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Kansannäytepalkinnot vuoden 
2013 parhaista kivinäytteistä 
jaettiin Kuopiossa

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
Valtakunnallinen kansannäytepalkintojen jakotilaisuus järjestettiin tällä kertaa 
toimistomme kotipesässä GTK:lla Kuopiossa. Tilaisuus ajoittui jälleen Joulun 
ovelle ja tätä lukiessanne vuosikin on ehtinyt vaihtua. 

Päätoimittajalta
Lukiessanne tätä lehteä vuosi on jo vaihtu-

nut ja uusi kivivuosi edessä. Mennyt vuosi on 
ollut koko Suomelle sekä myös kaivosalalla 
varsin vaiheikas ja paikoin myrskyisä. Talous 
on tiukentunut kaikilla aloilla aiheuttaen ikäviä 
uutisia ja näkymiä työpaikkojen ja hyvinvoinnin 
suhteen. Myös GTK:ssa vuosi on ollut muutos-
ten aikaa. Tiukkenevaan taloustilanteeseen on 
valmistauduttu vuoden toiminnan suunnitte-
lussa säästämistä korostamalla. Toimintaam-
me luotsaava johtokunta on vaihtunut uuteen, 
myös uusi pääjohtaja on valittu. Metallinjalos-
tuspuolelta tuleva Mika Nykänen astuu ohjaa-
maan laivaamme helmikuussa jolloin nykyinen 
pääjohtajamme Elias Ekdahl jää viettämään 
eläkepäiviä.

On kuitenkin yksi asia joka kallion lailla jär-
kähtämättömästi pysyy ja etenee, tarvittaessa 
myös muokkautuen uusiin haasteisiin. Kansan-
näytetoiminta jatkuu entiseen malliin sitä yhteis-
voimin kehittäen. Kuluvan vuoden suunnitelmat 
on tehty ja niissä tärkeänä osana on kivinäyt-
teiden tutkimisen ohella geologiaan ja kivihar-
rastukseen liittyvän tiedon tehokas jakaminen 
kansalaisille ja sitä kautta uusien kiviharras-
tajien saaminen mukaan toimintaan. Kansan-
näytetoiminnan elinehtona on kiviharrastajien 
aktiivisuus näytteiden etsinnässä ja tutkittavak-
si lähettämisessä, ilman tutkittavia näytteitä ei 
ole myöskään kansannäytetoimintaa. Toki myös 
nykyisin lisääntyneet kivikysymykset valokuvi-
neen ovat tärkeitä ja tervetulleita. Ne osoittavat 
harrastajien lisääntyvää kiinnostusta kivistä. 
Kansannäytteiden kautta löydetyt uudet mielen-
kiintoiset tutkimuskohteet antavat hyvän pohjan 
perustella toimintamme merkitystä ja tärkeyttä.

Saapuneiden näytteiden kokonaismäärä on 
sama, noin 4000 näytteen luokkaa, kuin vuon-
na 2013. Vuonna 2014 näytteistä kemialliseen 
jatkoanalyysiin lähetettiin noin 30 %. Näyte-
vastauksia täydennettiin tarvittaessa käsikäyt-
töisellä XRF-analysaattorilla tehdyllä näytteen 
pika-analyysillä, jolloin saatiin varmuus mah-
dollisten arvometallien olemassaolosta. Pää-
osa analysoiduista näytteistä ovat sisältäneet, 
kultaa, hopeaa, nikkeliä, kuparia ja sinkkiä. 
Ilahduttavassa määrin olemme saaneet myös 
korukivi- ja mineraalinäytteitä. Noin tuhannes-
sa vastaanottamassamme kivikysymyksessä 
ja valokuvassa oli kysymyksiä kivitunnistusten 
lisäksi aina epäillyistä meteoriiteistä mielikuvi-
tuksellisesti syöpyneisiin lohkareisiin ja arkeo-
logisiin esineisiin.

Nyt palkitut parhaiden kansannäytteiden 
lähettäjät hyvine löytöineen ovat jälleen oiva 
osoitus kansannäytetoiminnan tärkeästä mer-
kityksestä geologisten tutkimusten alkuun pa-
nevana voimana. Samaan aikaan on muistetta-
va, että jokainen vastaanottamamme kivinäyte 
tuo tietoa löytöalueensa geologiasta ja lisää 
tietovarantojamme, lähettämämme näytevas-
taus tuo vastavuoroisesti tietoa ja mahdollisesti 
myös oppia näytteen lähettäjälle. Tämä on yh-
teispeliä, jota tänä päivänä tarvitaan! 

Kiitos menneestä vuodesta ja 
hyvää alkanutta! 

justi kansannäytetoiminnan viimeaikaisilla 
kuulumisilla ja tulevaisuuden näkymillä. 

Vuoden 2013 kivinäytteistä palkittiin 
kaikkiaan 43 kiviharrastajaa yhteensä 18 000 
eurolla. Pääpalkinto kulkeutui Etelä-Savoon. 
Teuvo Heikkinen palkittiin 2 000 €:n sum-
malla Pieksämäen seudulta löytämistään 
lupaavista kupari–hopea–sinkki–lohka-
reista, joissa toisessa on kuparia 1.02 %, 
hopeaa 17,90 g/t, sinkkiä 2,91 % ja toises-

Tilaisuuden avasi GTK:n Itä-Suomen 
yksikön toimialapäällikkö Erkki Luukko-
nen, joka kertoi Kansannäytetoiminnan 
merkityksestä GTK:lle ja koko Suomelle.  
Suomen malmipotentiaalia ja malminet-
sinnän tilannetta valotti  johtava geologi 
Hannu Makkonen. Satu Hietala kertoi ja-
lo- ja korukivistä ja niiden esiintymisestä 
Suomessa. Esitelmiä seurasi kansannäyte-
palkintojen jako, jota Jari Nenonen poh-

Vuoden 2013 parhaista kansannäytteistä palkittu Teuvo Heikkinen sai pääpalkinnon 2 000 € Pieksämä-
en seudulta löytämistään lupaavista kupari–hopea–sinkki–lohkareista. Kuva: Esko Koistinen, GTK.
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sa kuparia 2,92 %, hopeaa 25 g/t ja kultaa 
1,85 g/t.  Lähettäjä on myöskin löytänyt 
alueelta lisää samanlaisia lohkareita. 

Tunnustuspalkinnot, 1 000 €, saivat,  
Aaro Paananen Ylivieskasta uudelta alueel-
ta löytämistään kultapitoisista lohkareista. 
Matti Rajamäki Jalasjärveltä palkittiin ho-
peaa, lyijyä, kuparia ja sinkkiä sisältäneestä 
lohkareesta, joka on lohjennut läheisestä 
kalliosta. Jouko Peltonen Isonkyrön Naa-
rajoelta palkittiin hänen löytämistään fos-
foririkkaista karsilohkareista. Löytö on 
uusi mielenkiintoinen fosforiviite. Hän on 
lisäksi lähettänyt kultapitoisia lohkareita 
Isokyröstä Yryselästä. Mikko Kortelahti 
palkittiin lähettämistään useista kultapi-
toisista lohkarenäytteistä Ulvilasta, Koke-
mäeltä ja Sastamalasta.  Nämä löydöt ovat 
uusista kohteista, ja ne laajentavat merkit-
tävästi Kullaan kultakriittistä vyöhykettä.

Harrastuspalkintoja myönnettiin kaik-
kiaan 30 kiviharrastajalle eripuolilta Suo-
mea löydetyistä lupaavista kivinäytteistä. 
Korukivi- ja mineraaliharrastajan palkinto-
ja myönnettiin kahdeksalle kiviharrastajal-
le upeista näytteistä. Palkintoja mietittäessä 
otettiin huomioon myös näytteen lähettä-
jän muu kiviharrastusta edesauttanut työ. 
Kaikkien edellä mainittujen palkintojen 
suuruus on 500 – 250 €.

Kunniamaininnalla huomioitiin uu-
desta korukivimateriaalista geologi Han-
nu Lahtinen ja Talvivaaran kaivosgeologit. 
Kaivoksen tarvekivilouhoksesta löydettiin 
kauniin punaista thuliittikiveä, joka on 
Suomessa harvinainen korukivimineraali. 
Thuliittikivestä on artikkeli Mineralia- leh-
den numerossa 3/2013.

Lämpimät onnittelut kaikille palki-
tuille sekä kiitokset kaikille kivinäytteitä 

lähettäneille. 

Vuoden 2013 parhaista kansannäytteistä palkittuja. Kuva:Esko Koistinen, GTK.

Palkintojen jaon jälkeen seuraavana päivänä 
kävimme tutustumassa Outokummun kaivosmu-
seossa ja GTK:n mineraalitekniikan laboratorios-
sa. Kuva:Jari Nenonen, GTK.
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Satu Hietala, GTK 

Suomesta tunnetaan yli sata jalo- ja 
korukiviesiintymää. Esiintymien koru- ja 
jalokivien valikoima on laaja, timanteis-
ta tavallisten kivilajien kauniin värisiin 
muunnoksiin. 

Joka vuosi löytyy uusia esiintymiä.  En-
simmäinen hyödynnetty jalokiviesiintymä 
on ollut Laatokan pohjoispuolella Impi-
lahdella sijaitseva Kitelän granaattikaivos. 
Kustaa Vaasan ajalla (1496-1560) Kitelän 
granaatteja luultiin rubiineiksi  ja mm. Tuk-
holman hoviin toimitettiin tynnyreittäin 
granaatteja, joista valittiin parhaat hiontaa 
varten. 

Granaattien erinomainen laatu sai ne 
erehdyttävästi muistuttamaan rubiineja. 
Kustaa Vaasan ajasta kului noin 450 vuotta 
ennen kuin Suomesta tunnistettiin ensim-
mäinen oikea rubiini. 

Granaatin lisäksi yksi vanhimmista 
käytetyistä korukivistä on Ylistaron punai-
nen rodoniittikivi. Sitä lähetettiin muun 
muassa yli 160 vuotta sitten silloiselle Ve-
näjän keisarinnalle mustasta marmorista 
valmistetussa lippaassa. Rodoniitti on yk-
si Suomen kauneimmista korukivistä, sen 
värit vaihtelevat haalean vaaleanpunaisesta 
lähes pinkin väriseen sekä myös ruskehta-
via sävyjä esiintyy. Mustat mangaanimine-
raali- ja kvartsiraidat elävöittävät kiveä. 

1800-luvulla Suomesta tunnettiin jalo-
kiviä, mutta niitä ei vielä siihen aikaan hyö-
dynnetty korutuotannossa.

Vuonna 1944 GTK:n silloisen ylijoh-
tajan Aarne Laitakarin poika Pekka Laita-
kari löysi Ylämaan spektroliittiesiintymän. 
Spektroliitti löytyi Ylämaan Ylijärveltä 
louhituista Salpalinjan panssariestekivistä 
välirauhan aikana. Tästä löydöstä alkoi var-
sinaisesti Suomen jalo- ja korukivien hyö-
dyntäminen.  

Korukivihionnan pioneeri Tauno Pa-
ronen toi maahamme kivenhiontataidon. 
Tauno Paronen oli optikko ja sitä kautta tu-
tustunut jalokiviin. Jalokivillähän on paljon 
optisia ominaisuuksia, joiden perusteella 
niitä tunnistetaan. 

Mistä voi löytää jalo- ja 
korukiviä?

Kaikissa kivilajeja synnyttävissä geo-
logisissa prosesseissa syntyy jalokiviä. 
Sedimentaatiossa, metamorfoosissa ja 
magmaattisessa toiminnassa. Jopa me-
teoriittien törmäyksissä syntyy jalokiviä. 
Suomen useisiin kivilajeihin liittyy jalo- ja 
korukiviä. Parhaimpia löytöpaikkoja ovat 
graniittialueiden sisällä ja kivilajikontak-
teissa esiintyvät karkearakeiset graniit-
tipegmatiitit. Tunnetuimmat esiintymät 
sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla sekä Lou-
nais-Suomessa.  Rapakivialueen pegmatiit-
tijuonten kideonkalot ovat myös varsinaisia 
jalokivien aarreaittoja. Onkaloista on löy-
tynyt suuria jaloberylli- ja jalotopaasi- se-
kä kvartsikiteitä. Näistä tunnetuimpia ovat 
Kaakkois-Suomessa Luumäen ja Kymin ra-

Etsivä löytää Suomesta – myös jalokiven!
pakivigraniittien pegmatiittiesiintymät. 

Pohjois-Suomessa on tunnetusti paljon 
erilaisia koru- ja jalokiviä. Lapin tunnetuin 
esiintymä on Pelkosenniemellä Luoston 
Lampivaaralla sijaitseva ametistiesiintymä, 
johon liittyy myös turistilouhostoimintaa. 
Tänä vuonna Yli-Luostolle on avattu lisäksi 
uusi Ametistiaarre-kaivos, joka on tarkoitet-
tu myös turisteille. Muita pohjoisen jalokiviä 
ovat granaatit, jalokorundit sekä jalozirko-
nit. Korukivimateriaaleista tunnetuimpia 
ovat jaspikset ja aventuriinikvartsiitti, kro-
mimarmori ja jaloserpentiini. 

Afrikan tähden jalokivet – 
löytyvät myös Suomesta

Kaikille tutussa pelissä, Afrikan täh-
dessä, ovat jalokivet keskeisessä roolissa. 
Suomalaiset ovat pelanneet tätä suosittua 
lautapeliä jo 63 vuoden ajan tietämättä eh-
kä, että myös Suomesta löytyvät samat jalo-
kivet: timantti, smaragdi, topaasi ja rubiini. 
Tämän lisäksi Suomesta löytyy myös muita 
jalokiveksi luokiteltavia kiviä. 

Suomen ensimmäinen timantti löytyi 
vuonna 1983 Kaavilta Lahtojoen kimberliit-
tiesiintymästä. Suomesta on löytynyt myös 
kauniin vihreitä smaragdikiteitä. Smaragdi-
pitoisen näytteen löysi geologi Tapani Mu-
tasen poika, koululainen Teppo Mutanen 
Riestojoen särkältä vuonna 1982. Marjut Te-
lilän Miessiltä löytämä korundi määritettiin 
vuonna 2008 GTK:ssa Suomen ensimmäi-
seksi rubiiniksi ja vuonna 2007 Jukka Hjelt 
löysi ensimmäisen safiirin Miessiltä. Tämän 
jälkeenkin on löytynyt lisää rubiineja ja sa-
fiireja. 

Kitelän granaatteja Karjalan tasavallan museos-
sa Pitkärannassa. Kuva: Satu Hietala, GTK.

Ylämaan spektroliitti. Interferoivan kiteen pituus 
on 3,5 cm. GTK:n kivimuseo. 
Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Pekka Itkosen ja Pirjo Lainesalon löytämä 
Miessin Klondiken safiiri on 10,5 mm pitkä ja 
painaa 0,3 g. Läpinäkyvyys on jalokiviluokkaa. 
Safiiri on kuvattu voimakkaassa läpikulkevassa 
valossa. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Rodoniittikivi Ylistaron Vittingiltä. Näyte Pekka 
Hietalan kokoelmassa. Kuva: Satu Hietala, GTK.
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UUTISPALSTA
Renlundin säätiön malmiharrastuksen 

tukemiseen suunnatut apurahahakemukset 
ovat säätiön käsittelyssä. Apurahoina jaetta-
va summa on yhteensä 10 000 €. Päätökset 
apurahan saajista tulevat kevään korvalla 
maalis-huhtikuussa.

Kansannäytetoimiston henkilökunta on 
saanut vahvistusta tutkimusavustaja Keijo 
Kinnusesta. Hän on apunamme tarvittaes-
sa vakituisesta työpaikastaan GTK:n hiela-
boratoriosta.  

Kiviharrastajan Kuvalehti Mineraliasta 
ilmestyi 2014 kolme numeroa. Lehdet ovat 
luettavissa tai tilattavissa osoitteesta www.
tampereenkivikerho.fi.

GTK on kokoamassa uutta Suomen 
Jalo- ja korukivet kirjaa, joka esittelee mo-
nipuolisesti sanoin ja upein kuvin kivimaa-
ilmamme kauneimpia edustajia. Kirjan 
päätoimittajana on erikoistutkija Kari A. Kin-
nunen. Kirja on tarkoitus julkaista kuluvan 
vuoden aikana.

Marraskuussa Kädentaidot messujen 
yhteydessä järjestetyt perinteiset Tampe-
reen Kouru- ja Kivimessut ovat järjestä-
jien toimesta loppuneet ja antaneet tilaa 
taidemessuille. Tapahtumaa korvaamaan 
on tulossa Tampereen Jalokivimessut 24.-
25.1.2015, paikkana Tampereen yliopisto ja 
järjestäjänä Tampereen Pyrintö. Lisätietoa 
www.tampereenjalokivimessut.fi

Vuonna 2015 kansannäytetoimisto on 
mukana kivimessuilla Lahdessa, Outokum-
mussa, Ylämaalla ja Tampereen uusilla ja-
lokivimessuilla sekä muissa alaan liittyvissä 
tapahtumissa harkinnan mukaan.

 Mahdollisissa esitelmä- tai koulutuspyyn-
töasioissa yhteydenotot jari.nenonen@gtk.fi 
tai puhelimella 029 503 3514.

Geologista tietoa tai materiaalia löytyy 
internet osotteista: 

www.gtk.fi 
http://hakku.gtk.fi/ 
https://www.gtk-kauppa.fi/
http://geomaps2.gtk.fi/activemap/

Myös jo tunnetuista esiintymistä voi löy-
tyä uutta ja mielenkiintoista. Tapani Han-
nuksela on löytänyt tunnetusta Muhoksen 
Hyrkkään pegmatiittialueelta ruusukvartsia. 
Hyrkkään pegmatiitti on ollut tunnettu jo 
1980-luvulta mutta Hannuksela on löytänyt 
alueelta uusia mielenkiintoisia pegmatiit-
tipahkuja. Uusi jalokiviesiintymä on myös 
Timo Railamon Tammelan alueen Portaalta 
löytämä kordieriitti. Esiintymässä on kau-
nista hiontakelpoista kordieriittia, osa siitä 
on hohtokordieriittia.

Kaikki edellä mainitut löytäjät on palkit-
tu kansannäytepalkinnoilla. Ilman aktiivisia 
harrastajia uudet esiintymät jäisivät löytä-
mättä ja Suomi olisi korukivien suhteen pal-
jon köyhempi!  

Uusia koru- ja jalokiviesiin-
tymiä löytyy vuosittain

Kaikki viimeaikaiset uudet jalo- ja ko-
rukiviesiintymät ovat olleet harrastajien 
löytämiä. Suomen uusimpina jalokivilöy-
töinä voidaan pitää Pekka Itkosen ja Pirjo 
Lainesalon vuonna 3013 Miessiltä löytämi-
ään jalozirkoni- ja sinisafiirilöytöjä. Uusista 
löydöistä mainittakoon myös Joel Dyerin 
Siikaisista vuonna 2011 löytämät ametisti-
löydöt, jotka ovat jalokiviluokkaa. 

Lounais-Suomesta, Laitilan rapakivi-
graniitin alueelta on löytynyt uusi korukivi-
esiintymä. Laitilalaiset kiviharrastajat Pirjo 
Koski ja Riku Poskiparta löysivät vuonna 
2011 alueen kallioista useita rakoja sekä 
onteloita, joihin oli kiteytynyt savukvartsi-
kiteitä. Kiteet ovat pääosin omanmuotoisia 
eli niissä on täydellisesti kehittyneen kiteen 
muoto sekä kidepinnat. Väriltään ne ovat 
savukvartsille tyypillisen ruskeita, mutta 
myös morion-tyyppisiä täysin mustia kitei-
tä esiintyy poikkeuksellisen runsaasti.

Siikaisten Otamon ametistikiteitä. Kuva-alan 
leveys 1,5 cm. Kuva: Joel Dyer.

Pirjo Kosken löytämä morion-kide Laitilasta. 
Kuva: Niko Auvinen, GTK. 

Timo Railamon löytämää Tammelan kordieriittia 
pyöröhiottuna. Kuva: Jouko Ranua, GTK.


