
Löydetty kivi ei sammaloidu; 
kansannäytetoiminta GTK:n 
muutoksen tuulissa
Teksti: Jari Nenonen

PÄÄTOIMITTAJALTA
Kivikausi on lähtenyt vilkkaasti liik-

keelle, Juhannuskin on jo vietetty, kokot 
poltettu ja makkarat syöty. Lehtemme on 
hieman myöhässä johtuen porukkamme 
pienuudesta, mutta parempi myöhään 
kuin ei milloinkaan. Koimme tärkeäksi 
tiedottaa toimintamme tämänhetkises-
tä tilanteesta ja GTK:ssa tapahtuneista 
muutoksista, joista voitte lukea tuosta 
viereisestä artikkelista.

Viime vuoden saldo näytteiden 
suhteen oli hyvä. Vastaanotimme kai-
ken kaikkiaan noin 4 000 näytettä, 
joista reilut 30 % lähetettiin analyysiin. 
Joukossa on erinomaisia malmi- sekä 
korukivinäytteitä. Viimeinen erä vuoden 
2015 analysoitavista näytteistä saatiin 
analyysiin vasta kesän korvalla. Analyy-
situlosten tultua pääsemme tekemään 
maastotarkistuksia.

Viime vuoden lopulla kansannäyte-
toimistoon hankittiin uusi Panalyticalin 
Epsilon 1 pöytämallinen XRF-spektro-
metri. Laite on ollut kevään aikana sisää-
najovaiheessa ja nyt saatu työkäyttöön. 
Entiset kannettavat analysaattorit ovat 
lisänä ja osin muiden tarvitsijoiden käy-
tössä. Jatkossa suuri osa analysoinnista 
tehdään uudella laitteella.

Uuden organisaation ja tulotavoittei-
den myötä myös kansannäytetoimisto 
kantaa kortensa kekoon GTK:n yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme 
mukana suunnittelemassa sekä teke-
mässä pääasiassa geologiseen koulu-
tukseen ja  geokohteisiin sekä reitteihin 
liittyviä töitä, joiden tavoitteena on geo-
logisen luonnon ja  sen ilmiöiden tun-
netuksi tekeminen luonnossa liikkujille. 
Suunnittelemme myös kiviharrastuk-
seen liittyviä alueellisia aktiviteetteja.

Kansannäytetoiminnan palvelujen 
ja toiminnan kehittämisen ohella myös 
henkilökohtaisen osaamisemme ja 
ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. 
Pyrimme varmistamaan parhaan amma-
tillisen osaamisen ja palvelun työssäm-
me. Satu Hietala suoritti tänä vuonna 
diplomigemmologin tutkinnon sekä 
LuK-tutkinnon geologiassa. Olemme 
näin saaneet mahdollisimman korkean 
osaamisen myös jalo- ja korukivien tutki-
miseen. Sadun on tavoitteena valmistua 
geologiksi vuoden loppuun mennessä. 
Työn ohessa tehtynä tämä on kunnioi-
tettava saavutus. 

Tähän iloiseen uutiseen on hyvä 
lopettaa tällä kertaa ja toivottaa hyvää 
ja aktiivista kivikesää.
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Entiset alueyksiköt vaihtuivat 16 val-
takunnalliseen tulosyksikköön. Kuhun-
kin yksikköön kerääntyneet kyseisen 
alan osaajat toimivat yhteistyössä kes-
kenään sekä muiden tulosyksiköiden 
kanssa. Uudella rakenteella osaamista 
tiivistetään ja toimintaa tehostetaan 
palvelemaan entistä paremmin kehit-
tyvän yhteiskunnan tarpeita. Samanai-
kaisesti, perusrahoituksen vähentyes-
sä uudistuksen tavoitteena on myös 
kulujen vähentäminen ja ulkopuolelta 
hankittavan rahoituksen lisääminen. 
Toiminnan rakenteen muutoksen myö-
tä henkilömäärämme väheni. GTK:n tar-
vitsema näytteenotto ja kairaustoiminta 
hankitaan tästä eteenpäin ulkopuolise-
na palveluna. Uudistuksesta huolimatta 
henkilöiden asemapaikat toimipisteissä 
pysyvät pääosin ennallaan.

Valtakunnallisista tulosyksiköis-
tä kansannäytetoiminta kuuluu nyt 
mineraalivarannot- yksikön toiminnan 
piiriin. Yksikköä johtaa Juhani Ojala 
Rovaniemellä. Kansannäytetoiminnas-
ta vastaa Satu Hietala ja allekirjoittanut. 
Toiminta pysyy keskitetysti Kuopiossa, 
josta tarvittavia tehtäviä välitetään 
muualle Suomeen. Näytteet ja kivikysy-
mykset ovat siis tervetulleita entiseen 
osoitteeseen. 

GTK:n palveluja kehitetään sitä 
varten nimetyn työryhmän avulla, niin 
myös kansannäytetoimintaa. Tässä 
kehitystyössä Satu ja minä olemme vah-
vasti mukana. Tarkoituksena on, että 
kansannäytetoiminta palvelee entistä 
paremmin GTK:n alueellisia geologisia 
tarpeita sekä tietenkin myös näytteiden 
lähettäjiä. Toimintaan soveltuvia mobii-
lipalveluja sekä sähköpostin käyttöä 
kirjeenvaihdossa tullaan kehittämään 
ja lisäämään. Vastaanotettavien näyt-
teiden laatua pyritään suuntaamaan ja 
kohottamaan koulutusten sekä suun-

nattujen kivikilpailujen avulla. Toimin-
nan piiriin kuuluvat edelleen malmi-, 
teollisuusmineraali-, korukivi- ja luon-
nonkivinäytteet. Kehitystyö pyritään 
saamaan valmiiksi vuoden loppuun 
mennessä ja käyttöön ensi vuonna.

Kesäkuun alussa Kaukon työsuhde 
päättyi. GTK:ssa tapahtuneista muutok-
sista johtuen hänen tilalleen ei ole voitu 
ottaa uutta henkilöä näytteitä vastaan-
ottamaan ja tutkimaan. Myöskään muu-
ta aputyövoimaa ei tässä tilanteessa ole 
saatu kesän näyteruuhka purkamaan. 
Tästä johtuen palvelumme on hidastu-
nut selvästi ja näytteiden tutkiminen ja 
niihin vastaaminen ottaa aikansa. Tämä 
on luonnollisesti aikaansaanut huoles-
tuneiden kyselyjen tulvan niin puheli-
mitse kuin sähköpostitsekin. Pyrimme 
niihin vastaamaan parhaamme mukaan 
siinä kuitenkaan aina onnistumatta. 
Pyydämmekin teiltä kärsivällisyyttä 
näytevastausten ja analyysien suhteen. 
Teemme parhaamme näytteiden tutki-
miseksi ja etsimme kiivaasti ratkaisua 
palvelun nopeuttamiseksi. Varmaa 
kuitenkin on, että näytelähetyksiin vas-
tataan ja niistä parhaat analysoidaan 
sekä palkitaan.

Muutosten keskellä kansannäyte-
toiminnan jatkuminen ja sen edelleen 
kehittäminen on selkeä merkki toi-
minnan tarpeellisuudesta maankama-
ramme raaka-aineiden tutkimisessa 
ja etsinnässä sekä geologisen tiedon 
jakamisessa. Kehitystyön yhteydessä 
tehdyssä kyselyssä tahot niin GTK:n 
ulkopuolella, sisällä, yliopistot sekä kivi-
harrastajat pitivät toimintaa tärkeänä 
ja tarpeellisena. Se perustuu kuitenkin 
Teihin, kansannäytteiden lähettäjiin, 
lähettämiinne hyviin kivinäytteisiin sekä 
aktiiviseen toimintaan. Ilman näitä ei 
ole kansannäytetoimintaakaan.

Vuoden vaihteessa tapahtui yksi suurimmista muutoksista GTK:n historias-
sa. Koko organisaation rakenne muuttui. 



  Tykkäsin olla 
maastohommissa 
ja mieleisin alue oli 

ehkä Lappi.  

“

Kaukon terveiset

Teksti: Satu Hietala

Kauko Turpeinen siirtyi lähes 40 vuotta kestäneen GTK:n työrupeaman jälkeen kotihommiin Keiteleelle. 
Kaukolle koko Suomi tuli tutuksi niin geofysiikan mittauksissa kuin kansannäytetoiminnassakin, ja niin 
tulivat tutuksi myös paikkakuntien ihmisetkin. 

Kauko, milloin tulit GTK:lle 
töihin?

Tulin vuonna 1977, geofysiikan 
maastomittauksiin sekä laboratorio-
työhön. Maastossa tein sähköisiä- ja 
magneettisia mittauksia sekä painovoi-
mamittauksia.  

Millaista oli maastohommissa?
Suurimman osan ajasta olin Kuopion 
ryhmässä ja tein mittauksia Kuopios-
sa ja lähiseuduilla. Juvan alueella olin 
muistaakseni nelisen vuotta. Lisäksi olin 
myös Keski-Pohjanmaalla, Ylivieskassa 
ja Nivalassa, eteläisin paikka taisi olla 
Mäntsälä. Tykkäsin olla maastohom-
missa ja mieleisin alue oli ehkä Lappi. 
Siellä oli hyvät kelit ja ennen kaikkea 
hyvät maisemat! Päivittäin tuli noin 
15 kilometriä käveltyä. Olin myös mm. 
Suurikuusikon ja Talvivaaran alueella. 
Malmiesiintymiä etsittiin geofysiikan 
avulla, tulosten perusteella sitten suun-
nattiin kairaukset.
Olosuhteiden mukaan mentiin kesät ja 
talvet. Kerran oli pakkasta -42 astetta, 
silloin ei hommia voinut tehdä. Pakkas-

rajana pidettiin -25 astetta, kylmimmis-
sä olosuhteissa katsos laitteet hyytyivät, 
mutta miehet eivät! Luonnossa eläinten 
kanssa ei ollut ongelmia, ei tarvinnut 
pelätä karhuja tms. Kerran oli 5 am-
piaista otsassa yhtä aikaa, se ei ollut 
enää mukavaa. Loukkaantumisiakaan 
ei sattunut vaikka kerran moottorikel-

kasta kaasu hirtti kiinni ja menin puuta 
päin. Päivät olivat normaaleja työpäiviä 
ja iltaisin huollettiin laitteita kuntoon.
Tukikohtia oli monenlaisia, hotelleista 
kansakouluihin. Siihen aikaan paikalla 
oli aina emäntä, joka hoiti ruoat ja sii-
voukset ja kaikki olivat hyviä hommas-
saan. Toki, kerran yhdellä emännällä oli 
tapana laittaa suolaa kahviin, hän sitten 
vihdoin ymmärsi yskän, kun termoskan-

nut tulivat aina täysinä takaisin. 
Palkitsevinta työssä oli, että sai nähdä 
erilaisia paikkoja, kun paikkakunnat ja 
maisemat vaihtuivat.

Milloin siirryit töihin kansannäy-
tetoimistoon?

Vuodesta 1993 olin kesät töissä 
kansannäytetoimistossa. 1995 siirryin 
vakituiseksi, ja siinä olen ollutkin tähän 
päivään saakka. Ensin työskentelin työ-
parina yhdessä Toivo Pienräihän kans-
sa. Sitten olin yksin noin 3-4 vuotta ja 
kesäisin sain apua Tuomo Straniuk-
selta sekä Rauli Lempiäiseltä ja Martti 
Saastamoiselta. Kansannäytetoiminta 
keskitettiin kokonaan Kuopioon vuon-
na 2005, jolloin tuli kaverikseni Veik-
ko Helppi. Veikon jäädessä eläkkeelle, 
vuonna 2008 tuli Soili Solismaa töihin 
kansannäytetoimistoon ja Soilin jälkeen 
Satu Hietala. Kansalaisten kivinäyttei-
den tutkimisen lisäksi olen ollut mukana 
työsuojelutoiminnassa ja JHL:n hallituk-
sen jäsenenä. Toimin myös arkistovas-
taavana ja väestönsuojasta vastaavana 
henkilönä. 

Kansannäytetoiminnan puitteissa 
olen osallistunut koulutusten pitämi-
seen ja monilla kivimessuilla on tullut 
oltua. Kivimessut olivat siitä niin muka-
via, kun siellä näki alan harrastajia ja 
sai vaihtaa ajatuksia muutenkin kuin 
kirjeitse tai puhelimessa. Se on aina 
hieno asia kun pääsee kasvotusten 
keskustelemaan. 

Mikä on ollut mieleenpainuvin 
kivinäyte, mikä on tullut eteesi 
tutkimuspöydällä?

No kyllä yleensä hyvät kultanäytteet 
ovat olleet hätkähdyttävimpiä. Sellaiset,  
joissa on näkyvää kultaa tai näytteet joi-
den kultapitoisuudet ovat kohonneet 
isoihin lukemiin. Yhtä paljon olen aina 
odottanut ja jännittänyt analyysitulok-
sia kuin lähettäjätkin! Kansannäytetoimistoon tutustujat saivat asiantuntevaa tietoa kivien tunnistamisessa.

Kuva: Jari Nenonen, GTK.
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Kansannäytetoimiston ”Viksu ve-
kotin”, uusi analysointilaite
Teksti: Satu Hietala

Vuoden 2016 alusta olemme saaneet käyttöömme uudenlaisen röntgen-
fluoresenssispektrometrin. Kansannäytetoimistolla oli jo aiemmin kannet-
tavia pXRF-analysaattoreita, jotka ovat nekin olleet ahkerassa käytössä.  

Laitteiden toiminta perustuu rönt-
genfluoresenssiin. Röntgenfluoresens-
sissa (XRF) kivi- tai mineraalinäytteeseen 
kohdistetaan röntgensäteitä röntgen-
putken avulla. Röntgensäteily saa näyt-
teen alkuaineet fluoresoimaan, jolloin 
vapautuu kullekin alkuaineelle ominais-
ta röntgensäteilyn aallonpituutta, joka 
voidaan tunnistaa ja mitata analysaat-
torilla. Lisäksi syntyvän säteilyn voimak-
kuuden avulla saadaan selvitettyä kun-
kin alkuaineen pitoisuudet näytteessä.

Toisin sanoen analysaattorin avulla 
saadaan selville mitä alkuaineita kives-
sä on ja miten paljon niitä on.

Laite on kansannäytetoimistossa 
tärkeä apuväline, kivien tutkimuksessa 
tarvitaan luotettavaa ja nopeaa analyy-
simenetelmää tukemaan visuaaliseen 
tarkasteluun perustuvaa kivinäytteiden 
mineraalien tunnistamistyötä ennen 
näytteiden valikoimista kemiallisiin jat-
koanalyyseihin. XRF-analytiikan tavoit-
teena on ollut yleisesti palvelunlaadun 
ja -nopeuden lisääminen sekä kus-
tannussäästöt laboratorioanalyysien 
vähentyessä. Analytiikkamenetelmä 
sopii mineraalien tunnistamiseen ja 
tarkempien arvioiden tekemiseen mal-
mimineraalien määristä kivinäytteiden 
seulontavaiheessa. 

Miten kivien tutkiminen on vuo-
sien varrella kehittynyt?

Kokemuksen kautta karttuu tietoa 
ja oppii tunnistamaan mineraaleja. 
Perinteisten tutkimusvälineiden rinnalle 
on tullut uusia menetelmiä, kuten kan-
sannäytetoimiston pXRF-analysaattori. 
Alussa ei ollut juuri muuta kuin piikki, 
luuppi, magneetti ja sulake, mutta sit-
ten tulivat myöhemmin stereomikros-
koopit, ultraviolettilamppu ja geigeri.

Jos pikaisesti laskettaisiin, montako 
näytettä olen tutkinut kansannäytetoi-
mistossa ollessani, niin veikkaisin, että 
yhteensä noin 25 000 näytettä on tullut 
tutkittua. Näistä jokunen ehkä tulevai-
suudessa johtaa kaivos- tai louhostoi-
mintaan. Tuhansien lähetettyjen kivien  
tutkiminen ei ole aina välttämättä help-
poa, lopputulos on aina monien asioi-
den summa ja pitää hahmottaa koko-
naisuus esim. tietyn alueen geologisen 
taustan ymmärtäminen. Näytteethän 
tulevat koko Suomen alueelta. Tässä 
työssä pitää olla kykyä tulla toimeen eri-
laisten ihmisten kanssa, paineensieto-
kykyä sekä kykyä esiintyä ja esitellä toi-
mintaa. Työ on hyvin palkitsevaa, mitä 
ei ehkä kovin moni voi sanoa työstään 
tänä päivänä. Työn palkitsevuus auttaa 
jaksamaan. Lähettäjien ja oman työn 
tuloksena löytyy uusia raaka-ainevaroja 
yhteiskunnan tarpeisiin. Työssä hyvien 
analyysitulosten saaminen ja kun pää-
see palkitsemaan lähettäjiä, se on ollut 
hienointa!

Mitä terveisiä haluaisit lähettää 
kansannäytteiden lähettäjille?

”Vanhoille konkareille” haluaisin 
lausua isot kiitokset, hienoa työtä ja 
tärkeää, että jaksatte jatkaa malmihar-
rastusta. Aina on hyvin tultu toimeen ja 
teistä monista on tullut hyviä ystäviä! 
Nuoremmille ja nuorille haluan sanoa, 
että pitäkää yllä harrastusta, koskaan ei 
tiedä minkälaiseen ”kultasuoneen” luon-
nossa osuu ja olkaa aktiivisia ja pitäkää 
kansannäytetoimistoon yhteyttä.

Kansannäytetoimiston pXRF-analysaattori 
ja uusi EPSILON1 EDXRF- spektrometri. 
Kuva: Satu Hietala, GTK.
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Geologian tutkimuskeskus

KANSANNÄYTETOIMISTO

Neulaniementie 5, 70211 KUOPIO
Sähköposti: kansannaytetoimisto@gtk.fi 
Puh. 029 503 3527
Päätoimittaja: Jari Nenonen • jari.nenonen@gtk.fi gtk.fi

Ajankohtaisia uutisia

Teksti: Jari Nenonen

Tältä palstalta löydät kansannäytetoiminnan viimeisimpiä uutisia kiviharrastajaa kiinnosta-
vista aiheista, tapahtumista ja uusista tuulista. Jos tietoosi tulee mielenkiintoisia uutisaiheita 
ilmoita meille, niin jaamme tiedon muillekin.

Renlundin säätiön malmiharras-
tuksen tukemiseen suunnattua apu-
raha on edelleen haussa. Apurahoina 
jaettava summa on yhteensä 10 000 €. 
Kansannäytetoimisto on välittänyt käsit-
telemänsä hakemukset Renlundin sääti-
ölle, joka tekee päätöksensä apurahan 
saajista vuoden vaihteeseen mennessä. 
Maksuun summat menevät kevättal-
vella 2017. Apurahaa kannattaa hakea 
ujostelematta harrastukseen liittyviin 
menoihin esim. etsintä- ja tutkimusväli-
neisiin, matkakuluihin tai koulutukseen. 
Yli 2 000 € hakemukset on toimitettava 
säätiön normaaliin apurahahakuun. 
Asiaan liittyvät kysymykset voi osoittaa 
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suoraan Jari Nenoselle (jari.nenonen@
gtk.fi, puh 029 503 3514), joka toimii täs-
sä asiassa säätiön asiamiehenä. Haku-
lomakkeita saa kansannäytetoimistolta. 

Kiviharrastajan Kuvalehti Minerali-
asta ilmestyi 2015 neljä numeroa. Tänä 
vuonna on jo ilmestynyt kaksi numeroa. 
Lehdet ovat luettavissa tai tilattavissa 
osoitteesta www.tampereenkivikerho.fi

Vuonna 2016 kansannäytetoimisto 
on mukana kivimessuilla Lahdessa ja 
Outokummussa sekä Suomi Areenalla 
Porissa. Lisäksi pidämme sopimuksen 
mukaan koulutus- ja esitelmätilaisuuk-
sia. Mahdollisissa esitelmä- tai koulu-
tuspyyntöasioissa yhteydenotot jari.

nenonen@gtk.fi tai puhelimella 029 503 
3514.

Toimintamme on siirtymässä vähi-
tellen digitaaliseen aikaan. Kirjeenvaih-
toamme varten alamme kerätä kivi-
harrastajien osoite ja puhelintietojen 
lisäksi myös sähköpostiosoitteita. Pyy-
dämmekin liittämään myös ne kivinäy-
telähetteisiinne.

Kansannäytetoiminnan puhelimeen 
soitetut puhelut kiertävät Satu Hietalal-
le ja Jari Nenoselle. Maastotöiden aika-
na ja loma-aikoina heinä-elokuussa 
emme aina pysty vastaamaan puheli-
meen. Kiireellisissä aisoissa pyydämme 
jättämään viestin tai sähköpostin.

Facebook–sivuiltamme osoitteesta 
www.facebook.com/kansannaytetoimis-
to löydät päivitettyä tietoa tapahtumis-
tamme ja muutakin mukavaa kivihar-
rastukseen liittyvää tietoa.

Geologista tietoa tai materiaalia 
löytyy myös internet -osoitteista: 

 www.gtk.fi

	 http://hakku.gtk.fi/

	 https://www.gtk-kauppa.fi/

	 http://geomaps2.gtk.fi/activemap/

	 http://www.gtk.fi/tietopalvelut/

 palvelukuvaukset/maankamara.html

 www.facebook.com/

 kansannaytetoimisto
Uusi kirja Suomen korukivistä on suunniteltu ilmestyvän vuoden 2016 aikana. 
Lisätietoja:	satu.hietala@gtk.fi




