakivistä. Hä-
nen kirjoituksensa ja opastuk-
sensa kansainvälisellä geologi-
kongressilla vaikuttivat ratkai-
sevasti rapakivi-sanan yleisty-
miseen kaikissa maailman kie-
lissä.
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Sederholm palkittiin arvostetuim-
milla kansainvälisillä ja kotimaisilla
geologian alan huomionosoituksilla.
Hänen kunniakseen nimettiin Kuusa-
mon Kitkalta löytynyt nikkelin ja se-
leenin muodostama uusi mineraali. Se
sai nimen sederholmiitti.

Lapinkota ja geologien leiri Lemmenjoen Morgamjärvellä. Sederholm oli kiinnostunut Lapin hippukullasta. Hänellä oli muiden geologien
kanssa yrityksiä kalliokullan löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Tulokset jäivät heikoiksi ja geologit menettivät rahansa. Sederholmin kuva on
tyyliltään kuin kansantieteellisestä dokumentista. Kuva: J.J. Sederholm, 1902. GTK, Vanhatkuvat nro 1014

Kirjalisuutta
Scheinin, B. ja Korsman, K. (2007) Jakob Jo-
hannes Sederholm. Geolog, humanist och san-
ningssökare. Finska Vetenskaps-Societeten –
Suomen Tiedeseura, Bidrag till kännedom av
Finlands natur och folk 170, 95 s.

Jakob Johannes Sederholm (1863–1934) elä-
mäkerta Biografiasammossa.

http://biografiasampo.fi/henkilo/p5343

Sederholm, J.J. (1913) Tampereen karttalehden
selitys. GTK Kivilajikartan selitys B2, 122 s.
Netissä:  http://tupa.gtk.fi/kartta/kivilajikart-
ta400/kls_b2.pdf

Sederholm, J.J. (1917) Suomen graniittien tek-
nillisistä ominaisuuksista.

Geoteknillisiä julkaisuja 8A, 36 s. Netissä: http:/
/ tupa .g tk . f i / ju lka i su/geotekni l l inen/
gt_s_008.pdf

J.J. Sederholm (vasemmalla) ja Emil Sarlin Mober-
gin kullankaivajatuvassa Sotajoella. Valokuvauksen
harrastajana Sederholm hallitsi jo tuolloin itselau-
kaisijan ja jalustan käytön. Hymyily valokuviin tuli
vasta myöhempinä aikoina. Kuva: J.J. Sederholm,
1901. GTK, Vanhatkuvat nro 258
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Jussi Hartoma

Ajatuksia

maakunta-

T
ampereella Juhannus-
kylän 9. luokkalaiset
joutuivat koronakevään
etäopiskelun aikana
maantiedon tunnilla te-

kemään tutkielman aiheena maakun-
ta. Alma Carmona Toivanen ehti no-
peana valitsemaan hänelle läheisen
kohteen, Lapin. Olihan hän asunut
siellä vuosia Kittilän Sirkan kylässä
Levitunturin kupeessa vanhempiensa
matkailutyön takia. Jo pienestä pitäen
Alma oli oppinut tuntemaan elämää
pohjoisessa maakunnassa. Perhe teki
retkiä ja tutustumismatkoja eri puolil-
le, vaelteli Särkitunturin ja Levin mai-
semissa. Liikkuminen luonnossa oli
tuttua. Tutuksi tuli Luoston ametisti-
kaivoskin.

Biologian ja maantiedon lehtori Jor-
ma Pyykkönen antoi oppilaille tutkiel-
ma-aiheeksi maakunnan. Tehtävä oli
”vanhanaikainen”, työ oli tehtävä kä-
sin kirjoittamalla ja itse kuvat piirtä-
mällä ja värittämällä. Ja kun katsoo
esimerkiksi Alman tutkielmaa, on sii-
nä 14 osa-aluetta kallioperästä kieliin.
Kun katsoo tekotapaa, voi miettiä oli-
ko tarkoitus saada omakohtaisuutta ja
tiivistystä sekä muistiin jäämistä käsin
kirjoittamalla, vai välttää valmiiden
tekstien maalaamista netistä.

Joka tapauksessa lukiessani tekstiä
huomasin selvästi asioiden tiivistämi-
sen ja olennaisen poimimisen. Poimin-
kin tarkastelun kohteeksi kallioperän
lisäksi maaperän ja tunturit. Alma ker-
toikin, että näistä oli opetus jäänyt vä-
hälle ja ne olivat haastavimmat osa-alu-
eet. Näin oppi paljon uutta ja esimer-

Niinpä Suurikuusikkokin on Agnico
Eagle kansan suussa.

Uusinta tietoa Alman tutkielmassa
oli maininta yhteyksistä Baltica-man-
tereeseen ja sitä myöten korallilöytöi-
hin. Tuntureiden syntykin ja sijainti oli
tiivistetty nasevasti vähän yli kymme-
neen riviin. Kartat veivät sivujen tilas-
ta osan.

Opettaja antoi tästä tutkielmasta
10+. Alma on siirtymässä syksyllä Tam-
pereen lyseon lukioon ja katsoo vasta
sitten, mistä tulee elämänura. Koruki-
viä häneltä löytyy, mutta jääkö vain
muuten kiinnostuksen kohteeksi. 

koululaisen

tutkimuksesta
Alma kädessään Kittilän punaista jaspista. Sitä löytyy hänen en-
tisen kotiseutunsa lähistöltä Levin luota.

kiksi tiedonhaun.
Alman mielestä vas-
taan tuli vaihtelevaa,
toisistaan poikkea-
vaa tietoa. Kasveista
ja eläimistä, ihmistä
ja elinkeinoista kyllä löytyi. Kun tar-
kastelin lopussa olevaa lähdeluetteloa,
en voinut välttyä ajatukselta, että kou-
lulaisille soveltuvaa geologian tietoa ei
kovinkaan ole tai sitten sitä on vaikea
löytää.

Kartat piti piirtää käsin ja niiden
pohjat sai läpipiirtämällä. Olivat kuu-
lema työläitä. Omia sovelluksiakin piti
tehdä esimerkiksi Lapin kaivosten ja
jokien sijoittelussa kartalle. Eräs mie-
lenkiintoinen detalji oli se, että Kitti-
län kaivos oli paikallisesti nimettynä.
Tämän saman ilmiön olen aikaisem-
minkin havainnut, että kaivokset mo-
nin paikoin ovatkin yhtiön nimellä.

27
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K
iviharrastajien arvostama
kivitohtori Martti Lehti-
nen, monille lyhyesti
Martti, menehtyi huhti-
kuussa 2020. Tähän Mi-

neralian numeroon kootut muistokir-
joitukset lähettävät hänelle saman sa-
noman kuin mihin hän itse lopetti lu-
kuisat kiviharrastajille lähettämänsä
kannustavat kirjeet: Parhain eli kiviko-
vin terveisin. Monet vastaukset olivat
vieneet häneltä illan pitkiä tunteja rönt-
genlaitteella, kun hänelle lähetettyjä
näytteitä piti seikkaperäisesti tunnistaa.

Ikävä kyllä Martti joutui viettämään
viimeiset vuotensa hoivakodissa perin-
nöllisen taudin edetessä hitaasti vieden
samalla toimintakykyä. Martti ei enää
eläkkeellä ollessaan päässyt mukaan
kivimessuille kuin vain pari kertaa.

Martti Lehtinen oli Luonnontieteel-
lisen Keskusmuseon kivikokoelmien
johtaja, professori, filosofian tohtori,
dosentti, yliopiston opettaja, yliopis-
ton palkitsema geologian popularisoi-
ja, mineraalien ja kivilajien armoitettu
tunnistaja, innostava luennoitsija ja
paljon muuta. Mutta hän oli myös
perheenisä, jonka aika paljolti meni
töissä ja harrastuksissa. Usein ajatel-
laan, että eläkkeellä vietetään vihdoin
aikaa läheisten kanssa, mutta Martin
kohdalla sairaus saneli toisin.

Mineraliaan Martti kirjoitti lehden
alkuvuosina lukuisia juttuja. Niistä tuli
toimitukselle enemmän kehuja ja kii-
toksia kuin mistään muista kirjoituk-
sista. Lopulta Martti ei enää hoitopai-
kassa pystynyt kirjoittamaan. Viimei-
set aikaisemmin kirjoitetut tekstit hän

vielä pystyi minulle korjaamaan ja hy-
väksymään. Sitten seurasi vuosien hil-
jaisuus, vaikka Martti vielä eli.

Palkittu popularisoija
Kivitohtorina Martti Lehtinen jatkoi
geologian popularisointia kunniakkaal-
la tiellä. Suomen geologian suuret ni-
met kuten Johan Jacob Sederholm,
Pentti Eskola ja Aarne Laitakari olivat
julkaisseet lukuisia kansantajuisia kir-
joja. Martti Lehtinen jatkoi perinteitä
monumentaalisten Suomen geologia -
kirjojen toimittamisella ja kirjoittami-
sella suomeksi ja englanniksi. Lisäksi
hän toi luotettavan ja samalla huumo-
rintajuisen geologian popularisointin-
sa sanomalehtiin, paikallislehtiin, ra-
dioon, televisioon ja lähes kaikkiin alan
harrastelehtiin.

In Memoriam

Kivitohtorin vastaanotto
oli kiviharrastajille toiveiden

täyttymys

Martti Lehtinen 1941–2020
Ja

ri
 V

ää
tä

in
en
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Uutena osa-alueena Martti Lehtinen
toi geologian popularisointiin kansa-
laisten kivinäytteiden tunnistamisen.
Kansannäytetoimintaa laajentaen
Martti pyrki tunnistamaan kaikenlai-
set kivinäytteet. Myös ne tavalliset so-
ramonttujen kivet, joilla ei ollut selke-
ää taloudellista merkitystä.

Kiviharrastajille Martti Lehtinen tuli
tutuksi kivitohtorina ensimmäisiltä
kivimessuilta saakka. Kivitohtori-nimi-
tyksen hän keksi, kun eräs paikallisleh-
den toimittaja halusi käyttää Martista
yli-intendenttiä paremmin ymmärret-
tävää sanaa Utajärven kivimessuja esit-
televässä jutussaan.

Mutta miten Martista kehkeytyi ki-
vitohtori? Siitä hän ei itse ole kirjoitta-
nut. Koskaan sitä en häneltä suoraan
kysynyt. Ikävä kyllä.

Sahaman vaikutus
Martti Lehtinen toimi yliopistolla
1960 luvulla aluksi akateemikko Thu-
re G. Sahaman arvostetussa työryhmäs-
sä. Se oli aikakautensa geologian ja mi-

neralogian huippuryhmä.
Sahama kävi tiuhaan tutkimusmat-

koilla Afrikassa ja toi tuliaisina uusia,
tieteelle tuntemattomia mineraaleja
Helsinkiin tutkittavaksi. Martti tutki
ja julkaisi Sahaman työryhmän kanssa
monia tieteelle uusia mineraaleja lähin-
nä ulkomaisissa laatulehdissä. Suomek-
si niistä ei vieläkään ole kirjoitettu.

Sahamalla oli toimivat ja laajat kan-
sainväliset kontaktit. Saksalaisten ja
amerikkalaisten tutkijoiden kautta
eräässä kongressissa hän sai tietää, että
Saksan Riessin tuliperäisenä aikaisem-
min pidetystä rengasrakenteesta oli
tunnistettu meteoriittikraatterin kivi-
lajeja ja mineraaleja. Sahaman johto-
ajatus oli, että Suomen Lappajärvi voisi
olla samanlaisen taivaallisen törmäyk-
sen tulos, eikä tulivuoren jäänne, ku-
ten tuolloin vielä Suomen tiedepiireis-
sä uskottiin.

Akateemikko määräsi tutkimusryh-
mänsä nuoren geologin ja mineralogin,
siis Martin, etsimään törmäyksestä to-
distavia mineraaleja, kivilajeja ja raken-

teita Lappajärveltä. Martti onnistui ja
kirjoitti aiheesta joutuisasti lisensiaat-
tityönsä.

Lappajärven kraatterin väitöskirja
ikävä kyllä viivästyi vuosilla, sillä Martti
oli tarkka kaveri ja tarkisti kaiken vielä
moneen kertaan. Esimerkiksi coesiit-
ti-mineraalin löytäminen ja tunnista-
minen vei vuosia. Sillä välin ulkomail-
la oli jo kuvattu monia Riessin kaltai-
sia rakenteita ennen Lappajärveä. Jos
Martti olisi ollut nopeampi, ja jos hän
olisi ollut halukas siirtymään ulkomail-
le, niin kansainvälinen huippu-ura olisi
ollut taattu. Ehkä kotimaa ja perhe lo-
pulta pitivät hänet Helsingissä ja Es-
poossa.

Martti jatkoi väitöskirjansa jälkeen
jo vanhan ja kunnoltaan heikentyneen
Sahaman apuna ja tukena yliopistolla
Geologian laitoksella Snellmaninka-
dulla. Viimeisinä töinään Sahama tut-
ki Sri Lankan jalokiviä ja Lapin plati-
namineraaleja. Näihin töihin liittyi joi-
takin kiviharrastajia, ja samalla Martti
tutustui heihin paremmin.

Turun kivimessut 2008. Kuva: Jari Nenonen
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Sahaman (Martin sanoin Sedän)
kuoltua ja Martin hoidettua hautajais-
järjestelyt, aika olisi ollut vapaa tieteel-
liseen tutkimukseen. Samaan aikaan
kuitenkin menehtyi myös Geologian
laitoksen silloinen Kivimuseon hoita-
ja. Tietenkin Marttia pyydettiin otta-
maan museotyö vastaan ja siihen hän
itseoikeutetusti suostui. Näin Martin
ura oli saamassa lopullisen suunnan
kivitohtoriksi.

Yhteistyö tähti-
harrastajien kanssa
Lappajärven meteoriittikraatterin tut-
kimusten yhteydessä Martti oli tutus-
tunut Ursan tähtitieteen harrastajiin.
Hän alkoi kirjoittaa heidän lehteensä
ja pitää heille esitelmiä.

Jokaisen tulipallohavainnon jälkeen
Martti yleensä oli tähtiharrastajien
kanssa maastossa etsimässä meteoriitin
palasia. Mitään ei yleensä löytynyt.
Mutta kiinnostus ei hiipunut keneltä-
kään. Martti osasi pitää hengen kor-
kealla.

Kiviharrastajien
auttaminen
Kiviharrastajiin Martti tutustui, kun
Suomen Jalokiviharrastajain yhdistys

Kirjoitan näitä sanoja raskain
mielin. Kivitohtori Martti Leh-

tinen on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
Jälleen on todettava, että vaikka geo-
logiassa, kiviin ja mineraaleihin liitty-
vä ajan käsite on lähes ikuinen, niin
siihen verrattuna ihmiselämä on vain
lyhyt henkäys. Lohduttavaa kuitenkin
on, että jokainen meistä jättää jäljen
muistoihimme. Martin jälki muistois-
sani on suuri.

Opin tuntemaan Martin kiviharras-
tuksen ja kansannäytetoiminnan kaut-
ta useilla kivimessuilla, joilla jaoimme
yhteisen esittelytiskin. Martti oli legen-
daarinen kivitohtori, jota odotettiin

(SJHY) perustettiin. Kauko Sairanen
ja Tauno Paronen olivat hänelle tuttu-
ja. Luumäen jaloberylliesiintymän löy-
tyminen sai Martin lopullisesti mukaan
edistämään kivikerhotoimintaa. Elli-ja-
loberyllillä oli siihen varmaan suuri
osuus. Ellin Martti sai lopulta Kivimu-
seon kokoelmiin, sillä löytäjät tinkivät
hintapyynnöstään paljon Martin takia.
Martti Lehtinen valittiin vuonna 1987
SJHY:n ensimmäiseksi kunniajäse-
neksi.

Lampivaaran suurimpien ametisti-
kidesykeröiden pelastusoperaatio oli
Martti Lehtisen valtakunnallisesti nä-
kyvimpiä töitä. Hän sai Kivimuseoonsa
suurimmat sykeröt. Ikävä kyllä ne ovat
yhä kasaamatta näyttelykuntoon. Mar-
tilla oli niiden näytteillepanosta jo pa-
rikymmentä vuotta sitten valmiit suun-
nitelmat.

Alusta saakka Martti oli mukana
SJHY:n messutoiminnassa myös silloin
kun niitä vielä järjestettiin Helsingissä
Jäähallilla ja Tikkurilan koululla. Tä-
män jälkeen alkoivat kivitohtorin vas-
taanotot Lahden messuilla ja monilla
messuilla eri puolilla Suomea. Utajär-
ven messuilta hän palasi takaisin titte-
linään kivitohtori. Lopulta koko Suo-
mi tunsi median myötävaikutuksella

In Memoriam

Martti Lehtinen oli monipuolinen tutkija, opettaja, kansantajuistaja
ja lisäksi jokaista kiventuojaa auttava kivitohtori. Kiviharrastukseen
hänestä jää elämään monia tarinoita. Seuraavassa kerrotaan
niistä muutama.

Kivimuseon Kivitohtorin.
Kansalaisten kivinäytteiden pyytee-

tön tunnistaminen oli paljolti Martin
omaa valintaa. Hän halusi tehdä sitä,
vaikka museojohtajan ja yliopiston
opettajan velvollisuudet luentoineen ja
työharjoituksineen opiskelijoille veivät
valtavasti työaikaa.

Usein tapasinkin Martin hänen vii-
meisinä työvuosinaan Kampin bussi-
terminaalissa illalla myöhään. Itse olin
tulossa työnjälkeiseltä iltakävelyltäni,
mutta Martti oli vasta palaamassa yli-
opistolta kotiin Espooseen. Perheeltä
Martin työ vei varmasti liian paljon
yhteistä aikaa.

Yliopistomuutoksissa Geologian lai-
toksen Kivimuseo siirrettiin Martin
hyväksymänä Luonnontieteelliseen
keskusmuseoon. Viimein Martti myös
sai professorin arvon. Ikävä kyllä arvo
oli työtehtävään sidottu eikä hän voi-
nut sitä käyttää eläkkeellä kuten olisi
varmaan toivonut.

Samalla harrastajien kivinäytteiden
tutkimus tuli osaksi hänen varsinaista
työtään. Nykyään tällaista toimintaa
kutsutaan hienosti kansalaistieteeksi.
Siinäkin Martti oli uranuurtaja, ehkä
tietämättään.

Kari Kinnunen

LEGENDAARINEN  K IV ITOHTORI
messuille saapuvaksi. Messuilla ei ol-
lut sitä oikeaa tunnetta jos Marttia ei
ollut paikalla, jos häntä ei näkynyt, niin
häntä kyseltiin. Kun tuo mies valkoi-
sessa laboratoriotakissaan asettui pai-
kalleen mikroskooppinsa ja muovailu-
vahansa kanssa, kaikki oli kunnossa ja
ihmiset alkoivat kerääntyä tuomaan
näytteitään arvioitavaksi ja kuulemaan
upeita tarinoita eri mineraaleista nii-
den synnystä ja historiasta. Itse sain
seurata sivulla, kuunnella ja yrittää
oppia tuota ehtymätöntä tietovarastoa
ja kiinnostavaa kerrontaa jonka Mart-
ti välitti kuulijoille. Martti osasi ottaa
yleisönsä, kertoa vaikeankin asian kan-

sankielellä ja esimerkeillä, hänen ym-
pärilleen kokoontui suuri joukko kuu-
lijoita ja kyselijöitä, kukaan ei jäänyt
kysymyksineen huomiotta. En ole kos-
kaan tavannut hänen veroistaan geo-
logisen tiedon sanansaattajaa ja välit-
täjää. Olen onnellinen, että sain nuo
kerrat olla häntä kuulemassa ja oppi-
massa, niiden kertojen olisi suonut vie-
lä jatkua.

Osaltani viimeiseksi messukohtaa-
miseksi jäivät Tampereen messut vuo-
delta 2010, jossa Martti kohosi innos-
tuneena pyörätuolista opastamaan
nuorta kuulijaa.

Jari Nenonen
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Tutustuin Marttiin 1990-luvun
alussa. Olin asunut ja opiskel-

lut ulkomailla, palannut Suomeen ja
suorittanut asepalveluksen, kun kirjoi-
tin ensimmäisen suomenkielisen geo-
logiaan liittyvän artikkelini. Se käsitte-
li geologian popularisointia Brasilias-
sa. Tarjosin sitä Suomen geologisen seu-
ran Geologi-lehteen. Käsikirjoitus tuli
takaisin bumerangina monta kertaa.
Ongelmana oli silloinen huono suo-
menkieleni. Olin tuolloin töissä Geo-
logian tutkimuskeskuksen meriryhmäs-
sä ja luetutin juttua uudestaan ja uu-
destaan kollegoillani ja muillakin, jopa
toimittajilla. He eivät tosin oikein osan-
neet auttaa, koska ongelmat tekstissä
olivat niin suuria. Suomen kieleni oli
jämähtänyt 1970-luvulle teini-ikäisen
tasolle ja siitä jopa huonontunut asut-
tuani yli vuosikymmenen ulkomailla.
Tarjosin juttua kuitenkin sinnikkäästi
uudestaan epätoivoisten korjausyritys-
ten jälkeen. Se hylättiin aina uudestaan.
Silloinen lehden toimituskunta kohte-
li minua jopa alentuvasti eikä jutun aihe
oikein näyttänyt kiinnostavan sitä

muutenkaan.
Martti sattui kuitenkin olemaan sil-

loin seuran puheenjohtaja. Kuten kaik-
ki tiedämme, hän on aina ollut kiin-
nostunut geologian popularisoinnista
ja harjoitti sitä paljon itse. Hän kuuli
jutustani ja ilmeisen kyllästyneenä
pompotteluun päätti tarttua asiaan.
Hän otti jutun toimituskunnalta kor-
jatakseen sen itse. Se julkaistiin vihdoin
lehdessä. Olin niin iloinen mutta her-
mostunut avatessani seuralta tullutta
kirjekuorta lehtineen. En ollut tosin
täysin tyytyväinen kaikkiin ratkaisui-
hin, joita Martti oli tehnyt, mutta olin
kuitenkin kiitollinen hänelle siitä, että
hän näki vaivaa ja että se vihdoinkin
julkaistiin.

Jatkoin kirjoittamista sen jälkeen
mm. Geologi-lehteen ja suomen kie-
leni parani vähitellen. Juttuni piti kui-
tenkin pitkään aina jonkun oikolukea.
Muutamia vuosia myöhemmin olin
jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston
geologian laitoksella missä Martti toi-
mi kivimuseon yli-intendenttinä ja ta-
pasin häntä päivittäin. Martti oli aina

Tampereen kivimessuilla marraskuussa 2010 Martti kohosi innostuneena pyörätuolista opas-
tamaan nuorta kuulijaa. Kuva: Soili Solismaa, GTK

INNOSTAVA GEOLOGIAN KANSANTAJUISTAJA

iloinen ja innostava. Aina riitti juttua.
Meillä oli sama kiinnostus geologian
popularisointia kohtaan. Minulla jopa
ihan tutkimuksenkin kannalta ja jul-
kaisin siitä paljon. Tosin Martti har-
joitti kansantajuistamista paljon into-
himoisemmin ja aktiivisemmin kuin
minä. Martti osoitti toiminnallaan että
geologia voi ja saa olla hauskaakin.
Olisi ollut kiva tehdä enemmänkin
yhteistyötä rakastamamme aiheen pa-
rissa.

Geologian popularisointi on ollut
aina osa uraani tavalla tai toisella. Jos-
kus enemmän, joskus vähemmän,
mutta aina se on ollut lähellä sydäntä.
Nykyään toimin Geologian tutkimus-
keskuksessa kaivostoiminnan hyväk-
syttävyyden ja yhteiskuntavastuun pa-
rissa. Siinä viestintä, henkilökohtaiset
kontaktit ja geologiasta ja malminet-
sinnästä kertominen paikallisille asuk-
kaille ovat avainasemassa. Opin tämän
itse asiassa Brasiliassa opiskelijana ja
harjoittelijana ja sitä on ollut hienoa
soveltaa ja kehittää täällä Suomessa.
Kerroin tästä ensimmäisessä suomen-
kielisessä artikkelissani jonka julkaisus-
sa Martti auttoi. Eräänlainen ympyrä
on sulkeutunut ja Martti oli merkittä-
vä osa sitä. Geologista tietämystä pitää
lisätä yhteiskunnassa. Siihen on tilausta
erityisesti kaivosasioista puhuttaessa.
Martilla oli tässä suuri rooli. Häntä jää
ikävä. Suomalainen geologia menetti
erään sen näkyvimmistä henkilöistä.
Mutta Martti elää muistoissamme. Le-
vätköön rauhassa.

Toni Eerola

Kesällä 2002 Martti oli yhtenä
opettajana Sodankylän Tähte-

lässä järjestetyssä planetologian kesä-
koulussa. Hän oli luennoimassa shok-
kimetamorfoosin ja kraatteroitumisen
perusteita. Iltapäivä oli pitkällä, ja kuu-
massa luentosalissa pilkkikausi oli jo
alkanut. Yhtäkkiä Martti löi kämme-
nensä yhteen ja karjaisi: ”RÄJÄH-
DYS!” Jopa fyysikot heräsivät ja oppi-
vat kertalaakista, mikä törmäyskraat-
tereissa on oleellista.

Teemu Öhman

RÄJÄHTÄVÄ
LU E N N O I T S I JA
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Kun aloitin geologian opinnot
silloisella Geologian laitoksella

Helsingin yliopistossa, oli ensimmäis-
ten kurssien joukossa Martin kidetie-
teen kurssi. Mielestäni osasin jo kaikki
seitsemän kidejärjestelmää. Mutta kun
Martti aloitti luennon selittämällä,
miten kiteissä piileksivät avaruushilat
ovat matemaattinen rakennelma, ja
samalla hän piirsi piirtoheitinkalvolle
vektoreita, oli itsevarmuuteni tipoties-
sään. Tilanne tietenkin vielä paheni,
kun siirryttiin kidetasojen ja suuntien
indeksointeihin. Ja sitten tulivat palik-
katestit. Kidejärjestelmät ja -muodot
olivat pienehköjä puupalikoita, joita
pyöriteltiin niin kauan, että kaikki
symmetriaelementit ja peiteoperaatiot
löytyivät. Kurssin edetessä ajattelin,
että jos tästä kurssista selviän, voin jat-
kaa geologian opintojani. Ajattelin
myös, että kurssi on sellainen ”näin
erotetaan jyvät akanoista” -tyyppinen,
jos pääsit läpi, sinulla oli mahdollisuuk-
sia selviytyä. Pääsin rimaa hipoen läpi.
Sittemmin mineraalit ja kiteet ovat tul-
leet enemmän tutuiksi ja tässäkin käy-
tännön työ tekijäänsä opettaa.

Martin luentomateriaali oli kopioi-
tu monistenippu. En ole koskaan näh-
nyt niin sekavaa paperinivaskaa, hiki
tuli kun sitä yritti lukea tenttiin. Mar-
tille kaikki oli tietenkin selvää, olihan
hän itse sen kasannut vuosien varrella.
Luentojen ulkopuolella yliopiston käy-
tävillä keskusteltiin Martin kanssa pal-
jon eri mineraaleista. Martti ei tuskas-
tunut vaikka saattoi ajatella, että tuol-
ta se taas tulee ja varmaan kysyy jota-
kin. Niin kysyinkin, koska mielestäni
tilaisuus kysyä mineralogian professo-
rilta piti hyödyntää. Loputon kiinnos-
tukseni mineraaleihin ei ole hiipunut
sittemminkään.

Martti oli kirjoittanut meidän luen-
tomuistiinpanoihin että “polarisaatio-
mikroskooppi on geologin tärkein työ-
kalu heti vasaran ja järjen jälkeen”. Ja
se on sitä edelleen, tätä ei tulisi unoh-
taa.

Parhaiten yliopiston seinien ulko-
puolella muistan Martin kivimessuil-
ta. Hän oli mukana niin Peräseinäjoen
kivimessuilla 90-luvulla kuin myös
myöhemmin vuosittain Kurikan kivi-

messuilla sekä Tampereella. Mukana oli
aina mikroskooppi sekä muutama ”si-
säänheittäjä”, esimerkiksi Luoston
ametistikide, rikkikiisukide ja toisinaan
myös Elli – Luumäen jaloberylli. Mart-
ti ei olisi tarvinnut houkutuskiviä, kos-
ka ihmiset alkoivat kerääntyä hänen
ympärilleen heti, kun kulloisenkin
messupaikan ovet avattiin. Tästä syys-
tä Martti ei paljon taukoja pitänyt, ei
yksinkertaisesti pystynyt. En tiedä sai-
ko hän koskaan syödä tai juoda kahvi-
aan rauhassa messuilla. Siitä huolimat-
ta, vaikka oli melkoisessa messuväen
puristuksessa, hän tutki jokaista kiveä
ja jokainen kiventuoja oli hänelle yk-
silö, jonka hän kohtasi ystävällisesti ja
kärsivällisesti.

Hän myös käytti paljon vertausku-
via, toisinaan jopa raamatullisia. Muis-
tan eräästä isälleni lähettämästä vas-
tauskirjeestä vuodelta 1995 lauseen,
jossa hän selittää mineraalin olevan
magnetiitin hematiittipseudomorfi ta-
pauksessa, jossa magnetiitti muuttuu
hematiitiksi, mutta säilyttää magnetii-
tin kidemuodon. Hän havainnollisti
asiaa vertauskuvalla: ”Tämä siis muis-
tuttaa raamatussa kerrotusta tapaukses-
ta, jossa kaverilla oli Jaakobin ääni,
mutta Eesaun karvaiset kädet”. Martti
palautti aina näytteet, jos lähettäjä ha-
lusi ja jotkut näytteet saivat jäädä opis-
kelijoiden harjoituskurssin mineraali-
kokoelmaan. Vastauskirjeet olivat pit-
kiä ja seikkaperäisiä sekä mineraalien

tunnistukset ja ilmiöt niissä kansankie-
lellä kirjoitettuja. Jos kirjeessä luki
”kahtaistaitteinen”, Martti kirjoitti sel-
vennyksenä, että siihen kuuluvat kaik-
ki muut, paitsi kuutiollinen kidejärjes-
telmä. Liitteenä saattoi olla jopa dif-
fraktogrammi, jota hän kutsui mine-
raalin sormenjäljeksi. Martin kirjeet
alkoivat aina ystävällisellä kiitoksella
saapuneesta paketista ja loppuivat sa-
noihin - parhain (=kivikovin) tervei-
sin.

Ehkä nämä Martin kirjeet ovat myös
vaikuttaneet omaan työhöni GTK:n
kansannäytetoimistossa. Kansannäyte-
toimisto vastaanottaa nelinumeroisen
näytemäärän lisäksi myös kivikysy-
myksiä, joita vuoden aikana saattaa
tulla jopa tuhatkunta kappaletta. Py-
rin itsekin vastaamaan kiviin ja kysy-
myksiin samalla kunnioittavalla ja sel-
keällä kansantajuisella tyylillä. Tänä
päivänä työtä helpottaa se, että samat
kysymykset toistuvat ja eräänlainen
vastauspankki on alkanut rakentua.
Martilla ei tällaista vastauspankkia ol-
lut, jokainen kirje oli kirjoitettu juuri
tuolle kysyjälle räätälöitynä.

Tieteentekijänä muistan Martin
avoimena uusille ideoille, hän ei kos-
kaan suoralta kädeltä tyrmännyt mi-
tään vaan totesi, että voihan se asia olla
niinkin. Hän tunnisti sen, että tiede on
vain jatkuvasti muuttuvien epävar-
muuksien sarja.

Satu Hietala

JOKAINEN  KIVENTUOJA  OLI  TÄRKEÄ

In Memoriam

Sisareni Sara Hietala Peräseinäjoen kivimessuilla vuonna 1990. Martti otti huo-
mioon myös kaikkein pienimmätkin kiventuojat. Kuva: Pekka Hietala
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Martti Lehtinen tuli minulle
tutuksi kiviharrastajana 90-lu-

vun alussa. Kävin Lahden kivimessuilla
näyttämässä hänelle ja viereisellä
GTK:n pisteellä Reijo Alviolalle mi-
neraalilöytöjäni lukioikäisenä, Kotkan
seudun kiviyhdistyksen retkillä. Muis-
tan, että tarinaa riitti, ja hiljaisena jou-
duin odottamaan kauan puheille pää-
syä. Lukion maantieteen esitelmää var-
ten pääsin myös perheeni kanssa vie-
railulle Geologian laitoksen tiloihin
Helsingissä. Vaikka meitä oli mukana
vain minä perheineni, saimme täyden
esittelyn talon historiaan, museoko-
koelmiin ja jopa röntgendiffraktomet-
riin, jolla Martti siellä ollessamme tun-
nisti löytöjäni Kotkan rapakivialueen
ontelomineraaleista.

AINA PAIKALLA  JA  A INA  TAVOITETTAVISSA
Tämä mielestäni kuvastaa hyvin

hänen tapaansa toimia geologian ja
mineralogian sanansaattajana. Hän oli
niitä harvoja geologeja, joka osasi ja
halusi ottaa yleisönsä ja kertoa tarinoi-
ta kivistä ja niiden ulkopuoleltakin. Ta-
rinoita ja oppeja kuulivat Luonnontie-
teellisen keskusmuseon Mineraalikabi-
netin vierailijat, Helsingin yliopiston
geologian opiskelijat sekä radion ja leh-
tien välityksellä koko Suomen kansa.

Yliopistolta muistan hänet henkilö-
nä, joka oli aina paikalla ja aina tavoi-
tettavissa – aikaisesta aamusta myöhäi-
seen iltaan. Martin jäätyä eläkkeelle
hänen jälkeensä jäi Kumpulan kam-
puksen Physicumin kellariin hyllymet-
rikaupalla papereita, joita siivotessani
hämmästelin. Suurin osa niistä oli ko-

pioita kirjeistä ja diffraktogrammeista,
joita hän oli lähettänyt vastauksena
yleisön lähettämiin kivi- ja mineraali-
näytteisiin.

Se kirjallinen tuotanto, joka on tehty
hiljaa tutkijan kammiossa ja lähetetty
pitkin poikin Suomea meille kivistä
kiinnostuneille, on valtaisa. Ja päälle
tulee vielä merkittävä tieteellinen ura
meteoriitti-impaktitutkijana, Th.G.
Sahaman assistenttina ja lukemattomi-
en geotieteen tekstien asiasisällön ja
kielenhuollon väsymättömänä korjaa-
jana. Martti Lehtisen merkitys geolo-
gian popularisoijana on valtava, kiis-
taton ja ainutlaatuinen.

Pasi Heikkilä

Martti Lehtisen esittelykierros meneillään ke-
väällä 2004 Mineraalikabinetin Fennoskandia-
salissa, jossa Martti kertoo Wilhelm Ramsaysta
ja esittelee Ramsayn laatimaa Fennoskandian
karttaa. Etualalla meteoriittivitriinejä.

Alakuvassa Martti kertoo kiviharrastajille ulko-
maisista meteoriiteista.

Kuvat: Liisa Hertell

Pasi Heikkilä ja Martti Lehtinen Kurikan kivimessuilla vuonna 2004.
Kuvat: Pekka Hietala
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Pelkosenniemen kunnan alueel-
ta löytyi merkittävä ametis-

tiesiintymä vuonna 1985. Tällä hetkel-
lä se on Euroopan mittakaavassakin
merkityksellinen. Vuosittain esiinty-
mällä vierailee tuhansia ihmisiä. Esiin-
tymää alettiin tutkia tarkemmin heti
valtausluvan myöntämisen jälkeen.
Kaivuun edistyessä paljastui suuri ame-
tistionkalo.

Kideonkalon paljastuttua tuli mei-
dän omistajien probleemaksi, että mitä
sille pitäisi tehdä. Otimme yhteyttä
tunnettuun Helsingin yliopiston kivi-
tohtori, dosentti Martti Lehtiseen.
Lehtinen innostui heti asiasta.

Kesällä 1989 paikalla vieraili TV2:n
kuvausryhmä ja Martti Lehtinen.
Opastimme Martin paikalle ja ker-
roimme havainnoistamme. Ametisti-
onkalo oli tosi näyttävän näköinen jo
lähes kaiken geologian alalla kokeneelle
konkarillekin. Martti totesi, että voi-
ko Suomesta tosiaan löytyä noin suu-
ria ametistikiteitä (suurimmat 18 cm
halkaisijaltaan, joita hän näki suoraan
edessään).

Paikalla käytyään ja todettuaan ame-
tistiesiintymän luonteen hän vakuut-
tui. Lehtinen oli huolissaan ametisti-
kideonkalon tulevaisuudesta ja alkoi
kehittää omaperäistä ametistien pelas-
tusoperaatiota. Helsingin yliopistolle
esittämässään pelastusoperaatiossa tul-
taisiin purkamaan ametistionkalon ki-
teet ja kidesykeröt. Myöhemmin ne
koottaisiin yksi yhteen luonnontieteel-
liseen museoon. Yliopiston rehtori

Muistan Martin auttavaisena ja
isällisenä opettajana. Geologi-

an opinnot alkoivat 90-luvun alussa
Kidetieteen kurssilla, jossa jyvät ero-
teltiin akanoista. Martti luotsasi kurs-
sia rutinoitunein ottein huumorilla
sävytettynä. Nuorelle opiskelijalle tuli
tunne, että laitos on niin kotoisa, että
tänne haluaa jäädä opiskelemaan.

Muutamaa vuotta myöhemmin,
kun tein graduani, Martti opetti mi-
nulle röntgendiffraktogrammien tul-
kinnan. Puolen vuoden aikana istuin

In Memoriam

UVAROVI ITT IA  OPISKEL I JALLE  V IHKISORMUKSEEN
aamusta iltaan Snellmaninkadun kak-
koskerroksen XRD-huoneessa ja ajoin
näytteitäni. Vaikka tulin aamulla aikai-
sin töihin, niin Martti oli jo pyöräillyt
paikalle, ja tuli käytävällä vastaan usein
partakone leualla pöristen. Ja illalla läh-
tiessäni kotiin, Martti jäi vielä teke-
mään hommia.

Mieleeni ovat jääneet mukavat kah-
vitteluhetket Martin ja Siivolan Jaakon
kanssa. Martti kertoi mukavia tarinoi-
ta niin edesmenneistä kuuluisista geo-
logeista kuin paljon muustakin. Nuo-

relle opiskelijalle nuo hetket tuntuivat
etuoikeutetuilta. Kun olin menossa
naimisiin ja mietin vihkisormukseeni
kiveä, niin Martti ja Jaakko halusivat
antaa minulle uvaroviittikiteitä sor-
mukseen laitettavaksi. Olisin niin mie-
lelläni laitattanut ne sormukseeni,
mutta valitettavasti kiteet olivat liian
rikkonaisia ja tummia, joten sormuk-
seen ne eivät päätyneet. Mutta tämä-
kin kertoo Martin (ja Jaakon) humaa-
nista luonteesta.

Sari Lukkari

AMETIST IEN  SUOJEL I JA

myönsi Martin ametistioperaatioon
hakupapereissa esitetyn summan.

Martti oli tosi tärkeä kontakti meil-
le kaivoksessa, kun esiintymä alkoi olla
mittakaavaltaan isoa hommaa. Martti

toi positiivisesti esiin kaiken asiaan liit-
tyvän tiedon. Hän oli liikkeelle pane-
va voima, niin että esiintymä sai arvos-
tusta laajasti.

Jorma Valkama

Juhani Ahoa mukaillen en
muista ensimmäistä onkeani,

enkä myöskään ensimmäistä kertaa
kun kohtasin Kivitohtorin. Näkömuis-
tiini on kuitenkin syöpynyt kuva hä-
nestä ihmisten keskellä valkoisessa työ-
takissa, näytekiviä ja mikroskooppi
edessään pöydällä. Showmiehen elkein
hän ottaa yleisönsä, jakaa huomionsa
kaikille eikä ylenkatso yhtäkään arvi-
oitavaksi tuotua kiveä, tai kiven tuo-
jaa.

Tai kun hän piti luentoa geologian
laitoksella, välillä asiaa ja välillä asian

R E N E S S A N S S I - I H M I N E N
vierestä. En enää muista montako tiil-
tä ko. laitoksen rakentamiseen käytet-
tiin, mutta sekin selvisi kun herpaan-
tumatta seurasin värikästä luentoa. Ai-
heena ei tainnut kylläkään olla talon-
rakennus vaan geologia, mutta Mesta-
rille suotakoon pienet sivuhypyt.

On hyvin vähän ihmisiä joista käyt-
täisin sanaa renessanssi-ihminen. Olen
tuntenut joitain ja uskoisin että Mart-
ti Lehtinen kuuluu siihen joukkoon.
Vaikkakin hän nyt on edesmennyt, silti
hänet tunteneille yhä elävä muisto.

Lauri Karrakoski

Lahden kivi-
messut 2002.
Martti pitää
kivitohtorin
vastaanottoa.
Kuva: Kari
Kinnunen
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Martti Lehtisen lehtiartikkelei-
ta, tieteellisiä julkaisuja ja kir-

joja löytää parhaiten GTK:n Summon
kirjallisuushakupalvelusta. Teokset ovat
lainattavissa GTK:sta tai tavallisten kir-
jastojen kautta kaukopalveluna. Mar-
tin lukuisia kirjoituksia paikallislehdis-
sä on vaikeampaa löytää.

Pasi Heikkilä on käynyt Geologian
laitoksen Kumpulan kellarissa Martti
Lehtisen jättämää aineistoa lävitse. Pa-
sin mukaan Martti säilytti aivan kai-
ken. Lehtileikkeet ja vastaavat ovat jär-
jestämättä ja niitä on valtava määrä.
Martti Lehtinen ei itse koskaan julkais-
sut luetteloa lukuisista kirjoituksistaan.

Kiviharrastajalle jatkuvasti ajankoh-
taisia Martin teoksia ja artikkeleita on
paljon. Alkajaisiksi voi suositella Martti
Lehtisen muiden geologien kanssa kir-
joittamaa ja toimittamaa Suomen geo-
logiaa. Se on yhä tiedoiltaan käyttökel-
poinen ja netistä ladattavissa.

Helsingissä asuvalle tai vierailevalle
paras kivikaupungin rakennusten ki-
vilajien opas on Martti Lehtisen poi-
kansa Jukan kanssa kokoama Helsin-
gin kaupunkikiviopas. Kirja jäi Martin
viimeiseksi. Painos on loppu, mutta
teosta löytää kirjastoista ja divareista.

YouTubesta löytyy ainakin Martti
Lehtisen värikäs selostus Lappajärven
tutkimuksista. Sääli että hänen loista-
via luentojaan ja kivitohtorin vastaan-
ottojaan ei koskaan taltioitu jälkipol-
ville.

Muistan Martin elävimmin
monilta messuilta mikroskoop-

pinsa takana vastaanottoaan pitäneenä
valkotakkisena kivitohtorina. Messu-
mikroskoopin tarina kuvastaa hyvin
Martin elämänarvoja. Martilla ei ollut
autoa, mutta kivimessuille hän aina
halusi osallistua. Iso mikroskooppi ja
muut messujen tykötarpeet olisivat vaa-
tineet tilavan auton ja kuljettajan.

Martti oli irrottanut tieteellisen
oppi-isänsä, akateemikko Thure Saha-
man elektronimikroskoopista sen valo-
mikroskooppiosan, kun laite lopulta
romutettiin. Hän ei halunnut heittää

MIKROSKOOPPI  K IERRÄTY SOSISTA
mitään käyttökelpoista pois. Sahaman
entisillä tutkimusvälineillä toki oli hä-
nelle tietenkin myös tunnearvoa. Mart-
ti keksi liittää Sahaman elektronimik-
roskoopin optisen osan yliopiston pois-
tettavista kemiatarvikkeista löytynee-
seen metallijalustaan. Näin hän sai ra-
kennettua kevyen ja matkalaukkuun-
sa sopivan matkamallin.

Arvelin että Martti olisi eläkkeelle
siirryttyään vienyt messuskooppinsa
kotiin täysin palvelleena muistona mes-
sumatkoista. Mutta ei. Kun Pasi Heik-
kilän kanssa kävimme pari vuotta sit-
ten Martin aineistoja lävitse Kumpu-

lassa yliopiston kellarissa, niin tuo itse
rakennettu mikroskooppi löytyi Mar-
tin paperipinojen välistä arkistohyllyl-
tä.

Kasasimme Pasin kanssa stereomik-
roskoopin uudestaan jalustaansa vuo-
sien jälkeen Marttia muistellen ja ko-
keilimme. Se oli kymmenkertaisesti
suurentava. Erinomaista siinä oli valo-
voima. Mitään erillisiä lamppuja se ei
vaatinut kuten modernit stereomikro-
skoopit. Täydellinen ratkaisu messu-
käyttöön ja vieläpä ilmainen, sillä oli-
han se rakennettu kierrätysmateriaa-
leista.

Kari Kinnunen

MARTTI  LEHT ISEN  K IRJOJA  JA  K IRJOITUKSIA
Lukuvinkkinä vielä LUOMUKSEN

sivuilta löytyvät Kivitohtorin muistel-
mat: https://www.luomus.fi/fi/kivitoh-
torin-muisteloita

Martin luentomonisteita. Kuva: Satu Hietala
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ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus.

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

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto.

perjantaina 28.8.2020 klo 18:00

Tampereen Kivikerho ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle
ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun
taseen yli- tai alijäämä antaa aihetta.

8 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt
asiat.

9 § Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu sekä luento,
jonka luennoitsija ja aihe ilmoitetaan myöhemmin.

HALLITUS

Tampereen Taivaltajien kerhohuoneella,
Kortelahdenkatu 10–12, Tampere

KOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSU

Kevätkokous siirrettiin elokuulle koronapandemian vuoksi.

Tervetuloa!


