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Turmaliini Haapaluomasta, 3 cm. Löytäjä Matti Laakso.
Kuva: Jukka Holmström. Lisää Jukka Holmströmin kuvia
Laakson Matin mineraalikokoelmasta aukeamalla 28–29.

Kesäkuun viimeisenä päivänä 30.6.-22, ennen pajan
jäämistä kuukaudeksi lomalle, kiviä hiottiin ahkerasti.
Etualalla Kemistä tullut Henri Piispanen, hänen ta-
kanaan Juulia Brown ja taaemman kivikoneen ääres-
sä Jonas Mattila. Henri ja Juulia ovat uusia harrasta-
jia, vasta toista kertaa pajalla. Kuva: Liisa Hertell
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I
Perintökivien pelastajat

nnokkaan harrastajan kivikokoel-
ma voi tulla omaisille yllätyksenä.
Miten kunnioittaa ihmisen tärke-
ää harrastusta hänen poistuttuaan

tästä maailmasta? Kivet ovat tärkeitä muis-
toja lähiomaisen elämästä. Mutta minkä
arvoisia nuo monet oudot kivet ovat? Mitä
perunkirjaan pitäisi kirjata?

Kirpputoreja kierrellessä näkee kuinka
kokoelmakivet saattavat päätyä pöydille
vaasien ja kippojen kanssa ilman tietoa
kerääjästä, saati löytöpaikasta. Rubiinit ja
rantakivet nakataan samaan laatikkoon
täytekynien ja vanhojen valokuvien kans-
sa. Näin ei saisi käydä.

Kuulin Joel Dyerilta syksyllä kuolleen
Matti Laakson kivikokoelman myynnistä
Jukka Holmströmille. Jukka oli ostanut
pääosan Matin kokoelmasta mielestäni
kohtuulliseen hintaan. Osa kokoelmasta
tulisi seuraavina vuosina myyntiin myös
Outokummun kivikerhon Juhani Räsäsen
kautta. Ainakin Matin
kiviä pääsee näin kier-
toon ja takaisin kivihar-
rastajille. Jukkaa innos-
tin kuvaamaan Matin
kiviä Mineraliaan Mat-
ti Laakson muistoartik-
keleihin. Jukka Holm-
ström on palkittuna ki-
vikuvaajana Matin kivi-
en vertainen ikuistaja.

Nykyään ei enää ole
mahdollista lahjoittaa perintökokoelmia
tutkimuslaitosten, museoiden ja yliopisto-
jen kokoelmiin. Syitä on monia ja raha yksi
tärkeimmistä. Varastotilat maksavat ja ko-
koelmien järjestäminen, hoito ja esittely
edellyttäisivät asiantuntevaa ja samalla kal-
liisti palkattua henkilökuntaa.

Aikanaan jouduin käymään läpi
GTK:ssa monen kollegan työhuoneen laa-
tikostojen kiviä heidän kuoltuaan. Tuol-
loin saattoi parhaat näytteet kärrätä työ-
paikan omaan museoon kollegan lahjoi-
tuskivinä. Mukavia muistoja herättävät
kivet järjestin omaisille kertoen saatteeksi
niihin liittyviä tarinoita entisestä työtove-
ristani.

Jäämistökivien ongelmat havaittiin jo
vuosikymmeniä sitten kiviharrastajien ko-
koelmien kanssa, kun niitä tarjottiin suu-
rehkoille kaupungeille. Valmis kivikoko-
elma kaupungin läheisiltä geokohteilta olisi
ollut turistipyydys sopivassa näyttelytilas-
sa. Pysyviä näyttelytiloja olisi ainakin Lah-
den ja Helsingin kaupungeilta saatu jär-
jestymään kiviharrastajien kokoelmille.
Esteeksi nousivat palkat ja niiden sivuku-
lut, sillä jatkuvasti päivystävä henkilökun-
ta olisi vaatinut 2–3 ihmisen palkkaamis-
ta. Ja tuo kustannus olisi voinut juosta par-
haassa tapauksessa vuosikymmeniä.

Tampereen kaupungin myönteinen
suhtautuminen Paavo Korhosen kivikoko-
elmaan poikkesi täysin muista kaupungeis-
ta. Paavo lahjoitti kokoelmakiviään jo 90-
luvun alkupuolella Tampereelle. Aluksi
kivet sijoitettiin Metso-kirjastotalon alaker-
rassa olevan luonnontieteen museon yh-
teyteen. Kun luonnontieteen museo sit-

temmin muutaman vuoden kuluttua lak-
kautettiin, kivimuseo sai tilat käyttöönsä
uusine, sinne suunniteltuine kivivitriinei-
neen. Sittemmin, yli 20 vuoden kuluttua,
kun maakuntakirjasto Metso ilmoitti tar-
vitsevansa kivimuseon tiloja kirjastonsa
käyttöön, kaupunki alkoi etsiä kivimuse-
olle uutta sijoituspaikkaa. Sellainen, jon-
ka Paavo kivilleen hyväksyi, oli museokes-
kus Vapriikki. Sinne suunniteltiin muse-
olle uusi ilme uusine kivivitriineineen.

Vuodesta 2015 lähtien Tampereen ki-
vimuseon koti on sijainnut Vapriikin mu-
seokeskuksessa. Kivimuseo on rakentunut
ainoastaan Paavo Korhosen keräämän ki-
vikokoelman ympärille. Kivikokoelman

säilyttäminen vuosikymmeniä on arvokas-
ta. Museokeskus Vapriikki on tiiviissä yh-
teistyössä Tampereen Kivikerhon kanssa.
Olihan Paavo kerhon kunniajäsen ja yksi
perustajajäsenistä, kun kivikerhoa vuonna
1986 perustettiin.

Nykytilanne on kiviharrastajien kannal-
ta huolestuttava. Hyvät kotimaan kivikoh-
teet on kerätty tyhjiin jo vuosia sitten.
Louhosten ja kaivosten kiristyneet määrä-
ykset rajoittavat keräämistä enemmän kuin
ennen. Ainutkertaiset vanhat kivinäytteet
pölyyntyvät ikääntyvien kiviharrastajien
vitriineissä ja varastoissa. Kerhoilla tässä
olisi tehtävää, mistä SJHY:n Kivikappeliin
sijoitettu Kauko Sairasen kivikokoelma on
hyvä esimerkki onnistuneesta toiminnas-
ta. Samoin Tampereen ja Lahden kerho-
jen kerääjälegendojen kivien myynti ja jos-
kus vieläpä niiden lahjoittaminen kivimes-
suilla.

Suru-uutinen alkukesästä kertoi Tam-
pereen kerhon aktiivin,
Antti Kankaisen pois-
menosta. Elämänsä vii-
me viikkoina Antti vie-
lä jaksoi käydä läpi Tam-
pereen kerholle lahjoi-
tettavia kiviä kotonaan
Liisan ja kerhon Jukan
kanssa. Osa Antin kivis-
tä saataneen Jukan va-
raston kautta kerhon
hiojien käyttöön jatka-

maan elämäänsä.
Vähintään voisimme ikuistaa kerää-

jiemme elämäntyön parhaat löydöt Mine-
ralian sivuille laadukkain kuvin, kuten nyt
Matti Laakson kivikokoelman suhteen toi-
mittiin.

Luovia ratkaisuja on muitakin. Hyvä
ystäväni kasaa kivistään kiviaitaa talonsa
ympärille. Kivet pysyvät tallella ainakin
seuraavaan jääkauteen saakka. Ja tallella ne
ovat ystävällenikin – toivottavasti pitkäikäi-
selle – silloin kun hänelle itselleen tulee
tarvetta hiontamateriaaleista. Ymmärrettä-
västä syystä en kerro kiviaidan sijaintia.
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Kari Kinnunen

Matti Laakson kivikokoelman Uhlun louhoksen topaasin (30 mm, 203 karaattia)
löysi Matin vaimo Kirsti. Tärkeät kivikokoelmat pitäisi ikuistaa valokuvaamalla.
Kuvaajat vasemmalta oikealle: Jukka Holmström, Kari Kinnunen ja Pirjo Koski.

Päätoimittaja
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L
ukijat ovat toivoneet kivien
tunnistamiseen juttuja yksin-
kertaisista kikoista. Ensim-
mäiseksi valitsin korundin.
Siitä olen saanut enemmän

kysymyksiä kuin konsanaan kullasta ja
timantista. Kullankaivualueiden ko-
rundit tietenkin selittävät tätä, mutta
myös se, että muualtakin Suomessa voi
yllättäen löytyä korundia jopa kallios-
ta. Korundien tunnistaminen kiinnos-
taa jopa niin, että aiheesta on laadittu
opinnäytteitä mm. Uppsalan yliopis-
tossa.

Mahdollisen korundimäärityksen
voi varmistaa määrittämällä kovuuden
(Mohs 9) ja mittaamalla ominaispai-

Viivoitus korundien
non (noin 4) sekä kiillotetusta pinnas-
ta taitekertoimet (1,76). Pienistä ko-
rundirakeista mittaukset ikävä kyllä
ovat usein vaikeita. Eikä sopivia mit-
tauslaitteitakaan useimmilla kotona
ole.

Korundin kemiallinen koostumus
on alumiinioksidia, ja se tietenkin on
luotettava tuntomerkki. Ikävä kyllä
määritys vaatii laboratoriolaitteita ku-
ten elektronimikroskoopin analysaat-
toreita tai röntgenfluoresenssin mitta-
laitetta. Kiderakenteen tunnistaminen
edellyttää sekin laboratorioiden rönt-
gendiffraktion analysoivia laitteita. Sa-
moin raman-määritys vaatii erikoislait-
teita.

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

Korundikiteissä valelohkeavuuden pinnat
ovat romboedrisuunnissa leikaten jyrkästi
kiteen pituussuuntaa. Piirros on kuuluisan
norjalaisen mineralogin Victor Goldschmid-
tin kidemuotojen kirjasta vuodelta 1920.

Valelohkeavuus on harvinainen jalokiviluokan korundeissa. Tässä Linnea Telilän löytämässä Miessin rubiinissa se kuitenkin näkyy kidettä
halkovina hentoina viivoina. Läpimitta 8 mm.

tunnusmerkkinä
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Fluoresenssi antaa sekin vihjeitä ko-
rundien tunnistuksessa. Punertavat
kromipitoiset korundit fluoresoivat
usein pitkäaaltoisessa ultraviolettisätei-
lyssä oransseina ja punertavina. Rus-
kehtavat ja harmaat korundit eivät
yleensä fluoresoi.

Viivoitus tuntomerkkinä
Korundikiteiden tynnyrimäinen tai
mutterimainen kuusikulmainen muo-
to ja hieman plagioklaasin kaksostu-
mista muistuttava viivoitus ovat yllät-
tävän hyviä tuntomerkkejä. Ja ne on
jokaisen helppo itse todeta.

Viivoitus johtuu rakoamisesta eli
valelohkeavuudesta (englanniksi par-
ting) ja se on käyttökelpoinen korun-
dien tuntomerkki. Monet korundin
pinnat ovat kuin plagioklaasin viiruk-
keisuuden leikkaamia. Raot ja siitä joh-
tuva viivoitus näkyvät luupilla jo mil-
lin kokoisissa rakeissa.

Rakoamisessa ei kuitenkaan ole ky-
symyksessä kaksostuminen kuten pla-
gioklaasissa vaan boehmiitti-mineraa-
lin silaamat valelohkeavuuden suuntai-
set mikroraot. Ne sijaitsevat korundi-
kiteissä asemataso- ja romboedrisuun-
nissa. Boehmiitti on alumiinioksidi-
hydroksidia ja tavallaan alumiinioksi-
din eli korundin hydroterminen muut-
tumistulos.

Korundin rakoamisen syyn, boeh-
miittirakojen esiintymisen, selvitti
Smithsonian instituutin kuraattori
John White vasta vuonna 1979. Tun-
nistamisessa tätä piirrettä on käytetty
satoja vuosia, kun antiikkikirjojen ko-
rundikohtia selailee. Monissa muissa-
kin mineraaleissa vastaavat hienovarai-
set vihjeet toimivat tunnistamisen sa-
laisena aseena.

Korundin rakoamisella
on kaupallista
merkitystä
Luonnonkorundin voimakkaan par-
ting-rakoilun ansiosta se on yhä syn-
teettistä korundia kysytympi hionta-
aine. Koruissa synteettinen korundi
sitä vastoin on noin 95-prosenttisesti
syrjäyttänyt luonnon kalliit rubiinit ja
safiirit.

Rakoamisen aiheuttaman viirukkei-
suuden ansiosta jopa millin kokoiset
korundirakeet pystyy tunnistamaan

luupilla ja tietysti stereomikroskoopil-
la varsin luotettavasti. Korundiesiinty-
mien jäljittämisessä lapiolla ja vaskoo-
lilla tällä on käytännön merkitystä.

Korundia muistuttavia
mineraaleja
Kullanhuuhdonnan alueiden sorassa
on Lapissa vain muutamia korundeja

läheisesti muistuttavia mineraaleja. Si-
nertävä kyaniitti ja tummansininen
safiriini on joskus sekoitettu korundiin.
Pehmeytensä takia ne kuitenkin ovat
lähes aina pitkälle pyöristyneitä toisin
kuin korundit. Eräät Lapin kulta-alu-
eiden soran kvartsikiteet voivat olla
suippokärkisiä, tynnyrimäisiä ja ulko-
näöltään lähellä korundia, mutta ko-

Pyöristyneiden korundien pinnassa näkee usein kuin karttojen korkeuskäyriä. Ne johtuvat
korundin rakoamisesta eli valelohkeavuudesta. Kuvan korundi on Lapin toiseksi suurin ja
painaa 391 grammaa. Sen on löytänyt Manne Marttila Miessiltä.

Korundin murtokappaleissa rakoamispinnat ovat kuin plagioklaasin kaksostumista. Kuvan
korundi on Martti Rapelin löytämä Miessiltä. Kuva: Kari Kinnunen
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Korundin havainnot ovat Lapin kallioista harvinaisia. Kuvassa on kansannäytteenä lähe-
tetty lohkare, joka johti Kittilän Paaraskallan esiintymän löytöön. Punainen korundikide
on amfiboliitin ympäröimä ja siinä on hyvin selvä valelohkeavuus, läpimitta noin 5 cm.
Kuva GTK:n vanhasta kivimuseosta: Kari Kinnunen

vuus ja ominaispaino varmistavat nii-
den tunnistuksen korundeista.

Korundeja on
Suomessa kalliossakin
Korundeja on tavattu lähes jokaisesta
kullanhuuhdontapurosta. Eniten tie-
tenkin niitä on löydetty Miessiltä, jos-
sa koneellinen kaivu on viime vuosiin
saakka käsitellyt suuria maamassoja ja
siten kasvattanut harvinaisuuksien löy-
tömahdollisuuksia. Siinä mielessä yl-
lättää, kuinka vähän korundeja on La-
pin kallioperästä löydetty.

Kittilän Paaraskallan amfiboliittikal-
lioiden korundit ovat ainut merkittä-
vä esiintymä. Sitä on tarkkaan tutkit-
tu GTK:ssa pääasiallisesti professori
Ilmari Haapalan toimesta. Näitä ja
vastaavia kallioesiintymiä on jopa epäil-
ty kullanhuuhdonta-alueiden korundi-
en lähtöalueiksi. Paaraskallan kallioko-
rundit löytyivät kansannäytteenä lähe-
tetyn punaisen korundilohkareen pe-
rusteella. Tutkimusraportti emäkallion
etsinnöistä löytyy GTK:n  Hakku-di-
giarkistosta vuodelta 1970.

Ehkä erikoisin korundin kalliolöy-
tö on Kaavin Lahtojoen kimberliitti-
piippu ja sen siniset safiirimaiset ko-
rundirakeet. Ne löysi Marja Lehtonen
väitöskirjatyönsä tutkimuksissa vuon-
na 2002. Korundien kuva on Marjan
väitöskirjan kannessa vuodelta 2005.
Marja tunnisti ne kemiallisen koostu-
muksen perusteella elektronimikro-
skoopilla.

Ikävä kyllä Lahtojoen korundit ovat
vain millin parin kokoisia ja siten viis-
tehiontaan liian pieniä. Rakeet ovat
kuitenkin murtokappaleita ja suurem-
pien korundikiteiden rakoamispinto-
jen suuntaan rikkoutuneita osasia. Ne
voivat olla murskaantuneet jo kimber-
liitissä sen noustessa vaipasta maankuo-
reen. On myös mahdollista, että isom-
mat korundit rikkoutuivat vasta kim-
berliittimalmia murskattaessa. On siis
ilmeistä, että Lahtojoelta saattaa löy-
tyä jopa safiireiksi luokiteltavia kook-
kaita korundeja – jos ja kun timantti-
kaivoksen toiminta siellä joskus käyn-
nistyy.

Etelä-Suomessakin on lukuisia ko-
rundin kalliolöytöjä. Hämeenlinnan
seuduilta ovat kiviharrastajat löytäneet
sinertäviä korundeja. Salitun perido-

Ruskeasta korundista hiotussa millin paksuisessa leikkeessä valelohkeavuus leikkaa kidettä
kolmessa suunnassa. Korundien viivarakenteen synty selvisi vasta Smithsonian Instituutin
kuraattorin tutkimuksissa vuonna 1979. Korundi on Aarne Alhosen löytämä Puskulta.
Läpimitta on 14 mm. Kuva läpikulkevassa valossa: Kari Kinnunen
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tiitin ja pegmatiitin välivyöhykkeessä
esiintyvät korundit tunnistettiin Reijo
Alviolan ja Pasi Heikkilän röntgendif-
fraktiokäyrien perusteella. Ne kaikki
olivat korundeiksi vaikeita tunnistet-
tavia.

Lohjansaaren Mailan kalkkilouhok-
sesta satakunta vuotta sitten todetut
safiirit ovat yhä vailla uusia löytöjä. Itse
en ole niistä löytänyt edes vanhoja mu-
seonäytteitä. Helsingin Kaivopuiston

Lahtojoen kimberliittipiipun korundeja. Tasaiset pinnat johtuvat rakoamisesta eli valelohkeavuudesta. Läpimitta 1–2 mm. Löytäjä ja
tunnistaja: Marja Lehtonen.

graniittikallioiden korundeista onneksi
on jäljellä museonäytteitä ja niiden
määritys on voitu tarkistaa. Kaivopuis-
ton korundit ovat kauniin kidemuo-
toisia yksilöitä mutta sameita ja epäja-
loja.

Kirjallisuus
Lehtonen, Marja (2005) Kimberlites in Fin-
land: Information about mantle of the Ka-
relian Craton and implications for diamond

exploration. Geological Survey of FInland.
31 p. (väitöskirja)

Pehrson, Erik (2017) Identification methods
of Sri Lankan corundum. Uppsalan yliopis-
ton opinnäyte 2017/5, 32 s.

White, John (1979) Boehmite exsolution in
corundum. American Mineralogist 64, s.
1300–1302.
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M

Teksti ja kuvat: Elina Lehtonen

aanala-näyttelyä
koostavat teemat
ovat 1) Geologia:
luolat ja onkalot, 2)
Mytologiat: laskeu-

tuminen maanalaiseen, 3) Alas kanin-
koloon: tarinoiden syvyydessä ja 4)
Ihmisen jälki: tutkimus ja hyödyntä-
minen. Uusimmat teokset on tehty
juuri tätä näyttelyä varten, mutta mu-
kana on myös historiallisia teoksia. Eri
tavalla toteutettuja teoksia on yhteen-
sä yli sata.

Geologia-teeman alta löytyy esimer-
kiksi Cecilia Edefalkin teos “Kivet”
(2021). Tässä teoksessa taiteilijan ke-
räämät kivet saavat jokainen oman ää-
nensä, jolla ne kertovat historiastaan.
Myös tulivuorenpurkauksia käsitellään
Geologia-osiossa eri tavoin.

Geologia-teemasta haluan nostaa
esimerkkinä lisäksi itseeni vaikutuksen
tehneen A.K. Dolvenin “old sunset I–
III” -teoskokonaisuuden, joka koostuu
taiteilijan sahaamista marmorilevyistä
ja -lohkareesta. Marmorilevyt muistut-

– AMOS REXIN MAANALA-NÄYTTELY 2.4.–21.8.2022

Mineraaleista
myyttiseen Minotaurukseen
Amos Rexissä avautui tämän vuoden huhtikuussa Maanala-niminen ryhmänäyttely. Lasipalatsissa,
Helsingissä, sijaitsevassa näyttelytilassa pääsee tutustumaan neljän eri teeman kautta siihen, miten
maanalaisia asioita käsitellään taiteessa. Amos Rex taustoittaa verkkosivuillaan näyttelyä seuraa-
vasti: “Maanalainen maailma on arvoituksellinen, jännittävä, houkutteleva, vaarallinen ja sala-
peräinen. Maanpinnan alta ei löydy pelkästään maata, mineraaleja ja juuria. Siellä on myös
tulivuorten hehkuvaa magmaa, maanalaisia vesisuonia, tutkimattomia luolia, kaninkoloja,
katakombeja ja metrotunneleita.” Näyttely on auki elokuun 21. päivään asti.

Kuvan etualalla A.K. Dolvenin marmori-
lohkare, joka muodostaa ”16 Sunsets” -ni-
misen veistoksen (2021). Taka-alalla näky-
vät ”old sunset I–III” -teoksen marmorile-
vyt, joiden pintaan Dolven on kirjoittanut
lyijykyllä ”old sunset” eli ”vanha auringon-
lasku”.
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tivat taiteilijan itsensä mielestä maa-
lauksia, ja ne toivat hänelle mieleen au-
ringonlaskun tyynellä merellä.

Geologisesti  marmori on metamor-
foitunutta, eli muuntunutta, kalkkiki-
veä (Tieteen termipankki 2002). Dol-
venin käyttämä marmori on taiteilijan
mukaan pienestä louhoksesta Pohjois-
Norjasta. Tarkempaa paikkaa teokses-
sa käytettyyn marmoriin en tiedä,
mutta Lofooteilta löytyy marmoria,
jonka lähtökivilajina ollut kalkkikivi
kerrostui lähes 2 miljardia vuotta sit-
ten (Baker ja Fallick, 1989). Miljoo-
nia vuosia kerrostumisensa jälkeen
kalkkikivi päätyi geologisten prosessi-
en myötä syvemmälle maankuoren si-
sään korkeampaan lämpötilaan ja pai-
neeseen. Tämä aiheutti kalkkikiven uu-
delleenkiteytymisen marmoriksi.

Maanala-näyttelyn seinälle ripuste-
tut marmorilaatat todellakin muistut-
tavat visuaalisesti hempeän värisiä au-
ringonlaskuja, mutta niissä on myös
geologista vertauskuvallisuutta aurin-
gonlaskuihin merellä. Teoksissa käytet-
ty marmori kun on alun perinkin sa-
ostunut muinaiseen mereen.

Erilaisia myyttejä ja tarinoita käsi-
tellään Geologia-teeman jälkeen tule-
vissa kahdessa laajemmassa osiossa.
Myytit-teemaa käsittelevässä osiossa on
vastassa näyttävä Nicola Hicksin Mi-
notaurosta esittävä teos ”Ode to Philip
Larkin” (2021), ja näyttelystä löytyy
muitakin Minotaurus-aiheisia teoksia.
Minotaurus on kreikkalaisessa myto-
logiassa esiintyvä taruolento, joka asuu
maanalaisessa labyrintissä. Minotaurus
esitetään nykyään olentona, jolla on
ihmisen ruumis ja härän pää. Minotau-
rus-myytti saattaa olla myös geologi-
sesta näkökulmasta mielenkiintoinen.
Tiedetoimittaja Matt Kaplan on nimit-
täin pohtinut, voisivatko Kreetan alu-
eella esiintyvät maanjäristykset olla Mi-
notaurus-myytin taustalla (ks. esimer-
kiksi TED-Ed-video 2015).

Maanala-näyttelyn Myytit-osiossa on vastas-
sa Nicola Hicksin Minotaurosta esittävä teos
”Ode to Philip Larkin” (2021). Minotau-
ruksen takana vasemmalla näkyy Jens Fer-
dinand Willumsenin ”Kuoleva Tizian”
(1935) ja oikealla Marianna Uutisen
”NaturNatur” (2018).

Neljäs näyttelyn osio
on ”Ihmisen jälki – Tut-
kimus ja hyödyntämi-
nen”. Yksi tässä osiossa
esillä olevista teoksista on
Pascale Marthine Tayon
Afrikan maiden timan-
tintuotantoa käsittelevä
“Diamondscape”. Teos
koostuu muun muassa
metallisista timanteista,
jotka roikkuvat selkäran-
kaa muistuttavien pyöri-
vien tankojen päässä. Ih-
misen jälki -teeman alta
löytyy myös Inma Her-
reran teos ”Through
Fire” (2022), joka yhdis-
tää kuvanveistoa, video-
ta ja taidegrafiikkaa.Osa Inma Herreran teoksesta ”Through Fire” (2022).
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Näyttelyn avajaisissa Herre-
ra kertoi käyttävänsä taitees-
saan paljon kuparia. Kiinnos-
tavaa on se, että “Through
Fire” on tehty yhteistyössä
Boliden Kevitsan ja Boliden
Harjavallan kanssa.

Herrera kertoo Maanala-
näyttelyn avajaisissa teoksen
tekemisestä seuraavasti:

– Olen päässyt syventy-
mään materiaalin alkupe-
rään, kuparimalmiin ja nä-
kemään sen muuntumispro-
sessin, jossa se sulatetaan ja
valetaan muottiin, lopulta
muuntuen kuparilevyjen
muotoon.

Mineraaleista ja geologias-
ta kiinnostunut löytää näyt-
telystä paljon nähtävää. Taiteen ja tie-
teen vuoropuhelu on toteutettu näyt-
telyssä mielestäni pääosin hyvin. Aivan
näyttelyn alussa olevaan tekstiin halu-
an tehdä kuitenkin pienen täsmennyk-
sen. Näyttelytekstissä todetaan, että
”maaperästä löytyvät aarteet, kuten
kulta, timantit, himoitut mineraalit ja
öljy […]”. Geologisia luonnonvaroja
löytyy kuitenkin maaperän lisäksi kal-
lioperästä. Maa- ja kallioperästä voi
käyttää myös mainiota yhteisnimitys-
tä maankamara.

Tämä teksti perustuu osittain aiem-
min julkaistuihin artikkeleihin Vihreä-
kiven arvoitus -blogissa (Lehtonen,
2022a) ja Geologi-lehdessä 2/2022
(Lehtonen, 2022b). Alla olevien läh-
teiden lisäksi tekstin pohjana on käy-
tetty näyttelyvierailun lisäksi Amos
Rexin verkkosivuilla, näyttelyesittees-
sä ja näyttelyn verkkoavajaisissa tarjot-
tua tietoa. Näyttelyn avajaiset on kat-
sottavissa Amos Rexin Youtube-kana-
valla (https://www.youtube.com/
watch?v=Jx1neMAzh1o). 
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Cecilia Edefalkin teoksessa ”Kivet” (2021) taiteilijan keräämät kivet saavat jokai-
nen oman äänensä, jolla ne kertovat historiastaan.

Ane Graff on tallentanut piirroksiinsa myös
yksityiskohtia mineraalimaailmasta (Maan-
ala-näyttelyssä on esillä Graffin teoskokonai-
suudet Extended Pattern I–V, 2010–2015
ja Leaky Abstractions I–VII, 2008–2009).
Valokuvassa on yksi Graffin teoksista.

Felipe de Ávila Francon teos ”The Trillionth Tonne”
(2022) koostuu kookkaista, hiilellä täytetyistä säkeistä
ja niiden sivuun heijastetusta numerosarjasta. Teoksen
yhteydessä olevan näyttelytekstin mukaan teos ”toimii
havainnollistavana laskurina sille, miten päästömme lä-
hestyvät tuhannen miljardin tonnin rajaa”.
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Teksti: Katariina Guthwert

ainuun Kaoliini on nyky-
keramiikan ryhmänäyttely,
jonka keskiössä on paikal-
linen savimineraali, kaoli-
niitti. Näyttelyä ovat inspi-

roineet alkuaineet ja mineraalit, joista
savi, me ja planeetta koostumme.
Näyttelyssä on esillä laadukasta nyky-
keramiikkaa kymmeneltä taiteilijalta,
joista puolet on Pohjois-Suomesta ja

KAINUUN KAOLIINI
ja kaoliinifestivaali

puolet Etelä-Suomesta. Jokainen taitei-
lija on sisällyttänyt Puolangan kaolii-
nia töihinsä jossain muodossa.

Näyttelyyn osallistuvat seuraavat
taiteilijat: Katariina Guthwert, Ulla
Harju, Emma Helle, Toshiaki Hoshi,
Leena Hyttinen, Miki Kim, Kaarina
Kuusisto-Lukkari, Piia Lieste, Laura
Pehkonen ja Jari Vesterinen. Näytte-
lyn on kuratoinut Katariina Guthwert.

Puolangalta löytyy kaoliineja monessa eri värissä. Pihlajavaaran värikäs kukkula koostuu erivärisistä kaoliineista. On okraa, luumua,
vaaleanpunaista, valkoista, keltaista. Yllättäen nämä värit haalistuvat pois, kun kaoliinia poltetaan korkeissa lämpötiloissa (900–1250 C).
Yleensä rautapitoisten savien väri tummenee poltettaessa. Kuva: Katariina Guthwert

Anagama-puupoltettu ruukku Someron pu-
nasavesta ja Puolangan kaoliinista. Tekijä
ja kuva: Jari Vesterinen
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Elokuussa Puolangalla vietetään
Kaoliinifestivaalia, jossa luvassa on ke-
ramiikan ulkopolttoja, taiteilijaesitte-
lyjä, konsertti, retki Puolangan kaolii-
nikentille ja Taivalkosken Saarijärven
kiinnostavalle saviesiintymälle, dreija-
uskaksintaistelu, Kaoliinidisko sekä
paneelikeskustelu, jossa geologi Heini
Reijonen ja ryhmä keraamikkoja kes-
kustelevat Suomen savista ja maaperäs-
tämme.

Sopivia kaoliiniesiintymiä on etsit-
ty tätä projektia varten yhteistyössä
GTK:n asiantuntijoiden kanssa. Puo-
langan esiintymät ovat tunnetuimmat,
ja niitä on tutkittu jo 100 vuoden ajan
varsinkin maali-, paperi- ja keramiik-
kateollisuuden näkökulmasta. Tällä
hetkellä kaoliinia tutkitaan vedenpuh-

KAINUUN KAOLIINI
Nykykeramiikan
ryhmänäyttely

5.7.–7.8.2022

Näyttelyä ovat inspiroineet
alkuaineet ja mineraalit,
joista savi, me ja planeetta
koostumme. Pääosassa
paikallinen kaoliini.

KAOLIINIFESTIVAALI
Keramiikkaa ja geologiaa
Puolangalla

5.–7.8.2022

Galleria Mineraali
Ouluntie 3
89200 Puolanka
Avoinna ti-su klo 12–17

www.kainuunkaoliini.fi
“Puolangan posliinista” tehty pieni astia. Tässä Puolangan Pihlajavaaran kaoliiniin on li-
sätty vain maasälpää, kun perinteisen eurooppalaisen posliinisavimassan resepti on 50 pro-
senttia kaoliinia, 25 prosenttia kvartsia ja 25 prosenttia maasälpää. Tämä posliinikippo on
saanut oranssia väriä anagama-puu-uunista, johon se meni ilman lasitetta. Siihen syntyi
lasite esineen päälle sulaneesta tuhkasta. Tekijä ja kuva: Katariina Guthwert

Taiteilija Katariina Guthwert kaivamassa
kaoliinia. Kuva: Ulla Kulmala

distussovelluksiin ja betoniteollisuu-
teen. Kotimaisen kaoliinin käyttö on
ollut vähäistä. Taidekeramiikan raaka-
aineeksi se on erinomainen.

Kiinassa sijaitseva Kao-ling vuori
tunnetaan posliinin alkukotina ja ka-
oliini saa nimensä siitä. Se on kvartsi-
voittoinen ja vanhaan kiinalaiseen pos-
liinisaveen lisättiinkin ainoastaan maa-
sälpää sopivan koostumuksen takaami-
seksi. Eurooppalaista posliinia kehitet-
täessä alettiin siihen lisätä erikseen
kvartsia, sillä englantilainen kaoliini on
turhan puhdasta ja alumiinipitoista
ollakseen optimaalista savimassaan.

Puolangan kaoliinin koostumus on
samantyylinen kuin Kao-lingin, se si-
sältää siis paljon kvartsia.  
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Lapin kultapurot synnyttävät uusia le-
gendoja unelmista, jotka ovat monesti
olleet vähällä toteutua 150 vuoden
ajan. Tai ehkäpä ovat toteutuneetkin,
mikäli ehdoksi asetetaan vaskoolissa
kimaltavat kultakilot tai rihloista poi-
mittu isommushippu. Toteutunut
unelma ei välttämättä johda onnelli-
seen elämään, se voi tuoda ongelmia,
rikkoa ihmissuhteita, pakottaa etsi-
mään vieläkin suurempia kultakimpa-
leita ja unohtamaan muun elämän.
Näistä onnen ja epäonnen kokemuk-
sista kertoo Milla Peltosen uusi kirja
”Äidin kullat, kultaperheen tarina”.

Marjut ja Risto Telilä hurahtivat
1970-luvun alussa kultaan Tankavaa-
rassa ja Lemmenjoella. Mukana olivat
alle kouluikäiset pojat Mika ja Ami.
Tästä alkoi legenda, joka muutti La-
pin kultahistorian ja josta yli 250-si-
vuinen kirja kertoo porautuen hyvin-
kin syvälle, miltei peruskallioon saak-
ka. Telilät kasvoivat kullankaivun rau-
taisiksi ammattilaisiksi, uudistivat suu-
rimpien kultahippujen löytöhistorian,
imivät oppinsa Lemmenjoen veteraa-
neilta, vaihtoivat lapiot kaivinkonei-
siin, kokivat kultakuumeen ilot ja su-
rut äärimmillään ja maksoivat siitä
kovan hinnan.

Telilän kultatarinan keskiössä on äiti
Marjut, jonka imussa isä Risto, pojat,
miniät ja lapsenlapset oppivat Lem-
menjoen kullan ja korukivien saloihin.
Marjut oli kultahistorian ensimmäinen
nainen ammattilaisena kullankaivajana
ja viihtyi viikkokaupalla yksin kaivin-
koneen ohjaamossa Miessijoen kaivok-
sella. Työ jäi kesken, sillä hän kuoli 64-
vuotiaana 2007. Isä Risto ja pojat jat-
koivat työtä löytäen kultaa, etsien elä-
mänkin onnea ja taistelivat kasvavaa
byrokratiaa ja poliittista vastusta vas-
taan.

”Hänen hautakivekseen tuotiin
600-kiloinen sinikvartsilohkare Lem-
menjoelta. Marjut oli muutamaa vuot-
ta aikaisemmin löytänyt sen omalta
kaivospiiriltään ylhäältä tunturista,
mutta tuskin osasi aavistaa, että kau-
nis ja arvokas kivi päätyisi hänen hau-
takivekseen”, kertoo kirja Marjutin vii-
meisestä leposijasta Vammalan Rois-
malan hautausmaalta.

Kirjailija Milla Peltonen on tehnyt
paljon työtä kirjan aineiston kokoami-
seksi jututtamalla Telilän perhettä, vai-
moja, lapsia, Lemmenjoen muita kul-
lankaivajia, tutkimalla lehtiä, kirjoja,
nettisivuja, arkistoja ja dokumentteja.
Taistelu kullankaivun oikeuksista saa
runsaasti tilaa ja se lopulta päättyi ko-
neellisen kaivun ulosajoon Lemmen-
joelta kesällä 2020. Telilät olivat kes-
keisiä henkilöitä kymmenien vuosien
taistelussa.

Äidin kullat -kirja ei tyydy vain ker-
taamaan onnen ja riemun hetkiä, joita
Telilät kokivat kulta-aarteita löytäes-
sään. Kullasta he joutuivat maksamaan
kovan hinnan omassa elämässään:
loukkaantumisia, onnettomuuksia,
eksymisiä, avioliittojen kariutumisia,
epätoivoa ja melankoliaa, elämänma-
kuista kerrontaa. Kirja kertoo avoimes-
ti myös vastoinkäymisistä, joita runsas
alkoholinkäyttö aiheutti Lemmenjoen
kultatyömailla, joilla Telilät työskente-
livät.

Kirjan on julkaissut Into Kustannus
Oy, jonka aiemmin ilmestynyt Pelto-
sen kirjan ”Erakot” kertoi muun mu-
assa Jaakko Isolan tarinan. Äidin kul-
lat -kirjan hinta kustantajan nettisivuil-
la on 26,90 euroa.

Muita uusia kultakirjoja
Lapin kullankaivu näyttää kiinnosta-
van kirjan tekijöitä. Rovaniemeläinen

Väyläkirjat julkistaa heinäkuun lopul-
la 2022 Tankavaarassa Seppo Kontti-
sen kirjoittaman kirjan Lemmenjoen
konekaivun 1976 aloittaneesta veteraa-
nista. Kirjan nimi on ”Kultakiima,
kullankaivaja Risto Mäläskä”.

”Kultamaan tyttäret” -kirja ilmestyi
vuosi sitten Väyläkirjat Oy:n kustan-
tamana. Anne Roth on koonnut kir-
jaan tietoa ja tarinoita naisten kohta-
loista Lapin kultahistoriassa Rasti Ral-
la-Kaisasta 1870 nykypäivän vaikutta-
jiin: Inkeri Syrjänen, Maija Vehviläi-
nen, Anne Rooth ja monet muut, noin
kolmekymmentä. Kirjaa saa kustanta-
jan lisäksi myös Tankavaaraan kulta-
museosta. Lisätietoa väyläkirjat.fi

Seppo J. Partanen

Kullanmurut ja surut
TELILÄN KULTASUVUN TARINA KIRJANA

Milla Peltonen, Äidin kullat.
Into Kustannus Oy, 2022, 250 s.

Mineralia_222_painoon.pmd 11.7.2022, 9:0713



14 MINERALIA    2 / 2022

S

LAP IN  KUL LAN  L EGENDAT:

Teksti: Seppo J. Partanen

iellä on tuntureita ja vaaro-
ja, solisevia puroja, moros-
toja jäkäläkankaineen, lem-
peitä kairamaita, syviä kan-
joneita ja kivikoita, mahta-

via maisemia ja paljon pientä luonnon
kauneutta. Palsinoja kymmenine sivu-
puroineen on Lapin kultahistorian kes-
keinen ja vähän tunnettu kultamaa.
Ivalojoen kultaryntäys laajeni jo toise-
na vuotenaan 1871 Ritakosken alle las-
kevan Palsinojan suulle. Siitä kullan-
kaivu eteni ylävirtaan ja sivupuroille
runsaan 10 kilometrin matkalle joki-
suulta. Palsi on koko 150-vuotisen his-
toriansa aikana toiminut kullankaivun
ammattiopistona, opettanut ja kasvat-
tanut uusia kullankaivajia.

Palsi on nähnyt kullankaivun nou-
sut ja laskut, siellä ovat ahertaneen yk-
sinäiset erakot ja suuret kultayhtiöt.
Kultaryntäysten väliin mahtuu kym-
menien vuosien hiljaisia aikoja kunnes
rannat ovat täyttyneet uusista etsijöis-
tä kuten nytkin. Palsinoja on antanut
aina sen verran kultaa, että kiinnostus
on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Hip-
puja, isomuksiakin on löydetty ennal-
ta arvaamattomista paikoista, eikä kul-
ta näytä kaivamalla loppuvan, pikem-
minkin päinvastoin!

Palsi on ihmisen mittainen kulta-
maa, helppo kulkea, rakentaa työmaa,
johtaa vesi kaivupaikalle, löytää hippu-
ja, hiljaisuutta tai ystäviä. Palsin kul-
taa tavoittelevat nyt sadat onnensa et-
sijät lähes 80 huuhdonta-alueella. Osa
joutuu odottelemaan työn aloittamis-
ta, sillä lisäselvitykset ja valitukset ovat
viivästyttäneet lupapäätöksiä. Palsin-

PALSI – ihmisen
mittainen kultamaa

ojan suosio alkoi kasvaa 1980-luvulla
ja se kiihtyi uuden vuosituhannen alus-
sa. Lapin Kullankaivajain Liiton valta-
ukset opastivat uudet ihmiset hake-
maan tutulta purolta omia kultamaita
sen jälkeen, kun työ oli opittu jäsen-
valtauksilla.

Palsin nimistö
henkii historiaa
Kullankaivajat nousivat Palsinojaa ylä-
virtaan vallaten sivupurot vuodesta
1871 alkaen. Purot nimettiin karttoi-
hin kaivajien mukaan ja viimeiset
nimet kirjattiin 1980-luvulla. Pal-
sinojan nimistö kertoo oman tari-
nansa kullankaivun historiasta kul-
taryntäyksen alusta miltei vuositu-
hannen loppuun saakka. Uutta
historiaa tehdään purojen rannoilla
tänäkin päivänä ja toivottavasti sitä
kirjautuu Palsin nimistöön. Alla
kooste Palsinojan keskeisimpien si-
vupurojen nimistöstä, joka on syn-
tynyt muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta, kullankaivun
henkilöistä tai tapahtumista.

Kultavaltausten koko on vaih-
dellut paljonkin historian aikana.
Pisimmällään ”tehdaspiiri” oli
1870-luvun alussa lähes 2 kilomet-
rin pituinen tai puolet siitä. Sitä pie-
nennettiin useamman kerran ja vuo-
desta 1879 ”kaivospiiri” oli 175 met-
riä pitkä ja leveä, ja toukokuusta 1883
alkaen ”100 syltä” (noin 178 metriä)
keskuspaalusta joka suuntaan. Tehdas-
piiri-termi mainitaan ensimmäisessä
asetuksessa 1870 ja niitä sai sama hen-
kilö tai yhtiö korkeintaan kaksi. Myö-

hemmissä asetuksissa termi muuttui
kaivospiiriksi.

Seuraavat Palsinojan
sivupurot ovat saaneet
nimensä nykykarttoihin:

Roivaisenoja, 1,8 kilometriä joki-
suusta, pituus 1,5 kilometriä, laskee
pohjoisesta Palsituntureilta. Korvasen-
oja on vanha nimi. Gustaf Henrik Kor-
vasen valtaus ”Palsi 1” sijaitsi 1881 ojan
kohdalla Palsinojassa, ja hänen veljel-
lään Samuelilla oli oma valtaus ”Zell-

berinojalla 200 metriä Palsinojasta”.
Prospektorin kartassa 1901 nimi on
Korvasenoja ja Roivaisenojana se on
geologi Erkki Mikkolan kartassa 1926.
Roivainen-nimeä ei löydy valtausarkis-
toista, joten se on voinut saada alkun-
sa kultayhtiöiden henkilöistä vuosisa-
dan alkupuolella.

Korvasen suku Sodankylän Som-
piosta oli ahkerasti mukana Lapin kul-

Palsin Roivaisenoja. Kartta: Mikkola 1926
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taryntäyksen alkuvuosikymmeninä.
Korvaset opettelivat kullankaivun
renkeinä Ivalojoella, Sotajoella ja Pal-
sinojalla. Henkilöluetteloissa vuodel-
ta 1873 ovat myös Nils sekä Nils Jus-
tus Korvanen työmiehenä, metsätar-
kastaja G. Moberin työmaalla Ivalo-
joella. Olli Niinive eli Korvanen val-
tasi kolme kaivupaikkaa Sotajoelle
Moberinojan tienoille.

Korvasen kylä sijaitsi nykyisen Lo-
kan tekoaltaan itäreunalla, johon
suku jätti nimensä monille luonto-
kohteille: Korvanen saari, tunturise-
länne, Korvasenvaara, Korvasenjär-
vi yms.

Palopirtinoja, 4 kilometriä joki-
suusta, pituus 5,5 kilometriä, laskee
koillisesta Palsiin kahtena suuhaara-
na. Palopirtinoja, Kuusipäänoja, Si-
leäselänoja, vuonna 1902 julkaistussa
Prospektorin kartassa Palopirtinoja
on lyhyt pohjoinen laskuhaara ja
Kuusipäänoja eteläinen laskuhaara
jokilatvalla saakka. Tämä voisi selit-
tää Palopirtinojan nimen syntyneen

sitä ennen kullankaivajan asumuksen
tulipalosta. Sileäselänoja, yksi monis-
ta sivuhaaroista, saa alkunsa Sileäse-
län harjanteilta ja nimi esiintyy jois-
sakin vanhoissa dokumenteissa.

Selperinoja, 5,1 kilometriä joki-
suusta, pituus 3,6 kilometriä, laskee
kaakosta Palsiin. Löytyoja on van-
hempi nimi. Selperinoja sai nimensä
Ivalojoen Kultalan kapakoitsija, kir-
vesmies Henrik Zellbergin luovuttua
kapakan pidosta 1873 ja siirryttyä
ojan suulla kullankaivajaksi.

Nenosenoja, 6 kilometriä joki-
suulta, pituus 1,5 kilometriä, laskee
luoteesta Palsiin. Nimensä puro sai
Savosta tulleelta Pentti Nenoselta,
joka kaivoi tämän nimettömän pu-
ron suulla muutaman neliömetrin
laajuisella alueella 1970-luvun alus-
sa. Teuvo Pulkkinen neuvoi Neno-
sen Selperinojalle, jossa sijaitsevan
vanhan kämpän hän kunnosti asun-
nokseen.

”Puolisen viikkoa meni ja hän il-
mestyi onnellisena Teuvon tykö. MiesPalsinojan kartta vuodelta 1881.

Pieni ja paljon myllätty Palsinoja on antanut kymmeniä kiloja kultaa 150 vuoden aikana, ja kulta ei kaivamalla lopu!
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kertoi löytäneensä roppakaupalla
kiiltävää. Sitä on jo puoli pullollis-
ta, totesi Nenonen ja tempaisi
povestaan vanhan ajan viinapullon.
Sormilla minä olen sitä ojan poh-
jasta poiminut! Ilmeni kuitenkin,
että pullo oli puolillaan pieniä kiil-
täviä granaatinsiruja”, kirjoittaa
Vesa Luhta Pentin kultamiesuran
alusta. Vesa on ansiokkaasti kirjoit-
tanut Palsin tarinoita muun muas-
sa Saariselän Sanomissa.

Ristiinanmorostonoja, 7 kilo-
metriä jokisuulta, pituus 2,2 kilo-
metriä, laskee kaakosta Palsiin.
Morosto tai marasto on laaja puus-
toinen kangasmaa, korkeahko ylänkö,
jossa saattaa olla myös suoalueita. Pal-
sinojan latvoilla on Ristiinamorosto eli
Multatunturi ja Morostovaarat.

Pulkkisenoja, 8 kilometriä joki-
suulta, pituus 1,3 kilometriä, laskee
etelälounaasta Ristiinamorostosta Pal-
siin. Ivalossa asunut Teuvo Pulkkinen
kaivoi purolla 1970-luvulla tehden sin-
ne kämpän. Teuvo tuli 1960-luvulla
Inariin metsätöihin ja eksyi kultamail-
le Viktor Koivulan kultatyömaalle Mo-
berinojalle ja sieltä Palsin Tullin paik-
keille Viktorin opastamana. Reumatis-
min kivuista huolimatta Teuvo kaivoi
esille yhden Palsin rikkaimmista kul-
taesiintymistä saaden monena kesänä
satoja grammoja kultaa suurimman
hipun ollessa 17 grammaa. Hän raken-
si kämpän, joka on edelleen pystyssä.

Teuvo muutti 1980-luvulla rauhal-
lisemmille maisemille Eskottijoelle ja
valtaus siirtyi Erkki Kuusenmäelle, joka
tunnettiin paremmin nimellä Käpy.
Teuvon elämän ehtoopuoli oli onne-
ton ja se johti vankilatuomioon ja lo-
pulta Rovaniemelle Palosalmen metsu-
rikotiin, jossa hän kuoli 2003 unoh-
dettuna Palsin sankarina ja rikkaan
kultamaan uudelleen löytäjänä.

Palsin tulli: Palsinojalla, Pulkkisen-
ojan suulla, Elsaojan suulta 300 met-
riä alavirtaan päin. Nimi syntyi vuon-
na 1982, kun kullankaivajat rupesivat
leikkimielisesti tullaamaan turisteilta
viinaa. Palsinojan ylittävälle sillalle il-
mestyi kyltti “Palsin Tulli”.

Elsanoja, 8,5 kilometriä jokisuul-
ta, pituus noin 1,2 kilometriä, laskee

pohjoisesta Palsiin. Oja on saanut ni-
mensä Elsa-nimisestä metsurien kokis-
ta, joka kaivoi kokkauksen välillä ojan
suulla 1950-luvulla. Alueella oli suu-
rehko puusavotta, jonka työntekijöis-
tä joku innostui kokeilemaan kullan
vaskaamista vapaa-aikanaan. Heistä jäi
jäljelle nimet Elsanoja ja Jääskeläisen-
oja.

Jääskeläisenoja, 9,1 kilometriä jo-
kisuusta, pituus 800 metriä. Laskee
lännestä Palsinojaan Multatunturin
luoteispuolelle. Matkahuolloksi kutsu-
taan turvekammia Jääskeläisenojan
suussa; matkahuollon kyltti koristi tur-
vekammin suuaukkoa 1980-luvulla.

Palsin valloitus
Ensimmäisen valtauksen Palsinojalle

sai Johan Albert Piponius, vilkas-
liikkeinen maanmittausoppilas
Haapajärveltä. Hän saapui kulta-
maille aikaisin keväällä 1871 ja
näytti etsintälupansa järjestysmie-
hille huhtikuun alussa. Juhannuk-
sen alla hänelle kirjattiin valtaus nu-
mero 21 Luton latvalle nykyisen
Saariselän lomakeskuksen kohdal-
le. Hän haki tätä valtausta jo aikai-
semmin 20 työmiehen kanssa, jois-
ta neljä oli inarilaisia, muut Oulusta
ja Haapajärveltä. Myönnetyn val-
tauksen henkilöluettelossa inarilai-
sia ei enää ollut. Lutto antoi kultaa
329 grammaa vietäväksi Kultalan

viranomaisille.
Toinen valtaus, nro 27 kirjattiin

Palsinojalle noin kilometrin jokisuul-
ta ylävirtaan. Tämän työmaan päällik-
könä oli ”kuvernementin sihteeri” ja
Kultalan poliisipäällikkö Xenofon
Nordling, hänkin Haapajärveltä. Kai-
vutyö päästiin aloittamaan vasta elo-
kuun lopussa ja noin viikossa kultaa
löytyi 100 grammaa syyskuun 10. päi-
vää mennessä, jolloin 17 miestä lopet-
ti työnteon. Palsin kulta oli löytynyt ja
toiveet korkealla seuraavan kesän kul-
tasaaliista.

Piponiuksen ja Nordlingin yhteis-
työ jatkui kesällä 1872. Nordling lo-
petti työnsä poliisina, osti itselleen tä-
män valtauksen, ja Piponius puolestaan
sai uuden valtauksen nro 32 alavirran

Matkahuollon kammi.

Lasse Kock vieraili Nenosen kämpällä poikansa kanssa
1970-luvun lopulla. Mukana oli myös kuvan ottaja
Jussi Alakesti. Pentti Nenonen vasemmalla kämppänsä
rappusilla.
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puolelle. Nordling toimi kummankin
valtauksen työnjohtajana ja Piponius
lienee lopetellut Luton työmaataan ja
siirtynyt sieltä loppukesästä Palsille.
Nordlingin työmaa tuotti kesällä 1872
kultaa 2,2 kiloa. Huuhtomolla oli töis-
sä 16 miestä Haapajärveltä, Sodanky-
lästä, Kuusamosta, Kiimingistä ja Hau-
kiputaalta. Kesällä 1873 kultaa kirjat-
tiin 3,4 kiloa.

Tieto uudesta kultapurosta levisi
nopeasti ja alajuoksu täyttyi uusista
kaivajista. Raahelaisten merimiesten
valtaus nro 31 avattiin kesäkuun alus-
sa 1873, ja se tuotti paremmin kuin
aiempi Ivalojoella Sotajoen suun ylä-
puolella. Kultasaalis oli 2,1 kiloa, seu-
raavina kesinä 1,4 ja 0,3 kiloa. Meri-
miehet jättivät kultahommat ja Raa-
henpirtin Palsinojan varteen. Palsilta
punnittiin vuonna 1873 kultaa 7,3
kiloa vuoden kultamäärän ollessa kai-
killa kultamailla yhteensä 32 kg.

Piponiuksen oma valtaus antoi kul-
taa 1873 lähes 600 grammaa, huomat-
tavasti vähemmän kuin ylävirran puo-
lella oleva Nordlingin valtaus. Tähän
päättyi Piponiuksen kunniakas kulta-
miesuransa ja valtaus vaihtoi omista-
jaa. Se tuli Pohjan pitäjästä kotoisin
olevan insinööri C.J. Brobergin hallin-
taan. Tehdaspiirit siirtyivät uusille

omistajille sitä mukaa, kun kullan us-
kottiin loppuneen tai uusi kultalöytö
houkutteli muualle. Tehdaspiirillä 32
oli töissä 11 miestä Nordlingin johdol-
la, joukossa muun muassa Anton
Schneiderin 13-vuotias poika Otto.
Isällä oli samaan aikaan oma tehdas-
piiri 38 Tolosjokeen lounaasta laske-
valla Harriojalla, josta 9 miestä kaivoi
108 grammaa kultaa. Anton ajelehti
seuraavana kesänä Ivalojoelle ja sieltä
Palsinojalle.

Nordling jatkoi kullankaivua Ivalo-
joella ja Sotajoen suussa. Hän teki pit-
kän uran Inarin nimismiehenä ja Kaa-
masen Toivonniemen virkatilan isän-
tänä vuodesta 1874 alkaen. Hänen vas-
tuulleen siirtyi myös kullankaivun val-
vonta ja hallinnointi, kun valtio luo-
pui omasta virkamieskunnastaan siir-
täen toimen paikalliselle viranomaisel-
le. Hän oli monitoiminen mies; nimis-
mies, kullankaivaja, kullankaivun ylin
valvoja, tilanhoitaja ja paljon muuta.

Kulta nousee
vastavirtaan
Hyvien kultasaaliiden imussa Palsin-
ojalle hakeutui uusia miehiä, mutta va-
paata maata löytyi vain jokivartta ylä-
virtaan nousemalla. Kultaa sielläkin oli
ja sitä löytyi myös sivupuroilta. Kulta-

lan kapakoitsija, oululainen puuseppä
Henrik Zellberg sai 1873 tehdaspiirin
41 purolta, joka laskee Palsiin koilli-
sesta runsaan 5 kilometrin päässä Iva-
lojoesta. Hän oli myynyt Kultalan ka-
pakan ja ryhtyi kullankaivajaksi, mut-
ta onni ei ollut myötä. Kultaa kirjat-
tiin ensimmäisenä kesänä 464 gram-
maa ja seuraavana 100 grammaa. Mies
jätti nimensä purolle ja nykykartoissa
se on Selperinojana. Joissakin vanhoissa
kartoissa puron nimenä on Löytyoja,
joka saattaisi viitata kultalöytöön.

Selperinojan alapuolella Palsiin las-
kee Palopirtinoja kahtena suuhaarana.
Vanhoilla kartoilla esiintyvät nimet
Sileäselänoja ja Kuusioja. Sinne sai
1873 tehdaspiirin maanmittari J.A.
Åkerman. Kultasaalis oli vain 138
grammaa ja huuhtomo vaihtoi omis-
tajaa. Huono onni oli myös herra Karl
G. Tegströmillä. Hänelle kirjattiin teh-
daspiiri 33 Palopirtinojan suun alapuo-
lelta. Puoli kiloa kultaa riitti lopetta-
maan työmaan, ja hän jätti kullan
muiden löydettäväksi. Herran kultaura
alkoi jo keväällä 1870, ja jatkui muun
muassa kirjurina Kultalassa sekä oi-
keusavustajana Plantingin ja Gove-
niuksen oikeusjutussa Ervastia ja Le-
pistöä vastaan.

Uusille tulijoille oli taas tilaa Palsin-
ojalla ja heitä riitti. Kultalan järjestys-
miehenä toiminut Anton Schneider,
”Neeteri”, osti itselleen Tegströmin
valtaukset Palopirtinojan alapuolelta
1875 ja kaivoi siellä kohtalaisella me-
nestyksellä seuraavan vuosikymmenen
alkuun asti. Neeteri jätti jälkensä ja
geeninsä Inarin Lappiin. Hänen elä-
mäntarinansa voi lukea osoitteesta:
Palsinojan Neeteri – tarina tilastojen
takaa | Kultahippu.fi.

Ensimmäisen vuosisadan loppu oli
Palsinojalla kuten muuallakin kulta-
mailla hiljaista aikaa. Väki väheni ja
vuosittaiset kultasaalit pienenivät.
Vuonna 1876 kultaa kirjattiin löyde-
tyn kaikkiaan 9,9 kiloa, ja antoisin saa-
lis 2,3 kiloa löytyi Palsilta, Schneide-
rin huuhtomolta 33. Hiljaisina aikoi-
na myös valvonta kultamailla oli vä-
häistä ja moni yksinäinen kaivaja saat-
toi ahertaa Palsin rannoilla kultaa kai-
vamassa ilman virallisia valtauslupia. JA
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Raahelaisten merimiesten rakentama Raahenpirtti on nähnyt monenlaisia asukkaita pit-
kän historiansa aikana. Siellä toimi yksinäisten kaivajien lisäksi myös kullankaivuyhtiö
Prospektor 1900-luvun alussa. Nykyisin kämppä on Metsähallituksen vuokratupana.
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Kuvat: Kari Kinnunen

Palsi, Jääskeläisen-
oja, kultahippu
45 g, 37 mm.
Löytäjä Antti
Leppänen 2009.

Palsinoja, Kessu-valtaus, kultahippu 22 g, 27 mm. Löytäjät: Merja ja Lauri Pekkala.

Hannu Puotilan LKL:n Sopukulta-valtaukselta Elsaojalta 2011 löytämä kaksivärinen
korundi, 20 mm. Osa kiteestä on jalokiviluokkaa.
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Palsin kiviä ja kultaa kuvina
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Korundi, Palsinoja, 12 g, 33,6 mm.
Kivessä punaisella Janne Kanniston
hiontamerkinnät.

Palsi, Herkimer-tyypin timantti-
mainen kvartsikide 4,7 mm.
Löytäjä: Seija Ojala.
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Palsin
kultahistorian
aallokossa

Sotajoen lupaavat kultalöydöt
1880-luvun alussa toivat muu-
taman onnensa etsijän Palsille.
Anton Schneider jatkoi 1882
työtään ja hän sai 444 miestyö-
päivän aikana 817 grammaa
kultaa. Sodankyläläinen maan-
viljelijä Samuel Korvanen vas-
kasi kolmen miehen avustama-
na Selperinojalta kultaa 287
grammaa. Veli Gustav Henrik
Korvanen lienee lopettanut työn
valtauksellaan alavirran puolella
kesään 1881, sillä tietoa kullan
määrästä ei löydy. Hän jätti kui-
tenkin purolle nimensä, joka
myöhemmin muuttui Roivai-
senojaksi.

Edvard Björkman, yksi La-
pin kullan löytäjistä, asettui
1882 Palsinojan suulle ja sai
sieltä kultaa kuuden miehen voimin
872 grammaa. Lapin viimeisen vuori-
mestari Carl Solitanderin mukaan kul-
taa saatiin 1882 kaikkiaan 19 131
grammaa, työtä tehtiin 8 573 päivää
eli kultaa löytyi 2,23 grammaa työpäi-
vää kohti. Solitander yritti helpottaa
kullankaivajien elämää parantamalla
kulkuyhteyksiä, kutsumalla kaivajat
yhteistyöhön sekä arvostelemalla met-
sähallitusta ahneudesta polttopuumak-
suissa.

Inarilainen Yrjö Yrjönpoika Kangas-
niemi kaivoi vuosikymmenen lopulla
raahelaisten merimiesten ja Neeterin
jälkiä Raahenpirtin alapuolella. Moni
inarilainen talo on vaurastunut Palsin
kullalla hiljaisina vuosikymmeninä,
kun siellä ei tungosta ollut. Raahen-
pirtin kohdalla ahersi 1880-luvulla
Mikko Maunu, joka oli Ivalon Kyrö-
jen sukua. Hän oli kauan alueen kul-
lankaivun tarkastajana ja muutti
omaan taloon, jonka mukaan nimi
muuttui Mikko Rauhalaksi. Palsilla
kaivoi myös liikemies ja maallikkosaar-
naaja August Puhakka Törmäsestä.

Kirjatut kultamäärät olivat varsin
pieniä 1880- ja 1890-luvuilla. Kultaa
ilmoitettiin löydetyn koko kulta-alu-

eelta enimmillään noin 23 kiloa vuon-
na 1889 ja vähimmillään 2,6 kiloa vuo-
sisadan viimeisenä kesänä. Hiljaista ai-
kaa kesti yli kaksi vuosikymmentä.
Kaivuusta ei jäänyt yhtä näyttäviä jäl-
kiä Palsin maisemiin kuin Sotajoen ja
Ivalojoen rannoille. Eroosio ja tulvat
ennallistivat rantoja jyrkässä rotkossa,
kaivu keskittyi 4–5 kilometrin matkalle
Palsinojan alajuoksulla. Suurin osa
”muinaismuistoiksi” nykyisin arvelluis-
ta kaivujäljistä ovat myöhemmiltä vuo-
sikymmeniltä.

Valtaukset
kauppatavarana
Hiljaisten vuosien jälkeen Palsinoja
heräsi kiinnostuksen kohteeksi 1900-
luvun alussa kalliokultakuumeen imus-
sa. ”Suurisuuntaisia kullan etsintätöi-
tä Palsinojalla teki 1902 perustettu
Prospektor Oy, jonka yksi viidestä tu-
kikohdasta sijaitsi Moberginojalla.
Yhtiöllä oli nimissään 470 valtausta ja
töissä 78 miestä. Palsilla avattiin useita
kaivoksia, mutta toiminta loppui kan-
nattamattomana muutamassa vuodes-
sa”, kirjoitin 1983 ilmestyneessä kir-
jassani ”Kullan ja luonnon kutsu”.

Kulta-alueiden valtauksista syntyi

kova kysyntä 1900-luvun alus-
sa ja niitä haalittiin urakalla pe-
rusteilla oleville kultayhtiöille.
Metsätarkastaja Mauritz Wa-
enerbergille Kaamasesta kirjat-
tiin yli 30 valtausta Palsinojal-
ta, Zellberginojalta ja Palopir-
tinojalta 1901. Ne siirtyivät
myöhemmin kultayhtiö Pros-
pektorin hallintaan. Yhtiön
elinkaari jäi lyhyeksi, kulta-
mailla oli taas muutaman vuo-
den hiljaista.

Uusia sankareita, veijareita
ja huijareita ilmestyi Palsinojan
rannoille 1910-luvulla, muun
muassa Klondyken kultakentil-
lä rikastunut K.F. Joutsen ja
Heikki Kivekäs, yksi kultahis-
torian värikkäimmistä veijareis-
ta. Palsin latvoilta hakivat 1917
osaansa kauppias M.W. Här-
könen ja J. Kurikka Pohjan-
maalta ja Palsin latva merkit-
tiin karttoihin Ristiinamaras-

toksi. Kivekäs touhusi alueella vielä
1920-luvulla, jolloin hänellä oli pari-
kymmentä valtausta Palsilla, Selperino-
jalla, Louhiojalla ja Ivalojoen Nulkka-
mukassa. Tällöin hän lienee rakenta-
nut Palsin suupuolelle padon, jonka
jäljet ovat vieläkin näkyvissä.

Wille Hahlin tutkimusraportti ja
lehtiartikkeli tuhansista kultakiloista
1918 herätti uuden kultaryntäyksen.
Valtaukset tekivät jälleen kauppansa ja
niitä haalivat Waenerbergin lisäksi
Nestor Toivonen, ”liikemies ja karta-
non omistaja Helsingistä ja maanvilje-
lijä Helsingin maalaiskunnasta”. Toi-
vosen yhtiön kautta kulkivat Kivek-
käältä, Joutsenelta ja monilta muilta
hankitut 445 valtausta uuden kultayh-
tiön Ivalojoki Oy:n hallintaan ja Toi-
vosesta tuli yksi yhtiön pääosakkaista.
Kauppaan kuuluivat myös ”lokomo-
biili, sirkkelisaha, höyrykone, maantut-
kimuspora, työkalut, rakennukset ja
sahattu puutavara 1 000 000 markan
kauppahinnalla”.

Ivalojoki Oy ja sen kilpailija Lapin
Kulta Oy ehtivät toimia 1920-luvun
puolivälissä muutaman vuoden, riita-
utua sekä keskenään että sisäisesti kun-
nes rahoittajat käänsivät rahahanat

Ivalojokiosake 1925.
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kiinni. Kultamailla oli taas hiljaista,
paljon yhtiöiden jättämää rautaromua,
teitä, siltoja, kämppiä, avattuja kulta-
monttuja ja kaivoksia, joita yksittäiset
kaivajat saattoivat käyttää hyväkseen.
Hiljaisia vuosia seurasivat sodat, joiden
jälkeen Palsilla oli vain joku yksinäi-
nen kaivaja Lemmenjoen kultaryntä-
yksen varjossa.

Ilon ja surun
vuosikymmenet
Palsinoja näki uuden ajan tulon 1970-
ja 1980-luvuilla kullankaivun vilkas-
tuttua vuosikymmenten hiljaiselon jäl-
keen. Näin uutta aikaa kuvailin 1990:

”Joen keskijuoksulle rakennettiin
maantie ja puuhattiin matkailukeskus-
ta. Yläjuoksulla eli erikoislaatuinen
kullankaivajien yhteisö. Se otti ajoit-
tain käyttöön Palsin tullin; pysäytet-
tiin ohi ajavia matkailijoita alkoholi-
tarkastusta varten. Epävirallisesti tie-
tenkin ja lähes aina leikkimielellä. Pal-
sin iloisen joukon keskuspaikkana oli
Pekka ja Liisa Talvion valtaus”.

”Matkahuolloksi kutsutaan Jääske-
läisen turvekammia. Pulkkisenpankki
ja Palsin tulli sijaitsevat hieman alem-
pana. Teuvo Pulkkinen kaivoi alueella
yksinään 1960-luvulta vuoteen 1981.
Kun tie toi paikalle liikennettä Teuvo
muutti Ivaloon. Hänen työtään jatkoi
Käpy, tuntemattomalta nimeltään Erk-
ki Kuusenmäki”.

”Heikki Korhosen konesavotalle ja
matkailuhuuhtomolle Palsinojalla kävi
huonosti. Uusi lehti kullankaivun his-
toriassa: Korhosen kaivinkone on sa-
malla ekokone, otsikoi Lapin Kansa
28.7.1985. Kesän mittaan kultayhti-
ön oven avaa 3 000 turistia. Seuraava-
na kesänä huuhtomo oli koekäytössä.
Syksyllä kahvilaksi tehty Katariinan
kämppä paloi räjähdysmäisesti ja Kor-
hosen toiminta Palsilla päättyi”. Isän-
tä oli palaa Katariinansa kanssa ja yksi
värikäs elämä Palsinojalla jäi historiaan
ja kasvatti Palsin kulkijoita.

Palsinoja uuden
sukupolven opettajana
Uudet naiset ja miehet entisen kaltai-
sine unelmineen valtasivat Palsinojan
vuosituhannen vaihteen molemmin

puolin. Parannetut tieyhteydet
keski- ja alajuoksulle ovat omal-
ta osaltaan helpottaneet kulku-
yhteyksiä sekä työvälineiden
kuljettamista kultatyömaille.
Sulo Tunturi poimi 145,1
gramman kultakimpaleen ai-
kaisin aamulla elokuun lopul-
la 1992 valtaukseltaan Neno-
senojalta. Sulo ja Mirja sekä
tytär Tuija kaivoivat paikalla
vuodesta 1983 alkaen ja Sulo
oli ehtinyt monta kertaa haa-
veilla suuren kultakimpaleen
löytymisestä yksinäisinä aamu-
hetkinä. Silti se järkytti kolah-
taessaan erilaisella äänellä rän-
nin puiseen reunaan. Antti
Kurppa poimi samalta purolta
19,8 gramman hipun 2015.

Suuria hippuja on löytynyt
myös muilta pieniltä latvapu-
roilta, jotka on nimetty viime
vuosikymmenien henkilöiden
mukaan: Elsanoja 30 grammaa
Anssi Niemelä ja Harri Rasku 2016 ja
22,2 grammaa Eila Heikkilä 2014,
Jääskeläisenoja 45,5 grammaa Antti
Leppänen 2013 ja 20,4 grammaa 15-
vuotias Oskari Leppänen 2002 sekä
Palsinoja 22,2 grammaa Meeri ja Lau-
ri Pekkala 2009 ja 21,4 grammaa Arto
Kunelius 2014. Monta riemunkiljah-
dusta on kuultu myös Lapin Kullan-
kaivajain Liiton jäsenvaltauksilla, joil-
ta kultakuume on levinnyt kasvatta-
maan liiton jäsenmäärää.

Tungosta Palsin rannoilla
Palsinojalta on vaikea löytää vapaata
maapalasta, sillä pienetkin sivupurot
on vallattu tai odottavat viranomais-
ten lupapäätöstä. Palsin suosio alkoi
kasvaa ennen näkemättömiin mittoi-
hin Lapin Kullankaivajain Liiton jäsen-
valtausten vauhdittamana ja lisäpotkua
antoi konekaivun loppuminen Lem-
menjoella 2021.

Ensimmäinen jäsenille tarkoitettu
huuhtomo Palsilla, Elsanojan kohdal-
la avattiin 2002 Jussi Vuorelan valta-
uksen tultua liiton hallintaan. Pari
vuotta myöhemmin Esa Noukkalan ja
Raimo Niemelän valtaukset siirtyivät
liitolle ja jäsenistön käyttöön. Esa oli

saanut tarpeekseen jäsenvaltauksen ai-
heuttamasta liikenteestä ja Raimo,
Tuusulan asukkaita molemmat, totesi
olevansa samaa mieltä, ja näin syntyi
valtauskeskittymä, joka muutti Palsi-
nojan kultahistorian ja kymmenker-
taisti liiton jäsenmäärän. Jäsenvaltaus-
ten suosiota kasvattivat uutiset suur-
ten kultahippujen löytymisestä, on-
nenkantamoisista, ja se puolestaan nos-
tatti kultakuumetta ja halukkuutta
omien huuhdonta-alueiden hankkimi-
selle.

Palsinojan vesistöalueella on vuon-
na 2022 kaikkiaan noin 75 kullan-
huuhdonta lupa-aluetta, yli puolet on
lupansa saanut ja loput odottavat vali-
tusten ja lisäselvitysten viivästyttämää
päätöstä. ”Pahin tilanne on Selperino-
jalla. Siellä on kaikkiaan 16 lupa-aluet-
ta, joista vain viisi on lainvoimaisia ja
muut käsittelyssä, kolme on korkeim-
massa hallinto-oikeudessa. Muualla
Palsilla väännöt ovat pääasiassa takana-
päin”, sanoo LKL:n edunvalvoja Antti
Peronius.

Palsi elää kultahistoriansa vilkkain-
ta aikaa ja siihen kuuluvat usko, toivo,
riidat ja erimielisyydet, kaikki nuo kul-
taryntäyksien peruselementit! 

Palsin muinaismuistot Oulun yliopiston Kultamuseo
1982. Tämä kartta ja tutkimus olivat yksi syy oikeu-
teen asti vieneeseen riitaa kullankaivajien ja kulta-
museon välillä.
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J U S S I N  J O R I N A

Jussi Hartoma

issä sitä taas on oltu
viime päivät? Kysyy
vaimo. – Hukassa tai
no, Lapissa kultaa
etsimässä. Nyt vasta

hoksattiin kysyä Äiti-Maalta, että missä
sitä on oltu miljardi vuotta. Kas kun
tietoa ei ole ollut ensimmäisen ja kol-
mannen miljardin vuoden välisestä
ajasta. Heitettiinkö sitä kaikki ihan
ranttaliksi, vai? Mitä tuona aikana tuli?
Kultaa, timantteja vaiko silkkaa vettä?
Sopii tässä pähkäillä. Äiti-Maan sydän
ei sitten pyörikään hurlumheitä vaan
värähtelee lempeästi edestakaisin.

Tässä on muutenkin saanut ihme-
tellä, kun eri tieteenalojen välillä ei ole
yhteyksiä. Otanpa esimerkin. TV:ssä
on muun muassa Kuutosella ja Nat-
Geo-kanavalla paljon mielenkiintoisia
ohjelmia eri kansojen menneisyydestä
ja niiden uusista tulkinnoista ja tehty
uusia löytöjä. On ihmetelty sitäkin,
miksi mayakansat yhtäkkiä hävisivät.
Eräässä ohjelmassa todettiin, että tuli
ilmastonmuutos ja kuivuus vei ravin-
non. Arveltiin ajankohdaksi aikaa noin
600 v. jaa. Siinä antropologit ja arkeo-
logit raapivat päitään.

Toisaalla toiset tutkijat miettivät
mikä synnytti pimeän keskiajan. Sille
löytyi aika noin vuosi 540. Valtava tu-
livuorenpurkaus, ilmeisesti Islannissa,
syöksi taivaalle niin paljon tuhkaa, että
Aurinko pimeni puoleksitoista vuodek-
si Euroopassa, Lähi-idässä ja osassa
Aasiaa. Alkoi kylmä ja kurja vuosikym-
men, pimeän keskiajan pimein hetki.
Kuoltiin nälkään ja ruttoon sekä so-
tiin. Samaan aikaan purkautui toinen-
kin tulivuori, ja jälleen koitti vuosi il-
man kesää.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset
ulottuivat myös Väli-Amerikkaan. Te-
otihuacanin kaupunkikulttuurin ah-
dinko ja romahdus ajoittuu noihin ai-
koihin. Nyt useat uudet tutkimukset
viittaavat siihen, että kurjuuden pani
alkuun tämä Islannissa purkautunut

LUONNON EHDOILLA VAI ARMOILLA

Maaliskuinen Saharan hiekkamyrsky iski Espanjassa myös Fuengirolaan. Kaikki paikat oli-
vat täynnä hienonhienoa hiekkaa. Alakuvassa oleva talo oli edellisellä viikolla maalattu
vitivalkoiseksi. Kuvat: Fransisco Esteban

tulivuori. Ensimmäinen purkaus ta-
pahtui 536, ja sitä seurasi vielä kaksi
muuta purkausta vuosina 541 ja 547.
Ja vuonna 540 purkautui Ilopango-
tulivuori El Salvadorissa. Ja taisipa
Rabaulkin olla töpinöissään. Siis sillä
alueella missä mayat asuivat. Ryminää
kerrassaan. Miksi kukaan ei kysynyt
vulcanologeilta purkausten seurauksia
ja ilmastonmuutoksen aiheuttajaa.
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Mennäänpä tähän päivään. Talvella
tuli meillä varoitus siitä, että Saharan
hiekkamyrskyistä kantautuisi meillekin
keltaista hienoa hiekkaa. Näin kävi jo-
kunen vuosi sitten. Omalle kotiseudul-
lenikin tuuli toi silloin eteläisen tuu-
len matkassa järven hangelle kellertä-
viä laikkuja. Eräs tuttu kaapi sellaista
hangelta ja lähetti laitokselle tutkitta-
vaksi. Vastauksena tuli kuitenkin: koi-
rankusta.

Tällainen hiekkamyrsky näytti mah-
tinsa Espanjan rannikolla. Fuengirolas-
sa eräskin juuri valkeaksi maalattu talo
muuttui keltaiseksi ja hiekkapilvet su-
mensivat katukuvaa. Luonto on armo-
ton. Espanjalaisia kohteli juuri talvella
monta Äiti-Maan kiukuttelun näyttöä.
Ei riittänyt tulivuorenpurkaus, ei lu-
mimyrskyt, ei tulvat ja joukon jatkona
pahat metsäpalot. Pisteeksi iin päälle
Saharan hiekkaa.

Oudoin uutinen oli se, kun kerrot-
tiin tutkittavan kaivosten perustamis-
ta kaupunkien alle. Muutenkin vastus-
tetaan kaivoksien perustamista. Toi-
saalta himoitaan litiumin, palladiumin,

 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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platinan, kullan ja hopean kaivamista
kotimaasta erityisesti akkuteollisuudel-
le. Akatemian rahoittama tutkimus
Romulus tutkii kriittisten metallien
esiintymistä ja niiden kemiallista luon-
netta yhdistettynä kaupunkien kierto-
talouteen. Kaupungeissa kriittisiä ma-
teriaaleja tai alkuaineita tarvitaan esi-
merkiksi kotitalouksissa, rakennuksis-
sa ja erilaisissa rakenteissa. Materiaali-
en elinkaaren loppuvaiheessa nämä
materiaalit tai alkuaineet on tarpeellista
saada kiertoon, uusio- tai toisiokäyt-
töön. Metallien tehokas kierrätys on
välttämätöntä, jotta voidaan parantaa
raaka-aineiden toimintavarmuutta.
Näin todetaan hienosti tutkimukses-
sa.

Käyttökelpoisen materiaalien erot-
telu kaupunkijätteestä, ns. urban mi-
ning, on yksi mahdollinen keino var-
mistaa tuotannon tarvitsemat raaka-
aineet. Mihinkähän kohtaan Tampe-
retta mahtuisi vielä tällainen kaivos?
Sisäänmenon sinne voisi laittaa uuden
maanalaisen parkkihallin yhteyteen.
Kiireesti vain lisäys piirustuksiin. Ja

mainarit töihin. Ennen sanottiin, että
mainari pelkää vain kahta: härkää ja
Jumalaa ja kumpaakin vain vähäsen.
Tiedätkös muuten, mikä se härkä on?
– No, kaksikahvainen pora, jolla po-
rattiin alasuuntaan. Toisenlaisella kah-
valla varustettu oli tietenkin lehmä.

Sen verran vielä Äiti-Maasta, että nyt
se henkäilee monsuunituulten nimis-
sä Intiassa ja nostelee veden korkeutta
yli tulvarajojen ja aiheuttaa maan-
vyöryjä. Valtava määrä intialaisia etsii
uutta kotiseutua. Entä sitten, kun ot-
sanrypistelykin eräin paikoin aiheuttaa
tuhoa hajonneina koteina. Ei anneta
aihetta Äiti-Maalle kiukutteluun. Jaa,
että miten.

Oho! Juuri tulleen Äiti-Maan diag-
noosin mukaan vaivana ovat paiseet.
miten muuten voisi nimittää uhkaavia
supertulivuoria. 39:stä kuusi on uhka-
na ja ainakin yksi oireilee puhjetakseen.
Hoitoakin on keksitty: magman jäh-
mettäminen, paineen purkaminen tuu-
lettamalla reikien kautta, puristusside
betonista tai kasataan päälle lisää pai-
noa. Pitäisi helpottaa. 
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iime vuosina on moni tun-
nettu pitkänlinjan kiviharras-

taja poistunut rivistämme Suo-
messa. Syystalvella sain kuulla kierto-
teitse, että Laakson Mattikin oli me-
nehtynyt viime syksynä. Vaikka Matti
itse kertoi parikin kertaa aiemmin, että
raskaita terveysongelmia hänellä oli lä-
himenneisyydessä ollut, en kuitenkaan
osannut odottaa, että yhtäkkiä tämä-
kin veteraaniharrastaja olisi poissa iäksi.
Viimeksi kesällä 2021 olin Matille tun-
nistanut jälleen raman-laitteellani näyt-
teitä, joukossa myös ilmeisesti uusi löy-
tö Paraisille prehniitin muodossa.

Englanninkielisessä maailmassahan
on sanonta että ”kivimies ei koskaan
kuole, hän vain hitaasti kivettyy” (Old
rockhounds never die, they just slowly

petrify). Tämä onkin tavallaan monessa
mielessä totta, sillä yleensä kivi-immei-
sen kivinäytteet jäävät jäljelle ihailta-
vaksi, ja muistot elävät niin kauan, kun
me muut niitä hellimme ja eteenpäin
jaamme. Hiljattain julkaistiinkin Ma-
tin harrastuksesta juttu Kivi-lehdessä,
ja sen Kivi-Matti oli ansainnut vuosi-
kymmenten uurastustensa ansiosta.

Turkuun liian myöhään
Mitä tähän muistojuttuun liittyy, en
koe olevani paras henkilö kirjoittamaan
muistokirjoitusta Matista, sillä en tun-
tenut häntä syvällisesti, vaikkakin toki
varsin monen vuoden takaa. Mutta
muutamakin henkilö heitti pallon mi-
nulle takaisin, kun kysyin, voisivatko
he kirjoittaa jotakin. Onneksi joitakin

lisätietoja sain haalittua juttua varten.
Masa usein kysyi minulta, että kos-

kas tulet tääll Turus käymää, ja aina
vain olin luvannut pitkästä aikaa tulla
ystävääni tapaamaan. Nyt kadun toti-
sesti, etten kaikilta kiireiltäni ehtinyt
tehdä viimeistä vierailua mukavan ih-
misen ja hienon kivikokoelman luona.
Merikarvialta vain on aika pitkä mat-
ka, matkarahat muka aina tiukalla, ja
monesti oli oltava vielä pitemmällä
opiskelemassa tai töissä viime vuosina.

Kukapa olisi arvannut, että tätä kir-
joittaessani asunkin taas vuosikausien
jälkeen enimmäkseen juuri Turussa, ja
nyt olisi aikaa tavata ystävää, tarinoida
kivistä ja hypistellä niitä yhdessä. Ni-
mittäin kun maaliskuusta eteenpäin
olen työskennellyt hautakivifirmassa

IN MEMORIAM

Kivi-Mattia muistellessa
Matti Laakso 1945–2021

Tällaista kun löydätte
niin hyvä on, Matti
esittelee pargasiittikim-
palettaan mallina Tampe-
reen kivikerholaisille
Nordkalkin louhosretkellä
Paraisilla keväällä 2012.
Kuva: Liisa Hertell

V
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Matin kotikaupungissa. Tekisin vaik-
ka pienen muistolaatan Masalle, mi-
käli omaiset niin haluavat, sitä kun
tulee vapaa-aikanakin tutkittua ja hut-
kittua kiviä monella tapaa. Tänne
Campingillekin tein yhden ex-tempo-
re lahjalaatan, kun ideamäkäräinen sat-
tui puraisemaan.

Metallimies ja kivien hioja
Kiviharrastuksensa Matti aloitteli 80-
luvun aikoihin. Alkuaikoinahan kivi-
kerhot ja samoin messut olivat aika
uusi asia, ja lehtiä tai kirjoja joutui
esim. Rautakirjan kautta tilaamaan ul-
komailta, samoin kivinäytteitä kirje-
myynnin kautta, jos halusi hypistellä
ja tutkia jotakin eksoottista. Hionta-
koneetkin olivat harvassa ja ne olivat
varsin kalliita. Itse sain isäni tuomaan
– varmaan huokausten kera –
Raytechin koneen Kanadasta sukuloin-
tireissun kylkiäisenä.

Käsittääkseni Matti teki uransa me-
tallialalla, ja kätevä käsistä Masa kyllä
oli. Hänpä rakensi itselleen hiomako-
neen, ja ymmärtääkseni vieläpä viiste-
hiontalaitteenkin. Matin jäämistössä
olikin paljon viistehiottuja kiviä, mut-
ta niihin en ehtinyt tutustua nyt alku-
vuodesta, kun kävin Matin vanhem-
man tyttärensä sekä Jukka Holmströ-
min kanssa joitakin näytteitä läpi. Aja-
tella, että vaimoni kanssa asuttiin 90-
luvun taitteessa ja alussa Turussa ja sit-
temmin Kaarinassa, mutta itsellä kivi-
harrastus uinui silloin talviuntaan, elä-
män kuljettaessa suuntaan jos toiseen
ja ura-asioiden mennessä harrastusten
edelle pitkäksi aikaa. Mutta kuten niin
monet kiviharrastajat tietävät, ”kivisai-
raus” harvoin päästää otettaan lopulli-
sesti, vaan voi jäädä kroppaan ja mie-
leen piiloutumaan, viruksen tavoin.

Kivireissuja Suomeen
ja ulkomaille
Masa kulki harrastuksensa alussa vilk-
kaasti mm. Paraisten, Kemiön, Kaa-
tialan, Vehmaan, Eräjärven sekä Ou-
tokummun maisemassa kiviä tonki-
massa. Erittäin hyviä näytteitä hän ki-
viuransa aikana onkin löytänyt. Mes-
tarin menehdyttyä kokoelmasta leijo-
nanosan hankki hiljattain Holmströ-
min Jukka itselleen. Kuulemma kun
Masa oli erään tuttavansa kanssa Huit-

tisissa tonkimassa maata, hän laukaisi
että ”tuokin kivi saattaisi olla sellainen
akaatti vaikkapa”. Ja niinhän siinä kävi,
että Masa löysi tuon murikan muodos-
sa todella komean meteoriittitörmäyk-
sen synnyttämän akaatin. Vastaavia
anekdoottisia sattumalöytöjä tuntee
varmasti jokainen intohimoinen kivi-
en ystävä.

Outokumpu oli hyvin tärkeä paik-
ka Matille, ja hän kävi aina 80-luvun
alusta asti Kivimessuilla joko perheen
kanssa tai yksin, aina viime vuosiin asti.
Outokummun Kivikerhon ja messu-
jen puuhamies Juhani Räsänen oli al-
kuaikoina Kaivosmuseon oppaana ja
itse tulin tähän yhteiseen ystäväämme
tutustumaan juuri sitä kautta.

1980-luvulla saattoi Outokummus-
sa vielä tehdä oikein hyviä uvaroviitti-
ja muita löytöjä, sellaisia oli useita
Matin kokoelmissa. Ymmärtääkseni
pari Outokummun loistonäytettä jää
vielä tyttärien huostaan muistoksi suu-
resta kivimiehestä ja isästään.

Masa reissasi myös Pohjoismaissa.
Omissa kokoelmissani on mm. lahjoi-
tettuja norjalaisia korundeja, jotka on
sieltä löydetty. Viime kesänä, kun tut-
kin näytteitä Matille, oli joukossa myös
pieniä kromiturmaliineja Outokum-
musta. Kromidiopsidihan on monille
tuttu, mutta nyt oli ensimmäinen ker-
ta, kun sain nähdä ja analyyseilla vah-
vistaa Cr-pitoiset pikkuiset draviitti-
turmaliinit, joista pienen kiteenpalan
sain Matin luvalla pitää. Ne ovat aika
harvinaisia näytteitä, joihin tuskin
monesti Suomessa törmää.

Monipuolinen harrastaja
Kuulin että Matti harrasti myös posti-
merkkien keräilyä sekä pienoiskivääri-
ammuntaa. Nekin ovat tarkkuutta ja
kärsivällisyyttä vaativia aivan kuten
pyörö- ja viistehionta. Masa oli luon-
teeltaan rauhallinen ja ystävällinen ih-
minen, joka oli kiinnostunut monista
asioista. Myös mikromineraalit eli ”kär-
pästenkakkanäytteet” kuuluivat reper-
tuaariin. Joitakin sellaisia USA:sta vaih-
dossa saatuja sain tilaisuuden lunastaa
talvella, kun Matin asuntoa jouduttiin
tyhjentämään tavaroista. Uskoakseni
muut vastaavanlaiset näytteet menivät
perikunnan puolesta Outokummun
kautta myytäväksi. Hyvä jos sitä kaut-

ta saadaan osalle näytteistä uusi turval-
linen koti, jossa toivon mukaan niitä
arvostetaan ja huolta pidetään.

Miten käy kiviharrastamisen
tulevaisuudessa?
Kuten varmasti moni muukin nuoruu-
desta asti kiviä harrastanut on tullut
viime aikoina pohtineeksi, miten käy
kiviharrastamisen niin Suomessa kuin
muualla. Moni nykyinen tai entinen
aktiiviharrastaja on jo pitkälti eläkeikäi-
nen, ja nuoria on vaikea saada touhuun
mukaan. Kuten alussa mainitsin, moni
legendaarinen konkari on jo siirtynyt
ikiajoiksi autuaammille kaivumaille.
Asiaa ei auta sekään, että monet tun-
netut paikat on jo kaivettu melko tyh-
jiin, ja aktiivisiin uusiin louhoksiin ei
tahdo päästä vierailemaan, tai sitten
niistä ei löydy paljoa harrastajia kiin-
nostavia hienoja näytteitä.

Monet nuoremmat lapset kyllä tyk-
käävät hypistellä ja hioa kivenkappa-
leita, mutta somen ja muiden vetovoi-
mien maailmassa huomio sitten mo-
nesti siirtyy muihin asioihin, kun ikää
alkaa karttua hieman lisää. Kivikerho-
jen jäsenten keski-ikä eri puolilla maa-
ilmaa näyttää olevan varsin korkea, sen
mitä olen itse voinut todeta kotimai-
sista sekä esim. Bergamon ja Englan-
nin kerhoista joihin läheisiä kontakte-
ja on. Päivittäin kun vielä hautakivien
kanssa tulee työn puolesta pelattua ja
niitä lenkkeilyreiteillä tarkasteltua, sitä
pohtii entistä enemmän elämän lyhyyt-
tä ja asioiden väliaikaisuutta.

Näitä aatoksia pyöritellessä, onkin
aika ottaa käteen luuppi ja tutkia joi-
takin hienoja pieniä kivinäytteitä, joi-
ta Masa on monesti käsissään pidellyt
ja joista huokuu monenlaisia tunnel-
mia ja muistoja. Kun kaikki muu ym-
pärillämme maatuu ja häviää tai muu-
toin tuhoutuu, muistot pysyvät vielä
pitkään, ja siitä olkaamme kiitollisia.

Joel Dyer
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T
utustuimme Laak-
son Mattiin vuonna
2012, kun olimme

aviomieheni Rikun kanssa
myymässä Laitilan muna-
markkinoilla kivikoruja ja
vitriininäytteitä. Matti halu-
si ostaa tuolloin morion-ki-
denäytteen itselleen. Siitä ki-
dekaupasta alkoi pitkä yhtei-
nen korukivinen taivallus,
joka katkesi vasta viime ke-
sänä Matin menehdyttyä ja
siirryttyä taivaallisten koru-
kivien etsijöiden joukkoon.
Matti oli mahtavan lojaali
ystävä ja omasi suuren sydä-
men, johon mahtuivat kaik-
ki harrastajat kivinäytteineen
ikään katsomatta, ja hänellä
oli aina aikaa vaihtaa kuulu-
misia harrastajien parissa.

Yhdessä retkeillen
ja oppien
Kävimme vuosien aikana
yhdessä monilla louhoksilla,
Matti opasti uupumatta
meitä vihernokkia kivi- ja
mineraalimaailman pyörtei-
siin ja mikä tärkeintä, etsi-
mään kallioissa piilottelevia
aarteita. Muistissa on Parais-
ten Skräbbölen lukuisat tulikuumat
louhosturnaukset sekä sateenkaarien ja
ukkosten kirjoma Kaatialan kivipäivä.
Tuolla reissulla Kuortaneelle päästäk-
semme ajoimme mm. vyörypilven ali
ja suoraan ukkosen luomaan syöksy-
virtaukseen. Auton ajonopeutta piti
hiljentää pariinkymppiin, kun näky-
vyyttä ei ollut ja oksia satoi ympäröiväs-
tä puustosta tielle. Vetisen räväkästä
alusta huolimatta reissusta tuli todella
onnistunut kaikin puolin ja löytöjä tuli
mukavasti.

Illanviettoa
kiviväen tyyliin
Monasti istuimme yhdessä iltaa, Mat-
ti, minä, Riku ja Matin vaimo Kirsti.
Illan puheenaiheina olivat yleensä ki-
vireissut ja matkan varrelta löytyneet
näytteet. Kahvia kului tolkuttomia

määriä ja hauskaa oli, kun Matti ja
Kirsti yhdessä kilvan muistelivat aar-
teenetsintäaikojaan, nauru raikui aina
naapurustoon saakka. Kertomukset
olivat huimia kuunnella ja niitä höys-
tettiin tarinan edetessä kyseiseltä reis-
sulta löytyneillä kivillä. Monet iltapäi-
vät ja illat ovat hurahtaneet samankal-
taisten ihmisten parissa ja hyvä niin.
Se on synnyttänyt uskomattoman mää-
rän muistoja, joita saa jatkossa vaalia.

Vaihtokauppoja
Adoptoimme Rikun kanssa aikoinaan
Matin ja Kirstin kivivaariksi ja mum-
moksi. Hauskaa oli, ja joka kerta, kun
tapasimme, kivinäytteet vaihtoivat
omistajaa. Siitä tuli perinne. Vaihtarei-
ta tehtiin varsin ahkerasti vuosien var-
rella.

Lahjoitin kerran Matille puolikkaan

Matti oli uupumaton vihernokkien opastaja
löytämääni Sääksjärven
impaktiittia ja sain Huittis-
ten akaattia vaihtarina. An-
noin Mineralia-lehden ku-
vissa ja jutussa olleet ja löy-
tämäni apofylliitti- ja fluo-
riittikiteet Matille joululah-
jaksi. “Oletko varma, että
haluat luopua näistä” oli
Matin kysymys. No halu-
sin, koska erikoisuudet me-
nivät erityisen mahtavan
ihmisen kattavaan kokoel-
maan. Kun kotona avasin
oman kivisen pakettini,
siellä oli kovasti haikaile-
maani Kemiön krysoberyl-
liä ja Haapaluoman morga-
niittia, kuinkas muuten-
kaan. Matti omasi siis
kuuntelemisen jalon tai-
don, koska aina toteutti
joskus muinoin ääneen lau-
sumani haaveen.

Myöhemmin sain myös
ihan uskomattoman upean
pargasiitti- ja apatiittinäyt-
teen lahjaksi. Ja hieman “yl-
lättäen” apatiitti oli saman-
lainen kuin aiemmin Laak-
sojen mökillä näkemäni ja
suureen ääneen ihailemani
ja kuolaamani kimpale,

vain hieman pienempi…!!

Opettaja ja oppilas
Erittäin harvinaisen kuvan Matista ja
minusta otti ystäväni Marko Haapala.
Kuvan ottopäivänä olimme Markon ja
Matin kanssa Uhlussa hiomassa aar-
teenetsintätaitojamme. Etsimme poru-
kalla potentiaalisia kvartsikiteiden on-
kaloita Matin johdolla, ties vaikka sat-
tuisi löytymään vitriiniin jokin komea
kvartsi- tai maasälpäkide tai mikä pa-
rasta, topaasi!

Retkellä löytyi suuri kvartsikideon-
kalo, jota tyhjennettiin Markon kans-
sa parina seuraavana päivänä. Matti-
papan sanoin ”sieltä tuli muuten vit-
riiniin pari leuhkimakiveä”. Ne löysi-
vät tiensä kokoelmaani hyllylle sekä
silloisen kivimyymäläni valikoimiin.

Pirjo Koski

Matti ja Pirjo Koski Uhlun louhoksella. Kuva: Marko Haapala

Tyypillinen kivitapaaminen. Kirsti ja Matti Laakso sekä Riku (oik.).
Kuva: Pirjo Koski
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K eväällä 2021 Matti kertoi Turun kivi-
kerhon kautta olevansa halukas myy-
mään näytteitä kokoelmastaan. Muuta-

ma harrastaja minun lisäkseni kävikin joitain
mineraaleja häneltä ostamassa. Matti tarjosi ke-
sällä muutamaa topaasia myös Kari Kinnuselle.
Matti ei kuitenkaan ehtinyt myymään kovin
montaa näytettä, joten kokoelma oli vielä lähes
eheä.

Syksyllä kun Matti ei enää ollut seurassam-
me, Turun kaupunkiin oltiin yhteydessä mah-
dollisuudesta luovuttaa kokoelma kaupungin
hoiviin, mutta siihen ei kaupungilta tullut vas-
takaikua. Myöhemmin talvella minuun otettiin
kuolinpesän taholta yhteyttä ja kysyttiin haluk-
kuudesta tehdä tarjous kokoelmasta. Siten pää-
dyin saamaan haltuuni pääosan kivistä. Ennak-
koon sovitusti luovutettiin 200–300 makromi-
neraalien näytettä Outokummun kivikerholle,
joista ainakin osa pyritään myymään ja tulot luo-
vuttamaan kuolinpesälle.

Olin lähinnä kiinnostunut Matin kokoelman
kotimaisista näytteistä, vaikkakin itsellä on pal-
jon samoista paikoista ennestään kiviä. Mutta
voin näin valikoida kokoelmaani sen paremman
kappaleen, oli se sitten Matin tai minun koko-
elmastani, ja yrittää realisoida ylimääräiset. Löy-
tyipä näytteistä jopa useakin mineraalinäyte,
jonka olin Masalle takavuosina vaihtanut.

Kiviä oli sen verran, että luovutin vielä Ou-
tokummun- ja Turun kivikerholle kumpaisel-
lekin 20 laatikollista kiviä, jotka olivat enim-
mäkseen lajittelemattomia ja käsittelemättä. Osa
Matin näytteistä palauttaa mieleeni yhteiset ki-
viretket aina 70-luvun lopulta alkaen, jolloin
turkulaisten kiviharrastajien ryhmän muodos-
tivat ennen Turun Kivikerhon perustamista
Masa, Pekka, Juki, Raikka ja minä.

Tämän artikkelin yhteydessä, seuraavalla au-
keamalla julkaistut kuvat Matin kokoelman mi-
neraalinäytteistä eivät ole erityisen valikoinnin
tulosta, paria poikkeusta lukuun ottamatta, kos-
ka en ole kaikkia kokoelman näytteitä vielä va-
lokuvausta ajatellen käynyt läpi. Yleensäkin ku-
vattavaksi helpommin ohjautuvat sellaiset näyt-
teet, jotka ovat kiteisessä muodossa tai värityk-
seltään näyttäviä. Erikseen sitten vielä ne näyt-
teet, joiden ulkoasu on vaatimaton, mutta jot-
ka silti voivat olla tieteellisesti mielenkiintoisia.
Mineraliaan kuvaamani kivet ovat kuitenkin
kaikki kotimaisia, sillä niillä on päätoimittajan
mielestä keskimäärin enemmän mielenkiintoa,
etenkin kun löytöpaikka on tiedossa.

Jukka Holmström

Kivinäytteiden elämä jatkuu

Kalsiitti,
Mustio
Raasepori.
9 cm. Kuva:
Jukka Holm-
ström

Turmaliini,
Eräjärvi
Viitaniemi.
9 cm. Kuva:
Jukka Holm-
ström

Matti esittele-
mässä Uhlun
löytöjään
Outokummun
kivimessuilla.
Kuva: Kaj
Höglund
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Jukka Holmströmin valokuvaamia mineraaleja
ystävänsä Matti Laakson perikunnalta
hankkimastaan mineraalikokoelmasta

29MINERALIA    2 / 2022

7 8

9

10

 1 Kalsiitti, Korsnäs. 8 cm
 2 Topaasi, Vehmaa Uhlu. 3 cm, noin 40 g
 3 Kromidiopsidi, Outokumpu. 5 cm
 4 Akaatti, Karhiniemi. 8 cm
 5 Baryytti, Illo Vestanfjärd. 40 mm
 6 Spektroliitti, Ylämaa. 6 cm
 7 Krysoberylli, Kemiö Rosendal. Kiteen läpimitta 2 mm
 8 Turmaliini, Haapaluoma. 3 cm
 9 Savukvartsi ja ametistikide, Vehmaa. 47 mm
10 Uvaroviittikide, Outokumpu. 15 mm
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H

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

einäkuun alussa, per-
jantaina ja lauantaina
Saskyn koulutuskunta-
yhtymän kivikoulu jär-
jesti samanaikaisesti

Sastamalan wanhankirjallisuuden päi-
vien kanssa pienimuotoinen toiminta-
esittelyn kivikoulun tiloissa, ulkona ja
sisällä.

Kivikoulusta keväällä valmistunut
Joel Dyer esitteli koulun sisätiloissa
hautakiven tekstien kultausta sekä tun-
nisti raman-laitteellaan mineraaleja
yleisön mukanaan tuomista kivinäyt-
teistä. Itselläni oli mukana Hiipinä-
tuntureilta, Kuolan niemimaalta löy-
tämäni kivenkappale, jonka sisus on tii-
vistä, kivenhiontaan soveltuvaa vihre-

Kaikki Sastamalan
kivikoulusta valmistuvat
työllistyvät

ää tinguaiitti-kivilajia. UV-valolla tar-
kastellessa kiven pinnalla olevat har-
maat alueet fluoresoivat kirkkaan ani-
liininpunaisena. Saisikohan Joel lait-
teellaan selville mikä siinä fluoresoi.

Joel tutki kiveä ja tunnisti ramanil-
laan siinä olevan muun muassa egirii-
niä. Kiven pinnasta tuleva häikäisevä
fluoresointi sen sijaan löi takaisin niin
voimakkaasti, että tarkkoja määritel-
miä raman-laite ei pikaisella tutkin-
nalla siitä pystynyt antamaan.

Itse mietin aikanaan, että lieköhän
kivessä jotain radioaktiivista, koska
olen tuonut kiven juuri sen vuoren
huipulta, jonka sisässä 1980-luvulla
neuvostoliittolaiset yrittivät ydinräjäy-
tyksellä synnyttää timanttia – jopa kah-

tena eri vuonna. Timantteja ei synty-
nyt, ainoastaan vuoren seinämä pullis-
tui ulospäin. 1990-luvun alkupuolella
kyseiselle vuorelle nouseminen oli eh-
dottomasti kielletty puomein ja soti-
lasvartioinnein. Olimme Tampereen

Joel Dyer tutkii raman-spektroskopialaitteellaan Liisa Hertellin Hiipinä-vuorelta tuomaa tinguaiitti-kiveä. Kivi on laitteen sisällä  “pömpelissä”,
jottei tutkimuksessa kiveen kohdistuva lasersäde pääse vahingoittamaan tutkijan silmiä. Henri Jokinen ja Jukka-Pekka Lehtinen seuraavat tutkintaa
Oikeanpuoleisissa kuvissa tutkimuksen kohteena ollut nyrkinkokoinen tinguaiittimurikka päivävalossa ja UV-valossa.

Mineralia_222_painoon.pmd 11.7.2022, 9:0730



31MINERALIA    2 / 2022

kerhon kiviretkellä siellä ke-
sällä 2003, jolloin vartioita
eikä puomia enää ollut, toki
”timanttivuoren” suuaukko
oli muurattu umpeen.

Ilpo Ruuskanen on
toiminut toistakym-

mentä vuotta Saskyn koulu-
tuskuntayhtymän kivikou-
lussa lehtorina. Sitä ennen
hän oli 30 vuotta kivialan
yrittäjänä.

Aiemmin Sastamalan ki-
vikoulu kuului Käsi- ja tai-
deteollisuusoppilaitoksen
alaisuuteen, jolloin koulus-
ta valmistui ainoastaan ko-
rukivenhiojia. Kun Ruuska-
nen kivialan yrittäjänä olisi
tarvinnut koulusta kiviosaa-
jaa, sellaista koulusta ei kos-
kaan löytynyt.

Kiventyöstössä tarvitaan toisinaan myös konekantaa.
Kuvan kivisahan terän halkaisija on yksi metri.

– Kerran Saskyn koulutuskuntayh-
tymän rehtori soitti minulle, että tu-
letko töihin. Lupasin ainakin vuodek-
si. Sanoin rehtorille silloin heti alussa,
että minulla on yksi ehto, haluan
muuttaa opetussuunnitelmaa niin, että
se on yrittäjäystävällinen, Ruuskanen
muistelee.

– Rehtori antoi täydet valtuudet.
Nyt siitä on jo 13 vuotta ja täällä ol-
laan. Täällä on sitä hedelmää, josta nyt
satoa kannetaan. Viedään kivialaa
eteenpäin, puhutaan alan puolesta.

Kiviala on hieno ala. Kivestä raken-
netaan nykyään kaikenlaista niin, si-
sustus- kuin ulkorakentamiseen. Ruus-
kanen sanoo, että koulun opinahjona
vielä tämän vuoden toimii vanha mei-
jeri, mutta uusia tiloja rakennetaan ja
vuodenvaihteen jälkeen uusi lukukau-
si alkaa uusissa tiloissa.

– Koulutamme täällä perustutkin-
tolaisia, jotka ovat alalle tulevia, täällä
on myös ammattitutkintolaisia sekä
oppisopimusopiskelijoita. Opiskelijoi-
ta on kierrossa vuoden aikana nelisen-
kymmentä ja opettajia on kaksi.

– Koulutusalueenamme on koko
Suomi. Olemme valtakunnallinen
kouluttaja. Näin laajaa koulutusta ki-
vialalle ei Suomessa anna kukaan muu
kuin tämä Saskyn koulutuskuntayhty-
mä, Ruuskanen ylpeänä kertoo. Meil-
lä on täällä opinahjo louhinnasta, ja-
lostuksesta ja asennuksesta. Opiskelija
pystyy suuntautumaan monelle eri alal-
le tulevaisuudessa.

Kivikoulussa järjestetään myös eri-
laisia rekrykoulutuksia, kuten esimer-
kiksi puolivuotinen ammattipiirtämi-
seen vievä kaiverruskoulutus.

– Kaikki sen käyneet työllistyivät.
Ammattipiirtäjistä on kova pula nyky-
ään, niin käsipiirtäjistä kuin konepiir-
täjistäkin.

Saskyssä on rekrykoulutuksia myös
ympäristökiven asennusosaamiseen
sekä hautakiven asennukseen liittyvää
koulutusta. Kivialalla on tällä hetkellä
paljon työpaikkoja tarjolla. Eli kaikki
kivialan koulutuksen käyneet työllis-
tyvät erittäin hyvin.

Kivialan tutkinto on kaksivuotinen
ja siihen sisältyy kaksi työharjoittelu-
jaksoa. Opiskelijamäärä on aina noin
12 opiskelijaa. Ilpo Ruuskanen kehuu,
että nytkin kaikki valmistuneet työl-

Kivikoulun lehtori Ilpo Ruuskanen kertoi ylpeänä, että aina kaikki kivikoulusta valmistu-
vat työllistyvät. Luokkahuoneen seinällä on oppilaiden tekemä, Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
koa kuvaava kivityö.
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listyivät. Valmistuneille etsitään työpai-
kat ympäri Suomea.

– Monesti käy niin, että kun oppi-
las on ensimmäisenä vuonna jossain
työharjoittelussa, niin harjoittelupai-
kan työnantaja korvamerkkaa opiske-
lijansa, joka on sitten jatkossakin työl-
listynyt sinne.

Kivikoulussa opetetaan myös beto-
nikiven käyttöä, mutta luonnonkivi on
se pääasia, minkä työstöä täällä opis-
kellaan. Konekantaa toki tarvitaan
myös. Täsmäkoulutusta annetaan tar-
vittaessa. Eli kivikoulussa toimitaan
”avaimet käteen” -periaatteella.

Suomessa toimii vain muutama ki-
vikoulu, mutta niin laajaa kuin Sasta-
malassa, ei ole muita. Nokialla on ym-
päristökiven asennuskoulutusta ja Lah-
dessa ympäristöpuolen koulutusta
myös. Riveriassa Joensuussa on artesaa-
nipohjaista, korukivipuolen koulutus-
ta.

Kivikoulussa toivotaan, että Tampe-
reen Kivikerho tulisi mukaan Sastama-
lan  uuden koulun tiloissa järjestettä-
vässä kivitapahtumaan omana osaston-
aan ensi vuonna.  

  Joel Dyer esitteli kivitapahtumaan Tampereen Kivikerholle valmistamaansa kerhon logolla
varustettua nimilaattakiveä. Tällä hetkellä Joel työskentelee Turun hautakiviveistämöllä.

  Nokian Kivi on Nokialla ja Sastamalassa toimiva perheyritys. Pojat esittelivät kivikoulun
pihalla hautakiviveistämönsä tuotteita sekä hienoa diabaasista valmistamaansa avointa kirjaa,
joka sopisi vaikka hautakiveksi.

LIPPIS on tummansininen (navy) ja sen etupuolelle on silkkilangoin bro-
deerattu Tampereen Kivikerhon logo. Lippiksen kokoa voi säädellä omaan
päähän sopivaksi vapauttamalla takana olevan säätönauhan solki ja ki-
ristämällä tai vapauttamalla lippiksen sisällä olevaa nauhaa tarpeen
mukaan. Solki tulee lukita uudelleen. Lippiksen hinta on 10 euroa/kpl.

TUUBIHUIVI on ohutta, uvaroviittikitein painettua, kevyttä ja joustavaa
kangasta. Tuubihuivit toimitetaan yksittäispakattuina, paino vain 36 gram-
maa kappaleelta, joten niitä on helppo lähettää tavallisena kirjepostina.
Huivin käyttötapoja kaulalla tai päässä on monia. Vinkkejä löytyy pak-
kauskelmun päältä. Tuubihuivin hinta on 3 euroa/kpl.

TILAUKSET:
Sähköpostitse: info@tampereenkivikerho.fi tai puhelimitse: 040 557 4700.
Postitse lähetettäviin tuotteisiin lisätään postikulut. Tuotteita voi myös nou-
taa suoraan pajaltamme, Hepolamminkatu 26, Tampere, keskiviikkoisin
klo 17:30 - 20:30. (Huom! heinäkuussa paja lomailee).
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Tampereen Kivikerho järjestää kesäi-
sen kivipäivän Kangasalla lauantaina
6.8.2022 klo 11–14. Tarjolla on ostet-
tavaksi jäsentemme valmistamia kivi-
töitä ja koruja sekä toukokuun loppulla
menehtyneen hallituksemme jäsenen,
Antti Kankaisen, eri puolilta Suomea
keräämiä kiviä, joita hän vähän ennen
kuolemaansa lahjoitti kerhollemme.
Antin lahjoituskiviä on paljon.

Kivitapahtuma on ilmainen, mak-
karaa grillataan ja kahvia keitellään,
känttyäkin on. Tervetuloa iloiseen ke-
säpäiväämme. Kokoontuminen klo 11
Kangasalan Prisman pohjoisen puolen
parkkipaikalla (opasteena Tampereen
kivikerhon logo), Mäkirinteentie 10,
36220 Kangasala, josta tulijat ohjataan
läheiselle tapahtumapaikalle. Matti-
myöhäiset voivat soittaa ja kysyä tulo-
ohjeita numerosta 040 557 4700.

Antti Kankaisen siunaustilaisuus
pidettiin 2.7. Viialan kirkossa. Muis-
tokirjoitus ystävästämme, hionta- ja
takojamestarista on seuraavassa Mine-
raliassa.

T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T U L E V I A  T A P A H T U M I A

Kiviretki
Uhluun 3.9.

Kivipäivä 6.8.
Kangasalla

Tampereen Kivikerhon alkusyksyn ki-
viretki suuntautuu 3.9. Etelä-Suo-
meen, Uhlun louhokselle. Matkaan
lähdetään bussilla lauantaiaamuna klo
9 Pyynikin torilta, Tampereelta. Lou-
hoksella ollaan perilllä 12:30 aikoihin.
Paluu ja mahdollisesti toinen kivikoh-
de sovitaan myöhemmin. Louhokselle
toki omilla autoilla liikkuvat voivat
myös osalistua.

Retkestä tulee elokuun puolivälissä
tarkemmat tiedot sähköpostitse, joten
tarkistaaa myös roskapostilaatikkonne,
koska ryhmäviestit monilla tuntuvat
menevän suoraan roskapostiin.

Retkestä tulee tietoa myös kotisivuil-
lemme: www.tampereenkivikerho.fi

Kivipäivässä Kangasalla on paljon myös nuummiittia. Tämän nuummiitin yksi sivu on
hiottu, kivi painaa 1,3 kiloa ja on leveydeltään 15 cm, korkeus 6 cm.

Myynnissä isohkojakin kivenmoukkuja kuten jaspisbreksiaa, konglomeraattia jne.
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E
Altailla

Teksti: Hannu Viranto ja Liisa Hertell  Kuvat: Liisa Hertell

ETELÄ-SIPERIASSA osa 2

dellisessä Mineraliassa 1/22 vii-
meinen tutustumiskohteemme
Siperia–Mongolia-retkellä oli
muinainen altailainen palvon-
tapaikka monoliitteineen ja

kalliopiirroksineen. Sieltä matkamme jat-
kui liki Mongolian rajan tuntumassa ole-
valle vanhalle raudansulatuspaikalle, josta
löysimme muinaista raudansulatuskuonaa.
Vaikka sen jälkeen Tsujan tietä olisimme

Vanhalta raudansulatuspaikalta löytynyttä sulatuskuonaa.

Matkalla Mongolian rajaa kohti ohitimme
tämän omatekoisen kulkupelin.

Alppiruusut kukkivat lähellä muinaista raudansulatuspaikkaa.
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nopeasti päässeet jatkamaan Mongoliaan,
ja öljynkuljetusautoja sieltä Altain suun-
taan hirmuvauhtia porhalsikin, ei kyseinen
rajanyityspaikka ollut sallittu turistiliiken-
teelle.

Palasimme länsi-luoteeseen, Aktashin
kaupunkiin, josta meille oli iltapäiväksi
varattu 750 kilometrin helikopterilento
Baranauliin. Sieltä edelleen jatkaisimme
pikku lentsikalla Irkutskiin ja Irkutskista
Trans-Siperian junalla puolitoista vuoro-
kautta Mongoliaan, Ulanbatoriin.

Aktashissa kulkupelimme vaihtui Ural-
autoon, jolla kiipesimme ylös korkealle
vuorelle, lakkautetulle elohopeakaivoksel-
le, etsimään sinooperia. Sen jälkeen meillä
oli vastaanotto Aktashin kaivosyhtiössä,
jonka johtaja esitteli kaivoksen tuotteita ja
toimintaa.

Iltapäivällä odottelimme toiveikkaana
helikopteria saapuvaksi. Se ei tullut. Kuu-
limme myöhemmin että kopteri oli hajon-
nut matkalla jättääkseen muutamia geolo-
geja vuoristokohteeseen ja ottaakseen sen
jälkeen meidät kyytiin. Sitten alkoi myrs-
ky ja sähköt katkesivat. Jäimme yöksi Ak-
tashiin.

Sateinen sää jatkui vielä aamulla, eikä
korvaavaa helikopteria tullut, joten läh-
dimme pikkubussilla kohti Barnaulia.

Siperialaislapset Aktashissa halusivat tehdä
tuttavuutta.

Kun ajoimme kohti Barnaulia, niin vä-
hän jälkeen Ongudain kaupungin (suom.
Kymmenen jumalan kukkulan kaupunki)
miliisiauto tuli peräämme pillit soiden ja
pysäytti matkamme.

– Mitenkähän tässä nyt käy, eihän meil-
lä kenelläkään ole edes passeja, Remeksen
Rami aprikoi.

Geologi Alekxander Borovikov komen-
si, että äkkiä kamerat piiloon. Mutta mi-
liisit tulivatkin vain kiireesti ilmoittamaan,
että nyt teille on helikopteri odottamassa
Ongudain kentällä ja ajatte vain kolme ki-
lometriä takaisinpäin.

Kun miliisit lähtivät, tilanne laukesi ja
Alexander tuumi kummastuneena, että
kun ei kolmeenkymmeneen vuoteen ole
ollut mitään hyvää kerrottavaa, niin nyt
tulivat sitten tällaista asiaa ilmoittamaan.

Sinooperia löytyi elohopeakaivokselta. Kai-
vosvuorelta avautuivat upeat maisemat lu-
mihuippuisille vuorille.

Volframin mineraaleja sisältäviä kappalei-
ta Aktashin kaivosyhtiöstä.

Elohopeakaivoksella sinooperia etsimässä.

Ja siellä se oli, Aeroflotin helikopteri apean
näköisenä meitä odottamassa ...
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... ja sitten odoteltiin muutamia tunteja koneen lähtölupaa.
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