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Päätoimittajalta
Ankara lumitalvi on yhtäkkiä ryöpsähtänyt 

kevääksi. Lumet ovat sulaneet lähes silmissä 
ja muuttolinnut tekevät tuloaan. Kansannäyte-
toimiston talviaika on myös vaihtumassa vilk-
kaaseen kesäsesonkiin.  Näytepakettien mää-
rä kasvaa vähitellen sitä mukaan kun kevät 
etenee, odotamme vilkasta näytekesää.

Viime vuonna näytteitä otettiin vastaan 
yhteensä 6 662  kappaletta, niistä analysoitiin 
36,5 % . Näytemäärä on muutamia satoja pie-
nempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtunee 
aikaisin tulleesta talvesta. Näytelajisto nou-
dattaa perinteistä valikoimaa. Kulta-, kupari-,  
sinkki-, nikkeli- ja palladiumpitoisia näytteitä 
tuli lähes yhtä paljon. Joukossa hyvinkin mie-
lenkiintoisia näytteitä läntisestä ja pohjoisesta 
Suomesta.  Alueellisesti kansannäytetoimis-
toon saapuvat näytteiden löytöpaikat jakau-
tuivat varsin laajalle alueelle, pääpaino jakau-
massa on Etelä- ja Länsi-Suomessa. 

Ilahduttava tulos oli myös runsas uusien 
lähettäjien määrä. Kansannäytetoimistoon 
saapui kivinäytteitä kaikkiaan 700 uudelta 
lähettäjältä. Toivottavasti innostus hyötyhar-
rastukseen säilyy ja tieto menee eteenpäin 
tuoden toimintaan lisää kivistä kiinnostuneita 
harrastajia. Kansannäytetoimisto omalta osal-
taan levittää tietoa harrastuksesta ensi kesän 
yleisötapahtumissa ja kivimessuilla. Mahdolli-
suuksien mukaan järjestetään myös kivikou-
lutuksia ja paikallisia retkiä.

Kaivoslakiuudistus on aiheuttanut kysy-
myksiä kiviharrastukseen kohdistuvista vai-
kutuksista. Lakiehdotus on menossa edus-
kunnan käsittelyyn syksyllä ja päätös siitä 
saataneen vuoden loppuun mennessä. Eh-
dotuksessa kansannäytetoimintaan vaikutta-
via merkittäviä muutoksia ei ole. Näytteitä voi 
etsiä entiseen malliin.

Kiviharrastuksen tärkeydestä ja arvos-
tuksesta on ollut osoituksena Renlundin sää-
tiön malminetsintäharrastusta tukeva apu-
raha, joka jaetaan hakemusten perusteella. 
Apurahan kokonaissumma on noin 5 000 eu-
roa, joka jakautuu eri hakijoiden kesken. Vii-
me vuoden hakijoista kaikki saivat apurahan. 
Myös tänä vuonna apuraha on entiseen mal-
liin haettavana. 

Omiaan harrastukseen kohdistuvaa mie-
lenkiintoa ovat lisäämään viimeaikaiset use-
at positiiviset uutiset kaivosrintamalta. Uutta 
teollisuutta on tulossa varsinkin Pohjois- ja Itä-
Suomeen. Keivitsan ja Pampalon esiintymien 
tuotantoon alkamassa ja monet muut ovat jo 
pitkällä valmisteluissaan. Uusien työpaikkojen 
myötä myös kansannäyteharrastuksen hyöty 
ja merkitys kirkastuvat.

Aktiivista ja tuottoisaa kivikesää kaikille, 
odotamme innokkaasti näytteitänne.
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Tärkein mineraali maailmassa 

Syynä saattoi olla silloinen työpaikka 
Kemira Oy:n Siilinjärven apatiittikaivoksen 
kaivosgeologina. Koska kyseessä oli selvä 
kotiinpäin veto eikä kysymyksen asettelus-
sakaan ollut juuri mieltä, päätti kirjoittaja 
unohtaa moiset pohdinnat ja keskittyä tär-
keämpiin asioihin. Mutta itse asiassa apa-
tiitti on kuitenkin erittäin tärkeä mineraali.

Siilinjärven kaivos on ollut yhtäjak-
soisessa tuotannossa jo kolmekymmen-
tä vuotta. Ensimmäinen rikaste-erä tu-
li vaahdotuskennoista ulos 28.12.1979. 
Tuolloin suunniteltu vuosituotanto oli 
250 000 tonnia apatiittirikastetta, mutta jo 

ensimmäisen vuoden aikana yhtiön johto 
teki päätöksen tuotannon kaksinkertais-
tamiseksi 500 000 tonniin vuoteen 1982 
mennessä. Useiden avolouhoksen ja rikas-
tamon laajennusten jälkeen apatiitin vuosi-
tuotanto on ollut noin 850 000 tonnia, tä-
män saamiseksi tarvitaan n. 9,5 miljoonan 
malmitonnin vuotuinen louhinta. Suomen 
valtio myi omistuksensa Kemira Oyj:n lan-
noiteliiketoiminnasta norjalaiselle Yara In-
ternationalille vuonna 2007. Uuden omis-
tajan tavoitteena on nostaa lähitulevaisuu-
dessa rikastetuotanto täyteen miljoonaan 
vuositonniin. 

Siilinjärven apatiittikaivoksen eteläpäätä. Kuva Mauri Niemelä, GTK.

Kirjoittaja pohti tuollaista asiaa 1980-luvun alussa ja päätyi mielestään syväl-
lisen pohdinnan jälkeen apatiittiin. 

Tapio Kuivasaari, GTK



Kun kyseessä on Suomen suurin kaivos, 
on hyvä antaa joitain lukuja. Apatiitin si-
sältävää karbonatiittia esiintyy 16 km mat-
kalla, joskaan esiintymä ei ole yhtenäinen, 
suurimmillaan leveyttä on n. 700 m.  Esiin-
tymä jatkuu alaspäin ainakin 800 m syvyy-
teen, tähän päätettiin syvin kairanreikä. 
Pitoisuudeltaan kyseessä on maailman 
köyhin tuotannossa oleva apatiittikaivos. 
Toisaalta alhaista pitoisuutta kompensoi 
vain parin kilometrin päässä oleva lannoi-
tetehdas, täällä apatiitti jalostetaan osin 
fosforilannoitteeksi, osin elintarvikefosfaa-
tiksi. Syvin kohta avolouhoksesta on nyt n. 
180 m maanpinnan alapuolella ja lopulli-
nen syvyys tullee olemaan 230 m, eli 130 m 
merenpinnan alapuolella. Jäljellä on n. 150 
miljoonaa tonnia apatiittikiveä eli noin 15 
vuoden tuotantoa vastaava määrä.  

Entä esiintymän löytyminen. Ensim-
mäinen viite kivilajista, joka myöhemmin 
tultiin tuntemaan Siilinjärven karbonatiit-
tina, saatiin kesäkuussa 1950, pian 50 vuot-
ta sitten. Tuolloin Geologiseen tutkimus-
laitokseen tuli opiskelija Jorma Hakalan 
lähettämä kansannäyte, jonka alustavasti 
todettiin olevan kalkkikiveä. Kansannäy-
telomakkeen mukaan löytöpaikka sijaitsi 
5,5 km Siilinjärven asemalta, Juankosken 
rautatietyömaalla, Särkilammen pohjois-
päässä olevassa kallioleikkauksessa. Haka-
lan lähettämän näytteen on myöhemmissä 
tutkimuksissa todettu olevan peräisin apa-
tiittiesiintymän länsireunalta. Kaivoksen 
perustamiseen johtavasta löydöstä Jorma 
Hakalalle myönnettiin v. 1974 20 000 mk 
palkkio (17 000  €). 

Syy, mikä tekee apatiitista ”erittäin tär-
keän mineraalin” on,  että se on ainoa mer-
kittävä fosforia sisältävä mineraali. Eikä 
fosforia voida korvata millään muulla ki-
vennäisaineella. Oikeastaan apatiitti on kol-
men eri mineraalin muodostama ryhmä, 
jonka koostumus on Ca5(PO4)3 (OH,F,Cl). 
Nimi riippuu siitä, onko hilassa enemmis-
tönä hydroksyyliryhmä (OH), fluori vai 
kloori. Esimerkiksi Siilinjärven apatiitti 
on varsinaisesti fluoriapatiittia, onneksi 
näin, sillä klooriapatiitti olisi aggressiivi-
sen kloorin vuoksi hankala käsiteltävä jos 
siitä pyritään tekemään fosfaattilannoitetta. 
Apatiitti on siis yleisin luonnossa esiintyvä 
fosforimineraali, jota löytyy lähes kaikista 
kivilajeista, kimberliiteistä graniitteihin ja 
gneisseihin, yleensä varsin vähäisissä mää-
rin, mutta kumminkin. Magmasyntyisistä 
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Siilinjärven kaivoksen kookkaita apatiittikiteitä söviittisessä (kalsiittisessa) perusmassassa. Mineraalin 
pehmeys ja tässä tapauksessa rikkonaisuuskin vähentävät sen arvoa korukivenä.  
Kuva Tapio Kuivasaari, GTK

Fosforia elimistöön saadaan riittävästi 
normaaleista elintarvikkeista ilman eril-
lisiä lisäravinteita. Tosin jotkin sairaudet 
voivat aiheuttavat veressä puutetilan, joka 
ilmenee hermojen ja lihasten toimintahäi-
riöinä. Voimaperäinen viinan käyttö voi 
johtaa myös kyseiseen puutostilaan ja alan 
harrastajien olisi syytä ottaa ruokavali-
oonsa paljon fosforia sisältäviä elintarvik-
keita kuten vähärasvaista sulatejuustoa ja 
vehnän leseitä tai alkioita sekä rasvatonta 
maitojauhetta.

Eri yhteyksissä on ollut huolestumista 
maailman fosfaattivarantojen riittävyydes-
tä voimakkaan väestönkasvun seuraukse-
na. Jos maailman väestön määrä nyt on 6,5 
Mrd, niin 2020 se eri skenaarioiden mu-
kaan voi olla välillä 8-7 Mrd. Edes nykyistä 
väestömäärää ei voitaisi ruokkia ilman voi-
maperäistä, keinolannoitteisiin perustuvaa 
maataloutta. Maailman apatiittirikasteen 
tuotanto v. 2007 oli 147 miljoonaa tonnia ja 
vastaavasti tiedossa olevat tai todennäköi-
sinä pidetyt varannot 18 miljardia tonnia. 
Nykyisen kulutuksen vauhdilla ne riittäi-
sivät 120 vuodeksi. Vastaavasti yleisimmät 
arviot vaihtelevat 50 – 130 vuoteen. 

kivistä sitä tavataan eniten eräissä karbona-
tiiteissa (Siilinjärvi, Sokli Savukoskella) ja 
alkalikivissä (Kuolan niemimaan alkaliki-
vet). Tärkeimmät kaupalliset apatiitin läh-
teet ovat kuitenkin sedimenttisyntyiset fos-
foriitit joita esiintyy mm. Pohjois-Afrikas-
sa, Lähi-idässä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Fosfori tulee luonnon kiertoon apa-
tiittia sisältävän kiven rapautuessa. Vaikka 
apatiitti on erittäin niukkaliukoinen, siitä 
vapautuu ajan myötä fosfaatti-ioneja, jotka 
vesiliukoisina ovat kasvien juurien käytet-
tävissä. Fosforilannoitteissa tuota luonnon 
rapautumista nopeutetaan tekemällä lan-
noite valmiiksi helppoliukoiseen muotoon. 

Fosforiyhdisteet ovat oleellisen tärkeitä 
elämälle ja niitä on kaikissa eliöissä osal-
listuen energia-aineenvaihduntaan ja hap-
po-emästasapainon säätelyyn.  Kalsiumin 
jälkeen fosfori on kehon toiseksi yleisin 
kivennäisaine, yhdessä nämä tärkeät ra-
vinteet muodostavat luuston, jonka varassa 
me pidämme itseämme kasassa. Noin 85 % 
kehossa olevasta fosforista on luustossa ja 
hampaissa, apatiitin ollessa luuston tärkein 
epäorgaaninen ainesosa.  Lisäksi fosforia 
löytyy ihmiskehon (ja kaiken elollisen) so-
luista kuten myös DNA:sta ja RNA:sta. 
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1900-luvulla toimineista metallimalmi-
kaivoksista jopa puolet on löydetty kansan-
näytteiden avulla. Outokummun kaivok-
sen kaltaiset menestystarinat ovat saaneet 
alkunsa kansalaisten lähettämistä kivinäyt-
teistä. Kansannäytetoiminnan tarina on 
kirjoitettu historiaan, mutta miten tarina 
jatkuu tänään?

Kansannäytetoiminnan tuloksia koo-
taan parhaillaan yksiin kansiin raportin 
muotoon. Raportissa selvitetään kansan-
näytteiden merkitystä raaka-ainevarojen 
kartoituksessa ja tutkimuksessa metallisten 
malmien, teollisuusmineraalien, koru- ja 
luonnonkivien kannalta. Vuosikymmenten 
aikana kertynyt mittava kansannäytetie-
dosto on verrattavissa GTK:n kartoitusoh-
jelmien tuloksiin. Löytyneiden tutkimus-
aiheiden ja laajan kansannäytetiedoston 
lisäksi kansannäytetoiminnan tuloksia ovat 
kiviharrastajien kasvava määrä, kansalai-
sille suunnattu opetus ja koulutustoiminta 
sekä siihen liittyvät oheismateriaalit. 

Raportissa on tutkittu historiallisten 
tietojen lisäksi myös viimeaikaisia tulok-
sia. Taulukkoon on listattu  39 kpl GTK:n 
2000-luvulla raportoimaa tutkimuskohdet-
ta, jotka on löydetty kansannäytteen avulla. 
Taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa 
on aiheesta tehdyn raportin numero. Ra-
porteissa kerrotaan alueella tehdystä tut-
kimuksista ja tutkimusten lopputuloksista. 
Raportit ovat kaikkien saatavilla GTK:n 
raporttitietokannasta: www.gtk.fi/geotieto/
viitetiedot/Rapgeo.html (syötä raportin nu-
mero täydellisenä vapaatekstihaku-kent-
tään) tai GTK:n kirjastoista.

Kansannäytetoiminnan tulevaisuuden 
tavoitteena on näytteiden laadun edelleen 
parantaminen ja monipuolistaminen sekä 
harrastajien ohjaaminen uusille mielen-
kiintoisille etsintäalueille. Tätä on edesau-
tettu lisäämällä eri malmimineraaleja kos-
kevaa informaatiota, koulutuksilla ja uusil-
la karttapalveluilla, joiden avulla etsijä voi 
tarkistaa millä alueilla tutkimuksia on tehty 
jo aiemmin ja kohdistaa etsintänsä uusille 
potentiaalisille alueille.  

Sopiva työkalu tähän tarkoitukseen on 
www.geo.fi sivuston Active Map Explorer 

Malmipotentiaaliset alueet Suomessa

Kansannäytetoiminnan tuloksia ja suuntaviivoja

-palvelu. Apua voi pyytää myös kansan-
näytetoimistosta, jossa voimme tilauksesta 
valmistaa kartan toivotulta etsintäalueelta 
halutuilla geologisilla taustatiedoilla va-
rustettuna. Kartalle voidaan laittaa esimer-
kiksi maastossa tarkastetut kansannäytteet 

yhdessä varaus- ja valtaustilanteen kanssa 
toivotulta alueelta Oheisessa kartassa on 
kuvattu maamme malmipotentiaaliset alu-
eet, joiden tuntemuksesta on hyötyä metal-
listen malmien etsinnässä. 

Soili Mattila, GTK

Kansannäytteiden merkitys maamme
malminetsinnälle ja taloudelle on 
suuri. 



Uutisia ja tapahtumia

Renlundin Säätiön apurahat ovat ki-
viharrastajien haettavissa viimevuotiseen 
malliin. Apurahojen kokonaissumma on 
5 000 €, joka jaetaan hakemusten perus-
teella. Hakemukset toimitetaan syyskuun 
loppuun mennessä osoitteeseen Geolo-
gian tutkimuskeskus, Jari Nenonen,  PL 
1237, 70211 Kuopio tai sähköpostilla 
osoitteeseen jari.nenonen@gtk.fi. Ha-
kemuslomakkeita saa em. osoitteesta tai 
kansannäytetoimistosta.

Kansannäytetoiminta on mukana 
vuoden aikana kivimessuilla tai yleisöta-
pahtumissa. Meidät voi tavata Outokum-
mussa 24.-25.7., Lakeuden kivimessuilla 
Kurikassa 23.-24.10. ja Tampereen kivi-
messuilla 19.-21.11., Farmari  Suomen 
Maatalousnäyttelyssä 2010 Mikkelissä 
29.7.-1.8. ja Lapin erämessuilla Rova-
niemellä 13.-16.5.

Ajankohtaisia kulta- ja kaivoskuu-
lumisia Kultaseminaarissa Viljakkalas-
sa 14.5.2010 klo 13.00 alkaen Haverin 
kultakaivosmuseolla. Geologi Tuomo 
Etelämäki kertoo Kultamineraaleista, 
Oriveden kaivoksen erikoisuutena. Kah-
vitarjoilu ja vapaa pääsy. Seminaarin 
yhteydessä on mahdollisuus osallistua 
Kultaharkkokisoihin, jotka pidetään 
13.5.- 15.5.2010, ensin Haverissa ja sitten 
Visuvedellä.

Perinteistä valtakunnallista Geologi-
an päivää vietetään eri puolilla Suomea 
24.9. Päivän jatkeena on 25.9. valtakun-
nallinen Geodiversiteetti, geologiseen 
monimuotoisuuteen, liittyvä tapahtuma-
päivä. Päiviin liittyviä tapahtumia jär-
jestetään eri puolilla maata. Molempien 
päivien tapahtumista tiedotetaan syksyl-
lä tarkemmin paikallisissa lehdissä sekä 
GTK:n nettisivuilla.

Valtakunnallinen kansannäytepal-
kintojenjakotilaisuus vuoden 2009 par-
haista näytteistä pidetään elokuun loppu-
puolella. Tarkka aika ja paikka selviävät 
näytteiden maastotarkistusten jälkeen ja 
niiden perusteella tehdyn yhteenvedon 
valmistuttua.
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Aihe Kunta Metalli Viitevuosi Raportti aiheesta

Länsi-Suomi

Alakylä Haapavesi Au 2003 M06/2433/2007/3

Antikanperä Oulainen Au 1988, 1999 M 19/2433/2003/1/10

Oltava Pyhäjoki Au 1997 M 06/2432/2003/1/10

Alapää Kalajoki Au 1999 M 06/2431/2005/2/10 

Huhtakylä Kalajoki Au 2000-2001 M06/2431/2006/1/10

Lehtonen Haapajärvi Au 2004 M06/2344/2007/38

Hirsikangas Himanka Au 2003 M19/2413 /2006/1/10

Kaakkurinkangas Kannus Au 1998, 2006 M19/2324,2342, 2413, 2431/2009/18

Mustajärvi Kalajoki Au 2001 M 06/2431/2005/1/10

Pakoperä Reisjärvi Zn 1996 M 19/2343/2006/1/10

Alajärvi Peurakallio Au 1999 Tutkimukset meneillään

Etelä-Suomi

Riukka Tammela Au 2000 M06/2024/2007/1/10/69

Välimäki Kullaa Au 1996 M06/1143/2006/1/10

Ania Pirkkala Au 1999 M06/2123/2006/1/10

Lavajärvi Hämeenkyrö Au 1996 M06/2124/2006/1/10

Metsäkylä Ylöjärvi  Au 1997 M 06/2123/2004/2/10

Korvenala Paimio Au 1996 M 19/2021/2000/1/10

Kultanummi Halikko Au 2001 M06/2021/2006/1/10

Kivenkorva Jokioinen Au Tutkimukset meneillään

Saarijärvi Kullaa  Au M10.4/2007/10/71

Valkeasuo Nakkila  Au 2007 Tutkimukset lopetettu

Kuuma Jokioinen Au M10.4/2007/10/71

Sikakangas Seinäjoki Au 2002–2003 M10.4/2007/10/71

Välikorpi Ilmajoki Au 2005 Tutkimukset meneillään

Itä-Suomi

Pitkä-Valkama ja Jonkeri Lieksa, Kuhmo Ni 2003 M 19/4324/2006/1

Jamali Lieksa  Ni 1990, 1991 M 06/4314/2004/1/10

Sudenniemi Taipalsaari  Ni, Cu 2007 Raportti tekeillä

Junttilanniemi Paltamo  Pd, Pt 1998 Tutkimukset meneillään

Vuosanka Kuhmo Ni 2003 M06/4412/2006/2/10

Änäkäinen Lieksa Ni, Cu 1995 19/4411/2005/1

Soppi Tohmajärvi Cu, Au 2004 Tutkimukset meneillään

Alanko Keitele  Zn 2006 M19/3314/2008/6

Jurtti Nurmes  Ni 1990, 1991 M 06/4314/2004/1/10

Löttö Kuhmo  Au 2000 M 19/4411/2005/1

Pahasuo Kuhmo  Au 2001, 2002 M 19/4411/2005

Kuikka Suomussalmi  Au 1998 M 19/4513/2002/1

Pohjois-Suomi

Pukinselkä Tervola Au 2002 M19/2633/2007/10/63

Ahvenvaara Rovaniemi  Au 2005 M10.4/2008/77

Misi Rovaniemi Au 1999 P 23.4.021, M19/3614/2007/59

Taulukko. Kansannäytteet mukana 2000-luvun malmitutkimuksissa. 


