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P Ä Ä K I R J O I T U S

:

Kivet ovat monessa mukana

M ineralian toimituksessa on jatkuva ilo lu-
kea ensimmäisenä lähetettyjä tekstejä ja
ihailla kuvia. Eniten ihastuttaa aineiston
monipuolisuus. Kiviharrastus on hionnan

lisäksi monipuolistumassa geologiaan ja taiteeseen – jopa
Valamon luostariin. Näistä tässä numerossa.

Kuten kullassa niin kivissäkin innostavinta ovat asial-
leen omistautuneet ihmiset. Heidän kauttaan voimme ko-
kea asiat voimakkaammin kuin vain kylmiä faktoja luette-
lemalla.

Seppo J. Partasen legendateksti kullankaivaja Jaakko Iso-
lasta sai tässä lehdessä seurakseen kivipuolen tarinoita. Lii-
sa Hertell kertoo Valamon luostariin muuttaneen Rita
Herralan kivinäyttelystä ja mineraalipigmenttien käyttöä
ikonimaalauksessa kokeilleesta Alexander Wikströmistä.
Jyväskylän kivikerhon lähettämä teksti kertoo taitavan kivi-
ja luumuotoilijan Pekka Suhosen työstä. Jussi Hartoma
muistelee keväällä menehtyneen Haverin kaivosmuseon
uranuurtajan arkeologi Juha Laurénin elämää ja uraa. Pet-
samo teemalehden innoittamana Jussi innostui kirjoitta-
maan Haverin kaivoksen kullan löytäjän tarinan.

Mineralia tutkii nyt myös kallioiden arpia. Satu Hietala
kirjoittaa asteroidien törmäyksien jäljistä Suomen maan-
kamaraan. Sadun geologian alan väitöskirja kraattereista
Tartossa on sekin jo loppusuoralla.

Törmäysjäljet ovat Helsingissä löytäneet tiensä taidegal-
leriaan taiteen maisterin lopputyön aiheeksi. Ne tosin syn-

tyivät pomminsirpaleitten iskuista, mutta piirteet ovat pal-
jolti samaa kuin asteroiditörmäyksissä.

Minulle yliopistolliset opinnäytteet ovat yksi parhaista
mittareista nuoria ja tiedeyhteisön päättäjiä kiinnostavista
aiheista. Korukivien päätyminen opinnäytteisiin kertoo sii-
tä, että alaan uskotaan.

Helsingin yliopistossa Radoslaw Michallik väitteli Luu-
mäen beryllipegmatiitista. Väitöskirjassa osoitettiin jaloki-
vipegmatiitin kideonkalot jäännösliuosten kiteymäksi. Tästä
oli aikaisemmin muitakin tulkintoja. Oulun yliopistossa
valmistui Tapio Soukan seikkaperäinen gradu Lapin kul-
lanhuuhdonta-alueiden platinamineraaleista. Amerikan yli-
opistojen ja NASA:n tutkijoiden laboratoriotutkimus spekt-
roliitin värien saloista ilmestyi heinäkuun alussa. Työ on
jatkoa kiinalaisen opiskelijan opinnäytteelle. Kaikki löyty-
vät netistä googlaamalla.

Ilouutinen saatiin lopulta myös valtiovallalta Lapista.
Natura-alueen keskellä sijaitseva Vuossavaaran jaspisesiin-
tymä sai kaivosluvan vuosien byrokratiaväännön päätteek-
si. Lupa on ensimmäinen Natura-alueelle myönnetty. Kit-
tilän jaspista tullaan saamaan myyntiin ihan laillisesti koti-
maisen yrityksen tuottamana. Koetaanko korukivien hyö-
dyntäminen tärkeämmiksi tai vähemmän saastuttavaksi
kuin koneellinen kullankaivu? En tiedä mutta iloinen joka
tapauksessa pitää olla.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

Kittilän jaspis sai kaivosluvan Vuossavaarasta. Kvartsilla breksioitunut porojaspiksena
tunnettu laatu on suosituinta. Kuvaleveys 2 cm. Kuva: Kari Kinnunen
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S
uomesta tunnetaan poikke-
uksellisen paljon törmäys-
kraattereita. Kallioperääm-
me kohdistuneet kosmiset
raapaisut kertovat viestejä

Maan kehityshistoriasta miljoonien
vuosien takaa.

Söderfjärdenin törmäyskraatteria on
kehuttu Suomen kauneimmaksi kraat-
teriksi. Lappajärvi, Etelä-Pohjanmaan
suurin järvi ja sen luonto, eivät jää kau-
as tässä kisassa. Lappajärvi on myös
yksi maailman tunnetuimmista kraat-
tereista ja siitä on tehty peräti parisen
sataa artikkelia, osa tieteellisiä, osa yleis-
tajuisempia.

Suomen maankamara on ollut suur-
ten meteoroidien ja asteroidien ja pom-
mitusten kohteena satojen miljoonien
vuosien ajan. Maamme alueelta tun-
netaan nyt 12 kraatteria. Suomesta löy-
tyy poikkeuksellisen paljon törmäys-
kraattereita pieneen pinta-alaamme
nähden. Meitä ei ole kuitenkaan pom-
mitettu avaruudesta enemmän kuin
muita, mutta Suomen kallioperä on
ikivanhaa ja vakaata ja lisäksi kraatte-
reita on aktiivisesti etsitty 1990-luvul-
ta alkaen. Meiltä myös puuttuvat sel-
laiset aktiiviset geologiset prosessit, jot-
ka hävittävät tehokkaasti asteroidien
osumajälkiä. Tästä syystä iäkäs kitei-
nen kallioperämme tarjoaa erinomai-
sen löytö- ja tutkimusalustan.

Ajan hammas nakertaa kuitenkin
vähitellen kallioperää ja satoja miljoo-
nia vuosia kestävän kulutuksen ja ra-
pautumisen myötä törmäysrakentei-
den kraatterimaiset piirteet ovat lähes
täysin hävinneet. Toisaalta muodostu-
misensa jälkeen monet kraatterit ovat
täyttyneet ja peittyneet sedimenteillä ja
niistä syntyneillä sedimenttikivillä, jot-
ka ovat suojanneet rakenteita poisku-
lumiselta. Söderfjärdenin kraatteri,

Teksti: Satu Hietala

Peruskallion kosmiset arvet –
TÖRMÄYSKRAATTERIT

Suomen törmäyskraatterit 1–12 löytöjärjestyksessä.

joka syntyi 520–640 miljoonaa vuotta
sitten, on paras esimerkki sedimentti-
materiaalin suojaavuudesta. Huolimat-
ta kraatterin korkeasta iästä, se on Suo-
men parhaiten säilynyt törmäyskraat-

teri. Suurikokoinen, lähes 1 200 mil-
joonan vuoden ikäinen Keurusselkä on
puolestaan kulunut lähes kokonaan
pois. Keurusselkä onkin Lappajärven
ja Söderfjärdenin lisäksi yksi Suomen
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tunnetuimmista kraattereista, sillä se
kuuluu maapallon vanhimpien kraat-
tereiden sarjaan.

Kiviset vieraat
avaruudesta
Aurinkokuntamme kivisten planeetto-
jen sekä kiertolaisten pinnat ovat täyn-
nä asteroidien ja komeettojen sekä nii-
tä pienempien meteoroidien törmäys-
jälkiä. Maata kiertävän Kuun pintaa
peittävät vulkaanisten laavakenttien ja
tulivuorikraattereiden lisäksi miljoonat
törmäysrakenteet. Kuuta tutkimalla
saamme arvokasta tietoa törmäyksistä,
koska kuun pinnan kraatterien muoto
ja lukumäärä ovat melko helposti ha-
vaittavissa. Kuu on kooltaan noin nel-
jännes Maasta ja on arvioitu, että Kuus-
sa saattaa olla yli miljoona läpimital-
taan vähintään kilometrin kokoista
kraatteria. Kuun pinnalle myös törmää
jatkuvasti uusia taivaankappaleita, jol-
loin kraattereita syntyy lisää. Viimeksi
tällainen törmäys havaittiin maalis-
kuun 17. päivä vuonna 2013, kun pie-
nikokoinen meteoroidi iskeytyi Kuun
pintaan muodostaen läpimitaltaan
noin 20 metriä leveän kraatterin.

Maapallo muistuttaisi varmasti
Kuun pintaa, jos kaasukehää sekä val-
tameriä ei olisi, eikä tulivuoritoimin-
taa, laattatektoniikkaa tai kallioperän
kulutusta. Maan kivikehän pinta olisi
täynnä muinaisia kosmisia osumia, jot-
ka olisivat edelleen hyvin löydettävis-
sä. Tällä hetkellä planeettamme pinnal-
ta tunnetaan noin 200 törmäyskraat-
teria.

Meteoroideja ja kosmista pölyä saa-
puu maapallon ilmakehään arvioiden
mukaan 5–300 tonnia päivässä. Hai-
tari on melko suuri, tuhansia tai satoja
tuhansia kiloja, eikä tarkkaa lukua tie-
detä. Ilmakehän kitkan vaikutuksesta
pienimmät kappaleet hajoavat kymme-
nien kilometrien korkeudessa, mutta
suuret kappaleet saattavat helposti pää-
tyä maanpinnalle saakka. Kun taivaan-
kappale on riittävän suuri, ilmakehä ei
hidasta sen nopeutta, vaan kappale is-
keytyy maanpinnalle kosmisella nope-
udella, joka on noin 11–72 kilometriä
sekunnissa. Tuloksena on kahden tai-
vaankappaleen kohtalokas kohtaami-
nen: Maan ja asteroidin.

Törmäävät kappaleet jaetaan niiden
koon mukaan; pieni meteoroidi (0–20

metriä), suuri meteoroidi (20–100
metriä), asteroidi (yli 100 metriä) tai
komeetta. Törmääjä yleensä tuhoutuu
ja vain ani harvasta kraatterista maa-
pallolta löytyy jäljelle jääneitä palasia.
Siksi asteroidin osumakohdista käyte-
tään nimitystä törmäyskraatteri. Me-
teoriittikraatteri-termiä käytetään lä-
hinnä silloin, kun törmäyskohdasta tai
sen välittömästä läheisyydestä löytyy
törmänneen kappaleen paloja, meteo-
riitteja.

Törmäyskraatterin muodostumi-
seen vaikuttaa törmäävän kappaleen
koko, materiaali, tulonopeus, tulokul-

ma sekä se, tapahtuuko törmäys kitei-
seen kallioperään, sedimenttiseen alus-
taan tai vesialueelle. Kraatterit voivat
olla läpimitaltaan muutamista metreis-
tä jopa satoihin kilometreihin. Maail-
man suurimpia kraattereita edustavat
Vredefort Etelä-Afrikassa, jonka läpi-
mitta on 250 kilometriä sekä Sudbury
Kanadan Ontariossa, läpimitaltaan
200 kilometriä.

Kraatterit jaetaan niiden muodon
mukaan pääosin yksinkertaisiin kraat-
tereihin ja kompleksisiin kraattereihin.
Yksinkertaisella kraatterilla tarkoite-
taan kraatterin maljamaista muotoa,

Näkymä Öjbergetin luontopolun näkötornista kohti Söderfjärdenin kraatteria. Kuva: Satu
Hietala

Keurusselän pirstekartioita. Näytteen pituus 11 cm. Focus stacking -kuva: Satu Hietala.
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jonka läpimitta on yleensä alle neljä
kilometriä. Kompleksiseen kraatteriin
on muodostunut törmäyksen vaiku-
tuksesta keskuskohouma ja kraatterin
läpimitta on yli neljä kilometriä. Suo-
men meteoriittikraattereista puolet
ovat yksinkertaisia ja puolet komplek-
sisia. Suurimpia näistä ovat komplek-
siset kraatterit Lappajärvi ja Keurussel-
kä, pienimpiä yksinkertaiset kraatterit
Karikkoselkä ja Saarijärvi.

Kraattereita
jahtaamaan
Suomessa oli käynnissä kuumeinen
kraatterijahti vuosien 1991–2003 ai-
kana. Tätä ennen tunnettuja olivat
Lappajärvi, Sääksjärvi ja Söderfjärden.
Toistakymmentä vuotta kestäneen
metsästyksen aikana tutkijaryhmä ja
innokkaat harrastajat tunnistivat ja
varmensivat useita kraattereita Suomes-
sa. Kuvatuiksi tulivat esimerkiksi Itä-
Suomessa sijaitsevat Iso-Naakkima,
pohjoinen Suvasvesi eli Kukkarinselkä,
eteläinen Suvasvesi eli Haapaselkä sekä
Saimaan Oriveden eteläosassa sijaitse-
va Paasselän kraatteri.

Ahvenanmaan Lumparn oli kraat-
teriehdokkaana jo 1970-luvun lopus-
sa, mutta varmistui vasta 1993, kun
kairasydännäytteistä löytyi törmäyksen
synnyttämän shokkipaineen vaikutuk-
sesta aiheutuneita muutoksia mineraa-
leissa. Keski-Suomen Karikkoselän
kraatterista tuli vihiä paikallisilta ihmi-
siltä ja tarkemmat tutkimukset varmis-
tivat asian vuonna 1995. Lappajärvi oli
pitkään Suomen pohjoisin kraatteri,
kunnes Pohjois-Suomesta Taivalkos-
kelta löydettiin Saarijärven kraatteri
vuonna 1997. Järvi oli toki kiinnosta-
nut tutkijoita jo 60 vuoden ajan poh-
jalta löytyvän savikiven takia.

Savossa sijaitsevien Suvasveden
kraatterien tarina on ehkä yksi mielen-
kiintoisemmista. Vuoksen vesistöön
kuuluva Suvasvesi kätkee alleen kaksi
kraatteria, Kukkarinselän ja Haapase-
län. Aikaisemmin oletettiin, että nämä
kaksi samassa vesistössä lähekkäin si-
jaitsevaa kraatteria ovat samanaikaisen,
kahtia hajonneen asteroidin törmäyk-
sen tuotosta, ollen siten erityisen har-
vinaisia kaksoiskraattereita. Vasta hil-
jattain, vuonna 2016 tutkijat selvitti-
vät, että kyseiset kraatterit ovatkin eri
aikoina syntyneitä ja ikäeroa tapahtu-

mien välillä on rapiat 600 miljoonaa
vuotta. Asteroidi voi siis salaman ta-
voin iskeä useammankin kerran sa-
maan paikkaan!

Vuonna 2003 Keski-Suomesta löy-
dettiin Keurusselän kraatteri, joka on
erittäin vanha ja myös kooltaan hyvin
suuri, arviot läpimitasta vaihtelevat 14–
36 kilometrin välillä. Viimeisin Suo-
men kraatteri, Summanen, löytyi
vuonna 2017. Tusina on siis täynnä.

Kuka tahansa
voi lähteä jahtiin
Kallioperän kuluminen, eli niin sanot-
tu ”ajan hammas”, nakertaa kalliope-
rää varsin tehokkaasti. Kallioperän piir-
teet tasoittuvat vähitellen ja lopulta
ollaan tilanteessa, jossa kraatterista on
jäljellä pelkkä pohja, jos sitäkään. Näin
on tilanne monessa Suomen törmäys-
kraatterissa. Jotain on silti vielä silloin-
kin löydettävissä.

Suomesta löydetään varmasti lisää
törmäyskraattereita tulevaisuudessa,
mutta on mahdotonta sanoa, kuinka
monta niitä todellisuudessa on. Löy-
tämistä himpun verran jarruttaa se, että
kallioperän päällä oleva maaperä hal-
litsee maisemaamme noin 98 prosen-
tin alalta. Vain pari prosenttia kalliota
pilkistää maaperäpeitteen alta. Tästä
syystä erityisesti Suomen lukuisat jär-
vet ovat oivallinen lähtökohta kraatte-
reiden etsimiselle. Kraatterijärvistä
poikkeuksina ovat Ahvenanmaan
Lumparn, joka on merenlahtea ja Vaa-
san lähettyvillä sijaitseva Söderfjärden,
joka on kuivattu peltoalueeksi. Iso-
Naakkima Pieksämäellä on vain osit-
tain veden täyttämä.

Suomen järvet ovat usein suuntau-
tuneet viimeisen jäätikön virtaussuun-
nan mukaisesti. Se on Lapin jäänjaka-
javyöhykkeen alapuolella tyypillisesti
luoteesta kaakkoon suunta. Vaikka use-
at jääkaudet ovat kuluttaneet ja muo-
kanneet Suomessa alkujaan pyöreitä
meteoriittijärviä, niin tästä huolimat-
ta ne yhä näkyvät silmiinpistävän pyö-
reähköinä järvinä. Lisäksi Suomen jär-
vien keskisyvyys on melko matala, noin
7 metriä, kun taas kraatterijärvet ovat
usein syviä. Esimerkiksi Savossa sijait-
sevan Suvasveden Kukkarinselän syvin
kohta on jopa 90 metriä ja Saimaan
Paasselän 74 metriä. Syvänteet järves-
sä edustavat kraatterirakenteen pohjaa.

Suomen järviä ei ole varsinaisesti
tutkittu mahdollisina kraatterijärvinä.
Ensi kädessä voimme vain kartoilta
havainnoida niiden muotoa ja pohjan
rakennetta. Järvien syvyyshavaintojen
lisäksi netin karttapalveluista voi tar-
kastella geologisia ja geofysiikan kart-
ta-aineistoja, kuten magneettista ja
painovoima-aineistoa. Usein kraatte-
reihin liittyy pyöreä poikkeama, jonka
voi havaita geofysiikan kartoilta. Tulee
toki muistaa, että kallioperämme kivi-
lajit ja niiden muokkautuminen mui-
naisissa vuorijonopoimutuksissa on
myös synnyttänyt pyöreitä rakenteita.
Törmäyskraattereiden tutkiminen vaa-
tii erilaisten tutkimusmenetelmien yh-
distelmää, palapeliä, erottamaan ”tai-
vaallista” alkuperää oleva rakenne ta-
vallisten geologisten prosessien tuotta-
mista rakenteista. Lopulliset varmis-
tukset kraatterin olemassaolosta vaati-
vat myös tarkkoja laboratorioanalyy-
seja.

Onko kraattereista
hyötyä?
Isojen kraatterirakenteiden syntyessä
maankuoreen kohdistunut suuri ener-
gia on synnyttänyt paitsi paikallisesti,
myös globaalisti merkittäviä tapahtu-
mia. Kraattereiden paikantamisessa ja
tutkimisessa voi kiinnittää huomiota
erikoisten geologisten rakenteiden li-
säksi esimerkiksi mahdollisiin uusiin
näkökulmiin ilmastohistorian ja bio-
logisten kehitystapahtumien tulkinnas-
sa. Kraattereista on löydetty monipuo-
lisia taloudellisesti hyödynnettäviä
esiintymiä, kuten kaasuesiintymiä,
pohjavesivarantoja, malmi- ja teolli-
suusmineraaleja sekä rakennuskiviä.

Lisäksi luontomatkailu on yksi no-
peimmin kasvavista matkailualoista
Suomessa. Lappajärven sekä Söderfjär-
denin kraatteria on jo hyödynnetty
matkailussa. Södefjärdenin kraatterin
keskelle perustettiin Meteoriihen vie-
railukeskus vuonna 2008 ja Lappajär-
vellä avattiin vuonna 2017 Meteoriit-
tikeskuksen uusittu näyttely. Lappajär-
vellä on käynnissä myös hanke Unes-
con Global Geopark -statuksen hake-
miseksi. Kraatterit ovat useasti hyviä
retkikohteita myös siksi, että ne ovat
maisemallisesti kauniita, ne voivat kuu-
lua Natura-alueisiin tai ne voivat olla
valtakunnallisesti arvokkaita rakennet-
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tuja ympäristöjä. Kraattereista löytyy
useita retkikohteita virkistäytymiseen,
veneilyyn, kalastukseen tai vaikkapa
lintuharrastukseen: esimerkiksi Söder-
fjärden on maamme tärkeimpiä kur-
kien syysmuuton etappeja. Liittyypä
joihinkin kraattereihin myös jännittä-
viä kansantarinoita.

Tärkein asia törmäyskraatteritutki-
muksessa on kuitenkin tieteellinen pe-
rustutkimus. Kraattereiden löytämisen
kautta tiedeyhteisö pystyy selvittämään
planeetta Maan ja koko Aurinkokun-
tamme kehitystä ja koostumusta.
Maan hurjien, geologisesti villien nuo-
ruusvuosien salat ja kehittyminen ny-
kyiselleen paljastuvat pala palalta. Suo-
men maankamaran eri vaiheissa ja ke-
hityksessä kraattereilla onkin ollut var-
sin tärkeä rooli.

Olemme tottuneet siihen, että Suo-
men geologia on kuin kirja. Etusivu on
nykymaisemamme muodostava maa-
perä ja takakansi ikivanha kallioperäm-
me, mutta paljon sivuja puuttuu välis-
tä. Suomen vanhin kivi löytyy Pudas-
järveltä, jossa kallioiden aikakellon vii-
sarit ovat jämähtäneet 3 500 miljoo-
nan vuoden taakse ja vastaavasti nuo-
rinta kiveä edustaa Lappajärven tör-
mäyskraatterin kivi, kärnäiitti, vaati-
mattomalla 78 miljoonan vuoden iäl-
lä. Suomen kallioperän kehitystapah-
tumien aikajanalla on satojen ja kym-
menien miljoonien vuosien aukkoja,
joista emme vielä tiedä juurikaan mi-
tään.

Kiitos Lappajärven, olemme saaneet
käsitystä siitä, miltä maisemamme on
saattanut näyttää dinosaurusten valta-
kunnan aikana. Söderfjärdenin synty-
essä aluetta on peittänyt meri, jossa on
uiskennellut kambrikautisia trilobiitte-
ja, joiden jäänteitä voi edelleen löytyä
kraatteria täyttäneistä kivistä. Voimme
olla siis tyytyväisiä näistä maamme
kosmisista raapaisuista, jotka kertovat
omaa tarinaansa kaukaa historiasta. 

Kirjoittaja Satu Hietala tekee väitöskirjaa tör-

mäyskraattereista Tarton yliopistossa Virossa. Hän

on geologi Geologian tutkimuskeskuksessa.

KYSYMYS :
Mikä tähtikuvio muodostuu
Suomen meteoriittikraattereista?

VASTAUS :
Yhdistelemällä kraatterit toisiinsa muodostuu mm. Härän
tähtikuviota muistuttava kuvio. Ei kuitenkaan täydellisesti ja
esimerkkikuvassa näyttäisi olevan 13 tähteä. Viittaako tämä
siihen, että kohta löydetään Suomen 13. kraatteri?
Kenties sen löytäjä voi olla joku tämän lehden lukijoista.

Suomen törmäyskraatterit ja Härän tähtikuvio.
Grafiikka: Satu Hietala.

Härän tähtikuvio
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K
uvataideakatemian maisterinäyttely
Kuvan kevät esitteli Helsingissä 46 val-
mistuvan taiteilijan lopputyöt. Kivien
puuttuminen materiaalivalinnoista ei
yllättänyt, sille perinteiset kiviset veis-

tokset ovat harvinaistuneet nuorten keskuudessa
vuosi vuodelta.

Petroskoista kotoisin olevan taiteilijan Pavel
Rottsin teoksessa Climbing a Memory geologia oli
läsnä, välillisesti, yhdistyneenä sodan jälkiin. Rott-
sin työssä Helsingin rakennusten ja veistosten ki-
vijalkojen viime sotien pommitusten sirpaleiden
iskemät kraatterit oli tuotu gallerian seinille kuin
seinäkiipeilyn otteiksi (ulokkeiksi). Näiden instal-
laatioiden lisäksi taiteilija myös järjesti performans-
seja kalliokiipeilemällä rakennusten pommikolo-
jen varassa.

Rotts oli myös tehnyt muovivaloksia kuopista,
joita Helsingin keskustan viime sotien aikaisten

Törmäyskraatterit
Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

nykytaiteessa

Pavel Rottsin betoniin valama jäljennös pommin sirpaleen Helsingin kantakaupungin rakennuksen
kivijalkaan iskemästä kuopasta. Kuvataideakatemian Kuvan Kevät -näyttely.

Pavel Rottsin installaatio.
Pommin aiheuttamien
kuoppien betonivalokset
on kiinnitetty Gallerian
seinään kuin kiipeilysei-
nän ulokkeet.
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pommien sirpaleet olivat synnyttäneet. Niistä hän
oli valmistanut muotin, johon hän oli valanut be-
tonia. Näin oli muovautunut kolmiulotteinen har-
maa betonijäljennös törmäyskraatterin pohjan pin-
nanmuodoista. Yhteensä valoksia oli 26.

Gallerian seinälle kiinnitettynä valokset olivat
kuin kiipeilyseinän ulokkeita. Mutta samalla ne
olivat installaatio sodan kauhuista ja tuhosta sivii-
leille. Kiipeilyn riskit ja rasitukset tuovat sodan raa-
kuudet tähän päivään. Taiteilijan esivanhemmat
kokivat sodan pommikauhut molemmilla puolilla
rajaa, Suomessa ja Neuvostoliiton Petroskoissa.
Muistijälki säilyy seuraaviin sukupolviin.

Geologisesti pommisirpaleiden törmäyskraatte-
reissa on jotain samaa kuin asteroidien aiheutta-
missa jättijäljissä maankuoreen. Sirpaleiden vauhti
on ollut asteroideja pienempi, ja ilmanvastus on
sekin jarruttanut nopeutta. Ihmisille sirpaleet ovat
olleet aivan yhtä kuolettavia kuin avaruuden ki-
vien törmäykset eliöille geologisessa menneisyydes-
sä.

Paljon pohdittavaa taiteilija Rottsin betoniulok-
keista saa. Kuten nykytaiteesta miltei aina. 

Pommin sirpaleiden iskemiä kuoppia Hietalahdentorin rakennuksen ki-
vijalassa. Pavel Rotts teki näistä törmäyskraattereista valoksia. Näillä
seinillä hän myös järjesti performansseja kalliokiipeilyn merkeissä.

Rottsin jäljentämien törmäyskraattereiden
sijainti on nähtävissä netissä:
https://www.climbingamemory.com/

 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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J
aakko Isola on yksi kultahis-
torian kiehtovimmista hen-
kilöistä. Tuhannet ovat su-
kupolvien ajan etsineet La-
pin kultaa. Muutaman tie-

detään ja joidenkin epäillään rikastu-
neen. Jaakko Isola poikkesi kaikista
muista. Hän löysi elämänsä aikana
kultaa kymmeniä kiloja, mutta ei tar-
vinnut sitä. Norjasta saattoi talvisin
hakea ahkiollisen halpaa margariinia ja
näkkileipää, tunturikoivikosta sai riek-
koja, puroista kalaa ja elämiseen riitti

Teksti: Seppo J. Partanen

Jaakko Isola –
LAP IN  KUL LAN  L EGENDAT:

kansaneläke. Jaska kätki löytämänsä
kullan uudelleen paikkaan, jonka vain
hän tiesi. Sinne se jäi hänen kuoltu-
aan!

Isolan elämä kullankaivajana on toi-
sinto niistä tarinoista, jotka toivat hä-
nen sukupolvensa miehiä kultapuroil-
le. Kosketuksen Lapin maisemiin hän
sai savotoilla, Petsamon tietöissä ja nik-
kelikaivoksella 1930-luvulla. Sieltä oli
lyhyt matka Lapin kultamaille, josta
kultayhtiöt olivat kadonneet ja kulta
oli jäänyt taas kerran yksittäisten kai-

vajien tavoiteltavaksi.
Sodanjälkeinen juureton aika toi

Isolan takaisin Lappiin ja poltettuun
Ivalon kylään 1945. Lohduton kylä
ajoi hänet erämaahan ja Sotajoen kul-
takentille. Ensimmäisellä yrityksellä
kultasaalis oli 25 grammaa ja se riitti
tienviitaksi loppuelämän kestäneelle
uralle.

Sotajoen Pahaojalla kohtasivat yh-
teisellä valtauksella Jaakko Isola, Heikki
Kokko, Matti Kullervo Korhonen ja
Jukka Pellinen. Näistä neljästä miehes-

erakko ja elinkautinen

Jaakko Isola ja kultavaaka 1968.
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tä tuli sodanjälkeisen kulta-
historian kuuluisin kultapo-
rukka. Sotajoen Pahaojalla
he kaivoivat kohtuullisella
menestyksellä. Saksalaisten
miinoilla ja räjähteillä am-
muttiin joelle uusi uoma.
Pioneerina Kokko osasi rä-
jähteiden käsittelyn ja uitti
ne uhkarohkeasti tulvivaa
jokea pitkin työmaalle. Kul-
taa löytyi, mutta harvoinpa
sitä on riittävästi.

Uuden kultamaan, Lem-
menjoen löydöt 1940-luvun
puolivälin jälkeen vetivät
miehiä avariin tunturimaise-
miin. Joukko jätti Sotajoen
ja teki Morgamojalle viisi
valtausta jatkaen yhteisvoi-
min kaivuuta melkoisella
menestyksellä.

Heidän työmaastaan ja
sinne rakennetusta Pellisen
kämpästä tuli Lemmenjoen
kullanhuuhdonnan keskus-
paikka. Siellä perustettiin
Lapin Kullankaivajain Liit-
to syyskuussa 1949. Pari
kuukautta aikaisemmin
kämpälle oli ilmestynyt kau-
nis hollantilainen seikkaili-
jatar Sylvia Petronella, joka
hurmasi kaikki kultamiehet
ja työskenteli kämpän kok-
kina. Paikkaa ryhdyttiin kut-
sumaan Lemmenjoen Kulta-
laksi tai Pellisen kämpäksi.
Se on tänäkin päivänä Lem-
menjoen historiallinen kes-
kus, monien polkujen koh-
tauspaikka.

Kultamiesjoukko
hajoaa
Morgamin yhteisvaltaus
tuotti kovan työn tuloksena
hyvin. Kultapitoisen maan
päällä oli paksu kullaton
maakerros ja sen poistami-
seksi Kullervo Korhonen ke-
hitteli idean kaivinkoneen
kuljettamisesta erämaahan.
Kokko ja Pellinen olivat
alussa halukkaita tulemaan
mukaan koneyhtiöön. Aina
varovainen Isola ei lähtenyt

mukaan ”kaivinkonekii-
maan” ja sai muutkin luopu-
maan ajatuksesta. Kulta-Kor-
honen erosi joukosta, hank-
ki uhmakkaasti kaivinkoneen
lainavaroin. Kahden epätoi-
voisen kesän jälkeen hän pa-
keni koneineen Lemmenjo-
elta velkaisena ja pettyneenä
Oulun kautta kaukomaille ja
lopulta Tukholmaan.

Samoihin aikoihin 1950-
luvun alussa poistui joukos-
ta myös kolmas jäsen, Jukka
Pellinen. Hän sai surmansa
pidättämään tulleiden polii-
sien kanssa käydyssä tulitais-
telussa. Sitä ennen pidetyn
kultamiehen ja Kullankaiva-
jain Liiton puheenjohtajan
hermot olivat pettäneet. Hä-
nestä oli tullut hiljainen
”saappaisiinsa tuijotteija”.
Kaverit lähtivät kujettamaan
Pellistä hoitoon. Matkalla
hän pääsi pakenemaan sur-
maten kaksi miestä Inarin
kirkonkylässä.

Polku erakoksi
Joukon hajoaminen ja Pelli-
sen kuolema lienevät anta-
neet sysäyksen Isolan erakoi-
tumiselle. Hän vaihtoi val-
tauksensa Miessijoen latvoil-
le ja sieltä alavirtaan Kaarre-
ojan suulle, missä hänen koh-
talonsa täyttyi.

Työssään ja elämässään
Isola oli säännöllisyyden pe-
rikuva. Aamulla seitsemältä
hän meni kultamontulleen,
puoliltapäivin piti parin tun-
nin ruokatauon ja työskenteli
iltapäivällä neljä tuntia. Hän
kaivoi kultaa yksin tehden
säännöllistä työpäivää, eli tal-
ven kaamokset ja pakkaset
kämpässään, rakensi kaiva-
miensa ojien ja monttujen
seinämille kiviset suojat, ri-
vinteeraukset, eroosiota vas-
taan.

Kämpän ympäristö oli
huolella hoidettu. Talvisin
Isola pyydysti riekkoja, met-
sästi, kalasti, tarkkaili luon-

Isolalla oli aikaa viimeistellä työnsä tiivistämällä kaivujäljet “ri-
vinteerauksella”. Kivet suojasivat kaivettujen monttujen seinämiä
sortumasta. Kuva on otettu parikymmentä vuotta työn päättymi-
sestä tällä paikalla.

Jaakko rikkoo jäätynyttä kultaränniä syyskuussa 1977 vuotta en-
nen nukkumistaan ikuiseen uneen. Säännöllinen työrytmi ei on-
nistunut, kun jään sulaminen rihlojen väleistä kesti iltapäivän
puolelle. Kullankaivaja ilahtui metsästysluvasta ja jouti kahvin
keittoon.
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toa, viihtyi yksinään, pinoi säilykepur-
kit viivasuoriin pinoihin pihamaalle.
Kontakti ulkomaailmaan oli radio vain
uutisten ajan. Sodilla, hallitusten syn-
tymisellä tai kaatumisella ei tuossa
kämpässä ollut samaa arvoa kuin muu-
alla.

Kerran vuodessa – harvoin kaksi –
hän hiihti Inariin täydentämään muo-
navarojaan. Aikaisempina vuosina ruo-
anhakumatkat ulottuivat Norjaan
saakka, jonne hänen kerrotaan hiihtä-
neen läpi asumattoman erämaan. Nor-
jasta hän hankki halpaa margariinia,
säilykkeitä, kahvia ja teetä. Oma kas-
vimaa tuotti kesällä tarvittavan peru-
nan ja vihannekset.

Isolan lähin naapuri oli kesäisin kul-
tamailla oleillut Aulis Kajanto, jonka
kämppä oli noin kilometrin päässä.
Talvisin muut kämpät olivat tyhjillään
Nipa Raumalan ja Heikki Pihlajamä-
en kämppiä lukuun ottamatta, joihin
oli matkaa noin 4–5 kilometriä. Isola
ei juuri harrastanut kylässä käymistä,
mutta eräänä talvena hän tuli yllättäen
Nipan kämpälle. Edellisestä käynnistä
oli kulunut kaksi vuotta. Isolan astu-
essa sisään Nipa kysäisi: ”Unohditko
jotakin, kun taas tulit”.

Isolan kämppä on nykyisin Lapin
Kullankaivajain Liiton hoidossa sa-
moin kuin Isolan vanha valtaus. Se
annetaan vuosittain jollekin vanhalle

kullankaivajalle, Isolan työtä ja muis-
toa kunnioittavalle.

Osaksi luonnon kiertokulkua
Ystäväpiirissä Isola oli hiljainen. Hän
saattoi tarjottaessa ottaa kahvin kanssa
ryypyn tai kaksi, jonka jälkeen pöydälle
ylösalaisin asetettu lasi oli merkkinä
siitä, että kohtuuden raja oli saavutet-
tu tai ylitetty. Pohdiskeluihin elämän
syvistä kysymyksistä Isola ei lähtenyt
mukaan. Elämä oli hänelle yhtä yksin-
kertainen ja lainalainen kuin ympäröi-
vä luonto, hän oli osa sitä.

Näin hän eli syyskuun 12. päivään
1978 saakka kultapuroilla osana luon-
toa. Kaksi kulkijaa löysi Jaskan nukah-

Isolan kämppämiljöö 1960-luvulla. Kuva kertoo paljon Jaskan
ahkeruudesta, täsmällisyydestä, talveen varautumisesta. Kaikki
on tehty huolella ja harkiten: puupinot, kasvilavat, viljelykset.
Kuva: Viljo Mäkipuro

Jaakko Isola kämppänsä edustalla syksyllä 1976; lyhyt, laihan
sitkeä, kaukana mielikuvasta “Iso-Jaskasta”, joka hänestä on
luotu. Vaatetus ja kämpän auringossa paahtuneet seinähirret
täydentävät vanhat kullankaivajan muotokuvaa!
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taneena kämppänsä laverilta ikuiseen
uneen. Naiset olivat edellisenä päivä-
nä käyneet kaivajaa tapaamassa luva-
ten tulla aamulla siivoamaan ja leipo-
maan. Kissa kehräsi vuoteen jalkopääs-
sä. Kun kissaa tuotiin autolla etelään,
se alkoi naukua nelostiellä Tankavaa-
raa lähestyttäessä. Siitä tuli yksi mo-
nista Kultakylän lemmikeistä.

Muutaman kilometrin päässä kai-
vinkoneensa kanssa työskennellyt Mar-

jut Telilä haettiin apuun Jaakko Isolan
kuolinvuoteen vierelle. Hän kertoi teh-
neensä viimeisen palveluksen edesmen-
neelle, soittaneensa Kullankaivajain
Liiton puheenjohtaja Heikki Kokolle,
joka hoiti ystävänsä pois Lemmenjoel-
ta ja teki muut kuoleman edellyttämät
toimet. Kävellessään pitkän päivätyön
jälkeen omalle kämpälleen Marjut koh-
tasi polulla valkoisen poron ensi ker-
ran tutussa maisemassa.

Valkoinen poro on monesti seuran-
nut minua Martiniiskonpalo -tuntu-
rin alarinteellä. En ole varma, haluaisi-
ko se näyttää paikan, mihin Jaska kul-
tansa kätki vai varmistaa, että kuljen
kultakätköjen ohi. Sitä en epäile, että
tuo valkoinen poro on Jaakko Isola,
vanha kullankaivaja Lemmenjoen
Miessiltä, missä hänet monta kertaa
tapasin. En rohjennut kertoa kohtaa-
misestani valkoisen poron kanssa, kun-
nes Marjut kertoi oman kohtaamisen-
sa poron kanssa. Sain siitä uskoa ker-
toa omista mietteistäni.

Isolan kämpän hyllyssä oli kultapul-
lo ja siinä kuluneen kesän saalis, 600–
700 grammaa kultaa. Missä on kaikki
muu Jaakko Isolan kulta. Valistuneen
arvion mukaan hän löysi kultaa lähes
30 vuotta kestäneen kaivajauransa ai-
kana kymmeniä kiloja.

Jaakko Isola haudattiin Inarin kir-
konkylän hautausmaalle kullankaiva-
jille varatulle Pyrkyripalstalle. Kylään
oli juuri ryhdytty rakentamaan kulta-
mieskotia viimeisille kultamiehille. Iso-
lalle oli varattu sieltä huone. Se jäi käyt-
tämättä, hän oikaisi suoraan Pyrkyri-
palstalle.

Isola jätti jälkeensä hienosti hoide-
tun kämpän aittoineen ja vanhoine ta-
varoineen ja tuon yhden kesän kulta-
saaliin perikunnan jaettavaksi. Missä ne
muut, kätketyt kultakilot ovat?

Ei pidä hämmästyä, jos valkoinen
poro seuraa kulkuasi Isolan mailla. Tie-
dät, kuka hän on.

Jaakko Isola sopeutui osaksi Lapin
luontoa ja sen ikuista kiertokulkua.
Hän lienee niitä harvoja, jotka kulta
teki onnelliseksi ehkäpä siksi, ettei sitä
tarvinnut. Vai tarvitsiko hän edes on-
nea, elämä sellaisenaan riitti sinne asti,
kun hän nukahti viimeisen kerran.

Kaksi kohtaamista
Kohtasin Jaakko Isolan ensi kerran ke-
sällä 1968 retkelläni Lemmenjoelle. Oli
kaunis, aurinkoinen loppukesän päi-
vä, ikkunasta tulviva aurinko loi kämp-
pään taianomaisen valon. Jaakko istui
pöydän ääressä lippalakki päässään ja
vanha kultavaaka punnuksineen edes-
sään. Hän kaivoi takkinsa kätköistä
lasisen kultapullon ja kaatoi sisällön
valkoisen paperin päälle.

Halusin ostaa parin gramman kul-

Jaakko Isola saatetaan Pyrkyripalstalle syksyllä 1978. Kuvassa Lem-
menjoen kullankaivajia vasemmalta Veikko Nevalainen, Pekka Salo-
nen ja oikealla lienee Topi Heino. Veikko Nevalainen kuoli traagisesti
pian hautajaisten jälkeen kämppänsä tulipalossa Jäkälä-äytsissä va-
jaan kymmenen kilometrin Isolan kämpästä. Kuva Tapio Isola

Pyrkyripalstalle matkalla oleva saattojoukko kantaa Jaakko Isolan ark-
kua syyskuussa 1978. Etummaisina arkkua kantavat oikealla liiton
puheenjohtaja Heikki Kokko ja vasemmalla sihteeri Niilo Raumala.
Heidän takanaan näkyy vasemmalla Aatos Flinck ja oikealla Pellervo
Kankainen. Kaksi kantajista jää muiden taakse, he voisivat olla Veik-
ko Nevalainen ja Pekka Salonen. Kuva: Timo Kirves
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tahipun muistoksi retkestäni, mutta
hiput olivat pieniä. Jaska kaatoi ne
pulloon takaisin. Pitkään puhuttiin
niitä näitä harvakseltaan, kuten talon
tapoihin kuului. Sitten Jaska sanoi käy-
vänsä pihan perillä ja poistui ovesta
ulos.

Mies tuli takaisin ja verkkainen puhe
jatkui. Sitten Jaska muisti, että onhan
hänellä taskussa toinenkin kultapullo.
Kaatoi sisällön paperin päälle ja sieltä
löytyi etsimäni, parin gramman kulta-
hippu. Myöhemmin olen miettinyt,
että mies oli harvinaisen kauan pihan
perillä, kävikö kätköillään.

Viimeisen kerran kohtasin hänet
syksyllä 1977 lähes päivälleen vuotta
ennen kuolemaa. Kuljin tekemässä ra-
diojuttuja Martti Timosen kanssa ja
kokoamassa tietoja uutta kirjaa varten.
Sain Inarista LKL:n sihteeri Kari Pa-
kariselta metsästyskortin vietäväksi Iso-
lalle. Se oli tervetullut tehtävä, jonka
tiesin auttavan kohtaamista vanhan
kullankaivajan kanssa.

Löysimme Isolan kultatyömaalta
hakkaamassa pakkasyön jäljiltä jäitä
kultarännistä. Metsästyslupa oli terve-

tullut tuliainen ja Jaska keitti kiitok-
seksi kahvit kämpässään. Lorautin
kuppiin tilkan kirkasta viinaa luvan
saatuani. Jaska joi kupin tyhjäksi ja
käänsi sen ylösalaisin pöydälle merkiksi
siitä, että kohtuuden rajan oli saavu-
tettu tai ylitetty.

Tuli puhetta Raumalan Nipasta,
joka oli muuttanut Tankavaarasta ta-
kaisin Lemmenjoelle. Arvelin, että tai-
si lähteä sieltä viinaa pakoon. ”Ei sitä
pakoon pääse. Kyllä se perässä tulee,
tännekin”, sanoi Jaska hetken mietit-
tyään.

Legenda jäi elämään
Isola tuli Lappiin metsätöihin ja Pet-
samon nikkelikaivokselle 1930-luvul-
la. Ensikosketuksen kultaan hän lienee
saanut näillä työmatkoillaan Laanilas-
sa. Sodan jälkeen hän jatkoi kullankai-
vua Sotajoella ja Morgamojalla kuulun
kultajoukon kanssa, kunnes se hajosi:
Kullervo Korhonen ”sai konekiiman”
ja pullahti pois kultamailta, Jukka Pel-
linen kuoli poliisien luoteihin, Heikki
Kokko joutui naimisiin, Jaakko Isola
erakoitui.

Lemmenjoen Miessiin laskevan
Kaarreojan suuhun hän asettui 1950-
luvun alussa. Siellä hän nukahti rau-
hallisesti viimeiseen uneen syyskuun
12. päivänä 1978. Hän oli syntynyt
Kärsämäellä 10.1.1903.

Jälkeensä Isola jätti monta kuolema-
tonta legendaa. Kiehtovin niistä on
löydetty ja kätketty kulta tunturin ala-
rinteellä. Toinen legenda on itärajan
takaa Petsamosta haettu aarre, jonka
Jaska kätki sotaa ja vihollista paetessaan
tulisijan tiilimuuriin. Kävi sen hake-
massa pois, asiasta tiesi vain lähin naa-
puri Aulis Kajanto. ”Onnistuitko”
tämä kysyi miehen palattua. ”Onnis-
tuin” oli vastaus.

Jaakko Isola oli lyhyt, laiha ja sitkeä
erämaahan sopeutunut yksin eläjä. Hä-
nen tarinansa on alkanut elää oma elä-
määnsä sen jälkeen, kun olen hänestä
kirjoissani kirjoittanut. Pienestä ja sit-
keästä on tehty ”Iso-Jaska”, hänen kul-
ta-aarteensa on päässyt peleihin ja veik-
kauksiin, sitä on haettu kuulemma
jopa vessan alta, tarinat elävät ja saavat
uusia vivahteita ja viritelmiä. Legenda
elää! 

Valkoinen poro seuraa tarkoin kulkuani Martiniiskonpalo-tunturin alarinteellä herätellen muistojani Jaakko Isolasta. Vartioi varmaankin
kultakätköään!
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KUVAIKKUNA

Luumäen Beryllihammas, uniikki jalokivikoru

Kellanvihreä berylli (heliodori). Paino: 162 ct (32,4 g). Löytöpaikka: Luumäki, Suomi
Metalli: Kulta 585. Tekijä: Tarmo Grönqvist. Omistaja: Casimir von Schantz

Toista ei ole eikä tule
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V
alamon luostarissa

Heinävedellä on tä-
män vuoden elokuun

loppuun asti esillä kivi-
harrastajamme Rita Herra-

lan kivikokoelma, jossa on noin 350
hänen kaivoksilta ja louhoksilta kerää-
miään kotimaisia kiteitä ja raakakivi-
näytteitä. Lisäksi esillä on satakunta
muuta kivinäytettä, osa hiottuja (omia-
kin hiontoja), osa messuilta ostettuja
ja osa ystäviltä saatuja.

Huhtikuun alussa 2021 avautunut,
kahdeksasta vitriinistä koostuva kivi-
näyttely on esillä Valamon opiston au-
latilassa, jossa siihen voi omatoimises-
ti tutustua opiston aukioloaikoina.
Varsinaista opastusta ei ole, mutta Rita
tulee mielellään itse paikalle kertomaan
kivistään ja kiviretkistään aina kun vain
ehtii. Jokaisessa näytteessä on nimilap-
pu, josta selviää mistä mineraalista on
kyse ja mistä se on löytynyt.

– Nimilappujen kirjoittamisessa
meni viikko, kun kirjoitin käsin 450
nimilappua, Rita sanoo. Useissa nimi-
lapuissa on pitkiäkin selityksiä kives-
tä.

– Toinen viikko meni vitriinien lait-
tamisessa. Ihmettelin, että miten olen-
kin saanut tällaisen mahdollisuuden,
nämä vitriinit ja näyttelyn kivilleni.
Mahdoton voi tulla mahdottomaksi.

Rita sai Valamosta ehdotuksen ki-
vinäyttelylleen. Tiedettiin, että hänel-
lä on paljon erilaisia kiviä ja arveltiin
näyttelyn kiinnostavan kesävieraita.

Kiviharrastus alkoi
1980-luvulla
Ritan kiinnostus kiviin heräsi Outo-
kummussa kesällä 1984, jolloin hän
perheensä kanssa kävi lomamatkallaan
tutustumassa Outokummun kaivok-
seen ja sen historiaan. Jo laskeutumi-
nen hissillä kaivoksen uumeniin teki

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

harrastajan kivilöytöjä Valamossa

Kiteet ja raakakivet ovat ykkösasia Rita Herralalle, ne kiinnostavat aitoina. Mielenkiintoi-
sen raakakiven löytäessään hän ei näe välttämättä, että siitä voisi tulla kaunis koru, vaan
kivi itsessään on jo sellaisenaan kaunis. Ritan käsissään pitelemä kivi on plagioklaasiporfyy-
riä, jonka hän on löytänyt vuonna 1986 Röykästä, Nurmijärveltä.

Kallioperän aarteita –
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häneen suuren vaikutuksen. Outo-
kummusta muistoksi ostettu kromi-
diopsidikide oli ensimmäinen ”siemen”
Ritan tulevaan kivikokoelmaan.

– Asuin vuonna 1984 Nurmijärvel-
lä, ja työskentelin paikallislehdessä leh-
tiavustajana. Outokummussa käynnin
jälkeen laitoin lehteen kyselyn, löytyy-
kö kiviharrastajia Nurmijärveltä, Rita
muistelee. Hän halusi etsiä ”vertaishen-
kilöitä” orastavan kivi-innostuksensa
tueksi.

Pian lehtikyselyyn tulikin vastaus
Kauko Sairaselta, joka kertoi, että Hel-
singissä on kivipiiri valmiina, tule
mukaan jos kiinnostaa.

– Liityin kiviporukkaan ja aloin ah-
kerasti käydä kiviretkillä muun muas-
sa Lappajärvellä, Paraisilla, Ylämaalla,
Kemiössä, Haapaluomassa ja Kaatia-

Muutaman tällaisen kvartsikidesykerön Rita Herrala onnistui “pyydystämään” ystävänsä
kanssa vuonna 1986 Nurmijärveltä, Perttulankosken reunakiviltä. Kosken märkien ja liuk-
kaiden reunakivien päällä taiteilu oli taitolaji sinänsä. Sykerön leveys noin 12 cm.

Maasälpäkiteitä, Kemiö, Skogsböle 1991.
Korkeus 10 cm.

Amfiboliitti, Parainen, Airisto 2004. Pallomuskoviitti, Kemiö, Lemnäs 1991. Näytteen leveys noin 15 cm.

Akaatteja, Huittinen, Karhiniemi 1989.
Halki sahattu (alakuva) 3 cm. Yläkuvan
isompi akaatti noin 5 cm.

lassa. Monet soramontut ja uusien tie-
leikkausten kallioseinämät myös tutkit-
tiin. Kivien tunnistusta opettelimme
yhdessä uusien kiviystävien kanssa.

Rita osallistui 1984 Helsingissä pyö-
röhiontakurssille, jonka opettajina toi-
mivat Kauko Sairanen ja Tauno Paro-
nen – pyöröhionnan uranuurtaja Suo-
messa. Hopeatyökurssin hän kävi Va-
lamon opistossa vuonna 2019.

– Kiteet ja raakakivet ovat ykkösasia
minulle, ne kiinnostavat aitoina. Mie-
lenkiintoisen raakakiven löytäessäni en
näe välttämättä että siitä voisi tulla kau-
nis koru, vaan kivi itsessään on jo sel-
laisenaan kaunis.

Valamossa esillä olevan kokoelman-
sa harvinaisimpana mineraalina Rita
pitää Eräjärven Viitaniemen louhok-
selta löytämäänsä väyryneniittiä.
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– Saavuttuamme Viitaniemeen is-
tahdin itse aluksi vain juomaan kah-
via, kun toiset jo riensivät kaivamaan
huomauttaen minulle, että ei kahvia
juomalla kiviä löydy. Kopautin sitten
vieressäni ollutta kiveä, jossa näkyi
punaista. Huusin toiset katsomaan. He
tiesivät kertoa, että olin löytänyt har-
vinaista väyryneniittiä.

Mineraalin ensimmäinen löytöpaik-
ka koko maailmassa on Viitaniemen
louhos ja se on nimetty väyrynenii-
tiksi geologian professori Heikki Väy-
rysen (1888–1956) kunniaksi. Mine-
raalin löysi vuonna 1939 Oleg von
Knorring, mutta vasta 1954 Alexis Vol-
borth sai väyryneniitin lopullisesti jul-
kistettua. He kumpikin olivat Suomen
tunnettuja ja eteviä ammattimineralo-
geja. Mineraalilla ei juuri rahallista ar-
voa ole, mutta tunnearvo löytäjälleen
on suuri.

Kiviretkistään Rita on aikoinaan
kirjoitellut juttuja lehtiin ja toimitta-
nut vuonna 2002 ilmestyneen Suomen
Jalokiviharrastajain yhdistyksen histo-
riikin: 25 vuotta jalokiviharrastusta

Väyryneniitti, Eräjärvi, Viitaniemi. Ohuen ohut kultalehti rypistettynä. Kultaa-
jamestari Raimo Snellman valmistuttaa
näitä kultalehtiä Tankavaaran lähijokien
kullasta Saksassa Gerstendörfer-nimisessä
yrityksessä. Ikonimaalarit käyttävät kulta-
lehtiä ikoniensa kultauksessa (tausta, säde-
kehät). Kultalehdet ovat pieniä 5 x 5 cm
kokoisia, seitinohuita lehdykäisiä. Kuvan
kultalehden on näyttelyyn lahjoittanut iko-
nografi, Valamon opiston ikonimaalauksen
opettaja Alexander Wikström. Lehdykäinen
on rypistetty, jotta se ei leijailisi taivaan
tuuliin.

Valamon ikonimaalauksen opettaja Alexander Wikström poikkeaa silloin tällöin työhuo-
neeltaan Ritan näyttelyyn. Näyttelyssä on Alexanderilta lainassa muutamia kivinäytteitä,
kuten lapis lazulia ja malakiittia, joista hierrettyä väripulveria Venäjällä on kautta aikojen
käytetty ikonimaalauksessa.
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Suurikokoinen turmaliini, korkeus 16 cm,
ympärysmitta 42 cm. Kuortane, Kaatiala
1984.

Valamon kutsu
Vaikka Valamossa on palkattuakin
henkilöstöä ja munkeilla, joita nyky-
ään on kymmenkunta + muutama
noviisi, on omat kuuliaisuustehtävän-
sä, tarvitaan luostarissa vuosittain eri-
laisiin käytännön tehtäviin myös tal-
kootyövoimaa. Rita tunsi Espoossa
asuessaan 2000-luvulla Valamon kut-
sun mielessään ja värväytyi talkoolai-
seksi. Hänen ensimmäinen talkoopes-
tinsä alkoi talvella 2008. Hän meni
mukaan juhamaton kirjontaprojektiin,
johon osalistui toistakymmentä kirjo-
jaa. Projektin vetäjänä toimi Leila Frisk.

Villalangoilla kirjottiin maton ku-
violliset sivu- ja päätykaitaleet. Myö-
hemmin kaitaleet yhdistettiin maton
keskustaan tulevan ranskalaisen silkki-
samettikankaan kanssa. Juhlamattoa
tehtiin vain talvisin ja se valmistui
vuonna 2012. Matto on liki kahdek-
san metriä pitkä.

Vuonna 2009 Rita sai mahdollisuu-
den käydä Valamossa kesätalkoolaise-
na ollen muun muassa näyttely- ja kirk-
kovahtina. Talkoilusta tuli hänelle jo-
kavuotinen harrastus, joka jatkuu edel-
leen. Nykyään talkoomatka on huo-
mattavasti lyhentynyt. Vielä viime

Monien kivien nimilappuihin Rita on kir-
joittanut pitkiäkin selostuksia.

Eräs ryhmä ystävyksiä eri puolilta Suomea kokoontui vapuksi Valamoon. Kivinäyttelyyn he
tutustuivat ensimmäiseksi. Vaikka he eivät ns. kivi-ihmisiä olleetkaan, maaperän koviaiset
alkoivat kiinnostaa ja Rita sai vastailla lukuisiin kysymyksiin.

Pegmatiitti, Nurmijärvi, Röykkä. Ritan
valmistama koru on isommasta pegmatiit-
tikivestä sahatusta palasesta.

Suomessa. Ensimmäiselle Tampereen
Kivikerhon ulkomaanmatkalle hän
osallistui keväällä 2004. Kyseisellä iki-
muistoisella retkellä tutustuttiin Kri-
min niemimaahan liki laidasta laitaan.
Alun perin Tampereen Pispalasta läh-
töisin olevana Rita luonnollisesti kuu-
luu Tampereen Kivikerhoon.
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vuonna matka Espoon kodista Va-
lamoon kesti julkisilla kulkuneu-
voilla + loppumatka taksilla, run-
saat puoli päivää. Nykyisestä ko-
distaan hän tekee matkan vajaassa
kymmenessä minuutissa – kävel-
len.

Valamolla taisi olla vaikutuksen-
sa siihen, että Rita alkoi pohdis-
kella uskonasioitaan. Lopputulok-
sena oli, että hänet toistakymmen-
tä vuotta sitten liitettiin ortodok-
sisen kirkon yhteyteen. Kotikir-
koksi tuli Pyhittäjä Herman Alas-
kalaisen kirkko Tapiolassa. Nyky-
ään hän kuuluu Saimaan seura-
kuntaan, kotikirkko on Varkauden
ortodoksinen kirkko.

Valamon Asuntosäätiö on ra-
kennuttanut Valamon maille
vuokra-asunnoiksi kolme rivitaloa,
eli Ksenia-taloa. Asunnot ovat ky-
syttyjä ja niihin on pitkät jonotus-
ajat. Kahdeksan vuotta sitten Rita

laittoi oman hakemuksensa jono-
tuslistalle varautuen luopumaan
Espoon asunnostaan ja muutta-
maan Valamoon, jos kutsu käy.

– Viime vuoden loppupuolella
tuli Valamosta yhteydenotto, jos-
sa ilmoitettiin minun olevan vuo-
rossa saada asunto Ksenia-talosta,
Rita kertoo. Muuttoni sinne alkoi
jo viime marraskuussa.

Uuden kodin pyhitys kuuluu
osana ortodoksisuuten. Huhti-
kuun lopulla Valamon luostarin
arkkimandriitta Sergei toimitti Ri-
tan kodin pyhityksen. Koronara-
joitukset huomioiden meitä Ritan
ystäviä oli tilaisuudessa läsnä vain
pieni joukko.

– Muutto pois ruuhka-Suomes-
ta luonnon helmaan oli hyvä rat-
kaisu, Rita myöntää ja osoittaa
kädellään Juojärven suuntaan:

– Katso, tuolla on joutsenparis-
kunta pesäpuuhissaan. 

Upea uusi juhlamatto valmistui vuonna 2012. Nimensä mukaisesti se levitetään Valamon luostarin pääkirkon eli Kristuksen kirkastumisen
kirkon lattialle ainoastaan suurten juhlien aikaan. Mattoa tehtiin talkootyönä talvisin nejän vuoden ajan. Rita Herrala on yksi maton
valmistukseen osallistujista ja voi nyt nauttia kättensä työstä.

Uuden kodin pyhitys kuuluu osana ortodoksisuuteen.
Muutettuaan Valamon läheisyyteen ja asetuttuaan
sinne asumaan toimitti arkkimandriitta Sergei Ritan
kodin pyhityksen muutamien ystävien läsnä ollessa.
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Valamon luostari perustettiin
Laatokalle ensimmäisen kerran

1300-luvulla ja uudelleen vuonna
1717. Laatokan Valamossa oli par-
haimmillaan 1800-luvulla noin 900
munkkia.

Laatokan Valamon veljestö, noin
200, henkeä evakuoitiin talvisodan ai-
kaan 1940 Neuvostoliiton pommitus-
ten tieltä Laatokan jäitä pitkin turvaan.

Marsalkka Mannerheimin käskystä
luostarin esineistöstä noin 60 prosent-
tia (ikoneja, kirkollista esineistöä, kir-
joja jne.) pelastettiin Suomen armei-
jan kuorma-autoilla jäitä pitkin tur-
vaan. Laatokka oli tuolloin paksussa
jäässä ja kesti raskaat kuljetukset. On
kerrottu, että niin kylmää talvea ei ole
ollut kuin sata vuotta aikaisemmin.

Evakot päätyivät aluksi Keski-
Suomeen Kannonkoskelle, mutta
hankkivat jo heinäkuussa 1940
omistukseensa Pohjois-Karjalasta,
Heinäveden Papinniemestä Saasta-
moisen yhtymän suuren tilan ti-
luksineen. Siitä tuli paikka uudel-
le luostarille. Vanha kirkko raken-
nettiin vuonna 1940 yhdistämällä
kaksi pihalla olevaa aittaa yhdeksi

rakennukseksi. Erotuksena Laatokan
Valamon luostarista Heinäveden luos-
taria alettiin kutsua Uuden Valamon
luostariksi. Virallinen nimi on Vala-
mon Kristuksen kirkastumisen luosta-
ri.

Evakkomunkit puhuivat keskuudes-
saan vain venäjää. Suomen kieltä kuu-
li puhuttavan vasta 1970-luvun loppu-
puolella, jolloin uutta kirkkoa alettiin
rakentaa ja Valamoon alkoi tulla uusia
suomalaisia munkkinoviiseja. Uusi
Kristuksen kirkastumisen kirkko vihit-
tiin käyttöön 5.6.1977. Nykyään van-
ha kirkko toimii vain kesäkirkkona.

Kesällä 2020 Valamon luostari Hei-
nävedellä täytti 80 vuotta. Tällä het-
kellä luostarissa on kymmenisen

munkkia ja muutamia noviiseja. Luos-
tarin johtajana toimii arkkimandriitta
Sergei. Veljestölle on rakennettu luos-
tarialueelle vaatimattomasti kalustetut
auinhuoneet, keljat, joihin ulkopuoli-
silla ei ole mahdollisuutta päästä tutus-
tumaan. Veljestöllä on oma ruokasali
Trapesan yhteydessä.

Valamossa vieraileville on tarjolla
eritasoisia yöpymismahdollisuuksia
luostarihotellista askeettisempiin vaih-
toehtoihin. Ruokailijoita palvelee tila-
va Trapesa-ravintola. Luostarissa on
myös viinitila ja tislaamo sekä viini-
myymälä joka toimii matkamuisto-
myymälä Tuohuksen yhteydessä.

Valamon opiston ympärivuotinen
kurssitarjonta on monipuolinen. Kult-

tuurikeskuksessa järjestetään erilai-
sia tapahtumia ja näyttelyitä. Vaih-
tuvana näyttelynä tällä hetkellä on
Taivaallinen maisema -näyttely: ve-
näläisiä mestareita Laatokan Vala-
mossa. Näyttely on vuoden 2022
loppuun asti ja avoinna päivittäin.

Lisätietoja tapahtumista löytyy
luostarin kotisivuilta osoitteesta
valamo.fi

Valamon luostari Heinävedellä

Valamon luostarin uusi Kristuksen kirkastumisen kirkko valmistui vuonna 1977. Luostarin
Niksu-kissa tarkistelee reviiriään.
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Valamon opisto
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A

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

lexander näyttää ikoni-
maalauksen luokkahuo-
neessa kuinka lapis lazu-
lista saa käsipelillä hier-
täen aikaiseksi maalaus-

työhön soveltuvaa väripigmenttiä. En-
sin hän järjestää työtilan valmiiksi: val-
koisen paperiarkin työpöydälle ja sen
päälle 6 mm paksuisen lasilevyn sekä
ottaa saataville lasisen hiertimen. Sit-
ten hän alkaa murskata morttelissa ki-
venpalasia. Kun murske on jauhaan-
tunut sopivan karkearakeiseksi, hän
kumoaa sen morttelista lasilevylle ja
kaataa päälle hieman vettä, jolloin
murske heti tummuu.

Alkaessaan hiertää mursketta hie-
nommaksi, kuuluu kovaa rahinaa.
Mitä enemmän kivi hiertyy lasilevyllä
hiertimen alla, sitä vaimeammaksi ra-
hina käy.

– Tämä vaatii aika lailla bodya ja
käsivoimia, hän toteaa painaessaan ja
pyörittäessään hierrintä.

Hiertämistä ei pystyisi tekemään
palettiveitsellä eikä missään huhma-
reessa, koska työssä tarvitaan kaksi lit-
teää kontaktipintaa ja työvälineeksi la-
sinen hierrin.

– Lasi kyllä naarmuuntuu tässä tou-
hussa. Ja kuten Kantelettaressa sano-
taan: ”Kohta saat jauhajan jalomman,
verevämmän vierettäjän, mitä sie kivi
kitajat, mitä vuori väikerrähät”, niin
tämä kivi kitajaa, kun sitä hierretään.

Lapis lazulin ollessa vielä karkeaa ja
se kirskuu, siitä tulee hierrettäessä vie-
no rikinhaju. Se johtuu kivessä olevas-
ta pyriitistä.

Hierrin kiitää lasilevyllä kepeäm-

MINERAALIPIGMENTIT IKONIMAALAUKSESSA
Alexander Wikström –
Ikonografi Alexander Wikström opettaa ikonimaalausta Valamon opistossa. Opetus käynnistyi
Valamossa vuonna 1986. Melko suuri osa ikonimaalauksessa käytettävistä väreistä on maavärejä
ja sitten metallioksideja. Kivivärejä käytetään nykyään aika vähän, koska niiden saatavuus ei
ole helppoa.
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min, kun murske on hiertynyt aika
hienoksi, myös meteli on vähentynyt
eikä kivi enää kitaja. Sitten kun hier-
tämisestä ei kuulu kuin silkin kahinaa,
on aineksen koostumus sopivaa.

– Kun tyrkkään tätä hierrintä, se liu-
kuu ja luistelee, Alexander näyttää,
enää siihen ei tarvita kuin sormitun-
tuma, joten hierre alkaa olla valmista.

Hän pyöräyttää lasilevylle hiertees-
tä hauskoja kukkamaisia kuvioita.

– Liian hienoksi ei kannata hiertää,
pigmentin värivoima vähenee sitä mu-
kaa, mitä hienommaksi värijauhe me-
nee. Kuuloaisti ja sormituntuma hier-
timen otteessa auttavat tunnistamaan,
milloin värijauhe on sopivaa.

Sitten kun hierre kuivuu, sen saa
lastalla kaavittua lasilevyltä ja laitettua
purkkiin.

– Kun pigmentti yhdistetään kanan-
munaemulsioon temperamaalaustek-
niikassa, väri tummuu ja mehevöityy
viimeistään ikonissa. Kun valmiiksi
maalatun ikonin pintakäsittely tehdään
pellavaöljyvernissalla, väri ja alkupe-
räissyvyys tulevat esille.

Suomessa on yhä enemmän ikonei-
ta, joissa on käytetty lapis lazulista val-
mistettua ultramariinia, joka on peräi-
sin Afganistanista tai Venäjältä Baika-
lin seudulta. Pigmentin saatavuus, myös
valmiiksi hierretyn, on nykyisin hyvä.
Piispa Arseni on käyttänyt lapis lazu-
lia ikoneissaan Jumalanäidin tiennäyt-
täjä ja Kristus Kaikkivaltias.

Synteettinen ultramariini keksittiin
vasta vuonna 1868. Kemiallisesti se on
käytännössä hyvin sama kuin luonnos-
ta saatava yhdiste, natriumalumiinisul-
faattisilikaatti. Valamon luostarin iko-
nimaalauskursseilla käytetään pelkäs-
tään synteettistä ultramariinia.

– Itse olen saanut hankittua lapis
lazulia Afganistanista rauhanturvaaja-
kontaktieni kautta. Ja kuulemma jos
vaikka Kabulin torilta ostaa lapis lazu-
lia, kannattaa pyytää myyjää halkaise-
maan kivi, jotta näkee onko se vain
pintavärjätty, Alexander kertoo.

Rautapitoista hematiittia on kautta
aikojen käytetty ikonimaalauksessa.
Jauhettuna ja maalausnesteeseen sekoi-
tettuna hematiitti on vahva verenpu-
nainen, mutta kiillotettuna hematiit-
tikivi on kuin grafiitti ja metallikiiltoi-
nen. Ikonimaalauksessa hematiittipig-
mentti on kyllä suosittu, mutta harvi-

Piispa Arseni on käyttänyt Jumalanäidin tiennäyttäjä -ikonissaan luonnon ultra-
mariinia eli lapis lazulia neitsyt Marian viitassa. Ultramariinin alla on puolikuultava
vihreä väri ja viitan laskokset on tehty pelkällä valkoisella. Kaiken päälle Arseni on vetänyt
karheahkoa lapis lazulia. Hän on halunnut jättää sen viimeiseksi pintaväriksi, jolloin vä-
rin optiikka toimii parhaiten. Kuva: Petter Martiskainen

Afganistanilaista lapis lazulia, jossa pyriittiä.
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nainen. Lähinnä sitä saa hankittua Ve-
näjältä. Sen väri säilyy verenpunaise-
na, koska kiven pigmentti on rikottu,
hienonnettu.

Alexander ei ole oikeastaan suoma-
laisia värillisiä kiviä kokeillut värin val-
mistamiseen. Vaikka spektroliitissa on
kivenä on kaunis värikirjo, kun sen
murskaa hienoksi, lopputulos on har-
maata. Spektroliitin värikirjossa on sa-
manlainen lamellirakenneoptiikka
kuin linnun sulassa tai perhosen siives-
sä. Värijauheeksi siitä ei ole.

– Kiven täytyy olla umpivärinen.
Jalokivilaatuisissa, läpinäkyvissä kivis-
sä metallioksidin määrä on niin pieni,
ettei rubiineista, safiireista tai smarag-
deista saa yhtään mitään väripulveria,
Alexander sanoo. Pieni kimaltava op-
tiikka niissä viistehottuna voi olla, mut-
ta väriä ei.

– Nykyään on hyvin paljon synteet-
tisiä pigmenttejä, eiväthän nekään tai-
vaasta ole tippuneet, ne ovat mutkan
kautta maavärejä, esim. aniliinivärejä,
atsovärejä jne. Luonnosta nekin tule-
vat ja prosessoituvat, ja luonnosta muo-
vikin on peräisin. Mikään ei ole ”ilmas-
ta napattua”.

Mineraalipigmenttien
myrkyllisyys
– Pigmenttien myrkyllisyydestä  1980-
ja 1990-luvuilla kyllä tiedettiin, mut-
ta ei välitetty. Ainoa vältettävä asia oli
siveltimen huuhteleminen kahvi- tai
teemukissa.

2000-luvun alussa kadmiumpunai-
set ja -keltaiset alkoivat aiheuttaa Va-
lamon oman jätevesipuhdistamon ve-
sianalyyseissä harmia: pensselin ja vä-
ripaletin pesuvesien aikaansaama jäte-
veden raskasmetallipitoisuus ylitti
monikymmentuhatkertaisesti sallitut
raja-arvot. Kadmiumin lisäksi esiintyi
vähäisiä määriä elohopeaa (luonnon
sinooperi) ja hyvin vähän lyijyä (lyijy-
valkoinen). Pienikin raskasmetallipitoi-
suus Valamon jätevesipuhdistamossa
nostaa heti valtavan piikin ja ympäris-
töviranomaiset ovat pian ovella.

Myrkylliset värit asetettiin Valamos-
sa käyttökieltoon. Nykyisin saatavilla
oleva synteettinen sinooperi (vermi-
lionpunainen) ei ole yhtä myrkyllinen
kuin sinooperi, mutta jonkin verran
myrkyllinen.

Auripigmentti oli vanhoina aikoina

Nimi pohjautuu latinan sanaan lapis,
joka tarkoittaa kiveä ja persian sanaan
azul, sininen

Lapis lazulin sinistä sanotaan ultra-
mariiniksi, se viittaa kiven kaukaisiin
esiintymisalueisiin (ultra mare –
meren tuolla puolen)

Maailman kallein väriaine

Kovuus 5–5,5 mohsin asteikolla

On enimmäkseen lasuriittia, mutta
sisältää myös sinistä sodaliittia,
valkoista kalsiittia ja pyriittiä

Laadukkain lapis lazuli tulee Afganis-
tanista, jossa sitä on louhittu jo 6000
vuotta, paras paikka Sar-e-Sang, joka
tarkoittaa kiven paikkaa, kiven
sinisyys on syvää ja puhdasta

Mitä syvempi ja puhtaampi kiven
sininen väri on, sitä paremmin se
sopii pigmenttijauheeksi ja koru-
kiveksi

Afganistanissa kiveä on saatavilla
myyjästä riippuen kuudessa tai
seitsemässä eri kategoriassa

Täysin puhdasta kiveä ei juuri
esiinny muutamaa kuutiosentti-
metriä suurempina osueina

Pyhä Kolminaisuus -ikoni,
Andrei Rublev. Noin vuodelta
1420. Tretjakovin galleria,
Moskova.

Pyhittäjä Andrei Rublevin
maalaamassa ikonissa kolme
enkeliä istuvat toistensa puoleen
kumartuneina kullan, juma-
lallisen värin hohteessa. Ei toi-
mintaa vaan mietiskelyä, ei
liikettä vaan lepoa, ei voiton-
riemua vaan murhetta tulossa
olevasta uhrista. Tämä Pyhän
Kulminaisuuden keskeinen
sisältö on luettavissa teoksen
kaikista elementeistä, ei vähi-
ten värityksestä.

Kirkkaansininen assosioituu
kaikissa kulttuureissa taivaaseen
ja taivaalliseen. Rublevin
käyttämät säteilevät siniset ovat luonnon ultramariinia, lapis lazulista hienoksi
hierrettyä pigmenttiä. Rublev on maalannut sen suoraan pohjavärinä käyttämänsä
valkoisen liitupohjan päälle, näin ollen sininen väri on lopulta ajanut muiden värien
ohi, koska aidolla lapis lazulilla on taipumus muuttua vuosien saatossa yhä voimak-
kaamman siniseksi.

LAPIS LAZULI
Laadukkaimmassakin lapis lazulissa
on yleensä pieniä määriä kultaa
muistuttavaa pyriittiä ja siitä tietää,
että kivi on aitoa eikä värjättyä

Käytetty väriaineena muinaisessa
Sumerissa, Babyloniassa, Assyriassa
ja Egyptissä, jossa sitä käytettiin
korukivenä jo 5000 eaa. Yläluokan
naiset ja Kleopatra käyttivät lapis
lazulista jauhettua luomiväriä

Faarao Tutankhamonin hautanaa-
miossa ja hänen ruumiinsa mukana
haudatut korut olivat pääasiassa
kullasta ja lapis lazulista tehtyjä

Vanhoissa käsikirjoituksissa koris-
teellisten alkukirjainten värittämi-
seen

Maalaustaiteessa renessanssiajan
mestareiden töissä ja ikonimaalauk-
sissa puuterinohueksi jauheeksi
hierrettynä ja sideaineeseen sekoi-
tettuna maaliaineena

Rakennusten sisustuksessa, esim.
Iisakinkirkossa Pietarissa

Seinämaalauksiin ei ole käytetty
lapis lazulia sen herkkyyden
johdosta.

MINERALIA    2 / 2021
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käytetty valonkestävä, kirkas keltainen
arseenisulfidi, jota löytyy mineraalina
kallioperästä. Siitä saa erittäin myrkyl-
lisen keltaisen värin. Arsenikki haih-
tuu kosteana, joten jos sitä käyttää, on
huolehdittava hengityssuojauksesta ja
tuuletuksesta.

Aikoinaan kun Santa Helenan saa-
rella karkotuksessa ollut Napoleon
kuoli ja 1900-luvun tutkijat olivat ana-
lysoineet hänen hiuksiaan, joista löy-
tyi suuri määrä arsenikkia, se ja Napo-
leonin sairausoireet viittasivat vahvasti
arsenikkimyrkytykseen. Ajateltiin että
ahaa! hänet myrkytettiin.

Mutta ilmeisesti se oli passiivinen
myrkyttyminen, koska tiedetään että
Napoleonin makuuhuoneessa oli vih-
reät, sen ajan muotivärin tapetit (auri-
pigmentin ja preussin/pariisin/berlii-
ninsinisen sekoitteinen painoväri).
Siellä kaukaisella Atlantin saarella oli
kostea ilma, joten arsenikki höyrystyi
tapetista.

Kun Englannissa viktoriaanisella
ajalla ylhäisönaiset suosivat hyvin kal-
peaa ihoa, he puuteroivat kasvonsa lyi-
jyvalkoisella. Myytiin myös arsenikki-
pillereitä, koska pieni määrä arsenik-
kia teki ihosta kalpeamman. Kenties
henkilöstä tuli pysyvästi kalpea. Se oli
passiivista myrkyttymistä kuten luul-
tavasti Napoleon-parallakin.

Miten Alexander
Wikströmistä tuli
ikonimaalauksen
opettaja
Alexander kertoo piirtäneensä jo lap-
sesta asti, ensin tapetteihin ja yläaste-,
lukioaikana hän alkoi opiskella öljyvä-
rimaalausta. Sen myötä häntä kiinnosti
yhä enemmän vanhakantainen kanan-
munatemperatekniikka. Kovin vähän
sitä muussa maalaustaiteessa kuin iko-
nimaalauksessa nykyisin käytetään.

– Piirustuksen opettajani hallitsi sen
tekniikan erittäin hyvin. Hän oli myös
taiteilija ja maalasi jonkin verran iko-
neja. Hän alkoi perehdyttää minua
temperamaalaukseen, jossa kananmu-
nan keltuaista käytetään jauhemaisen
väripigmentin sideaineena, Alexander
kertoo.

Valtaosa valmiina saatavista pulve-
rimaisista väripigmenteistä tulee eri

Punaisten kuningas, hyvin
kallis mineraalipigmentti,
käytetty jo antiikin aikana
(minium, cinnabris), sitä
saatiin Espanjasta
Almadenin kaivoksesta

Vanhoina aikoina eloho-
peasulfidisinooperi oli
ainoa valonkestävä, kirkas
punainen. Myrkyllinen ja
vaikea saada nykyään

Luonnon mineraali-
sinooperi on kirkas,
väri- ja valovoimainen
punainen

Punaisessa, luonnon elohopea-
sulfidisinooperissa ei ole keltaista
vivahdetta

Sinooperi on helppo hierrettävä,
kuitenkin kosteana sinooperissa
oleva myrkyllinen elohopea
höyrystyy jossain määrin

Mineraalipigmenteistä ainoastaan
sinooperille on eduksi hiertää niin
paljon kuin mahdollista, jolloin
kidekoon pienentyminen saa sen
punastumaan yhä enemmän.
Rouheisena ja rakeisena venäläise-
nä raaka-aineena sinooperi eli
kinovari on vähän kuin  jauhelihan
väristä ja hieman hopealle kimalta-
vaa. Sitten yllättäen, kun sitä alkaa
hiertää, se muuttuu punaiseksi.

Venäjällä punainen on ikonimaa-
lauksessa – aina ollut ja on edelleen
– luonnon mineraalisinooperia,
kinovaria

Erityisesti novgorodilaiset maalarit
käyttivät sinooperia, hehkuvaa
punaista, pyhien henkilöiden
taustavärinä. Se kuvaa pikemminkin
taivaallista tulta kuin pelkästään
esteettisyyttä ja punainen väri on
osana kuvattavan hahmon persoo-
nallisuutta.

Mustaan sekoitettuna mineraali-
sinooperista syntyy juhlavan tumma
punainen

Lapis lazuliin – luonnon ultramarii-
niin sekoitettuna syntyy rikas,
pehmeä violetti

Kiinalaisessa kulttuurissa punainen
liitetään tuleen

Taolaisuuden mukaan sinooperi
pidensi ihmisen elinikää

Kiinalainen lääketiede käyttää
sinooperia, 20 prosenttia Kiinan
sinooperin tuotannosta menee
lääketieteellisiin tarkoituksiin

Mineraalisen sinooperin sävy muut-
tuu halogeenien, muun muassa
kloorin vaikutuksesta

Hankalan saatavuutensa vuoksi
sinooperia alettiin jo 1600-luvulla
valmistaa synteettisesti. Nykyisin
synteettistä sinooperia kutsutaan
myös vermillioniksi

SINOOPERI

Venäläistä sinooperia – kinovaria
Gorno-Altain elohopeakaivoksesta
Siperiasta, 1993.

Kristus Pantokrator, vaate hehkuu punais-
ta kinovaria, venäläistä sinooperia, 1800-
luku, Venäjä. Kirjoittajan kokoelma.
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sävyisistä maalajeista liettämällä. Ny-
kymaalareilla on käytössä paljon syn-
teettisiä pigmenttejä, metalleista hapet-
tamalla saatuja metallioksidipigment-
tejä.

Meillä Suomessa mineraalipigment-
tien käyttö on vielä aika uusi asia.

– Neljänä ensimmäisenä vuotena
1980–84, kun yritin opiskella ikoni-
maalausta, ja tuli ongelmatilanne tem-
peramaalauskiinnostukseni vuoksi, ei
ollut tilaisuutta kysyä keneltäkään neu-
voa ja aika vähän ikonimaalauksen
oppikirjojakaan oli millään kielellä saa-
tavana 1980-luvun alussa.

Alexander alkoi hankkia ikonikirjoja
ja katsoa niistä, miten ikonit on maa-
lattu. Yrittämisen ja erehtymisen kautta
maalaustyö eteni.

– Ei mukavin, ei nopein eikä hel-
poin tie, mutta ehdottomasti tehok-
kain, hän myöntää.

Tuolloin maavärien ja metallioksi-
dipigmenttien ohella ei mineraalikivi-

värejä ollut Suomessa saatavilla, eikä
mineraalipigmenteistä edes tiedetty.

Talvikaudella 1984–85 Alexanderil-
la oli mahdollisuus käydä viikoittain
Kuopiossa kuuluisan japanilaissyntyi-
sen, nyttemmin jo vuonna 1999 edes-
menneen Petros Sasakin ikonikerhos-
sa. Se oli korvaamattoman hyödyllistä
oppimisen aikaa. Vähitellen sinä tal-
vena valmistui pari pientä ikonia.

Seuraavat opit Alexander sai 1987
senaikaisessa Jugoslaviassa. Hän pääsi
arkkipiispa Paavalin kontaktien kaut-
ta opiskelemaan keskiaikaiseen Zican
luostariin. Kaksi oppilasta heitä vain
oli, Alexander ja yksi kreikkalainen.
Zican lähin kaupunki on Kraljevo.

Opettajana oli nunna Makaria, hä-
nellä oli meneillään kyseisen luostarin
Trapesan seinämaalausten maalaami-
nen. Bysanttilaisessa perinteessä seinä-
maalaustekniikkana väripigmentin si-
deaineena käytetään yleensä kaseiini-
liuosta. Kaseiini on maidossa kalsium-

suolana oleva proteiini, jonka liimasi-
dos kestää erinomaisesti kosteutta ja
mikrobikasvua sekä mekaanista kulu-
tusta.

– Sitä opiskelin jonkin aikaa. Se oli
käytännön opiskelua. Onnekseni olin
hankkiutunut Jugoslaviaan omalla au-
tolla, joten pystyin vapaa-aikoina kier-
telemään ympäristössä ja näkemään
keskiaikaisia seinämaalauksia monien
luostarien kirkoissa. Vanhimmat enti-
sen Jugoslavian luostareiden seinämaa-
laukset ovat 1200-luvulta.

Zican luostarissa opiskelun päätyt-
tyä Alexander ajoi Kreikkaan ja pääsi,
itselleenkin yllätykseksi, käymään
Athos-vuorella ja sen muutamassa luos-
tarissa. Siellä hän näki livenä kirkoissa
sellaisia lähes tuhat vuotta vanhoja
maalausaarteita, joita oli aiemmin näh-
nyt vain kirjoissa.

– Ehkä minulle silloin avautui se,
että olkoonkin kuinka hyvä painoku-
va tahansa, se ei kuitenkaan paljasta

Alexander Wikström tutkii Valamon opiston ikoniluokassa venäläistä ikonikirjaa, jossa on esimerkkejä muun muassa sinooperin käytöstä
väripigmenttinä keskiaikaisissa, novgorodilaisissa ikoneissa. Venäjällä kinovaria (luonon sinooperia) käytetään ikoneissa edelleenkin. Vala-
mossa se on myrkyllisyytensä vuoksi kielletty. Ikonit seinällä Alexanderin takana ovat ikonimaalausoppilaiden maalaamia ja opistolle lah-
joittamia.
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maalatun väripinnan optiikkaa. Koska ikonissa viimeisek-
si käsittelyksi tuleva pellavaöljyvernissa, olifa, kirkastaa ja
syventää värit, niin miten sellaista väripintaa, joka koos-
tuu mikroskooppisen pienistä kiteistä jotka omilla fasetti-
pinnoillaan heijastavat valoa eri suuntiin, pystyisi hyväs-
täkään painokuvasta näkemään tai erottamaan. Ja miten
valaistus vaikuttaa.

– Oikeastaan siinä minulla heräsi kiinnostus, miten maa-
värejä ja mahdollisesti myös kivi- ja mineraalivärejä voisi
itse valmistaa, Alexander sanoo.

Aiheeseen liittyvää tietotaitoa ja ideoita hän on löytä-
nyt vanhanajan värinvalmistusta ja maalaustekniikoita kä-
sittelevistä resepteistä. Sellaista kun ei tiettävästi opeteta
missään. Itse hän, aina kun oli aikaa ja mahdollisuutta,
alkoi tehdä kokeiluja.

– Voisi vaikka Valamon ympäristön paikallisista maa-
peristä ja kivistä valmistetuilla väripigmenteillä – ja ken-
ties jopa pelkästään niillä – maalata ikonin. Siitä tulisi ”lähi-
ikoni”. Se olisi tietysti aikaa vievä prosessi, Alexander tuu-
mii.

Vuonna 2005 Alexander päätyi ikonimaalauskurssille
Athos-vuorelle yli tuhat vuotta vanhaan Vatopedin luos-
tariin. Kurssi oli lontoolaisen taidekoulun omille opetta-
jilleen ja oppilailleen järjestämä. Alexander pääsi mukaan
koska ryhmä oli hieman vajaa. Siellä hän tutustui käytän-
nössä kreikkalaiseen maalaustapaan, jossa vettä ei käytetä
ollenkaan.

Espoon Tapiolaan, Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirk-
koon vuonna 2008 valmistuneet bysanttilaistyyppiset sei-
nämaalaukset ovat Alexander Wikströmin käsialaa.Pyhittäjä Herman Alaskalaisen ortodoksinen kirkon syvänsiniset,

bysanttilaistyyppiset seinämaalaukset ovat Alexander Wikströmin
maalaamat. Kuvat: Kari Kinnunen
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”Maa on niin kaunis”
eli miten voi liettämällä
valmistaa maaväriä
Kiinnostus kotimaisten maavärien
käyttöön Suomessa on selvästi kasva-
nut.

– Haluan myös kurssilaisissani he-
rättää kiinnostusta ja eräänlaista into-
himoa siihen, miten maa on niin kau-
nis. Miten maasta, mistä me olemme
tulleet, saamme myös itse helposti
maa- ja kiviaineksesta valmistaen vä-
ripigmenttiä, pulveria.

Ikoni ilmoittaa ja ilmaisee kuvan
kautta ikuisuutta eikä hetkellisyyttä.
Ikonit tehdään siinä mielessä ikuisuut-

ta varten, että ne oli-
sivat mahdollisim-
man kestäviä ajan
hammasta vastaan.
Ikonimaalarin käsi
työskentelee oman
aikansa kunnes si-
vellin kirpoaa kädes-
tä ja käsi maatuu
maaksi, josta me
olemme tulleet. Iko-
nin kaari on huo-
mattavasti pidempi
verrattuna maalarin
elinkaareen.

Sellainen ”maan
kauttakiertokulku”
toteutuu ikonissa ja

sellainen voisi toimia lähiympäristö-
orgaanisena prosessina. Maalauskäy-
tössä kuitenkaan kasvivärit eivät vält-
tämättä ole valonkestäviä, koska niitä
ei, kuten tekstiileihin ja lankoihin, voi
purettaa kiinni maalauspohjaan.

Ajatellaan vaikkapa Valamon seu-
tua, jossa maa- ja kallioperä on hyvin
rautapitoista, jos ottaisi esimerkiksi
metsäojan leikkauksesta kunnon äm-
pärillisen maata. Siivilöisi siitä ensin
pois kaikki juurenpätkät ja kivet.

Ja jos siivilöityä maata olisi sitten
vaikkapa litran verran jäljellä, kivenä
sekin on tavallaan, koska se koostuu
pienen pienistä kvartsikiteistä, jotka
lähinnä rauta on Valamon seudulla,
Pohjois-Karjalassa värjännyt. Ei juu-

rikaan kromi, koska vihreitä maaperiä
alueelta harvemmin löytyy.

Sekoittaa ja hämmentää sitten sen
siivilöidyn maa-aineksen reiluun mää-
rään, melkein saavilliseen vettä. Ras-
kas aines laskeutuu heti pohjalle. Vesi
kaadetaan pois toiseen astiaan ja poh-
jalle laskeutunut sakka heitetään pois.

Ja taas säästettyyn veteen laskeutuu
sakkaa, vain vesi otetaan talteen. Täl-
lainen liettäminen ja kaataminen täy-
tyy tehdä maaperän pulverikoostu-
muksesta riippuen vähintään viisi tai
kahdeksan kertaa – tai enemmän, kun-
nes vähällä odottamisellakaan mitään
ei enää laskeudu pohjalle, vaan jäljellä
on pelkkä likainen vesi.

Saattaa mennä hyvinkin 2–4 vuo-
rokautta, että vesi kirkastuu ja se ää-
rimmäisen hieno kvartsipöly laskeutuu
pohjalle. Kaadetaan sitten vesi pois ja
tämä sakka otetaan talteen. Annetaan
sakan kuivua.

Itse valmistetut maavärit kuten teh-
dasvalmisteisetkin ovat kuivana pulve-
rina hyvin himmeitä ja vaaleita värisä-
vyiltään, kunnes ne kosteana ja rasvoi-
tettuna saavat todellisen väririkkauten-
sa. Hukkaprosentti on kuitenkin suu-
ri, mutta ei se mitään maksakaan jos
itse tekee. Litrasta siivilöityä maata saa
tunnollisesti liettämällä ja hyvällä on-
nella pari ruokalusikallista pölynohut-
ta maaväriä.

– Siinä tulee huomaamaan, miten
todella voi siteerata: ”Maa on niin kau-
nis”. Kuinka moninaista sävykirjoa vaa-
leanharmaista keltamultamaisten, vaa-
leanruskeiden, punaruskeiden sävyjen
kautta aina tummanruskeisiin saakka
maasta löytyy.

Maavärien sävykirjoa voi halutes-
saan jatkojalostaa lietetystä pulverista
polttamalla vaikkapa keramiikkauunis-
sa tai täydellä teholla valurautapannus-
sa hellanlevyllä, kansi pannun päällä,
välillä hämmentäen, niin kyllä puoles-
sa tunnissa ruokalusikallinen maaväriä
palaa. Pilalle sitä ei Alexanderin mu-
kaan voi polttaa
– Kuiviltaan kun maaväriä ”paiste-
taan”, kidevesi haihtuu ja mikroskoop-
pisen pienten kvartsikiteiden sisältämä
rauta hapettuu. Näin saadaan tum-
mempi, poltettu vaikkapa ”terra di
Valamo” -sävy, Alexander sanoo. 

– Se oli ainakin fyysisesti suurin
päätyöni, jonka valmistumiseen meni
yhdeksän vuotta. Muiden töiden ohella
en seinämaalaustyötä pystynyt yhtäjak-
soisesti tekemään.

Vuoden 2008 jälkeen Alexander on
maalannut vain neljä ikonia.

– Minä koen ja tunnen saavani ra-
vintoni siitä, kun näen toisten maalaa-
van, hän sanoo.

– Koen olevani itse enemmän teo-
reetikko kuin käytännön tekijä. Tällä-
kään alalla oppiminen ei lopu koskaan,
oli se sitten sisältö- tai kuvateologista
tai näkemisen ja tekemisen kautta op-
pimista.

– Koko ajan tämä palkitsee, ilahdut-
taa ja antaa uutta näkemystä. Voi jopa

Alexander Wikströmin seinämaalauksia Ta-
piolan ortodoksisessa kirkossa. Kuvat: Kari
Kinunen

tehdä todellisia löytöjä sekoittamalla
mitä yllättävimpiä pigmenttejä toisiin-
sa, hän sanoo.
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GTK:n Espoon toimipisteen geonäyttely on
ollut koronan takia käytännössä suljettuna jo
yli vuoden. Kivinäyttelyn eräisiin näytteisiin on

voinut tutustua Spinelli-verkkopalvelussa, mutta näyttelyn
laajat digisisällöt ovat jääneet yleisön ulottumattomiin.

Geonäyttelyn keskeinen digisisältö ”Muuttuva maa” on
nyt julkaistu verkkopalveluna kaikkien saataville. Sen ovat
suunnitelleet ja toteuttaneet geologi Tapani Tervo, suun-
nittelija Jari Väätäinen ja erikoissuunnittelija Jouni Ylönen.

Osoite on: geo-on.fi
Jari Väätäinen kertoo verkkopalvelun kokoamisesta seu-

raavaa:
– Ennen kaikkea Tapani Tervo on pistänyt verkkosivus-

toon koko vuosikymmenten kokemuksensa geologisen tie-
don visualisoinnista. Jouni Ylönen puolestaan vastasi Ny-
kyaika-osion sisällöstä. Itse vastasin teknisestä toteutukses-
ta, käytettävyyden optimoinnista, kuvavalinnoista ja tai-
ton viimeistelystä.

– Haluaisin korostaa mahtavaa tiimityötä meidän kol-
men päätekijän kesken. Viestejä on vaihdettu aktiivisesti
koko kehitystyön ajan koronan etätyökaudesta huolimatta
aktiivisesti, ja monia matkan varrella syntyneitä ideoita on
pystytty toteuttamaankin ennen julkaisua. Lisäksi julkai-
simme sivuston etukäteen GTK:ssa sisäisesti. Näin saim-
me paljon kommentteja ja tiedon päivityksiä tutkijoilta
ennen virallista julkistusta. Oli siis monessa suhteessa mu-
kava projekti.

Aikamatka Suomen geologiaan
UUSI VERKKOPALVELU:

Tapani Tervon erinomaisista tietotauluista selviää, kuin-
ka Siilinjärven ja Outokummun kaivoshistorian perusta
luotiin jo pari miljardia vuotta sitten. Vakka-Suomen maa-
perän ainekset maanviljelykseen sen sijaan kasattiin Itäme-
ren pohjalle samaan aikaan, kun esivanhempamme man-
nerjäätikön sulaessa muuttivat vähitellen kohti Suomen
niemeä.

Muuttuva maa -esitys kattaa pääkohdat kallioperämme
vaiheista 3,5 miljardin vuoden takaa aina nykypäivään. Oma
kokonaisuutensa on geologisesti äskettäin maatamme myl-
lertäneet toistuvat jääkaudet, joiden seuraukset näemme
varsin moninaisina maaperämuodostumina, vesistöinä ja
maankohoamisena. Myös nyky-yhteiskunnan tiivistä suh-
detta geologiaan avataan käytännön esimerkein.

Yli 140-sivuinen materiaali on kokonaisuus, jollaista ei
ole aiemmin ollut Suomen geologiasta tarjolla. Esityksen
uskotaan löytävän tiensä eri oppilaitoksiin ja herättävän itse
kunkin katselemaan ympäröivää luontoa, karttoja ja ilma-
kuvia hieman uudella tavalla. Kiviharrastajille se on kaivat-
tu lukemisto kivilöytöjen tulkintaan, sillä aineisto ja toteu-
tus ovat erinomaiset.

Aineistossa on runsaasti korkealaatuista kuvamateriaalia
ja alun perin se suunniteltiin näyttelyn suurelle 4K-koske-
tusnäytölle. Näin ollen sisältö on parhaimmillaan riittävän
suurikokoisella ja tarkalla näytöllä. Osa sisällöstä on kyllä
jo kännykällä tarkasteltavissa.
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V
uorineuvos Berndt

Grönblom selvitteli
1930-luvulla mahdollisia

käyttökelpoisia rautamal-
meja maassamme, Haveri-

kin tuli silloin jälleen esiin. Vuosikym-
menien hiljaisuuden jälkeen vasara- ja
mittarimiehiä alkoi taas liikuskella
metsittyneellä Kruuvan-
mäellä.

Vuonna 1935 Vuok-
senniska Oy aloitti Have-
rin malmivarojen kartoi-
tuksen, tarkoituksena oli
perustaa uusi rautakaivos.
Rautamalmia tarvittiin
vuorineuvos Bernt Grön-
blomin omistaman Vuok-
senniska Oy:n Turkuun
suunnitteleman masuu-
nin tarpeisiin.

Eipä se silloinkaan
osoittautunut rautamal-
mina kelvolliseksi. Mutta
yhtiössä säilynyt perimä-
tieto kertoo, että vuori-
neuvos ja häntä Petsamon

Kun Haverin kultamalmi keksittiin
nikkelitutkimusten jälkeen malmiasi-
oissa avustanut Åbo Akademin geolo-
gian professori Hans Hausen olivat
vuonna 1935 käymässä Haverin van-
halla louhintapaikalla. Siinä näkyi vie-
lä muutamia 6–8 metrin mittaisia lou-
hoksia ja niiden kivikasoja.

Vuori-insinööri Kalervo Räisänen kultajuonien jäljillä Haverin kaivoksessa 1940-luvulla. Kuva: Kalervo Räisäsen kotialbumi

– Ne kasat olivat jäljellä vielä mi-
nun Haverissa toimiessani, kertoo kai-
vosinsinööri Kalervo Räisänen.

– Louhintakasoista löytyi lohkarei-
ta, joissa oli magnetiittia – mutta nä-
kyi myös miksi rautamalmi oli vaikeaa
tai perin kelvotonta: sen mukana oli
hankalasti kiisuja. Pääasiassa rikkikii-

sua, mutta myös kupari-
kiisua. Vuorineuvos sen
kuulemma keksi, että teh-
däänpä näistä kokeeksi
myös jalometallianalyysit.
Ja Haverin kultamalmi
tuli näin löydetyksi.

– Ei niillä seuduin tiet-
tävästi koskaan aiemmin
oltu kultaa uumoiltu, ker-
too Kalervo Räisänen
muistelmissaan, jotka on
julkaistu kirjassa Elämää
Haverin kaivosmäellä. Se
on Viljakkalan Haveri
ry:n vuonna 2016 julkai-
sema kirja Haverin kulta-
kaivoksen historiasta. 

Jussi Hartoma

Haverin kaivoksen kultaa basalttisessa metavulkaniitissa. Juonen ku-
vassa näkyvä pituus on 3 cm. Haverista saatiin 4 400 kiloa kultaa. Se
on jopa hieman enemmän kuin Lapista kaiken kaikkiaan huuhdottu
hippukullan määrä. GTK:n museokokoelma. Kuva: Kari Kinnunen
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A
rkeologi, rakennusres-
tauroija Juha Laurén,
Haverin kultamuseon
taustavoima ja sielu
poistui yllättäen kes-

kuudestamme toukokuun 19. päivänä
sairaskohtaukseen. Hän oli syntynyt
12.6.1956 ja siunattiin syntymäpäivä-
nään Tampereella. Hänet valittiin mu-
kaan Haverin kaivosmäen uuteen kun-
nostusprojektiin vuonna 1999 Viljak-
kalan kunnan käynnistäessä vanhan
kultakaivoksen entisöinnin. Sitä seu-
rasi toinen projekti, jonka jälkeen hän
aloitti oman firmansa rakennusrestau-
rointiurakat. Sen ohessa hän oli vielä
mukana Haverin kaivosmuseon ja ta-
pahtumien kehittämisissä asiantuntija-
na.

Kaivosmuseo on siirtymässä Ylöjär-
ven kaupungin haltuun Viljakkalan
Haveri ry:ltä ja Juha oli avainhenkilö
museaalisissa kysymyksissä, joita ratko-
massa on nykyisin myös seutumuseo-
tutkija kaupungin tuella.

Ennen Haveria Juha oli nuoruudes-
saan Afrikassa kaivauksilla. Sen jälkeen
hän oli useissa Museoviraston kaivauk-
sissa eri puolilla kotimaata selvittele-
mässä kivikautisia löytöjä niin Linna-
vuoressa kuin Jämsässä sekä Pohjois-
Suomessa.

Haverin kaivosmäki olikin iso työ-
maa. Projektien aikana kunnostettiin
vanhoja, vuonna 1960 suljetun varsi-
naisen kaivoksen rakennuksia. Kaivok-
sen esineistöä ja valokuvia kerättiin
sekä historiaa pengottiin museotilois-
sa esitettäväksi. Projektien työvoima
saatiin kunnan työllistettävistä sekä
seurakunnan kuntoutusprojektilla ja
työnjohtajana hääri Juha saaden poruk-
kansa uskomaan kunkin omiin ky-
kyihinsä. Hänestä pidettiin. Yhteyden-
pitoa oli projektien jälkeenkin.

Projektit tulivat Haveri-yhdistyksel-
le, jonka piti hankkia myös omaa ra-
haa töihin. Eräänä rahantuojana oli
oma kesäteatteri. Ja kukapa muu kuin
Juha vastasi näyttämöiden ja lavastei-
den teosta, oli ne sitten rannan tuntu-
massa tai kaivosmäellä. Myöhemmin
teatteri erkani omakseen, mutta tapah-
tumia tuli tilalle. Järjestettiin kullan-
huuhdontakisoja parin muun yhdis-
tyksen kanssa. Kultaseminaarien järjes-
telyissä oli mukana GTK, mutta taus-
tavoimana edelleen Juha, kun tehtiin
rakennelmia ja katsomoita. Mieli pa-
loi tutkia vanhoja menetelmiä ja kos-
ka kaivos oli alkujaan rautakaivos, niin
vanhanaikaista raudansulatusta, olihan
Kyrösjärvessä järvimalmia ja alueella
vanhaa asutusta. Kokeet herättivät

Juha Laurén, in memoriam
huomiota myös seppien yhdistyksessä
ja seppäkurssilla. Oheen syntyivät rau-
tapäivät kokeiluineen ja esitelmineen.
Uusin kokeilu jäi nyt odottamaan uut-
ta toteuttajaansa.

Myös nykyisten konepäivien synty-
misen neuvonantajana oli Juha Laurén.
Kivikokoelman uudistamisen kanssa
yhteistyötä tehtiin Tampereen Kiviker-
hon kanssa, jonka parissa Juhakin kävi
esitelmöimässä. Kaivosoppaiden kou-
lutus oli myös Juhan käsissä. Hän itse-
kin opasti erilaisia alan ryhmiä ja vie-
railijoita.

Kaiken ohessa syntyi kirjallista ma-
teriaalia niin yhdistyksen omaan Kai-
vosmäki-kirjaan kuin kehitteillä ole-
vaan kaivoksen rautakautiseen histori-
aan liittyen. Museon uudistamisessa-
kin oli tullut esille se, mikä merkitys
Haverilla oli Tampereen teolliseen ke-
hitykseen, sillä tämän kaivoksen mal-
min perusteella synnytettiin Tampe-
reen masuuni. Myöhemmin vasta kul-
ta nousi merkitsevään asemaan.

Menet nyt sitten mihin paikkaan
hyvänsä kaivosmäellä, et voi välttyä
näkemästä Juhan kädenjälkiä. Oma
lukunsa on hänen restaurointinsa mö-
keistä ja kartanoista kirkkoon. Juhan
vaimo Tuija oli myös arkeologi.

”Setä” Jussi Hartoma
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P
ekka Suhonen on energinen
jyväskyläläinen kiviharras-
taja, jonka kiinnostus ko-
ruihin ja kivitöihin on al-
kanut jo 80-luvun loppu-

puolella. Kiviharrastus on ollut tärkeä
osa Pekan elämää jo useiden vuosien
ajan. Hän on kehittänyt ja rakentanut
kivikorujen työstöön tarvittavia konei-
ta, kehittänyt kivi- ja metallityöteknii-
koita, kerännyt kiviä, osallistunut pai-
kallisen kivikerhon, Keski-Suomen ki-
vikerho Korundin, toimintaan, opet-
tanut muita, ollut harras kullankaiva-
ja ja ollut aina valmis opastamaan ja
neuvomaan muita alan harrastajia.

Alun perin Pekan kiinnostus koru-
töihin alkoi 80-luvun lopulla paikalli-
sen opiston kivityö- ja korukurssilta,
jonne hän osallistui useamman vuoden
aikana. Hyvin pian hän al-
koi kuitenkin rakentaa omia
laitteitaan, kehittää oman-
laistaan tyyliä ja kokeilla roh-
keasti korujen tekemistä eri-
laisista luonnonmateriaaleis-
ta. Vuosien mittaan hän on-
kin kehittänyt monia uusia
tekniikoita ja laitteita, ja in-
nokkaasti kokeillut uusia ta-
poja toteuttaa koruideoitaan.
Vaikka valmiit korut voivat
vaikuttaa monimutkaisilta,
on niiden takana kuitenkin
selvä suunnitelma ja idea.

Valmistusta
kotioloissa
Nykyisin saa ostettua mo-
nenlaista laitetta ja apuväli-
nettä korujen tekemiseen,
mutta Pekan työtapoihin
kuuluu käyttää hyviä ja kes-
täviä peruskoneita ja soveltaa
saatavilla olevia työkaluja
monipuolisesti. Mikä on ny-
kyisin harvinaisempaa, lait-
teet, joita hän itse käyttää,

ovat itse tehtyjä ja monipuolisia omi-
naisuuksiltaan. Tämä antaa arvokkaan
opetuksen, ettei korujen valmistami-
nen ole aina laitteistosta ja työtiloista
kiinni, vaan koruja voidaan valmistaa
myös ihan kotioloissakin muutamilla
perustyökaluilla. Paikallisten kivihar-
rastajien parissa sanotaankin, että
“Muut tekevät mitä osaavat ja Pekka
tekee mitä haluaa”. Pekan töille on
ominaista käytettyjen materiaalien
monipuolisuus. Koruidean saatuaan ja
tehtyään siitä ensimmäisen piirroshah-
motelman, hän siirtyy hyvin nopeasti
itse tekemiseen.

Kivi-, puu- ja luutöissä aluksi ma-
teriaalikappale sahataan haluttuun
muotoon, jonka jälkeen materiaali kar-
kea- ja hienohiotaan itse tehdyllä taso-
laikalla. Tasolaikka on kooltaan ja

äänitasoltaan sopiva käytettäväksi jopa
kotona, joka mahdollistaa korujen teon
aina inspiraation iskiessä. Osien olles-
sa valmiina kootaan koru valmiiksi.
Riippuen alkuperäisestä ajatuksesta
töissä useimmiten yhdistetään kahta tai
useampaa materiaalia, mutta kuten
Pekka usein painottaa, on tärkeää, että
koru on myös käyttövalmis. Tämän
vuoksi kiviriipusten viimeistelyyn kuu-
luu olennaisesti sopivan nyörin puno-
minen esim. nahasta.

Olipa kyseessä puu, luu, nahka,
metalli tai kivi, aluksi täytyy löytää
idea, jota lähteä toteuttamaan. Monesti
jokin mielenkiintoinen yksityiskohta
esimerkiksi kivessä voi toimia alkuna
koko korulle, mutta toisaalta koruidea
voi syntyä myös jonkin muun korun
pohjalta. Hänen mielestään kiviharras-

tajien kannattaa kuitenkin
lähteä rohkeasti hakemaan
ja kokeilemaan oman tyy-
linsä löytämistä. Vuosien
mittaan Pekalle on kerty-
nyt, kuten kiviharrastuk-
seen melkein kuuluukin,
runsas kokoelma kiviä ja
muita materiaaleja, joihin
voi aina turvautua inspiraa-
tion iskiessä. Suosituin ma-
teriaali lienee kuitenkin
kivi.

Erityisen läheisiä Pekalle
ovat omat löydöt Lapin kul-
tavaltaukselta ja paikalliset
Keski-Suomen alueelta löy-
detyt kivet. Vuosien mit-
taan silmä on kehittynyt
löytämään sopivia kiviä oi-
keastaan mistä tahansa, jo-
ten korukiviä löytyy myös
arkisten kävelyreittien var-
relta. Toisaalta Pekka on
myös innokkaasti kokeillut
useimpia Suomen koruki-
viä ja kiviretket mm. Virta-
salmen, Eräjärven, Haapa-

Pekka Suhonen

Teksti Arto Lipponen. Kuvat Arto Lipponen ja Timo Laine

luonnon raaka-aineita arvostava koruntekijä

Pekka Suhonen
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 Pekka Suhosen suunnittelema Lapin
šamaani-kaulakoru, joka kuulema on suun-
niteltu Lapin šamaanille, kunhan semmoi-
nen tulee ensin vastaan. Titaanipohjaan
upotettuna Kittilän jaloserpentiiniä kvart-
silasin alla, nyörissä vihreää nefriittiome-
naa tavoittelee kiemurteleva hopeinen käär-
me granaattisilmillä.

Pekan töille on ominaista hyvä suunnittelu
ja rohkea tekeminen. Korusuunnitelmat ja
ideat kehittyvät pikkuhiljaa muistiinpano-
kirjan sivuille. Laitteet, joita hän käyttää
töissään ovat itsesuunniteltuja ja tehtyjä.

Kuudesta spektroliitikolmiosta koostuva koru on Pekan ensimmäisiä töitä, jossa hän kokeili,
miten kolmiomuoto toimii koruissa. Korun muoto ja rakenne on tehty korostamaan spektro-
liitin loistetta. Spektroliitin ongelmana on, että loiste näkyy vain yhdestä rajatusta kulmas-
ta, mutta tällä asetelmalla olipa katsojan kulma mikä tahansa jokin spektroliiteista antaa
aina loistetta.
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luoman ja Kuortaneen louhoksille ovat
lisänneet vaihtoehtoja. Toisaalta aktii-
vinen käynti Suomen kivimessuilla on
tuonut valikoimiin myös harvinaisem-
pia kiviä ja uutta jännittävää kivima-
teriaalia kokeiltavaksi.

Korukiviä, luuta
ja puuta yhdistellen
Pekka yhdistää koruissaan yleensä use-
ampia eri kiviä tai materiaaleja keske-
nään. Eräs mielimateriaaleista on eri-
laiset puut. Koivunpahka, pihlaja, loi-
mukoivu, raidanpahka ja visakoivu,
ovat vain muutamia mahdollisista puu-
materiaaleista, jotka yhdessä kiven
kanssa muodostavat korun. Kivi upo-
tetaan sopivaan puukappaleeseen po-
raamalla puuhun syvennys timantti-
reikäporalla ja kivi kaulataan hopearen-
kaalla. Lopuksi puupala viimeistellään
mehiläisvahapohjaisella puuvahalla.

Myös luu taipuu Pekan osaavissa
käsissä koruiksi. Hirven- ja poronluu,
sarvet ja jopa mammutti ovat löytäneet
tiensä hänen työpöydälleen ja taipuneet
erilaisiksi koruiksi. Hirven sääriluu on
eräs parhaimmista ja kestävämmistä
materiaaleista, jonka käsittely korun
materiaaliksi on helppoa. Tuore luu
keitetään pyykkipulverivedessä muuta-
man kymmenen minuutin ajan vettä
välillä vaihtaen, jotta saadaan rasva
poistettua. Lopuksi luun annetaan kui-
vua rauhassa.

Vuosien mittaan Pekan intohimo
korujen tekoon on johtanut useiden
satojen korujen ja kivikoristeiden val-
mistukseen. Hänellä itselleen on ker-
tynyt huomattava kokoelma, mutta
koska hän haluaa myös muiden naut-
tivan ja innostuvan korujen tekemises-
tä, ovat hyvin monet työt löytäneet
uuden kodin lahjoina ystävien ja su-
kulaisten luota. Onpa Pekalla tapana
valmistaa kivikoruja vuosittaisiin suku-
laisten pilkkikisoihin palkintoina.
Onneksi hän myös lähtee mielellään
näyttämään korujaan julkisesti, joten
koruja on saatu ihasteltavaksi yksityi-
sessä näyttelyssä ja paikallisen kiviker-
hon, Keski-Suomen kivikerho Korun-
din näyttelyssä syksyllä 2020, ks. juttu
Mineralia-lehdessä 1/2021. Lisää Pe-
kan koruja on nyt nähtävissä myös
Keski-Suomen kivikerho Korundin
nettisivuilla (www.kivikerhokorundi.fi
alasivulla Pekka Suhonen). 

Luu on hyvää materiaalia kaiverrustöille ja
monien luukappaleiden sisältä voi löytää eläin-
hahmoja. Pekka on kehittänyt tekniikan, jolla
hän voi itse tehdä luu- ja kivihelmiä.

Vasemmalla visakoivuun upotettuja ko-
rukiviä. Yllä visakoivupohjaan upotet-
tua paikallista Muuramen vihreää gra-
niittia.

Kivikoruja paikallisista Keski-Suomen kivilajeista. Hiottuja breksiakiviä sekä kaiverrettu-
ja kivikoruja. Onnenapila epidoottia; lumme on kerroskivi, jossa valkokvartsia ja tummaa
kiveä, keltainen mykerö on erikseen hiottu keltakvartsi.
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T A M P E R E E N  K E R H O N  T A P A H T U M I A

Topaasi
“tähtäimenä”
Viitaniemessä
Lauantaina 12.6.2021 oli vihdoinkin
koronan jälkeen ilo tavata kiviystäviä
Viitaniemen louhoksella Eräjärvellä.
Kivikerholaisia saapui paikalle runsain
määrin omin autoin ja kimppakyydein
eri puolilta Suomea, kuten Etelä-Poh-
janmaalta, Porvoon liepeiltä, Lahdes-
ta, Pirkanmaalta jne.

Kokoonnuimme aluksi Eräjärven
kivimuseolle, jossa Tarmo Grönqvist
esitteli museon kokoelmat ja kertoi Vii-
taniemen louhoksen historiasta.

Viitaniemen louhoksella ns. sudeet-
timonttu, josta yleensä on suurimmat
toiveet löytää topaasia, oli nyt isolla ko-
neella kaivettu melkein pikku vuoris-
toksi. Oli syviä “rotkoja” ja niiden vas-
tapainona viettäviä “rinteitä”, eli hie-
man vaikeakulkuista paikka paikoin.
Mutta myllätty louhos tuotti hyvän
tuloksen, tietääkseni liki kaikki löysi-
vät topaasia, nuorisokin. Parhaimman
pikku topaasikiteen (kuva alaoikealla)
taisi löytää Ida Huolman . Myös väy-
ryneniittiä moni löysi, itsekin nyt en-
simmäisen kerran. Vihreitä turmaliini-
kiteitä myös löytyi. (LH)




