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PÄÄKIRJOITUS

:

Kiviharrastuksen
uusi sukupolvi

Ä

llistyn päivittäin, sillä
kivijalkaliike, jonka
ulkopuolella koronavuosina näkee pitkän
jonon, on Helsingin
ainoa kivikauppa Eerikinkadulla. Jonoa kertyy, sillä vain pari asiakasta kerrallaan voi olla turvallisesti myymälätilassa, tietenkin maskien kanssa. Jonossa seisoo lähes pelkästään tyttöjä,
nuoria teinejä. Kiviharrastus on heillä
jotenkin sytyttävämpää kuin vanhemmilla asiakkailla, joiden kiinnostus
uppoutuu parantaviin kiviin ja kristalleihin. Nuorilla kivet ovat laajemmin
osa henkisyyttä ja 90-luvun trendiä.
Tällaisen teinin äiti selitti minulle, että
“mineraalit kuuluvat nyt jokaisen aikaansa seuraavan teinin ikkunalaudalle”. Saman ovat huomanneet kivimessujen kauppiaat ja torimyyjät. Myllytetyt korukivet, ametistikvartsit ja ruusukvartsit, sekä spektroliittilevyt löytävät ostajansa takuuvarmasti teinitytöistä.
Kuopion kivikerhon nuoret naiset
kirjoittavat lehdessä, kuinka heidän
innostuksensa on kerhon hiomossa
suuntautunut myös perinteiseen kiviharrastukseen ja hiontaan. Toivotaan,
että tämä uusi kivikuume kestäisi pitkään. Nyt sitä vauhdittavat somen ulkomaalaiset vaikuttajat etenkin TikTokin kautta.
Myös Tampereen kerholle on tullut
nuoria naisia mukaan toimintaan kuten Elena Santos ja Marissa Brandt.
Heillä innostus on jo jatkunut kultasepänalan opintoihin. Mineralia odottaa milloin pääsemme kirjoittamaan
heidän ensimmäisestä korunäyttelystään.
Naisia on kyllä aina ollut kiviharrastuksessa, jopa kullankaivussa, mutta heidän tarinansa on paljolti jäänyt
kuulematta – lukuun ottamatta Marjut Telilää (jättihiput ja ensimmäinen
rubiini). Tässä numerossa Jussi Hart-
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oma halusi muuttaa näkökulmaa ja
nostaa konkarikaivaja Anita Patalan
legendojen joukkoon. Anitan vaiheet
toivottavasti rohkaisevat nuoria ja naisia harrastuksen niille aloille, jotka tähän asti ovat jääneet kovin miesvaltaisiksi. Näin onkin vähitellen tapahtumassa, kun tarkastelee Tukesin kullanhuuhdontaan myöntämiä lupia. Aikaisempaa enemmän listoille alkaa ilmestyä naisten etunimiä.
Jussin jorina oli viime lehden yksi
kehutuimmista jutuista legendojen
ohella. Tässä lehdessä Jussi jatkaa radiotoimittajan vaistollaan syksyisen
Espanjan matkansa havainnoilla. Hänen mukaansa sikäläinen media analysoi päivittäin Kanarian tulivuorenpurkausta.
Kivien tunnistuksen juttusarja jatkuu kivilajeilla. Kiviharrastajalle niiden
tunnistaminen on tärkeää, sillä monet
korukivet ovat kivilajeja. Lisäksi tietyt
kivilajit ovat kriittisiä vihjeitä jalokivien etsinnässä ja tunnistamisessa.
Nuorilla kiviharrastajilla on kivien
keräämisessä vastassaan yhä enemmän

rajoituksia kaivoksilla, työmailla ja
metsissä. Työmaiden vakuutuskäytännöt ja maanomistajien oikeudet ohjaavat kerääjän pyytämään lupia toisinkuin ennen. Tavallaan kiviharrastaja on
tänään samassa asemassa kuin yritys
malminetsintänsä tunnusteluvaiheessa.
Näin ei saisi olla.
Malminetsinnän opas on vuoden
lopulla ilmestynyt uusi e-kirja. Yksi
kirjan kirjoittajista, geologi Toni Eerola, kertoo lehdessä, miten etsintää ja
kivinäytteiden keräämistä on asianmukaista harjoittaa kaikkia osapuolia huomioiden.
Liisa Hertell laajentaa kiviharrastusta uudelle alueelle, kun hän kertoo
mineraalimurskeilla maalaamisesta.
Menetelmän kehitti Kuolassa 1970luvulla Geologisen instituutin naisgeologi Ljudmila Sazykina. Liisan artikkeli on ensimmäinen seikkaperäinen
ja innostava selostus tästä menetelmästä Suomessa ja länsimaissa.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

Kivikaupan ovella jono on jatkunut päivästä toiseen. Kuva: Kari Kinnunen
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PUHEENJOHTAJALTA

Kivikerhon jäsenmaksut ja
Mineralia-lehden tilaukset
vuodelle 2022

H

yvää ja innostavaa uutta vuotta 2022 kaikille. Pahoittelemme, että tämä numero ilmestyy myöhässä. Kivi-iltojen osalta vuosi
2021 oli melko hiljainen. Koronan vuoksi
vain muutaman esitelmällisen illan pitäminen oli mahdollista. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset toki pidettiin. Kivipaja oli avoinna keskiviikkoiltaisin ja toiminta oli vilkasta.
Marraskuisessa syyskokouksessa Tampereen Kivikerhon
hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen, tamperelainen Henry
Jokinen. Hallituksessa pitkään jatkanut Tuula Alanen ilmoitti aiemmin, ettei hän työkiireidensä vuoksi asetu enää
ehdolle. Suuret kiitokset Tuulalle pitkäaikaisesta mukanaolosta hallituksessa. Hallituksessa edelleen jatkavat Antti
Kankainen, Jukka-Pekka Lehtinen, Martti Mäkelä, AnnaMaija Rae ja Mika Telilä. Puheenjohtajana toimii Liisa
Hertell.

Jäsenmaksutiedot vuodelle 2022
Pari vuotta sitten kokeilimme jäsenmaksutietojen ilmoittamisesta Mineralia-lehdessä. Ihan nappiin se ei silloin
mennyt, koska liki puolelle jäsenkunnasta oli myöhemmin
lähetettävä jäsenmaksutiedot kirjeitse. Kokeilemme nyt
kuitenkin uudelleen Mineralian kautta, koska varsinkin
jäsenet, jotka käyttävät sähköpostina gmailia, heille kaikki
kerhomme toiminnasta lähettämäni viestit ovat päätyneet
suoraan roskapostilaatikkoon.

Tampereen Kivikerhon
jäsenmaksut vuodelle 2022
z
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Yksittäisen henkilön jäsenmaksu on 30 euroa.
Siihen kuuluu myös Mineralia-lehden vuosikerta kotiin postitettuna.

z

Perhejäsenmaksu on 45 euroa. Siihen kuuluu
yksi Mineralia-lehden vuosikerta/perhe. Perhejäsenyys kattaa elämänkumppanin sekä kaikki
perheen alle 18-vuotiaat lapset (mikäli kiviharrastus heitä kiinnostaa).

z

Maksun saaja: Tampereen Kivikerho ry

z

Tilinro: FI64 4108 0011 2647 13

z

Eräpäivä: perjantai 4.2.2022

z

Viitenumero: 1232

MINERALIA-lehden
tilaukset ei-jäsenille 2022
Tänäkin vuonna Tampereen Kivikerhoon kuulumattomat voivat tilata Mineralia-lehden vuosikerran kotiin postitettuna 25 euron hintaan. Tässä
maksutiedot:
z

Mineralian vsk 2022: 25 euroa

z

Maksun saaja: Tampereen Kivikerho ry

z

Tilinro: FI64 4108 0011 2647 13

z

Eräpäivä: 4.2.2022

z

Viitenumero: 1245

Mikäli maksut näin lehdessä ilmoitettuna tulisivat huomatuksi ja hoidetuksi, yhdistyksemme välttyisi paljolta työltä,
paperisten laskujen tulostukselta ja postitukselta. Se tarkoittaa myös sitä, että laskujen postituksista vapautuva raha
voidaan käyttää Mineralia-lehteä ja jäsenistöä hyödyttäviin
tarkoituksiin.

Kiitos kuluneesta
vuodesta kaikille
jäsenillemme ja
Mineralian
lukijoille.

Liisa Hertell, pj
Tampereen Kivikerho
p. 040 557 4700
liisa.hertell@kolumbus.fi
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Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

Maalausten

valmistaminen mineraalimurskeilla

V

enäjänkielinen termi
litopich tarkoittaa kivimurskeilla maalaamista.
Sitä voisi sanoa myös kivenmuruilla muruttamiseksi.
Suomessa menetelmä ei ole kovinkaan
tuttu. Itse kävin Kuolan niemimaalla
talvella 2004 opettelemassa aihetta.
Meitä oli viisihenkinen porukka, Pitkäsen Marja, Honkasalon Inger, Voijolan Jukka, Juvosen Raimo ja minä,
jotka olimme varanneet pelkästään
meille tarkoitetun, liki viikon mittaisen opetussession Apatityn kaupungis-

sa, talvisten Hiipinä-tunturien kupeessa. Kivimineraalimaalauskurssi pidettiin opettajamme, Marina Marotskinan kotona. Opetuskieli oli venäjä,
joten tulkki oli tarpeen, vaikka me venäjää jonkin verran osaammekin.
Kivimineraalimaalauksen historia
Venäjällä alkoi 1970-luvulla Apatityn
kaupungissa, jossa geologi ja mineralogi Ljudmila Borisovna Sazykina Venäjän Geologisesta instituutista
(KFAN SSSP) aloitti tämän uuden
menetelmän kehittämisen. Työssään
geologisessa instituutissa Sazykina oli

tekemisissä ohuthieiden kanssa. 1970luvulla hän keksi alkaa kerätä talteen
ohuthieiden vamistuksessa syntynyttä
sauhausmurskaa, sen sijaan että ne vain
heitettäisiin pois. Sazykina säästi näitä
murskeita arvellen, että jospa joku
myöhemmin löytää niille jotain käyttöä.
Sittemmin LB Sazykina itse alkoi
kokeilla, onnistuisiko kuvien maalaaminen näillä sahausmurskeilla. Näin
hän tuli aloittaneeksi uuden menetelmän kehittämisen, kuvien valmistamisen mineraalirouheilla. Sazykinan en-

Mineraalimaalaus Hiipinä-tuntureista on Marina Marotskinan työ 2000-luvulta. Maalaus on noin 30 cm leveä.
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lit), sen rihla- tai tasainen pinta. Mutta pohjana voidaan käyttää myös mitä
tahansa kovaa pintaa, jota liima ei vedä
kourulle kuivuessaan (kivilaatta, puu,
lasi, posliini jne.). Liimana käytetään
vain maitoliimaa, esim. Erikeeper (Venäjällä G1VA-liimatyyppi). Liimaa laimennetaan työn toteuttamisvaiheesta
riippuen vedellä eri suhteessa.
Siveltimiä tarvitaan kahta laatua:
pehmeitä, leveitä suuren pinnan liimakäsittelyyn sekä joitakin pieniä, ohuita siveltimiä (Venäjällä oravankarva
“Belka” nro 1–5) maalauksen viimeiseen osuuteen. Kivimurujen sirotteluun työn kuluessa käytetään erityistä
välinettä: v-muotoon viikattua sirotinta, jonka voi valmistaa jostain riittävän lujasta, mielellään läpinäkyvästä ja
taipuisasta materiaalista.

Esimerkiksi tällaisia sirottimia voi leikellä
ja taivutella kovahkoista, erilaisiin tuotepakkauksiin käytetyistä muoveista.

Ametisti. Marina Marotskinan mineraalimaalaustyö vuodelta 2012.

simmäinen mineraaleilla maalaama työ
valmistui vuonna 1973.
Noin vuodesta 1985 lähtien Venäjällä alkoi olla monia taiteilijoita, jotka olivat kiinnostuneita tästä uudesta
maalaustaiteesta. He toivat oman erityisen panoksensa kivimineraaleilla
maalaamiseen. He pyrkivät luomaan
oman yksilöllisen tyylinsä, joka vastaisi tarkemmin taiteilijan omia näkemyksiä.
Venäjällä on tähän mennessä saatu
kerättyä runsaasti käytännön kokemuksia kivimineraalirouheilla työskentelystä. Valtava määrä taiteilijoita, jotka työskentelevät tämän maalaussuun-
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tauksen parissa – ei ainoastaan Murmanskin alueella, vaan myös sen rajojen ulkopuolella – käyttävät omia,
usein toisistaan eroavia, teknologisia
työskentelytapoja.
Kerron tässä artikkelissa vain siitä
tekniikasta, joka on muokkaantunut
Apatiitissa monien oppituntien aikana ja perustuu jo olemassa olevalle,
Sazykinan ja muiden Apatiitissa tunnetuksi tekemälle tekniikalle, jota meille kurssillamme opetettiin.

Materiaalit
Taulun pohjaa varten kaikkein sopivin
materiaali on kovalevy (venäjällä orga-

Kun mineraaleilla maalataan, käytetään pienirakeista rouhetta sekä liimaa, jota on ohennettu vedellä. Sekoituksen tekeminen käy mukavasti paletilla, jollaisen voi valmistaa vaikkapa
margariinirasian kannesta, kannen valkoista sisäpuolta palettina käyttäen.
Välttämättömiä tarvikkeita ovat myös
paperiarkit (valkoisia A4-kopiopapereita), joita laitetaan työn alle. Mineraalirouhetta siroteltaessa sitä varisee työpohjan ylikin. Paperialustalta tämä ylimääräinen rouhe on helppo kerätä takaisin asianomaiseen purkkiin uudelleenkäyttöä varten. Rouheet on työn
aikana hyvä säilyttää pienissä astioissa
(esim. jogurttipurkkien puolikkaissa),
joihin kulloiseenkin työhön suunnitellut rouheet kaadetaan – kukin omaan
purkkiinsa.
Päämateriaalina kuvien valmistamisessa on kivirouhe. Sitä saadaan erilai-
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Kielot, työssä käytetty mm. malakiittia, tinguaiittia, kyaniittia ja lumikvartsia. Tekijä Liisa Hertell

sista mineraaleista ja kivilajeista murskaamalla. Murskattu rouhe seulotaan
eri tiheyksisten seulasarjojen läpi tiettyihin fraktioihin (karkeusluokkiin).
Jokainen seulontatulos huljutetaan hyvin vedessä, jotta niistä täysin poistuvat kerättävää karkeusluokkaa hienommat ainesosat ja pintaa peittävä pöly,
jotta kivien todellinen väri avautuisi.
Sen jälkeen muruista erotetaan magneetin avulla rautalastut, jotka ovat jauhautuneet mukaan käsittelyprosessissa.
Joskus on välttämätöntä vielä lopuksi puhdistaa rouhe sivuaineista magneettiseparaattorissa tai magneetilla.
Rautamurusten poistaminen kivimurskeista on tärkeää, koska murskeisiin
jääneet rautahituset alkavat ajan myötä ruostua ja kellastuttaa kuvaa.
Kivimaalauksessa käytetään seuraavien karkeusluokan kivimurskeita:
z Pienempi kuin 0,05 mikronia
(pöly): maalauksen viimeisiä vaiheita
varten, pölymäinen kivijauhe sekoitetaan liimaan paletilla ja tällä seoksella
maalataan kuten vaikkapa öljymaalauksessa.
z 0,05–0,1; 0,1–0,16; 0,16–0,2
mikronia: näiden luokkien rouheita
käytetään maalauksen sirotteluun toisessa vaiheessa, lisäksi karkeammalla
rouheella tavallisesti aloitetaan sirotte-
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lu, kun taas pienemmät luokat käytez kullanvärisiä: pyriitti, kuparikiisu,
tään viimeisten vivahteiden työstöön
astrofylliitti
ja pienten yksityiskohtien sirotteluun.
z erilaisia kiilteitä: fuksiitti, muskoviitti
Käytettävän rouheen koko riippuu
z Myös lasijauheita voidaan käyttää,
myös itse työn koosta.
jos haluttua värisävyä ei mineraalista
ole saatavilla, tai halutaan korvata kalz Maalausten kaukaiset kohteet silis mineraalijauhe (esim. lapis latsuli)
rotellaan pienemmällä (0,05–0,1) ja
edullisella lasijauheella.
väriltään tasalaatuisella rouheella, koska taulussa ei saa havaita yksittäisiä muMaalauksen
renia.
teknisiä vaiheita
z Taulun keski- ja varsinkin etualaa
Maalauspohjan, esim. kovalevyn päälvarten voidaan käyttää karkeampaa
le, pohjustusrouheen kiinnittymistä
rouhetta (yli 0,2) ja jopa kivilajien ja
varten levitetään pensselillä tasainen,
mineraalien yksittäisiä palasia.
ohut kerros liimaa, joka on laimennetRouheen sirottelu riippuu murustu vedellä esim. suhteeseen 1:1. Liimalten muodosta ja koosta. Piikkimäinen
la sivelty levy asetetaan työpöydälle lerouhe, kuten vihreä egiriini, on hankavitetylle valkoiselle paperiarkille. Sitten
lampi sirotella kuin rouhe, jonka rakeilla
otetaan sirottimella purkista pohjarouon tasainen pyöreähkö muoto.
hetta ja sirotellaan se kovalevypohjan
Työssä käytettäviä kivirouheita:
pintaan. Kun sirottelu tehdään puolen
z sinisiä värisävyjä: lazuriitti, lapis latmetrin korkeudelta, saadaan tasaisin
suli, atsuriitti, kyaniitti
tulos.
z violetteja: tsharoiitti, lepidoliitti,
Liiman sivelyn huolellisuudesta ja
ametisti, fluoriitti
rouheen sirottelun tasaisuudesta riipz keltaisia: meripihka, auripigmentti,
limoniitti,
z oransseja: wulfeniitti, krokoiitti, erilaisia
hiekkakiviä
z vihreitä: amatsoniitti, turkoosi, malakiitti,
glaukoniitti, epidootti,
kromidiopsidi, egiriini,
tinguaiitti, flogopiitti,
ofikalsiitti
z punaisia ja ruusunpunaisia: sinooperi,
granaatti, eudialyytti,
jaspis, ortoklaasi, tuffikivi, mikroliini, meripihka, rodoniitti, Vuosaaren marmori, väyryneniitti (jos sitä raaskii
jauhaa), hiekkakiviä
z valkoisia: marmori,
kvartsi, plagioklaasi,
apatiitti, muskoviitti,
kyaniitti
z mustia: egiriini,
shungiitti, sarvivälke,
rautaturmaliini, ilmeniitti, gagaatti, magne- Marina Marotskina näyttää kuinka liimalla sivelty maalauspohja murutetaan. Se pitää tehdä vähintään puolen metrin
tiitti,
z ruskeita: stauroliitti, korkeudelta, tasaisin kädenliikkein. Istualtaan ei, koska migranaatti, titaniitti, jas- neraalijauhe menee helposti kasoille liian läheltä pohjustettapis, vulkaanisia kiviä, vaa pintaa siroteltaessa. Ja mitä ohuempi mineraalijauhe, sitä
varovaisempi pitää olla. Vasemmalla tulkki A. Petrof
hiekkakiviä
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puu pohjan laatu ja tasaisuus. Pohjustuksena käytetään pienirakeista (0,06–
0,1 mikronia) rouhetta, valkoista tai
vaaleanharmaata väriä. Sitten kerätään
valkoiselta paperilta pohjustuksen ulkopuolelle osuneet murskeet talteen.
Maalauspohjaa voidaan nurjalta puolelta myös hieman kopauttaa, jolloin
liimaan tarttumattomat, irralliset rouhemurut karisevat paperille ja saadaan
talteen.
Pohjaa kuivatetaan, kunnes liima ja
rouhe ovat täydellisesti kiinnittyneet.
Huoneenlämmössä tämä prosessi vie
muutamia tunteja, lämpötilan noustessa aikaa voi lyhentää.

Kuva-aiheen tekeminen
pohjustetulle levylle

Tässä mineraalimaalauksessa pohjamateriaaliksi on valittu akaattilevy. Työ oli esillä Apatityn kivimessuilla helmikuussa 2013.

Vuoden 2012 mineraalimaalausnäyttelyssä Apatityn kivimessuilla oli esillä lukuisia isokokoisia maalauksia. Tämä fantasia-aiheinen työ on noin metrin levyinen.
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Tämä vaihe on kaikkein työläin, vastuullisin ja vaatii harjoitusta. Taas laitetaan pohjustetun kovalevyn alle valkoinen paperiarkki. Pohjustuksen kuivaan pintaan luonnostellaan pehmeällä lyijykynällä (2B–4B) tauluun tulevan kuvan perusviivat.
Liima laimennetaan tarvittaviin
suhteisiin (jos käytetään juoksevampaa
seosta, laimennus tehdään suhteessa
1:1,5, jotta kuivumisaika pidentyisi ja
liiman leviäminen pohjaan olisi tasaisempaa). Jos valittu aihe on maisema,
niin ensimmäiseksi siroteltavana (takaala) on taivas. Suurella, leveällä siveltimellä sivellään liimaa pohjustettuun
kovalevyyn piirretyn maiseman takaalaan. Huom! siveltäessä mahdollisesti
syntyneet vajavuudet: kuplat, kostutusepätasaisuudet, korjaantuvat kevyillä
siveltimen kosketuksilla.
Pohjan koko taka-alalle, jossa taivaan on tarkoitus olla, tulee levittää liima samanaikaisesti ilman enempiä
maalailuja. Liika sively voi aiheuttaa
nystyröiden ja epätasaisuuksien syntymiseen, mikä pilaa vaikutelman. Sen
jälkeen sirottimeen kerätään tarvittavan väristä rouhetta ja sirotellaan sitä
liimalla kostutetulle alueelle. Sirottelua
pitää jatkaa siihen asti, kunnes aikaansaadaan toivottu väripeitto. Pintaa pidetään kosteana niin kauan kuin pinnalle lisätään lisäkerroksia erivärisillä
rouheilla, joita käyttäen taivaaseen saadaan haluttuja värivivahteita.
Sirottimeen jäänyt rouhe laitetaan
takaisin mineraalirouheen säilytys-
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purkkiin. Ja mikä tärkeää: joka kerran
väriä vaihdettaessa ravistetaan myös
maalauspohjan alla olevalle paperiarkille kertyneet murut takaisin sille kuuluvaan mineraaliväripurkkiin.
Pilvien tekemiseen käytetään hienorakeista valkoista marmorirouhetta. Se
sirotetaan kostean taivaspinnan päälle
pilvien näköisiksi. Harmaata tai violettia rouhetta käyttäen saadaan pilviin
syvyysvaikutelma.
Jos yhdellä kertaa ei ole onnistunut
sirottelemaan kaikkia tarvittavia värisävyjä taivaalle (liima on kuivahtanut),
niin työn pitää antaa kokonaan kuivua ja vasta sen jälkeen voi toistaa taivaan tekoprosessin (liimakostutus ja
sirottelu). Jos edellinen värikerros saadaan kuultamaan läpi, voidaan saada
aikaan erittäin mukavia ja vienoja värivivahteita.
Mikäli maisemakuvaan halutaan
vuoria, sirotellaan ensin vuorten ääriviivat ohuena viivana. Sen jälkeen sirotellaan rouhe koko työpinnalle. Kerros kerrokselta lisätyt mineraalien muruset, harmaat, ruskeat ja keltaiset
muodostavat pinnan eri osissa vuoriin
esteettisen näyn. Vuorten juurelle voidaan vihreällä rouheella ja ohuilla viivoilla sivellä metsä. Metsää varten käytetään lisäksi joitakin erilaisia värisävyjä
antamaan suurempaa esteettisyyttä, tilavuutta ja valohämyjen muutoksia.
Esimerkiksi paikalle, jossa pitää olla
järvi, murustetaan sinisävyistä rouhetta. Tarkistetaan kuitenkin ennen sirottelua, että pinta on kostea tai lisätään
tarvittaessa liimaseosta. Järven pintaa
korostetaan taidemaalauksen lakien
mukaan: siinä heijastuvat himmeästi
sininen taivas, valkoiset pilvet ja vuorten ääriviivat. Sellaisten vaikeiden yksityiskohtien tekemisen taito paranee
ajan ja kokemuksen myötä.
Maalauksen etualalle voidaan sirotella metsä tai muutamia puita. Tässä
vaiheessa on tärkeää saada kontrasti
kaukaisen ja etualalla olevien kohteiden välille. Taka-alalla yksityiskohdat
voivat olla pehmeitä ja himmeitä, mutta etualalla niiden täytyy olla teräviä ja
kirkkaita. Tämän saavuttamiseksi käytetään sävyltään tummempaa ja karkeampaa rouhetta. Muistetaan pitää työpinta kosteana. Metsän ja puiden sirotteluun käytetään samaa tekniikkaa
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kuin taivaaseen, vuoriin ja järviin. Ensin sivellään ääriviivat.
On välttämätöntä ehtiä sivellä taulun yksityiskohdat ennen liiman kuivumista. Tämä vaatii kokemusta. Huomaa, että taulun kaikki osat, paitsi taivas, sallivat liiman varovaisen lisäämisen työn aikana, mutta huolellisella
tavalla ja pehmeällä siveltimellä. Tietyissä tapauksissa siveltimestä muodostuneet epätasaisuudet voivat jopa palvella työn suurempaa ilmeikkyyttä ja
avaruusvaikutusta.
Työn viimeistelyvaihe on täynnä
kuvan kaikkein pienimpien yksityis-

kohtien vivahdusten ja tarkennusten
tutkimista. Tämän ohella liimaseoksen
pääkomponenttina on kivipöly, jonka
karkeusluokka ei saa ylittää 0,05 mikronia. Hienorakeisuus antaa mahdollisuuden taiteilijalle käyttää sitä, kuten
tavallista maalia. Tässä tarvitaan liimaseoksen lisäksi myös vesipurkki, jotta
voitaisiin suoraan paletilla sekoittaa liimaa, vettä ja rouhetta helposti sivellettäväksi seokseksi.
Esimerkiksi paksulla, ei juuri ollenkaan miedonnetulla liimalla ja suurella määrällä rouhetta saadaan aikaan
kirkas ja täyteläinen väri ja kohollaan

Marina maalaa ohuella pensselillä pölymäistä mineraalijauhetta käyttäen maiseman etualalle tulevan puun ääriviivat.
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Tämäkin suurikokoinen mineraalimaalaus oli esillä vuoden 2012 mineraalimaalausten näyttelyssä Apatityssa, Kuolan niemimaalla.

olevat siveltimen vedot, kun taas
juokseva liima pienellä lisäyksellä
rouhetta saa aikaan enemmän kuulaita värisävyjä.
Lisäämällä liimaan vettä ja sekoittaen paletilla erivärisiä, pölymäisiä jauheita (pienempiä kuin
0,05) taiteilija voi saada eri kohteisiin haluamansa värisävyt.
Tässä kuvattu työtapa kuvan
teon alkuvaiheista on vain yksi olemassa olevista, nykyään käytetyistä
maalaustekniikoista. Kivimurumaalaus uutena taiteenlajina odottaa mestareitaan ja ensilöytäjiään,
koska kivimurusten läheskään kaikki taiteessa käytettävät mahdollisuudet eivät ole vielä löytyneet ja
sirottelun tekniikka kätkee sisäänsä monia mahdollisuuksia.
Maalarit ovat kuvanneet mitä
moninaisimpia aiheita mineraalimaalauksiinsa. Näitä teoksia on esitelty muun muassa näyttelyissä
Apatiitin kivimessujen yhteydessä
2000-luvulla. Mieleen on jäänyt
erityisesti eräs parimetrinen työ,
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johon maalari oli kuvannut Kuolan niemimaan historiaa 1500-luvulta alkaen. Voi vain arvailla kuinka monia satoja tunteja sen valmistamiseen on kulunut. Mineraalimaalauksia on Apatiitin messuilla
ollut myös myynnissä.
Erityisesti luonto- ja eläinaiheet
ovat olleet suosittuja. Murmanskin
alueen maalarit ovat tehneet paljon revontuliaiheisia kuvia, joiden
maalauspohjaksi labradoriitti sopii
hyvin. Kivi jo sinänsä on kuin tuikkiva yötaivas ja revontulille oivallinen tausta, jota ei mineraalimurskeella kannata piilottaa.

Mineraalimaalausharrastus Suomessa

Marina Marotskina esittelee murskeiden seulontaa.

Tampereen Kivikerhossa on pidetty kaksi mineraalimaalauskurssia.
Turun kivikerholaisille pidin vastaavanlaisen kurssin viitisen vuotta sitten. Varsinkin muruttaminen,
murskeen ripottelu tasaisesti liimalla sivellyn aloituspohjan päälle, on kurssilaisille vaatinut aluksi

MINERALIA

z 4 / 2021

Tämä mineraalimaalaus oli esillä Apatityn kivimessuilla helmikuussa 2013. Jääkarhuaihe on Kuolan niemimaalla yhtä suosittu kuin revontulet.

pientä harjoittelua. Kiinnostus murskeiden tekemiseen itse on nyt Tampereen kerhossa lisääntynyt. Varsinkin,
koska Suomessa ei juuri ole myynnissä mineraalimaalaukseen sopivan karkeuksista kivimursketta. Monista nettikaupoista voi kylläkin tilata ikonimaalaukseen tarkoitettuja mineraali- ja
synteettisiä jauheita, jotka ovat pölymäisen hienojakoista ainesta. Murskeen valmistaminen omista kivistä itse
olisi kiviharrastajalle sopivaa puuhaa.
Mineraalien seulomiseen tarvittavia
seuloja löytyy ainakin ulkomaisista
nettikaupoista. Toki ensitarpeeseen käy
vaikkapa metalliverkkoinen taloussihti. Itse ostin aikoinaan eräältä pirkanmaalaiselta teollisuuskirpparilta messinkiset koeseulat, niitä on nyt liki
kymmenkunta eri karkeutta.
Toki ennen kuin kiviä aletaan seuloa, pienet kivenpalaset kannattaa jauhaa rautamorttelissa pienemmäksi. Itse
olen hienontanut rautamorttelissa
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Syksyllä 2011 ortodoksiveljestö vieraili pyhiinvaellusmatkallaan arkkimandriitta Sergein johdolla mm. pyhittäjä Antoni Dimskin luostarissa Venäjällä. Siellä Sergeille lahjoitettiin vierailun muistoksi mineraalimurskeilla maalattu ikoni pyhittäjä Antoni Dimskistä, joka
luostarin aikoinaan on perustanut. Mineraalimaalaus on valmistettu
Valko-Venäjällä Minskissä. Ikonin taakse on liimattu venäjänkielinen selostus maalaukseen käytetyistä mineraaleista, joita ovat mm.
sinooperi, lasuriitti, atsuriitti, malakiitti, epidootti, jaspis, gagaatti
jne. Työn taustana lehtikulta.

Malakiittia Zairesta. Jauhetun malakiitin raekoko on 0,16 mikronia.
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muun muassa Kymin louhokselta kerättyjä topaasin pikku paloja. Minkäänlaista naarmua tai koloa ei kovan
kiven nuijiminen morttelin pohjaan
saati nuijaan aiheuttanut. Messinkistä
eikä marmorista morttelia kannata
käyttää. Ne ovat liian pehmeitä kiviaineksen jauhamiseen.
Valmiit mineraalimurskeet kannattaa laittaa karkeuksiensa mukaan omiin
pikku rasioihinsa tai minigrip-pusseihin. Myöskään saman mineraalin eri
värisävyjä ei kannata sekoittaa keskenään.
Kivilouhoksilla käydessä kannattaa
noukkia mukaan pieniä värikkäitä kivensiruja. Niitä voi myöhemmin jatkojalostaa mineraalimaalauskäyttöön.
Tähän tarkoitukseen myös kivenhionnassa ja sahauksessa syntyneet kivipalaset ja murut ovat oivallista raaka-ainetta. Samoin erilaiset hiekat. 

Pajaisäntämme Jukka Lehtinen teki ensimmäisen mineraalimaalauksensa perheen silkkiterrieristä. Maalauksen taustalevyn hän on pohjustanut vuolukivijauheella. Vuolukivestä hän on tehnyt myös taulun kehykset.

Muutamia harjoitustöitä Tampereen kivikerhon mineraalimaalauskurssilta 2015.
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Turun kivikerholaisten valmistamia töitä syksyllä
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Jukka Lehtinen teki koemielessä värikartan muutamista
mineraalirouheista. Siihen on merkitty seulakoot, joilla ne
on jauhettu. Kivaineksen väri useimmiten vaalenee, mitä
hieommaksi se on jauhettu.

Jukka Lehtinen ja Elena Santos jäivät vielä pajalle Tampereen kerhossa
lokakuussa 2021 pidetyn kurssin jälkeen tutkimaan Jukan laatimaa värimallikarttaa.

Oikealla muutamia esimerkkejä Tampereella yksyllä 2021 pidetyltä kurssilta.
Jukka Lehtinen maalasi metsäkurjenpolven (reunimmainen oik.). Kukan violetti väripigmentti on lasia, koska vastaavaa sävyä mineraaliväreistä ei löytynyt.

2016 Turussa järjestetyltä mineraalimaalauskurssilta.
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Kallioiden lukemisesta tulee ensinnä mieleen suonigneissin outoa kirjoitusta muistuttavat graniittijuonet. Mutta oikeasti kalliot ovat kirja,
joka vain odottaa lukijaansa maapallon usein rajuun historiaan. Kuva Suomenlahden saariston silokallion pinnasta.

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

Kivilajeja

K

tunnistamaan

iviharrastajankin yllättää
kuinka monet maamme
kivilajeista soveltuvat korukäyttöön. Maailmalla
on epätavallista, että sorakuopista ja rantakivikoista voi poimia
hiottavaksi kelpaavia kiviä. Tähän on
syynä maankamaramme ikivanha kilometrien ja jopa yli kymmenen kilometrin syvyydessä korkeassa paineessa
ja lämpötilassa muovautunut peruskallio. Tällaiset geologien kielellä kilpialueet ovat harvinaisia, sillä yleensä
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maankamara koostuu geologisesti nuorista (muutama sata miljoonaa vuotta
korkeintaan) ja varsin huokoisista sedimenttikivikallioista.
Vaikka Suomessa on niukasti arvokkaimpia jalokiviesiintymiä, niin onneksi meillä on runsaasti vielä jopa löytymättömiä korukäyttöön käyviä kivilajeja. Tämä oli syy, miksi Suomen
korukivet -kirjalle ei annettu nimeä
Suomen jalokivet. Tämä on myös syy
sille, miksi kivilajien tunnistaminen on
kiviharrastajille tärkeää.

KORUKÄYTTÖÖN
SOPIVAT KIVILAJIT
Suomen korukivilajit ovat etupäässä
metamorfisia kivilajeja. Magma- ja juonikivilajeista korukäyttöön soveltuvat
oikeastaan vain eräät graniitit, porfyyrit ja diabaasit. Maamme harvinaislaatuisista geologisesti nuorehkoista sedimenttikivilajeista vain Ahvenanmaan
ja Lounais-Suomen rannikon irtokivinä tavattavat fossiilikalkkikivet ovat
potentiaalisia korukivityyppejä.
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Myös nuummiitti on itse asiSuomen kaunispiirteisissä meassa kivilaji. Iridisoivat amfibolitamorfisissa kivilajeissa on monia
mineraalit antofylliitti ja gedriitti
vielä hyödyntämättömiä tyyppeovat metamorfisten kivilajien amjä. Erityisesti kallioperän ruhjefiboliitin tai granaattikordieriittigvyöhykkeiden poikkeukselliset kineissin päämineraaleja kordieriivityypit voivat tarjota uusia löytin ohella. Ensiluokkaisimmat
töjä. Samoin karsikivet, tavallaan
nuummiitit ovat näiden voimakepäpuhtaat marmorit, voivat kätkaasti yhteensuuntautuneita, ankeä käyttökelpoisia materiaaleja.
tofylliitin ja gedriitin tiiviisti kiSpektroliitin jälkeen Suomen
teytyneitä kerroksia.
tunnetuin korukivi on joissakin
Muuramen vihreä graniittikin
kyselyissä ollut Kittilän jaspis. Sekin on geologisesti kvartsiittia eli Mikroskoopilla näkee ohuthieestä, että Paltamon nuum- on geologisesti metasomaattinen
metamorfinen kivilaji. Oikea ter- miitti on gneissiä siis kivilaji. Se koostuu antofylliitin ja eli metamorfinen kivilaji. Samoin
mi sille onkin jaspiskvartsiitti, sillä gedriitin sälöistä, jotka ovat kordieriitin ja plagioklaa- helsinkiitti on metasomaattinen
liikuntovyöhykkeiden kivilaji, ei
Kittilän jaspis on metamorfoitu- sin ympäröimiä. Kuvan leveys 4 mm.
siis graniittia vaikka hieman siltä
nutta muinaismeren pohjan rau1940-luvulla kallioperäkartoitusten
näyttääkin. Metasomatoosilla ymmärdan ja piin saostumaa. Kuumista vesiyhteydessä. Samoin keltakvartsit Lapisretään kuumien liuosten aiheuttamaa
liuoksista kiteytynyttä metamorfoituta ja sinikvartsit Pohjanmaalta yleistyikiven sisäistä aineenvaihduntaa.
matonta jaspista on Suomessa tavattu
vät korukäytössä varhain. Nekin ovat
Myloniitit ja breksiat ovat yleisiä
vain joissakin pegmatiiteissa onteloiden
todellisuudessa kvartsiitteja eli metaruhjevyöhykkeiden korukivilajeja koko
äärimmäisinä kiteyminä. Esimerkiksi
morfisia kivilajeja.
maassa. Ne ovat syntyneet kallioperän
Luumäen jaloberyllipegmatiitissa oli
Jaspismainen Lapin Lumo on puomekaanisissa liikunnoissa ja maanjärisonkaloissa poikkeuksellisuutena todellestaan metavulkaniittia – ei kvartsiittyksissä, geologin termein dynaamiseslista jaspista.
tia, eikä jaspista. Metavulkaniitti on,
sa metamorfoosissa. Myloniitit syntyiKittilän jaspiksen ohella monet sokuten nimi kertoo, metamorfoitunutvät muutaman kilometrin syvyydellä.
pivan värikkäät kvartsiitit on otettu
ta tulivuorien tuhkaa eli kivilajista on
Breksiat niitä matalammalla. Maankorukäyttöön. Kromikiilteen värjäämä
siinäkin kyse.
kuoren kuluessa nämä kivilajit ovat
aventuriinikvartsiitti keksittiin jo

Rovaniemen seudun Jaatilan metatuffi, Lapin Lumo, on erityisen näyttävä metamorfinen korukivilaji. Tuffiitti on Pohjois- ja Itä-Suomessa
yleinen irtokivinä, joten uusia tarpeeksi värikkäitä kalliolöytöjä on odotettavissa.
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nousseet lähelle maanpintaa, tosin yhä
piiloutuneina syvänteisiin maakerrosten, vesistöjen ja soiden alle. Läheisistä harjuista niitä onneksi löytää runsaastikin.
Huiminta syntytapaa edustavat
shokkimetamorfiset kivilajit. Ne ovat
syntyneet asteroidien törmätessä maapalloon. Lappajärven törmäyskraatteriin tuolloin syntynyt kivisula jähmettyi laavakivimäiseksi kärnäiitiksi. Sitä
on käytetty paikallisena korukivilajina
ja matkamuistoina.

KORUKIVILAJIEN
VAATIMUKSET
Mikrokiteinen ja kiinteä kivilaji on
koruihin sopivin. Karkeammissa kivilajeissa kuten gneisseissä pehmeämmät
mineraalit, kuten kiilteet, muovaavat
pinnan kuoppaiseksi kiillotuksessa.
Päämineraalit saisivat olla riittävän
kovia myös, jotta pinta kestäisi korukäyttöä. Kvartsin ja maasälpien kovuusluokka on tarpeeksi kestävä naarmuuntumista vastaan.

Kiven kauneus tietenkin on katsojan silmissä, mutta joitain yleisiä arvosteluperusteita siitä voi esittää. Harmaat
kivet eivät miellytä useimpien silmää
niin paljon kuin värikkäät muunnelmat. Samat mineraalit värjäävät kivilajeja kuin maalipigmenteissä. Tärkein
on punaista väriä antava hematiitti.
Kromin värjäämät mineraalit puolestaan tekevät kivilajeista kauniin vihreitä. Tämän näkee aventuriinikvartsiitissa ja kromidiopsidin värjäämissä karsikivissä Outokummun alueella.
Kuviointi on värin ohella kiven kauneutta hyödyttävä tekijä. Mikrokiteisissä kivilajeissa kuvioinnin on hyvä
olla tarpeeksi pienipiirteistä, jotta se
erottuu pyöröhiottujen kivien parin
sentin mittakaavassa. Hyvä esimerkki
silmää miellyttävästä kuvioinnista on
Lapin lumo. Kaunisrakenteiset migmatiitit vaatisivat kookkaita hiontoja, jotta
kuviointi pääsisi edukseen.

KIVILAJIT JA SUURI
KIERTOKULKU

Pyhtääläisen kerääjän sorakuopista keräämiä hiontakelpoisia kivilajeja. Unakiitit, epidoottikivet, värikkäät graniitit ja porfyyrit ovat korkealaatuisia.

Kirjomaasälvät erottuvat mielenkiintoisten pegmatiittien vihjeenä rapautuneenkin kallion
pinnasta varsinkin sivuttaisessa auringonvalossa. Kuvan kirjomaasälpäkide on 1dm läpimittainen.
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Kun kivilajin haluaa tunnistaa, on
määritettävä sen mineraalit, rakenteet
ja syntyperä: magmaattinen, metamorfinen vai sedimenttinen. Mineraalit ja
rakenteet ovat tavanomaisia tunnistuksia, mutta miten voi määrittää kiven
syntyperän. Siihen ei ole kehitetty mitään digitaalista laitetta tai niksiä, joka
suoraan kertoisi, että tämä kivi on
magmaattinen tai tuo metamorfinen.
Geologin työläs ja vähintään viisivuotinen koulutus on tavallaan tuohon
kysymykseen vastaamisen harjoittelua.
Kivien suuren kiertokulun ymmärtäminen on geologien koulutuksen
perustana. Kivetkin syntyvät, kehittyvät ja lopulta rapautuvat suuren kiertokulun mukana. Rapautumistuotteet
hautautuvat merenpohjaan ja kivettyvät sedimenttikiviksi. Hitaasti liikkuvat ja törmäilevät mannerlaatat työntävät sedimenttikivien kerrostumia
vuoristoiksi. Niiden juuriosissa parinkymmenen kilometrin syvyydessä sedimenttikivet muuttuvat paineessa ja
lämpötilassa metamorfisiksi kivilajeiksi
tai jopa sulavat magmaksi, jolloin kiteytyy magmakivilajeja. Näin syntynyt
kivisula voi tunkeutua maanpinnalle
saakka laavana. Kivisulan tulokanava
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voi myös kiteytyä, jolloin syntyy juonikiviä kuten diabaaseja ja porfyyrejä
sekä kimberliittejä. Lopulta vuoristokin kuluu tasamaaksi ja rapautumistuotteet pääsevät uudelleen kiertoon ja
syntyy uudestaan kivilajeja ja mineraaleja. Geologin näkökulma kivien syntyperään on kuin idän ajattelijoiden
jälleensyntymisen oppi.
Kiviharrastajalle onneksi riittää, kun
hän osaa luokitella kiven magmaattiseksi, metamorfiseksi tai sedimenttiseksi kivilajiksi. Tämä sujuu silmämääräisesti kokemuksen avulla ja kavereihin
turvaamalla. Onneksi nykyään on kirjojen lisäksi netti ja digitaalisia kallioperäkarttoja, joista saa nopeasti apua.
Tieteelliseen määritykseen tosin vaaditaan laboratoriolaitteita, aikaa ja rahaa
aivan kuten mineraaleissakin.
Kivilajien erot eivät ole silmämäärin kovinkaan selviä, vaan ne vaihettuvat toisikseen. Kivilajeilla on monia
välimuotoja toisin kuin mineraaleissa,
jotka on määritelty varsin yksikäsitteisesti. Tämän huomaa hyvin jopa
maamme yleisimmissä graniittisissa
kivilajeissa. Silloin tällöin jopa hiekkakivet ja apliittiset graniitit voivat kovasti muistuttaa toisiaan tehden silmämääräisen tunnistuksen epävarmaksi.
Niiden tieteellinen määritys edellyttää
tarkkaa mineraaliosuuksien mittausta
ja usein myös kemiallisia määrityksiä.
Magmakivilajien kolmioluokittelussa kivilajien rajat ovat kuin Afrikan
valtiokartta siirtomaa-ajoilta eli rajat on
vedetty kuin viivoittimella. Silmämääräisen kivilajien tunnistamisen tällainen luokittelu tekee tukalaksi. Usein
joutuukin vain toteamaan, että kyseessä
on graniittimainen kivilaji, tieteellisemmin ilmaistuna granitoidi. Myös granodioriitin ja kvartsidioriitin sekä dioriitin tunnistaminen on silmämäärin
vaikeaa.
Monet kivilajit pystyy tunnistamaan
vasta ohuthieistä polarisaatiomikroskoopilla tai elektronimikroskoopin
automaattisella mineraalitunnistuksella
(SEM AM). Harvinaisimpien kivilajien tunnistus vaatii lisäksi kemiallisia
koko kiven analyysejä ja toisinaan vielä hivenainemäärityksiä. Kiven kytkeminen geologien suureen kiertokulkuun tarvitsee kaiken muun ohella isotooppimäärityksiä, tavallaan kiven
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dna-testejä.
Kallioperäkarttoja tarkastellessa
kannattaa muistaa, että kartassa mittakaava on toinen kuin luonnossa kalliopaljastumaa tarkastellessa. Yhdessä
paljastumassa on usein montaa kivilajia, vaikka kallioperäkarttaan on
merkitty vain yksi, se vallitseva kivilaji.

kohdalla. Timantteja voi löytää Suomen kallioperästä kun tapaa kimberliittisiä kivilajeja. Ikävä kyllä ne ovat
perin harvinaisia ja monesti syvänteiden, lampien ja soiden alla.
Tällä mineraalien ja kivilajien kohtalonyhteydellä on tietenkin silläkin

KIVILAJIT VIHJEENÄ
Korukivien etsijälle pegmatiitti on unelmien täyttymys. Karkea pegmatiitti, jossa on savukvartsia ja kirjomaasälpää,
herättää odotukset.
Hyvällä tuurilla sellaisen lähistöllä voi esiintyä vaikkapa topaasia
tai berylliä.
Jurmon rannalta löytynyt hohkakivimäinen lohkare oli ikäNäin on monen
vä kyllä keinokivi. Itämeren rannoilta ei ole löytynyt aitoja
muunkin kivilajin
hohkakiviä kuten Atlantin rannoilta. Kiven läpimitta 7 cm.

Ystäväni Santorinilta tuoma minigrip-pussillinen kiviä sisälsi laavakivilajeja, jaspiksia,
kalkkikiviä ja obsidiaania. Se oli paras mahdollinen kokoelma kivilajeja, joista pystyi kuvittelemaan Santorin tuhon tapahtumia.
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Mikä kivelle nimeksi? Väinö Kotilainen löysi Etelä-Suomen karsikivistä monia uusia korukivilajien tyyppejä. Vantaan tieleikkauksista
löytynyt kivilaji koostuu sinisestä apatiitista ja ruskeasta grossulaarista. Kivi esiintyi marmorin ja graniitin välissä. Se oli syntynyt karrettumisessa, mikä tarkoittaa graniittisen magman ja kalkkiven välisiä reaktioita. Kiven pituus on 10 cm.

tieteellinen termi: parageneesi. Sillä
ymmärretään, että tietyt mineraalit
viihtyvät tietyissä kivissä. Malminetsintäkin perustuu tähän. Tosin aina ei
tarkkaan tiedetä mistä tämä kohtalonyhteys johtuu. Mutta se ei mitenkään
estä tämän seikan menestyvää käyttöä
etsinnässä. Kannattaa muistaa, että
monet malmit on todellisuudessa löydetty väärin perustein. Harharetkiä
vain ei rikkaan löydön jälkeen pahemmin mainosteta.
Mineraalien ja kivilajien kohtalonyhteys toimii myös toisin päin. Oudon
mineraalin pystyy mutkattomammin
tunnistamaan, kun ensin määrittää sen
isäntäkiven. Kalkkikiven tai marmorin
kirkas kide on melko varmasti muuta
kuin timantti. Hyvässä tapauksessa se
voi olla kaksipäinen kirkas kvartsikide, jota myös Herkimerin timantiksi
on alettu kutsua. Kun tarpeeksi moni
tunnistaa jonkin mineraalin väärin,
niin kivi voi siitä jopa saada nimensä.
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KAIKKI KIVET EIVÄT
OLE LUONNONKIVIÄ
Kielitoimiston sanakirjan mukaan kivi
on “kova aines, josta maapallon kalliokuori on muodostunut; kappale tällaista ainetta; vastaavanlainen keinotekoinen kova aine t. kappale.” Kivi on
muinainen suomalais-ugrilainen sana
ja kielemme vanhimpia. Ikävä kyllä se
ei ole tieteellinen termi. Tieteen termipankissa kivi on yleinen geologisten
yhdyssanojen osana tai sanaliittoina,
mutta ei oman terminään. Vain kivilaji ja mineraali ovat tiedeyhteisön suuressa viisaudessaan siunaamia termejä.
Kivilajit ja mineraalit ovat määritelmänsä mukaan luonnontekeleitä, eivät
ihmisten aikaansaannoksia. Mineraali
on määritelty luonnon synnyttämäksi
epäorgaaniseksi yhdisteeksi tai alkuaineeksi. Kivilajit puolestaan ovat luonnon mineraalien yhteenliittymiä.
Tästä on minullekin aiheutunut

monia virhetunnistuksia, sillä keinokiviä pitää ongelmattomasti aitoina kivinä. Etelän rannoilla yleiset muinaiskeramiikan kappaleet sekoittaa toisinaan jaspiksiin ja savikiviin. Niitähän
esiintyy ainakin Kreikan saarilla samoissa kivikasoissa. Myös pullonpohjalasit ovat kuin kivilasia, kun ovat tarpeeksi vanhoja ja mustia. Vihreät puolestaan sekoittaa moldaviitteihin.
Monet meteoriiteiksi veikkaillut löydöt ovat olleet rautakuonan palasia.
Niitä tuli minulle GTK:ssa tunnistettavaksi vuosittain lukuisia. Miinaharavoilla niitä on viime vuosina löytynyt
entistä enemmän. Hieman ruosteisia
betonin kappaleita on pidetty kivimeteoriitteina, sillä ne muistuttavat kondriittisia meteoriitteja. Kondriittiset
meteoriitit ovat saaneet nimensä pienistä kiviryyneistä, kondreista. Ne ovat
kuin betonin mikrokiviä.
Suomen rannoilta löytyy aika ajoin
hohkakiven näköisiä pyöristyneitä ki-
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viä. Tarkemmissa tutkimuksissa ne ovat
osoittautuneet rikkoutuneiksi kellukkeiksi tai proomujen osiksi. Itämereen
ja Suomenlahteen ei ole päässyt kellumaan Atlantin tulivuorten hohkakiveä
kuten sitä on ajautunut Norjan rannikolle Golf-virran mukana. Itsekin olen
löytänyt niitä Suomenlahden rannoilta. Ja joka kerta poiminut, luupannut
ja pettynyt.

KIVILAJIEN KERÄILY
Itse olen noukkinut kotimaasta ja ulkomailta kivilajinäytteitä jo vuosikymmeniä. Kerään sormenpään kokoisia
pikkukiviä muovipusseihin ja purkkeihin. Parhaimpia keräilypaikkoja ovat
tietysti rannat mutta myös tienpenkat
ja rakennustyömaat. Olen vielä pyytänyt tuttuja kokoamaan minulle matkoiltaan tuliaiseksi kivipusseja. Näin
olen saanut kiviä eksoottisista maista
ja mantereilta, joihin itsellä ei niin
suurta intoa ja rohkeutta olisi ollut
matkustaa.

Sormenpään kokoiset rantakivet
ovat enimmäkseen kivilajeja. Joissain
maissa myös kvartsikivet ovat tässä
koossa tyypillisiä. Englanninkielessä
tämän kokoiset kivet tunnetaan nimellä pebble. Netissä niistä on ilahduttavan runsaasti kuvia. Ja on niistä kirjoitettu vuosien varrella kirjojakin ja nettisivustoja.
Pikkukivet ovat yllättävän kattava
kokoelma lähiseutunsa kivilajeja, harvinaisia ja yleisiä. Näin on kotimaassa
ja ulkomailla. Yleensä kokoelmapussissa on kunkin seudun kivilajit aika peittävästi, kun tarkastelee paikan kallioperäkarttoja.

KALLIOITA LUKEMAAN
Tasaiseksi hioutuneet rantakalliot ovat
parhaita, kun haluaa tarkastella kivilajien rakenteita. Suomenlahden rantojen silokalliot paljastavat ensiluokkaisia migmatiittien rakenteita, niitä leikkaavia tummia juonikivilajeja ja graniiteista tihkuneita pegmatiittisia suo-

nistoja. Mineraliassa esitelty geologi
Johannes Sederholm kuvasi ja raportoi saariston silokallioiden migmatiitteja niin lahjakkaasti, että hänen työnsä on yhä kansainvälistä laatututkimusta yli sata vuotta myöhemmin.
Kivilajeja voi näin harrastaa ilman
vasaraa ja kivimeisseliä, kallioita suojellen. Valokuvat ovat monessa mielessä
ihanteellinen tapa bongailla kivilajeja
ja kallion rakenteita. Rakenteet ovat
monesti niin isokokoisia, että näytteen
saaminen perinteiseen tapaan reppuun
tai ämpäriin vaatisi kiviveistämön kuljetettavaa ketjusahaa. Ja aina tietää, että
vuosienkin kuluttua sama kallio ja kaunis rakenne rannalla odottaa katsojaansa kuin ulkoilmamuseossa. Usein
pohdin, että pitäisikö seuraavaksi alkaa markkinoida saaristomeren Geoparkia asiasta päättäville. 

Lahden koronakesän kivimessujen mielestäni paras (ja ainut ostamani) kivi oli Stonehengen diabaasista myllytetty kivi. Se oli kerätty Carn
Goedogin louhoksesta, josta Stonehengen monumentin sinikivet aikoinaan oli satojen kilometrien päässä louhittu. Olisiko tässä meillekin
ajatusta myllyttää pyterliitistä matkamuistokiviä Pietarin monoliitin kunniaksi?
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Nuoret kiviharrastajat Kuopion Kivikerhon tiloissa, vasemmalta oikealle: Siiri Koljonen, Sanni Launonen ja Alessia Koivisto. Kuva: Kyösti
Louhelainen

Kristallinkirkas kivijuttu

O

lemme aloittaneet
kivikerhossa tänä
syksynä. Opiskelemme Kuopion
Lyseon lukiossa IBlinjalla, johon kuuluu itsevalittavia vapaa-ajan harrastuksia. Harrastukset liittyvät joko urheiluun, luovuuteen tai
vapaaehtoistyöhön. Kivikerho ja siellä
tehdyt työt ovat meidän luova harrastuksemme. Olemme varmaan ensimmäisiä IB-oppilaita, jotka osallistuvat
kivikerhoon osana koulusuoritustamme. Meidän opettajamme haluaa meidän kirjoittavan päiväkirjaa tai muuta
muistiota harrastuksesta. Kirjoitamme
sinne tekemistämme töistä ja oppimistamme kiviin liittyvistä asioista.
Olimme jo ennen kivikerhoon osallistumista kiinnostuneita kivistä ja mi-
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neraaleista. Tykkäämme käydä etsimässä erikoisia kiviä luonnosta ja ostamme välillä kiviä suoraan myyjiltä. Tämän vuoden kesällä Sanni – kuten
kuka vaan normaali ihminen – etsi

Jaspisbreksia.
Näyte ja kuva: Sanni Launonen

netistä kaikkea kiviin liittyvää. Hakusanoilla ”kivi” ja ”Kuopio” löytyi tämä
kivikerho. Sanni kertoi siitä meille
muille ja halusimme tietenkin tulla
hänen mukaansa kerhoon. Kivikerhoon osallistumisen jälkeen kivistä on
tullut meille kaikille vielä suurempi
rakkauden kohde.
Kun meiltä kysytään: ” Mikä kivissä oikein kiinnostaa?” emme usein osaa
vastata. Ne vaan ovat niin upeita. Erityisesti kivien ulkonäkö ja yksilöllisyys
kiehtovat. Se on varmaan joku luolamiesvaisto olla kiinnostunut kaikista
kiiltävistä ja värikkäistä kivistä.
Odotamme innolla tulevia retkiä
kivilouhoksille ja kivikohteisiin. Haluaisimme nähdä itse minkälaisia kiviä
Suomesta voikaan löytää. Toivomme
kivikerhon ohjaajien avustusta hion-
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nassa ja kivilajien tunnistuksessa. Erityisesti haluamme tehdä kivistä koruja ja hienoja koristeita, ja siinä kivikerho voisi tarjota opastusta. Haluaisimme erityisesti tehdä makrameetyylisiä
kivikoruja. Joululahjaksi haluamme
antaa ja saada kaikkea kiviin liittyvää.
Mysteerikivet ja hienot kiviyksilöt olivat Korvatunturille matkaavalla joululahjalistalla.
Me kaikki haluaisimme jatkaa kiviharrastusta elämän loppuun asti, koska siitä on tullut niin mukava harrastus ja eräänlainen ”oma juttu”. Jos
muuttaisimme jollekin muulle mantereelle, etsisimme itsellemme varmasti
jonkun kivikerhon. Emme ole suunnitelleet työuraa kivien tai mineraalien parissa, mutta joku aihepiiriin liittyvä ammatti tai työ voisi kuitenkin
olla todella mielenkiintoista.

K Alessia Koivisto hiomassa.
Kuva: Sanni Launonen

Mielestämme ainoita huonoja puolia kivikerhossa on, että kivet ovat niin
addiktoivia ja kädet kuivuvat kivenhionnan jälkeen. Keksimme myös sen
faktan, että ryhti menee huonoksi, kun
haluaa hioa urakalla tai mennä nurkkaan tuijottamaan kiviä sekä tonkimaan kivilaatikoita. Työergonomia
unohtuu, kun tunteet ottavat vallan.
Kivien kanssa työskentely on mielestämme luonnon terapiaa.

Kivenkovin terveisin,
Sanni, Siiri ja Alessia

I Alessia Koiviston kivikokoelma.
Keskellä hiottuja. Kuva: Alessia Koivisto
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JUSSIN

JORINA

Jussi Hartoma

Pahanilmanlintu

T

ätä jorinaa aloittaessani
uutisissa kerrottiin elokapinallisten poiskuljetuksesta kadulta, jossa he
makoilivat liikenteen
tukkona. Perään tuli juttu Yhdysvalloista, jossa lukuisa määrä tornadoja
tekee tuhojaan ja ihmisiä kuolee kymmenittäin. Ja heti perään kerrottiin
myös Ranskan tulvista ja maanvyöryistä. Puolensivun kokoisen tornadotuhokuvan lähellä oli pieni yhden palstan
pätkä, jossa kerrottiin Itä-Afrikassa
260 000 alle 5-vuotiaan lapsen kuolleen nälkään. Toisaalla tulvia, toisaalla
kuivuutta. Australiassa tuli rankkoja
kaatosateita ja syttyi pahoja maastopaloja. Täällä vaan tukitaan liikennettä,
kun muualla tarvittaisiin apua.
Mitä sitten kuuluu tulivuoririntamalle. Semeru Jaavan saarella on surmannut kymmeniä ihmisiä. La Palman

saarella on tilanne lähes sama. Saaren
tulivuorista myös San Juan ja San Antonio ovat antaneet elonmerkkejä pitkän lepotilan jälkeen. Saarella maanjäristyksiä todettu noin 40, vastaavasti
Teneriffalla kaksi. Tuhkapilvet kohonneet nyt 3 700 metriin ja kulkeutuvat
etelään ja kaakkoon, laavavirrat jatkavat kulkuaan merta kohti. Heti perään
ihmiset määrättiin pysymään sisätiloissa myrkkykaasujen vuoksi.
Purkauksia ihastellaan kauniina,
mutta unohdetaan niiden tuhovaikutus saarella: edelleen tuhoutuu isoja
hedelmäpuutarhoja, kasvihuoneita ja
asuinrakennuksia. Tätä kirjoittaessani
raporttien mukaan on noin 40 aktiivista tulivuorta eri puolilla maapalloa
ja moni purkautuu. Äiti-maan vatsan
murinaa ja röyhtäisyjä.
Olin marraskuun Espanjassa ja seurasin joka ilta televisiosta uutisia La

Cumbre Viejan purkaus La Palman saarella 30. lokakuuta 2021, Kanariansaaret Espanja.
Kuva: Wikimedia Commons
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Palman saaresta ja niitä tuli useammalta kanavalta. Erään pitemmän, osittain
dokumentin osittain reportaasin, yhteydessä näytettiin useitten maitten
raportteja Cumre Viejan purkauksesta
Kanarian saariin kuuluvalta La Palman
saarelta. Ei ollut yhtään suomalaista tvkanavaa niiden joukossa.
Edellisessä jorinassa otin esille tulivuorenpurkausten vaikutuksesta ihmiseloon taivaan pimennyttyä pitkäksi aikaa. Siellä tuli esille vuosiluku 541.
Islannissa tapahtui silloin peräjälkeen
useampi tulivuorenpurkaus ja ne on
yhdistetty ”Pimeään keskiaikaan”. Nyt
tutkimuksissa samaa vuotta pidetään
ruttovuotena. Mikäs kytkentä tässä on?
Tapasin reissullani erään suomalaisen monitietäjän ja keksijän, joka oli
kiinnostunut myös kivistä ja niihin liittyvistä laajemmista ilmiöistä. Aloimme
samanaikaisesti puhua ilmiöstä, josta
vaietaan. Löysimme rajun esimerkin
Yhdysvalloista ja Kanadasta. Se oli aurinkomyrsky, joka sammutti sähköt
laajoilta alueilta melko pitkäksi aikaa.
Miksi auringon vaaroista ei puhuta,
vaikka ne tiedetään.
Aurinkotuuli ennättää maahan seitsemässätoista tunnissa! Ja mikään ei sen
jälkeen toimi. Ja kuinka ollakaan majapaikkaani saapuessani tunti sen jälkeen tuli netissä vastaan uutisjuttu auringon vaarallisuudesta, jota suomalaiset tutkijat selvittävät. Koin itseni pahanilmanlinnuksi. Tutkijat olivat kylläkin julkaisseet tietonsa jo pari kuukautta aikaisemmin, mutta se tuli esiin
vasta nyt yleisölle.
Uudet tutkimukset valaisevat valtamerien vaikutuksen tulevaisuuteen. Ei
se, että 10 kilometrin syvyydestä saatiin kuvatuksi muovipussi, vaan se
mikä merien todellinen vaikutus on ilmastonmuutokseen. Siellä voikin olla
pelastus. Meret voivat pelastaa meidät
hapella! Jospa siitä jatkettaisiin seuraavalla kerralla. 
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KUVAIKKUNA

Lemmenjoen kultahiput saavat
loistonsa koruissa
Hollolalaisen kullankaivajan ja kultasepän
Aarne Alhosen käsissä monet pienet ja
isommatkin kultahiput ovat saaneet uuden
tarkoituksen olemassa ololleen.
Näiden Lemmenjoelta huuhdottujen
puoligrammaisten hippujen syliin hän on
istuttanut viistehiotun Lemmenjoen granaatin, Luoston ametistin ja Luumäen beryllin.
Hippujen korkeus ilman kiinnityslenkkiä
on noin 1 cm.

Kuvat: Miika Hertell
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Nuoria hiojia Kuopion kaupungin nuorisotalon tiloissa syksyllä 2021.

Teksti ja kuvat: Kyösti Louhelainen, Kuopion kivikerho

Minkälaiset kuulonsuojaimet
kiviharrastaja tarvitsee

K

uopion Kivikerho on toiminut Kuopion kaupungin nuorisotalolla, Monarilla, vuodesta lähtien
2001. Tila on virallisesti
nimeltään savitila eli siellä on kaksi savenpolttouunia. Tilaa käyttää saviharrastajien lisäksi pari maalauskerhoa.
Olemme sopineet harrastamaan yhdessä, vaikkakin laitteiden siirto torstain
hiontailtoihin pöytien alta ja siirrot
pöydiltä toisille ja illan päätteeksi takaisin vievät aikaa. Toisaalta omien tilojen hankkiminen on taloudellisesti
mahdotonta, joten nykyinen tapa maksaa korvauksia tilasta on järkevää.
Käytössämme on kaksi huonetta,
suuremmassa huoneessa on hiomakoneet ja pienemmässä kaksi sahaa ja
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pylväsporakone sekä kaappeja tavaroille ja kirjoille.
Tänä syksynä on kerholle tullut runsaasti uusia hiojia, jotka ovat alaikäisiä
eli alle 18-vuotiaita. Nuorten kuulon
suojaus on tärkeää tällaisessa harrastustoiminnassa, joten päätimme mitata
melutasoja kerhoillan aikana. Noin 13
vuotta sitten tehtiin samantyylinen
mittaus, josta saatiin vertailutietoa.

Mittaukset
Vuonna 2008 käytettiin meluannosmittaria CEL-360 (Bedford, UK), jossa
on pitkänajan keskiarvon laskentaan
sopiva ominaisuus. Mittari tarkastettiin kalibraattorilla Bruel & Kjaer 4230
(Naerum, Tanska).
Tänä vuonna oli mittareina:

1) Bruel&Kjaer 2225, tarkkuusluokka
2, IEC 651 (Naerum, Tanska) integroiva melutasomittari, jossa oli
yhden minuutin melutason keskiarvon mittaus tavanomaisen melutason mittauksen lisäksi ja
2) RO-1350, tarkkuusluokka 2, IEC
651 (RS Components, UK). Mittarit tarkastettiin ennen mittauksia
kalibraattorilla Larson & Davies
CAL200 (Depew, USA).
Henkilökohtaiset mittaukset tehtiin
korvan vierestä sahauksen ja hionnan
aikana ja melun yleistaso mitattiin hiontatilan keskeltä, keskipöydän kohdalta. Tulokset ilmoitetaan A-painotettuna melutasona ja desibeleinä (merkataan dB(A)), koska A-tason paino-
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tus ottaa huomioon ihmisen korvan
kuuloaistimuksen. Sahojen terien halkaisijat olivat 30 cm, mutta toinen oli
ohuempi. Vuonna 2008 toinen saha oli
halkaisijaltaan noin 20 cm.

Tuloksia
Vuoden 2008 ja 2021 tulokset ovat
taulukoissa ja liitekuvassa. Mielenkiintoista tuloksissa on, että ne ovat suurin piirtein samanlaisia eri vuosina.
Sahaus on hyvin meluista työtä ja vaikka toinen saha oli vuonna 2008 hieTaulukko 1.
Vuoden 2008 melumittauksia, dB(A)
Työvaihe

Sahaus
Hionta
– 100 mesh timanttilaikka, unakiitti

yhden minuutin
melutaso

Vaihtelu

92
90

90–92
89–93

86

84–90

– yleismelu hiontatilassa, 4 konetta
käynnissä

man pienempi, niin se ei vaikuttanut
melutasoon. Hiontatyö on kohtuullisen äänekästä, mutta selkeästi matalampaa kuin sahaus.
Materiaali vaikuttaa meluun, esimerkiksi jaspiksen sahaus aiheutti jopa
98 dB(A) melua sahaajan korvan vieressä.

Mitä tulokset tarkoittavat
Työympäristöjä koskevat viralliset meluarvot, joista alhaisin on 80 dB(A).
Päivittäinen melualtistus, joka ylittää
80 dB(A) voimakkuuden, voi olla kuulolle vahingollista. Seuraava virallinen
arvo on 85 dB(A) ja korkein 87 dB(A).
Raja-arvot koskevat työtä, ja kuten lause kuuluu, päivittäistä altistusta. Kivienhiontaharrastuksessa harvemmin
tehdään työtä koko päivää, joten päivittäinen melutaso on vähäinen, jos
tekee sahausta ja hiontaa vain viikoittain.

Mutta näiden mittausten mukaan
sahaustyö on erittäin meluista hommaa, joten kuulonsuojainten käyttö on
tarpeen. Ilman suojaimia sahaushuoneessa oleskelu tai sahaaminen alkaa
tuntua nopeasti rasittavalta korvissa ja
hyvin epämiellyttävältä.
Hiontatyössä melua on vähemmän,
mutta kerholaisemme käyttävät suojaimia erittäin hyvin myös hioessaan.
Tällainen tapa opettaa nuoria käyttämään kuulosuojaimia jo sellaisessakin
melussa, joka ei välttämättä aiheuta
kuulovauriota.
Pieniä hiojia varten olemme hankkineet Kid-malleja, joiden valmennusominaisuudet ovat samat kuin vastaavat aikuisten mallit, ainoastaan päälakisangan pituus on pienempi. Isommille lapsile on tarjolla kolme erityyppistä aikuisten mallia, joiden vaimennusominaisuudet vaihtelevat siten, että
tarjolla on vähemmän vaimentavia,

70–75

Taulukko 2.
Vuoden 2021 melumittauksia, dB(A)
Työvaihe

Sahaus

yhden minuutin
melutaso

91

Vaihtelu,
materiaali

91–98, jaspis
85–91, kvarts

Hionta
– timanttilaikka
– 2000 mesh nauha
– timanttilaikka

80–82, topaasi
75–76, kvartsi
80–81, kvartsi

– yleismelu hiontatilassa, 5 konetta
käynnissä

76–77

Hiontatyössä
riittää vähemmän
vaimentavat suojaimet. Kuvan suojain
vaimentaa oikein
korville asennettuna
jopa yli 20 dB(A).

Yhden henkilön äänitason vaihtelua vuonna 2008: alussa hiontaa ja sitten noin klo 19:52 alkaen sahausta, jolloin äänitaso nousee jopa yli 90
dB(A). Noin klo 20:12 alkaen hiontaa ja lopuksi oleskelua hiontatilassa.
Jokainen piste tarkoittaa yhden minuutin keskimääräistä äänitasoa.
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Käytössämme olevia suojainmalleja. Paksummat mallit sopivat sahaustyöhön, koska ne
vaimentavat melua enemmän
kuin ohuemmat. Ylärivin kolme värikästä suojainta vaimentavat yhtä paljon ääntä, mutta
kaksi oikeanpuoleista ovat lasten Kid-malleja.

mutta myös erittäin paljon vaimentavia malleja.
Kuulonsuojaimen pakkauksessa ja
käyttöohjeessa on tarkasti kirjattu ko.
suojaimen vaimennusominaisuudet.
Tärkein arvo on SNR eli keskimääräinen suojaus desibeleinä. Meidän kerhomme uusimmissa malleissa ovat
SNR-arvot 27, 31 tai 35 dB(A). Lapsille tarkoitetussa mallissa on 27 desibelin vaimennus. Teoreettinen vaimennus on ”teoreettinen” eli yleensä suojain asetetaan korville siten, että suojausteho on harvoin lähellä edellä mainittuja SNR-arvoja. Tämän vuoksi sahauksen aikana kannattaa käyttää paljon vaimentavia suojaimia, mutta hiontatyössä voi käyttää vähemmän vaimentavia malleja.
Kuulonsuojaimen pehmikkeet kovettuvat hien vaikutuksesta ja ne pitää
vaihtaa tarvittaessa, jotta vaimennusominaisuudet eivät huonone.
Sahatilan seinät kivikerholla ovat
kovaa levyä. Pintojen vuoraaminen
ääntä vaimentavalla materiaalilla voisi
olla yksi tapa vähentää melua, mutta
todennäköisesti sillä ei saavutettaisi riittävää vaimennusta. Joten me jatkamme kuulonsuojainten käyttöä! 
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Kyösti Louhelainen on Kuopion kivikerhon puheenjohtaja. Työterveyslaitoksella hän tutki
varsinkin työpaikkojen terveysriskejä mm. uraanipitoisten malmien louhintaan liittyen.
Väitöskirjassaan hän selvitti maatilayrittäjien altistumista pölyille ja kaasuille.
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Toni Eerola

Opas malminetsintään julkaistu
Ilmastonmuutoskeskustelulla
on sivuvaikutuksia, jotka saattavat tulla monille ”epämiellyttävänä
totuutena”; ilmastonmuutoksen torjunta vaatii metalleja ja tähän tarvitaan
lisää kaivostoimintaa. Kierrätys ei riitä
niitä korvaamaan. Litiumia, grafiittia
ja kobolttia tarvitaan sähköautojen
akkuihin ja tuulivoimaloihin tarvitaan
mm. nikkeliä, rautaa, ja harvinaisia
maametalleja. Tämä on aiheuttanut akkumineraalibuumin. Firmat etsivät
näitä metalleja mm. Suomessa. Tämän
seurauksena kaivoskeskustelu käy kuumana ja varaus- ja malminetsintälupahakemukset aiheuttavat kauhistusta.
Valitettavasti kaivoskeskustelussa on
havaittu tiedonpuutetta jo pitkän aikaa. Puurot ja vellit menevät sekaisin.
Käytetään virheellisiä termejä ja käsitteitä ja malminetsintä sekoitetaan kaivoksen perustamiseen. Näin saadaan
aikaan pelkoa ja sekaannusta. Kuitenkin vain noin yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta johtaa merkittävän
esiintymän löytymiseen. Toisaalta monen firmankin toiminnassa on parantamisen varaa. Lupia haetaan herkille
alueille (luonnonsuojelu-, matkailu-,
poronhoito- ja saamelaisten kotiseutualueille) ilman viestintää ja yhteyttä
paikallisyhteisöihin ja -sidosryhmiin.
Tämä synnyttää kiistoja. Suomeen tulee myös uusia ulkomaisia malminetsintäyhtiöitä ilman tietoa maan tavoista.
Kaivosteollisuus ry julkaisi hiljattain
Malminetsintäoppaan yleistä tiedon
puutetta paikkaamaan. Sellaista onkin
kaivattu! Edellisistä oppaista on jo vierähtänyt tovi ja asioita piti myös päivittää.
Opas on jaettu teemoittain eri lukuihin. Oppaassa kerrotaan mm. mitä
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malminetsintä on ja miten sitä tehdään, miten viestiä ja lähestyä paikallisyhteisöjä ja mitkä ovat maanomistajien oikeudet ja malminetsinnän lainsäädäntö ja lupamenettely. Malminetsinnän työturvallisuudesta, vahinkojen
korvaamisesta, vastuullisuusjärjestelmästä, ympäristöasioiden huomioimisesta ja menettelystä luonnonsuojelualueiden suhteen on myös omat lukunsa.
Opas on tarkoitettu malminetsintäyhtiöille, viranomaisille, maanomistajille sekä muille alasta kiinnostuneille.
Opas on tuhti tietopaketti, jonka tarkoituksena on myös oikoa keskustelussa esiintyviä väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja ja väärää tietoa.
Malminetsintäoppaan laadinnassa
oli mukana laaja kirjo asiantuntijoita,
yrityksiä ja sidosryhmiä. Geologian

tutkimuskeskus (GTK) koordinoi lukujen 2–4 työryhmiä ja oli aktiivisesti
mukana niiden ja muidenkin lukujen
kirjoitustyössä.
Suosittelen kiviharrastajille ja Mineraliankin lukijoille oppaaseen tutustumista. Opas painetaan, kun siihen päivitetään uudistuva kaivoslaki.
Kirjan sisältö:
1. Johdanto
2. Malminetsinnän menetelmät
3. Malminetsintä, maankäyttö ja
lainsäädäntö
4. Viestintä, vuoropuhelu ja yhteistyö
5. Malminetsinnän lupajärjestelmä
6. Ympäristö ja luonnonsuojelualueet
7. Työturvallisuus
8. Vahinkojen korjaaminen
9. Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä

MALMINETSINTÄOPAS VERKOSSA:
https://www.kaivosteollisuus.fi/sites/kaivosteollisuus/files/2021-2/
Malminetsintaopas%202021.pdf
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Teksti: Jussi Hartoma

L A P I N K U L L A N L E G E N D AT :

The Grand Old Lady
of The Goldpanning

M

ineralia-julkaisuissa
on kerrottu monista
kullankaivajalegendoista. Nämä ovat
olleet kaikki miehiä.
Päätin korjata asian ja kertoa myös
naispuolisesta kullankaivajasta, jonka
rohkenin nimetä otsikon mukaisesti.
Hänet tunnetaan kyllä piireissä monestakin syystä. Omien valtauksiensa lisäksi hänet tunnetaan myös kullanhuuhdontakisoista. Hän on maailmanmestari, Euroopan mestari ja monien
kisojen voittaja tai ainakin kärkipäässä. En käy niitä luettelemaan, sillä
muuta en mahtuisi kirjoittamaankaan.
Siis kuka? No tietysti Anita Patala.
Kävin tapaamassa häntä tässä jo aiemmin syksyllä. Olimme tavanneet
aikaisemmin pikaisesti Haverissa Kultaharkko-kisoissa 2002. Kuvasin silloin
muitakin kullanhuuhtojanaisia, joista
tuttu porukka monelle entuudestaan
on kuvassa. He huuhtoivat kultaa miestensä tai jopa perheensä kanssa, samoin
kävivät eri kisoissa. Mestarit pääsivät
usein palkinnoksi kisailemaan myös ulkomaille, mutta osallistuttiin sitä muutenkin maailmalla.
Miten kotitalousopettajasta tuli kullankaivaja. Ei se tapahtunut yhtäkkiä.
Ura oli aivan muualla: Lännen sokerin kokeilukeittiössä, Helsingin Kotitalousopiston talouskoulussa harjoituskoulun opettajana, Merenkulkukoulussa, Helsingin Ravintolakoulu Perhossa. Anita oli Tekniikan Maailman
kodinkonetestaajana ja aloitti sähkövatkaimesta. Häntä pyydettiin kääntämään keittokirja, josta seurasi kolmenkymmenen teoksen summa.
Keittokirjatuntemus tuli hyödyksi,
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kun hän kokosi kullankaivajien omat
keittokirjat tai paremminkin kokosi
kullankaivajien omat reseptit yhteen.
2000-luvun taitteessa syntyivät kirjat
Iljetystä ja vaskoolisärkiä sekä Täitä ja
saivareita eli Iljetys 2. Viime mainittu
on myös Anitan oma kultahistoria sekä
koottu paketti kullankaivajien muiste-

luista ja tarinapätkiä kisamatkoista eri
puolilta maailmaa.
Iljetys tulee mieleen omistakin kokemuksista malminetsintäajoilta 60luvulla. Se tuntui olevan yksinkertainen ja kevyt kannettava evääksi. Yksinkertaisesti pussi makaronia ja purkki nötköttiä eli sikanautaa. Makaroni

Veikistelyä Kultaharkkokisassa Haverissa 2002.
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Kultanaisista osa Kultaharkkokisoissa 2002 Haverissa.
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Ensimmäinen ränni Kopsuksessa vuonna 1985. Siitä rihlat ovat edelleen tallella muistona. Kuva: Anitan kotialbumi

keitettiin tulilla pakissa tai retkikattilassa ja siihen lisättiin lihat säilykepurkista. Toinen helppo pikaruoka oli kaurahiutaleet puuroa varten. Niitä tarvittiin, jos ei kalaa reissulla saanutkaan,
vaikka harvinaista se oli. Aina löytyi
joku puro tai lampi, josta nousi kalaa
tarpeeseen. Kalareseptejäkin löytyy
Anitan kirjoista kuten vaskoolisärkiä.
Ero malminetsijän ja kullankaivajan
välillä oli se, että kultaporukka pysyi
paikoillaan oman valtauksensa äärellä.
Kaikki sai alkunsa kirjoihin Tankavaarassa Wanhan Waskoolimiehen kuistilla. Siellä Anita Patala kirjasi pieneen
ruutuvihkoon, miten vanha kullanhuuhtoja Antti Partanen vietti syntymäpäiviään valtauksella ja tarjosi vierailleen naurishaudikkaita. Kultamuseoyhdistys on myöntänyt Anitalle
kunniakirjan kultaruokaperinteen tallentamisesta. On hän kirjoittanut kaksi
kirjaa myös suomalaisesta ruokaperinteestä.
Anitan kiinnostus kiviin oli alkanut
Markkasen Penan opastuksella ja mukaan menona kivikerhoon, kuten hän
minulle kertoi. Kyllä sen näkee kotoakin, kun huomaa yhden huoneen yhden seinän olevan pelkkää lasihyllykköä täynnä kivinäytteitä, ei sitä kaikkea olisi samaan kuvaan saanut edes
mahtumaan. Opastusta Anita sai kerhossa myös korukivien hiontaan.
Kiinnostus kultaan heräsi veljensä
Jussi Lahdelman kanssa tehdyllä viikon
reissulla Ivalojoen latvoille. Kohde oli
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Anita Patalan kirja ”Iljetyksiä ja
vaskoolisärkiä” ilmestyi vuonna 1991. Kirjassaan hän kertoo, että
ainakin Lemmenjoen alueella on tunnettu ulkonäöltään aneeminen ”Iljetys”.
Iljetys on sikäli tehokas ruoka, että se sisältää maitotaloustuotteita, viljatuotteita, lihaa ja
kasvista. Iljetys syntyy, kun makaronit keitetään limoihin, lenkkiä tai nötköttiä pannaan
sekaan, lisätään sipulia ja lihaliemikuutio (jos on).
HUOM! Ruoan voi lämmittää kuinka monta kertaa tahansa, sen menettämättä iljettävyyttään.

joku ”vanhan miehen
kaivos”, hylätty kultavaltaus. Veljellä oli tarkoitus kokeilla tekemäänsä vaskoolia ja
Anita lähti vain katselemaan maisemia. Mutta
kun vaskooliin ilmaantuikin kultaa, heräsi innostus kullan kimalluksesta. Anitalla ei ollut
mitään muita välineitä
huuhdontaan kuin
muovilautanen ja lusikka. Viikon yritysten jälkeenkään ei sillä tavalla
löytynyt mitään. Tämä
tapahtui joskus 60-luvun puolessa välissä.
Anita alkoi sittemmin käydä veljensä valtauksella opettelemassa
huuhdonnan saloja.
Yhdessä he kävivät vanhojen kaivosten eli valtausten kasoja uudelleen
läpi. Tällaisesta paikas-

Aterialle olkaa hyvä. Herkkuvaskooli vuodelta 1985. Kuva:
Anitan kotialbumi
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tahan suurin platinahippukin löydettiin, Kopsukselta. Omaan Hopiaojan
valtaukseen Anita haki lupaa 1985. Silloinen KTM:n ylitarkastaja Heikki
Vartiainen hämmästeli, että hän taitaa
olla ensimmäinen nainen, joka hakee
valtauslupaa. Tähän saakka oli jokunen valtaus siirtynyt mieheltä perintönä vaimolle. Samaisesta Heikki Vartiaisesta on Anitan kirjassa lausahdus:
”Ahaa! Siis kokovartalohalaus, sanoi
Vartiaisen Heikki, kun tervehdin häntä kultaväen tapaan Tankavaaran kisoissa 1997”. Valitettavasti en itse sitä
nähnyt, vaikka olin siellä silloin.
Oltuaan vain vuoden Hopiajoella
seuraava valtaus Anitalla oli Harrijoelta. Sitten tulikin seuraavaksi Kopsus,
josta hän luopui vuonna 2006. Ensimmäisen ränninsä hän laittoi jo Hopiaojalle. Ilmeisesti veljensä Jussi opetti
rännin käytön. Osa tästä rännistä on
vielä muistona tallessa muun kokoelman yhteydessä. Anitan kirjoista käy
ilmi, miten hän asui ja mitä kotitalousopettaja kaikessa yksinkertaisuudessaan valmisti ruuaksi itselleen ja mitä
ystävilleen, kun nämä vierailivat hänen
luonaan. Yksinkertaisia, mutta maistuvia. Anita kertoi, että miespuolisia
kullankaivajia ei tarvinnut pelätä. Päinvastoin, naapurit ja kaverit auttoivat
toisiaan, oli sitten kyse vaikka huussin
siirtämisestä.
Monilla kullankaivajilla oli joku
lemmikki seuranaan. Niin myös Anitalla:
– Olin taas kerran ollut pari viikkoa valtauksella näkemättä ainuttakaan
ihmistä tai muuta hyttystä kookkaampaa elollista olentoa. Kojusta ulos mennessäni, livahti sopuli rakennuksen seinän viereltä. Huutelin sille hyvän päivän toivotukset, ja taisin kertoa päivän
puuhistani. Olipa joku, jolle jutella. En
sen koomin sitä nähnyt. Toinen “lemmikkini” oli jäniksen poikanen, joka
useana päivänä liikkui kojun lähistöllä. Se suorastaan kerran istahti polulle,
ja korvat pystyssä kuunteli jutteluani,
Anita kertoo.
Kullanhuuhdontakisat alkoivat
myös kiinnostaa, kun niitä alettiin pitää. Ensin katsojana, mutta sitten myös
osallistujana. Ensimmäinen kilpailu oli
1978.
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Anitan kisamenestys: 1983 MM
Tankavaarassa, 1996 MM Kanadassa
,1997 SM Tankavaarassa ja lukuisia
muita mestaruuksia ja palkintosijoja.
EM-kisat Himoksella 2012 ja MMkisat vuonna 2015 olivat myös ohjelmassa. Hän oli vielä mukana kisoissa
Eväjärvellä 2018. Erilaisia palkintoja
sekä pokaaleja löytyy kaapillinen, hyvä
että mahtuvat samaan kuvaan.
Monissa kisoissa on omat mallit palkinnoille. Mielenkiintoisia lyhyitä tarinoita kisamatkoilta löytyy Anitan kirjasta Täitä ja saivareita eli Iljetys 2. Pisin reissu taisi olla 6 600 kilometriä
asuntoautolla kolmeen naiseen.
Kuulin, että Anita viettää talvensa
tai ainakin oleskelee silloin lämpimissä maissa. Joudunko etsimään hänet
sieltä jostakin. Sen sijaan tapasimme
täällä kotimaassa Kuusankoskella kauniin jokimaiseman näkyessä ikkunasta. Ja näin hän vastaa:
– On näet jo lähes kymmenen vuotta siitä ajasta, jolloin vietin pitkät tal-

vet, 6–7 kuukautta Espanjassa. Olin
yhtäjaksoisesti siellä talvet 12 vuoden
ajan. Aluksi asuin eri kaupungeissa,
jopa yhden talven Rondassa. Fuengirolassa asuin Girasolissa monta vuotta.
Sitten siirryin meren rannalle. Ei ollut
vain merinäkymä, vaan meri myrskytessään suorastaan tulvi tupaan.
– Sen jälkeenkin, kun toin muuttokuorman Suomeen, vietin joulu-tammikuun jossakin lämpimässä. Milloin
Espanjassa, milloin Kreikassa.
– Nyt olen viettänyt viimeiset 3–4
joulua täällä Suomen pakkasissa värjötellen. Kerran laskeskelin, että olen
viettänyt kaikkiaan varmaankin noin
20 joulua jossakin päin maailmaa,
muualla kuin Suomessa. Korvaan kinkun ravuilla, Anita sanoo.
Tämä oli vain pieni kooste kullankaivaja Anita Patalan värikkäästä seikkailijan elämästä. Toivotan hänelle hyviä vointeja ja mukavia hetkiä ystäviensä parissa. 

Pokaalisaalis kirjahyllyn päällä. Muita palkintoja hyllyillä keittokirjojen joukossa.
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TOIMINTAA TAMPEREEN KIVIKERHOSSA

Yksityisopetusta
Tampereen Kivikerho tarjoaa kivenhionnan opetusta ja tutustumista pajaan
myös muina aikoina kuin keskiviikkoiltaisin klo 17:30–20:30, mikäli kiviharrastuksesta kiinnostuneella, esimerkiksi pitkämatkalaiselle, ei meidän
normaali pajapäivämme sovi. Toki yksityisaikatauluista pitää etukäteen sopia pajaisännän, Jukka Lehtisen kanssa.
Kuluneena vuonna 2021, elokuun
alkupuolella tuli yhteydenotto Kokkolasta, Leni Forsbergilta. Hän kertoi etsineensä Kokkolan seudulta apua korukivien hiontaan, muttei ollut löytänyt. Hän laajensi etsintäänsä ja löysi
netistä muun muassa meidän kivikerhomme sivut.
– Ne olivat parhaimmat sivut mitä
löysin, hän kehuu, selkeät keneen ottaa yhteyttä.
Leni halusi saada hieman opetusta
kivenhiontaan ja tarvittaviin välineisiin
hankkiakseen myöhemmin omat hiontalaitteet kotiin Kokkolaan. Hän kysyi, järjestyisikö opetus yhden päivän
kurssina ja mitä maksaisi. Kokkolasta
pääsee junalla nopeasti Tampereelle.
Kyllähän se järjestyi. Jukka sopi opetuspäiväksi 16.8. ja Leni hurautti aamujunalla Tampereelle. Illaksi kotiin
Kokkolaan.
Nuorena Leni kävi vuoden verran
seurakunnan pitämässä kivikerhossa,
joka sittemmin lopetettiin. Nyt hän
haikailee omia hiontalaitteita. Koko
nuoren ikänsä hän sanoo keränneensä
kiviä.
– Kun perheen kanssa olemme jossain reissussa, niin minä kerään kiviä
tai simpukoita. Maahan tulee tuijoteltua missä tahansa käveleekin, ja aina
niitä kiviä sitten jostain taskusta myöhemmin löytyy.
Leni myöntää, että heidän toisesta
lapsestaan on tulossa samanlainen kivenkerääjä kuin hän.
Hän on nykyisin alkanut pussittaa
löytämiään kiviä, merkitsemään mistä
ja milloin löytynyt ja mitä kiveä.
– Nyt kyllä vähään harmittaa: kiviä
on tullut etsittyä muun muassa Mek-
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sikosta ja Miamista, mutta ne kivet ovat
vähän sotkeentuneet toisiinsa, kun ei
ajoissa tullut lajiteltua.
Leni kertoo että ennen Tampereelle
tuloa he olivat perheen kanssa palanneet Norjasta mukanaan kassillinen
kiviä. Mies kalasti, äiti ja lapset keräsivät kiviä.
– Vuonon rannoilta löytyy hienoja
pyöristyneitä kiviä, merisiilejä, simpukoita ja kotiloita.
Nyt Leni halusi Tampereen hiontasession myötä hieman verestää kivenhiontaan liittyviä muistojaan. Hänellä

on tarkoitus tulevaisuudessa tehdä keräämistään kivistä jotain.
– Kotona olisi nyt hyvät tilat kivenhiontaan.
Toivottavasti se kivikonekin hänelle jostain löytyy.
Tampereelta kotiin viemisenä Lenillä oli Vuosaaren marmorista hiomansa cabochon.

Teksti ja kuva: Liisa Hertell

Leni Forsberg tulla päräytti junalla Kokkolasta Tampereelle hiontaoppiin.
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Pajalla nuoria
koruntekijöitä
Vuoden 2021 aikana kivikerhoomme
on liittynyt runsaasti nuoria jäseniä,
joista moni opiskelee korulinjalla Hervannan Tredussa. Yksi heistä on Jyväskylästä Tampereelle muuttanut Marissa
Brandt. Hän sai Tredusta keväällä artesaanin paperit ja aloitti syksyllä Sastamalassa kolmivuotisen kouluttautumisen kultasepäksi SASKY:n koulutuskuntayhtymän kultaseppälinjalla.
– Koulun ja luokkatovereiden myötä innostuin kiviharrastuksesta ja löysin tieni Tampereen Kivikerhoon. Heti
aloin käydä pajalla, Marissa sanoo.
Marissa on kiinnostunut korunteossa muun muassa erilaisista tekniikoista, sahaustöistä, pakotuksesta ja kivenistutuksesta.
– Pyrin haastamaan itseäni, hän tunnustaa.
Meillä on kivipajalla on oma rauhallinen huone hopeatöiden tekoon ja
korunistutukseen. Siellä on kaksi kultasepänpöytää työtarpeineen sekä hopean sulatusvälineet sekä valssi. Pajan
muiden huoneiden sahaus- ja hiontatöiden äänet eivät pääse häiritsemään
koruntekijöitä.

Teksti: Liisa Hertell
Kuvat: Liisa Hertell
ja Marissa Brandt

Marissa suunnittelemia ja valmistamia koruja. Oikeanpuolimmainen riipuskoru on kullattua hopeaa. Se on tehty sahaus- ja juotostyönä.
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TAMPEREEN

TOIMINTAA

Elena Santos
Myös Elena on yksi heistä, joka innostui kivistä opiskellessaan koruntekoa
Tredussa Hervannassa. Kivipajamme
sijaitsee lähellä ammattioppilaitosta,
joten koulupäivän jälkeen Tredusta on
helppo suunnata keskiviikkoiltaisin
pajallemme.
Ensimmäisen kerran Elena tutustui
kivimessutarjontaan Lahden kivikerhon messuilla kolmisen vuotta sitten
Jokimaan ravikeskuksessa. Niiltä messuilta hän meidän kerhomme osaston
löysikin ja sai tietää pajatoiminnastamme. Liittyi heti mukaan yhdistykseemme ja pajatoimintaan.
Elena on viime vuonna monesti ollut Jukan apuna kivipajallamme ohjaamassa uusia tulokkaita hiontakoneiden
käytössä ja hionnassa. Apu on ollut
tarpeen, koska jokin kiviin innostava
buumi nyt näyttää olevan meneillään.
Viime syksynä joka keskiviikko, jolloin
paja oli auki, sinne tuli uusia hionnasta kiinnostuneita. Jotkut tulijat ilmoittavat etukäteen, mutta oli niitäkin, jotka vain kävelivät sisään. Joskus tulija
on ollut nuori äiti tyttärensä kanssa tai
isä poikansa kanssa. Yhtenä iltana ns.
perushiojien lisäksi paikalle tuli jopa
viisi ensikertalaista kivistä ja hionnasta innostunutta.
Elena Santos pitää korunteosta ja
varsinkin pakotustekniikka kiinnostaa.
Hän on valmistunut artesaaniksi – ja
kuten Marissa – myös Elena opiskelee
nyt Sastamalan SASKY:ssa kultaseppälinjalla. Hän käy koulussa omalla autolla Tampereelta. Paljon on myös etäopiskelua. Kivipajallemme hän tulee
aina kun ehtii.
Elenalla on toiveena perustaa joskus
oma yritys, jossa valmistaa ja myydä
itse tekemiään koruja. Kivitöissään hän
on keskittynyt muun muassa spektroliittiin ja krysokollaan. Niistä hän sanoo olevansa nyt eniten kiinnostunut.

Teksti: Liisa Hertell
Kuvat Elena Santos ja Liisa Hertell
Elenan suunnittelemia ja
valmistamia hopeasormuksia.
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Elena Santoksen hiomia kiviä, jotka vielä odottavat paikkaansa tulevissa koruissa sekä hänen muun muassa hopeasta jo
valmistamiaan koruja.

Pikkujoulut
Kivikerhon pikkujouluja vietettiin 10.12.2021 taivaltajien tiloissa Tampereella
perinteiseen tapaan. Oli glögiä, puuroa, arpajaiset ja pukkikin vieraili jakaen
kivipaketteja.

Pitäiskö tässä nyt muka uskoa satuolentoon vai korkeampiin voimiin - vai mitä Lehtisen Jukka miettii. Hänen oikealla puolellaan on
kuulolla Henry Jokinen ja vasemmalla Anna-Maija Rae. Oikealla reunassa Ida Huolman, joka laittoi uskonsa satuolentoon koetukselle.
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Upeat kivi- ja korumessut järjestetään jälleen
kerran. Tarjolla on runsaasti alan tuotteita ammattitaitoisten myyjien laajoista valikoimista.
Tule täydentämään kivi-, hopea- ja tarvikevarastoa töitäsi varten. Tapaa ammattilaisia ja tule tutustumaan kivien kivaan maailmaan. Tervetuloa!

