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Tarbosaurus oli Tyrannosauridaen heimoon kuuluva
teropodisuku, joka kukoisti Aasiassa 70–65 miljoonaa vuotta
sitten myöhäisellä liitukaudella. Suurin osa Tarbosauruksen
fossiileista on kaivettu Nemegtin muodostelmasta Gobin
autiomaasta, Etelä-Mongoliasta.

Kuvassa Gobin alueella rakenteilla olleen dinosauruspuiston
betoniin valettu kymmenmetrinen näköis-Tarbosaurus.
Taustalla tuulten pieksemä kalliomuodostelma.
Kuva: Liisa Hertell
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Kari Kinnunen
Päätoimittaja

Kivet antavat voimaa
Maailman ennakoimattomuus vai-

kuttaa jopa kivikauppaan. Voimakivet
ovat monen tiktok-tytön ostoslistalla.
Tämän huomasi joulun aikaan Helsin-
gissä Tuomaan markkinoilla ja Alek-
santerinkadulle avatussa uudessa kivi-
en kivijalkakaupassa. Lehtemme ker-
too liikkeen perustajasta Marko Hir-
vosesta ja liiketilan rakentelusta.

Espanjassakin uusia kivikauppoja
perustetaan. Aurinkorannikon toreilla
on kymmeniä kivimyyjiä ja voimaki-
vet ovat sielläkin laajasti esillä. Erikois-
toimittajamme Jussi Hartoma kertoo
meille Espanjan tuoreet joulukuun ki-
vikuulumiset sekä sen tulivuorista.
Madridin Geominero-museo on Liisa
Hertellin mielestä suositeltava käynti-
kohde Espanjan matkalla.

Kiviretkiä maailmantilanne ja ener-
gian hinta vähentää. Onneksi kotimaa
on avoin ja turvallinen. Pirjo Koski
kertoo hienoon tyyliinsä kiviretkestään

Dinosauruksen akatisoitunut luu Utahista kiinnostaa fossiilikeräilijöitä ja hiojia. Jalokivigalleria
hankki niitä vuosia sitten isoja määriä. Onneksi Marko Hirvonen osti konkurssiin menneen yrityk-
sen laajan kivivaraston ja myy niitä nyt Aleksanterinkadun liikkeessään. Levyjen läpimitta noin 3
cm. Kuva: Kari Kinnunen

Idan kanssa Uhlun rapakivilouhoksel-
la.

Liisa Hertell puolestaan jatkaa mat-
kakirjamaista selostustaan Mongolian
kiviretkestä vuosia sitten. Voi olla että
Kuolan, Pietarin ja Venäjän viereisen
Mongolian käynnit saavat odottaa vuo-
sia seuraavia matkoja. Siksi on hienoa,
että Liisa tallentaa matkakokemuksi-
aan tuleville sukupolville. Netissähän
tietojen säilyminen ei ole niin varmaa
kuin paperilehdissä.

Jopa digitalisaation huippuyritykset
ovat huomanneet kiviharrastuksen ja
hionnan merkityksen henkilöstölleen
voimauttavana ja yhteishenkeä tiivis-
tävänä toimintana. Tampereen kerhon
pajallaan räätälöimä koulutus- ja vir-
kistystilaisuus eli tykypäivä oli alueval-
taus hyvinvointipuolelle. Liisa Hertel-
lin uutinen koulutustilaisuudesta syn-
nyttää varmasti lisää vastaavia tapah-
tumia eri puolille Suomea.

N
yt en oikeastaan ajattele
voimakiviä tai terapiaki-
viä. Tuli vain mieleen, että
kivet antavat minullekin

voimaa, vaikka maailma ympärillä tun-
tuu sitä meiltä jokaiselta vievän. Kai-
kenlainen kivien kanssa touhuaminen
tuo mielenrauhaa, on se sitten kivien
keräämistä, ostamista ja/tai myymistä,
opettamista, hiomista, veistosten työs-
töä, korujen kasaamista, valokuvaamis-
ta tai vaikkapa Mineralian toimittamis-
ta ja lukemista. Ehkäpä hieman erikoi-
sen harrastuksen merkitys ihmiselle
piilee nimenomaan tässä.

Erikoislehtenä Mineralia kertoo ki-
vialan tärkeistä asioista kiviharrastajan
näkökulmasta. Korona ja Ukrainan
sota ovat vaikuttaneet kivikerhojen toi-
mintaan monin tavoin, mutta ihmiset
ovat sopeutuneet tilanteisiin yllättävän
hyvin. Oma lehti tuo jatkuvuutta ja
toiveikkuutta epävarmoinakin aikoina.
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H
elsinkiin Aleksanterin-
kadulle joulukuussa
2022 avattu kivikaup-
pa on Marko Hirvosen
elämäntyön viimeisin

saavutus. Markon ohella kerron
seuraavassa hänen isästään Jarmo
Hirvosesta, sillä Aleksin kivikaup-
pa on tulosta kummankin pitkäs-
tä toiminnasta kivialalla.

Olen tuntenut Marko Hirvosen
pikkupojasta jo 1990-luvun alus-
ta. Tuolloin tapasin Markon isän-
sä Jarmo Hirvosen kanssa Forumin
parkkiluolan kirpputorilla. Jarmo
oli myymässä pahvilaatikoista kar-
jalakiviä ja neuvostotyökaluja, ti-
manttiteriä sekä timanttitahnaa.

Marko auttoi kivimyynnissä kivilaati-
koiden vierellä. Ajankohta oli laman
murheellisimpia vuosia. Se selitti Fo-
rumin parkkihallien käytön viikonlop-
puina kirpputorina. Muita kivimyyjiä

ei noina vuosina vielä näkynyt.
Juttelussa parkkihallissa selvisi, että

Jarmo oli vuosia toiminut yritysten
matkassa Karjalassa Neuvostoliiton
puolella muun muassa Hackmanilla

tulkkina ja sekalaisten asioiden
hoitajana. Leipätyönä Jarmolla oli-
vat keittiöasennukset. Samalla hän
oli kiinnostunut Karjalan ja Neu-
vostoliiton kivistä ja niitä hän oli
alkanut tuoda kivi kerrallaan Suo-
meen. Jarmo toimi jonkin verran
Karjalassa myös yksityisoppaana
kivistä kiinnostuneille yrittäjille.

Jarmo ja Marko olivat usein
SJHY:n kivi-illoissa karjalakiviä ja
timanttitahnoja myymässä. Tuos-
sa vaiheessa he myös alkoivat pi-

Marko Hirvonen
Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

Marko Hirvonen tyytyväisenä uuden Aleksanterinkadun kiviliikkeensä avajaisissa.

Uusi kivikauppa Aleksilla joulukuussa 2022.

kivikauppias toisessa polvessa

Mineralia_422_painoon.pmd 9.1.2023, 9:424



5MINERALIA    4 / 2022

tää kivipöytää Helsingin silloisilla ki-
vimessuilla, Lahdessa, Ylämaalla ja
Tuomaan markkinoilla niiden ensi
vuosista saakka.

Marko vietti lapsuutensa ja nuoruu-
tensa Jarmon kivihommien parissa.
Hän sai kuin huomaamatta parempaa
oppia kuin missään kivikoulussa. Sa-
malla Marko tutustui isänsä vierellä
Suomen ja varsinkin itänaapurin hyö-
dyllisimpiin kivikontakteihin niin kau-
passa kuin tutkimuspiireissä.

Kiviä kivijalkaliikkeissä
Tuomaan markkinoilla Marko
näki Jarmon kanssa jo 1990-luvun
puolivälissä, että helsinkiläiset os-
tavat mielellään kiviä ja kivikoru-
ja. Ajatus kivijalkaliikkeestä jäi ky-
temään. Ensimmäinen pieni kivi-
jalkaliike löytyi Kaisaniemenka-
dulta Pukevaa vastapäätä. Isompi
liiketila järjestyi vuoden kuluttua
vastapäätä Kasvitieteellistä puutar-
haa, Unioninkadulta.

Jarmo järjesti osin Markon
kanssa jatkolouhintaa Outokum-
mun jo lopettaneen kaivoksen lai-

dalla Mökkivaarassa. Sieltä saatiin
myyntiin kromidiopsidia ja hieman
uvaroviittia. Lisäksi he järjestivät pai-
kallisten kivikerhojen kanssa koruma-
teriaalien hankintaa Etelä-Pohjanmaal-
ta mm. Haapaluomasta ja Ylistarosta.
Jarmon ideoima Mökkivaaran turisti-
louhos toimii yhä, ja Outokummun
kivikerho myy sinne käyntilupia.

Kaisaniemessä Unioninkadulla Jar-
molla oli kivikauppa 90-luvun lopus-
ta vuoteen 2005 saakka. Marko oli liik-
keessä apuna ja perehtyi samalla liik-
keenpidon moniin käytäntöihin. Uni-

oninkadun liikkeestä tuli nopeasti pai-
kallisten kiviharrastajien kohtaamis-
paikka. Tällä tavalla Jarmo ja Marko
saivat tietoonsa uudet löydöt. Usein
liikkeen lattia oli täynnä kivinäytteitä
tuoreista löydöistä, kun siellä pistäy-
dyin. Kuinkahan Jarmo oikeastaan ehti
hoitamaan liikettään, sillä kiviharras-
tajat olivat liikkeessä aika ahkeraan ja
aika pitkään. Varmaan Marko sai näistä
ongelmista ideoita omaan liikkeenpi-
toonsa. Kahvila ja liiketila voi olla hyvä
pitää toisistaan erillään.

Jarmon vakava sairastuminen ja lii-
ketilan vuokran raju korotus lopet-
ti Unioninkadun kaupan toimin-
nan. Helsingin seudun kiviharras-
tajille se oli suuri tappio. Vastaa-
vaa kivikauppaa ei Helsingissä ol-
lut.

Ylämaalle
spektroliitin perässä
Marko muutti perheensä kanssa
vuonna 2005 Ylämaan Ylijärvelle.
Kuntouduttuaan sairaudestaan
myös Jarmo muutti Ylämaalle Yli-
järven spektroliittilouhosten vie-

Jarmo Hirvonen Ylämaan museossa kesällä 2019.

Jarmo Hirvonen Unioninkadun kivikaupassaan
vuonna 2002.
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reen pieneen punaiseen mökkiin. Jar-
mon myhäilevin sanoin hänestä tuli
Ylämaan erakko. Samalla hän pystyi
vartioimaan louhoksien hiljattain lou-
hittuja kiviä luvattomilta kerääjiltä.

Vuodesta 2005 alkaen Marko alkoi
myydä kiviään Helsingin Kauppatoril-
la. Hänen valikoimissaan oli spektro-
liittikoruja ja spektroliittia raakakivi-
nä. Itse tehtyihin katajakoteloihin si-
joitetut hopeiset spektroliittikorut
menivät vuosia hyvin kaupaksi rahak-
kaille turisteille, joita varsinkin ristei-
lylaivojen mukana virtasi Helsinkiin.
Katajarasioihin polttopiirtimellä kirjoi-
tettu ostajan nimi osoittautui toimi-
vaksi kikaksi spektroliittikorujen tori-
myynnissä.

Marko ajoi päivittäin edestakaisin
Ylämaalta Kauppatorille. Moottoritien
valmistuttuakin koko Valtatie 7:llä
tunteja vienyt matka ja pitkä myynti-
päivä ottivat voimille. Marko sinnitte-
li Kauppatorilla ja joulun aikaan Tuo-
maan markkinoilla aina vuoteen 2019
eli lähes koronan hiljentämään aikaan
saakka.

Markon yrityksen spektroliittikorut
ovat itse tehtyjä alusta loppuun. Spekt-
roliitit on louhittu omasta louhokses-
ta Ylämaalta. Kivet on hiottu omassa
hiomossa. Rasiat ovat omaa tuotantoa
nekin, ja hopeakorujen rungot tulevat
Ylämaalaiselta sepältä. Helsingin turis-
tirihkaman joukossa Markon spektro-
liittikorut erottuivat jo vuosia sitten
aitoina kotimaisina luomutuotteina
tuon sanan todella parhaassa merkityk-
sessä.

Vuosien kuluessa Marko hankki
puolisonsa kanssa Korupirtin maa-alu-
eineen. Samalla Markon vastuulle tu-
livat huoltoasema ja kahvilaravintola.
Lisäksi Marko hankki suuren varasto-
hallin kivivarastolleen. Onkohan ku-
kaan muu tehnyt korukivien suhteen
tällaisia sijoituksia.

Kivimyynnin
laajentuminen
Vuonna 2018 Marko Hirvosen MH
Spectrolite Ky osti Tampereella ja eri
puolilla Suomessa toimineen Jalokivi-
gallerian liiketoiminnot. Jalokivigalle-
ria oli perustettu jo vuonna 1987.
Vuonna 2017 se meni konkurssiin,
joten myymättömiä kiviä oli kertynyt
runsaasti varastoon. Kauppaan sisältyi-
vät Jalokivigallerian kivivarastot ja var-

Markon yrityksen
spektroliittikorut ovat
itse tehtyjä alusta
loppuun

Marko Hirvonen Kauppatorilla spekuja myymässä 2014.

Markon ideoima ja laajasti myymä
spektroliittikoru katajapurkissa.
Purkit tekee Markon vaimo ja istut-
taa hiotut kivet hopea-aihioihin.
Kivet ovat Teuvo Tielisen kaivospii-
riltä, josta Marko vuokraa louhosta.
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sin toimivat nettisivut. Onneksi Mar-
ko oli hankkinut Ylämaalta kivivaras-
tolleen isot hallit. Isä-Jarmo puolestaan
on hankkinut kivisäilytykseen kontte-
ja, joten varastotilaa Ylämaalla riittää.

Jalokivigallerian nykyisin Markon
ylläpitämällä nettisivustolla on vain
pieni otos kaikesta myynnissä olevasta
materiaalista. Markon itse tuottamia
spektroliittinäytteitä, levyjä ja kanni-
koita, ei ole sivustolla paljoakaan. Nii-
den myynti tapahtuu asiakkaan valin-
nan mukaan ja tietysti isosta määrästä
kiviä, laatikoista suoraan.

Marko Hirvosen spektroliittilouhos
on osa Teuvo Tielisen kaivospiiriä, ku-
ten Tukesin kaivosrekistereistä selviää.
Louhintaa toteutetaan varsin perintei-
sin menetelmin poraamalla ja pienillä
räjäytyksillä. Spektroliittikiteiden irrot-
taminen anortosiittisesta kivilajista ta-
pahtuu lekoilla, meisseleillä ja puris-
tinlaitteilla. Sahoja ei ole käytetty, vaik-
ka ne olisivat hauraiden spektroliitti-
kiteiden irrotuksessa luotettavimpia.
Louhoksella ovat viime vuosina työsken-
nelleet pääasiallisesti isä-Jarmo, mutta
myös Markon kaverit kuten Vesa Ten-
hivaara ja Lauri Karrakoski. Kivimes-
suilla Markon ja Vesan myyntipöydät
ovat usein vierekkäin. Useinkaan ei

pysty sanomaan kenellä heistä on sillä
kertaa parhaimmat spektroliitit.

Marko Hirvosen liiketilojen etsintä
Helsingistä kesti muutaman vuoden.
Markon pyynnöstä lähetin hänelle kä-
velylenkeiltäni kuvia keskustan vapaa-
na olevista kiinnostavista kivijalkaliik-

keelle sopivista tiloista. Markon kritee-
rinä oli kadun kävelijöiden määrä. Täs-
tä hän aina kysyi tarkkaan. Vuosia jat-
kunut kivien torimyynti oli opettanut
Markolle kivijalkamyynnin kaupalliset
realiteetit. Yksinkertaistaen, jos ei kul-
kijoita, ei myyntiä. Aleksanterinkadun
tyhjän liiketilan Marko löysi Aleksilla
kävellessään. Loistava paikka!

Aleksin kivikaupan sisustaminen
myytävillä kivillä lattiasta kattoon al-
koi Markon perheen, Laurin, Vesan ja
tietysti tyytyväisen Jarmo-isän talkoo-
työnä marraskuun lopulla 2022. Jou-
lukuun ensimmäisenä päivänä kaikki
oli valmista ja Aleksanterinkadun ki-
vikauppa avattiin.

Spektroliittilevyjen, spektroliittikan-
nikoiden ja korujen myyntiin uusi
Aleksanterinkadun kivijalkakauppa on
mitä parhain. Jalokivigallerian laajan
kivivaraston myyntiin voi Markolla
arvioida kuluvan vuosia eli myytävää
hänellä kyllä riittää. Turistit olivat
Kauppatorilla Markon tärkein asiakas-
ryhmä. Heille Aleksanterinkadun lii-
ke on sopiva välietappi kävelymatkalla
risteilylaivoilta Kauppatorin läpi Stock-
mannille. Etelä-Suomen kiviharrasta-
jille Markon uusi kivijalkaliike on pit-
kään kaivattu käyntikohde. 

Ylämaan kaivosyrittäjät Teuvo Tielinen ja Marko Hirvonen vuonna 2019.

Upea spektroliittiyksilö Vesa Tenhivaaran
yksityiskokoelmasta. Kivi on löytynyt Mar-
ko Hirvosen louhokselta, Teuvo Tielisen kai-
vospiiriltä.

Mineralia_422_painoon.pmd 9.1.2023, 9:427



8 MINERALIA    4 / 2022

On kyllä paras uutinen vuosiin, kun
pääsee lehdessä dokumentoimaan uu-
den kivijalkakaupan avaamista Helsin-
gin keskustaan, vieläpä Aleksanterin-
kadun 36 B arvokkaaseen liiketilaan.
Marko Hirvosen liiketilan sisustami-
nen vei viikkoja ja eri vaiheet on nyt
taltioitu valokuvin. Kuvia ottivat Kari
Kinnunen ja Lauri Karrakoski.

Oma kivijalkaliike Aleksilla oli vuo-
sia Markon haave. Nyt haave toteutui.
Liiketilan sisustivat Marko perheensä
kanssa apunaan tietenkin Jarmo Hir-
vonen, Markon vaimon isä sekä Vesa
Tenhivaara ja Lauri Karrakoski. Myy-
täviä kiviä liikkeessä riittää, sillä Mar-
ko osti muutama vuosi sitten Jalokivi-
gallerian kivivarastot. Ne hänellä ovat
varastossa Ylämaalla. Spektroliittia Jar-
mo saa jatkuvasti omasta louhokses-
taan, joten turisteja kiinnostavia kiviä
tulee riittämään vuosiksi.

Liiketilan sisustaminen jatkuu vuo-
denvaihteen jälkeen. Näyteikkunan
somistusta lisätään ja uusia vitriinejä
tuodaan seinille. Marko Hirvosen
mukaan vuonna 2023 liikkeessä tul-
laan järjestämään lisäksi kivitöiden
näyttelyitä. Ensimmäiseksi on vuoros-
sa kivipuukkojen näyttely. Veikkaan
että kiviesineiden näyttelyistä voi tulla
tämän kiviliikkeen laajaa yleisöä ja toi-
vottavasti myös mediaa kiinnostava
aihepiiri. 

Teksti: Kari Kinnunen    Kuvat: Lauri Karrakoski ja Kari Kinnunen

Kivijalkakaupan pystytys Aleksille

Isä-Jarmo toi kiviä. Markon perhe tuli auttamaan. Markon perhe sisustamassa.

Lauri järjestelee myyntituotteita.

Lauri ja Vesa sisustamassa.

Marko tyytyväisenä jo.

Näyteikkuna valmiiksi sisustettuna.
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Marko suunnittelee. Vesa ja Markon appi rakentelemassa. Myyjä Helen Laas ja Marko.

Fossiileja ja mammutin syöksyhammas.

Pian avataan.

Avajaispäivä.
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Mineraliassa 4/2018 kirjoitin
Perttu Saksan Mauno Koivis-

ton Kartta-hautamuistomerkistä. Tai-
teilija Saksan viimeisin näyttely, At-
mosphere, loppuvuonna 2022 Helsin-
ki Contemporary -galleriassa oli koko-
elma isokokoisia mustavalkokuvia
Hankoniemen kallioista. Oli jännittä-
vä tunne katsoa kallion pintaa parimet-
risestä Saksan kuvataulusta kuin olisi
itse kontallaan rantakalliolla kesäyönä,
kun kivien värit muuntuvat harmaan

Teksti ja kuvat: Kari Kinnunen

Perttu Saksan valokuvanäyttely
Hankoniemen rantakallioista

sävyiksi. Oli hienoa, että taiteilija Sak-
sa on jatkanut geologian parissa. Kivi-
maailmaa sivuavia näyttelyitä oli Hel-
singissä vuonna 2022 vähemmän kuin
aiemmin.

Saksan kuvissa on samaa viehtymys-
tä Hangon rantakallioiden muotoihin
kuin kuuluisan geologin Johannes Ja-
cob Sederholmin valokuvissa. Niistä
olen kirjoittanut Mineraliassa 2/2020.
Saksaa innosti Hangon kallioiden veis-
toksellisuus. Sederholmia puolestaan

ajoi kuvaamaan rantakallioissa hyvin
erottuvat rakenteet tasaiseksi hioutu-
neessa ja kasvillisuudesta vapaassa ki-
vipinnassa. Kumpikin julkaisi samois-
ta piirteistä kirjoja ja näyttelyitä. Toi-
nen taiteen näkökulmasta, toinen kal-
lioperän geologisen historian kannal-
ta. Kumpikin tapa nähdä on yhtä oi-
kea ja kumpikin tapa voi innostaa tu-
levia kuvaajia ja geologeja uusiin löy-
töihin ja havaintoihin. 
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M

Teksti ja kuvat: Jussi Hartoma

ystisyyttä, maagi-
suutta, onnea, sitä
on tarjolla kivikau-
passa. Näin koin ai-
nakin Costa del So-

lilla, Espanjassa. Vielä runsaammin sitä
oli markkinoilla pienimuotoisessa kes-
kiaikaistapahtumassa, lapsille suunna-
tussa noitineen ja isossa viikoittaisissa
markkinatapahtumassa Fuengirolassa.
Samanlainen markkinatapahtuma on
myös Torremolinoksessa, vähän pie-
nemmässä mittakaavassa.

Mitä näistä sitten löytää. Olen tari-
noinut aikaisemminkin samasta aihees-
ta, mutta uutta on tarjolla. Fuengiro-
lan pääpostin viereen ilmestyi syksyn
aikana uusi versio aikaisemmin muu-
tamaa kilometriä kauempana olleesta
sivukaupungin Bolichesin kivijalka-
myymälästä. Se olikin pieni ja ahdas ja
sen ohi kulki kauppojen sekamelskas-
sa helposti ohi. Olin kyllä siellä käy-
nyt, kun sattumalta sen hoksasin ja tein
jopa ostoksenkin, laavanäytteen Kana-
rian saarilta.

Uusi liikepaikka olikin keskeisellä
paikalla postin vieressä ja kirkon lähel-
lä. Uudistettu kauppa oli valoisa, väl-
jästi sisustettu, selkeästi osiin jaettu.
Toisaalta kivien ja mineraalien jouk-
koon oli mielestäni mukavasti sijoitet-
tu erilaisia mineraaleihin liittyviä ko-
ruja. Nekin oli jaettu eri ryhmiin: ko-
risteeksi tarkoitetut omaksi ja onnen-
kivet omaksi ryhmäkseen. Muotia tun-
tuvat olevan pitkän kuusikulmaisen
kiteen muotoon hiotut mineraalit ja
korukivet riipuksina. Pöytäkoristeiksi
tarkoitetut ovat omassa vitriinissä.
Myös fossiilit oli ryhmitelty selkeästi.

Liikkeen nimi, Mineral Planet, oi-
keastaan paljastaa sen erikoisuuden.
Näyttävällä paikalla korkeassa lasivit-
riinissä oli meteoriittien kappaleita ja
aikanaan Ruotsin puolelle Muonion-
alustaan pudonneen rautameteoriitin
palasia. Myös kivimeteoriitin pyöreitä
palasia oli. Yllättävää oli, että liikkees-

KIVIKAUPPAA

Muonionalustan meteoriittikimpale.

Vihreää maapallon vaipan duniittikiveä harmaassa
laavassa (El Hierro).

sä olisi voinut liittyä kan-
sainväliseen meteoriittien
kerääjien The International
Meteorite Collectors Asso-
ciation (IMCA) joukkoon.
Kivi- ja mineraalinäytteitä
tämä liike hankkii useasta
maasta eri tukkumyyjiltä.
Korut, joita liike myy, ovat
oman korunvalmistajan kä-
sialaa Intiasta.

Muuallakin näkee ehkä
muoti-ilmiönä samanlaisia
koruja nyt, niin kaulakoru-
ja, rannerenkaita, riipuksia
kuin sormuksiakin. Tarjolla
kaupoissa ja markkinatis-
keillä näkee raakakiviä, mi-
neraaleja niin rumpuhiot-
tuina kuin viistehionnan jäl-
jiltä kvartsista turkoosiin.
Kidesykeröitä, laavanpalasia
ja vulkaanista lasia sekä pie-
niä fossiileja hainhampaista
ja koralleista trilobiitteihin
löytyy myös. Tuttuni laski

Trilobiitti,
pituus 20 cm.
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yhtenä lauantaina markkinoilla olevan
kahdeksan tiskiä kivikauppiaita. Joil-
lain markkinamyyjillä oli nyt erikoi-
semman näköisiä otuksia tuttujen
kanssa.

Oma joukkonsa ovat onnenkivet.
Niitä voi etsiä horoskooppimerkkinsä
mukaan tai sen mukaan mitä olotilaa
tavoittelee. Siinä sitä on mystiikkaa ja
magiaa. Onpa ennen jo esittelemäni
liikekin erikoistunut muun runsaan
kivi- ja mineraalimateriaalin lisäksi ni-
mensä Mundo Magico mukaan magi-
aan muidenkin itämaisten esineiden
kaupittelulla. Tämä liike on ollut pit-
kään Fuengirolan kirkon läheisyydes-
sä. Toinen vanhempi pieni lasikorupa-
ja Cristal Espana löytyy muutaman
korttelin päästä läheltä Dunnesin ta-
varataloa. Pariskunnan rouva tekee la-
sikoruja ja mies on perehtynyt kiviin
ja mineraaleihin.

En käy erittelemään mistä päin myy-
jiä markkinoilla on, mutta moni sanoo
olevansa marokkolainen ja kivien Ma-
rokosta. Kannattaakin vilkaista karttaa,

niin toteaa millaista vuoristoa pohjoi-
nen Afrikka on. Sieltä löytyy vaikka
mitä. Itse löysin eräältä tiskiltä munu-
aispintaista hematiittia, varmaan goet-
hiittia.

Joulun alla yhtenä iltapäivänä oli
lapsille suunnattu keskiaikaistapahtu-
ma katkaisten pääväylän. Sielläkin oli
esillä mineraalinäytteitä rumpuhiottui-
na. Onnenkiveä etsimään. 
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Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

Espanjan geologia- ja kaivosinstituu-
tin museo Madridissa on tutustumi-
sen arvoinen. Jo itse rakennus ja sen
upeat lasimaalaukset ovat näkemisen
arvoiset. Instituutti perustettiin kesäl-
lä 1849 kuningatar Elisabeth II anta-
malla asetuksella, mutta laitos muutti
nimeään useaan kertaan. Espanjan geo-
logisen ja kaivosinstituutin varsinainen
toiminta alkoi vuonna 1921. Raken-
nusprojekti saatiin valmiiksi vasta vuo-
den 1940 puolivälissä.

Instituutissa vierailuun kannattaa
varata riittävästi aikaa, koska kiviä ja
mineraaleja on talon kaikissa neljässä
kerroksessa. Espanjan eri alueiden mi-
neraalit on selkeästi esitelty omina ko-
konaisuuksinaan karttoineen ja selos-
tuksineen. Esillä on myös mineraaleja
ympäri maailmaa. Harvinaisia ja suu-
ria mineraaliyksilöitä oli paljon. Lisäksi
muun muassa fossiileista on omat esit-
telynsä. 

Osoite:
Espanjan geologia- ja kaivosinsti-

tuutti, Rios Rosas 23, 28003 Madrid.

Geominero
Madridissa
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E

Jussi Hartoma

TULIVUORTEN ESPANJA
spanjan aurinkoisella
hiekkarannalla maates-
saan ja olutta siemailles-
saan ei tule ajatelleeksi sen
maan monimuotoista ja

vaihtelevaa luontoa. Aurinkotuolissa
on leppoisa köllötellä. Tässäpä ajatte-
lemisen aihetta. Tiesitkö, että Espan-
jassa on paljon tulivuoria. Niinpä, Es-
panjan tulivuoret tulivat esille viime
syksynä, kun Kanariansaarilla La Pal-
massa alkoi kolmisen kuukautta kes-
tänyt tulivuorenpurkaus 19.9.2021.
Samalla heräsi monen mielessä kysy-
mys, että onko siellä montakin ja voi-
ko niitä purkautua useampikin? Ja
ovatko ne vain Atlantin valtamerellä

Kanariansaarilla, joissa käyneet monet
muistavat kuulleensa niistä jotain epä-
määräistä.

Itse olen ainakin kulkenut Lanzaro-
tella laavakentillä retkellä ja kaiken li-
säksi kamelikyydillä. Muistan poimi-
neeni kuuluisaa punaista laavaa jonkun
murusen mukaan. Sen jälkeen kuulin
muistakin tuliperäisistä paikoista. Sii-
näkö ne sitten olivat.

Tietoja kaivellessani Espanjan tuli-
vuori-instituutin sivuilta ja tiedostois-
ta koin yllätyksen. Espanjassa on yli
100 tulivuorta, eivätkä ne sijaitse pel-
kästään Kanariansaarilla. Sieltä löytyy
noin 40. Missä ne muut ovat? Aktiivi-
sia löytyy saarten lisäksi Kataloniasta

Geronan maakunnasta. Ja kun mukaan
lasketaan uinuvat, niin lisää löytyy
myös Andalucian ja Murcian alueilta.
Ensin mainitussa lukuisia ja jälkimmäi-
sessä yksitoista, ne sijaitsevat luonnon-
puistoissa tai oikeastaan kraaterien yh-
teyteen on syntynyt sellaisia puistoja.

La Palman saaren Cumbre Viejan
purkausta edeltävä purkaus oli vuon-
na 1971 Teneguia,  samalla saarella. Sen
jälkeenkin oli El Hierron saarella me-
renalainen purkaus tuhannen metrin
syvyydessä vuosina 2011-2012. Kana-
riansaaret ovatkin Espanjan vulkaani-
sesti aktiivisin alue. Viimeisen reilun
sadan vuoden aikana siellä on laava
purskahdellut ja tuhka tussahdellut

Lanzaroten laavanäyte. Vihreää oliviinia duniittikivessä, joka on mustan basalttilaavan nostamana noussut Maan vaipasta maanpinnalle
asti. Tyypillinen Kanariansaarten kivimatkamuisto kivinäytteenä ja myös viistekivinä. Kuva ja näyte: Jussi Hartoma
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neljä kertaa. Jo edellä mainittujen li-
säksi purkautuivat Teide Teneriffalla
vuonna 1909 ja La Palmalla San Juan
vuonna 1949. Nytkin Cumre Viejan
purkautuessa myös San Juan antoi
elonmerkkejä ja näytti, että kyllä sitä
täällä vielä osataan.

Jos mennään jonkin matkaa ajassa
taaksepäin seismologisen historian
mukaan, niin 1800-luku on Kanari-
ansaarilla hiljainen, vain Lanzarotella
oli eloa. 1700-luvulla rymisi viiteen
kertaan. Eloon heräsivät silloin muun
muassa Teneriffan Sietefuentes
ja Arenan Negras-tulivuoret.
La Palma on ollut aktiivisin,
Espanjan neljästä viimeisim-
mästä maanpäällisestä tulivuo-
renpurkauksesta on kolme ta-
pahtunut siellä. Sillä saarella
on nimetty muitakin tulivuo-
ria, kuten Tigalate ja Tengula,
joita seurattiin tarkasti viime
syksynä. Cumbre Viejan ni-
meksi on esitetty Tajogaite, ny-
kyinen nimi kuuluu oikeas-
taan luonnonpuistolle ja ny-
kyinen nimi käännettynä tar-
koittaa ”ämmän huippua”.

Mikä sitten on Kanarian-
saarten geologinen historia. 20
miljoonaa vuotta sitten Afri-
kan mannerlaatta, jolla saaret
sijaitsevat, alkoi kulkea kuu-
maa laavaa puskevan alueen yli
ja saariketju alkoi mudostua.
Ensin syntyivät Fuerteventura

ja Lanzarote ja myöhemmin vasta La
Palma ja El Hierro. Nämä nuoret, alle
kahden miljoonan ikäiset pikkusaaret,
ovat edelleen ”hotspotin” päällä ja kas-
vavat ja siksi vulkaanisesti aktiivisem-
pia. Ne ovat myös aktiivisen vulkano-
logisen seurannan alaisia.

Aikaisemmin mainittu Teneriffan
Teide on muuten maailman kolman-
neksi korkein tulivuori. Vaikka sen
purkautumisesta on kulunut jo yli sata
vuotta, pulppuaa sen uumenista kaa-
suja. Sitä pidetäänkin koko ajan pur-

kautumisvaarassa olevana ja se onkin
Euroopan neljänneksi vaarallisin tuli-
vuori Etnan, Vesuviuksen ja Santori-
nin kalderan Theran jälkeen. Olen itse
käynyt näissä paikoissa, vaikken Tei-
den huipulla.

Katalonian tulivuorialue on kym-
menien kohteiden keskus. Osa sen tu-
livuorista on määritelty aktiivisiksi,
vaikka ovatkin uinuneet pitkään. Nii-
tä on 40 ja ne sijaitsevat

 Geronan maakunnassa La Carrot-
xan alueella, niistä 38 muodostaa vul-
kaanisen luonnonpuiston. Hienoin
kohde siellä on Volcán Santa Marga-
rida, sekin on metsän peitossa ja kraa-
terissa on pieni kappeli.

Andalusian kaakkoiskulmalla sijait-
sevassa luonnonpuistossa on lukuisia
tulivuorten jäänteitä kuten Morrón de
los Genoveses ja Cerro del Fraile. Vink-
kejä näistä saa alueen mustilta rannoil-
ta. Murcian alueelta löytyy yksitoista
tulivuorta. Näihin lukeutuvat muun
muassa Cerro Negro ja Volcán de Ce-
lia. Harva niistä tietää ja ajaa helposti
ohi. Mutta siellä ne ovat.

Espanjalaiset mineraali- ja kivinäyt-
teiden myyjät eivät paljasta, mistä kau-
pan olevat laavanäytteet ovat peräisin
pelätessään löytöpaikkansa paljastuvan.
Joukosta löytyy laavakappaleita olivii-
nikiteiden päällystämänä. Itse seurasin
espanjalaisisilta tv-kanavilta syksyllä
kuukauden verran päivittäin Cumbre
Viejan eli ämmän huipun purkausra-
portteja. Tuhkapilvi nousi 7000 met-
rin korkeuteen. Laavavirtoja oli 12,
joista kolme saavutti meren ja laajensi
rantaa puolella neliökilometrillä. Laa-
va vaurioitti 3000 rakennusta ja tuho-
si puutarhoja ja 90 kilometriä maan-
teitä.

Samalla saarella on 10 tulivuorta,
joista 8 on purkautunut viimeisen 600
vuoden aikana, niiden purkausvälit
ovat olleet 24 vuodesta 237 vuoteen.
Viimeksi ollut oli pitkäkestoisin. Ei
tämä juttu kertonut kaikkea siitä, mistä
espanjalaiset ovat saaneet  luonnosta
kestää: tulvat, maanjäristykset sekä
suuret metsäpalot ja vielä Saharasta
kantautuvat hiekkamyrskyt ja talven
runsaat lumimyrskyt. Tuliko vaivaan-
tunut olo aurinkotuolissa. 

Espanjan tulivuorikartta.
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Teksti ja kuvat: Pirjo Koski
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Uhlusta vieläUhlusta vielä:
Se oli eeppinen reissu
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Y
hteisretki Tampereen Ki-
vikerhon kanssa Veh-
maan Uhluun toteutui
viimein, ja oli sitä jo odo-
tettukin. Eräs parhaista

ystävistäni, Ida, suunnisti ”Pohojan-
maalta, häjyjen valtakunnasta” meille
lounaaseen päästäkseen seikkailemaan
legendaariselle Uhlun louhokselle.
Näkeminen monen vuoden tauon
jälkeen oli sanalla sanoen hyvin rie-
mukas. Perjantai-iltana Idan kotiu-
duttua keittiömme täytti hillitön
kikatus, kun päästiin muisteloissa
oikein kunnolla vauhtiin. Lopulta
oli pakko luovuttaa ja painella sis-
konpetiin nukkumaan, tosin tai-
simme pulista vielä muutaman to-
vin ennen unijukan saapumista…
Tarkemmin sanottuna kello kävi
aamukahta, kun viimein uni voit-
ti.

Retkipäivä koitti kauniina, au-
rinkoisena ja Vehmaan merituulen
tietäen hieman kylmänä. Lähdim-
me ajamaan Vehmaalle aamupäi-
vällä ja täytyy sanoa, että mitään
ihan huikeita odotuksia ei ollut,
emme siis aavistaneet yhtään mitä
tuleman pitää. Innokkaita harras-

tajia oli lähtenyt liikkeelle ympäri Suo-
men ja ihmiset saapuivat ämpärit kil-
van kolisten Uhluun lauantaina
4.9.2022. Tiedossa olisi kivirikas päi-
vä parhaassa seurassa.

Vehmaan Uhlun louhoksella on pit-
kä historia rakennuskivilouhimona.
Uhlun louhos on toiminut 1920-lu-

vulta saakka ollen Suomen kiviteolli-
suuden omistama, nykyään Pyhäran-
talaisen Heinosen Soran isännöimä
paikka. Rakennuskiveä ei enää alueel-
la tuoteta, vaan louhoksella keskitytään
kookkaan sivukivi- eli jätekivikasan
murskaamiseen. Louhoksessa räjäytet-
tiin nelisen vuotta sitten uusi sisään-

käynti vanhan tilalle. Samalla myös
vanha, vaarallinen seinämä kook-
kaine luolineen sai tuntea vielä
kerran aniitin ja dynamiitin voi-
man aukaisten vahingossa meille
harrastajille uskomattoman sau-
man etsiä kvartsikiteitä uudesta
kalliosta. Nykyään alue on todella
tongittu ja tutkittu, mutta se on
niin valtava, ettei yhden päivän ai-
kana ehdi kuin pintaa raapia, kal-
lioseinämää riittää monta sataa
metriä ja paikasta löytyy varmasti
löydettävää ja kotiin vietävää seu-
raavat pari vuotta.

Porukkaa olikin jo mukavasti
paikalla ja kivikerholaiset hajaan-
tuivat kuka minnekin. Me kiipei-
limme hetken Idan kanssa uudella
alueella ja tuomisina oli pari ehjää
kvartsikidettä. Ida oli fluoriitin
perässä, joten päätimme käydä

Savukvartsia ja maasälpää eri muodoissa, irtonaisina lohkareina sekä seinämillä.

Savukvartsia ja maasälpää.
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Pirjo Kosken löytämiä savukvartsikiteitä.

Susanna Suonpää löysi
kaksipäisen morionikiteen.
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Ida Huolman tonkii kideonkaloa. Kuvassa yksi Idan löytämistä savukvartsikiteistä.
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vanhan louhoksen puolella nuuskimas-
sa erästä kivikasaa. Sieltä tärppäsi mil-
tei heti ja tuomisina oli kuusi kaunis-
ta, violettia, omamuotoista fluoriitti-
kidettä ja yksi sykerö. Ida huomasi
fluoriittia myös kalliossa, se oli kuva-
uksellisesti vain hirmu hankalassa pai-
kassa, mutta kuvat saatiin otettua het-
ken ähräämisen jälkeen.

Väliin pitää kuitenkin syödä, että
jaksaa ja parin tunnin kivien käänte-
lyn jälkeen tuhosimme autolla eväät ja
mietimme, missä päin valtavaa louhos-
ta kannattaisi vielä käydä katsomassa.
Eväiden jälkeen me kolme muskettiso-
turia eli Ida Huolman, Miika Hertell
ja allekirjoittanut kävelimme jätekivi-
kasalle. Noin 60 metrin korkeuteen
nousevalta kasalta on uskomaton nä-
kymä ympäristöön, Taivassalon Y-tiel-
le asti.

Kävellessäni katselin kivikkoa aja-
tuksissani, kun näin maassa jotain eri-
koista: vihreän kiteen. Räpäytin silmiä-
ni, vaan kide ei kadonnut. Mietin het-
ken, olenko teleportannut itseni Ou-
tokummun Mökkivaaraan ja maassa
pötköttää kromidiopsidi. Mitä ihmet-
tä -ajatuksin kumarruin ja nosti vihre-
än kiteen käteeni. Kaadoin sen päälle
vettä ja puhdistin hieman. Kiteen pääl-
lä oli jonkinnäköinen rautaoksidikuori,
jonka alta näkyi kauniin smaragdin
vihreää kidepintaa. Hihkaisin soturit
koolle ihmettelemään löytöä.

Hiukan paremmin tarkasteltuna
kide näytti apatiitilta, mutta myöhem-
min se osoittautui hieman kovemmak-
si. Joel Dyer lupasi ottaa onneksi tä-
män “vihreän jutun” analyysiin. Kide
on niin intensiivisen vihreä, että se on
erikoinen löytö näiltä leveysasteilta,
Epäilys kiteen laadusta onkin berylli.
Uskoisin, että saamme vastauksen ky-
symykseen vähän myöhemmin!

Vielä löytyi komea, violetti iso fluo-
riittikide kotiin vietäväksi. Sitten kello
alkoi tikuttaa kohti iltaa ja pitkä päivä
alkoi tuntua kehossa. Oli aika hyväs-
tellä paikka (ensi vuonna uudestaan!),
pakata ihmiset, työkalut ja löytyneet
mineraalit autoon ja lähteä suunnitte-
lemaan miten loppuilta vietettäisiin.

Kotimatkalla juteltiin päivän löy-
döistä, kunnes puheensorinan katkai-
si auton keulalta kuulunut “tömp
tömp”. Mitä ihmettä? Mikä se oli? Kun Tämä Pirjo Kosken löytämä vihreä mysteerikivi on menossa Joel Dyerille tutkittavaksi.

Seinämän sakkia.
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tajusimme, mikä tuon äänen oli aihe-
uttanut, repesi naurunremakka ja auto
oli pakko ajaa parkkiin umpion lepat-
taessa valtoimenaan ajoviimassa auton
keulalla sähköpiuhojen varassa... Täs-
tä tuli kummallekin mieleen vanha ja
hyvä muisto, kun allekirjoittaneen
ameriikanihmeestä putosi umpio erääl-
lä kivireissulla Mynämäen metsätielle
ja se piti korjata ilmastointiteipillä. Se
nyt vaan on niin, että hyvästä reissusta
syntyy hauskoja muistoja! Tällä kertaa
ilmastointiteippiä ei tarvittu, vaan Ida
kätevänä fiksasi auton muuten ajokun-
toon käden käänteessä ja matka saat-
toi jatkua.

Yöksi olisi tiedossa revontulia, joten
päätimme valvoa, vaikka päivä oli ol-
lut todella pitkä.  Kiviystäviä näkee niin
harvoin, että hetkistä täytyy ottaa kaik-
ki irti. Päivän tuuli oli ollut hyytävä,
joten saunoimme ja lämmittelimme
yötä varten. Hurautimme puoli yhden-
toista aikaan kytispaikalle – ehkä tyy-
likkäästi myöhässä – nimittäin hantin
puolella kuului kiljaisu “ristus notta
sielhää o repoja”, mikä taas johti sii-
hen, että meinasin innoissani kaasut-
taa koko kytispaikan risteyksen ohit-
se.

Sitten salamana auto parkkiin ja ulos
ihailemaan pohjanvalkeita. Kolme
varttia seurasimme revontulien tanssia,
kunnes tapahtui väistämätön hyydäh-
dys niin taivaalla kuin maan päälläkin,
eli oli pakko lähteä kotiin nukkumaan.
Hantin puolelta kuului kevyt kuorsa-

Uhlu-päivän päätteeksi oli hienoa katsella revontulien mahtavaa tanssia.

us, kun käänsin viimein focuksen ko-
tipihalle. Herätin uinuvan muskettiso-
turin ja raahauduimme yhdessä väsy-
neinä, mutta onnellisina siskonpetiin
nukkumaan, Ida jatkamaan unia, minä
vasta aloittelemaan.

Kiitos kaikille retkellä olleille! 

OIKAISU
Mineraliassa nro 3/2022 sivulta 10
alkavan Uhlun retkijutun kirjoitta-
jan sukunimi oli merkitty väärin.
Kyseisen jutun kirjoitti Pirjo Koski.
Kolme jutussa ollutta kuvaa (ohes-
sa) ovat Adam Zoltyn ottamia. Muut
Pirjo Kosken.

Savukvartsi- ja maasälpäkiteitä. Kuvat: Adam Zolty

Muskoviittia. Kuva: Adam Zolty
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N

J U S S I N  J O R I N A

yt käydään kuumana
energian säästämiseksi.
Mistä ja miten sääste-
tään ja miksi hintoja
nostetaan. Koskiakaan

ei voi enempää valjastaa, päinvastoin
kalaportaita rakennetaan lisää. Pahan-
ilmanlintuna olen katsonut taivaalle
kuultuani kumman uutisen: iso aurin-
gonpilkku on ilmestynyt ja se osoittaa
suoraan Äiti-Maata kohti. Pitikö nyt olla
auringonpilkkuvuosi? Mitä siitä yhdes-
tä pilkusta. Kyllä, vastahan aurinkotuu-
li vuosituhannen alussa sammutti säh-
köt Valloissa. Nyt uusi tapaus laittaisi
kaikki energiansäästöjutut uusiksi, jos
syntyy taas aurinkotuuli tai peräti
myrsky. Ei tarvita omasta takaa katkai-
simien napsuttelua. Revontuliakin on
nähty elokuusta alkaen runsaasti.

Pysytäänpä maanpinnalla. Nyt on
herätty tosissaan etsimään akkumine-
raaleja. Hommiin kaivataan panostuk-
sia. GTK on korostanut elokuussa ti-
lannetta. Akkumineraalien tarvetta li-
sää erityisesti sähköisen liikenteen,
uusiutuvan energian käytön sekä säh-
köenergian varastoinnin tarpeiden li-
sääntyminen.

Suomessa on erinomaista osaamis-
ta koko tuotantoketjuun kaivosteolli-
suudesta akkuraaka-aineiden jatkoja-
lostukseen, akkujen valmistamiseen,
käyttöön ja lataukseen liittyvään tek-
nologiaan sekä kierrätykseen. Suomella
on lisäksi etuna maailman laadukkaim-
miksi arvioidut geotietoaineistot sekä
hyvä ja vakaa toimintaympäristö.

Suomessa on hyvä mineraalipoten-
tiaali akkujen tarpeisiin. Akkumineraa-
lien osalta koboltti, nikkeli, litium ja
grafiitti ovat tärkeimpiä raaka-aineita,
ja kaikkien niiden tuotantoon on hy-
vät mahdollisuudet Suomessa. Suomi
on myös merkittävä energiamurrokses-
sa välttämättömän kuparin tuottaja.

”Suomi on ainoa EU:n maa, jossa
on merkittävää akkumineraalien kai-
vostuotantoa, jatkojalostusta ja huo-
mattavaa etsintäpotentiaalia”

Näin tiedottaa GTK, sen ja Helsin-

gin yliopiston geotieteen ja maantie-
teen osaston tutkijan mukaan.

Uusi kaivoslaki tullee kuitenkin an-
tamaan vaikkapa kunnille mahdolli-
suuden vastustaa etsintää, tutkimuk-
sia ja kaivoksen perustamista alueel-
laan. Siihenkö tyssäsi koko homma.

Se kadonnut miljardi vuottakin on
löytynyt, ei se mihinkään hävinnyt, se
vain oli sulana magmana. Mikä siihen
avaruudesta satoi, se löytyy sieltä: ti-
mantit, kullat, vesi, jos on löytyäkseen

Todisteena magmasta on ripaus siitä
Pohjois-Amerikassa, jonkun vuoren
huipulta.

Kuivuus on tämän päivän uutisten
aihe, samoin kuin ilmastonmuutos.
Vasta nyt ovat arkeologit ja antropolo-
git alkaneet käydä keskustelua geolo-
gien ja ilmastontutkijoiden kanssa,
vaikka ovat puuhanneet samanlaisten
kysymysten kimpussa omilla tahoil-
laan. Jos palataan ajassa pronssikaudelle
1250–1000 eea, niin arkeologien ky-

PUUTA PESÄÄN

Meillä syys-
kuun alussa
korkeapai-

netta ja pohja-
vesi alhaalla.

Niin näytti
ilmapuntari.
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symyksille, miksi tapahtui se mitä ta-
pahtui, geologit ovat pystyneet näyt-
tämään senaikaiset kuivuusjaksot, il-
mastonmuutoksen, Välimeren veden
pinnan laskun samoin Kuolleen me-
ren mataloitumisen. Niiden seurauk-
sena on moni kansa kadonnut histori-
an lehdiltä, mitä on selitetty sodilla ja
ryöstöretkillä. Miksi sitten merikansat
ovat lähteneet liikkeelle. Kuivuuden ja
ilmastonmuutoksen takia. Löytyy sieltä
myös maanjäristyksiä ja tulivuorenpur-
kauksiakin. Ollaanko samassa pistees-
sä: mantereet liikkuvat, syntyy pinnal-
la purkauksia.

Pronssikaudella teki aurinkokin tep-

posensa. Toisaalla seurauksena oli kui-
vuutta toisaalla tulvia. Asuinsijat ka-
tosivat: ei paikkaa majalle ei pelloille.
Ainoa mahdollisuus etsiä majapaikkaa
muualta, vaikka väkivalloin. Aukaiskaa
päivän lehti, sama juttu nyt. Kuka
muistaa, että Sahara oli viljavaa maata
samoin Niilin rannat viljavia laajem-
minkin. Pakolaisia seilaa meriä etsien
uutta asuinsijaa ja tulevaisuutta mahat
nälästä mouruten. Ei pronssikausi ol-
lut ainoa tällainen, jaksollisuutta alkaa
löytyä. Tarvitaan eri tutkimusalojen
yhteistyötä.

Uutta on se, että nyt on tuotu muu-
tosten aiheuttajien joukkoon ilmanpai-

ne. Korkean ilmanpaineen alueiden
paikoilleen jumittuminen nähdään
syynä lämpöaaltoihin ja kuivuusjaksoi-
hin.

Myös pronssikauden tapahtumien
jälkeen on avattu uusi lehti historias-
sa. Alaskassa Aleuteilla tulivuori Ok-
mokin purkaus 43 eaa oli yksi viimeis-
ten 2500 vuoden voimakkaimmista
tulivuorenpurkauksista ja vaikutti il-
mastoon maailmanlaajuisesti. Vuodet
43 ja 42 eaa olivat kylminä tänä aika-
na. Välimeren alueella olivat lämpöti-
lat useita asteita alempana keskimää-
räisistä luvuista. Epätavallinen kosteus
vaikutti viljasatoihin ja Niilin tulvien
puuttuminen täydensi tuhoa. Vaiku-
tukset johtivat myös historian kulkuun
sotineen, nimi Kleopatra etunenässä.
Eikä tässä kaikki.

Noin 8000 vuotta sitten Aleuttien
Umnakin saarella tapahtui iso tulivuo-
renpurkaus, joka hautasi alleen mui-
naista asutusta. Tuolloin saarella on
asunut ihmisiä, joiden edeltäjät ovat
aikoinaan tulleet sinne ylittämällä Be-
ringin maasillan. Oma esi-isäni pelas-
tui Amerikan puolelle päätellen suku-
tutkimuksen geeniperimätiedoista,
prosentin verran löytyi samoja geene-
jä. Viimeksi 2008 oli saarilla purkauk-
sia ja nyt on kaiken pohjalla otaksuttu
olevan suuren supertulivuoren – kal-
dera laajuudeltaan 50 kilometriä. Van-
hoja tulivuoriakin on heräilemässä,
Äiti-Maan helmoissa jytisee.

Mitä vielä voisi sattua? En mene
ennustelemaan Äiti-Maan puuhia. Vii-
meksi meni melkein kohdilleen kui-
vuus, tulvat ja hirmumyrskyt. Aurin-
komyrskystä ei sentään ole kuulunut.
Voisiko sanoa, että hiljaista myrskyn
alla. Avaruuden uutisetkin siinä ja sii-
nä. Keksivät lähettää meteoriitin pois-
suuntaamiseksi sen kylkeen tömäyk-
sen. Mutta jos on asteroidi tai komeetta
lähestymässä, niin montako rakettia
sen suunnan muuttamiseksi tarvittai-
siin? Ei ole onneksi vähään aikaan käy-
nyt vieraita lähiavaruudesta. Maail-
mankaikkeuden kokoa on sen sijaan
tähystelty ja todettu oletettua suurem-
maksi. Kyllä tässä riittää omaakin lä-
hiavaruutta ihan tarpeeksi.

Jussi Hartoma

Jussi keräilee
kiviä ja pohtii
geologiaa Aurinko-
rannikolla. Kuva:
Emma
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Mongoliassa

Teksti ja kuvat: Liisa Hertell

ETELÄ-SIPERIASSA JA MONGOLIASSA osa 4

Villihevoslauma Mongoliassa.
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Altailta kiviryhmämme matka jatkui kesäkuussa 1993 junalla Irkutskista
Ulanbatoriin. Kiertelimme Mongoliassa liki viikon ajan. Vielä tuolloin 30 vuotta
sitten turistiryhmiä Suomesta ei Mongoliassa juuri ollut nähty, joten meidät
otettiin ilolla ja uteliaisuudella vastaan. Kaikki mongolialaiset, joiden kanssa
olimme matkan aikana tekemisissä, olivat yhtä hymyä.

Ulanbatorissa ryhmällemme järjestettiin jopa yksityinen kurkkulauluesitys,
jonka yhteydessä meitä haastateltiin suorassa lähetyksessä Mongolian radioon.

Gobin autiomaan laidalta etsimme fluoriittia ja savukvartsia villihevoslauman
vilistäessä ohitsemme. Myös vuohet ja jakkihärät pääsivät myöhemmin kameran
tähtäimeen, samoin karvanlähtövaiheessa ollut kameli. Meikäläinen ratsasti
ensimmäistä kertaa elämässään Mongoliassa. Siitä jäi sellainen kipinä
kotiin vietäväksi, että matkan jälkeen oli heti mentävä ratsastuskouluun.
Gobin alueella liikuimme myös dinosaurusten jalanjäljillä.

Savukvartsisykerö Mongoliasta. Löytäjä Liisa Hertell
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Löysimme paljon savukvartsia Gobi autiomaan läheisyydestä.

Hevospaimenia lähellä savukvartsipaikkaa. He pysähtyivät uteliaina katsomaan meitä muukalaisia. Lapset totutetaan hevospaimeneen jo
pienestä pitäen, nuorimmainen on isänsä sylissä takavasemmalla. Mongolianhevonen on Mongoliasta kotoisin oleva hevosrotu, jonka sano-
taan Tsingis-kaanin ajoista asti säilyneen lähes samanlaisena.

Kysyin (näyttämällä kameraa)
eräältä hevosensa kanssa katso-
maan tulleelta pikkupojalta, että
saanko ottaa hänestä kuvan kun
hän ratsastaa. Nyökkäsi ja kuvat
tuli otettua, mutta poika alkoi
minulle viittoilla, että tänne nyt,
hevosen selkään! Pudistin päätä-
ni, ei, en minä ole ikinä ratsasta-
nut. Aloin itse sitten viittoilla
melko kaukana olleelle Pitkäsen
Marjalle, että tule sinä kun osaat,
tänne kohteliaisuudesta ratsasta-
maan minun puolestani, ettei
poika loukkaannu. No, Marja
tuli ja ratsasti, mutta sanoi ehdok-
si, että kyllä minun on ratsastet-
tava myös. Niin tuli tehtyä, oli-
han se hieno kokemus. Valoku-
vaa siitä ei ole, mutta muutamal-
le videolle, joita matkan jälkeen
sain, se ratsastus otettiin.

Pitkäsen Marja ratsailla. Mongolialainen satula on taidokkaasti tehty, siinä on edessä tappi josta
voi pitää kiinni. Marjan jälkeen ratsastin itsekin - ensi kertaa Mongoliassa ja eläissäni.

Mineralia_422_painoon.pmd 9.1.2023, 9:4228



29MINERALIA    4 / 2022

Tarbosaurukseksi nimetty dinosauruslaji on elänyt ainoastaan Etelä-Mongoliassa, Gobin
autiomaan alueella 70 miljoonaa vuotta sitten. Tutustuimme siellä rakenteilla olevaan “di-
nosauruspuistoon”, jossa oli betonisia Tarbosauruksia. Ulanbatorin museossa, jossa matkal-
lamme myös kävimme, on esillä Tarbosauruksen luuranko, joka löydettiin vuonna 1948
Etelä-Mongoliasta. Luurangolla on pituutta 10 metriä, pää on metrin pituinen.

TARBOSAURUS
Tarbosaurus oli Tyrannosauridaen hei-
moon kuuluva teropodisuku, joka ku-
koisti Aasiassa 70–65 miljoonaa vuotta
sitten myöhäisellä liitukaudella. Suurin
osa Tarbosauruksen fossiileista on kaivet-
tu Nemegtin muodostelmasta Gobin
autiomaasta, Etelä-Mongoliasta.

Tarbosaurus oli yksi suurimmista
tyrannosaurideista. Suurimmat yksilöt

Rakenteilla olevan dinosauruspuiston alueella lapset myivät meille tällaisia kiveen kaiver-
rettuja viitisen sentin korkuisia dinosaurusvauvoja, Tarbosauruksia. Kiveen kaiverrettuja
dinoja ei ollut tarjolla kovinkaan montaa. Niitä olisimme ostaneet enemmänkin.

olivat 10–12 metriä pitkiä ja viitisen
metriä korkeita. Sillä oli pienet, kaksi-
varpaiset eturaajat, jotka olivat ruu-
miinkokoon nähden pienimmät koko
Tyrannosauridaen heimossa. Kolmi-
varpaiset kannatteluraajat taasen olivat
pitkät ja vankat. Raskas häntä toimi
vastapainona suurelle päälle ja torsolle
asettaen eläimen painopisteen lantiol-

le. Hampaita Tarbosauruksella oli 60–
64, pisimmät yläleuassa.

On löydetty Tarbosauruksen kallo,
jolla on pituutta 1,3 metriä. Kallon
takaosan kapeuden vuoksi sen silmät
eivät osoittaneet suoraan eteenpäin,
joten on arveltu, ettei sillä ole ollut bi-
nokulaarista näköä. Kallon suuret au-
kot tekivät siitä kevyemmän.

Piirros Ulanbatorin eläintieteellisen muse-
on esitteestä, jossa kerrotaan mongolian kie-
lellä Tarbosauruksesta ja sen löytymisestä.

Mineralia_422_painoon.pmd 9.1.2023, 9:4229



30 MINERALIA    4 / 2022

Tämä valtavan suuri “kilpikonnakivi” on muotoutunut aikojen saatossa, kun Mongolian tuulet ovat irrottaneet kivestä kaiken pehmeän
aineksen ja vain tiivis graniitti on jäänyt jäljelle. Kilpikonnakivi oli suosittu aihe muun muassa akvarellimaalareille. Maalauksia myytiin
matkamuistoiksi.

Ulanbatorissa tutustuimme suuren torin laidalla olevaan
kivimuseoon (yläkuva) ja eläintieteelliseen museoon.

Armstrongiittia ja mongoliittia museon kokoelmassa. Mongolialaista fluoriittia.
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Mongolialainen musta akaatti.

Mongolian geologinen kartta 1990-luvun esitteestä. Suomennokset Liisa Hertell

Opastettu kierros ryhmällemme on alkamas-
sa. Varsinkin kivimuseon jättikokoiset kvart-
sikiteet herättivät huomiota.

Myöhemmin tutustuimme opastetulla kierrok-
sella myös eläintieteelliseen museoon, jossa
Tarbosauruksen vuonna 1948 Gobin autio-
masta löytynyt luuranko oli esillä.

Ostettu mongolialainen akaattipallo.
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Kävelykierroksella kaupungilla huo-
masimme, että Ulanbatorissa esitetään
Tsaikovskin Joutsenlampi-balettia. Sitä
emme ehtineet mennä katsomaan,
vaan ryhmällemme oli järjestetty teat-
terissa yksityisnäytöksenä mongoli-
alaista kurkkulaulua. Todella hieno ja
harvinainen esitys. Esityksen jälkeen
meitä haastateltiin suorassa radiolähe-
tyksessä. 1990-luvun alkupuolella suo-
malaisen ryhmän vierailu Monoliassa
oli ainutlaatuista ja uutisoinnin arvois-
ta radiossa.

Koska meillä kellään ei ollut yhtään
tögröttejä, mongolialaista rahaa, seu-

Jurtan isäntä oli pukeutunut samoin kuin jo toistasataa vuotta aiemmin Mannerheimin
Aasian-retkillä ottamien kuvien mukaan Mongoliassa pukeuduttiin. Asuste on paimento-
laiselle hyvin käytännöllinen, olennaista puvussa ovat ylipitkät hihat. Ne on helppo hyisellä
kelillä vetää suoraksi lämmittämään käsiä.

raavana päivänä lähdettäessä bussilla
uuteen tutustumiskohteeseen paimen-
tolaisten pariin, etsittiin ensin rahan-
vaihtopaikka, jossa saatiin vaihdettua
dollareita tögrötteihin. Sittemmin tuli
todettua, että paljon tögröttejä ei mat-
kan aikana saatu kulumaan. Ulanba-
torin torikioskista toki tögröteillä sai
ostettua mongolialaista tiikerikaljaa.
Tavarataloissa kävi jopa visakortti.

Ruokailimme Gobin autiomaan lai-
dalla jurtassa. Tarjolla oli mongolialai-
seen tapaan koko päivän kuumien ki-
vien välissä kypsytettyä lammasta. Jo-
kainen otti omin kätösin tarjoiluvadista
omalle peltialustalleen lihakimpaleen.
Lihat olivat kiinni luissa. Kimpaletta
tuli paimentolaiseen tapaan kaluta

Meillä oli rahamies matkassa. Ekonomi Pek-
ka Salonen kävi vaihtamassa dollareitaan
muutamaan tögröttiin.
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hampailla. Ruokailuvälineitä ei ollut.
Meikäläisellä oli sentään oma puukko
vyöllä, nyt sille tuli käyttöä ja kelpasi
lainaksi muillekin. Juomaksi oli tarjolla
kuumaa lihalientä ja jälkiruuaksi sisäl-
myksiä, paimentolaisten itse arvosta-
maa ruokaa. Oli munuaista, sydäntä,
lampaansuoliin tehtyä makkaraa jne.
Kohteliaisuussyistä oli hyvä ottaa aina-
kin jotakin. Itse otin pari pientä ryy-
neillä täytettyä suolenpätkää. Eräs mat-
kalaisistamme, helsinkiläinen toimitta-
jatyttö, ei pystynyt ottamaan osaa tä-
hän tarjoilukierrokseen. 

Kun pysähdyimme valokuvaamaan kamelia,
poimin maasta tämän nyrkinkokoisen irto-
kiven, josta tuli “kamelijaspis”.

Myös jakkihärkiä oli päästävä kuvaamaan.

Mongolian maaseutulähiö.

Eräässä kivityöpajassa miehet esittelivät meille ylpeänä kivestä hiottuja nuuskapulloja. Kos-
ka emme ymmärtäneet niiden päälle yhtään, jotkut jopa arvelivat niitä hajuvesipulloiksi,
ne jäivät ostamatta. Pajan isännät olivat pettyneitä.

Viimeisimpiä tutustumiskohteitamme oli budhalaistemppeli.
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K I V I K E R H O N  T A P A H T U M I A  L O P P U V U O N N A  2 0 2 2

Tiistaina 25. lokakuuta 2022 pieni ryh-
mä Gofore-yrityksen työntekijöitä tuli
pajalle tykypäivänsä merkeissä kokei-
lemaan kivenhiontaa. Kivityöskentely
oli ennestään heille tuntematon alue.
Työt aloitettiin Jukka-Pekka Lehtisen
opastuksella. Aluksi kukin valitsi itsel-
leen mieluisalta vaikuttavan kiven, joka
aihion sahauksesta lähtien työstettiin
pyöröhiontaiseksi (cabochon).

Gofore Oyj on tamperelaislähtöi-
nen, digitaalisten palveluiden suunnit-
teluun ja valmistukseen erikoistunut
pörssiyhtiö, jonka liikevaihto vuonna
2021 oli 104,5 miljoonaa. Työnteki-
jöiden määrä vuonna 2022 oli 1126.

Goforelaisia pajalla

Kukin tytöistä, Ulriikka Gibshon,
Meri Turunen, Mona Ryhänen ja Anu
Malm saivat kolmessa tunnissa kiven-
sä valmiiksi kiillotuksineen päivineen.
He kokivat kiventyöstön rentouttava-
na, koska se vei huomion pois kaikes-
ta arkipäiväisestä. Käsillä tekeminen oli
erinomaista vastapainoa heidän digi-
taaliselle työlleen Goforessa.

Kivenhionnassa erityisesti näköais-
ti on tarpeen, jotta pystyy hahmotta-
maan hiottavana olevan kohteensa kol-
miulotteisesti. Valmiit työt ja kiven raakapaloja: tiikerinsilmä, afganistanilainen sodaliitti, epidootti ja

Hondurasin sodaliitti.

Goforen tytöt vasemmalta alkaen: Ulriikka Gibshon, Meri Turunen, Mona Ryhänen ja Anu
Malm. Taustalla Jukka-Pekka Lehtinen.

Anu Malm valitsi hiottavakseen tiikerinsil-
mä-kiven. Hän ei tehnyt siitä pyöröhiontais-
ta vaan kissanpäätä muistuttavan. Anu ker-
toi, että hänellä itsellään on tiikeriraitai-
nen kissa.

Tarkastelussa Mona Ryhäsen kivi.

Teksti ja kuvat: LH
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Kivimurskeen tekoa
Eräänä lokakuisena lauantaina kivipajallam-
me oli esittelytilaisuus kivimurskeiden val-
mistamisesta mineraalimaalauskäyttöön.
Mursketta syntyy kahdella tapaa, sähköavus-
teisesti tai pelkkää lihasvoimaa käyttäen.
Pajaisäntä Jukka-Pekka Lehtinen näytti kuin-
ka kivenkappaleita murskataan porakoneel-
la metallisessa lieriössä.

Morttelissa kivien murskaamiseen tarvi-
taan käsivoimaa. Aida Santos-Henttu innos-
tui hiertämään morttelissa Vuosaaren punais-
ta marmoria. Ei marmorikaan, vaikkei ko-
vaa kiveä ole, ihan helposti antautunut mu-
rentumaan. Lopputuloksena Aidalla oli kau-
nista vaaleanpunaista marmoria eri karkeuk-
siin seulottuna.

Murskatut kivet seulottiin usean päällek-
käin olevan seulan läpi eri karkeusluokkiin.
Kivimurskeen väri on sitä voimakkaampi
mitä karkeampaa se on.

Teksti ja kuvat: LH

Luumäen savukvartsia, tummaa ja vaaleaa, rautamorttelissa murskattuna ja neljään
eri karkeuteen seulottuna. Alarivin murskeet on tehty tummasta savukvartsista, ylä-
rivin vaaleammasta. Murskeiden karkeudet suurimmasta pienimpään: 2,0; 0,7; 0,5
ja 0,25. Näytelaatikot 4 x 4 cm. Hieman yllätti, että savukvartsissa hienoimmista
karkeuksista tulee noinkin tummaa.

Aida murskaa morttelilla Vuosaaren marmoria ja valmista tuli. Murskattaessa on
syytä pitää muovipussi morttelin ympärillä, etteivät kivenmurut pääse lentelemään
ympäriinsä.

Messinkisiä koeseuloja, halkaisija 25 cm.

Messuja Lahdessa
Tampereen Kivikerho oli
omana osastonaan mukana
Lahden kivimessuilla 5. ja 6.
marraskuuta 2022. Messut
järjestettiin Lahden messuhal-
lissa. Samaan aikaan messukä-
vijöillä oli mahdollisuus tutus-
tua messuhallissa myös kol-
miin muihin messuihin: Kä-
tevä-, Tekevä- ja Hetkimessu-
hin. Kivimessujen järjestelyis-

tä vastasi Lahden Kivikerho ry.
Tampereen kerhon pöydän ta-
kana Jukka-Pekka Lehtinen ja
Martti Mäkelä.

Tampereen Kivikerho on
mukaa myös seuraavilla Lah-
den kiviessuilla, jotka järjeste-
tään 25. ja 26 maaliskuuta
2023 Jokimaan ravikeskukses-
sa. Messut järjestää  Lahden
Kivi- ja Koruharrastajat ry.
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Tarjolla on runsaastiTarjolla on runsaastiTarjolla on runsaastiTarjolla on runsaastiTarjolla on runsaasti
tuotteita ammatti-tuotteita ammatti-tuotteita ammatti-tuotteita ammatti-tuotteita ammatti-
taitoisten myyjientaitoisten myyjientaitoisten myyjientaitoisten myyjientaitoisten myyjien
valikoimista.valikoimista.valikoimista.valikoimista.valikoimista.
Tule täydentämäänTule täydentämäänTule täydentämäänTule täydentämäänTule täydentämään
työkalu- ja tarvike-työkalu- ja tarvike-työkalu- ja tarvike-työkalu- ja tarvike-työkalu- ja tarvike-
varastoasi. Tapaavarastoasi. Tapaavarastoasi. Tapaavarastoasi. Tapaavarastoasi. Tapaa
ammattilaisia ja hankiammattilaisia ja hankiammattilaisia ja hankiammattilaisia ja hankiammattilaisia ja hanki
uusia upeita kiviäuusia upeita kiviäuusia upeita kiviäuusia upeita kiviäuusia upeita kiviä
kokoelmaasi.kokoelmaasi.kokoelmaasi.kokoelmaasi.kokoelmaasi.

Rakkaudesta kiviin
KIVI- JA KORUMESSUT

25.–26.3.2023

Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry
lahden.kiviharrastajat@gmail.com    https://www.kivikerho.fi
Seuraa Facebookissa ja Instagramissa @lahdenkiviharrastajat

Lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16Lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16Lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16Lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16Lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16
Jokimaan Ravikeskus, Jokimaankatu 6,Jokimaan Ravikeskus, Jokimaankatu 6,Jokimaan Ravikeskus, Jokimaankatu 6,Jokimaan Ravikeskus, Jokimaankatu 6,Jokimaan Ravikeskus, Jokimaankatu 6,

15700 Lahti15700 Lahti15700 Lahti15700 Lahti15700 Lahti

Kivi- ja Korumessut jälleen Jokimaalla.Kivi- ja Korumessut jälleen Jokimaalla.Kivi- ja Korumessut jälleen Jokimaalla.Kivi- ja Korumessut jälleen Jokimaalla.Kivi- ja Korumessut jälleen Jokimaalla.
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