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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

T
ämän lehden numeron te-
koon on Ukrainan sota vai-
kuttanut. Toimituksessa
olemme pohtineet voim-
meko julkaista Venäjään

edes etäisesti liittyviä aiheita enää lain-
kaan. Mutta eiväthän jonkin maan ki-
vet ja geologia määritä sen politiikkaa
tai ole siihen syyllisiä. Osaltani ratkai-
sin asian kirjoittamalla Ukrainan ko-
rukivistä. Toivon sen ilmentävän leh-
temme linjaa.

Harva tietää, että Ukrainasta louhi-
taan aivan meidän spektroliittimme
näköistä labradoriittia, ja että se on vie-
läpä Ukrainan lipun väreissä loistavaa.
Ukrainan jaloberyllit puolestaan ovat
aivan kuin Luumäen pegmatiitista.
Syynä on maidemme geologian saman-
kaltaisuus. Sekin meillä on samaa.

Spektroliittiesiintymät löytyivät
Suomessa, kun talvisodan jälkeen vä-
lirauhan aikaan 1940–41 louhittiin
Mannerheimin käskystä Ylämaalla ra-
pakivigraniitista tankkiesteitä Salpalin-
jaa varten. Muutamat tummat pans-
sariestekivet olivat anortosiittia eli
spektroliittikiveä. Harvinaisten esteki-
vien löytäjä oli jatkosodassa kaatunut
Pekka Laitakari, GTK:n silloisen yli-
johtajan Aarne Laitakarin poika. Sal-
palinja puolestaan oli Suomen suurin

Ensimmäisiä spektroliitteja saatiin
sodan jälkeen hyökkäysvaunujen

panssariestekivistä
rakennustyömaa, pituudeltaan 1 200
kilometriä.

Onneksi jatkosodan rintamalinja ei
päässyt työntymään länteen Salpalin-
jalle saakka. Hyökkäysvaunujen tela-
ketjujen murskaukselta ja tykkitulelta
säästyneet spektroliittikiviset panssa-
riesteet päätyivät sodan jälkeen valtion
suostumuksella Tauno Parosen ostos-
listalle. Ensimmäiset Taunon hiomat
spektroliitit olivat näistä panssarieste-
kivistä hakattuja kiteitä, sillä varsinai-
sia spektroliittilouhoksia ei vielä tuol-
loin ollut. Tauno itse kantoi sodan sir-
paleita mukanaan. Se jopa oli syy, miksi
hän kouluttautui sotavammojensa ta-
kia keveämpään työhön jalokivenhio-
jaksi.

Mutta onneksi on parempaakin ker-
rottavaa. Mineralia on nyt ilmestynyt
kymmenen vuotta, yhteensä 38 nume-
roa. Se on pitkä aika ja melkoinen si-
vumäärä, yhteensä lähes 1400  sivua
Tampereen kivikerhon kustantamaa
laadulla toteutettua paperilehteä. Läm-
min kiitos tästä Liisalle, toimituskun-
nalle, kirjoittajille ja kuvaajille. Ja en-
nen kaikkea kiitos lukijoille luottamuk-
sesta ja tuesta.

Lehden linja on muotoutunut kir-
joittajia kiinnostavien aihepiirien mu-
kaan. Olemme siis menetelleet kuin

kaupallisemmissa julkaisuissa. Kivistä
kirjoittava harrastaja tai ammattilainen
on meille ollut ja on yhä lähtökohta-
na. Tietenkin lukijan huomioiva ote on
pyritty säilyttämään. Lehteä perustet-
taessa Mineralian alaotsikoksi valittiin
Kiviharrastajan kuvalehti. Vuosien var-
rella jutut ovat muotoutuneet laajoik-
si asiajutuiksi. Kuvat tietenkin ovat säi-
lyttäneet asemansa digikuvien laadun
jatkuvasti kehittyessä.

Eniten juttuja on Mineraliaan saa-
tu aihepiireistä kivet, kivimuotoilu ja
kultahistoria. Syynä ovat kiitettävän
ahkerat näiden aihepiirien kirjoittajat.
Siksi nämä voimasanat on nyt nostet-
tu lehden alaotsikoksi tästä numerosta
lähtien. Mielenkiintoista mihin suun-
taan lehti tulevaisuudessa kehittyy.

Lehden kysytyimpiä numeroita ovat
olleet teemanumerot kuten Mineraa-
likabinetti, Petsamo-teema ja kultatee-
mat monissa numeroissa. Mineralian
sijoittaminen e-lehtinä nettiin on huo-
mattu järkeväksi, sillä Googlen haku-
jen kautta monet ovat ensi kerran saa-
neet tietoa kiviharrastuksesta. Paperi-
lehtien lukijoillekin e-lehdistä on hyö-
tyä, sillä itsellenikin vuosien takaisten
juttujen löytäminen on netistä vaiva-
tonta.
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Panssariestekiviä
Salpalinjalla Viro-
lahdella 1940.
Kuva: SA-kuva

Mineralia_122_eka.pmd 29.3.2022, 5:173



4 MINERALIA    1 / 2022

S
uomen ja Ukrainan
kohtaloissa on yhteis-
tä myös geologinen
sijainti samalla ikivan-
halla Itä-Euroopan

kratonilla. Meillä ikivanha perus-
kallio, Fennoskandia, on suoraan
jalkojemme alla, mutta Suomen-
lahdelta etelään Baltian maiden
kautta Mustalle merelle ulottuva
ikivanha peruskallion lohko, Sar-
matia, on nuorempien sediment-
tisten ja metamorfisten kivilajien
peitossa. Vain Ukrainan kilvellä,
Kiovasta Asovanmerelle kulkevas-
sa vyöhykkeessä peruskallio on
geologien ja mineraalien kerää-
jien onneksi melko hyvin näky-
vissä.

Ukrainalla on geologiasta joh-
tuen kivissä ja mineraaleissa pal-
jon samaa Suomen kanssa. Mo-
lemmissa maissa on rapakivigra-
niittia, johon liittyvissä anortosii-
teissa on spektroliittimaista labra-
doriittia. Spektroliitti-nimi tosin

on geologien hyväksymä, ja sitä
käytetään ainoastaan Suomen Ylä-
maan labradoriitin osalta. Kum-
mankin maan rapakivigraniittien
pegmatiiteista löytyy jaloberylle-
jä ja topaaseja. Jopa akaatteja on
tavattu Ukrainan yhdestä asteroi-
dikraatterissa aivan kuten Suomen
Sääksjärveltä ja harvinaisuutena
Lappajärveltä.

Volodarskin pegmatiitit
Luumäen sukua
Kiovan länsipuolisen Korosten ra-
pakivigraniitin Volodarskin alu-
een pegmatiittien onkaloiden ki-
teet löytyivät ensin irtokivinä, kun
paikalliset viljelijät alkoivat niitä
pelloiltaan kerätä 1800-luvun
puolivälissä. Kookkaita, lähes
mustia savukvartsikiteitä pidettiin
ensin jääkauden Pohjolasta kuljet-
tamina siirtolohkareina. Alueelta
kuitenkin löytyi pian pegmatiit-
teja suoraan kallioperästä. Näissä
pegmatiiteissa oli jättimäisten

 Kari Kinnunen

ukrainan korukivet
kuin suomesta

Volodarskin kammiopegmatiitin berylli 4,4 cm.
Kuva: Rob Lavinsky, Wikimedia CC

Korosten anortosiitin
labradoriitin värileikki
on kuin Ukrainan
lippu. Labradoriitin
reunan tummat kuin
palaneet alueet ovat
anortosiitin ulokkeita.
Kuva-alan leveys noin
5 mm. Mikroskooppi-
kuva: Kari Kinnunen
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kvartsikiteiden reunustamia kammioi-
ta, ja niitä keksittiin kutsua kammio-
pegmatiiteiksi (chamber pegmatites).
Ennen toista maailmansotaa pegmatiit-
tilouhoksista irrotettiin kammiokvart-
sia teolliseen käyttöön. Beryllejä ja to-
paaseja löydettiin myös, mutta niitä ei
tuossa vaiheessa hyödynnetty.

Natsi-Saksan vallattua Ukrainan
ryhdyttiin Volodarskin alueen kook-
kaita topaasikiteitä keräämään natsien
toimesta. Topaaseja lennätettiin Mes-
serschmitteillä Saksaan. Lentokuljetus
osoitti sotasaaliin arvoa, sillä rautatiet
olivat natsien tärkein kuljetustapa. Il-
meisesti topaasilevyistä oli tarkoitus
valmistaa natsien Tiger-tankkeihin la-
sia kestävämpiä ikkunoita. Volodars-
kin jättitopaaseja oli helppo lohkoa
ohuiksi, täysin tasaisiksi lasimaisiksi
levyiksi, joten ne sopivat sotilaallisiin
tarkoituksiin hyvin. Suurin osa topaa-
seista oli kirkkaita ja värittömiä, vain
heikko sininen sävy saattoi olla jonkin
kiteen reunavyöhykkeessä.

Neuvostoaikana kvartsia louhittiin
Volodarskin pegmatiiteista suuria mää-
riä Neuvostoliiton sotateollisuuden
kaipaamia pietsosähköisiä materiaale-
ja varten. Onneksi kaivosmiehet kek-
sivät alkaa samalla keräämään suoraan
taskuunsa kauniita berylli- ja topaasi-
kiteitä lisätienestiä varten. Vähitellen
tieto berylleistä ja topaaseista ja muis-
ta harvinaisista mineraaleista levisi ja
Ukrainaan saapui länsimaisia ja neu-
vostoliittolaisia beryllien ostajia.

Volodarskista löydettiin ja louhittiin
yli 500 pegmatiittiesiintymää. Suurin
kellertävän vihreä ja täysin läpinäkyvä
jaloberyllikide oli 1,2 metriä pitkä.
Yleisimpiä olivat 0,2–0,4 metrin kiteet.
Volodarskin beryllit ovat väreiltään ja
kiteiden syöpymisen kuvioinniltaan
hyvin lähellä Luumäen pegmatiitin ja-
loberyllejä. Suurimmat värittömät ja
heikon siniset jalotopaasit painoivat
satoja kiloja ja morion-tyypin savu-
kvartsit jopa tonneja. Volodarskin ja-
lokivipegmatiittien ikä on 1 760 ± 3

miljoonaa vuotta. Ne ovat hieman yli
100 miljoonaa vuotta Luumäen beryl-
lipegmatiittia vanhempia.

Ukrainan Neuvostoliittoon kuulu-
misen aikana Volodarskin jalokiviä tuli
ensisijaisesti myyntiin Leningradin
kautta. Ukrainan itsenäistyttyä 1991
jaloberyllit ja topaasit päätyivät pää-
asiallisesti Yhdysvaltojen ja Kaukoidän
kivikauppialle ja kivimessuille. Ukrai-
nan hakeutuminen länteen näkyi siten
aika pian kivikaupassa, vaikka sitä har-
va huomasi edes Suomen kivimessuil-
la Lahdessa, silloin myös Helsingissä
ja tietenkin Ylämaalla.

Labradoriitti
kuin spektroliittia
Korosten rapakivimassiivi sijaitsee noin
100 kilometriä Kiovan länsipuolella. Se
on kivilajeiltaan ja rakenteiltaan Vii-
purin rapakivialuetta läheisesti muis-
tuttava. Ikä on hieman Viipurin rapa-
kiveä vanhempi (1 750 miljoonaa
vuotta). Anortosiitit ja rapakivigranii-

Volodarskin pegmatiitin topaasi. Tauno Paronen osti näytteen 60-luvulla Suomessa käyneeltä neuvostogeologilta. Lohkokappaleen pituus
7 cm. Kuva: Kari Kinnunen

Mineralia_122_eka.pmd 29.3.2022, 5:175



6 MINERALIA    1 / 2022

tit ovat lähes samanikäisiä, aivan sa-
moin kuin ne ovat Viipurin rapakivi-
alueella.

Ukrainassa louhitaan tummaa anor-
tosiittia Suomen tapaan rakennuski-
veksi ja koristekiveksi. Kauppanimel-
tään se on Volga Blue -graniitti. Ra-
kennuskivituotannossahan tummia
syväkivilajeja kutsutaan kaupallisesti
graniiteiksi, vaikka ne olisivat anorto-
siitteja tai gabroja.

Ukrainan Korosten anortosiittien
labradoriitit muistuttavat läheisesti Ylä-

Ukrainan Korosten labradoriitti, 5 cm. Kuva: Kari
Kinnunen

Keltaisella merkityllä alueella on pinnalla Ukrainan
kilpialue, joka on iältään arkeeista ja proterotsoois-
ta. Se muistuttaa iältään ja kiviltään Suomen perus-
kalliota. Muualla (muut värit kartalla) sitä peittä-
vät nuoremmat kivilajit. Kuva: Wikimedia CC

maan spektroliitteja. Värit ovat ilah-
duttavan usein Ukrainan lipun kansal-
lisvärejä: sinistä ja keltaista. Ylämaan
spektroliiteissa joskus näkyvä punainen
lähes puuttuu Ukrainan labradoriiteis-
ta.

Ukrainalaiset ja kansainväliset tut-
kijat ovat viime vuosina kehittäneet
kiinnostavan uuden mallin kammio-
pegmatiittien synnystä. Siinä osin su-
lan rapakivimagman alapuolinen anor-
tosiitti olisi toiminut niiden ainesten
lähteenä, josta kammiopegmatiittien
muodostumiseen tarvittava fluidi eli
paineinen kuuma kiviliuos olisi lähtöi-
sin. Tämä malli kytkisi yllättäen geo-
logisesti yhteen spektroliittimaista
maasälpää sisältävät anortosiitit ja kam-

Korosten labradoriitin interferenssivärien värileikkiä
hiotun kiven pinnasta heijastuvassa valossa. Kuva-
kooste: Kari Kinnunen
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Ukrainalainen postimerkki Ilyinetsin kraat-
terista. Kuva: Wikimedia CC

Kirjallisuus
Derevska, Sukach, Rudenko ja
Spytsia (2020) The Ilyinets meteo-
rite crater – geological structure
unique in Europe and a promising
destination for international tou-
rism. Journ. Geol. Geograph. Geo-
ecology 29 (4), 656–672.

Lyckberg, Chornousenko ja Wil-
son (2009) Volodarsk-Volynski
Zljìtoniìr Oblast, Ukraine. Mine-
ralogical Record 40 (6), 473-506.

Shumlyanskyy, Franz, Glynn,
Mytrokhyn, Voznyak ja Bilan
(2021) Geochronology of granites
of the western Korosten AMCG
complex (Ukrainian Shield): imp-
lications for the emplacement his-
tory and origin of miarolitic peg-
matites. Eur. J. Mineral. 33, 703–
716.

Akaatteja törmäys-
kraatterissa
Ukrainasta on löydetty ja
tutkittu kahdeksan törmäys-
kraatteria (Suomesta 12
kpl). Itsekin olin 90-luvulla
niiden kivinäytteiden tutki-
muksissa mukana. Kraatte-
rit sijaitsevat kaikki Ukrai-
nan kallioperän vanhalla
prekambrisella kilpialueella,
joka kulkee Kiovan länsi-
puolelta Mariupoliin Aso-
vanmeren rannalle. Ilyinet-
sin kraatterista (ikä 445 mil-
joonaa vuotta) on löydetty
akaatteja kuten Suomen
Sääksjärveltä (ikä 602 mil-
joonaa vuotta). Vaikka hyd-
rotermiset mineraalikitey-
mät ovat kraattereissa yleisiä,
niin täysikokoisia korukivi-
laadun akaatteja on tavattu
vain kahdesta, ja ne ovat
Suomen Sääksjärvi ja Ukrai-
nan Ilyinets.

Ilyinetsin akaatin rakenteet ilmentävät monivaiheista
syntyä. Kuva-alan leveys 27 mm. Kuva: Kari Kinnu-
nen

Ukrainan Ilyinetsin
törmäyskraatterin akaatit
esiintyvät impaktisulan
rakkuloissa kuten Sääks-
järvellä. Akaatin alaosan
ruskea kivi on impakti-
sulaa. Akaatin läpimitta
15 cm. Kuva: Kari
Kinnunen

miopegmatiittien jaloberyllien synty-
misen. Ehkä meillä Suomessakin voisi
miettiä tarkemmin tätä spektroliitin ja
jaloberyllien yhteenliittymistä?

Kari Kinnusen laaja artikkeli Luu-
mäen kaivoksen historiasta “Kvartsi-
louhoksesta jalokivikaivokseksi” löytyy
Mineralia-lehdestä nro 2/2016 sivuil-
ta 14–19. Lehti on luettavissa netissä
Tampereen Kivikerhon kotisivuilla:
www.tampereenkivikerho.fi kohdassa
Mineralia. Samassa numerossa on pal-
jon muutakin asiaa Luumäen beryllis-
tä ja alueen pegmatiitista.
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H

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

LUUPPI
yvälaatuinen noin kym-
menkertaisesti suurenta-
va luuppi on geologien
ja gemmologien perus-
työkalu. Se on helppo

pitää jatkuvasti mukana. Sillä voi alus-
tavasti tunnistaa kivilajit ja mineraalit
maastossa, sillä luupin valovoima on
riittävä jopa hämärässä metsässä. Gem-
mologi pystyy luupilla jopa luokittele-
maan timantteja, koska erotuskyky on
yhtä hyvä kuin stereomikroskoopilla.

Muista tutkimuslaitteista luuppi
eroaa siinä, että sen toiminta perustuu
pelkästään katsojan omaan kokemuk-
seen ja tietoon. Tavallaan tämä on hy-
väkin, sillä luuppi on sitä toimivampi
mitä enemmän kiviä on tullut näh-
neeksi. Kukaan ei ole sen kanssa täysin
oppinut, ja aina löytyy uutta opetelta-
vaa. Hieman kuin uudella instrumen-
tilla soitto.

Sopivan valinta
Optinen laatu on luupilla ensisijaista.
Tripletissä on optiset väri- ja tasovir-
heet parhaiten korjattu. Tripletti on
toteutettu kittaamalla yhteen korkean
ja matalan taitekertoimen lasilinssejä.
Linssien aiheuttama värihajonta on
näin minimoitu, minkä takia kuva on
terävä laidoille asti. Linssien tarkkuus-
hionnan ansiosta näkökenttä on laaja
ja täysin tasokorjattu.

Valovoima on parhaissa 10x luupeis-
sa samaa luokkaa kuin kameran valo-
voimaisissa vakio-objektiiveissa eli 1,8
luokkaa. Näkökentän halkaisija par-
haissa 10x luupeissa on sama kuin lins-
sin halkaisija eli 20 mm. Hieman pi-
demmän työetäisyyden ja syvyystark-
kuuden 6x tripleteissä näkökenttä on
laajempi 30 mm. Itse käytän kumpaa-

kin suurennosta. Ehkä useammin 6x
suurennosta.

Viime vuosina ovat yleistyneet LED-
rengasvaloin varustetut luupit. Ne
mahdollistavat havainnot täysin pi-
meässäkin. Ikävä kyllä luupit, joita olen

testannut, eivät olleetkaan triplettejä,
vaan kahdesta linssistä koottuja. Os-
taessa kannattaa olla tarkkana, jotta va-
litsee hyvän optisen suorituskyvyn
omaavan.

Kellosepän luupit ovat 1,5–12x

paljastaa kiven salat

Kellosepän luuppeja, vasemmalta 1,5×, 3×, noin 6× ja 12×. Kuva ja luupit: Lauri Karrakoski

Zeissin satakunta vuotta sitten kehittämät luuppityypit ja suurennuslasit ovat yhä suosiossa.
Niitä on kopioitu maailmalla innolla kuin Fiskarsin saksia. Kiinassa valmistetut halpako-
piot ovat tosin usein optisesti heikkolaatuisia. Kuvan laatikko on kirjoittajan.
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suurentavia, yleensä silmään sopivaan
muovikehykseen istutettuja, yksilinssi-
siä tai dupletteja. Samanlaisia ovat kul-
tasepän luupit. Näissä luupeissa keve-
ys on ratkaisevaa ja siitä syystä raskaam-
pia triplettejä ei niissä yleensä suosita.
Kelloseppien työssä vain näkökentän
keskustan huipputerävyys on ratkaise-
vaa, joten siitäkään syystä tasokorjatut
linssistöt eivät heillä ole yleistyneet.

Silmälasin kehyksiin kiinnitettävät
teatterikiikarimalliset luupit ovat käte-
viä viistehiojilla, kellosepillä ja hieno-
mekaanikoilla. Kivien tunnistamiseen
suurennus ei ole aivan riittävä, sillä nii-
den suurennus on vain 2–5x, yleensä
2,5x. Joel Dyer on Mineraliassa 4/2015
vertaillut näitä päähän kiinnitettäviä
luuppimalleja.

Pienille lapsille on 5 kertainen suu-
rennuslasi sopiva ensimmäiseksi. Läpi-
näkyvään muovikehykseen istutetut
linssit tuntuvat erityisesti lapsia viehät-
tävän. Jos pikkulapsen suurennuslasissa
on valmiina hihna, niin kannattaa tar-
kistaa, että materiaali on kuminauha-
mainen turvallisuuden takia.

Oikea asento
Suurennuslasia voidaan pitää Sherlock
Holmesin tyyliin käsi suorana kauem-
pana silmistä. Tällöin se myös näyttää
kohteen kolmiulotteisesti molemmilla
silmillä katsottaessa. Muutaman ker-
ran suurentavissa suurennuslaseissa on
yleensä yksi tai kaksi linssiä. Parhaissa
10x ja sitä enemmän suurentavissa on
kolme linssiä ja linssit on vieläpä kitattu
yhteen. Näitä kutsutaan luupeiksi.

Luupin optiikka edellyttää, että se
viedään mahdollisimman lähelle sil-
mää. Näyte puolestaan tuodaan toisella
kädellä luupin eteen. Aluksi luupin läpi
katselu vaatii opettelua, mutta kun sii-
hen tottuu, niin homma sujuu kuin
polkupyörällä ajo. Näin myös lapsilla,
jotka tosin aluksi ihmettelevät, kun
pitävät luuppia käsi ojennettuna ja
kuva on liian pieni.

Oikea asento luupin kanssa on yk-
sinkertainen. Luupin linssiosaa pide-
tään etusormen ja peukalon välissä.
Etusormea tuetaan silmän yläosan luu-
hun ja peukaloa poskeen. Toista kättä,
jossa kiveä pidetään, tuetaan luuppi-
käteen.

Miksi hyvä tunnistukseen?
Mineraalit näyttävät luupin läpi kuin
museoiden jättiläismäisiltä näytteiltä.
Tunnusomaiset piirteet ovat selvem-
min esillä. Yleensäkin luonnon piirteet
ovat suurennettuina yllättävän täydel-
lisiä, toisin kuin ihmisen valmistamat
esineet. Tämä kaikki auttaa tunnista-
jaa.

Olen vertaillut monia luuppeja ja
stereomikroskooppeja. Yllätyin että
erotuskyky on luupeilla täysin vastaa-
va kuin stereomikroskoopeilla samalla
suurennuksella. Ainut ero on 3D-vai-
kutelman puuttuminen luupeilla ja laa-
jempi syvyystarkkuus stereomikro-
skoopeilla. Muuten luupit ovat ihan
yhtä hyviä kymmenkertaiseen suuren-
nukseen saakka. Samat optiset lait
kummankin laitteen taustalla selittävät
tämän.

Havaittavat piirteet
Kivilajien mineraaleja tunnistettaessa
luupin suurennoksella erottaa värien
lisäksi kullekin mineraalille tyypilliset
piirteet kuten lohkosuunnat tai niiden
puuttumisen. Kun lisäksi tarkastelee

mineraalin kiiltoa, niin voi samalla ar-
vioida taitekertoimia. Useimmat kivi-
lajeja muodostavat mineraalit pystyy
näin tunnistamaan ja samalla tunnis-
tamaan kivilajin. Itse asiassa kaikki ste-
reomikroskoopilla erotettavat piirteet
huomaa jo luupilla.

Taitekertoimia pystyy arvioimaan
kiillosta. Kvartsiin asti kiilto on lasi-
mainen. Sitä korkeamman taitekertoi-
men mineraalit tulevat enemmän kiil-
täviksi ja lopulta timanttimaisiksi ja
metallimaisiksi. Mineraalin kiillon
kirkkauden näkee jo murtopinnasta,
mutta paremmin tietysti kiillotetusta
pinnasta.

Luupilla voi jopa nähdä sellaisia piir-
teitä, joihin muuten tarvitsisi malmi-
mikroskooppia. Kun kiven hiotun pin-
nan kääntää valon heijastusasennosta
hieman sivuun, niin luupilla katsottu-
na näkymä on kuin malmimikroskoo-
pissa. Kulta ja sulfidimineraalit erot-
tuvat kirkkaina pisteinä selvästi muu-
ten tasaisen harmaasta silikaattimine-
raalien massasta. Kultarakeet erottaa jo
siististi sahatusta kiven pinnasta. Kal-
liokullan etsintään keino on prospek-

Luuppi on hyvä tuoda mahdollisimman lähelle silmää. Oikean asennon oppii kuin polku-
pyörällä ajon.
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torien salainen ase. Pieniä kivisahoja on
hankittu pelkästään kalliokullan etsin-
tään. Kullan ja kuparikiisun erottaa
toisistaan luupilla siitä, että kuparikii-
su on sahatussa pinnassa hieman rik-
konainen.

Kun luupilla tarkastelee hyvin va-
laistua kidettä tummaa taustaa vasten,
kuva on yhtäläinen kuin stereomikro-
skoopin pimeäkenttävalaistuksessa.
Tämä keino on näppärä, kun etsii viis-
tehiontaan kelvollisia kiteitä. Sul-

keumat, säröt ja muut virheellisyydet
näkee hyvin tummaa taustaa vasten.

Tavallinen luuppi toimii jopa pola-
risaatiomikroskooppina. Kiiltävästä
pöytäpinnasta heijastuva valo on po-
larisoitunutta. Kun läpinäkyvää kiillet-
tä tai kordieriittia tarkastelee luupilla
tuossa heijastuvassa valossa, niin kiil-
teen ja kordieriitin monivärisyyden
(pleokroismin) ja kahtaistaiton näkee
hyvin.

Kiteistä ja hiotuista kivistä pystyy

kahtaistaittoa arvioimaan sulkeumien
avulla. Voimakkaasti kahtaistaitteises-
sa mineraalissa kuten kalsiitissa ja tur-
maliinissa sulkeumat näkee kahtena.
Silmässä ei siis ole vikaa, vaan kiven
kahtaistaitteisuus ilmenee sulkeumien
kahtena näkymisenä.

Pintarakenteet
Kun kiven kiillotettua pintaa kääntää
hieman valolähteen heijastusasennos-
ta pois, niin pinnan reliefi korostuu ja

Luupilla jalokivien pinta on kuin sormenjäljet. Lampivaaran ametistit eroavat muiden maiden ametisteista. Miessin granaatin syöpymis-
nyppylät ja jäätikön pirsteuurteet erottavat ne vaikka Afrikan granaateista. Kymin topaasin pinta on kuin sulavasta jäätiköstä ja se ilmen-
tää kiteen symmetriaa. Luumäen jaloberyllin syöpymiskuviot ovat hyvin lähellä Ukrainan Volodarskin beryllien kuvioita. Kuva-alat 2–15
mm.
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muuttuu kolmiulotteiseksi. Näin pys-
tyy arvioimaan mineraalien kovuutta.
Pehmeät mineraalit ovat hieman kuo-
palla ja kovat koholla. Tietenkin kiven
pinnan loppuhionnan ja kiillotuksen
laatu ja laikkojen tyyppi vaikuttavat
reliefin havaittavuuteen. Mutta yleen-
sä hyvässäkin pinnassa on säilynyt sen
verran reliefiä, että sen luupilla pystyy
näkemään.

Varsin kätevä tämä reliefitarkastelu
on mahdollisten nefriittien tunnistami-
sessa. Nefriitin sälöinen rakenne erot-
tuu näin jo luupilla. Serpentiniitti sitä
vastoin on rakenteeltaan karkeampi.
Jadeiitti puolestaan on kuin tavallista
kirkkaampaa kvartsiittia.

Akaatissa ja kalsedonissa näkee re-
liefimenetelmällä usein äänilevymäisiä
uurteita. Ne ilmentävät kiven mikro-
kerroksellisuutta. Muuten ne erottui-
sivat vasta ohuthieestä polarisaatiomik-
roskoopilla. Obsidiaanissa ja keinola-
seissa erottuu reliefitarkastelussa pieniä
kuoppia. Ne ovat poikkileikkautunei-
ta kaasurakkuloita.

Viistekivissäkin reliefitarkastelu on
avuksi. Viisteiden tasaisuudesta ja uur-
teiden puuttumisesta pystyy arvioi-
maan hionnan ja kiillotuksen laatua.
Viisteiden leikkauskohtien geometrian
säännöllisyys ei siis ole ainut viistekil-
pailujen tuomarien tarkkailema piirre.

Tosin timanteissa eräät briljanttien viis-
teet voivat olla kuin mikrolaatoista
koostuvia, vaikka hionta on onnistu-
nutta. Ilmiö johtuu timantin kaksos-
tumisesta.

Kiteiden pintarakenne
Luupin käyttöön viehättyy lopullises-
ti, kun tarkastelee kiteiden kidepin-
noista heijastuvia kauniita pintaraken-
teita. Kaikenlaisia kiteitä kannattaa
katsoa luupilla niin, että valo heijas-
tuu kidepinnasta. Näin erottaa kiteen
kasvurakenteet ja syöpymispiirteet mil-
tei kuin elektronimikroskoopilla. Mo-
nissa kiteissä nämä piirteet ovat vielä-
pä tyyppituntomerkkejä.

Timanttikiteissä pintarakenteet ovat
erityisen kauniita. Ikävä kyllä kivihar-
rastajan budjetin rajoissa olevia milli-
luokan kiteitä on hankalaa tarkastella
luupilla edes pinseteillä. Kannattaakin
etsiä edullisempia topaaseja, beryllejä
ja tietysti kvartsikiteitä.

Monien kiteiden kidepinnat pystyy
jopa tieteellisesti nimeämään, indeksoi-
maan, syöpymiskuoppien muodon ja
suunnan perusteella. Varsinkin viiste-
hionnassa tämä on tärkeä tieto akseli-
suunnista, kun miettii kiteelle oikeaa
hiontasuuntaa. Pleokroismia ja häirit-
seviä lohkosuuntia on muutoin vaikea
ennustaa tarpeeksi tarkkaan, jotta ki-

ven pystysuunnan saisi asemoitua oi-
keaan kulmaan.

Täysin syöpymättömät kiteet ovat
harvinaisia. Pegmatiiteissa onkaloki-
teet, kuten topaasit ja beryllit ja kvart-
sit, ovat joutuneet vaihtelevien kuumi-
en ja syövyttävien liuosten hyökkäys-
ten kohteeksi. Kimberliittipiipuissa ti-
manttikiteet syöpyivät kivisulassa
muutaman päivän ajan, kun sula ti-
mantteineen nousi maapallon vaipas-
ta ylös kuoreen. Erityisesti kalsiittiki-
teet ovat pahasti syöpyneitä, sillä hap-
pamat kalliorakojen vedet pystyvät nii-
tä liuottamaan.

Pintarakenteiden tuntemuksesta on
kiviharrastajalle muutakin iloa. Kivi-
messuilla näkee usein kvartsikiteitä,
joiden kidepintoja voi epäillä hiomal-
la ja kiillottamalla parannelluiksi. Ki-
depintaa hieman heijastusasennosta
sivuun kääntämällä näkee, onko pinta
aito. Luonnollisessa kidepinnassa on
kasvurakenteita ja syöpymiskuoppia,
mutta hiotusta ja kiillotetusta pinnas-
ta ne puuttuvat. Luupin käyttö vakuut-
taa määrityksen. Luonnollinen kide on
arvokkain, ja luuppi voi siten säästää
rahaa. Ainakin kiteen hintaa saa luu-
pin avulla hieman tingittyä.

Kultahippujen pintarakenteet ovat
toimiva tapa varmistua, että hippu on
luonnontuote. Sulattamalla tehdyt hi-

Vasemmalla Miessin kultahipun jäätikön ja jokisoran kuluttamaa pintaa. Oikealla sulattamalla valmistettu keinohippu, joka muistuttaa
uudenvuoden tinaa pinnaltaan. Kuva-alat noin 5 mm.
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put ovat kuin uudenvuoden tinaa pin-
naltaan. Kullalla päällystettyjen luon-
nonkuparihippujen kupari näkyy luu-
pilla ainakin jostain kohtaa ja paljas-
taa väärennöksen.

Murtopinnan asu
Mikrokiteisiä mineraaleja ja kivilajeja
on hankala tunnistaa. Onneksi mur-
topinnan asu antaa jo luupilla vihjeitä
aineksen laadusta.

Miltei amorfisia opaaleja on usein
vaikea erottaa kalsedoneista, jaspiksis-
ta, serteistä ja kivilaseista ilman labo-
ratoriolaitteita. Onneksi luuppi auttaa
vähän eteenpäin. Opaalien murtopin-
ta on kuin hyvälaatuista muovia, him-
meän kiiltävää. Kalsedonit puolestaan
ovat kuin murtunutta liima-ainesta,
eivät niin sileitä kuin opaalit. Piikivet
ovat himmeämpiä kuin kalsedonit. Jas-
pikset puolestaan ovat kuin rikkoutu-
nutta posliinia murtopinnaltaan. Ser-
tit ovat karkeampia, lähes kvartsiitti-
maisia. Keinolasit eroavat onneksi näis-
tä kaikista selvästi. Kivilasin pinta vaih-
telee obsidiaanin lasiteräksen vaikutel-
masta basalttilasien mustaan kuo-
namaiseen näköön.

Materiaaleista kannattaa kerätä ver-
tailukokoelma, johon tuntematonta
tapausta voi tulevaisuudessa verrata.

Kiteiden morfologia
Luupin läpi pienet kiteet ovat täydelli-
siä kidemuodoiltaan, toisin kuin isom-
mat kiteet. Jopa kidejärjestelmät ovat
usein pääteltävissä, mikä auttaa mine-
raalien tunnistamisessa.

Tavallisesti riittää, kun osaa tunnis-
taa muutaman yleisemmän kiteen ku-
ten kvartsin kidemuotonsa perusteel-
la. Kidepintojen ja järjestelmien tark-
ka määritys vaatisi laboratorioluokan
kulmamittareita. Pienistä kiteistä se ei
onnistuisi edes monissa huippulabora-
torioissa nykyaikana. Kulmamittaus-
laitteet on nimittäin siirretty museoon,
sillä kidejärjestelmien käyttö tunnis-
tuksessa oli huipputiedettä parisataa
vuotta sitten. Silloin ei ollut vielä rönt-
gendiffraktiomenetelmiä kehitetty. Ne
syrjäyttivät kiteiden kulmamittaukset.

Värjätyt Kaukoidän kivet
Kiviostajan tärkeimmän instrumentin
pitäisi olla perinteinen luuppi. Syynä

ovat taidokkaat värjäämällä parannel-
lut kivet. Kaukoidässä on perinteisesti
paranneltu nesteväreillä rubiinien, sa-
fiirien, smaragdien ja jaden väriä. Me-
netelmät ovat nykyaikana siirtyneet ja-

lokivistä halvempiin materiaaleihin.
Etenkin Kiinassa värjäys on yleistä ja
taitavaa. Paljain silmin ja piikein Kii-
nassa on uskallettua ostaa jadekappa-
leita. Suomenkin kivimessuilla näkee

Luupilla tunnistaa helposti värjätyt kivet. Yläkuvassa kiinalaisia värjättyjä kvartseja. Ala-
kuvassa intialaisia värjättyjä: vihreä berylli, punainen korundi ja sininen korundi. Mi-
kään näistä ei ollut luonnollinen väriltään. Halkeamat ja kolot ovat väriä täynnä.

Kivinäytteestä löytää luupilla pienetkin kirkkaat kultarakeet. Riittää kun kivestä sahaa
siistin pinnan ja tarkastelee sitä heijastuvassa valossa. Kuvan näyte on Ilmajoelta ja Pekka
Hietalan löytämä uusi kulta-aihe.
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Kiinassa tehtailtuja jaderiipuksia. Ta-
vallisesti ne on tehty kvartsiitista, joka
on värjätty vihreäksi.

Värjääminen on siirtynyt viime vuo-
sina arvokivistä keräilykivien suuntaan.
Runsaasti näkee keräilykivien myynti-
laatikoissa punaiseksi ja siniseksi vär-
jättyjä korundeja ja vihreäksi värjätty-
jä smaragdeja. Jopa aventuriinia jälji-
tellään väritöntä kvartsiittia värjäämäl-
lä, vaikka tuntuisi, että olisi ollut kan-
nattavampaa käyttää edullista aitoa
aventuriinia.

Turkoosien värjääminen on jo pit-
kään ollut yleistä. Mutta nykyisin ar-
vottomampia materiaaleja kuten how-
liittia värjätään turkoosinsinisiksi. Ko-
rallien värjääminen punaiseksi jaloko-
ralliksi on aika erikoinen juttu, sillä
jalokoralli on kiellettyjen materiaalien
kansainvälisellä listalla. Tavallinen ko-
rallihan puolestaan on sallittua.

Onneksi luuppi on näissä värjäys-
tapauksissa kätevä tunnistuslaite. Vär-
jätyt kivet tunnistaa väristä, jota on
tunkeutunut raeväleihin ja halkeamiin.
Tunnistuksen voi varmistaa, jos halu-
aa, asetoniin kastetulla topsitikulla.
Värjätyn kiven väri jää vanuun kuin
korona testissä. Mihinkähän näistä
voisi ilmoittaa?

Timanttiluuppi
Timanttiluupit tai jalokiviluupit ovat
gemmologien timanttiluokitteluun
kehitettyjä. Niissä ovat värikorjaus ja
kontrasti parasta laatua. Ne ovat lähes
aina triplettejä. Timanttiluokittelijat
käyttävät näitä korkealaatuisia luuppe-
ja. Nimi tulee tästä. Valmistajia on usei-
ta.

Kameraobjektiivien kaltaisia moni-
kalvopäällysteitä timanttiluupeissa ei
ole. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin
tripleteissä on vain kaksi ulkopintaa,
joten kalvoja ei tarvita läpikulkevan
valon määrän kasvattamiseksi. Toisek-
si kalvot olisivat naarmuuntuvia kuten
kameran objektiiveista tiedetään. Trip-
lettien uloimmat negatiiviset linssit on
hiottu tavallista lasia kovemmasta pii-
lasista, joten ne eivät ole herkkiä naar-
muuntumaan.

Timantin laatumääre luuppipuhdas
(saksaksi lupenrein) tarkoittaa, että
kyseisellä suurennoksella (10x) timan-
teissa ei huomaa sulkeumia eikä muita

epäpuhtauksia. Samalla suurennoksella
luokitellaan myös briljanttien hionnan
laatu.

Mittasin useammalla timanttiluu-
pilla, minkä kokoiset sulkeumat niillä
vielä pystyy havaitsemaan. Pienin lä-
pimitta on 0,003 mm. Siis varsin pie-
net, sillä jopa monet bakteerit ovat tätä
kokoluokkaa.

Luokituksen vaatimus luuppipuh-
taasta jalokivestä tulee siitä, että pal-
jain silmin normaalinäön omaava ih-
minen pystyy erottamaan 0,030 mm
sulkeumat. Vaatimus rajaa siten sul-
keumat ja muut virheellisyydet huo-
mattavasti alle silmin havaittavan.

Muissa jalokivissä ja korukivissä
puhtauden vaatimus tietenkin on lie-
vempi. Niille riittää, että epäpuhtauk-
sia ei näe paljain silmin. Kiteen tai viis-
tekiven kauniit sulkeumat jopa voivat
nostaa sen arvoa. Ne ovat hyviä tyyp-
pituntomerkkejä ja todisteita, että mi-
neraali on aito luonnontuote eikä syn-
teettinen. Nykyään tämäkään sääntö ei
päde kuten ennen, sillä luonnonsul-
keumia muistuttavia piirteitä osataan
synnyttää keinokiviin.

Nykyään jalokiviluokittelijat käyttä-
vät laboratorioissaan puhtausmäärityk-
siin stereomikroskooppeja säädettynä
kymmenkertaiselle suurennukselle. Sil-
loin pienimmät havaittavat sulkeumat
ovat täsmälleen samankokoisia kuin
timanttiluupilla tarkastellen.

Kännykän luuppitoiminto
Älykännykän suurennuslasiksi muun-
tavat luuppiohjelmat kiinnostavat nuo-
ria. Itsekin olen näitä ohjelmia kokeil-
lut. Yksi niistä on minulla jatkuvasti
kännyssä mukana. Käyttökelpoisim-
miksi tosin olen havainnut tasokkaat
kameraohjelmistot, sillä niistä saa kän-
nykkään laajimman zoomauksen.

Varsinaiseen luuppiin verrattuna
kännykän sovellukset eivät anna kivis-
tä samaa havainnollista materiaalin
tuntua. Tämä johtuu kännykän opti-
sen kuvan digitaalisesta, siis ohjelmal-
lisesta, näennäisestä suurennuksen nos-
tosta eli zoomauksesta. Kuvan todelli-
nen erotuskyky ei kasva, vaan suuren-
netusta kuvasta tulee jonkin verran
pehmeä. Saman ongelman havaitsee
stereomikroskoopeillakin, kun niiden
antamaa kuvanäkymää vertaa luupin

antamaan samalla suurennoksella. Ste-
reomikroskoopin parikymmentä lins-
sipintaa pehmentävät vääjäämättä ku-
van kontrastia luuppiin verrattuna.

Näppärintä kännyn luuppitoimin-
nassa on kuvan pysäytystoiminto. Py-
säytyskuvaa on kätevä näyttää toisille.
Kuvaa voi myös suurentaa kahta sor-
mea levittämällä. Luupilla on vaikea
saada kaveria katsomaan täsmälleen
samaa näkymää jostain erikoisesta ki-
vestä.

Miksi luuppi
kannattaa ottaa
käyttöön
Luupin käyttö antaa tutkijasta ja kivi-
harrastajasta ammattimaisen vaikutel-
man. Monille tälläkin voi olla merki-
tystä. Tärkein viesti ehkä on siinä, että
luupin käyttäjä on keskittynyt näyttei-
siin kuten Sherlock Holmes todistei-
siinsa. Ehkäpä luuppi tosiaan suuntaa
käyttäjänsä ajatukset paremmin koh-
teeseen, ja siten auttaa oikeiden johto-
päätösten tekemiseen. Kukapa tietää.

Luupit ja suurennuslasit ovat luon-
nontieteissä yllättävän monilla eri-
koisaloilla tutkijoiden perustyökaluja.
Hyönteistutkijaa tai sammalten kerää-
jää on vaikea kuvitella maastoon ilman
luuppia. Antiikkiesineiden asiantunti-
joidenkin sormissa on lähes aina luup-
pi. Kiviharrastukseen meidän kannat-
taa ottaa samaa asennetta. 
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Kokeilemalla löytää itselleen sopivan
luupin. Triplettiluuppeihin miellyin jo
80-luvun alussa. Suurennoksiksi vali-
koituivat 6x ja 10x. Uusia luuppityyp-
pejä kyllä yhä testaan aina kun niitä
tulee markkinoille.

Hintaansa nähden paras kiviluuppi
on mielestäni kymmenkertaisesti suu-
rentava BelOMO LP-3. Ensimmäiset
ostin Tallinnasta Mustamäen kirppu-
torin optiikkapöydiltä, kun vapautu-
neeseen Viroon 90-luvulla pääsi mat-
kustamaan. Hankin niitä monilla mat-
koilla myös kavereille omakustannus-
hintaan.

Samoja luuppeja oli vielä vuosikym-
men sitten myynnissä Suomen kivi-
messuilla. Jopa geologian opiskelijat
innostuivat hankkimaan niitä monel-
le vuosikurssille. Messujen kaikille tut-
tu riihimäkeläinen mikroskooppimyy-
jä Jaakko Liikala hankki niitä laatikoit-
tain Pietarista. Lopulta hänkään ei enää
saanut niitä myyntiin, vaikka kysyn-
tää riitti.

Aloin mielenkiinnosta selvittää tä-
män luupin tarinaa. Yhden purin ja
irrotin linssin suojuksestaan.
Toisin kuin kivimessuilla nyky-
ään myytävät kiinalaiset yhden
ison lasilinssin huijaustripletit
BelOMOn linssi tosiaan oli
kolmesta linssistä taidolla yh-
teen kitattu konstruktio. Se oli
väärentämätön tripletti. Irrote-
tun linssin kiinnitin myöhem-
min digikameran lähilinssiksi.
Mineralian juttujeni lukuisat
kivikuvat ovat siten BelOMOn
läpi kuvattuja.

Mutta takaisin BelOMOn

tarinaan. Netillä ja sen kätevillä kään-
nösohjelmilla selvitin, että luuppi oli
valmistettu Valko-Venäjällä, Minskis-
sä. Toisen maailmansodan jälkeen
Neuvostoliitto rahtasi tavallaan sota-
korvauksina Itä-Saksan puolelle jää-
neen Zeiss Jena -tehtaan laitteet, lins-
sivarastot ja osan ammattilaisista omal-
le puolelleen rajaa. Ensin tehtaassa val-
mistettiin optiikkaa avaruustekniik-
kaan, jälkeenpäin armeijalle ja viimein
kaikelle kansalle kameroiden optiikka-
na.

Optiikkayritys BelOMO perustet-
tiin 1971. Neuvostoliiton hajottua
BelOMO perusti Minskiin Saksan
kuuluisan Zeissin kanssa yhteisyrityk-
sen: JV Zeiss BelOMO. Tehtaan luup-
pien kokeilueriä päätyi halpamyyntiin
Tallinnaan ja silloiseen Leningradiin.
Ilmeisesti osa luuppien huippulinsseis-
tä oli vielä tuossa vaiheessa Carl Zeiss
Jena -tehtaan vanhaa varastoa.

Nykyään tehdas myy BelOMO-
luuppejaan isoina erinä Amerikkaan,
Australiaan ja Kaukoidän maihin. Näi-
tä luuppeja löytää netin laajimmilta

kirpputoreilta kuten eBaystä ja Ama-
zonista. Ostaja tosin sai yllätyksekseen
luuppipakettinsa Minskistä. Tehtaalta
oli vaikea saada suoraan tilattua yksit-
täiskappaleita. Netissä kappalehinta on
noin 30 euron luokkaa. Ensimmäiset
BelOMO-luuppini tingin Tallinnan
Mustamäeltä vitosella, mummonmar-
koissa.

Minskin tehdas valmistaa nykyään
10x mallien lisäksi muitakin suuren-
noksia. Havaintojeni mukaan vain 10x
BelOMO on aito tripletti. Muut suu-
rennokset ovat kaksilinssisiä duplette-
ja. Tosin nekin ovat varsin käyttökel-
poisia.

BelOMOakin edullisempi 6x trip-
letti BOM3-luuppi on minulla jatku-
vasti käytössä ja aina mukana. Sen nä-
kökenttä on laajempi 30 mm ja syvyys-
terävyys laajempi.

BOM3-luuppia valmistaa VOMZ-
optiikkatehdas Vologdassa Venäjällä.
Kuten BelOMOa, sitäkin löytää tätä
nykyä Amerikan ja Saksan nettimyyn-
nistä. Itse ostin edullisimmat aikoinaan
Tallinnasta. Vuosia sitten tätäkin luup-

pia oli Suomen kivimessuilla
myynnissä, mutta ei enää.

Kummankin luupin, BelO-
MO ja BOM3, optinen raken-
ne on steinheil-tyypin triplet-
ti, joka on kehitetty jo yli sata
vuotta sitten Zeissin tehtailla.
Ne ovat kuuluisan fyysikon ja
Carl Zeiss -yhtiön osaomista-
jan Ernst Abben tutkimusten
tulosta. Tieteen historiaa siis ki-
viharrastajan taskussa ja aina
mukana.

Käyttökelpoisimmat luupit

Kari Kinnunen

14 MINERALIA    1 / 2022

Kivien tarkasteluun ovat
6 ja 10 kertaa suurentavat
luupit sopivia. Nämä ovat
kumpikin triplettejä ja
optisesti korkealaatuisia.

Monet kiinalaiset luupit eivät ole triplettejä. Tripletti on lii-
mattu kolmesta linssistä (vasemmalla). Jäljennökset ovat yh-
destä linssistä.
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LAP IN  KUL LAN  L EGENDAT:

Idän ja lännen pakolaiset

ähdin jäljittämään kahta
kultahistorian henkilöä elä-
vöittääkseni tekeillä ollutta
”Kullankaivajan oppaan” si-
sältöä. Tästä syntyi tutki-

musretki maailman karttaan, Suomen
historiaan, Petsamoon, Venäjän vallan-
kumouksen pyörteisiin, Amerikan siir-
tolaisuuteen, lännen kultakentille, ho-
pea- ja hiilikaivoksiin, Kuolan vanki-
loihin, Tankavaaran, Ivalojoen, Lem-
menjoen, Inarin kadonneisiin vuosi-
kymmeniin, ihmismielen syvänteisiin.

Otto Itkonen ja Kaarlo Sjöblom
ajautuivat ideologisesti ja maantieteel-
lisesti maailman äärilaidoille. Kaarlo
palasi itsenäiseen Suomeen lännestä
suurena sankarina, matkusti 1919–
1920 espanjantaudin kurittamaan Ina-
riin tutkimaan Ritakosken kultaa ja
hukkui Ivalojokeen. Otto horjui Suo-
meen 1920 idästä vallankumousten
pyörteistä kuoleman kielissä erämaiden
halki, löysi uuden elämän, Lapin ja
Tankavaaran kultapurot ja kantoi lop-
puun saakka menneisyyden painolas-
tia.

Kuinka sattumanvaraisia ihmisen
elämänkohtalot ja valinnat ovatkaan!
Sosiaaliset, henkiset ja fyysiset lähtö-
asemat miehillä olivat samankaltaiset.
Ehkäpä heitä lopultakin erotti vain il-
mansuunta, jonka imuun joutuivat.

Miesten mielipiteet näyttävät maa-
ilman myllerryksessä lähentyneen toi-
siaan; sosiaalinen oikeudenmukaisuus
sai kannattajia Amerikkaan muuttanei-
den suomalaisten keskuudessa. Aatteen
paloa lisäsi se, että moni oli paennut
Venäjän keisarikunnan sortovaltaa ja

tuon vallan kaatajia kohtaan tunnet-
tiin sympatiaa. Vallankumouksen kes-
kellä Kuolassa toisen veijarimme mie-
lipiteet alkoivat muuttua, kun niin val-
koisten kuin punaistenkin vankilat tu-
livat hänelle tutuiksi. Yhtä lailla myös
ihmisen itsekkyys ja raadollisuus sil-
loin, kun valtaa haetaan ja jaetaan
asein.

En voi välttyä siltä-
kään ajatukselta, että
näiden miesten tari-
nassa pelkistyy Suo-
men kansan kohtalo ja
valintojen vaihtoehdot
matkalla kohti nykyi-
syyttä. Kaarlo Sjöblo-
min ja Otto Itkosen
tarinat ovat legendan
arvoisia!

Alaskan
kultamaiden
kuninkaaksi
Kaarlo Sjöblom pake-
ni Tuusulan Hyrylästä
Jussilan talosta 1903
Venäjän laittomia kut-
suntoja Amerikkaan.
Hän pääsi maasta vää-
rennetyllä passilla ni-
mellä Charles Hill.

Mies ajautui Washingtonin ja Idahoon
metsätyömaiden, hiili- ja hopeakaivos-
ten kautta Nomen kultakentille, jossa
kävi kaksi kertaa; ensin vuosina 1908–
1909 ja toisen kerran 1912.

Sieltä hän lähti koiravaljakolla etsi-
mään uusia kultamaita vuorten ja erä-
maiden halki mantereen toiselle laidalle

Lapin kultakentillä

Kullankaivaja
Charles Hill

(Kaarlo Sjöblom)
14.3.1881–30.4.1921.

Teksti: Seppo J. Partanen
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Endicott-vuoristoon, Yuokonin sivujo-
en latvoille. Nolan sijaitsee noin 400
kilometriä Fairbanksista pohjoiseen,
nykyisen Daltonin valtatien ja Alaskan
halkovan öljyputken tuntumassa. Vuo-
risto on vedenjakajana; Koyukun-ve-
sistö laskee lounaaseen Yukonin ja sa-
malla alueella ovat pohjoiseen Atlan-
tin valtamereen laskevien jokien latvat.

Alueelta löytyi kultaa 1900-luvun
alussa Klondiken miesten noustua Ko-
yukon-joen latvoille. He nimesivät pai-
kan Coldfootiksi (Kylmäjalka). Van-
halta nimeltään paikka oli Slate Creek
(Liuskekivipuro). Hetkessä syntyi kau-
punki, jossa oli seitsemän kapakkaa,
kaksi tanssibaaria, kauppoja ja pelika-
sino. Postikin kaupungissa toimi vuo- Kartalla noin 400 kilometrin reitti Nomesta koilliseen Nolaniin.

Hill työskenteli Seattlen lähellä Wilkesonissa ja Black Diamondissa sekä Burkessa Idahossa, hakeutui Alaskan Nomen kultamaille sekä sieltä
Nolaniin ja Wisemaniin, jossa omisti kolme kultakaivosta. Hän etsi kultaa myös Vancouverin saaristosta. Kuva lienee metsätöistä.

Kirjeitä kotiin:”Nome; olen tämänkin talven viettänyt kullan haussa. Toivo saada omamme takaisin, tässä kuussa menot yli 3000 taalan
eikä vielä yhtään kultaa, Amerikassa huonot ajat” (kirje siskolle 24.8.1906).
”California; olen muuttanut pois Alaskasta, matkalla Filippiineille, Nomessa olin kaivoksessa perään katsojana, merimatka Seattlen kesti
5 päivää, ajoimme junalla Friskoon, 20 pv laivamatka edessä” (kirje siskolle 3.7.1909).
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Hill sai Amerikan kansalaisuuden, toimi työnjohtajana metsätöissä, hiili- ja hopeakaivoksilla, taloudenhoitajana suomalaisen seuran suu-
rella viljelystilalla Kaliforniassa, tässä hänen kuviaan ja viestejään kotimaahan siskoilleen ja vanhemmilleen.

”Wilkeson; kävin Seattlessa, pääsin Amerikan kansalaiseksi” (kirje siskolle 17.3.1910).

”Nome; keinuttiin Seattlesta 10 päivää merellä, tapasin tutun, joka houkutteli kerran vielä Alaskaan” (kirje siskolle 29.6.1912). ”Vancou-
ver, olen täällä saaristossa, johon tulin viime syksynä kultaa etsimään, joulusta asti hyviä löytöjä, ei hyötyä minulle, vuoristofiiperi” (kirje
siskolle 29.9.1912).

 ”Nolan; kaivanto-
hommissa olen edis-
tynyt hyvin vuoden
aikana, parikym-
mentä miestä läksi
muualle,  lähetän
kaksi kultasankkia
rintarossiksi, tuleva-
na keväänä ehkä
muutan paikkaa, en
tiedä mihin” (kirje
siskolle 31.8. 1917).
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Lapissa oli herännyt innostus kallio-
kultaan ja Hill suunnisti Ivalojoelle ensi
kerran lokakuun lopussa 1919. Lapis-
sa elettiin hyvin vaikeita aikoja, kun
espanjantauti oli juuri puhjennut ja se

Näkymä Palsitunturilta Ritakosken suuntaan. Kuva: geologi Erkki Mikkola

sina 1902–1912, mutta sitten kylä au-
tioitui, kun löytyi uusi kultamaa.

Hill lähti Nolanin ja Wisemanin
kullan perään talvella 1916, teki usei-
ta löytöilmoituksia Nolan, Wiseman ja
Wolf Creekeiltä. Hän sai kolme val-
tausta yhdessä kaverinsa Charles Mar-
tinin ja Edward Andersonin kanssa.
Hill keräsi kesällä 1916 kultaa keski-
määrin 300 dollarin arvosta päivässä.
Hän teki talviaikana matkoja Japaniin,
Filippiineille ja Kiinaan. Jälkeen jää-
neissä papereissa oli vain yksi doku-
mentti löydetystä kullasta syksyltä
1917. Amerikan Rahapaja punnitsi
kultaa 55,98 unssia ja maksoi siitä
1059,20 dollaria. Valokuvista päätel-
len Hillin työmaat olivat mittavia ja
niissä käytettiin kaivinkoneita, nostu-
reita ja tehokasta vesisuihkua. Suomen
Kuvalehden muistokirjoituksessa hänet
nimettiin suurimmaksi kaivosyrittäjäk-
si Alaskassa, kultamaiden kuninkaak-
si.

Paluu Suomeen
ja kullan perään
Ivalojoelle
Koti-ikävä, Venäjän vallankumoukset
ja Suomen itsenäistyminen veti hänet
takaisin kotimaahan lokakuussa 1919.
Kaivoksensa, kämppänsä ja asiakirjansa
hän jätti ystävänsä hoidettavaksi. His-
torialliseen kaivosalueeseen voi tutus-
tua Nolan–Wiseman Creekin reittiä tai
Hammond Riverin reittiä.

Ritakosken saha 1919.

Ritakosken kämppä.

tappoi vuoden 1920 alussa 10 prosent-
tia inarilaisista.

Ivalojoen Ritakosken, Vaskissuvan-
non ja Sotajoen suun tienoilla oli käyn-
nissä kilpajuoksu valtauksista. Heikki
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Kivekkäällä oli nimissään kymmeniä
valtauksia sekä kaivuyhtiö Kivekäs &
Joutsen Klondiken kullalla rikastunei-
den Joutsenen veljesten kanssa. Kivek-
käällä oli riitoja valtauksista norjalai-
sen ruukinomistaja J.G. Normanin
kanssa.

Insinööri Georg Wilhelm Hall oli
herättänyt kiinnostuksen Lapin kullan-

kaivun koneellistamiseen kirjoittamalla
asiasta artikkelin Teknillinen Aikakaus-
lehteen 1918. Hill oli helsinkiläisen
Nestor Toivosen palveluksessa. Toivo-
nen oli ostanut syksyllä 1920 Heikki
Kivekkään valtaukset ja omaisuuden
Ritakosken ympäristössä.

Charles Hill kokeili uusia koeporia
ja teki toistasataa poranreikää 1920–

Ivalojoen Ritakoski koitui Charles Hillin kohtaloksi espanjantaudin vuosina 1919–1921
kurittamassa Inarissa. Kuvassa mies istuu lukemassa kämpän sängyssä.

Kirjeitä Hillille: ”Odotan käymään, ketunmyrkyn ostaminen, osoite on Fredrikinkatu 14,
asunto 18”, kirje Heikki Kivekkäältä Helsingistä Tuusulaan 16.1.1920.

”Tänään lopullisesti tuli kauppa Kivekkään ja Tolfan yhtiön kanssa valtauksista ja siellä
Lapissa olevasta omaisuudesta”, kirje Nestor Toivoselta Törmäseen 10.9.2020.

1921 Ritakosken, Palsinojan ja Lou-
hiojan tienoilla. Työporukka piti tuki-
kohtanaan Ritakosken kämppää. Siel-
tä käsin Hill kameroineen retkeili Iva-
lojoen Kultalaan, Palsinojalle ja Laa-
nilaan.

Viimeinen
ratsastus
Ivalojoella
Hill loukkasi kätensä talvella 1921 ja
kävi sitä hoidattamassa Rovaniemellä.
Huhtikuussa sormen leikkaushaava
tulehtui ja hän lähti perjantaina huh-
tikuun 30. päivänä aikaisin aamulla
ratsain lääkäriin Ivaloon. Ivalojoen jää
petti hevosen alla Törmäsessä 20 kilo-
metrin päässä Ritakoskelta ja sadan
metrin päässä Pehkosen talosta, josta
tapaus huomattiin. Ritakoskelle tieto
hukkumisesta ehti samana iltana ja
häntä lähdettiin naaraamaan. Ruumis
saatiin ylös tiistai-iltana.

Ritakosken kämpässä on myöhem-
min hiljaisina yön tunteina kuulunut
yksinäisen ratsun kavioiden kopse. Lie-
kö se muistutuksena siitä, että kuole-
ma ei ollutkaan tapaturma. Kerrotaan
hevosen palanneen Ritakoskelle ilman
ratsastajaa. Omaiset kertoivat myö-
hemmin, että hukkuneen ohimossa
olisi ollut luodin reikä. Todisteita siitä
ei kuitenkaan ole. Aksel Niemelä lä-
hetti Törmäsestä 4. toukokuuta kirjeen
kuolemasta Sjöblomin kotiväelle ker-
toen tarkoin tapahtumien kulun.

Sjöblom-suvulla on runsaasti valo-
kuvia, dokumentteja ja esineitä Hillin
kultavuosilta: 150 gramman hipuista
tehty kaulakoru, hipuista sulatettuja
kultaharkkoja, Amerikassa käsin teh-
dyt juhlakengät, valtava matka-arkku,
aito lännen hattu, ostoskuitteja koneis-
ta ja laitteista niin Alaskassa kuin Suo-
messakin, useita valokuva-albumeja,
joista olen kopioinut parikymmentä
Hillin kullankaivu-uraan liittyvää ku-
vaa.

Kaarlo Sjöblom haudattiin Tuusu-
lan vanhan kirkon hautausmaalle Sjöb-
lomien sukuhautaan. Hautakivessä on
teksti: ”Kullankaivaja Charles Hill
hukkui Ivalojokeen 30.4.1921. Hän oli
syntynyt 14.3.1881.
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Otto Itkosen
uskomattomat
seikkailut
Kullankaivaja, helmenpyytäjä, kirjaili-
ja, kalastaja, kielenkääntäjä, työnjoh-
taja, punaisten oikeusistuimen sihtee-
ri, välskäri, moninkertainen vallanku-
mousten vanki ja paljon muuta oli Tan-
kavaarassa 1930- ja 1940-luvulla vai-
kuttanut Otto Vilhelm Itkonen. Siellä
hän riiteli valtauksista saksalaisen ark-
kitehti Werner Thieden kanssa, perus-
ti Lapin Mineraali Oy:n ja haki kullan
lisäksi malmeja laajalta alueelta Vuot-
son ympäristöstä.

Itkosella oli takanaan seikkailurikas
menneisyys. Hän syntyi Kuopiossa
13.1.1889, kävi muutaman vuoden
oppikoulua Helsingissä ja Pietarissa,
puhui suomen lisäksi ruotsia, venäjää,
saksaa, englantia, norjaa, tanskaa, ser-
biaa ja viroa sekä auttavasti puolaa ja
hollantia.

Kansalaissodan puhjetessa Otto jäi
työttömäksi helsinkiläisen puutavara-
liikkeen työnjohtajan tehtävistä työvä-
en liittyessä punakaartiin. Kansanval-
tuuskunta kutsui hänet Helsingin val-
lankumousoikeuden sihteeriksi alku-
vuodesta 1918. Valkoisten ja saksalais-
ten tykistötulen keskeltä hän pakeni
vallanvaihdosta 11. huhtikuutta 1918
Pietariin venäläisellä risteilijällä, jolla
hänen veljensä oli sähköteknikkona.
Pietarissa hän järjesti itselleen ja tove-
reilleen matkaliput Arkangeliin ja suo-
jakseen kiväärin.

Valkoisten
ja punaisten
vankiloissa
Perillä Kuolassa myllersivät vallanku-
mouksen pyörteet, joita sekoittivat liit-
toutuneiden ja brittiläisten sotatoimet.
Otto hankki veneen ja pitkänsiiman
pitäen joukkonsa hengissä kalastamal-
la kampeloita Vienanjoesta. Suomalai-
set punapakolaiset olivat kesän alussa
järjestäytyneet Pohjoisen retkikunnak-
si, ja Itkonen liittyi tähän joukkoon.

Valta vaihtui Pohjois-Venäjällä pu-
naisesta valkoiseksi. Lenin teki sopi-

Itkonen seikkaili Venäjän vallankumouksen pyörteissä vuosina 1918–1920 Kuolassa, Petsa-
mossa, Kantalahdessa, Vienassa, oli punaisten ja valkoisten vankina, pakeni takaisin Suo-
meen, oli Valtiollisen poliisin kuulusteluissa, kirjoitti kolme kirjaa, kaivoi kultaa Tanka-
vaarassa ja vaikutti loppuelämänsä Rovaniemellä. Kartassa sinisellä Itkosen keskeisimmät
paikat ja pakoreitti Suomeen.

muksen Saksan kanssa, joka oli liittou-
tuneiden vihollinen. Tässä sekavassa
tilanteessa punapakolaisten Ahavan,
Tuorilan ja Rahjan johtama joukko
muuttui liittoutuneiden alaiseksi
Muurmannin legioonaksi, jonka vihol-
lisia olivat saksalaiset ja Suomen val-
koiset. Joukot operoivat Muurmanskis-
sa, Kantalahdessa, Knasössä, Santamä-
essä.

Itä-Karjalassa heräteltiin heimoaa-
tetta ja sen myötä alueiden liittämistä
Suomeen. Muurmanskiin perustettiin
Eero Lampion johtama Suomen kon-
sulaatti ja Itkonen palkattiin sinne töi-
hin.

Neuvostovirkailijayhdistyksen ja
kommunistiklubin jäsenkirjan perus-
teella Itkonen vangittiin joulukuun 6.
päivä 1919 ja hänet viettiin paha-
maineiseen Dronevoin vankilaan Kuo-
lanvuonon rannalla. Sekään ei autta-
nut, että Suomen pääministeri Holsti
nimitti Itkosen konsulaatin päällikök-
si saadakseen hänet vapaaksi Lampion
suosituksesta.

Valta vaihtui uudelleen punaiseksi,
Itkonen vapautettiin ja sai johdettavak-
seen 79 suomalaisen suksijoukon, joka
kasvoi sadalla miehellä. Itkonen kiel-
täytyi päällikkyydestä ja hänet nimitet-
tiin välskäriksi. Neuvostoarmeija lähti
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Otto Vilhelm Itkonen, 13.1.1889–3.2.1967
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maaliskuussa 1920 ajamaan Walleni-
uksen retkikuntaa pois Petsamosta ja
suomalaisten suksijoukko oli siinä
mukana. Wallenius työnnettiin taiste-
lujen jälkeen Petsamosta Ivaloon huh-
tikuun alussa. Tästä alkoi punaisten 9
kuukautta kestänyt valtakausi, jonka
jälkeen Petsamo siirtyi Tarton rauhas-
sa Suomelle.

Kesken sotatoimien neuvostojoukot
vangitsivat Itkosen. Hänet vietiin kuu-
lusteltavaksi Muurmanskin esikuntaan
ja syytettiin vehkeilystä Karjalan liit-
tämiseksi Suomeen. Kaupungin van-
kilasta Itkonen vietiin junalla Kanta-
lahteen kylmässä tavaravaunussa, jos-
sa oli 35 valkoista upseeria ja virkamies-
tä. Miehiä pidettiin kolme viikkoa pie-
nillä leipäannoksilla, mädäntyneistä
suolaturskista keitetyllä sopalla ruok-
kien. Petsamosta Kantalahteen Itkonen
joutui paastoamaan neljä vuorokautta
ja sairastui keripukkiin; ikenistä valui
verta ja tummia pilkkuja ilmestyi eri
puolille kehoa. Vaunu kuhisi täitä niin,
että mihin tahansa astuessa kuului ri-
tinää ”kuin hienonnettua lasia poljet-
taessa”.

Vankijoukko passitettiin lopulta
Vienan Kemin kaupungin vankilaan:

”Tsekan erikoisosaston päällikkö-
nä toimi komissaari Rebkov, eräs
jatkuvasti täydellisessä kokaiini-
humalassa ollut nuorimies, joka
mitä raaimmalla tavalla rääkkäsi
kaikkia tutkittaviansa”.

Itkonen sai kesäkuun alussa kovan
kuumeen ja punataudin ja hänet siir-
rettiin vankilan sairasosastolle. Sairaa-
la oli joen kaupunginpuoleisella ran-
nalla ja sen edessä virtasi noin 300
metrin levyinen koski, joka puolen ki-
lometrin päässä laskee merenlahteen.

Pako ja paluu Suomeen
Itkonen pakeni sairaalasta Lukka-nimi-
sen koivistolaisen kalastajan kanssa.
Heihin liittyi vielä kuolemantuomion
saanut meriupseeri Onegin. Tämä oli
kieltäytynyt tulittamasta poistuvia ken-
raali Millerin laivoja Arkangelissa. Kap-
teeni oli siirretty Solovetskin luostariin,
jossa bolsevikit ryöstelivät hopea- ja

kulta-aarteita. Luostari vetosi kaikkiin
suurvaltoihin ryöstön ehkäisemiseksi ja
Onegin valittiin vetoomuksen kuljet-
tajaksi. Hänet oli kuitenkin annettu
ilmi. Luostarin johtaja vietiin Kemin
vankilaan ja 600 munkkia Puolan so-
tarintamalle.

Itkonen varasti sairaalan rohdoshuo-
neesta eetteriä ja morfiinia, jotka hän
sekoitti teeveteen. Niitä hän tarjosi var-
tioilleen ja pakohankkeesta tietämät-
tömille vankitovereilleen, jotka pian
nukkuivat sikeästi. Hän kaatoi eette-
riä savukkeiden päälle, mutta ne eivät
tehonneetkaan oven ulkopuolisiin var-
tioihin.

Seuraavana aamuna pakoa suunni-
telleet miehet etsivät sopivaa hetkeä.
Kosken rannalle tuli kalastaja jättäen
siihen veneensä. Vartiovaihdon aikana

kolme miestä astui rauhallisesti sairaa-
lan ovesta ulos ja syöksyi veneeseen
työntäen sen koskeen.

Miehen riisuivat vanginvaatteensa ja
laskettelivat alusvaatteisillaan koskessa.
Pako havaittiin ja heitä alettiin ampua.
Miehen soutivat vastarannalle, sieltä
juosten metsään ja piiloutuivat suuren
kuusen alle.

Keskiyön aikaan miehet lähtivät liik-
keelle, taivalsivat silmänkantamatto-
malla suolla kolme vuorokautta, tuli-
vat järvelle ja tekivät risuista ja karah-
koista lautan, jolla ylittivät yli 20 kilo-
metriä pitkän Pielpjärven. Voijärvellä
oli varottava runsaita neuvostojoukko-
ja.

Karjalaisukko majoitti miehet kah-
deksan vuorokauden paon jälkeen na-
vetan ylisille ja ruokki heidät terveiksi.
Vaarankylässä pakolaiset tapasivat kuu-
si pientä lasta, joiden isä oli viety pak-
kotyöhön radalle ja äiti oli hukkunut
kevätjäihin. Tunguan kylässä kunnan-
esimies Iivonen lainasi Itkoselle 50
markkaa, jolla miehet saivat venekyy-
din.

Kekkosen
kuulusteluissa
Yli 400 kilometrin ja 16 vuorokauden
epätoivoisen taivalluksen jälkeen Itko-
nen ilmoittautui Kuhmon Kalliojoen
rajavartiostoon 16. heinäkuuta 1920.
Sieltä hänet kuljetettiin Kajaanin, jos-
sa valtiollisen poliisin paikallisen osas-
ton vt. päällikkö Urho Kekkonen kuu-
lusteli häntä. Itkonen siirrettiin Hel-
sinkiin ja hän selvisi seikkailuistaan il-
man tuomioita. Kansallisarkistossa löy-
tyvät Itkosen kuulustelupöytäkirjat,
joiden liitteenä on runsaasti hänen kir-
joittamiaan kertomuksia ihmisistä ja
tapahtumista itärajan takaa. Punaisuu-
desta niissä ei ole jälkeäkään. Näin It-
konen kuvaa käsin kirjoittamissaan
liuskoissa oloja Neuvostovenäjällä:

”Yleensä on Venäjä nykyään ver-
rattava äärettömään työsiirto-
laan, jossa nälkäistä kansaa ter-
roriseeraa ja kauhulla pitää ku-
rissa kommunistit, joista yli 90
prosenttia on entisiä Tsaarin ai-
kaisia rikoksellisia, jonka tulin

”Siinä toivossa, että esittämäni historialli-
set tosiseikat auttaisivat Suomen kansaa
unohtamaan keskinäiset erimielisyytensä,
jota vapaussotakirjallisuus on vain omiaan
lisäämään.

”Yleensä on Venäjä nykyään verrattava ää-
rettömään työsiirtolaan, jossa nälkäistä kan-
saa terroriseeraa ja kauhulla pitää kurissa
kommunistit, joista yli 90 prosenttia on en-
tisiä Tsaarinaikaisia rikoksellisia.” Helsin-
gissä 24.7.1920 Otto Itkonen Valtiollisen
Poliisin kuulusteluissa ja Muurmannin suo-
malainen legioona –kirjassaan.
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huomaamaan Valkoisen Venäjän
vankina ollessani, sillä 52 poliit-
tisesta vangista, jotka oli Drone-
voin sahalla, paitsi minua ja yhtä
ranskalaista, ainoastaan yksi ko-
missaari, jolla ei ollut rikoksellis-
ta entisyyttä. Helsingissä 24.
7.1920, Otto Itkonen.”

Kullankaivajaksi
ja kalastajaksi
Valtiollisen poliisin mapissa on Itko-
seen liittyviä asiapapereita myös myö-
hemmiltä ajoilta vuoteen 1942 saak-
ka. Rovaniemellä laaditussa muistios-
sa kerrotaan Itkosen muuttaneen Hel-
singin Kalliosta Sodankylän Tankavaa-
raan 26.6.1939. Jatkosodan alussa hän
asettui Inarin Virtaniemeen, missä ryh-
tyi kalastajaksi, metsästäjäksi ja kalo-
jen tukkumyyjäksi. Inarijärven kalaa ei
riittänyt vapaille markkinoille, sillä It-
konen osti kaikki kalat maksaen niistä
säännöstelystä huolimatta ylihintaa.
Kalat hän kauppasi huomattavalla voi-
tolla Saksan armeijalle.

Valpo epäili Itkosta ja hänen vaimo-
aan yhteyksistä Neuvostoliittoon. Sa-
laisessa ilmiannossa heidän kerrotaan
tekevän epämääräisiä retkiä erämaa-
han. Valpon asiakirjojen mukaan Itko-
nen oli tuomittu 1938 Savonlinnan
raastuvanoikeudessa kavalluksesta 2
kuukauden vankeuteen. Tuomio liit-
tyi riitaan Savonlinnan Kauppaseuran
kanssa, jonka ravintoloitsijana Itkosen
mainitaan olleen. Valpo määräsi, että
pariskunnan on siirryttävä pois rajan
läheisyydestä Virtaniemeltä.

Otto Itkonen palasi sodan jälkeen
Tankavaaraan jatkaen kullan kaivamis-
ta perustamansa Lapin Mineraali Oy:n
nimissä. Yhtiön kotipaikka oli Rova-
niemi. Itkonen tarjosi yhtiötään vuon-
na 1947 Vuoksenniska Oy:lle. Kaup-
pa ei toteutunut ja yhtiön valtaukset
Tankavaarassa raukesivat seuraavan
vuoden lopussa. Vuotson seudulla It-
konen osallistui myös muihin malmi-
tutkimuksiin insinööri Holger Jalan-
derin ja liikemies Toivo Keskinarkauk-
sen kanssa.

Kullankaivu-ura päättyi Tankavaa-
rassa kesään 1949. Hän asui loppuelä-
mänsä perheensä kanssa Rovaniemellä

ja työskenteli muun muassa rajavartios-
tossa tulkkina ja kielenkääntäjänä.

Itkonen – Gumse – Komeros
Pohjois-Norjassa asuva Harald Kome-
ros lähetti kesäkuussa 2019 viestin,
joka yhdisti Itkosen Gumsen Kalleen,
isoisäänsä, joka kaivoi kultaa Lemmen-
joella ja Laanilassa 1900-luvun alku-
vuosina. Näin hän kirjoittaa:

“Selasin nettiä ja sieltä osui kirjoi-
telmasi Otto Vilhelm Itkosesta. Kir-

joituksen lopussa pyysit antamaan
tietoja, tässä olisi tarkennusta:
Otto Vilhelm Itkonen, 13.1.
1889–3.2.1967 Rovaniemi. Vai-
mo: Lydia Elmiina Itkonen, o.s.
Hirvelä, 11.8.1899–29.9.1991
Rovaniemi. Lapset: Aino Sirkka,
2.2.1925–20.6.1976 ja Onni Ju-
hani 10.1.1923–5.8.1982. Hei-
dät on haudattu Rovaniemen Vii-
rinkankaalle.

Lydian äiti oli Maria Karolii-

Geologit Herman Stigzelius ja Aimo Mikkola seuraavat Itkosen vaskausta Tankavaaran
Lauttaojalla kesällä 1948, kuva Esa Hyyppä GTK

(Otto Itkonen muutti 26.6.1939 Helsingistä Sodankylään, sieltä hieman myöhemmin Ina-
rin Virtaniemeen. Valtiollisen Poliisin asiapaperi 18.11.1942 Rovaniemi

Mineralia_122_eka.pmd 29.3.2022, 5:1723



24 MINERALIA    1 / 2022

na Hirvelä, o.s. Seurujärvi Inarin
Partakosta. Hän oli syntynyt 11.5.
1872, kuollut 21.1.1963. Jääty-
ään leskeksi Maria lähti Vuorei-
jaan (Vardø) Norjaan ottaen mu-
kaansa nuorimmaisen poikansa
Sem Alarik Hirvelän, 24.5.1907–
27.6.1989. Sem asui Svanvikissa,
Sør-Varangerin kunnassa Norjas-
sa ja muutti sukunimekseen Elg-
gren).

Vuoreijassa Maria elätti itsensä
ja poikansa pyykkärinä ja kätilö-
nä. Siellä hän sitten tapasi Gum-
sen Kallen eli Karl Fredrik Gum-
sen, syntynyt 17.7.1864 Revonlah-
della, kuollut 24.9.1940 Ivalossa.
Kalle oli puuseppä, suutari ja huo-
nekalujen tekijä. He menivät nai-
misiin ja muuttivat Paatsjoen Ros-
kaniemeen (Pasvik, Skrøytnes).
Gumse-nimi norjalaistettiin ja siitä
tuli Komeros. Heille syntyi kaksi

Lauri Lamppu (1919–2011) tuli Tankavaaraan Itkoselle töihin kave-
rinsa Väinö Koskelan kanssa. He tekivät oman valtauksen Kotkaku-
ruun syksyllä 1946. Lauri muisteli mielihyvällä Itkosta, jonka kanssa
hän ehti olla myös helmenpyynnissä Suomulla. Heinolassa asunut Lau-
ri kävi säännöllisesti kultamailla, tässä hän istuu muistojensa mailla,
Matti Mähösen valtauksella. Edesmenneitä molemmat!

Urho Kekkonen kunnioitti Tankavaaran kultamuseon päärakennuk-
sen peruskiven muuraustilaisuutta kesällä 1977. Yli 57 vuotta aiem-
min hän Etsivän Keskusrikospoliisin nuorena apulaisjohtajana kuu-
lusteli Neuvostoliiton rajan takaa tullutta Itkosta, jonka elämä joh-
datti lopulta näille samoille Tankavaaran puroille. Tuskinpa presi-
dentti muisti asioiden yhteyttä!

Tankavaaran Kultakylän ensimmäinen museorakennus, pieni mutterikämppä, oli Itkosen
yhtiön rakentama Varpupäälle. Kuva on vuoden 1975 kullanhuuhdonnan SM-kisoista; pro-
fessori Herman Stigzelius kämpän ovella ja kullankaivajien puheenjohtaja Heikki Kokko
etualalla, kirjailijoitakin molemmat.
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poikaa: Karl Fredrik Komeros,
4.7.1916–15.1.1984 ja Reino
Eilif Komeros 18.61919–7.1.
1966.

Karl Fredrik Gumse lähti sak-
salaisten miehitettyä Norjan ke-
väällä 1940 vaimonsa kanssa so-
taa pakoon vaimon sisaren Elmii-
na Mannermaan luokse Inarin
Veskoniemeen. Syksyllä hän sairas-
tui keuhkokuumeeseen ja kuoli.
Hänet haudattiin Ivalon hautaus-
maalle. Maria, Sem ja Reino on
haudattu Paatsjoen hautausmaal-
le. Karl Fredrik Komeros oli nai-
misissa Kathrine Ingeröisen 8.7.
1922–20.9.1999 kanssa Heidät
on haudattu Neideniin.

Ja mistä minä tiedän tämän
kaiken. Olen Gumsen Kallen po-
jan poika Karl Harald Komeros.
Karl Fredrik Komeros oli isäni.
Otto Itkosen vaimo Lydia oli iso-
isäni puoliso ja vierailin heidän
luonaan useita kertoja Rovaniemel-
lä Kairatiellä vanhoissa parakeis-
sa. Parakit on purettu aikoja sitten
ja tilalla on kerrostaloja. Niistä ja
niissä asuneista ihmisistä ja van-
hoista ajoista on vain muistot jäl-
jellä. Toivon tässä kirjoittamistani
tiedoista olevan jotain hyötyä. Tan-
kavaaran kultamuseosta löytyvät
lahjoittamani kultavaltauskirjat
Gumsen Kallen jäljiltä.”

LÄHTEET
Itkonen:

Seikkailuistaan vallankumousten pyörteissä It-
konen kirjoitti kolme kirjaa, joista kaksi en-
simmäistä ovat punaisia ymmärtäviä, mutta
viimeisin kirja kertoo pääasiassa valkoisten san-
kariteoista:

- Muurmannin suomalainen legioona. Kan-
sanvalta 1927

- Maanpakolaisen muistelmat. WSOY 1928

- Sankareita, sotavankeja ja seikkailijoita.
WSOY 1929

Hill:

Suomen Kuvalehti nro 23/1921

Tuusula-Seuran Aikakirjat 1999 Raili Kuus-
järven juttu ”Charles Hill – Kaarlo Sjöblom”

Ilari ja Juhani Sjöblomin hallussa oleva Hil-
lin arkisto ja kuva-albumit

Nomenin ja Wisemanin nettisivut

Alaskan osavaltion nettisivut

Alaska.com/Northern Alaska/Coldfoot

Kansallisarkisto/Valtiollisen Poliisin aineistot

Charles Hillin kirjeet siskoilleen ja vanhem-
milleen

Gumsen Kallen legenda
Lemmenjoen ensimmäinen kultaryn-
täys tapahtui kesällä 1902, jolloin alu-
eelle tehtiin yli 70 valtausta. Revonlah-
delta lähtöisin oleva Inarin kirkon ra-
kennustöihin osallistunut Gumsen
Kalle oli edellisenä kesänä levittänyt
kirkonkylässä tietoa tekemästään kul-
talöydöstä. Inarilaiset kauppiaat palk-
kasivat Kallen oppaaksi löytöpaikalle.

Solojärveltä matkattiin veneillä Paa-
darin kautta Lemmenjoen latvoille
noin 80 kilometriä. Puskuojan suussa
Kalle näytti paikan, josta kertoi kultaa
löytäneensä. Hän sai palkkansa ja pai-
nui kultahommin Laanilaan tehden
sinne useita valtauksia.

Lemmenjoelle tuli kymmeniä mie-
hiä etsimään kultaa. Valtauksia tehtiin
Lemmenjoelle, Vaijoen rotkolaaksoon,
Ravadakselle, Morgamojalle ja muille
Lemmenjokeen laskeville puroille.
Kultaa ei löytynyt, kultaryntäys hiipui
ja tieto Lemmenjoen kullasta hautau-
tui historiaan yli 40 vuodeksi. Syynsä
siihen oli ehkä kauppiaillakin, joilla oli
aihetta unohtaa asia.

Merkkejä ryntäyksestä ei juuri jää-
nyt. Puskuojan suuhun rakennettiin
pieni varastoaitta, kauppias Kangasnie-
men mukaan Fransun aitaksi nimetty.
Sen on Metsähallitus kunnostanut
unohdetun kultaryntäyksen muisto-
merkiksi. ”Vähäisiä kaivujälkiä olisi
siellä täällä”, kertoi alueelle ensimmäis-

ten joukossa 1946 tullut Niilo Rauma-
la.

Kalle jäi Kangasniemen sukuhisto-
riaan miehenä, joka huijasi kauppiaita
Puskun suun löydöllään ja pakeni Nor-
jaan palkkio taskussaan. Totuus oli
kuitenkin toisenlainen. Hän jatkoi
kullankaivua Laanilassa ja muutti Nor-
jaan myöhemmin.  
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iime kerralla nimitin
itseäni Pahanilmanlin-

nuksi. Enkä suotta, sillä
kun sain jutun valmiiksi,

niin alkoi Filippiineillä myrs-
kytä oikein hirviömyrskyn voimalla.
Vettä joka paikassa, suuria ihmismääriä
evakuoitiin ja yritettiin pelastaa. Tiede-
täänkö vieläkään uhrien todellista luku-
määrää. Myrsky oli pahin aikoihin. Se
oli Rai. Tutkijat sanovat sen johtuvan il-
mastonmuutoksesta, joka pahentaa tai-
fuuneita supertaifuuneiksi. Ja heti perään
tuli muita myrskyjä ja tulvia eri puolil-
la. Brasiliassa sata kaupunkia joutui tul-
van valtaan. Sitten tulivat lumimyrskyt
odottamattomiin paikkoihin. Ihmisiä
paleltui autoihinsa, kun piti mennä töl-
listelemään hirmuista lumentuloa. Lunta
tuli Yhdysvalloissa, Espanjassa, Turkis-
sa, Kreikassa ja ties missä kaikkialla.

Kolmen kuukauden eli 85 päivän
purkausnäytöksen jälkeen Cumbre Vie-
jan purkaus La Palmalla julistettiin jou-
lun aikana ainakin toistaiseksi loppu-
neeksi. Nimi tarkoittaa muuten Ämmän
huippua. Korkeuttakin tuli lisää 200
metriä. Siellähän on maankuoren alla
isoja magmavarastoja liikkeessä koko
ajan Afrikasta päin odottaen sopivaa ra-
koa putkahtaa pintaan. Kerääkö Äiti-
Maa voimia uuteen rynnistykseen.

Tätä päivää on kuitenkin Tongan
pirstoutuminen kahdeksi tulivuorenpur-
kauksen takia. Jopa alkoi kiinnostaa suo-
malaistakin mediaa, kun siellä syntyi tsu-
nameja, ja nyt tiedetään merenalaisten
tärkeiden kaapeleiden katkenneen mo-
nesta kohtaa. Muistattehan kun suoma-
laisiakin oli aikanaan tsunamin uhreina.
Itsekin tunsin ainakin yhden uhrin. Tois-
ta tämä tsunamilauma kuin La Palman
puutarhojen tuho, appelsiinien poksah-
telut puiden oksilla ja banaanien kypsy-
minen kuorien sisälle, isojen lasipuutar-
hojen hautautuminen laavaan ja tuh-
kaan, talojen räjähtäminen ilmaan laa-
van poltteessa. Eipä silti on se tuottanut
jotain hyvääkin, nimittäin sikäläinen vii-
ni on mennyt hyvin kaupaksi. Ovathan

sisilialaisetkin viinit Etnan rinteiltä tun-
nettuja ja tulinen Etna Fuego.

Ei tämä tähän lopu. Nyt pullistelee
Campi Flegrei. Siis mikä, no se supertu-
livuori, jonka päälle on lähes miljoona
napolilaista rakentanut kotinsa. Vesuvi-
us on vain osa sitä. Pahinta on se, ettei
supertulivuoren laajasta kentästä voi hel-
polla tietää purkausaukkoa. Silmä ja
korva kovana siellä vahditaankin mitä
murinoista tuleman pitää.

uomalainen tutkijaryhmä Minna
Palmrothin johdolla on kehittä-
nyt Vlasiator-ohjelman, jonka

avulla voidaan visualisoida maan mag-
neettikenttä aukkoineen tutkittavaksi.
Yleensä aurinkomyrskyt näkyvät vain re-
vontulina, mutta ne voivat aiheuttaa
myös vahinkoja. Esimerkiksi vuonna
2003 keskivoimakas aurinkomyrsky pi-
mensi koko Malmön kaupungin Ruot-
sissa. Voimakkaimmasta aurinkomyrs-
kystä on ajankohtaista puhua, sillä sel-
lainen tapahtuu tilastollisesti 100–150
vuoden välein. Edellinen on Yhdysval-
loista vuodelta 1921, tosin myös vuon-
na 2012 havaittiin saman kokoluokan
myrsky, mutta se väisti maapallon.

Minna Palmroth on huomauttanut
myrskyn mahdollisista vaikutuksista
myös satelliitteihin. Asiasta ei vielä tie-

detä paljoa, ja tutkijat ovatkin läheisessä
yhteistyössä satelliittien infrastruktuuris-
ta vastaavien tahojen kanssa. Ja kuinka
ollakaan, noin 40 avaruusyhtiö SpaceX:n
Starlink-satelliittia on putoamassa takai-
sin ilmakehään. Syyksi tälle on ilmoitettu
raju aurinkomyrsky, joka iski torstaina
3. helmikuuta laukaistuihin satelliittei-
hin. Satelliittien lisäksi voisivat kaatua
nettiyhteydet. Varsinkin merten pohjassa
kulkevat suuret kaapelit olisivat vaaras-
sa, paikalliset verkot pysyisivät parem-
min pystyssä.

Elektromagneettisella pulssilla on
monenlaiset vaikutukset, tuskin kaikkia
edes tiedetään ennen kuin kohdalle sat-
tuu. Tähänkin voisi oikeastaan varautua.
Olen hankkinut taskuaurinkokellon.
Paitsi että se taas ei toimi, jos taivaan
peittää tuhkapilvi. Hylkäsin vedettävän
kellon, koska en kuitenkaan muista ve-
tää sitä. Sama automaattikellolle, sitä tu-
lisi pitää ranteessa yötä päivää.

arsinaisesti ajatuksena oli pu-
hua myös merestä. Sitä suurem-

malla syyllä, kun juuri kerrottiin
suurista kulttuuritalosuunnitelmista
Helsingin Kauppatorin rantaan. Entä
kun nyt jäätiköiden sulaminen nostaa
merenpintaa. Malagassa Centre Pompi-
dou Nykytaiteen museo on rakennettu
myös satamaan. Mutta sen näyttelytilat
sijaitsevat melko syvällä merenpinnan
alapuolella. Vain näyttävä, värikäs lasi-
kuutio on maan päällä.

Lapsena ihmettelin Oulun kaupun-
ginrannassa sijaitsevan nurkkatalon, en-

V

Jussi Hartoma

Mihinkäs me jäätiinkään...
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tisen piispantalon ulkoseinässä paria
pään korkeudella olevaa pientä metalli-
laattaa. Sitten selvisi, että ne olivat mer-
kintöjä vedenkorkeudesta. Paikka on
Pokkitörmä ja Oulujoen suisto ja Meri-
koski. Oulujoki padottiin sähkön tuot-
toon vasta sodan jälkeen. Siis laatat oli-
vat muistoja Oulujoen tulvista. Mutta
miten ihmeessä. Täytyy muistaa, että
maa kohosi ja meriveden pinta olikin
korkeammalla. Oli siinä pentuna fun-
deeraamista. Mutta kun ennen oli jää-
kauden jälkeen aivan toisenlaiset veden-
korkeudet. Pian pääsee kahlaamalla Hai-
luotoonkin. Olkoon tämä johdantona
meriin.

Vasta viime aikoina on voitu tutkia
meriä – päästy pintaa syvemmälle – ett-
en sanoisi. Maapallon pinnasta vesi peit-
tää 71 prosenttia. Siitä suolaista on 98
prosenttia. Vesi on kaiken edellytys. Se
tehtailee sateita, ilmaa ja ravinteita, kuo-
lemaa, hirmumyrskyjä, rankkasateita.
Syvimpien valtamerten pohjan toimin-
taa 10 kilometrin syvyydessä ei tunneta
alkuunsakaan. Mikä merkitys sitten on
3–5 kilometrin syvyydessä olevilla mus-

tilla savuttajilla. Ne sisältävät runsaasti
mineraaleja. Kaivoksiinko asti?

Valtamerien syvyyksissä on hiilidiok-
sidin sitojia ja toisaalta hapen luovutta-
jia. Kumpi puoli voittaa. Kalankakka,
valaat, meriruoho – bakteerit ovat eri-
näisiä tekijöitä näissä kuvioissa. Viime-
aikaiset keksinnöt antavat uusia mahdol-
lisuuksia. Merten syvyyksistä voitaisiin
vedestä erotella kovasti kaivattua li-
tiumia. Sitä riittäisi hyvin tarvittaviin
akkuihin. Voitaisiin jättää maanpäälliset
esiintymät rauhaan. Samaan suunnitel-
mien joukkoon kuuluvat kaupunkien
alaiset kaivokset muun muassa litiumin
talteen ottamiseksi.

Kaiken lisäksi veden erottelusta olisi
seurauksena suolan poistuminen meri-
vedestä. Makeaa vettähän tässä tullaan
tulevaisuudessa kaipaamaankin. Veteen
liittyy myös Ryugu-asteroidista kaapattu
näyte, joka on saatu analysoiduksi. Näyte
sisälsi veteen viittaavia ja orgaanisia aines-
osia. Maan ja Marsin välissä Aurinkoa
kiertävä 4,5 miljardin vuoden takaa ole-
va kimpale vahvistaa käsitystä Maan ve-
sien alkuperästä – tullut taivaalta.

Kaikki liikkuu ja muuttuu, meistä
riippumatta, lämmitetäänpä saunaa puil-
la tai ei. Pohjoisnapa siirtyy metrin vuo-
dessa, Golf-virta kääntyy hiljalleen, man-
nerlaatat liikkuvat erilleen toisistaan ry-
misten, vanha tulivuori purkautuu uu-
delleen, hirviömyrskyt kilpailevat keske-
nään tuhovoimistaan. Mitähän lauta-
kuntaa tässä pitäisi syyttää ja vaatia kor-
jausta asioihin. Kysyn vaan ...

Uutta tietoa. Usea tiedemiesryhmä on
päätynyt ilmastonmuutokseen liittyen
uuteen päätelmään. Kehityssuunta voi-
kin kääntyä ja maapallon lämpenemises-
tä huolimatta suuri tulivuorenpurkaus
voi viilentää ilmastoa rajusti ja tulee pit-
kä talvi. Esimerkkeinä pidetään Pinatu-
bon purkausta vuonna 1991 ja sitä ai-
emman Tamboran purkausta vuonna
1815 nälänhätineen. Nyt keskilämpöti-
la voi tulivuorenpurkauksen takia laskea
5 astetta vuosiksi. Lukuisista tulivuoris-
ta, joiden voidaan odottaa purkautuvan
ilmastoa muuttavalla tavalla, 11 sijait-
see Euroopassa. Tulivuoret ovat aikai-
sempaa tuhoisampia ja aktiivisia on
enemmän kuin ennen.

 Jalokiviä  Mineraaleja  Kivilajeja

Eräjärventie 1590 (Eräjärven kirkkopiha)
Avoinna ti–su kesä-elokuussa klo 12–17 (maanantaisin suljettu)

NYT MYYNNISSÄ: aidot jalokivihelminauhat ja viljellyt helminauhat

Pääsylippuja Viitaniemen kaivospiiriin myydään Eräjärven Kivimuseosta museon
aukioloaikoina á 10 € tai sen voi maksaa etukäteen Eräjärvi-Seura ry:n tilille:
FI37 4500 1040 0023 83, viitenro: 10223. Ota tosite mukaan louhokselle.
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Altai tarkoittaa paikallisella kielellä ”kulta,
kultainen”. Nimi ei tiettävästi ole peräisin maa-
perän kullasta, vaikka kullankaivua on Altailla
jo 1800-luvulta lähtien harjoitettu. Nimi tulee
kauniista vuoristosta, jonka rinteitä nousu- ja
laskuaurinko väreillään kultaa. Altailaisen tarun
mukaan, kun maailmaa luotiin aikojen alussa,
luoja istui vuoriston korkeimmalla vuorella, 4506
metrin korkuisella Beluhalla kultaisella istuimella
ja ohjasi sieltä luomaan vedet, kasvit, kalat ja
muut eläimet. Tästä olisi syntynyt nimitys Altai –
kultainen vuoristo. Alueella on hyvin paljon eri
kansojen kielen mukaisia, kultaan viittaavia
nimiä järville, joille ja muille luontokohteille.

Altailla

Teksti: Hannu Viranto ja Liisa Hertell  Kuvat: Liisa Hertell

Altain tasavalta (punainen alue kartalla) sijaitsee Etelä-Siperiassa. Se
kuuluu suvereenina tasavaltana Venäjän federaatioon (vaaleankeltai-
nen alue). Kiistanalainen Krim merkitty vinoviivoin.

ETELÄ-SIPERIASSA JA MONGOLIASSA osa 1

Ehkä nyt on aika muistella tätä elä-
myksellistä retkeä, joka tuskin tulee
toistumaan. Hannu Viranto suunnit-
teli matkan kaikkine järjestelyineen ja
käyntikohteineen Lapin Kesäyliopis-
tolle, joka oli matkan virallinen järjes-
täjä. Hannu toimi matkanjohtajana ja
Larisa Kurhinen venäjäntulkkina. Geo-
logian asiantuntijana ja oppaana Altail-
la oli geologi Alexander Borovikov No-

vosibirskin yliopistosta. Meitä matka-
laisia oli eri puolilta Suomea, Espoos-
ta, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä,
Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja
Lapista.

Vuonna 1993 Venäjällä elettiin vie-
lä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä
sekasorron aikaa. Oli uskaliasta järjes-
tää kokonaiselle suomalaiselle ryhmälle
matkaa tuntemattomaan maailman-

L
ähes 30 vuotta sitten, kesäl-
lä 1993 meitä lähti pieneh-
kö ryhmä, toistakymmentä
henkilöä, kaksiviikkoiselle
luonto- ja kivimatkalle Ete-

lä-Siperiaan Altain Tasavaltaan ja Mon-
goliaan Gobin autiomaahan. Ensim-
mäinen viikko Altailla, toinen Mon-
goliassa. Kulkuvälineinä lentokoneet,
bussit, junat ja helikopteri.

28 MINERALIA    1 / 2022

Tsike-Tamanin vuoristosola on 1350 metriä merenpinnan yläpuolella. Taustalla siintävät Altain siniset vuoret.
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kolkkaan, jonka turvallisuudesta ei ol-
lut varmuutta. Matkamme Altain
osuuden määränpää oli Aktashin kylä
lähellä Mongolian rajaa. Sinne on 800
kilometriä Novosibirskistä.

Aluksi tutustuimme Novosibirskin
alueella sijaitsevan Akatemiakaupungin
(Akademgorodok) geologiseen muse-
oon. Akademgorodok on usean kor-
keakoulun ja tutkimuskeskuksen yh-
teinen tiedekampus 20 kilometrin
päässä Novosibirskin keskustasta.

Matkan ensimmäiset jännityksen
hetket koimme lähestyessämme Altain

tasavallan rajaa. Neuvostoliiton hajoa-
misen jälkeen Altai oli julistautunut
itsenäiseksi, kuten sen eteläinen naa-
puritasavalta Kazakstan ja monet muut
neuvostotasavallat. Onko uuden valta-
kunnan rajalla puomi ja viisumitarkas-
tus, vaaditaanko lahjuksia? Meillä kun
ei ollut edes passeja. Ne kerättiin meil-
tä pois jo Novosibirskissä Mongolian
matkamme viisumijärjestelyjä varten.

– Jos meidät nyt tullaan pysäyttä-
mään rajalla ja kysytään papereita, te
olette opiskelijoita, ette puhu mitään,
ohjeisti geologi Alexander Borovikov

40-kiloinen rautameteoriitti, sisus täyttä
metallia, nikkelirautaa.

Akatemiakaupungin geologisen museon opas
kertoo Siperiaan pudonneista meteoreista.
Kivimatkalaisia vasemmalta Pirjo-Liisa
Karhumaa, Raimo Remes ja oikealla Pekka
Salonen.

Geologisesta museosta ostettu viisisenttinen
kivikirja, kannet tsaroiittia, selkä nefriit-
tiä ja sisus kvartsia.

Tsaroiitista valmistettuja esineitä Akatemia-
kaupungin geologisessa museossa. Tsaroiitti
on saanut nimensä löytöpaikkansa, Irkuts-
kin alueella virtaavan Tsara-joen mukaan.

Altai-matkan geologioppaamme oli Alexan-
der Borovikov Novosibirskin yliopistosta. Matka jatkuu.

venäjänpainotteisella englannillaan.
Onneksemme mitään puomia ei ol-

lut eikä kukaan tullut huitomaan meil-
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le pysähtymiskäskyä. Ajoimme bus-
sillamme Altain tasavallan puolelle
ilman kontrollia, samoin kuin Suo-
messa siirrytään  maakunnasta tai
läänistä toiseen.

Pian olemattoman rajaselkkauk-
sen jälkeen pysähdyimme Manzero-
kissa ottamaan tonkallisen mineraa-
lipitoista vettä pyhästä lähteestä, jo-
hon vesi virtaa purona ylhäältä vuo-
relta. Kansankielellä lähde on nimel-
tään Arhan-Suu. Pyhään paikkaan
kuuluvasti puron viereisiin pensaisiin
ja puiden oksiin on ripustettu sato-
ja, ellei tuhansia kangassuikaleita.
Tämä on tavallista Altailla kulkureit-
tien risteyksissä tai suotuisissa pysäh-

Arhan-Suu tunnetaan ikivanhana mineraalipitoista ”terveysvettä” pulppuavana ve-
denottopaikkana. Geologioppaamme Alexander Borovikov kävi täyttämässä matkava-
raksemme tonkallisen tätä vuoripuron terveysvettä. Sitä tultiin tarvitsemaan myöhem-
min Altailla telttaillessamme.

DJAMALA
Djamala on altailaisen telengiitti-kan-
san shamanistista perua oleva tapa.
Myös buddhalaisilla on rukouslippu-
käytäntö, jossa he ripustavat puihin ne-
likulmaisia kangaslippuja. Niihin on
kirjoitettu pyhiä lauseita tuottamaan
onnea, estämään onnettomuuksia ja
sairauksia. Vahvasti buddhalaisella Al-
tailla nämä kaksi traditiot ovat yhdis-
tyneet.

Djamalasta on ollut hyvin tiukat
säännöt, millainen kangassuikaleen
tulee olla, solmimistapa, miten ja mi-
hin ilmansuuntaan puuta tai pensasta,
ja miten sidotaan jne. Sillä osoitetaan
kunnioitusta ympäröivää luontoa koh-
taan. Oikeaoppisesti suikale on pituu-
deltaan 50–70 cm ja leveydeltään 4–5
cm. Se tulisi olla isommasta kankaasta
revittynä irrotettu eikä saksilla leikat-
tu.

Tapa on maallistunut ja varsinkin
tietämättömille turisteille ripustetta-
vaksi kangassuikaleeksi kelpaa vaikka-
pa nenäliina tai paidan helmasta repäis-
ty suikale, jopa sukka. Ripustettaessa
mitä tahansa ja miten sattuu loukkaa
luonnollisesti pyhää tapaa, tosin useim-
miten johtuen tietämättömyydestä.
Matkailija mahdollisesti esittää toivo-
muksia suotuisasta säästä, korukivien
etsijä harvinaisista kivistä, mikä kulle-
kin on tärkeää ja ajankohtaista samaan
tapaan kuin esimerkiksi heitetään lantti
toivomuslähteeseen.

”Kukkineeko kultakukat vielä Altain tuntureilla, kumottaako valju kuu, kultavuor-
ten kukkuloilla…”, sanotaan vanhassa altailaisessa morsiusrunossa.
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Geologi Alexander Borovikov kertoo tulivuo-
riperäisen alueen historiasta ja innostaa tu-
lemaan perässään ylös rinteeseen...

... ja siellähän ollaan. Kuva: Hannu Viranto

Tsergan kylän mahtinaiset
perinneasuissaan.

Ryhmäkuva vierailustamme altailaisessa Tsergan kylässä. Kuvassa taka-alalla isäntäväkeä.

tymispaikoissa tuottamaan matkaon-
nea. Hevosella liikuttaessa oli tapana
ripustaa hevosen jouhia. Spirituaalista
käytäntöä kutsutaan nimellä djamala
tai kuiry.

 Altailaisesta vieraanvaraisuudesta
saimme nauttia Ust-Seman alueella,
jossa asuu Altain alkuperäiskansaa. Tu-
tustuimme läheisessä Tsergan kylässä
muinaiseen tuliperäiseen alueeseen

sekä paikalliseen museoon, jos-
sa kerrottiin alueen historiasta
ja kalliopiirroksista. Kuuntelim-
me alkuperäisväestön meille
esittämää musiikkia ja söimme
heidän perinneruokiaan.

Karakol-laaksossa on moni-
puolinen kasvisto ja eläimistö,
alueella elää myös harvinainen
lumileopardi. Vuonna 2001
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 Karakolin aluetta, yläoikealla näkyvää Tsujan tietä pääsee Novosibirskistä Mongoliaan asti. Meitä vastaan tuli Mongolian suunnasta
kovaa vauhtia pyyhältäen silloin tällöin mongolialainen säiliöauto.  Altailainen muurahainen työssään herättelemässä vuorilla kasvavaa
siperianpionia avaamaan nuppunsa. Pionin lisäksi muutkin tuntemamme kasvit kuten akileija ja esikko ovat Altailla luonnonvaraisia.

Tsui- ja Katun-jokien yhtymäkohta Tsui-joen suussa. Geologioppaamme Alexander Borovikov kutsui taustalla näkyviä irtonaisista maa-
lajeista muodostuneita penkereitä terasseiksi. Paikoin niitä esiintyy jopa 200 metrin korkeudella joen yläpuolella omituisina ”hyllyinä”
jyrkänteiden välisissä notkelmissa ja sivulaaksojen suissa. Niukasta kasvillisuudesta johtuen nämä penkereet, terassit, ovat silmiinpistäviä.
J.G. Granö myös kirjoitti näistä Altai-kirjassaan, joka ilmestyi kahdessa osassa: Altai I vuonna 1919 ja Altai II vuona 1921. Kuva: Raimo
Remes

Granön mukaan penkereet ovat – ainakin suurimmaksi osaksi – muinaisen Katunin jäätikön sivuille syntyneitä salpamuodostumia. Samal-
la kun jäätikkö kulutti ja syvensi uomaansa jyrkänteiden reunamaaksi, ruuheksi, kerrosti se reunoilleen suojapaikkoihin tuomaansa ainesta,
tukki sivulaaksojen suut ja esti lisäjokien tuomilta lietteiltä mahdollisuuden jatkaa matkaa päälaaksossa. Jäätikön pinnan asteittaisesta
alenemisesta aiheutui sarja toistensa alapuolella olevia penkereitä, lukuun ottamatta kaikkein alimpia, jotka ovat jokikulutuksen tai kerros-
tuksen tuotteita.

alueelle on perustettu Karakolin kan-
satieteellinen luonnonpuisto Ust-En-
mek, joka tarkoittaa kolmihuippuinen.
Altailaisen alkuperäisväestön lisäksi
siellä on vanhauskoisten ortodoksien
kylä. Alueella on runsaasti muinaisia
kivipatsaita ja kalliopiirroksia.

Pystytimme telttaleirin Tsui- ja Ka-
tun-jokien yhtymäkohdan tuntumas-
sa olevalle terassille. Ikimuistoinen ilta
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Telttaleirimme Altailla, ruuan valmistus alkamassa. Keltainen “Ural”-auto, jolla myöhemmin
nousimme korkealle vuorelle etsimään sinooperia, toimi huoltoautona Altain-matkalla.

Aamun tullen havahduimme, että meillä oli
telttapaikallamme suojelija. Maassa tukevasti
seisova puupatsas. Liekö ollut vanha vai uusi.

Venäläinen tutkimusryhmä löysi
vuonna 1993 Etelä-Siperiasta
Ukokin tasangolta ikiroudasta
hautakammion, johon on 2500
sitten haudattu palsamoitu ja ta-
tuoitu nuori neito. Ukokin tasan-
ko sijaitsee Altailla, lähellä Mon-
golian ja Kazakstanin rajaa. Noin
500-luvulla eKr. kuollut nuori
nainen on muumioitunut kyl-
missä olosuhteissa.

Hautalöydön perusteelliset
tutkimukset kestivät parikym-
mentä vuotta. Tulokset julkaistiin
vuonna 2014. Nainen on kuulu-
nut pazyrykeihin, Altain vuoris-
tossa ja tasangoilla 600–500-lu-
vulla eKr. eläneeseen, sotaisaan
nomadikansaan. Hänellä on lu-
kuisia, hyvin säilyneitä tatuoin-
teja, kuten vasempaan olkapää-
hän kuvattu pazyrykien myytti-
nen peura. Käsivarren kuva-ai-
heissa on muun muassa pilkulli-
nen pantteri, joka voisi olla lu-
mileopardi.

Ukokin prinsessaksi nimetty
vainaja on luultavasti ollut kan-
sanperinteen jatkaja, parantaja,
shamaani tai jonkinlainen muu
pyhä henkilö. Hän kuoli 25-vuo-
tiaana rintasyöpään. Hautausta-
pa muistuttaa jonkin verran ku-
ninkaallisia hautoja. Hautaan oli
asetettu kolme hevosta, mikä
symboloi vainajan korkeaa ase-
maa.

UKOKIN
PRINSESSA

Pazyrykien myyttinen esine, jossa sii-
vekäs griippi pitää suussaan tai syö
kaurista, jonka sarvissa on griipin
päitä. Griipin korvat ja siivet sekä
kauriin sarvet on tehty nahasta. Kuva:
Eremitaasi

Alexander Borovikov kertoo muinaisista kalliopiirroksista.  Skyyttiläinen monoliitti Adyr-Kan
kuvaa heimopäällikköä ja hänen pyhän valtansa symboleja, joita on kaiverrettu monoliittiin.

33

vietettiin nuotion äärellä tähtien ylä-
puolellamme tuikkiessa. Ural-auton
kuljettaja lauleskeli venäjäksi upeita
balladeja. Me vastasimme laulamalla
hänelle suomeksi ”Yö Altailla”.

Koti-Suomeen palattuamme havah-
duimme pohtimaan, olimmeko Altail-
la telttaillessamme kenties nukkuneet
sen muumioituneen skyyttiprinsessan
päällä, jonka venäläiset arkeologit
vuonna 1993 löysivät ja josta lehdissä
Suomeen palattuamme uutisoitiin.

Altain matkamme mielenkiintoisin
kohde oli muinainen palvontapaikka
monoliitteineen ja kalliopiirroksineen.
Alue sijatsee melko lähellä Mongolian
rajaa. Monoliitit ovat ajalta 1000-700
vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Pai-
kallisella kielellä niiden nimi on Bal-
bal. Englanniksi kalliopiirroksia kut-
sutaan nimellä “Deer stones”. Altain
alueella ei niinkään ole hirviä, mutta
hirvieläimiin kuuluvia maral-peuroja,
joita kalliopiirroksiin on kuvattu.

Matka jatkuu seuraavassa numeros-
sa, jossa jo kuvia kivistäkin.
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Nimeni on Maire Seutu (Parilo), syn-
tynyt 1951 Kuuman kylässä Jokioisil-
la, asunut täällä koko ikäni. Rakastan
luontoa, erityisesti kallioita ja luonnos-
sa samoilua. Kivet alkoivat kiehtoa
minua jo 80-luvulla, ostin paljon ki-
viä Humppilan Jalokivigalleriasta, osan
intuitiolla ja osan luke-
mani tiedon perusteella.

Luin paljon kivikirjo-
ja sekä netistä kivien pa-
rantavista voimista, sillä
kivien ostajat ovat nyky-
ään paljon laajempi
joukko kuin vain perin-
teiset kiviharrastajat.
Käänsin myös englan-
ninkielisiä kirjoituksia.
Parantaviin voimiin us-
kovat miettivät, että
kaikki kivet värähtelevät
omalla taajuudellaan.
Toiset jopa uskovat nuo
vaikutukset erittäin hy-
vin tuntevansa – kvart-
sillahan se kellokin löy-
tää rytminsä. Esimerkik-
si kvartsin pii-alkuai-
neen käyttö mikrosiru-
jen alustoina mahdollis-
tivat nykyiset tietoko-
neet, jotka on kehitetty
Amerikassa Piilaaksossa.
Kehitys on jatkunut
huoneenkokoisesta tie-
tokoneesta päätyen jo
älysormuksiin.

Tarinat kivien paran-
tavasta voimasta perus-
tuvat eri kansojen usko-
muksiin. Lukiessaan täl-

laisen vanhan tekstin ihminen muo-
dostaa siitä ajatuksia. Me luomme näil-
lä ajatuksilla itsellemme uusia mahdol-
lisuuksia, sillä jokainen luo omilla aja-
tuksillaan omaa elämäänsä ja hyvin-
vointiaan. Onko se plasebovaikutusta
vai mitä, siihen en ota kantaa. Jos kivi-

Jokioisten uusi kivikauppa
en ostaja saa niistä iloa elämäänsä, niin
olen siitä tyytyväinen.

Kiviä voidaan tuoda kotiin myös
niiden kauneuden, värien ja muodon
vuoksi sisustuselementtinä. Tällaisia
ovat geodit, isot kidesikeröt, kivitasot
ja takat. Koruissa kivet ovat olleet hy-

vin tärkeässä roolissa var-
sinkin briljanttihiottuina
timantteina, ”timantit ovat
tytön paras ystävä”. Ny-
kyisinkin hiotut kivet ovat
kauniita, kalliita, sillä nii-
den työstäminen vaatii am-
mattitaitoa sekä hyvät ko-
neet.

Olen käynyt jo 90-lu-
vulta asti myymässä kiviä
messuilla ympäri Suomea.
Minulla on ollut muutama
pop up -kauppa, nyt oma
kivikauppa Jokioisilla.
Kaupasta löytyy myllytet-
tyjä kiviä sekä raakakiviä.
Kauppa on avoinna pari
päivää viikossa pe klo 10–
18 ja la 10–16, sekä aina
kun joku soittaa minulle
(puh. 040 5141 308), ei
sentään yöllä. Voin myös
lähettää postissa, kun raha
on tilillä (kuvan maksusta
voi lähettää WhatsAppilla
tai viestillä).

Teksti: Maire Seutu
Kuva: Vesa Tenhivaara

Mairen putiikki
Keskuskatu 23,
31600 Jokioinen
www.mairenputiikki.fi

Tampereen Kivi-
kerholle on ennen
kesää tulossa kol-
me uutta jäsentuo-
tetta: tuubihuivi,
lippis ja t-paita.

T-paidat ovat tummansinisiä, Fruit
of the Loom -laatua ja sataprosenttista

puuvillaa. Paidan hinta on 15 euroa
kappale. Paidan vasempaan rintapie-
leen tulee silkkipainatuksena Tampe-
reen Kivikerhon logo.

Otamme vastaan t-paitojen ennak-
kotilauksia perjantaihin 22.4.-22 men-
nessä puh. 040 557 4700 tai sähköpos-
titse: liisa.hertell@kolumbus.fi

T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  J Ä S E N T U O T T E E T

T-PAITOJEN MITAT
*) Leveys
tarkoittaa
paidan yhtä
sivua, ei
ympärys-
mittaa

Koko Leveys*) Pituus
S 48,5 69,5
M 53,5 72
L 56 74,5
XL 61 77
2XL 66 78,5
3XL 71 80
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Kokous pidetään perjantaina 22.4.2022 klo 18:00 Tampereen Kivikerhon kivipajalla
 Hervannassa, osoitteessa Hepolamminkatu 26, Tampere

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille
7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta
8 § Yhdistyksen sääntöjä ehdotetaan muutettavan seuraavasti: 12 § Kokouskutsut: Yhdistyksen kokoukset

kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta. Kutsut toimitetaan syyskokouksen päättämällä tavalla.

9 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
10 § Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu sekä Tarmo Grönqvistin esitelmä
Eräjärven Viitaniemen kaivoksesta ja sen historiasta. Kuvia ja kivinäytteitä.

Tervetuloa!

Tampereen Kivikerhon
sääntömääräinen kevätkokous

K O K O U S K U T S U

Messuilla Lahdessa
Tampereen Kivikerho oli mukana omana
osastonaan Lahden kivimessuilla 5.-6.3.
2022. Messutapahtuma järjestettiin Joki-
maan Ravikeskuksessa, järjestäjänä Lahden
Koru- ja Kiviharrastajat. Kuvassa Tampe-
reen pöydän takana Valtteri Talvitie (va-
semmalla) ja Henri Jokinen.

On hienoa, että nuoret ovat nyt innos-
tuneet tulemaan mukaan myös messutoi-
mintaan. Kivipajalla nuoria käy paljon.

Kesällä Ylämaalle
Tampereen Kivikerho on tänä kesänä ensi
kertaa mukana Ylämaan jalokivimessuilla,
jotka järjestetään 8.-10.7.2022. Messut
ovat kolmipäiväiset, avoinna perjantaina
klo 12-18, lauantaina ja sunnuntaina klo
10-19. Ylämaan messut ovat pääasiassa ul-
koilmatapahtuma. Lisää tietoa messuista:
www.ylamaanjalokivimuseo.fi

KIVIMESSUJA
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