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Lakeuksien Kivikisan 2012 
palkinnot jaettiin Pyhäsalmella

Kivikausi jatkuu! Meillä.
KANSANNÄYTETOIMISTO
Päätoimittaja Jari Nenonen, jari.nenonen@gtk.fi. 
GTK, Itä-Suomen yksikkö, puh. 029 503 0000, k-toimisto puh. 029 503 3527 
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Jari Nenonen, GTK
Lakeuksien kivikisan ja koululaisten kivikisan palkinnot jaettiin aurinkoisis-
sa merkeissä 28.5. Inmetin Pyhäsalmen kaivoksella. Tilaisuuden yhteydes-
sä pidettiin myös seminaari, jossa kuultiin viimeisimmät kuulumiset alueen 
malmietsintä- ja kaivosrintamalta. Lopuksi tehtiin porukalla tutustumisretki Py-
häsalmen kaivokseen. 

Päätoimittajalta

Kaikkien kivikiireiden keskellä kevätlehtem-
me on kääntynyt kesälehdeksi, onhan kaunein 
kesä loppuneljänneksellään  ja kuuma kivikausi 
meneillään.

Vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut 
kansannäytetoimistossa vilkas ja työntäytetei-
nen. Viime syksykauden runsasta kivisatoa pu-
rettiin aina helmikuulle asti. Kiitokset  näytteitä 
lähettäneille kärsivällisyydestä näytevastauksia 
odotellessanne.  

Viime vuoden näytemäärä kohosi  edellises-
tä  vuodesta  noin 300 näytteellä 6 400 näyttee-
seen, niistä 2 000 lähetettiin tarkempaan kemial-
liseen analyysiin. Tutkittujen näytteiden joukossa 
oli  jälleen hyviä kulta-, nikkeli-, kupari-, ja sink-
kinäytteitä sekä upeita korukivinäytteitä. Näyt-
teiden  maastotarkistukset ovat käynnissä. Nii-
den perusteella parhaiden näytteiden lähettäjät 
palkitaan syksyllä. Uusia kiviharrastajia vuoden 
aikana tuli 200, toivomme kiinnostuksen har-
rastukseen kestävän. Kivikysymyksiä ja -kuvia 
kansannäytetoimiston sähköpostiin tuli noin 600. 
Tämä on hyvä osoitus ihmisten kiinnostuksesta 
kivimaailmaa  ja - harrastusta kohtaan.  

Lakeuksien kivikisan tulokset toivat uutta 
puhtia ja mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaan ja 
eteläisen Pohjois-Pohjanmaan malmitutkimuk-
siin. Erityisellä tyytyväisyydellä on todettava 
yhteistyötahojen, alueen liittojen, pankkien ja 
kaivosyhtiöiden, mukaan-lähtö tukemaan kisaa. 
Tällaista kisamallia tullaan varmasti käyttämään 
myös tulevissa yhteistyökisoissa.

Kiinnostus kivi- ja malminetsintä koulutuksiin 
on herännyt. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa 
koostamme koulutukset sisältämään geologista 
perustietoa ja myös maastossa tehtävää käytän-
nön harjoittelua. Kurssit ja koulutus on oiva tapa 
välittää geologista tietoa kansalaisille, jotka ovat 
usein median varsin väritetyn ja asenteellisen 
tiedonvälityksen varassa.

Yhteistyö eri kivikerhojen kanssa on ollut he-
delmällistä puolin jos toisinkin. Olemme saaneet 
olla oppaina useilla kivikerhojen Pohjanmaalle,  
Keski- ja Itä- Suomeen suuntautuneilla  retkillä. 
Yksi yhteistyön helmistä on uusi Tampereen ki-
vikerhon julkaisema Kiviharrastajan Kuvalehti 
Mineralia, joka on suunnattu kaikille kiviharrasta-
jille ja luettavissa vapaasti kivikerhon nettisivuilta 
(www.tampereenkivikerho.fi) . Lehti on suunnattu 
kaikille kiviharrastajille ja -kivikerhoille.  Lehteen 
voi kukin asiasta kiinnostunut tarjota kirjoittami-
aan artikkeleita. 

Kaivosyhtiöiltä on ollut mukava kuulla heidän 
arvostava suhtautuminen kiviharrastajia ja kan-
sannäytetoimintaa kohtaan. Heille yksi tärkeim-
mistä asioista on asiallisen geologisen tiedon ja 
osaamisen levittäminen kansalaisille.

Runsasta kivisaalista kaikille.

kisa-alueen 28 kunnasta. Kilpailunäytteitä 
vastaanotettiin ja tutkittiin yhteensä noin 
800. Näytteistä 122 johti tarkkaan kemial-
liseen analyysiin, joiden perusteella tehtiin 
35 maastotarkastusta.

Kivikisan aikana järjestettiin useita 
näytteiden vastaanotto- ja tarkistustilai-
suuksia kisa-alueella kuntien kirjastoissa, 
jonne ihmiset toivat aktiivisesti näytteitään 
arvioitavaksi, samalla jaettiin tietoa kiviki-

Kisan järjestäjiä ja tukijoita olivat Keski-
Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä 
Siika-Pyhäjokialueen liitot, Geologian tut-
kimuskeskus (GTK), Jokilaakson Osuus-
pankit, Keliber Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, 
Belvedere Mining Oy-Hitura, ja Nordic 
Mines Oy. Kisan organisoinnista ja näyt-
teiden analysoinnista vastasi GTK.

GTK:n kansannäytetoimistoon tuli 
kivinäytteitä tutkittavaksi lähes kaikista 

Palkittu ja palkitsija. Innokas kiviharrastaja Niko Ylitalo sai Pyhäsalmen kaivoksen kannustuspalkin-
non geologi Timo Mäeltä. Kuva Jari Nenonen,GTK.
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sasta, kiviharrastuksesta ja geologiasta.  
Koululaisten kivikisaan ilmoittautui 7 

koulua, ja yhteensä noin parisenkymmentä 
luokkaa. Kouluilla järjestettiin opetustilai-
suuksia, koululaisille kerrottiin geologias-
ta, kiviharrastuksesta ja opetettiin kivien 
tunnistusta käytännössä. Kisaan osallis-
tuneet koulut ja luokat toimittivat GTK:n 
kansannäytetoimistoon kilpailutöitä sekä 
kivinäytteitä. 

Pääpalkintona Lakeuksien kivikisan 
yleisessä sarjassa oli 4 000 €, muita pal-
kintoja jaettiin yhteensä 8 000 € arvosta. 
Koulujen pääsarjassa palkintona oli päi-
vän luokkaretki kilpailualueen tärkeimpiin 
geologisiin kohteisiin.

Lakeuksien kivikisan pääpalkinnon 4 
000 € sai Erkki Myllylä Merijärveltä. Hänen 
Pyhäjoelta tekemänsä uusi kalliolöytö sisäl-
si kultaa 1.4 g/t ja kuparia 0.18 % sekä myös 
hopeaa 42 g/t. Lisäksi lisänäytteessä samas-
ta kalliosta kultaa 2.0 g/t, kuparia 1.65 % 
sekä hopeaa 59 g/t. Löytö on geologialtaan 
mielenkiintoinen ja johtaa tarkempiin tut-
kimuksiin. 

Muiden 2 000-1 000 € pääpalkintojen 
saajia olivat Aaro Paananen, joka palkittiin 
Toholammelta,  Kannuksen ja Lestijärven 
alueelta löytämistään useista kulta- ja ku-
paripitoisia lohkareista sekä Sievin alueen 
uudesta kalliolöydöstä, jossa on jonkin 
verran kultaa. Veikko Salo Sievistä löysi 
Kaustisen Salonkylältä hyvän spodumeeni 
– pegmatiitti-lohkareen, jossa on arviol-
ta 5 % litiumpitoista spodumeenia. Tapio 
Törmäkangas Oulaisista löysi 9 g/t ja 1.3 
g/t kultaa sisältäviä lohkareita Alavieskasta 
sekä 3.0 g/t ja 1.9 g/t kultaa sisältäviä lohka-
reita uudelta alueelta Oulaisista.

Lisäksi 11 kivinäytteen lähettäjää palkit-
tiin 500 – 250 € tunnustus- ja harrastajapal-
kinnoilla mielenkiintoisista löydöksistään.
Koululaisten kivikisan luokkaretkipääpal-
kinnon sekä 200 € kannustussumman voitti 
Saloisten koulu tekemästään nettisivustosta 
sekä lähetetyistä kivinäytteistä. 200 € kan-
nustussummilla kiviharrastukseen palkit-
tiin myös Vihannin yläkoulu ja Hyttikallion 
koulun luokat 3-10I ja 4C Haapavedeltä. 
Esinepalkinnoin palkittiin oppilaita Pulk-
kilan koulusta ja Lucina Hagmanin koulun 
biologian valinnaisryhmä Kälviältä. 

Kaikkien palkintojen lisäksi Pyhäsal-
men kaivos palkitsi 50-vuotisjuhlansa kun-
niaksi 6-vuotiaan Niko Ylitalon 1 000 € 
palkinnolla kannustukseksi harrastukseen 
sekä hyvistä Perhosta löydetyistä malmi-
näytteistä. Aaro Paananen ja Tapio Törmä-
kangas saivat kumpikin 500 € palkinnon 

pitkästä työstä malminetsinnän sekä kivi-
harrastuksen edistämisessä.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kiviki-
saan osallistuneita ja sen tukijoita hyvästä 
ja onnistuneesta kilpailusta.

Tutustumassa kaivoskonekorjaamoon 1400 metrin syvyydessä. Kuva Jari Nenonen, GTK.

Kivikisan palkittuja ja seminaariin osallistuneita. Kuva Jari Nenonen, GTK.

Kokemusta ja uutta innostusta, voittajat Erkki Myllylä ja NikoYlitalo. Kuva Jari Nenonen, GTK.
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Satu Hietala, GTK 

”Aivan kuin aurinko osuisi maahan 
langetessaan johonkin keltaiseen ja hohta-
vaan…”

Kullalla, keltaisena hohtavalla, vaati-
viakin olosuhteita kestävällä metallilla on 
ollut aina erityisasema ihmisen elämässä. 
Kultaa on etsitty ja kaivettu lähes mitään 
konsteja kaihtamatta ja kokeilematta. Sen 
löytyminen on unelma onnenpotkusta, se 
on kuin uinuva virus ihmisessä. Toisinaan 
se puhkeaa suoranaiseksi taudiksi, jota kul-
takuumeeksi kutsutaan. Kultakuumetta on 
esiintynyt niin Suomen Lapissa kuin Klon-
dyken vastaavilla alueilla ja vähintäänkin 
Jack Londonin kirjojen ääressä. 

Kulta on kiehtonut aina ihmismieltä. 
Kultaa on tuotettu teollisesti jo lähes 6000 
vuoden ajan. Sumerilaiset louhivat kultaa 
nykyisessä Iranissa jo 3800 vuotta eKr ja 
egyptiläisillä oli huomattavaa kaivostoi-
mintaa 3000 vuotta eKr alkaen. Kulta pi-
tää edelleen tiukassa otteessaan kokonaisia 
kansakuntia. Merkittävä osa Euroopan 
keskuspankkien valuuttavarannoista koos-
tuu kullasta. Suurin osa kullasta on valettu 
harkoiksi, joita säilytetään pankkiholveissa 
valtion varojen varmistuksena, kultavaran-
tona eli kultareservinä. Kulta siis säilyte-
tään silmien ulottumattomissa ja tavallaan 
näin tekee luontokin. Se esiintyy luonnossa 
puhtaana alkuaineena sekä eri mineraaleis-
sa mutta vain hyvin harvoin metallista kul-
taa pystyy havaitsemaan paljaalla silmällä. 
Kullan esiintymistavasta kertoo paljon se-
kin, että kultakaivoksessa elämänsä työs-
kentelevät kaivosmiehet eivät välttämättä 
koskaan näe kultaa. 

Kullan tämän päivän markkinahinta on 
32 € grammalta (31.7.2013). Suhdanteet 
ja hinnoittelu vaikuttavat kullan hintaan, 
minkä vuoksi se muistuttaakin enemmän 
valuuttaa kuin metallia. Kulta on aina luo-
nut varmuutta rahan arvon säilymiseen ja 
erityisesti sotien ja kriisien aikoina se on 
pysynyt ainoana luotettavana maksuväli-
neenä. 

Kulta onkin varsin erikoinen alkuai-
ne, jolla on muista metalleista poikkeavia 
ominaisuuksia. Se on maailman elastisin 
alkuaine – yhdestä grammasta kultaa (noin 
riisinjyvän kokoinen kappale) saa tehtyä 
neliömetrin lehtikultaa tai kilometrin pi-
tuisen langan. Kullan poikkeukselliselle 

hohdolle on haettu monia selityksiä mutta 
pätevimpänä selityksenä sen aiheuttajana 
voidaan pitää kulta-atomin elektronien 
järjestäytymistä. Yksittäisen kulta-atomin 
ydin koostuu 118 neutronista ja 79 posi-
tiivisesti varautuneesta protonista, joita 
tasapainottaa 79 negatiivisesti varautunut-
ta elektronia. Elektronit ovat ryhmittyneet 
kuuteen kerrokseen, kuoreen. Uloimmalla 
elektronikuorella sijaitsee vain yksi elekt-
roni. Kullan hohdon selitetään johtuvan 
tämän yhden elektronin levottomasta 
pomppimisesta elektronikuorella.

Kullan tärkein ominaisuus on oikeas-
taan sen pysyvyys, kulta ei hapetu luonnon 
olosuhteissa ja myös siitä syystä kultamal-
mikivissä pienetkin kultarakeet hohtavat 
edelleen kauniisti vaikka muut mineraalit 
olisivat hapettuneet. Kulta liukenee vain 
syanidiin sekä kuningasveteen, joka on typ-
pihapon ja vetykloridihapon sekoitus. Eri-
koista on myös se, että löydetystä ja tähän 
mennessä louhitusta kullasta suurin osa on 
edelleen tallella. Kaikki tähän mennessä eri 
maanosissa talteen otettu kulta mahtuisi 
kuutioon, jonka sivut ovat 25 metriä. 

Kultaa käytetään hyvin moninaisesti. 
Sitä käytetään koruissa, kultauksissa, ham-
mastekniikassa, elektroniikkateollisuudes-
sa sekä lääketieteessä. Lääketieteellisessä 
käytössä kultaa käytetään reumasairauksi-
en hoitoon ja nykyään myös kosmetiikassa. 
Lääkekulta on erittäin puhdasta, tarkasti 

Kultakuume ei lopu koskaan

puhdistettua kultaa, joka valmistetaan mm. 
Norjassa Suomenkin alueelta löydetystä 
kullasta. Kulta on samalla myös yksi par-
haimpia kierrätysmateriaaleja, joita voi-
daan käyttää aina uudestaan ja uudestaan.

Suomi kullantuottajana
Yhden kultakilon jalostamiseksi saate-

taan louhia 100 – 150 miljoonaa kiloa ki-
veä. Suomen tunnetut kultavarannot ovat 
yli 300 tonnia. Suomessa on tällä hetkellä 
toiminnassa 6 kultakaivosta, lisäksi tunne-
taan yli 200 kairauksin tutkittua kultami-
neralisaatiota. Suomi onkin tällä hetkellä 
Euroopan suurin kullantuottaja ja maail-
man mittakaavassa 40. suurin kullantuot-
taja. Suomen kullantuotanto on noussut 
viime vuosina ennätyksellisen suureksi. 
Suomessa toimivat kultakaivokset tuottivat 
noin 11 000 kiloa kultaa ja viime vuonna 
tuotetun kullan arvo on lähes 400 miljoo-
naa euroa kesäkuun alun markkinahinnalla 
laskettuna. 

Kullan pitoisuuksista luon-
nossa

Maankuoren kivilajeissa on kultaa 
keskimäärin vain noin 1-7 milligrammaa 
yhdessä kivitonnissa. Kullan on pitänyt 
siis rikastua geologisissa prosesseissa kal-
lioperään tuhatkertaisesti, että se olisi 

Kultaa Seinäjoen Sikakankaalta. Löytäjä Pekka Hietala. Kuva: Satu Hietala, GTK
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Uutispalsta

Renlundin säätiön malmiharrastukseen 
tukemiseen suunnatut apurahat, yhteensä 
10 000 €, ovat haettavissa myös tänä vuon-
na. Apurahaa voi saada mm. harrastukseen 
liittyvään kouluttautumiseen, matkakuluihin 
ja etsintävälineisiin. Hakemuskaavakkeita 
saa kansannäytetoimista. Perustellut hake-
mukset lähetetään kansannäytetoimistoon 
Jari Nenoselle, josta ne toimitetaan edelleen 
säätiölle. Hakemuksiin tulee liittää myös tili-
numero jonne mahdollinen apuraha voidaan 
maksaa. Hakuaikaa on syyskuun loppuun. 

Vuoden 2012 parhaiden kansannäyttei-
den lähettäjät palkitaan syksyllä.   Aika ja 
paikka tiedotetaan erikseen. 

Kiviharrastajien kuvalehti Mineralia 
2/2013 on ilmestynyt ja luettavissa tai tilatta-
vissa osoitteesta www.tampereenkivikerho.fi

GTK:n verkkokauppa on avattu. Löydät 
kaupastamme kaikki saatavilla olevat GTK:n 
julkaisemat painetut julkaisu- ja karttatuot-
teet. Maksaminen tapahtuu tilauksen yh-
teydessä kätevästi luottokortilla tai verkko-
maksulla. Pdf-version voit ladata ilmaiseksi. 
Tilaukset toimitamme postitse tai noudetta-
essa GTK:n Espoon toimipisteeseen. Osoite 
https://www.gtk-kauppa.fi/  .

Kansannäytetoimiston henkilökunnassa 
on tapahtunut muutoksia. Soili Mattila on 
siirtynyt työskentelemään kallioperäkartoi-
tuksen ja tutkimuksen pariin. Kesäaikana 
apunamme kiviä tutki geologian opiskelija 
Mikko Nenonen. Lisäapuna ovat siviilipalve-
lusmiehet Niko Auvinen ja Joona Kellomäki.

Loppukesän ja syksyn aikana kansan-
näytetoimisto on mukana kivimessuilla ja 
muissa tapahtumissa: 

- Utajärven kivimessut  17.-18.8.
- XIX kansainväliset kivi- ja korumessut  

 Lahdessa, 6. -7.10.
- Tampereen kansainväliset 
 kivi- ja korumessut, 15.-17.11.

hyödynnettävissä. Suomen kaivosten kes-
kimääräiset kultapitoisuudet vaihtelevat 
välillä 2-6 grammaa tonnissa.

Eri kivilajien kultapitoisuuksissa on 
eroja samoin kuin eri-ikäisten kivilajien 
välillä. Kivilajien erilaisesta synnystä ja 
kemiallisesta koostumuksesta johtuvien 
erojen lisäksi kultapitoisuuksissa on eroja 
eri alueiden sekä eri muodostumien välillä. 
Jokainen kultaesiintymä kuten myös jokai-
nen muukin metalliesiintymä on aina oma 
”yksilönsä”. 

Voisi sanoa, että kultaa on kaikkialla, 
jopa merivesi sisältää kultaa. Merivesien 
kultapitoisuus on melko alhainen mutta 
se myös vaihtelee. Kahden milligramman 
saamiseksi pitäisi käsitellä sata tonnia me-
rivettä. Pienistä pitoisuuksista huolimatta 
merien yhteenlasketun kultamäärän on 
arvioitu olevan noin 30 miljoonaa tonnia. 
Tosin lukuisista yrityksistä huolimatta sitä 
ei ole pystytty hyödyntämään. Syynä tähän 
on lähinnä kallis energian hinta. 

Myös kasveissa on kultaa.  Eri kasvien 
tuhkissa on analysoitu olevan kultaa joko 
täysin olematon määrä tai jopa 600 gram-
maa tonnia kohden. Kasvien kultapitoisuus 
riippuu niiden kasvualustana olevan maan-
kamaran eli maa- ja kallioperän kultapi-
toisuuksista. Tutkimusten mukaan kasvit 
ottavat kullan juurillaan veden mukana ja 
levittävän se kasvin eri osiin. 

Luonnon kullassa on usein myös ho-
peaa, jopa 10 - 15 %. Kulta ja hopea muo-
dostavatkin täydellisen seossarjan. Hopea 
alentaa kullan ominaispainoa sekä vaalen-

taa väriä kun taas kupari tekee kullasta pu-
nertavampaa. 

Kulta syntyy sekunneissa
Kaikki kulta on kosmista alkuperää. 

Kulta on syntynyt supernovien räjähdyk-
sissä. Kuolevien tähtien viimeinen teko 
on ollut kullan levittäminen ympäriinsä 
avaruuteen. Miljardien asteiden kuumuu-
dessa luhistuva tähti synnyttää kullan noin 
kymmenessä sekunnissa. Tässä ajassa ei 
ehdi syntyä kultaa kovinkaan paljon, jo-
ten tapahtuman on toistuttava useasti, jol-
loin lopulta päädytään tilanteeseen, jossa 
avaruuden pöly- ja kaasupilvet ovat kir-
jaimellisesti kullattuja. Tästä supernovien 
räjähdyksien synnyttämästä aineksesta on 
kasaantunut sittemmin oma Aurinkokun-
tamme noin viisi miljardia vuotta sitten. 
Kullan lisäksi supernovien räjähdyksissä on 
syntynyt myös muita raskaita alkuaineita, 
kuten nikkeliä, kuparia, sinkkiä ja platinaa. 

Lisää kullasta GTK:n sivuilta: 
http://www.gtk.fi/geologia/kiviharrastus/
kulta/ 

http://www.gtk.fi/export/sites/fi/geologia/luonnonvarat/kartat/Metallimalmi_2012_Suomi.

Toiseksi suurin Suomesta löydetty kultahippu, 
Aleksi (385 g). Löytäjä Mikko Aleksanteri (Iso-
Aleksi) Kiviniemi, Hangasoja, Laanilan alue. 
Kuva: K. A. Kinnunen.


