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P Ä Ä K I R J O I T U S

:

Jokainen kivi
on tunnistamisen arvoinen

M

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

ineralian toimitukseen tulee jatkuvasti jut-
tupyyntöjä kivien tunnistamisesta. Tunnis-
taminen onkin kiviharrastuksen ydintä.
Kivikerhoilla on siinä nykyään merkittä-

vä rooli, sillä laitosten ja yliopistojen toimintaa on rajattu
entistä tiukemmin ydintoimintoihin. Niihin kiviharrasta-
jien auttaminen ei enää entiseen tapaan kuulu.

Tässä numerossa on katsaus tunnistamisen moniin mah-
dollisuuksiin. Tulevissa numeroissa kerrotaan lisää mine-
raalien ja kivilajien tunnistamisesta.

Hannu Viranto kirjoittaa korundien ja granaattien tun-
tijasta, elämäntaiteilija Pellervo Kankaisesta. Pelle oli kul-
tamaiden värikkäimpiä hahmoja, vaikka kullasta hänelle
riitti se, että tiesi missä sitä on. Korukivien etsinnästä hän
oli kiinnostunut ja opetti Hannullekin kuinka monissa
muodoissa korundit ja granaatit voivat Lapissa esiintyä.
Hannu Viranto tutustui Pelleen sattumalta paikallisessa
ravitsemusliikkeessä jo 1971 kun Hannu oli rakentamassa
saamelaismuseota.

Korundit tunnistetaan Lapissa hyvin, mutta milloin ky-
seessä on jalokorundi eli rubiini tai safiiri. Oliko myytti-
nen puolen kilon punainen rubiini puoli vuosisataa sitten
todellisuudessa punainen korundi. Ja mikä sen paino oi-
keasti oli. Tästä meille kertoo Aarne Alhonen gemmologi
Risto Kangasniemen uusien mittausten pohjalta. Suuret
korundit ovat yhtä ikimuistoisia kuin jättiläiskultahiput.
Nekin ansaitsevat tulla dokumentoiduksi.

Tulivuorten laavakivet kyllä tunnistetaan, sillä niitä tuo-
daan matkamuistoina aurinkorannoilta. Mutta ymmärre-
täänkö, millaisen uhkan tulivuoret ihmiselle todellisuudes-
sa aiheuttavat.

Tätä Jussi Hartoma pohtii kirjoituksessaan. Hän kysyy
nyt muun muassa, mikä todellisuudessa oli Pimeä keskiai-
ka ja mikä Suuri Olkivuosi.

Jussi Hartoma muisteli minulle työaikojaan mediatalon
toimituksessa, kun hän kirjoitti päivittäistä radiopakinaa.
Taskuissa oli aina jokunen pieni paperilappu tai useampi,
jossa oli aihe tai tokaisu tai työotsikko. Radiopakinan kes-
to oli yhden A-liuskan mittainen.

Jussi laski jälkeenpäin, että esimerkiksi yhden neljän
vuoden jakson aikana häneltä oli syntynyt tuhat pakinaa
kaiken muun radio- ja tv-työn lisäksi. Oman toimituksen
juttujen lisäksi Jussi teki Luonto-Suomeen suoria välähdyk-
siä. Jussin radiopakinat jatkuvat iloksemme Mineraliassa
Jussin jorinoina.

Koronasta huolimatta kesällä saatiin rajoitetusti järjes-
tettyä kiviretkiä ja tapahtumia sekä jopa messut Ylämaalla
ja Lahdessa. Vaikka kävijöitä ja myyjiä oli messuilla nor-
maaliaikaa vähemmän varsinkin ulkomailta, niin nähtiin-
pä taas, että kiviharrastus yhä on hengissä. Ja kävijät pääsi-
vät harjoittelemaan kivien tunnistamistaan käytännössä
kivimyyjien eläviä tarinoita kuunnellen.
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L

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

ajien tunnistaminen on
luontoharrastuksen ydintä.
Monet lintu- ja kasviharras-
tajat tunnistavat lajeja kuin
ammattilaiset. Ja näin olisi

hyvä olla myös kiviharrastuksessa. Yli-
opistojen ja tutkimuslaitosten rahoi-
tuksen tiukentuessa lajihavaintojen
kerääminen jää entistä enemmän har-
rastajien tehtäväksi, jolloin harrastajien
tunnistustaitojen merkitys korostuu.

Ennen kiviharrastajien tukena oli-
vat kivitohtori Martti Lehtinen ja
GTK:n aina avuliaat mineralogit ku-

tunnistamaan kiviä
ten Reijo Alviola, Seppo Lahti ja myös
minäkin. Marttia ei enää ole kanssam-
me kivimessuilla ja avuliaat mineralo-
gitkin ovat olleet jo vuosia eläkkeellä
toimistoiltaan ja kaukana laboratorion
käyttömahdollisuuksistaan.

GTK:n kansannäytetoimisto oli
vuosia kiviharrastajille tärkeä paikka
tunnistuksille, kunnes valtion säästöt
karsivat toimiston toimintaa. Kansan-
näytteiden halutaan tänä päivänä edis-
tävän todellista malminetsintää, siksi
tavalliset keräilynäytteet eivät enää
mahdu ilmaispalveluun. Korukivinäyt-

teet kyllä yhä kuuluvat kansannäyttei-
siin, mutta vain jos näytteen tunnista-
minen tukee kotimaisen korukivituo-
tannon käynnistämistä. Onneksi niitä
tunnistamassa on pätevä geologi ja
gemmologi Satu Hietala.

Maksullista tunnistuspalveluakin on
Suomessa kokeiltu, esimerkiksi Joel
Dyer on yrittänyt kaupata kiviharras-
tajille edullisia analyysejä ramanilla ja
muilla laitteilla. Ikävä kyllä vain muu-
tamat ovat niitä tilanneet, koska ehkä
ajatellaan, että kivien tunnistamisen
harrastuksen parissa pitäisi olla ilmais-

Sinäkin voit oppia

Virheistä oppii. Rutiilikvartsia muistuttava brasilialainen kivi ei ollutkaan kvartsia vaan väritöntä berylliä,
gosheniittia. Joskus sulkeumat voivat johtaa harhaan, vaikka usein ne helpottavat tunnistamista.
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ta. Silläkin on merkitystä, että analyy-
sejä tarvitaan vasta kun itse yrittää tun-
nistaa kiviä. Ainakin mineraaliharras-
tajat ovat Joelilta tarvinneet analyysejä
omien tunnistuksiensa tueksi.

Tutkimuslaitokset ja pienet kaupal-
liset laboratoriot tekevät nekin mine-
raaleista ja kivilajeista laboratoriomää-
rityksiä maksullisina tilaustöinä, usein
hinta vain kohoaa harrastajalle ja
pienyrittäjälle liian korkeaksi.

Kaveri vai laboratorio
On ensin järkevää miettiä, kuinka tar-
kasti kivi oikeastaan pitäisi tunnistaa.
Tunnistuksen varmuus liikkuu valistu-
neesta arvauksesta tieteelliseen tunnis-
tamiseen ja kaikkeen siltä väliltä. Tark-
kuuden kasvaessa vaikeus ja samalla
hinta kasvavat, sillä työhön tarvitaan
laboratoriotason laitteita ja yliopisto-
tason tutkijoita.

Kaveri voi auttaa ilmaiseksi ja ko-
keneen kivikaverin tunnistus voi olla

napakymppi. Mutta ei aina, ja siinä on
tunnistamisen ongelma. Tieteellisessä
julkaisussa tai väitöskirjassa esitettyjen
tunnistuksien pitää olla niin oikeita
kuin vain mahdollista. Myös malmin-
etsinnässä tunnistuksen laatu on rat-
kaisevaa, sillä etsintä on kallista. Kai-
voshistoriassa on ikäviä esimerkkejä
jopa todellisista huijauksista, varsinkin
kultakohteissa. Tuttu tarina (ei Lapis-
ta) on kultahippujen hierominen kivi-
näytteen pintaan.

Harrastuskokoelmakiven tunnista-
miseen voi riittää kokeneen kaverin
arvio, sillä kaikkia näytteitä ei ole jär-
kevää tunnistuttaa huippuluokan labo-
ratoriolaitteilla. Jos on löytänyt vaik-
kapa uuden korumateriaalin ja esiin-
tymän, niin sen tunnistaminen on eri
juttu. Tutkimusrahan anominen labo-
ratorio- ja maastotöihin sekä tarvitta-
vien lupien hankinta on lopulta hyvin
harvan tunnistustyön viimeinen työ-
vaihe.

Alkeista liikkeelle
Kivien alkeellisinkin luokittelu kivila-
jeihin ja mineraaleihin on käytännös-
sä vaikeaa. Graniitin ja gneissin jokai-
nen mieltää kivilajiksi, samoin kvart-
sin ja maasälvän ymmärretään olevan
mineraaleja. Mutta mitä jaspikset ovat?
Kotimaiset Kittilän jaspikset ovat geo-
logisesti kvartsiitteja eli kivilajeja. Jas-
piskvartsiitti on niille geologien hyväk-
symä termi. Tunnistamiselle tästä ei ole
ongelmia. Mikrokiteinen mineraali ja
kivilaji ovat onneksi tunnistettavissa
yksinkertaisin laittein.

Kivilaji tai mineraali? Kysymys on
harrastustunnistuksessakin tärkeä läh-
töpiste. Se on ensimmäiseksi opittava
ja harjoiteltava. Siitä voidaan edetä ki-
vilajien tarkempaan, syntytavan sisäl-
tävään luokitteluun sulasta kiteytynei-
siin magmaattisiin, muuttuneisiin
metamorfisiin ja kerrostuneisiin sedi-
menttikivilajeihin. Mineraalilajit luo-
kitellaan tavallisesti kemiallisen koos-

Kivien tieteellinen tunnistaminen vaatii kallista laboratoriotutkimusta ja koulutettua henkilökuntaa. Ylärivissä pyyhkäisyelektronimikro-
skooppi (Sari Lukkari) ja mikroanalysaattori (Lassi Pakkkanen). Alarivissä röntgendiffraktiolaitteisto (Mia Tiljander) ja polarisaatiomik-
roskooppi (Kari Kinnunen). Kuvat ovat ajalta, jolloin Suomen korukivet -kirjan näytteitä GTK:ssa tunnistettiin.

Mineralia_321_painoon.pmd 1.11.2021, 1:515



6 MINERALIA    3 / 2021

tumuksensa mukaan. Jo piikin varassa
voi päätellä, ovatko mineraalit pehmei-
tä karbonaatteja vai kovia silikaatteja.
Karkea luokittelu auttaa sekä kivilaji-
en että mineraalien tunnistamisessa
pikkuhiljaa eteenpäin.

Digikuvista tunnistaminen
Digiaikana kivikuvia lähetetään kave-
reille tunnistettavaksi sähköpostin liit-
teenä ja someen kommentoitavaksi,
jolloin monen harrastajan muistitieto
tulee kyselyissä näin hyödynnettyä.
Menettely on verrattavissa kerhojen
tunnistusiltoihin tai kivitohtorin vas-
taanottoon, kun kaveria pidetään jon-
kinmoisena asiantuntijana.

Ikävä kyllä luonnollisia ja tyypilli-
siä kuvia on kivistä tosi vaikea ottaa,
minkä huomaa kun yrittää löytää ku-
via julkaistavaksi. Suurin vaikeus ei ole
kuvaustekniikassa vaan siinä, ettei ku-
vaajalla ole riittävää tietämystä siitä,
mikä näytteessä on tunnusomaista.
Kivikuvaajan pitäisi tuntea kohteensa
yhtä hyvin kuin muotokuvaajan. Muu-
ten kuvasta ei tule näköistä ja tunnis-
tettavaa.

Kivikuvien ongelmat tunnistukses-
sa on huomattu esimerkiksi radion
luontoilloissa. Kivikuvista – sanallisis-
ta kuvauksista puhumattakaan – asi-
antuntijat uskaltautuvat vain harvoin
arvausleikkiin, mikä on hyvin ymmär-
rettävää. Riittämätön tieto kohteesta
tekee asiantuntijastakin helposti nar-
rin.

Sähköpostin liitteinä lähetetyistä
kuvista ja kuvaviesteistä voi vain har-
voin tunnistaa kiveä riittävällä varmuu-
della, mutta kiinnostavien näytteiden
valintaan digikuvat toisaalta sopivat
varsin hyvin. Tähän ratkaisuun GTK:n
Kansannäytetoimiston kännysovellus
on suunniteltu. Sillä pystytään seulo-
maan valtavasta vuosittaisesta näyte-
määrästä ne malminäytteet, joita on
mielekästä tutkia tarkemmin maastos-
sa ja laboratoriossa.

Tekoäly ei vielä toimi
Kivinäytteen tunnistus ei ikävä kyllä
vielä onnistu netin tekoälysovelluksil-
la. Kasvit, eläimet ja jopa ihmiskasvot
tekoäly tunnistaa jo hämmästyttävän
hyvin.

Kivinäytteiden ulkoasun vaihtelu on
keinoälylle (AI: artificial intelligence)

Lapin vermikuliitti on vaskoolin pohjan vedessä eräillä puroilla aivan kuin kultaa – aina-
kin ensikertalaiselle. Katinkulta on rapautunutta kiillettä kuten vermikuliittia tai rikki-
kiisua. Harvemmin se osoittautuu kullaksi.

Suurennuslasi eli luuppi on kivitunnistajalla
aina taskussa. Laadukas luuppi vastaa ero-
tuskyvyltään stereomikroskooppia. Sillä erot-
taa kullalla päällystetyn luonnon kuparihi-
pun aidosta kultahipusta.

Teräspiikki on tunnistajan yleistyökalu.
Kovuuden arviointi tulee alitajuiseksi kun
sen käyttöön tottuu. Jaden erottaminen peh-
meämmästä serpentiniitistä sujuu jopa kau-
komaiden katumyymälöissä. Itse käytän
karbidi- tai timanttipiikkejä myös kovem-
pien mineraalin viirun värin määrittämi-
seen posliinipalan sijaan.

Gemmologiset laitteet auttavat tunnistamisessa. Varsinkin refraktometri on käyttökelpoinen
viistekivien taitekertoimien määrittämiseen. Värisuotimet ja spektroskooppi olivat ratkaise-
via ensimmäisten Lapin rubiinien tunnistamisessa.
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vielä liikaa. Olen kokeillut useita AI-
tunnistusohjelmia erityyppisillä kivi-
näytteillä ja Googlen kuvahakutoimin-
toja omilla kuvillani. Ohjelmat tunnis-
tavat vain myllytetyt tavallisimmat
korukivet. Tämä ilmeisesti johtuu sii-
tä, että ohjelmat käyttävät netin kuvia
tietopankkina tekoälyn opettamiseen
samankaltaisten kuvien tunnistukses-
sa. Ja tavallisista korukivistähän netis-
sä kuvia riittää! Samasta syystä myös
timanttikuvat AI tunnisti hyvin. Mut-
ta ei raakatimantteja muistuttavia pie-
niä kvartsirakeita. Nekin ohjelma tun-
nisti timanteiksi.

Retkeilijän kiviopas on e-kirjana
netissä, ja siinä on perinteiset kaaviot
tunnistamiseen. Metson ja GTK:n laa-
tima Kivikone puolestaan on näiden
perinteisten kaavioiden digitaaliversio.
Sitä on hauska käyttää ja toivottavasti
se innostaa lapsia perinteisiä kirjoja
paremmin kivien maailmaan.

Kivinen tunnistajan polku
Kuten missä tahansa taidossa, myös
tässä harjoitus tekee mestarin. Kivien
tunnistuksesta järjestetyt kurssit anta-
vat pohjan menetelmille ja työvälinei-

den käytölle. Mutta tärkeintä on in-
nostuksen herääminen, sillä kivien tun-
nistaminen vaatii kärsivällisyyttä ja ai-
kaa. Musiikki-instrumentin opiskelun
on arvioitu vievän tuhansia tunteja.
Sama pätee kivien tunnistamiseen, jos-
sa kivilaji ja mineraali kerrallaan ede-
ten kokemus kyllä vähitellen kasvaa ja
tunnistukset muuttuvat varmemmik-
si.

Jokaisella on oma polkunsa kivien
parissa, mutta mielestäni tunnistami-
nen voisi olla osa harrastusta. Eräille
se voisi olla jopa harrastuksen kiinnos-
tavin puoli, ja useille onkin. Oma tari-
nani kivien tunnistamisen parissa sisäl-
tää monta tyypillistä kehityskulkua,
joita voi seurata.

Ensimmäinen ja ainokainen keino-
ni lapsena ja koulussa oli kivien näyt-
täminen enemmän tietäville. Kirjaston
kirjat ja silloisen GTK:n Kivimuseo
olivat seuraava askel oppimisen tiellä,
koska kivikerhoja ei Suomessa vielä
tuolloin ollut, netistä ja Googlesta pu-
humattakaan. Kirjojen ohjeilla raken-
telin ominaispainon mittaamiseen
vaa’an, kovuustikkuja sekä vanhasta
lääkärin mikroskoopista kiviin sovel-

tuvan polarisaatiomikroskoopin. Mik-
roskooppinäytteitä varten opettelin
hiomaan ja kiillottamaan pieniä ohui-
ta kivilevyjä.

Lopulta pääsin yliopistoon opiske-
lemaan geologiaa ja mineralogiaa.
Aluksi kivien tunnistaminen oli laajo-
jen opetuskokoelmien läpikäymistä ja
tenttimistä. Tämän päälle muistiin las-
tattiin uuvuttava määrä teoreettista ai-
neistoa kivien synnystä ja muuttumi-
sesta. Ja tenttejä tenttien päälle. Vuo-
sien päästä pääsin tutustumaan yliopis-
ton kehittyneempiin tunnistuslaittei-
siin, joita olivat röntgendiffraktio, pet-
rografinen hietutkimus ja kemiallisten
analyysien teko silloin vielä käsityönä
märkäkemiallisesti koeputkilla ja huh-
mareilla. Yliopistosta valmistuttuani
pääsin töihin Otaniemeen GTK:n mi-
neraalitutkimusten ryhmään.

Kiviharrastajan tunnistustavat kui-
tenkin seurasivat työkalupakissani
koko työurani yli 40 vuoden ajan. Tun-
temattoman kiven vaihtoehtojen etsin-
tä yksinkertaisin menetelmin isosta
näytemäärästä oli minun salainen asee-
ni, sillä kaikkia näytteitähän ei voinut
edes silloin GTK:ssa tutkia elektroni-

Kivikappelissa on Seppo Lahti opettanut vuosia kerholaisille gemmologisten laitteiden käyttöä. Lahjakas kivietsijä Risto Vainio kuuntele-
massa arvioita uusista löydöistään.
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mikroskoopeilla ja röntgensäteillä.
Onneksi työaikanani GTK ja esimie-
heni suhtautuivat myönteisesti myös
kiviharrastajien näytteiden tunnistami-
seen muun työn ohella. Niiden koet-
tiin mainostavan geologiaa ja parhaas-
sa tapauksessa tuovan esiin uusia yllät-
täviä arvoaineksia maastamme. Rubii-
neja ja safiireja löytyikin näin ensi ker-
taa Suomesta, sekä harvinaisia meteo-
riitteja.

Opetus, jos sellaista tästä löytyy, on
mielestäni se, että jokaisen kannattaa
opetella tunnistamista ainakin jossain
määrin. Jos minäkin aloin siinä vähi-
tellen kehittyä, niin kyllä sinäkin.

Gemmologien
laitteet avuksi
Gemmologiset laitteet havaitsin hyö-
dyllisiksi jopa parhaimpien laborato-
riolaitteiden lisänä. Niiden käyttöä olin
opiskellut omatoimisesti kirjallisuudes-
ta. Olin aikoinaan joitakin vuosia Eng-
lannin gemmologisen seuran harrasta-
jajäsenenä, vieläpä Herbert Tillanderin
suosittelemana, mutta omatoiminen
opiskelu sopi minulle parhaiten.

Varsinkin jalokivirefraktometri on
yllättävän tehokas ja edullinen laite
myös tavallisten mineraalien tunnista-
miseen. Kotilaitteilla hion mineraali-
siruun pienen tasaisen pinnan ja kiil-
lotan sen hienoimmalla (yleensä venä-
läisellä) timanttitahnalla. Joissakin mi-
neraaleissa kuten oliviiniryhmän mine-
raaleissa refraktometri on tunnistukses-
sa jopa yhtä toimiva kuin miljoonaluo-
kan mikroanalysaattori. Muita suosi-
teltavia gemmologien laitteita tunnis-
tukseen ovat laadukas suurennuslasi
(10x timanttiluuppi), dikroskooppi,
värisuotimet kuten Chelsea, optinen
spektroskooppi ja lämpötesteri mah-
dollisiin raakatimantteihin. Piikit ikä-
vä kyllä eivät kuulu gemmologiseen
tunnistukseen.

Itse käytin gemmologisia laitteita
ahkerasti GTK:n labratöissäkin, sillä ne
auttoivat karsimaan kalliita laitemää-
rityksiä. Kaikista näytteistä ei sen ta-
kia tarvinnut pyytää laboratorioanalyy-
sejä edes kiviharrastuksen villeinä vuo-
sina.

Gemmologiset laitteet ovat labora-
toriolaitteisiin verrattuna edullisia,
mutta kallista koulutusta ne vaativat.
Suomen gemmologisen seuran järjes-

Kivikerhot ovat vuosikymmeniä järjestäneet tunnistusiltoja. SJHY:n kerholla Helsingin
Lönnrotinkadulla Reijo Alviola oli odotettu vierailija mineralogin tunnistusvälineineen:
mikroskooppi, piikki ja happopullo sekä valtava kokemus.

Kivimessujen merkitys on korostunut kivituntemuksen jakamisessa. Veikko Helpin myynti-
pöydät luotettavine löytöpaikkatietoineen olivat viime vuosiin saakka kuin laaja opetusko-
koelma.
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tämät kurssit ovat suositeltavia. Ne
nopeuttavat oppimista, joka muuten
kestäisi kirjoista opiskellen paljon kau-
emmin. Vaikka tavanomaiset gemmo-
laitteet eivät anna tunnistuksiin tieteel-
listä varmuutta, ne usein ovat tarkoi-
tukseensa riittäviä.

Mainittakoon, että SJHY on hank-
kinut kerholleen Kivikappeliin gem-
mologisia laitteita jäsenistön käyttöön.
Seppo Lahti on kouluttanut viistehio-
jia laitteiden käyttöön, ja samaa kan-
nattaisi miettiä muissakin kerhoissa.
Tampereellahan on jäseninä gemmo-
logeja, jotka voisivat kouluttaa laittei-
den käytössä.

Löytöpaikka avaimena
Tärkein tieto tunnistamisessa yllättää
monet, sillä se ei ole väri tai jokin ek-
soottinen ominaisuus; se on yksinker-
taisesti näytteen löytöpaikka.

Ilman tietoa löytöpaikasta näyte on
tieteelle arvoton. Mikä tahansa kivi
voidaan tunnistaa ja nimetä kunhan
tehtävään on tarpeeksi aikaa ja rahaa,
mutta löytöpaikkaa ei pystytä varmuu-
della laboratoriossa määrittämään kuin
vain harvoissa tapauksissa.

Tunnistamisessa löytöpaikka on
avain esiintymästä jo tunnistettuihin
mineraaleihin ja kivilajeihin. Löytöpai-
kan kivilajien syntytavasta puolestaan
saa vihjeitä esiintymässä olevien vielä
tuntemattomien mineraalien etsintään.
Mineraalit esiintyvät tietyn kivilajin
yhteydessä tiettyinä seurueina hieman
kuin sienet tiettyjen puiden seurassa.
Laboratoriotöissä tämä tieto rajaa rat-
kaisevasti vaihtoehtoja, jolloin työ no-
peutuu.

Myös irtokivien löytöpaikka on tun-
nistamisessa tärkeä. Sorakivienkin tun-
nistamisessa auttaa kun on tietoa nii-
den kulkeutumissuunnasta. Kartat kal-
lioperästä ja mannerjäätikön liikunta-
suunnasta antavat vihjeitä vaihtoeh-
doista. Jos löytö on purjelaivojen pai-
nolastimaasta, niin tämä tieto laajen-
taa löytöpaikat ja mahdolliset kivilajit
puoleen maapallon satamarannoista.

Kiviharrastajan näytteet ovat mo-
nesti messuilta hankittuja ja kiviliik-
keistä kaukomailta. Löytöpaikoista ei
kaukomaiden myyjillä useinkaan ole
tietoa, tai siihen ei voi luottaa. Koru-
kivellä tai kiteellä on tietenkin oma
materiaaliarvonsa, mutta keräilijälle

tieto löytöpaikasta on tärkeä. Koruki-
vissäkin sillä alkaa nykyään olla kysyn-
tää, sillä veritimanttien tapaan koru-
kivetkin voivat olla epäeettisesti tuo-
tettuja.

Virheistä oppii parhaiten
Virheitä ei pidä pelätä ja hävetä. Niis-
tä oppii parhaiten. Virhe ja sen selviä-
minen jää mieleen paljon paremmin
kuin onnistuneet tunnistukset. Samalla
muistiin jää tuo kyseinen mineraali tai
kivilaji todella elävästi loppuelämän
ajaksi.

Puolivuosisataa sitten ostin Stock-
mannin tavaratalon järjestämästä en-
simmäisestä raakajalokivien myynti-
näyttelystä mielestäni upean rutii-
likvartsin Brasiliasta. Vuosikymmeniä
myöhemmin näytin sitä monille kivi-
kavereille. Lopulta yksi heistä jäi ihmet-
telemään, onko kivi tosiaan kvartsia.
Tarkistin määrityksen refraktometril-
lä. Yllätys oli suuri kun kivi olikin vä-
ritöntä berylliä, gosheniittia. Myynti-
näyttelyn kokoajakin oli erehtynyt ki-
ven suhteen. Sen jälkeen kaikki kvart-
sitkin on tullut tarkistettua moneen
kertaan. Luumäen beryllikaivoksen

Messuilla tosin kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Outoa turkoosia. Näin Vesa Tenhivaara mietti Ylämaan kesän messuilla, ja pyysi minua ne
tunnistamaan. Kivi paljastui taitekertoimien perusteella magnesiitiksi. Kauppanimi tällä kivellä on turkoniitti. Sillä tarkoitetaan värjät-
tyä magnesiittia tai howliittia.
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tutkimusten aikaan beryllin ja kvart-
sin erottaminen tuli tarpeeseen.

Kivikerhojen
kasvava merkitys
Tieteellisesti luotettava määritys vaatii
taitoa ja laboratoriolaitteita. Monista
eri mineraaleista rakentuvien kivilaji-
en tunnistaminen vaatii polarisaatio-
mikroskooppia ja paperinohuiden leik-
keiden eli hieiden valmistusta. Mine-
raalit puolestaan tunnistetaan labora-
toriossa röntgendiffraktiolla ja elektro-
nimikroskoopin kemiallisella analytii-
kalla. Uusien mineraalien tunnistami-
seen nämäkään huippupelit eivät riitä
vaan pitää olla laitteet näytteen hilan
eli nanotason arkkitehtuurin määrittä-
miseen.

Kiviharrastajan tunnistuspulmat ei-
vät onneksi useimmiten edellytä huip-
pulaboratoriota. Kiviharrastaja on kui-

tenkin kasviharrastajaa huonommassa
asemassa, sillä useimpien kivien ulko-
asu on kovin vaihteleva. Mineraali ki-
vilajissa on usein erilainen kuin sama
mineraali kidesikerössä. Kasvit ja eläi-
met pystyy ulkonäöltä johonkin tasoon
asti tunnistamaan ilman DNA-teste-
jä, mutta näin ei ole kivien osalta asia.

Kivien tunnistamisen opettelu vaa-
tii vuosia ja on ymmärrettävää, että
kaikki eivät siihen innostu. Tunnistuk-
sia voi tietenkin teettää laboratoriois-
sa, jos siihen on valmis käyttämään
rahaa. Edullisempienkaan tunnistus-
palvelujen tarjonta ei ikävä kyllä silti
ole saanut riittävää kysyntää.

Mielestäni ratkaisu olisi kerhojen
oma panostaminen kivien tunnistuk-
seen, ja näin on jo muutamissa kerhois-
sa menetelty. Sopiva toiminta voisi syn-
nyttää kuhunkin kerhoon omat kivi-
tohtorinsa muiden avuksi. Hyvä esi-

merkki tästä on Tampereen kerhon
Jukka-Pekka Lehtinen, jonka tunnis-
tustaitoihin pajalla kerholaiset luotta-
vat.

Itse olen havainnut kivimessut erin-
omaiseksi paikaksi opetella tunnista-
maan itselleni uusia kiviä. Myyjät ker-
tovat mielellään tietonsa pöytänsä ki-
vistä ja usein ne aika hyvin pitävät paik-
kansa. Museoihin verrattuna messuil-
la käydyt keskustelut myyjien kanssa
jättävät kivistä pysyvämmän muistijäl-
jen ainakin minulle, eikä messuilla tar-
vitse hillitä äänentasoaan tai innostus-
taan kuten museoissa. Samalla päivän
sosiaalisten kontaktien kiintiö tulee
täytettyä samanmielisten hyvässä seu-
rassa. 

Sorakuoppakivet ovat itselleni tärkeitä kivilajitunnistuksen harjoitteluun. Sorakuopissa on luonnonkeräämä kokoelma paikallisia kivilaje-
ja ja harvinaisuuksia kauempaa. Kädessä kiviä Salpausselältä Lohjan seudulta. Hiekkakivet ja porfyyrit ovat kulkeutuneet jääkauden
aikana yli parisataa kilometriä.
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Metropoliitta
Arsenin maalaama
Jumalanäiti
tiennäyttäjä -ikoni,
jossa lapis lazulia
on neitsyt Marian
viitassa. Kuva:
Petter Martiskainen

OHUET KULTALEHDET
OVAT TANKAVAARAN
LÄHIJOKIEN KULTAA
Mineraliassa nro 2/2021 sivulla 18
kerrottiin, että kultaajamestari Raimo
Snellman valmistuttaa lehtikultaa
Lemmenjoelta vaskatusta kullasta.
Snellman itse ilmoitti myöhemmin,
että ne valmistetaan Tankavaaran lähi-
jokien kullasta. Toimitus pahoittelee
virhettä.
   Ikonimaalarit käyttävät lehtikultaa
ikoniensa kultauksessa (tausta, säde-
kehät). Kultalehdet ovat pieniä 5 x 5
cm kokoisia, seitinohuita lehdykäisiä.

Mineraliassa nro 2/2021 kerrottiin sivulla 23, että arkkipiispa Arseni
on käyttänyt luonnon ultramariinia eli lapis lazulia eräissä maalaamissaan
ikoneissa. Arvoasemaltaan Arseni on metropoliitta, ei arkkipiispa.
Toimitus pahoittelee virheittä.

OIKAISUJA

METROPOLIITTA ARSENIN MAALAAMA IKONI

Kokouskutsu
Tampereen Kivikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään

perjantaina 26. marraskuuta 2021 klo 18 Tampereen Taivaltajien
kokoustiloissa, Kortelahdenkatu 10-12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle yhdistyksen
säännöissä määrätyt asiat.

Kahvitarjoilu kokouksen päätyttyä.
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K
un kullankaivaja huomaa
vaskoolissa, rännissä, lapios-
saan tai montun pohjalla
ison kultahipun tai kauniin
jalokiven, hän nappaa

sen kouraansa. Aivoissa käy kova
kuhina, silmien näkemää joutuu
sulattelemaan muutaman sekun-
nin. Joskus löytöhetki tai ensikos-
ketus jonkun muun löytöön syö-
pyy lähtemättömästi mieleen.
Tässä muutama ikimuistoinen
tähtihetki vuosikymmenten var-
relta.

”PUOLEN KILON
RUBIINI”
Syksyllä 1974 olin matkalla Lem-
menjoelle postiautolla Ivalosta.
Unohduin Inariin Otsamon baa-
riin hörppimään olutta. Kokko-

Teksti: Aarne Alhonen

Heikki, jonka tunsin vain lehtikuvis-
ta, ehdotti majoittumista matkustaja-
kotiin ja matkan jatkamista aamulla.
Huonetoverikseni sattui jäyhän oloi-

nen vähän vanhempi mies. Kun pu-
heeksi tuli kulta ja jalokivet, hän laski
kämmenelleni litistyneen munan muo-
toisen punaisen kiven. En heti usko-

nut silmiäni; olin kaksi vuotta lu-
kenut jalokivioppia kultaseppä-
koulussa ja tunnistin kivessä hel-
menvaaleat kasvujuovat ja terä-
vät 60 asteen kulmat. Mutta kun
ne koulun näytekivet olivat kor-
keintaan sormenpään kokoisia ja
tämä kivi peitti melkein kämme-
neni!

Vuonna 1982 haastattelin
Lemmenjoen Puskuojalla Niilo
Raumalaa ja kirjoitin muistiin
tarinoita hänen löydöistään. Täs-
sä on ison rubiinin tarina.

”Kevättalvella 1960 Nipa
hiihteli Kaarreojalla. Rännityska-
sat pistivät pälvinä esiin hanges-

Aarne Alhosen Puskun Kultasafiiri-kaivoksen laadukkaim-
mat korundit 9 ja 6 mm. Näkösyvyys on kummassakin alle
1 mm eli alle jalokorundin rajan. Kuva: Kari Kinnunen

Kullan ja korundin kosketusKullan ja korundin kosketus

Aarne Alhosen Puskun Kultasafiiri-kaivokseltaan löytämiä kookkaita korundeja. Mittajana on 1 cm. Kuva: Kari Kinnunen
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ta. Yhden kasan huipulla oli
kuin asetettuna 450 grammaa
painava rubiini. Alueella oli
edellisenä syksynä liikkunut ko-
rundinetsijöitä, tupakantum-
peista Nipa tunnisti miehet
Kokko-Heikiksi ja Keuru-Vil-
leksi. Kiveä oli ehkä pidetty kä-
dessä, käännelty, katseltu ja ih-
metelty, lopulta hylätty.

Kivi oli luultavasti hylätty,
koska siinä ei ollut korundille
tyypillistä kidemuotoa, vaan se
oli sileä, litistyneen munan
muotoinen. Korundiksi se oli
liian suuri, ja väri oli syyshämä-
rässä ehkä näyttänyt mustalta.
Kivi oli hylätty hematiittimöh-
käleenä, joita rännityskasoissa
on runsaasti. Nipa kertoi raha-
pulassaan kanittaneensa kiven
Martti Koivistolle, joka muutti
Ruotsiin, eikä Nipa ole perään
huudellut.”

Gemmologi Risto Kangasniemi
soitti minulle Tampereelta 8.11.1995
ja kertoi Martti Koiviston kuolleen
10.10.1995 Ruotsissa, josta kivi oli
toimitettu hänelle tutkittavaksi. Risto
ilmoitti kiven mitoiksi 94 x 65 x 41
mm. Se painaa 370,3 grammaa, mut-
ta ”siitä ei hyvällä tahdollakaan löydy
optista kromin spektriä.” Värin on il-
meisesti antanut rauta. Kivi ei samea-
na sovellu viistehiontaan. Jos se läpäi-
sisi valoa paremmin, olisi se vaalean-
punainen safiiri.

Ensikosketuksestani jättikorundiin
on kulunut pian puoli vuosisataa,
mutta vielä voin tuntea kiven painon
kämmenelläni ja mielikuvitus lähtee
lentoon; onko siinä silkkiä, mikä on c-
akselin suunta, sulkeumarakenne? Vil-
leimmissä fantasioissa se voisi pyörö-
hiontaisena olla yli tuhannen karaatin
pinkki tähtisafiiri... jäänee haaveeksi
poronlavan kokoisen kultahipun ja
nyrkinkokoisen rubiinin kanssa.

Seuloin vuosina 1974–2017 kym-
meniä tuhansia korundeja, koot muu-
tamasta millistä sormenmittaisiin.
Kaikki muut värit olen tavannut, vain
keltainen ja vihreä puuttuvat. Valtaosa
kivistä on sameita, sulkeumaisia ja la-
mellirakenteen vuoksi vaikeita hiojal-
le. Pieni osa kivistä on kuitenkin kau-
niita kokoelmakiviä tai hiontaan sovel-
tuvia, jopa Lapin tähtiä taitavan hio-
jan työn tuloksena. Mutta ikimuistoi-
nen ensikosketus ”puolen kilon rubii-
niin” 1974 jättää varjoonsa kaikki
muut.

ULVOTAAN YHDESSÄ
Olimme vaimoni Sirkka-Liisan kans-
sa vuosikausia seuloneet korundeja ja
granaatteja Nipan vanhoista rännitys-
kasoista, kun huomasimme seulassa
muutaman pienen kultahipun. Osa
kullasta oli karannut Nipalta savikim-
paleitten sisällä ja hautautunut ränni-
tyskasoihin, joissa talven pakkaset ja
kesän vesisateet olivat hajottaneet sa-
vipaakut; kulta jäisi nyt rihloihin, jo-
ten päätimme lapioida maat rännin
kautta seulaan.

Heinäkuussa 1983 osui lapioni ra-
pakallioon juntattuihin kahteen koivu-
paaluun; Nipan rännin kannatuspuk-
ki? Hyvällä tuurilla rännin suu, johon
karannut kulta rikastuu muitten ras-
kaitten mineraalien seuraksi. Lapioin

Nipa Raumalan löytämä 370,3 gramman punainen korundi. Lapin korundiksi kivi on
harvinaisen pyöristynyt. Kuvat korundin eri puolilta oikealla ja vasemmalla laidalla voi-
makkaalla kohdevalolla. Tässä kuvassa korostuu korundin vyöhykkeisyys. Alhaalla oikealla
tämän punaisen korundin uv-fluoresenssin spektri, jossa ei erotu kromin viivoja. Kuvat:
Risto Kangasniemi F.G.A.

Matti Koiviston huuhtojakuva. Kehystettynä Juhani
Lehtisen kotona. Kuva: Risto Kangasniemi F.G.A.
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raskaat maat ränniin, suljin veden ja
kurkkasin ylimpään rihlaan, jossa le-
päsi rautahiekan seassa kaunis kolmen
gramman hippu! Painoin hipun kump-
panini kämmenelle ja kysyin: ”Miten
tätä juhlitaan?” Sirkka-Liisa vastasi:
”Ulvotaan yhdessä!” Sitten me ulvoim-
me ”auuuuuuuuuu...” tunturiin kuin
sudet.

Hipun ei tarvitse olla iso ollakseen
ikimuistoinen. Myöhempinä vuosina
löysimme vanhoista rännitysmaista
monia parigrammaisia ja isompiakin,
kaksi suurinta painoivat 17grammaa ja
38 grammaa, joista jälkimmäinen an-
saitsee oman lukunsa.

LUMIKKI,
LEMMENJOEN
KAUNOTAR

Elokuun 29. päivänä 1988 kaivoin
vanhoja rännimaita paikassa, josta
Nipa oli löytänyt 103-grammaisensa
vuonna 1954. Kannoin savista ja rau-
taista maata ränniin ja Sirkka-Liisa seu-
loi ränninsuuta. Välillä hän hylkäsi seu-
lan ja upotti kätensä kuohuvaan rän-
ninsuuhun toivoen pyydystävänsä ko-
rundin suoraan sormiinsa. Äkkiä kuu-
lin huudon: ”Ei voi olla totta!” Sirkka-
Liisan kämmenellä oli äärettömän kau-
nis kullasta ja valkoisesta kvartsista
breksiamaisesti muodostunut kimpa-
le, jonka painoksi punnittiin 38 gram-
maa.

Hippu oli mennyt Nipalta yli ja
meni minultakin ja olisi taas hautau-
tunut rännitysmaihin, ellei vaimoni
olisi napannut sitä niskasta kiinni. Se
on siis kahdesti karannut rännistä.
Tuollainen hippu ei liki 4-senttisenä
mahdu tuuman kulmaraudoista teh-
tyyn rihlaan, jossa rihlojen välitkin ovat
tuuman, eikä sen ominaispainokaan
huokoisena ja kvartsipitoisena ole lä-
helläkään tiiviin kullan ominaispainoa.

Nimen ”Lemmenjoen kaunotar”
hipulle antoi Kalevan toimittaja Hele-
na Sahavirta. Professori Herman
Stigzelius esitteli hippua tiedotustilai-
suudessa Helsingissä ja ilmeisen spon-
taanisti risti sen ”Lumikiksi”, koska
hipun kvartsi on lähes valkoista.

ENNÄTYSHIPPU ROOPE
Lemmenjoen kultakesä 2002 oli taka-
na, paluu kultasepän työpöydän ääreen

Rännityskasojen aarteita, 3-grammainen vasemmalla pani löytäjänsä ulvomaan. Kuva Aarne
Alhonen

38-grammainen ”Lumikki, Lemmenjoen kaunotar” karkasi Nipalta 1954 ja Arskalta 1988,
mutta Sirkka-Liisa nappasi talteen. Lumikin seuralaiset, 17- ja 6-grammaiset hiput ovat
myös rännityskasoista löytyneitä. Kuva: Matti Lång
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edessä. Kullankaivaja Risto Mäläskäl-
tä oli tullut paksu pehmustettu kirje;
näitähän olin availlut 1970-luvulta al-
kaen lukemattomia. Sisältö oli yleensä
muovipussillinen hippuja, 100–200
kappaletta, painoa yhteensä parisataa
grammaa, lähetekirjeessä väljä ohje:
”Tee näistä riipuksia ja korviksia”.

Mutta nyt avatusta kuoresta työ-
pöydälleni putosikin kolahtaen yksi
ainoa iso hippu ja ohje tehdä siitä rii-
pus. Tutut työvaiheet; tulistus kaasu-
liekillä punahehkurajalle, typpihappo-
kylpyyn pariksi päiväksi, pikkulenkin
ja kapean kolmiolenkin valmistus ja
juotos, uusi kylpy laihassa rikkihapos-
sa, ”tömäytys” vetyperoksidilla ja kali-
umsyanidilla, lenkin kiillotus, pesu....
näitähän olen tehnyt kymmeniä tuhan-
sia kertoja.

87-grammainen Roope lienee suu-
rin koruksi tehty hippu Suomessa. Se
on litteä, muodoltaan kauniin kolmio-
mainen, pinnassa sopivasti särmää,
veistoksellisuutta. Ja kuten melkein
kaikissa litteissä hipuissa, tässäkin on
luonto määritellyt oikean ja nurjan
puolen; hippu on vuosimiljoonia
maannut mahallaan hiekkavuoteellaan
ja selkäpuoli on ollut alttiina kulutta-
ville tapahtumille.

Mutta se kolaus! Kun katson Roo-
pen kuvaa, melkein kuulen sen taas
putoavan kuorestaan työpöydälleni.

Risto Mäläskän 87-grammainen Roope lienee Suomen suurin koruksi tehty
kultahippu. Kuva: Antti Alhonen

Kyllä näihin luonnon muovaamiin pie-
noisveistoksiin syntyy selittämätön
tunneside; ei sellaista tunnetta herätä

teollisesti tuotettu, persoonaton hark-
kokulta, joka on meille kultasepille raa-
ka-ainetta kuten jauhot leipurille. 

“Melkein rubiini”, tuumi Aarne Alhonen vuonna 2016 rännistään poimimasta kivestä. Kuva: Sirkka-Liisa Alhonen
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N

Teksti: Hannu Viranto

LAP IN  KUL LAN  L EGENDAT:

äin kuvaa Arvo Ruona-
niemi, alias Tiera kir-
jassaan ”Kultahippuja
kultamailta” Pellervo
eli Pelle Kankaista. Eri

kirjailijoiden luonnehdintoja hänestä
ovat elämäntaiteilija, elämänfilosofi,
boheemi, luonnonlapsi, luonnoneläjä,
komea viikinkihahmo.

Heikki Kokko, Pellen aikalainen,
Lapin Kullankaivajain Liiton pitkäai-
kainen puheenjohtaja toteaa elämä-
kertakirjassaan ”Heittiön vaellus” Pel-
len kuuluneen kultamaiden värikkäim-
piin persooniin. Vaikka ei Pellen kai-
vukuutioissa eikä kaivun kultamääris-
sä ole kehumista, hänen on tunnustet-
tu olleen Lemmenjoen legenda ja osa
kultahistoriaa. Pellen tarinaa Tieran
kirjojen lisäksi on kuvannut myös kir-
jailija Seppo J. Partanen useissa kirjois-
saan. Yhteistä on Pellestä annettu elä-
mänmyönteinen näkemys, jota värit-
tävät hänen luonnonvaraista elämän-
tapaansa kuvaavat lukuisat hyväntah-
toiset tarinat.

Ruotsalainen, Pohjoiskalotin mer-
kittävistä persoonista kirjoittanut kir-
jailija Hans Lidman nosti Pellen perä-
ti kirjansa ”Pohjoiskalotin ihmisiä”
kansikuvaksi. Kirja ilmestyi alun pe-
rin ruotsinkielisenä vuonna 1966.

Kotkan poikia
Pellervo Kankainen syntyi 1910 Kot-
kassa varakkaan kiviveistämön omista-
jan perheeseen. Hänen toivottiin ryh-
tyvän maanviljelijäksi. Oppikoulun
jälkeen Pelle kävikin Multialan maan-

Kankaisen Pelle
teki elämästään filosofian

Pelle Kankainen komeilee kirjailija Hans Lidmanin vuonna 1969 suomenkielisenä ilmesty-
neen ”Pohjoiskalotin ihmisiä” -kirjan kannessa. Kuva: Hans Lidman

ja filosofiasta elämänsä
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viljelysopiston. Häntä varten hankit-
tiin jopa maatila. Työskentely sidotus-
sa työssä maatilalla tai isänsä kiviveis-
tämössä ei levotonta sielua innostanut.
Pohjois-Amerikan intiaanien ja turkis-
metsästäjien elämäntapa kiinnosti.

Jo kouluaikana hän karaisi itseään
nukkumalla ulkorakennuksen lämmit-
tämättömällä ullakolla ympäri vuoden.
Pelle tunnetaan Kotkassa pitkistä uima-
ja souturetkistään hyisellä merellä. Ta-
voitteena oli valmistautua elämään
Lapin erämaissa. 18-vuotiaana hän teki
ensimmäisen Lapin-matkansa parin
kaverinsa kanssa. Sittemmin hän eleli
pitkään itäisessä Inarissa Lutto- ja Suo-
mujoen tienoilla metsästäen ja kalas-
taen, etsien myös helmiä ja kultaa.

Sodat tulivat väliin, mutta heti La-
pin sodan jälkeen tykkimiehenä pal-
veltuaan Pelle palasi asumaan Inariin
eläen pääasiassa myymällä saaliskalo-
jaan ja -riekkoja hotelleille ja kauppoi-
hin. Lemmenjoen kultaryntäyksen al-
kuvuosiin hän ei vielä osallistunut.
Kultakiima ei iskenyt eikä hän luon-
non rauhaan hakeutuvana halunnut
lähteä satojen ryntäilijöiden hässäk-
kään. Mutta heti olojen rauhoituttua
vuodesta 1951 alkaen uteliaisuus veti
myös kullankaivuun.

Hänellä oli kaksi kultavaltausta, toi-
nen Miessijoen yläjuoksulla. Sen hir-
sikämppää hän kutsui Timanttikodik-
si, koska alueelta löytyi myös korun-
deja ja granaatteja. Ne kiinnostivat
häntä enemmän kuin kulta. Toinen
valtaus oli Jäkälä-äytsillä, jossa hänen
haltuunsa tuli Kangasniemen veljesten
1949 rakentama tilava kämppä. Sen
hän nimesi Kultakodiksi. Kämppä tun-
netaan myös kaivinkoneen Lemmen-
joelle tuoneen Kullervo Korhosen po-
rukan asuinkämppänä.

Oli myös Kalakoti Muddusjärvellä.
Lisäksi oli ”vieraskoti”, Inarin matkai-
luhotelli, nykyinen Kultahovi. Sen
huoneissa hän ei yöpynyt, mutta kävi
ravintolassa juomassa lempijuomaan-
sa maitoa ja tapaamassa paikallisia ja
turisteja. Pelle ”vieraili” ja tapasi ”vie-
raitaan”. Hän oli utelias kaikelle uu-
delle, vaikka eleli viikkokausia erämaas-
sakin tapaamatta ketään. Hotellin ul-
kopuolella hän saattoi talvellakin nuk-
kua turkispeskissään polkupyöränsä
vieressä lumihankeen kaivautuneena.

Hotellihuoneet olivat erämaassa ulko-
na yöpymiseen tottuneelle liian kuu-
mia nukkumiseen. Ulkona oli raik-
kaampaa varsinkin pakkasella. Erä-
maissa liikkuessaan hän hangessakin
nukkui mukanaan kantamassaan pa-
perisäkissä, joka toimi makuupussin
korvikkeena.

Pelle ei innostunut pitkäjänteiseen
kullan kaivamiseen valtauksillaan, kor-
keintaan sen toteamiseen onko sitä vai
ei. Seuranhakuisena hän kierteli rau-
hoittuneita kultamaita ja kaiveli ren-
kinä muitten porukoiden valtauksilla.
Nämä kaivukeikat eivät sitoneet, vaan
saattoi lopettaa, kun mieli veti ryhtyä

taas johonkin muuhun. Hän myös toi
Lemmenjoelle kylillä tapaamiaan turis-
teja opettaen heille kullankaivua ja
majoittaen heitä kämppiinsä.

Pellen tärkeä rooli kultamailla oli
toimia kullankaivajien ”muulina”, kan-
taa heille tarvikkeita Lemmenjoen pää-
tevenesatamasta eli Haminasta ylös
Hengenahdistuksen mäkeä valtauksil-
le. Saattoi myös tuoda soutaen vene-
lastin tavaroita Inarin kirkonkylästä
saakka kymmenien kilometrien mat-
kan. Kullankaivajat halusivat maksaa
työstä palkkion mieluummin kullassa
tai rahassa. Joku erehtyi sopimaan ruo-
kapalkasta. Se oli virhe. Pelle tunnet-

Turvekattoinen Kultakoti Jäkälä-äytsillä, kultasuonen päällä, kuten Pelle itse on sanonut.
Valokuvaajan Otto-koira olisi valmis tarkempaan tutkiskeluun. Kuva Liisa Hertell 1994
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tiin suursyömärinä, joka saattoi syödä
kerralla usean tavanomaisen päiväan-
noksen verran kantamaansa, erämaas-
sa kultaakin kallisarvoisempaa, kau-
panruokaa.

Näyttävä ilmestys kylillä
Pelle oli roteva 180-senttinen, pitkä
vaalea tukka ja rintaan asti ulottuva,
ainakin kylillä huolellisesti kammattu
punertavankeltainen parta. Talvella
hän käytti karvaturkkia, peskiä. Niitä
hänellä oli useita, mm. omatekoinen
sudennahkainen. Kaulaan oli kiedot-
tu pitkä punakirjava kaulaliina, jonka
päät oli sullottu vyön alle. Jalassa ke-
sällä ruskeat riukuvarsisaappaat, talvella
poronnahkakengät, sarkahousujen
päällä polviin saakka ulottuvat kirja-
vat villasukat, käsissä pitkävartiset ke-
tunnahkarukkaset. Vyöllä roikkui lä-
hes puolimetrinen leuku.

Matkailuhotellilla eli Majalassa, niin
kuin Pelle ja monet muutkin kultamie-
het paikkaa kutsuivat, vakiojuomaa
maitoa saattoi illan mittaan kulua lit-
rakaupalla. Myös juustolautasia kului
illassa useita, kuten Hans Lidman ker-
too kirjassaan. Punaviiniä kelpasi lasin-
parin verran, jos sitä tarjottiin. Joskus
osti itsekin pullollisen Erkin pikakivää-
riä eli unkarilaista härän verta Egri Bi-
kaveria, joskus punaista Algerialaista,
hienommin Vin Rouge dAlgerie. Pul-
lo ei maidon ohessa siemaillen illassa
suinkaan kulunut loppuun, vaan jäl-
jelle jäänyt vietiin keittiöön talteen,
josta haettiin seuraavalla käyntikerral-
la. Saattoi riittää kolmanteenkin käyn-
tiin.

Tapaamisia Inarin majalla
Minun omat muistoni Pellestä alkavat
kesältä 1971. Olin rakentamassa saa-
melaismuseota ja iltaisin tuli pistäydyt-
tyä Majalassa. Siellä Pelle tutkaili hy-
myilevillä silmillään meitä muukalai-
sia. Tuli ystävällisesti kyselemään, kei-
tä olemme. Kerrottuamme hän kysyi
kohteliaasti, voisiko istahtaa pöytääm-
me. Ei suinkaan tullut kerjäämään
ryyppyä, vaan päinvastoin tilasi pöy-
täämme litran maitokannun ja kehot-
ti kaatamaan itsellemmekin. Hän oli
huomannut, että siihen aikaan meidän
lempijuomamme oli valkovenäläinen
eli Musta Ryssä, joka koostui votkasta

ja kahvilikööristä, mutta terästettynä
maun mukaan maidolla, jota tuotiin
erillisellä kannulla. Itse hän tyytyi pelk-
kään maitoon. Maito yhdisti meitä.
Joskus söimme ravintolan legendaari-
sen metsästäjäleivän. Sen kermassa
haudutetut metsäsienet miellyttivät
häntä, ja minuakin. Se sitä paitsi oli
hyvin kohtuuhintainen.

Meidän porukan tyttöjä Pelle jutuil-
laan ja flirttailullaan nauratti ja ihas-
tutti, niin kuin turistityttöjäkin. Pel-
len leveä hymy valkoisilla hampailla ja
kirkkaana vilkkuva ilonpilke silmäkul-
massa hurmasi. Kertoillessaan luonnon
ilmiöistä ja kokemuksistaan Lemmen-

joella ja erämaissa hänen sormensa
elehtivät ja ”hänen taivaanrantoja luon-
nostelevat kädenliikkeensä”, kuten
Seppo J. Partanen kuvaa, piirsivät laa-
joja kaaria. Hän esitteli taskustaan kai-
vamia korundeja ja granaatteja. Kau-
neus ja erikoisuus olivat hänelle pää-
asia, ei rahallinen arvo. Hänellä oli
mukanaan myös kultahippuja, joiden
muotoja hän jaksoi ihailla.

Häneltä opin tuntemaan granaatin
ja korundin. En vielä ollut käynyt Lem-
menjoella, joten asiat olivat uusia. Pel-
le kertoili myös Timanttikodistaan ja
Kultakodistaan kultamailla. Hän tai-
tavana piirtäjänä luonnosteli kämp-
piensä kuvia ravintolalaskujen taka-
puolelle. Otin niitä talteen ja sain myö-
hemmin paikan päällä huomata niiden

erinomaisen hyvin kuvanneen itse
kämppiä.

Venematka Lemmenjoelle
Juhannuksen alla 1973, kun minulla
oli jo valtaus Lemmenjoen Ruihtuäyt-
sillä, tuttavallisemmin Ruitulla, kerroin
Pellelle olevani sinne menossa. Hän
ehdotti, että mennään yhdessä. Hänellä
on soutuvene Njurgalahdessa, jonne
kulki postiauto. Soutumatkaa olisi
noin 20 kilometriä. Tuolloin oli jo
Jomppasten veljesten moottorivene-
kuljetuksia, mutta Pelle halusi soutaa,
päästä jo lapsuudessaan alkaneeseen
mieliharrastukseensa.

Soutumatkaan käytimme kaksi päi-
vää. Välillä Pelle pyysi minua siirty-
mään airoihin, kun hän riisui vaatteen-
sa ja hyppäsi uimaan. Tällä tavoin pe-
räkanaa mentiin useita Lemmenjoen
järviosuuksia. En kyennyt soutamaan
Pellen uinnin vauhdissa. Oli hyvin au-
rinkoinen ja lämmin sää, mutta juhan-
nuksen tienoon jokivesi ei ollut mon-
taakaan astetta. Lähes jääkylmästä ve-
destä veneeseen noustuaan Pelle ei it-
seään kuivannut tai pannut paitaa pääl-
le. Näin paremmin sai nauttia lämpi-
mästä auringonpaisteesta.

Väliyö yövyttiin teltassa Pellen va-
kiosaaressa, jossa hänellä oli tapana
oleskella ja kalastella pitempiäkin ai-
koja. Paikalliset kutsuivat sitä Pellen-
saareksi. Tietopaikkaan kätketyt verkot

Pelle oli innokas ja voimakas soutaja
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yksen aikaiselle isolle hirsikämpälle. Se
oli käyntimme aikaan 1970-luvun
alussa vielä ja pitkään myöhemminkin
hyvässä kunnossa. Pelle oli sanonut,
ettei Ruitulta tarvitse ottaa juurikaan
ruokaa mukaan, koska hänen kämpäs-
sään on kyllä ruokaa, niin lihaa kuin
leipääkin. Liha osoittautui kämpän si-
säkatossa roikkuvaksi huonohkosti
kuivuneeksi harmaanmustaksi kuiva-
lihaksi. Pellen mukaan se oli karhunli-
haa. Pitihän sitä maistaa. Kitkeryyden
perusteella se olisikin voinut olla kar-
hunlihaa, mutta hajun ja värin perus-
teella saattoi olla muutakin. Jäi mais-
teluksi. Onneksi oli kuhmuraisia li-
hasäilykepurkkeja, jotka Pelle oli pe-
lastanut, kun säilykkeitä kauppoihin
tuonut kuorma-auto oli ajanut ojaan
ja osa purkeista oli kolhiintunut myyn-
tikelvottomiksi. Oli vielä jäljellä Lem-
menjoen suolataimentakin.

Pihapiirin käymälä oli laattaki-
vistä rakennettu, puuta vain ovi ja
katto. Kivestä sen vuoksi, että erää-
nä keväänä puuhuussin puutavara
oli kadonnut ja viety jonnekin sa-
maan tai johonkin muuhun yhtä
tärkeään käyttöön. Arveltiin, että
laattakiviä ei kukaan viitsi varastaa.
Äytsin toisella puolella oli vankas-
ta hirrestä rakennettu savusauna.
Ahkeran saunomisen jälkeen is-
tuimme leppoisaa aurinkoista ke-
säiltaa pihamaalla. Nautittiin Pel-
len nimeämää tunturisamppanjaa
eli jääkylmää kirkasta purovettä.

Tietysti kullasta ja kullankaivusta
puhuttiin. Kertoili Lemmen kultaryn-
täyksen ajoista ja silloisista kullankaiva-
jista. Harmitteli, kun kullankaivu on
niin vähentynyt eikä kullankaivajia
enää juurikaan ole. Hiljaista 1970-lu-
vun alku Lemmellä olikin. Ei meitä
montaa ollut. Oli tyytyväinen, kun
minä olin innostunut ja asettautunut
Ruitulle ja tavallaan jatkamaan Hop-
pu-Väinön, Pellen kovasti arvostamaa
perintöä. Pelle taas toisti sen, minkä oli
Majalan pöydässä monesti kertonut,
että hänen Äytsin valtauksensa on hy-
vin rikas.

Tuoreita kaivujälkiä ei kämpän ym-
pärillä näkynyt. Niinpä uskalsin epäil-
lä, että onkohan tässä kultaa, kun et
itse kaiva. Jos kultaa olisi, kyllähän sinä
kaivaisit. Pelle vähän loukkaantui epä-

heitettiin illalla muutamaksi tunniksi
järveen ja taimen saatiinkin. Se nau-
tittiin yöttömän yön auringossa Egri
Bikaverin kera. Olisi minulla ollut 54-
prosenttista Pecoul-rommia, mutta
Pelle ei väkevistä välittänyt. Sanoi nii-
den pilaavan luonnosta nauttimisen.
Yöksi uudelleen heitetyissä verkoissa
tuli aamulla matkaevääksi lisää taimen-
ta.

Soutumatka olisi Pellen voimin
mennyt hyvin päivässäkin, mutta ei-
hän meillä ollut kiirettä. Välillä ran-
tauduttiin, tehtiin nuotio ja keitettiin
teevedet. Muistaakseni Pelle ei ollut
innokas kahvinjuoja. Jomppasten vuo-
rovenemiehet ehdittiin moneen ker-
taan tervehtiä. Pelle kertoili, miten
Kotkan aikoina souteli Helsinkiinkin
saakka. Inarijärven hän oli soutanut
monesti päästä päähän. Kotijärvensä
Mudduksen ympäri kymmenien kilo-
metrien matkan hän souteli huvik-
seen ja nautiskellen kesäisestä illas-
ta ja yöstä.

Venematkan päätepaikkaan, Ha-
minaan, saavuttiin ja ryhdyttiin
kantamaan ruoka-, juoma- ja mui-
ta tarvikkeita viitisen kilometriä,
mutta ankaraa nousua ylös Hen-
genahdistusmäkeä ja Ruihtoskaidia
valtaukselleni Hopun kammille.
Pelle halusi välttämättä kantaa mo-
nikymmenkiloisen rinkkani ja mi-
nulle jäi vain hänen puolityhjä po-
ronnahkainen sisnareppunsa. Sii-
hen aikaan ei vielä talven mootto-
rikelkkakuljetuksia ollut käytettä-
vissä, joten kantamista riitti, kun noi-
na vuosina kaivukauteni oli useita viik-
koja, joskus kaksi kuukauttakin. Tal-
vella olin tosin hiihtäen tuonut ahki-
ossa säilykepurkkeja ja muuta raskasta
ja säilyvää.

Ruihtuäytsillä
Pelle muisteli aikaisempia tavarankul-
jetusmatkojaan ja kammin aikaisem-
paa haltijaa, Väinö Hoppua. Häneltä
olimme kaverin kanssa saaneet valta-
uksen ja kammin edellisenä kesänä.
Hopulla oli Lapin miinanraivauksessa
Savukoskella mennyt toinen jalka, jossa
oli puinen proteesi eli puujalka. Siksi
hän tarvitsi kantoapua. Väinö oli ker-
tonut pelkästään myönteistä Pellestä,
mutta yksi ongelma oli. Pelle luonnol-

lisesti viipyi Hopulla päivän tai useam-
pia ja Pelle oli tunnettu suuresta ruo-
kahalustaan. Huomattava osa kanta-
mastaan ruuasta kului Pellen suuhun.

Minullekin Pellen suursyömärimai-
ne tuli todistettua, kun mukanamme
tuotu kokonainen metvurstitanko uh-
kasi loppua Pellen suihin ison näkki-
leipäpaketillisen ja voipaketin kera. Piti
pelastaa jäljellä ollut pötkö piiloon,
olihan kesä vasta alussa ja kaivuaika
edessä. Siirryttiin talvella tuotuun nöt-
köttiin eli sika-nautaan.

Pari päivää kaiveltiin valtausaluetta.
Jyrkän ja kapean Ruihtuäytsin puron-
pohjilta ei kultaa juurikaan löytynyt,
mutta sen sijaan tuottoisasti karkeaa-
kin metrin-pari ylempää rinteestä, kal-
lionrihloista. Hippujen muodoista Pel-
len mielikuvitus rakenteli kaikenlaisia
mielikuvia. Pelle oli hommannut mu-
kaan kyliltä saunavihtoja ulospäin läm-

piävässä savusaunassa kylpemistä var-
ten. Tuohon aikaan ei siellä juhannuk-
sena vielä saanut koivusta vihtoja. Ny-
kyään ilmaston lämpenemisen myötä
hyvinkin.

Siirryttiin Miessijoelle, jossa sijaitsi
Timanttikoti. Se oli yksi Ylä-Miessin
hirsikämpistä. Silloin jo huononnäköi-
sessä kunnossa. Valtauksella kuulem-
ma sai hyvin korundeja ja granaatteja
ja kertomansa mukaisesti peräti safii-
rejakin. Niistä hän oli kiinnostunut.
Ne olivat mielenkiintoisempia kuin
kulta ja kullankaivu.

Äytsin Kultakoti
kultasuonen päällä
Miessiltä kävelimme Jäkäläpään yli
Kultakotiin Jäkälä-äytsille kultaryntä-

Kämpän ruokavarastoa roikkumassa katos-
ta. Olikohan karhua?
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uskostani ja haki lapion ja vaskoolin.
Kehotti valitsemaan minkä paikan ta-
hansa, poistamaan 5–10 senttiä pinta-
kerrosta ja nostamaan sitten soraa
vaskooliin. Ja toden totta, pientä hen-
getöntä tuli.

Vielä kokeilin parista muustakin
luonnontilaisesta kohdasta ja edelleen
tuli hengetöntä ja jopa hipuksi kutsut-
tavaa. Oli pakko uskoa, että kyllä maa-
perässä todella on kultaa. Myöhem-
minkin yövyin kämpässä useamman
kerran ja Pellen luvalla kaivelin enem-
män ja edelleen löytyi pienellä työllä
puolesta metristä kiinnostavan paljon
jopa gramman hippuja. Ympärillä
oli konekaivun syviä kuoppia ja jäte-
kasoja, mutta kämpän pihapiiriä ei
ymmärrettävistä syistä ollut tehokai-
vettu.

Oma perhe väikkyi mielessä
Pelle kertoili elämästään ja unelmis-
taan. Tuolloin 60-vuotiaana hän ker-
toi vielä menevänsä naimisiin ja saa-
vansa lapsia. Jos tulee tyttö, nimeksi
annetaan Tellervo. Poikien nimivaih-
toehtoja ovat Kimmo ja Kammo. Minä
vähän kammoksuin tuota Kammo-ni-
meä. Kun minun toinen nimi on Kul-
lervo, ehdotin Kullervoa. Siitä hän in-
nostui ja tarkkaan muisti Kalevalan
Kullervo-tarinan. Tellervo ja Kullervo
olisivat sopivat nimet, jos tulisi tyttö
ja poika. Hän taas kertaalleen jyrkästi
tuomitsi syrjähypyt, jos ollaan naimi-
sissa tai muuten kiinteästi yhdessä.
Majalan pöydässä istuessamme mones-

ti paheksui, kun ympärillä sellaista nä-
kyi.

Kämppäalueen kullasta puhuttaes-
sa Pelle sanoi hyvin painokkaasti, että
hänelle riittää se, että hän tietää valta-
uksellaan olevan kultaa. En kullankai-
vun nousukkaana oikein ymmärtänyt
ja intin, että eikö olisi hienoa kaivaa
kultaa ylös, omistaa sitä ja myydäkin
hyvään hintaan vaikkapa turisteille.
Pelle vähän kimpaantui, että hänellä-
hän on kultaa. Hänelle riittää tietää,
että sitä on, eikä sitä tarvitse nostaa
maasta pois. Kullan olemassaolon tun-
ne riittää hänelle. Ja sitten kun vaimo
ja lapset tulevat äytsille, on moninker-
tainen kultaonni. Se on siellä odotta-
massa heitä. Kerrotaan, että hiput jopa
kasvavat maaperässä.

Vieläkin palasin siihen, että kun
säännöllisiä tulonlähteitä on vain pie-
ni rintamamieseläke, eikö kullan an-
tama lisäansio olisi paikallaan. Pelle
totesi, että pärjää aivan hyvin, kun myy
Muddusjärvestä pyytämäänsä siikaa ja
taimenta Majalaan ja kauppaan. Hän
saa niistä rahaa sen verran kuin sitä tar-
vitaan suolaan, sokeriin ja leipomises-
sa käytettävään hiivaan ja jauhoihin.
Pääasiallisen ruoan hän saa luonnosta
riistana, kalana, marjoina, yrtteinä ja
muina luonnontuotteina. Mudduksen
kalakodilla hänellä on monenlaisia vil-
jelyjä

Tarinoita
Tuli mieleen Pellestä kertovat tarinat.
Vitamiinin tarpeeseen hänen kerrotaan

syöneen havupuiden latvojen vuosikas-
vaimia eli kerkkiä. Metsänhoitaja kiel-
si tiukasti sakon uhalla syömästä puun
pituutta lisääviä latvakasvaimia, mut-
ta tinkaamisen jälkeen lopulta lupasi,
että oksien vuosikasvaimia kyllä saisi
syödä.

Metsätyömiesten hevoselta oli tal-
vella katkennut kivikossa jalka ja he-
vonen jouduttu lopettamaan. Pelle oli
saanut siitä tiedon ja pystytti teltan vie-
reen. Söi pakkasessa säilyvää hevosta
viikon-pari kunnes jäljellä oli vain kasa
luita. Jäljelle jääneet neljä rautakenkää
hän otti mukaansa.

Honkapirtin kahvilassa Inarissa sai
markalla puurolautasen. Kun ketsup-
pia ja sinappia sai ilmaiseksi, niillä hän
runsain mitoin höysti puuroaan.

Sukellellessaan järvillä sattui reitille
kalastajien syöttikaloja koukuissa. Ka-
lastajat valittivat, että Pelle ohi sukel-
taessaan nappaili jo pehmenneitä syöt-
tireeskoja suuhunsa.

Talvella hän uitti verkkonarun su-
keltaen jään alla avannosta toiseen.

Kysäisin tarinoista varovaisesti, mut-
ta Pelle vain hymähti. Ei myöntänyt
eikä kieltänyt. Hänellä huumorimiehe-
nä ei ollut mitään sitä vastaan, että
hänestä liikkui juttuja. Nehän vain
kuvasivat arvostamaansa elämäntapaa.

Pelle oli elämäntaiteilija. Tiera, Arvo
Ruonaniemi luonnehti, että hän oli
paitsi kullankaivaja ja kalastaja, ennen
kaikkea ”kuljeksija ja oleskelija”. Kiire
ei Pelleä vaivannut. Hän ei ajankulu-
misen tai muun yhtä epäolennaisen
antanut häiritä elämäänsä. Luonto, sen
kasvit, eläimet, maisemat olivat kaikki
kaikessa.

Äytsin kämppä
suojellaan ja kumotaan
Pellen omistukseen vuonna 1961 siir-
tynyt kämppä on osa kultahistoriaa.
Lemmenjoelle ensimmäisen kaivinko-
neen tuoneen Kullervo ”Kulta” Kor-
hosen porukka asui siinä 1950-luvun
alussa. Myöhemmin siinä ovat asusta-
neet lyhyempiä tai pitempiä aikoja
monet muutkin Lemmenjoen legen-
dat, kuten Yrjö ” Karhu” Korhonen,
Ville Keurulainen, Veikko Nevalainen,
Sakari Mäkipuro ja monet muut Lem-
menjoen kultahistorian tunnetut hen-
kilöt.Tarinatuokio Pellen Jäkälä-äytsin kämpässä,
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Historiansa vuoksi kämppä suojel-
tiin 1995 rakennussuojelulain perus-
teella. Se arvioitiin rakennusteknisten
ja maisemallisten arvojensa puolesta
ainutlaatuiseksi. Kämppä oli Lemmen-
joen muihin kultakämppiin verrattu-
na suuri. Se muistutti lähinnä päädys-
tä sisään kuljettavaa savottakämppää.
Kerrossänkyihin mahtui jopa kymme-
nen miestä. Kokilla oli erillinen, ver-
holla eristetty makuupaikka. Tilavassa
kämpässä pidettiin jopa tansseja. Lä-
hellä olevalle Jäkäläpään tunturikentäl-
le laskeutuneet pienkoneet toivot ete-
län turisteja vieraaksi. Pihapiirissä oli
saunan lisäksi paja.

Kämpän käyttö oli vähäistä ja pääsi
pahasti rappeutumaan. Se jäi peruste-
tun kullankaivukaivospiirin sisälle.
Lapin ELY-keskus esitti suojelun pur-
kamista. Metsähallitus, maapohjan
omistaja, eivätkä muutkaan lausun-
nonantajat vastustaneet suojelupäätök-
sen kumoamista. Kuitenkin kämpän
sinänsä kaikki arvioivat olleen aikoi-
naan rakennus- ja kulttuurihistorialli-

sesti arvokas. Kämpän uudet omista-
jat, Pellen perilliset vastustivat purka-
mista. Kuitenkin huhtikuussa 2021
Lapin ELY-keskus päätti kumota suo-
jelupäätöksen kämpän korjauskelvot-
tomuuteen perustaen.

Kalakoti Mudduksella
Jo 1950-luvulla Pelle oli korjannut
käyttöönsä hylätyn turvekammin Ina-
rin kirkonkylästä viitisentoista kilomet-
riä luoteeseen Muddusjärvellä. Se oli
kalastuksessa tarvittava ensimmäinen
Kalakoti. Se oli sopivasti Lemmenjo-
en kultamaille vievän kulkureitin var-
rella. Siihen aikaan ei vielä ollut maan-
tietä Njurgalahteen. Kulku kävi Ina-
rin kirkonkylän pohjoispuolelta Sigga-
vuonon (Sikovuonoksi suomalaisittain
väännetyn) kautta Muddusjärven läpi.
Kun Pelle rahtasi tavaraa ja muuten-
kin kulki kultamaille, kammi oli sopi-
va välietappi.

Kammi sijaitsi Muddusjärven Syr-
miniemessä, sen pienessä ulokkeessa
Salmenniemessä. Nykyisin se on viral-

lisissakin kartoissa nimetty Pellennie-
meksi. Myöhemmin hän rakensi ylem-
mäksi ja länteen päin avartavia näky-
miä antavan uuden tilavamman käm-
pän.

Kirjailija Hans Lidman kävi siellä
Pellen vieraana 1960-luvun alkupuo-
lella ja kertoo ”Pohjoiskalotin ihmisiä”
-kirjassaan käynnistään Satupirtillä,
joksi hän kämppää kutsui. Se kuvasti
hänen tuntemuksiaan miljööstä. Satu-
pirtti-nimitys vakiintuikin yleiseen
käyttöön.

Lidman kertoo kämpän ympäristön
”uskomattomasta määrästä sahoja, san-
koja, kalastusvälineitä, pulkkia, reki,
polkupyöriä, poronsarvia, käsikärryt,
läkkiastioita, veneitä, lastenvaunut,
suksia, saappaita, lautoja, kaikkea ja
kaikkea”.

Kirjan huvittuneesta, mutta läm-
minhenkisestä, jopa haltioituneesta
kuvauksesta Satupirtistä ja sen ympä-
ristöstä tulee mieleen Kauko Käyhkön
tunnetuksi laulama ralli ”Ihanasti rem-
pallaan”. Rakastuneilla, pojalla ja ty-

Pellenniemen Kalakoti Mudduksella. Kirjailija Hans Lidman nimesi kämpän Satupirtiksi. Kuva: Hannu Virato
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töllä, kaikki on rempallaan, mutta niin
ihanasti rempallaan. Kaikki oli juuri
niin kuin onnellisessa elämässä pitää-
kin olla, sydänkin niin ihanasti rem-
pallaan. Varmaan juuri samasta syystä
Lidman käytti nimeä Satupirtti, vaik-
ka ehkäpä Käyhkön ralli ei ollutkaan
hänelle tuttu.

Kun oma käyntini tapahtui vajaa
kymmenkunta vuotta myöhemmin,
Lidmanin kuvaukset yksityiskohdis-
saankin edelleen vastaavat omiani.
Ympäristö ja henki olivat ennallaan.
Pelle oli kiertotalouden edelläkävijä.
Kammille oli kerätty pinoihin kaiken-
laista käytöstä poistunutta, mutta edel-
leen varaosina tai muuten joskus mah-
dollisesti käyttökelpoista tavaraa. Ne
olivat huolellisesti omiin erillisiin ka-
soihin koottuna. Kaikki hyvässä järjes-
tyksessä. Pellen kylillä käyttämä pol-
kupyörä oli hyvä esimerkki kiertotalo-
udesta. Siinä oli punaisen, sinisen,
mustan ja vihreän pyörän osista koos-
tuva kokonaisuus.

Kerätty tavara ei ollut vain keräily-
vimmaa vaan varautumista mahdolli-
sia tarpeita varten. Sodanjälkeisessä
Inarissa oli kaikenlaisesta tavarasta
puutetta. Toisaalta oli saksalaisten jät-
tämää tavaraa dynamiitista ja kranaa-
teista alkaen. Jälleenrakentamisen ai-
kana uusi edusti uutta aikakautta ja
ihailtavaa, vanha edusti menneisyyttä.
Näin Pelle kertoi näkemyksenään.
Kuitenkin moni paikkakuntalainen
joutui turvautumaan Pellen varaosapal-
veluihin, uusia ei ollut saatavilla. Ei hän
niistä maksua pyytänyt, mutta kukin
tavalla tai toisella kiitti, poromies saat-
toi tuoda palan poronlapaa, joku jota-
kin muuta. Pellelle oli tärkeintä, että
tavara tuli käyttöön, sitä vartenhan ne
oli kerätty talteen.

Kämpän ulkoseinät ja katto oli tai-
teellisesti koristeltu poron- ja hirvens-
arvilla. Myös eteisessä ja asuinhuonees-
sa seinät ja katto olivat täynnä sisäti-
loissa tarvittavaa, kattiloita, paistinpan-
nuja, kauhoja, öljylamppuja. Tavaraa

oli niin paljon, että enemmälle ei olisi
ollut tilaa. Kaikki tarvittava oli käden
ulottuvilla. Takaseinällä kymmenkun-
ta kivääriä, useita pistooleja. Osa var-
maankin käyttökelvottomia, mutta
hyviä varaosina.

Multialan maanviljelysopistossa
nuorena saadulla opilla oli käyttöä. Oli
monenlaista viljelyä, perunaa, sipulia,
yrttejä, tilliä, ohraa, naurista, hernet-
tä, viinimarjapensaita. Metsässä oli
luonnonvaraisia marjoja, sieniä, villi-
yrttejä.

Elanto tuli pääasiassa Mudduksen
siiasta ja taimenesta. Veneeseen hän ei
halunnut perämoottoria, koska se häi-
ritsisi luonnon rauhaa ja käryäisi, ker-
too Pelle. Sitä paitsi olisi koomista har-
rastaa mielilajiaan soutamista perä-
moottoriveneellä. Luulisivat, että
moottori on rikki ja tulisivat tarjoa-
maan apuaan.

Kammin sijaan hän suunnitteli Pel-
lenniemelle isompaa kämppää. Pohjaa
hän oli jo alkanut raivata. Tässäkin
taka-ajatuksena oli haaveilemansa tu-
levan perheen tarvitsemat isommat ti-
lat. Yksineläjälle riittäisivät kyllä enti-
setkin.

Helsinkiin
Pellen kanssa tavattiin 1970-luvulla
Inarissa milloin kultamailla, Mudduk-
sella, milloin kirkonkylällä Majalassa,
Ranta-Marin tai Honkapirtin kuppi-
loissa, joskus Arvo Ruonaniemen Val-
halla-mökissä. Elettiin kesää 1979, kun
Pelle kertoi lähtevänsä Helsinkiin.
Asuin jo tuohon aikaan Rovaniemel-
lä, joten toivotin tervetulleeksi meille
yöksi.

Sovitun mukaisesti hän tuli illalla
Eskelisen linja-autolla Rovaniemelle ja
aikoi aamujunalla jatkaa matkaa. Hain
hänet linja-autoasemalta. Alakerrassa
oli kaverin vapaa kämppä. Sinne pe-
tattiin sänky valkoisten lakanoiden ja
tyynyjen kanssa. Illalla myöhemmin
kävin tarkistamassa, onko kaikki hy-
vin. Pelle makasi lattialla matolla ilman
peitteitä, reppu päänsä alla. Ikkuna oli
avattu. Sanoi, että kaupunkilaissängys-
sä on liian pehmeää ja peittojen alla
liian kuumaa. Olisihan se minun pitä-
nyt tietää jo aiemman tiedon ja koke-
muksen perusteella. Pelle jatkoi junal-
la Helsinkiin. Kysellessäni, miksi erä-

Kirjoittaja
loikoilemassa
karhun- ja
hirventaljalla
turvanaan
asevarasto
seinällä.

Mineralia_321_painoon.pmd 1.11.2021, 1:5222



23MINERALIA    3 / 2021

maiden mies menee Helsinkiin, hymyi-
li vain arvoituksellisesti. Olin kuullut
hänen käyneen Helsingissä edellisenä-
kin kesänä.

Sain myöhemmin talvella tietää syyn
arvoitukselliseen hymyyn. Hän oli
1978 kesällä tavannut 26-vuotiaan tai-
deopiskelijan Hannelen. Olivat tavan-
neet Mannerheimintiellä ja rakastuneet
ensi silmäyksellä. Heidät vihittiin ju-
hannuksen tienoilla 1980 Pielpajärven
erämaakirkossa. Samalla heidän yhtei-
nen, puolen vuoden ikäinen tyttären-
sä sai nimen Inari Mari Tellervo. Perhe
asettui asumaan Muddusjärven rannal-
le entisen Riutulan lastenkodin tiloi-
hin, muutaman kilometrin soutumat-
kan päähän Kalakodista. Vanhat kala-
vedet olivat vieressä. Pellenniemen uu-
den hirsikämpän rakennusvalmistelut
jatkuivat. Pelle ryhtyi hankkimaan lä-
heisen Menesjärven metsistä järeitä
tukkeja seinähirsiksi.

Jo saman vuoden marraskuun 7.
päivänä Pelle löytyi hukkuneena Riu-
tulan rannasta jäisestä veneestä pudon-
neena ja kalaverkkoihin sotkeutunee-
na. Kohtalon ivaa, että juuri näin Pelle
joutui päättämään päivänsä. Olihan

hän legendaarisen tunnettu jäisten ve-
sien uimari. Perhe-elämä jäi lyhyeksi,
mutta kuitenkin ehti toteutua haave
vaimosta ja tyttärestä. Uuden hirsikäm-
pän rakensi muutama vuosi myöhem-
min valmiiksi kultalegenda Yrjö Kor-
honen Hannelen keskittyessä sisusta-
miseen toteuttaen taiteilijaluonnettaan.
Kultamiehet, naapurit ja tuttavat tal-

Kirjoittaja on Pellen kanssa verkkoja kokemassa. Muddusjärven siika ja taimen olivat Pellen pääruoka ja toimeentulon lähde.

koilivat apuna. Tiettömälle ja sähköt-
tömälle saarelle rakentaminen oli työ-
lästä

Inari Mari Tellervo kutsuttiin Lapin
Kullankaivajain Liiton kummitytöksi.
Pelle haudattiin Inarin kirkonkylän
hautausmaalle kullankaivajien Pyrky-
rien palstalle. 

Pelle Kankainen lepää Pyrkyripalstalla Inarin vanhalla hautausmaalla.
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T
erve teille te maan mato-
set. Uskallan uhmata ai-
kaamme ja tarkastella
maapallon tilaa sen omas-
ta näkökulmasta. Sen voi

aloittaa lukemalla aamun sanomaleh-
teä tai pikaista uutisvinkkiä. Mitä tu-
leekaan vastaan – vanhaa tuttua: maan-
järistyksen jäljiltä löydetty jo yli 2000
kuollutta, tulvien viemänä muutama
sata, metsäpaloissa kymmeniä, tauti
vienyt tuhansia, kansainvaellukset jat-
kuvat, Keski-Euroopassa sulaa jäätik-
kö, napa-alueilla jää kutistuu entistä
nopeammin, ilmaston lämpenemistä
halutaan estää, akkujen raaka-aineita
ei saisi kaivaa ainakaan meillä, mielen-
osoittajat pysäyttävät liikennettä. Maa-
pallo elää. Näinhän se on ollut alusta
lähtien. Jotain vielä puuttuu tästä lu-
ettelosta.

Ihan sama, tuliko elämä avaruudes-
ta taivaallisen sateen tuomana vai sin-
nittelikö se merten syvyydessä mität-
tömän pienestä alusta ihmiseen pääty-
en. Maapallo yrittää kuitenkin ravis-
tella sitä oikein ankaran äidin kädellä,
välillä liki melkein onnistuen. Kunnes
ihmislauma aloittaa taas parista tuhan-
nesta alusta – asteroidin pyyhkäisyt ja
meteoriittien kopistelut eivät lannista.

Katselen kuvassa teitä paikasta, jos-
ta ei päivän lehdissä useinkaan kerro-
ta. Eurooppalaisten oma tulivuori Ve-
suvius se siinä pihisee ja puhisee. Sitä
on tutkittu enemmän kuin yhtäkään
toista tulivuorta. Montako tulivuorta
itse muistat. Vaikea onkin muistaa, kun
jo Amerikassa niitä on 185. Aina pu-
hutaan Japanin ja Havaijin ja Islannin
tulivuorista, mutta on niitä paljon
muuallakin. Tarkistin Volcano Disco-

Aina on selviydytty
verysta tätä kirjoittaessani, mikä on ti-
lanne. Vuoden 1991 jälkeen on ollut
noin 80 purkautuvaa, 40–50 toimivaa,
mutta nukkuvaa ja 1400 aktiivista.

Siinä seisoessani Vesuviuksen kraat-
terin reunalla vuonna 2008 ei tullut
mieleen, että se on vain osa alueen kau-
hukuvasta, ison purkauksen aineosa-
sista on piilossa maankuoressa ja sen
alla. Elonmerkkejä se, supertulivuori
Campi Flegrei, on antanut viimeksi
1500-luvulla. Napolilaisistakaan vain
noin kymmenesosa yli miljoonasta tie-
tää miten toimia, kun se lentää taivaan
tuuliin – tai onko siitä silloin enää vä-
liä.

Itse olen kahteen otteeseen käynyt
Etnalla. Ensimmäisellä kerralla vuon-
na 1989 kaksi viikkoa purkauksen jäl-
keen, toisella se purkautui kaksi viik-
koa lähtöni jälkeen vuonna 1997. Kyl-

Teksti: Jussi Hartoma

Kirjoittaja Vesuviuksella.

J U S S I N  J O R I N A
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meneviä laavavirtoja, tuhkaa, hautau-
tuneita taloja. Piti kokeilla vasta jääh-
tyneellä kuorella astelemista. Kuulosti
ontolta. Viimeksi Mama Etna kuritti
lapsiaan kovalla kädellä vuonna 1928
ja hävitti Mascalin kaupungin.

Strombolille olen yrittänyt päästä,
mutta matka katkesi äkäiseen purka-
ukseen. Yleensä se pirskottelee vähem-
män. Santorinissa saatoin ihailla kal-
deran reunalla Theraa, joka aiheutti
kuulemma tsunamilla Kreetan
minolaisen kulttuurin poispyyhkäisyn.
Teneriffalla saattoi puolestaan ihastel-
la Teideä ja sen hiljaista taivaalle sojot-
tavaa kraatteria. Lanzarottella tehdään
retkiä laavakentille. Sellaisen tein ka-
melin selässä. Yhdysvaltalaiset tutkijat
ovat todenneet, että Kanariansaarilla
on olemassa se vaara, että siellä tapah-
tuva purkaus saattaisi maanvyöryllään
aiheuttaa tsunamin Yhdysvalloissa hä-
vityksineen.

Vaikka ei sen puoleen, sikäläinen
Yellowstonen kansallispuisto on sala-
myhkäinen, jatkuvasti varoituksia an-
tava supertulivuori. Sen mukana me-
nisi koko Kalifornia ja puolet Yhdys-
valloista saisi tuhkakylvyn, pilvien seu-
rauksena me saisimme nälänhädän.
Näitä arvaamattomia tai arvattavia su-
pertulivuoria lasketaan nykyisin olevan
viisi eri puolilla maaemon hellässä huo-
massa.

Itse asiassa meillä on Lapissa tutkit-
tu tuhkajälkiä puiden vuosilustoista.
Tutkimusten mukaan Lapissa koettiin
keskikesällä harvinaislaatuisia pakkasia
vuonna 1627 ennen ajanlaskun alkua
ja vuonna 536 ajanlaskun alun jälkeen.
Kylmyyden vuoksi puiden kasvu vau-
rioitui niin Suomessa kuin todennäköi-
sesti laajalla alueella pohjoisella pallon-
puoliskolla. Kesähallojen myötä var-
masti myös muut kasvit kärsivät, sa-
moin ihminen.

Syynä poikkeuksellisiin ilmasto-
oloihin olivat tulivuoren purkauksesta
ilmakehään päässeet hiukkaset eli ae-
rosolit. Ne pimensivät auringon ja hei-
kensivät kasvien yhteyttämistä. Näin
toteaa Samuli Helama Luonnonvara-
keskuksesta. Hänen mukaansa meidän
on syytä pohtia, miten nykyihminen
selviytyisi, jos vastaavia kesäpakkasia tai
muita poikkeavia ilmasto-olosuhteita
tulisi nyt. Riittäisivätkö ruokavaras-

tomme, jos sadot romahtaisivat poh-
joisella pallonpuoliskolla eikä tuonti-
viljaa liiemmin olisi? Itselleni tuli mie-
leen nykyihmisen alkuvaiheet. Nyt on
todettu, että jostain syystä kasveja, juu-
ria ja hedelmiä sekä marjoja syövä ih-
minen joutui pulaan ja olikin turvau-
duttava eläinten lihaan. Seurauksena
oli aivojen suureneminen ja sitä myö-
ten kehityksen edistyminen. Nykyisin
kehotetaan luopumaan lihasta. Johtai-
siko se puolestaan aivojen surkastumi-
seen?

Maapallon sisuksestakin on vasta
nyt todettu, ettei se olekaan ihan sel-
lainen, mitä olemme oppineet tietä-
mään. Maa on arvaamattomampi kuin
olettaa saattaa. Sen kertomiseen tarvit-
taisiin oma juttunsa. Mitä ovat sitten
varoitusmerkit kaikesta tästä. Purkauk-
set ja maanjäristykset ovat seurausta
mannerlaattojen liikkeistä, jotka aihe-
uttavat magman eli sulan aineksen
työntymisen sinne sun tänne. Kierto-
kulku on monimutkainen: maa järäh-
telee, purkaus työntää laavaa, savua ja
kaasuja pinnalle ja aiheuttaa merellä
tuhoisan tsunamin, hyökyaallon. Pur-
kaus sinällään vyöryttää tuhoisan tuh-
kavyöryn rinnettä alas tuhoten kaiken
alleen jäävän ja lennättää taivaalle laa-
jalle sekalaisen tuhkakerroksen sisältä-
en muun muassa lasia ja rikkiä. Mer-
ten syvyyksissäkin purkautuu tuntema-
ton määrä kraattereita lämmittäen
merivesiä.

Mikä todellisuudessa oli Pimeä Kes-
kiaika? Vuonna 536 asiat alkoivat men-
nä hirveällä tavalla pieleen ainakin
Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

Siitä alkoi yksi historian ankeimmis-
ta ajoista, ellei se jo itsessään ollut kur-
jin vuosi, kertoo keskiaikaa tutkiva his-
torioitsija Michael McCormick Har-
vardin yliopistosta. Valtava tulivuoren-
purkaus, ilmeisesti Islannissa, syöksi
taivaalle niin paljon tuhkaa, että Au-
rinko pimeni puoleksitoista vuodeksi
Euroopassa, Lähi-idässä ja osassa Aa-
siaa. Itäroomalainen historioitsija Pro-
kopios on kuvannut, kuinka maailma
peittyi harmaaseen huntuun. Aurinko
siivilöityi sen läpi himmeänä kuin täy-
sikuu. Ei tullut kevättä eikä kesää.
Lämpötila putosi useita asteita. Kiinas-
sakin satoi lunta keskikesällä. Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa puiden vuosi-

Kolme ylimmäistä on tuotu Vesuviuk-
selta, alimmaiset Etnalta.
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renkaat kertovat kituliaasta kasvusta
530-luvulla. Irlannissa aikalaiskirjat
kertovat leivän loppuneen.

Nyt useat uudet tutkimukset viittaa-
vat siihen, että kurjuuden pani alkuun
Islannissa purkautunut tulivuori. En-
simmäinen purkaus tapahtui 536, ja
sitä seurasi vielä kaksi muuta purkaus-
ta vuosina 541 ja 547.

Tämä on paljastunut myös Ahve-
nanmaalla meneillään olevasta arkeo-
logisesta kaivauksesta tehdyistä löy-
döistä. Vaikutukset ovat olleet yllättä-
viä: alkaneet ankarat ajat tappoivat ih-
misiä ja ajoivat heitä ilmastopakolai-
siksi. Ahvenanmaalla, keskellä Pohjo-
laa, kävi yllättäen päinvastoin. Se sai
aikaan väestöryöpsähdyksen. Tutkijat
ovat arvioineet, että laajoilla alueilla
keskilämpötila romahti 1,5–2,5 astet-
ta, ensimmäisenä vuonna ehkä jopa
neljä. Himmeässä auringonvalossa kas-
vien yhteyttäminen kärsi. Ruoho ja
vilja eivät kasvaneet, karjalle ei saatu
rehua eikä maanviljelyksestä riippuvai-
sille ihmisille ruokaa. Ruotsissa puolet
asukkaista menehtyi. Ahvenanmaalla
saaristoluonto sijaintinsa takia puoles-
taan tarjosi ravintoa ja tilaa tulokkail-
le.

Entä sitten tarujen Islanti. Skandi-
naavien alkaessa asuttaa saarta pani
maaemo hanttiin. Uusi tutkimus täs-
mentää suuren tulivuoren purkauksen
alun vuosien 880 ja 910 välille. Purka-
us oli niin voimakas, ettei moista ollut
nähty Pohjois-Euroopassa todennäköi-
sesti yli kymmeneen tuhanteen vuo-
teen. 240 neliökilometriä hedelmällis-
tä maata ja koivumetsää muuttui mus-
taksi basalttikentäksi. Purkaus oli myös
pitkä. Se saattoi jatkua hitaana laava-
virtana jopa 50 vuoden ajan tai edetä
nopeimmillaan yli kilometrin kuukau-
dessa, ja se kesti tutkimuksen mukaan
ainakin viisi vuotta. Lisäksi purkauk-
sen rikkidioksidi- ja muut myrkkykaa-
sut painuivat alas laaksoihin, tuhosi-

vat viljelmiä ja karjaa ja tappoivat myös
ihmisiä vielä kaukana laavavirrasta.

Mikä sitten oli Suuri Olkivuosi? Sil-
loin oli suuri tulivuorenpurkaus Perus-
sa. Sitä maata kohtelivat myös jäätikön
sulamisen aiheuttamat tulvat ja rankat
kaatosateet mutatulvineen vuoden
1450 aikoihin. Puhuttiin Super El-
Ninjoista ja uhrattiin lapsia. Tyynen-
meren muutokset aiheuttivat tulvia.
Viimeksi on ollut Super El-Ninjo
2017.

Väliin mahtuu pieni jääkausi. Se oli
vuosisatojen 1600–1900 välisenä aika-
na. Silloin oli katovuodet ja neljäsosa
väestöstä menehtyi. Vilkaisepa histo-
riaa 1800-luvulta. Miten se meillä nä-

kyi. Indonesiassa vuonna 1815 pur-
kautuva Tambora ja vuonna 1883 Kra-
katau, aiheuttivat valtavat tuhkapat-
saat. Meillä vuodenajat menivät sekai-
sin aiheuttaen nälkävuodet, minkä seu-
rauksena sudet nälissään söivät Varsi-
nais-Suomessa pikkulapsia.

Tulivuoret antavat varoituksia järis-
tyksillä. Mutta maanjäristykset itses-
sään eivät aina johda tulivuoren pur-
kauksiin. Opiskeluaikanani jouduin
harjoitustyönä tarkkailemaan Kiimin-
gin seismisen aseman keräämiä merk-
kejä järistyksistä. Vuodessa esiintyi sata
häiriötä, jotka olivat tunnistettavissa
maankuoren liikkeiksi. Ne suuntautui-
vat linjalle Kuusamo–Merenkurkku.

Tulivuorenpurkaus Vesuviuksen juurella
1760–1761 ja purkauksen aiheuttamaa
tuhoa. Pietro Fabrisin värillinen etsaus
1776 hänen piirroksensa mukaan 1760–
1761. Kuva: Wikimedia Commons

J O R I N A  J A T K U U
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Entäpä muualla maassamme. Viime
talvena uutisoitiin Kouvolan maanjä-
ristyksistä, joita yhtenä viikonloppuyö-
nä oli kymmenkunta. Keväällä järäh-
teli Alajärvelläkin. Rekisteröinneistä
todettiin meillä kahtena vuosikym-
menenä 2000-luvun alusta havaitun
330 maanjäristystä. Tässä vähän aikaa
sitten ahvenanmaalainen ystäväni ker-
toi sielläkin todetun muutaman järis-
tyksen näinä päivinä.

Tänä päivänä kirjoitetaan uutisissa,
että miljardi lasta näkee nälkää. Maa-
pallon olot ovat muuttumassa. Maa-
pallo itse säätelee toimiaan. Lämpimät
ja kylmät kaudet vuorottelevat. Mon-
tako jääkautta on ollut olemassa? Väit-

tävät, että neljä. Meitäkin on ainakin
yksi koetellut, mutta on meillä ollut
myös lämmintä, koskapa meikäläises-
sä ilmastossa on viihtynyt monia kas-
veja, joita ei enää näillä korkeuksilla
näe. Eihän Etelä-mantereellakaan ole
aina ollut umpijäätä. Ja navat ovat ol-
leet ennen päinvastaisessa järjestykses-
sä. Muutoksen ennustetaan olevan lä-
hellä.

Entä Golf-virran pysähtyminen tai
kääntyminen toiseen suuntaan. Raa-
matun kertomus Nooasta ja vedenpai-
sumuksesta on pystytty viimeaikaisilla
tutkimuksilla todentamaan. Merivesi
nousi sadan metrin verran. Sietää miet-
tiä, että pitäisikö tässä alkaa siihen va-

rautua veden noustessa merissä. Pitäi-
sikö kellariin kerätä säilykepurkkeja,
näkkileipää ja oluttynnyreitä ja muut-
taa asumaan vähän korkeammalle me-
renpinnasta tai vaeltaa jonnekin muu-
alle. Voiko enää puhua äiti-maasta.

Ja vähän pintaa syvemmältä: Tule-
vaisuuden näkymistä pääsevät nyt pu-
humaan ja kirjoittamaan kirjoja sää- ja
ilmasto- sekä ympäristötutkijat. Olisi-
ko syytä kutsua koolle maanjäristysten,
tulivuorten, valtamerien ja jäätiköiden
tutkijat antamaan realistisempi kuva
maaemon käyttäytymisestä ja siihen
liittyvistä ennusteista.

Jutun tiedot eri lähteistä on kerätty
syyskuulle saakka 2021. 
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U
seampi kiviharrastaja
päätti 1989 perustaa
Kouvolan seudulle ker-
hon, jossa jäsenet voi-
sivat kerätä, analysoida

ja hioa kotimaisia korukiviä. Touko-
kuussa 1990 Pohjois-Kymen Koruki-
vikerho ry perustettiin, yhdistystä oli
perustamassa 11 kivistä kiinnostunut-
ta henkilöä. Tänä päivänä kerhossa on
noin 50 jäsentä, lähinnä nykyisen Kou-
volan alueelta. Ikähaitari on hyvin nuo-
rista ikäihmisiin.

Kunnioitettavat 30 vuotta toiminut
yhdistys aloitti toimintansa Kouvolan
Museokorttelissa, jossa toiminta jatkui
viime vuoden loppuun asti. Kouvolan
kaupunki myi kerhokiinteistön loppu-
vuodesta 2020, joten edessä oli uusien
tilojen etsiminen ja muutto. Uudet ti-
lat löytyivät Kuusankosken Tallinmon-
tusta, Patosillantie 1, jossa toimii mui-
takin kädentaitajien ryhmiä, joiden
kanssa kerho tekee yhteistyötä.

– Uudet tilamme ovat aikaisempia
ahtaammat, mutta tiukalla sovittelulla
olemme saaneet tärkeimmät toiminnot
järjestettyä, kerhon sihteeri Nina Hei-
nonen sanoo.

Koronatilanteen ja kerhon muuton
vuoksi 30-vuotisjuhlat siirtyivät vuo-
della, kunnes 30-vuotisen taipaleen
kunniaksi sunnuntaina 10.10.2021
järjestettiin yleisötilaisuus, jossa ker-
hoa, sen tiloja ja toimintaa esiteltiin.

Pohjois-Kymen Korukivikerho te-

Pohjois-Kymen Korukivikerho 30 v.

Kerholaiset tutkimassa beryllejä Luumäen beryllikaivoksella. Oikealla kaivoksen omistaja
Timo Rönkä.

Jouluaiheisia koruja. Kuva: Tom Andersson
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kee aktiivista työtä kiviharrastuksen
levittämiseksi harrastajien keskuuteen
sekä kivitietämyksen edistämiseksi.
Kerho pyrkii toiminnallaan tukemaan
myös alan opiskelijoita mahdollisim-
man monipuolisesti.

Kiviretkiä tehdään eri louhoksille ja
sorakuopille ympäri eteläistä Suomea.
Löytöjä analysoidaan ja tutkitaan. Ker-
ho järjestää myös yleisölle tarkoitettu-
ja kiviretkiä. Keräämiään koru- ja ja-
lokiviä voi kukin pyörö- tai viistehioa
ja valmistaa koruiksi, koriste- tai käyt-
töesineiksi.

– Koulutamme sekä pyörö-, että
viistehionnan saloihin ja opetamme
hopeakorujen ja -ketjujen valmistusta
sekä itse hiottujen kivien käyttöä ko-
ruissa, Heinonen kertoo.

– Pyrimme järjestämään kursseja ja

kerhoiltoja kerholaisten kiinnostuksen
mukaan. Kaikki kurssimme ja kerhon
jäsenyys ovat avoimia kaikille.

Toistaiseksi kerholla ei ole varaa
hankkia emalointiuunia, mutta etsin-
nässä on hyvälaatuinen käytetty.

– Panostamme erityisesti suomalais-
ten jalo- ja korukivien tuntemukseen,
keräilyyn ja hiontaan. Kaakkois-Suo-
mi on geologisesti hyvin monipuolista
ja täältä löytyy jopa maailmanlaajui-
sesti arvostettuja jalo- ja korukiviä. Ker-
hon kivikokoelma käsittää enimmäk-
seen kotimaisia kivilajeja ja mineraaleja.

Kerhoiltoihin kokoonnutaan maa-
nantaisin kahvi- ja teekupin äärellä.

Kello on valmistettu Kouvolan kaupungin-
talon julkisivuna (1969) käyttämästä Car-
raran marmorista, joka 2000-luvun alussa
korvattiin vaalealla graniitilla.

Kerholaisten valmistamia koruja. Ylhällä keskellä Nina Heinosen valmistama spektroliitti-
riipus. Yläoikealla hopeasormus, vihreällä jade-kivellä. Valmistaja Tom Andersson. Myös
Madeleine-ketju on Tom Anderssonin tekemä. Käpykorun on valmistanut Outi Teittinen.

Pohjois-Kymen Korukivikerhon
kotisivut löytyvät osoitteesta
www.korukivikerho.fi
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V

Elokuinen kiviretki

iime elokuisena vii-
konloppuna Tampe-
reen kivikerholaisten
retkiporukka suunta-
si matkansa Kaakkois-

Suomeen, kiviretkelle, joka oli koro-
nan jälkeen ensimmäinen kaksipäiväi-
nen retki. Lauantaina tutustuimme
pyöriviä kivipalloja valmistavaan Sor-
vikivi-yritykseen Savitaipaleella ja Telk-
kälän louhokseen Taipalsaarella. Illak-
si majoituimme Saimaan rannalla si-
jaitsevaan Marjolaan. Sunnuntaina
suunnistimme Ylämaalle jalokivimuse-
oon ja spektroliittilouhokselle.

Tuttuun tapaan matka taittui Val-
keakosken liikenteen bussilla kuljetta-
jana jäsenemme, gemmologi Kari Puk-
kinen. Retkelle osallistui 24 henkilöä,
osa Parkanosta, Etelä-Pohjanmaalta,
Forssasta ja eri puolilta Pirkanmaata
sekä neljä 9–12-vuotiasta eloisaa pik-
kupoikaa. Pojat olivat jo kuukausitol-
kulla odottaneet pääsevätnsä ensim-
mäistä kertaa isoisänsä Karin kuljetta-
man bussin kyydissä kiviretkelle kaput-
telemaan kiviä. Hyvillä mielin mukaan
lähteneitä matkalaisia olivat kaikki
muutkin, eikä se, paljonko kivisaalista
matkalta kertyisi, ollut merkityksellis-
tä vaan se, että vihdoin viimein voitiin
taas tavata toisiamme ja vaihtaa kuu-
lumisia.

Lauantaiaamuna, kun bussi Tampe-
reelta startattasi, toki osa retkeläisistä
oli tullut mukaan jo Toijalan ABC:ltä
– viimeiset noukittiin Kangasalta,
ajoimme ensin lounaalle Lahteen, Ra-
vintola Mäntyyn. Siinäpä vasta oiva
ruokapaikka, runsas ja monipuolinen
noutopöytä ja mitkä jälkiruuat: itse
valitsin kahvin kera kermaisen ja va-
delmahilloisen tuulihatun – nautinto,
joka ei unohdu. Vatsat pullollaan mai-
nioita ruokia lähdimme kohti Savita-
paletta.

Sorvikiven veden päällä
liitävät ja pyörivät pallot
Sorvikivi Oy tunnetaan korkealaatui-
sista kivituotteistaan, joita yritys on
valmistanut jo vuodesta 1984 lähtien.
Yrityksen perustajat, Eero ja Kaarina
Vainikka ovat edelleen toiminnan ve-
täjinä ja työllistävät yhteensä kuusi
henkilöä. Saavuttuamme Sorvikivelle
Eero Vainikka otti leppoisaan eteläkar-
jalaiseen tyyliinsä ”bussikomppaniam-
me” vastaan. Hän kertoi, kuinka yri-
tyksen taival sai alkunsa autotallissa re-
volverisorvilla valmistetuilla pienesi-
neillä. Vainikka ei aiemmin ollut re-
volverisorvia edes nähnyt, joten itse oli
opeteltava sen käyttö kivenmuotoilus-
sa. Liikelahjoja alkoi valmistua vuolu-
kivestä, marmorista ja apatiitista.

– Kun liikelahjojen valmistuksessa
alkoi kotimaassa tulla kilpailua, oli
meidän siirryttävä koviin kiviin. Opet-
telin sitten tämän timanttitekniikan ja
uutta oppia tulee vähän väliä. Teen itse
pallokoneen jyrsinterät ja etsin timan-
tille toimivat segmentit, Eero Vainik-
ka sanoo.

– Mitä kovempi kivi, sitä pehmeäm-
pi pitää terän olla. Se on kivenleikka-
uksessa niin päin. Toki kaikki kivet ovat
omanlaisiaan työstää.

Sorvikiven pihalla on kauniskuvioisesta
migmatiitista hiottu pallo.

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

Etelä-Karjalaan
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Sorvikivellä työstetään pelkästään
suomalaista kiveä. Ulkomaisista kivis-
tä Vainikalla on Yhdysvaltojen kaupois-
sa sen verran kokemusta, että huonoa
tavaraa tänne on turha tuoda.

– Meillä on itsellä hyvät kivet, ku-
ten esimerkiksi suomalainen diabaasi.
Se on kovempaa kuin maailmalla.

Sorvikiven nykyinen, 700-neliöinen
teollisuushalli valmistui vuonna 1998.
Halliin mahtuu jopa niin iso palloko-
ne, että sillä voi valmistaa kolme met-
riä halkaisijaltaan olevia graniittipallo-
ja. Mutta miten ihmeessä monien ton-
nien painoiset kivipallot saadaan pyö-
rimään pelkällä sormenpään kosketuk-
sella. Sen tietää Eero Vainikka. Hän on
itse kehittänyt työmenetelmät ja paten-
toinut graniittipallojen työstämiseen
tarvittavat työkalut.

Teollisuushalliin tutustuessamme
saimme ihmetellä ja valokuvatakin toi-
minnassa olevaa, valtavan kokoista ja
mielikuvituksellisen näköistä kaarisor-
via, joka oli työstämässä pyörivää, isoa
kivipalloa. Voiko tuollaista olla olemas-
sa ja onko se edes tästä maailmasta, tuli
mieleen huikaisevaa tapahtumaa kat-
soessa. Valokuvaa laitteesta ei voi leh-
dessä julkaista. Se on liikesalaisuus.
Vainikka on laitteen itse kehittänyt ja
patentoinut.

Eero Vainikan tie pienestä, päälle
kymmensenttisen pallon valmistami-
sesta kolmemetriseen, on pitkä matka
ja vaatinut valtavasti työtunteja muun
muassa pyöreyden ja tasapainon etsi-
miseksi.

– Oli selvitettävä, mitkä lait kivipal-
loa ohjaavat, kun se kelluu veden pääl-
lä. Vaikka kivi on erittäin pyöreä, se
pitää vielä tasapainottaa, koska kiviai-
nes ei tiheydeltään ole täysin homogee-
nistä.

Sorvikivelle veden päällä leijuva ja
pyörivä pallo on ollut aika iso leivän-
lähde, mutta nyt on pitkään ollut aika
hiljaista. Kiinalaiset ovat pitäneet huo-
len siitä, että työtä ei tänne enää riitä
niin kuin ennen.

– On siinä yksi onni matkassa, se
että kiinalaiset tekee pallon pesän täy-
sin päin peetä. Kiinalaisten tekemiä
palloja ostaneet kyselevät meiltä, että
miksei se pallo pyöri, laittavat valoku-
via että se on tällainen ja tällainen…

– Kyllähän meillä on päivänselvä
ratkaisu, miten sen pitäisi olla, mutta

Eero Vainikka kertoo Sorvikiven toiminnasta. Taustalla keskentekoinen pallo.

Kiviporukka kuuntelee ja ihmettelee.
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itsepähän ovat ostaneet ja halvalla saa-
neet, Vainikka hymähtää.

Muiden virheitä tuodaan Vainikan
korjattavaksi. New Yorkin WTC-tor-
nin terrori-iskussa syksyllä 2001 pelas-
tustöissä kuolleen 343 palomiehen
muistoksi tilattiin halkaisijaltaan 177-
senttinen pyörivä pallo Kiinasta. Vai-
nikkakin oli osallistunut tarjouskilpai-
luun, mutta kiinalaisten tarjous oli niin
halpa, ettei hän olisi sillä hinnalla saa-
nut edes raaka-ainetta vapailta mark-
kinoilta.

Kiinalaisten tekemä, New Yorkiin
toimittama pallo ei paikalleen asetet-
tuna lähtenytkään pyörimään vesiliir-
rossa, kuten oli tarkoitus. Pallon pin-
taan kaiverretun maailmankartan oli
tarkoitus osoittaa, että maapallo kai-
kesta huolimatta kuitenkin edelleen
pyörii. Vaan eipä pyörinyt. Nolo juttu
menehtyneiden palomiesten omaisille,
jotka olivat paikalla muistomerkin jul-
kistamistilaisuudessa.

Tuumailujen ja räknäilyjen jälkeen
pallon korjaajaksi valittiin Sorvikivi Oy
ja pallo lähetettiin laivalla Suomeen.
Sorvikivellä Vainikka asetti pallon pa-
tentoimaansa kaarisorviin ja 48 tun-
nin asiantuntevan käsittelyn jälkeen
soikeahko kappale oli saatu pyöriväk-
si. Myös maapallon kartta maalattiin
pallon pintaan uudelleen. Vainikka teki
pallolle vielä uuden pyörintäpesän,
koska kiinalaisten tekemä oli tehty vää-
rin. Sitten pallo oli valmis palautetta-
vaksi ja pyörimään paikoilleen.

Yhdysvalloissa on opittu, että silloin
kun pitää olla satavarma, että pallo
pyörii, se tilataan Sorvikiveltä.

– Toimintavarmuus on meidän valt-
timme, Eero Vainikka sanoo.

Sorvikiven liiketilassa pyörivät pallot ovat punaista graniittia ja pallograniittia.

Telkkälän nikkelikaivos
Savitaipaleelta jatkoimme matkaa Tai-
palsaarelle Telkkälän vuonna 1992 lak-
kautetun nikkeli- ja kuparikaivoksen
sivukivikasoille. Outokumpu Oy lou-
hi Telkkälässä nikkeliä vuosina 1969
ja 1970. Nikkelin hinta oli tuohon ai-
kaan korkea, joten louhinta kannatti.
Telkkälän esiintymästä löytyi vuonna
1987 uusi malmio, joka sijoittui 130–
220 metriä maanpintatason alapuolel-
le. Tästä uudesta esiintymästä louhit-
tiin vuosina 1989–1992 malmia liki
400 000 tonnia ja kuljetettiin Enon-
koskelle rikastettavaksi. Nikkeliä siinä
oli 1,41 prosenttia ja kuparia 0,35 pro-
senttia.

Telkkälän entinen nikkeli- ja kupa-
rikaivosmonttu on nyt veden täyttämä

lampi. Veden värjäävät louhintajättees-
tä liuenneet raskasmetallit niin, että
vesi näyttää joskus turkoosilta. Meidän
siellä käydessämme lampi oli syvän si-
ninen. Lammen paikalla oli aikoinaan
Matti Töllin lapsuudenkoti, jonka per-
he kaivoksen tultua menetti.

Kaikki alkoi siitä, kun isä Taavetti
Tölli oli 1960-luvulla ihmetellyt riihen
vieressä olevaa kalliota, joka oli rapau-
tunut niin pehmeäksi, että hän pystyi
pelkällä lapiolla kaivamaan siitä soraa
irti tienparannusaineeksi. Kun hän
kaivoi kalliota syvemmälle, sieltä pal-
jastui tyhjä tila, rikinkatkuinen luola.

Outokumpu Oy:llä oli siihen aikaan
malminetsintäkilpailu meneillään ja
Taavetti lähetti kilpailuun luolasta ot-
tamansa kivinäytteen. Voitti sillä kil-

Telkkälän louhoksella versoo uutta elämää.

Vuonna 1992 lakkautetun Telkkälän nikkelikaivoksen montun täyttää vesi. Ennen kaivos-
ta montun paikalla oli Telkkälän perheen kotitalo.
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pailun ja sai rahapalkinnon. Osti pal-
kintorahoilla mopon. Kaivosta Outo-
kumpu ei vielä sen näytteen pohjalta
kuitenkaan perustanut. Kun myöhem-
min eräs malminetsinnästä innostunut
kesäasukas otti syvemmältä luolasta
paremman näytteen, se näyte johti kai-
vostoiminnan aloittamiseen.

Nikkelikaivos tuli Töllin perheen
talon kohdalle. Talo meni alta, jäljelle
jäi vain vanha riihi, jonka vierestä esiin-
tymä löydettiin. Riihi seisoo edelleen
lammen rannalla.

Telkkälän kaivoksen sivukivikasa on
laaja ja korkea kuin pienehkö vuori.
Liki kaikki kivet ovat pinnaltaan ruos-
teen värjäämiä murikoita. Pajaisäntäm-
me Jukka-Pekka Lehtinen otti rintees-
tä pienehkön murikan mukaansa. Sa-
hasi sen myöhemmin pajalla halki.
Kiven sisältä paljastui kaunis ja tiivis
nikkelinhohtoinen pinta. Nyt kiviker-
hon kokoelma on kasvanut yhdellä ki-
vellä, Jukka-Pekan pyöröhiontaisella
Telkkälän nikkelimalminäytteellä. Pentlandiitti ja kuparikiisu olivat Telkkälän kaivoksen tärkeimmät hyötymineraalit. Ku-

van kivissä eniten magneettikiisua. Hionta Jukka-Pekka Lehtinen.

Ensi kertaa kivipaikoille päässeet Pulkkisen
Karin lapsenlapset olivat retkestä innoissaan.
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Spektroliitteja etsimään
Telkkälästä matka jatkui kaunista mai-
sematietä ajaen Saimaan rannalla sijait-
sevaan majapaikkaamme Marjolaan.
Sinne saavuttuamme muutamat no-
peat ensitöikseen pulahtivat Saimaa-
seen. Salpalinjan tuntumassa kun ol-
tiin, otimme sen kunniaksi porukalla
pienet Marskin ryypyt.

Aamulla lähdimme Ylämaan Jaloki-
vikylään, jossa meitä odotti spektroliit-
tiluokitusryhmän puheenjohtaja Esko
Hämäläinen kertoakseen spektroliitin
tilanteesta maailmalla ja viedäkseen
meidät sitten Alatalon spektroliittilou-
hokselle.

Mutta oli aamulla Jalokivipirtin
parkkipaikalle tullut meitä tapaamaan
toinenkin tuttu, Hirvosen Jarmo, to-
dellinen kivikonkari ja kerhomme jä-
sen. Hänellä oli autonsa perässä meille
muutama kassillinen erilaisia tuomisia,
spektroliittia, teepaitoja, rapakiven sy-
dämiä. Sanoi että laittakaa ne kivipik-
kujouluna arpajaisiin. Päätimme kui-
tenkin pitää arpajaiset jo kotimatkalla
kaikkien retkellä olleiden kesken. Näin
ollen osallisina olivat kaikki matkalai-
set ja voittoja oli niin paljon, että jo-
kaiselle osui jotakin. Jarmolle vielä läm-
pimät kiitokset.

Ajoimme illaksi majapaikkaamme Marjo-
laan. Oman huoneeni ikkunasta avautui
näkymä Saimaalle.

Hirvosen Jarmolla oli meille tuliaisia.

Teimme lyhyen tutustumisen uudis-
tettuun jalokivimuseoon. Museossa
olivat GTK:lta Otaniemestä virattom-
aksi jääneet kivivitriinit saaneet arvoi-
sensa uuden ”elämän”. Kivinäyttely
vitriineineen oli tyylikkäästi toteutet-
tu. Esko Hämäläinen kertoi museossa
spektroliitin arvostetusta asemasta
maailmalla, minkä jälkeen hän lähti
opastamaan meitä Alatalon louhoksel-
le, jossa meille annettiin (vain) tunti
aikaa haeskella spektroliittia.

Spektroliitti löydettiin ensi kerran
sattumalta 1940-luvun alussa Salpalin-
jan rakentamisen yhteydessä Ylämaal-
la. Spektroliitti on labradoriitin suo-
malainen kauppanimi. Labradoriittia
löytyy maailmalta monistakin paikois-
sa, mutta yhtä upeaa väriloistoa niissä
ei ole. Suomalaisessa kivessä voi nähdä
koko sateenkaaren värikirjon: sinistä,
vihreää, keltaista, oranssia ja punaisen
eri sävyjä, myös violettia, joka on mel-
ko harvinaista. Värileikin, eli labrado-
risoinnin aiheuttaa valon heijastumi-
nen kivessä olevista erittäin ohuista ki-
vikerroksista. Spektroliittikide on kuin
korttipakka, joka koostuu millimetrin
kymmenestuhannesosan paksuisista
päällekkäisistä lamelleista. 

Esko Hämäläinen kertoi Ylämaan Jalokivi-
museossa spektroliitin maailmanlaajuisesta
arvostuksesta.
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Elokuun kiviretkellä
Ylämaalta, Alatalon
louhokselta löytyneitä
spektroliitteja. Löytäjä
Liisa Hertell. Kyseinen
louhos alakuvassa.
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Valokuvakilpailutyöt esillä Vapriikissa
Tampereen Kivikerhon järjestämään valokuvakilpailuun osallistuneista
valokuvista on lokakuun puolivälissä avattu näyttely Tampereen Mu-
seokeskus Vapriikissa. Valokuvat on painettu kolmelle taululle ja ne ovat
esillä kivimuseossa, jalokivivitriinien vierellä kolmikulmaisessa sermi-
seinäkkeessä. Valokuvanäyttely on esillä Vapriikissa luultavasti liki koko
ensi vuoden. Tervetuloa katsomaan.

Huom! Vapriikki sulkeutuu 12.12.2021, koska koko talossa alkaa
parin kuukauden kestävä remontti. Remontin valmistuttua Vapriikki
on avoinna normaalisti 9.2.2022 lähtien.

Kaikki yleisötilat ovat remontin ajan suljettuina, joten kannattaa käydä
näyttelyssä ennen Lucian päivää.

Uusia essuja hiojille
Tampereen Kivikerhon pajalle hankittiin loppukesästä viisi uutta essua.
Toki pajalla niitä jo ennestään on kymmeniä, mutta monet alkavat olla
kovin huonokuntoisia. Uusien essujen etumukseen ommeltiin yhdis-
tyksen logo. Essumannekiineina vasemmalta Jonas Mattila, Heidi Pelto-
maa, Mikko Tuomisto, Veli-Matti Nurminen ja Henri Jokinen. Kuva:
Liisa Hertell

Maistuisiko pala metvurstia! Jukka-Pekka Lehtinen voitti
kivikerhon taannoisen valokuvakilpailun kuvallaan Bon
Apetit. Ensin hän valmisti kaikki kiviset “syötävät” ja
kuvasi ne sitten. Metvurstina on pätkä kairasydäntä, jota
on vähän pintakäsitelty. Kuva: Kari Kinnunen
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