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Näin Lieksan löytö varmistui 
rautameteoriitiksi 

löytäjä
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN UUTISLEHTI KIVIHARRASTAJILLE 1 • 2017

Teksti: Kari A. Kinnunen

PÄÄTOIMITTAJALTA
GTK:n organisaatiomuutoksen myö-

tä kansannäytetoiminta on elänyt mur-
rosvaihetta. Eikä se ole sujunut täysin 
kivuitta. Erityistä kärsivällisyyttä on vaa-
dittu teiltä näytteiden lähettäjiltä näy-
tevastausten ja analyysien viipymisen 
johdosta.

Vuoden alussa kansannäytetoimintaa 
kehittämään koottiin työryhmä, jonka 
tehtävänä oli esittää GTK:n johdolle toi-
menpiteitä toiminnan modernisoimisek-
si ja kustannusten vähentämiseksi. Asiaa 
koskeva raportti luovutettiin syksyllä, se 
käsiteltiin ja hyväksyttiin toimenpiteitä 
varten.

Tärkeimpänä asiana on, että kansan-
näytetoiminta jatkuu, tosin vähentynein 
resurssein. Kansannäytetoiminnasta 
vastaa geologi Satu Hietala ja allekirjoit-
tanut. Kansannäytetoiminta jatkaa toi-
mintaa valtakunnallisena palveluna niin 
kuin tähän astikin on tehnyt. Toimisto 
pysyy Kuopiossa, josta tarvittavia tehtä-
viä välitetään muualle Suomeen. 

Tarkoituksena on, että kansannäyte-
toiminta palvelee entistä paremmin GTK 
alueellisia geologisia tarpeita sekä tieten-
kin myös näytteiden lähettäjiä. Pyrkimyk-
senä on kansannäytetoimistoon tulevan 
näytekirjon laadun kehittäminen siten, 
että merkittävien ja malmipotentiaalis-
ten näytteiden tutkimiselle jää enemmän 
aikaa. Kiviharrastajalle soveltuvia, äly-
kännyköissä toimivia digitaalisia mobii-
likarttapalveluja tullaan kehittämään ja 
tekemään. Tavoitteena on, että näytteen 
löytäjä voi jo maastossa lisätä löydöksen 
paikkatiedot ja vaikka valokuvankin lähe-
tykseensä. Vastaisuudessa näytelähetys-
ten saatekirjeeseen tuleekin liittää oman 
nimi- ja osoitetiedon lisäksi löytöpaikan 
paikkatiedot, oma sähköpostiosoite sekä 
puhelinnumero. Hyvä on myös lisätä 
miksi on näytteen lähettänyt — mal-
mi-, teollisuusmineraali-, korukivi- vai-
ko rakennuskivinäytteenä.  Ainoastaan 
paikkatiedoilla varustetut näytteet ana-
lysoidaan. Pyrimme siirtymään vähitellen 
digiaikaan siten, että vastauksia lähete-
tään sähköpostin kautta heille joilla se 
on. Tästä syystä pyydämmekin teitä 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne, 
kansannaytetoimisto@gtk.fi. Näytteiden 
analysointi tullaan tekemään pääsääntöi-
sesti XRF-analyysilaitteiston avulla, jalo-
metalleja mahdollisesti sisältävät näyt-
teet tutkitaan laboratoriossa...                                                   

                                      jatkuu takasivulla

 Lieksalaisen Pekka Vallimiehen 
toukokuun lopun korvasienireis-
su tuotti poikkeuksellisen saaliin. 
Malmiharrastajana Vallimies poimi 
Lieksan Löpönvaaralta ruosteisen 
ja oudon painavan murikan. Toisin 
kuin malmilohkareista ruosteen 
alta paljastui harmaata metallia. 
Vallimies lähetti näytteensä GTK:lle, 
jossa pystyttiin varmistamaan, että 
kyseessä on Suomen 14. meteoriitti 
ja ensimmäinen Suomesta löydetty 
rautameteoriitti. 

GTK:ssa tunnistetaan kansalaisten 
lähettämiä mahdollisia meteoriitteja 
vuosittain kymmeniä. Usein ne ovat 
teollista tai esihistoriallista rautaa. 
Sotaromut ja betoninkappaleet sekä 
oudonnäköiset tavalliset kivet ovat 

nekin yleisimpiä meteoriittiehdokkai-
ta. Lisäksi ulkomaisia meteoriitteja 
tulee tunnistettavaksi. Tutkimus on 
hidasta, sillä jos kokeneen tutkijan 
silmämääräinen arvio ei riitä, tarvi-
taan laboratoriotutkimuksia. 

Lieksan löytö oli tärkeä tutkia 
GTK:n tutkimuslaboratorion laitteil-
la, koska jo pelkästään ulkonäöltään 
se oli hyvin lähellä rautameteoriittia. 
Tunnistamiseen tarvittiin monia ana-
lyysilaitteita: SEM EDS, XRF, EPMA, 
3D-röntgentomografia ja petrofysii-
kan laitteistot. GTK:lla innostuttiin 
asiasta, vaikka vaativaan tehtävään 
ei ollut tarjolla ulkopuolista rahoi-
tusta. Meteoriitit koetaan Suomen 
kansallisaarteiksi, ja jokainen uusi 
meteoriitti voi antaa uutta tietoa 

Voisiko se olla rautameteoriitti, lieksalainen Pekka Vallimies innostui löytämästään 
oudon tuntuisesta kivestä. Löydettyään GTK:n nettisivuilta meteoriittikuviani hän soitti ja 
lupasi lähettää löytönsä tunnistettavaksi. 

Pekka Vallimiehen löytämä meteoriitti. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.
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maapallon ja muiden planeettojen 
historiasta. Tutkimukseen osallistui-
vat alkuvaiheessa erikoistutkijat Kari 
A. Kinnunen ja Sari Lukkari, tutkija 
Jukka Kuva, geologi Lassi Pakkanen 
ja tutkimusavustaja Satu Vuoriainen. 
Kesälomien ansiosta analyysilaitteil-
le järjestyi vapaita päiviä. Näytettä 
tutkittiin ensin näytettä tuhoamat-
tomilla menetelmillä. Niitä olivat 
Sari Lukkarin pyyhkäisyelektronimi-
kroskoopin alkuaineanalysaattori 
ja Satu Vuoriaisen petrofysikaaliset 
mittaukset. 

Lisäksi tein kemiallisia analyysejä 
kannettavilla XRF-laitteilla (röngen-
fluoresenssi). Riittävää varmuutta 
ei vieläkään saatu. Löytäjän anta-
malla luvalla sahasin näytteestä pie-
nen palan, josta hieteknikot Lasse 
Heikkinen ja Seppo Töllikkö tekivät 
mikroanalysaattoriin sopivan napin. 

Rautameteoriitiksi Lieksan löytö 
varmistui kesälomien hiljentämässsä 
GTK:ssa, kun tutkimme näytenappia 
Lassi Pakkasen kanssa mikroana-
lysaattorilla. 

Elektroniheijastumakuviin ilmestyi 
liistakerakenteita, ns. widmannstät-
tenin kuvioita. 

Ne ovat tunnusomaisia rautame-
teoriiteille. Myös rautanikkelimine-
raalit, kamasiitti ja taeniitti, antoivat 

meteoriiteille sopivia koostumusar-
voja. Mikroanalysaattorilla havaittiin 
myös ohut sulamiskuori ja sitä peit-
tävä kerroksellinen rapautumiskuori. 

Nyt jo meteoriitiksi kutsuttua näy-
tettä testasi tutkija Jukka Kuva GTK:n 
uudella röntgenmikrotomografia-
laitteella. Laite oli tuolloin vasta koe-
käytössä ja Lieksa sen ensimmäisiä 
näytteitä. 3D-skannaukset näyttivät 
nikkeliraudassa olevan 20 tilavuus-
prosenttia silikaattisulkeumia, enim-
mäkseen oliviini-mineraalia. 

Lopuksi vertasin analyysitulok-
sia alan laajaan kirjallisuuteen. Sen 
perusteella Lieksa on rakenteeltaan 
ja kemialliselta koostumukseltaan 
silikaattimineraalien sulkeumia 
sisältävä rautameteoriittityyppi (ns. 
komplisoitunut IAB). Meteoriitti-
löydön aitouden varmistamiseksi 
hivenainekoostumuksia verrattiin 
tärkeimpiin kaupallisiin ulkomaisiin 
rautameteoriitteihin. Vastaavuutta ei 
löytynyt yliopisto-opettaja Pasi Heik-
kilän WD-XRF-analyyseillä (Helsingin 
yliopiston Geologian ja geokemian 
osasto) kuten ei myöskään GTK:n eri-
koistutkija Hugh O’Brienin korkean 
resoluution plasmaspektrometrillä 
(Suomen geotieteiden tutkimuslabo-
ratorio). 

Myös maastotutkimukset käynnis-
tyivät kesän aikana. GTK:n Kuopion 
kansannäytetoimiston kiireiden vuoksi 
maastoon lähtivät Ursan tulipallotyö-
ryhmän Jarmo Moilanen ja Jarkko Ket-
tunen. He tekivät kesällä metallinetsi-
millä monena viikonloppuna Lieksassa 
tarkistuksia. Uusia meteoriitin kappa-
leita ei kuitenkaan löytynyt. Syksyllä 
kuitenkin onnisti ja Jarmo Moilanen ja 
Pekka Kokko löysivät noin kilometrin 
etäisyydeltä Lieksan meteoriitin löy-
töpaikasta kaakkoon neljä meteoriitin 
näköistä metallipalaa. 

Kaikki olivat metallista nikkeli-
rautaa painoltaan 11 – 164 g. Kaksi 
näistä osoittautui laboratoriossa 

rautameteoriiteiksi. Tyypiltään ne 
ovat hyvin lähellä Pekka Vallimiehen 
ensimmäistä löytöä.

Mitä meteoriitit ovat?
Meteoriitit ovat avaruudesta 

maanpinnalle pudonneita kiviä 
ja raudankappaleita. Lähes kaikki 
meteoriitit ovat Marsin ja Jupiterin 
välissä kiitävien asteroidien palasia. 
Harvinaisimmat meteoriitit ovat 
Marsista tai Kuusta iskeytyneitä. 

Lieksan meteoriitti on asteroidin 
kappale. Nämä meteoriitit ovat jään-
teitä aurinkokunnan syntyajoilta. 
Suomen kallioperän vanhimmatkin 
kivet ovat noin 1000 miljoonaa vuot-
ta nuorempia.

Maapal lo l ta  on rekisteröity 
meteoriitteja yli 65 500 kappaletta. 
Niistä rautameteoriitteja on yli 1 100 
kappaletta. Suuresta lukumäärästä 
huolimatta jokainen meteoriitti on 
tieteelle tärkeä.

Tulevaisuudessa meteoriitit voi-
vat olla todellisia malmilohkareita, 
sillä asteroidien malmivarantojen 
hyödyntämistä ollaan kansainväli-
sesti jo suunnittelemassa. Rautame-
teoriittien metallissa on merkittäviä 
määriä esimerkiksi kultaa ja platina-
ryhmän metalleja.

Mikäli löydät meteoriitiksi epäi-
lemäsi näytteen merkitse paikka 
tarkasti maastoon ja kartalle sekä 
lähetä näyte tai kuva siitä GTK:n 
kansannäytetoimistoon. Tutkimme 
onko näytteesi taivaallista alkupe-
rää. 

SEM EDS, GTK, Sari Lukkari.

EPMA, GTK, Lassi Pakkanen.

Lieksa 2, 37 g, 33 mm, Jarmo Moilanen.

Lieksa 3 , 94 g, 49 mm, Pekka Kokko.

Kuvan editointi: Satu Hietala, GTK. 
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Kerro kerro Kivikone, mistä Suomi on tehty

Teksti: Antti Lehtinen

Metson ja GTK:n Kivikone.fi-verkkopalvelun tarkoituksena on lisätä innostusta geologiaa kohtaan sekä auttaa pa-
remmin ymmärtämään sitä, mistä Suomi ja moderni maailma on rakennettu.

Kädessäsi on rusinapullan näköi-
nen kivi. Sen mineraalirakeet erottu-
vat selvästi ja sen pinnassa on punai-
sia möykkyjä.

Se on granaatteja sisältävä kivi.
Granaatti on saanut nimensä gra-

naattiomenaa muistuttavasta ulko-
näöstään. Se on suosittu jalokivi, 
mutta sitä voidaan louhia myös hion-
tamateriaalin, kuten hiekkapaperin 
tai puhallushiekan, valmistamiseen.

Tämän kertoi Kivikone. Kätevä pal-
velu auttaa tunnistamaan yleisimmät 
Suomesta löytyvät kivet ja mineraalit 
sekä kertoo perustietoja siitä, mihin 
kyseistä kiveä tai mineraalia käyte-
tään. Toimintaperiaate on yksinker-
tainen: muutamiin kysymyksiin vas-
taamalla kone auttaa sulkemaan eri 
vaihtoehtoja pois ja auttaa tekemään 
tunnistuksen.

Kivikone sai alkunsa viime kevää-
nä, kun Metso, maailman johtava 
kiven murskaamisen ja mineraalien 
käsittelyn laitetoimittaja otti yhteyt-
tä Geologian tutkimuskeskukseen. 
Kävi ilmi, että molemmilla tahoilla 
oli yhteinen kiinnostus tehdä kivien 
ja mineraalien merkitystä tunnetum-
maksi suomalaisille.  

”Halusimme innostaa luonnos-
sa liikkuvia ihmisiä tutkimaan kiviä 
samaan tapaan kuin olemme tottu-
neet bongaamaan lintuja, sieniä tai 
marjoja. Myös mobiilissa toimiva pal-
velu on tarkoitettu sekä kiviharrasta-

jille että maallikoille”, sanoo GTK:n 
geologi Jari Nenonen.

Kiveä ja mineraaleja käytetään 
kaikkialla, missä ihmiset asuvat ja 
elävät, olipa kyse sitten rakentami-
sesta, älylaitteista tai vaikka lääk-
keistä.

”Ilman kiveä ja mineraaleja ei ole 
modernia maailmaa. Jos ottaisim-
me ne pois, niin samalla lähtisivät 
kännykät, sähköt, tiet, rakennukset 
ja paljon muuta. Kun maailma kau-
pungistuu ja digitalisoituu, kiven ja 
mineraalien merkitys raaka-aineena 
vain kasvaa”, sanoo Metson Tampe-
reella sijaitsevan kivilaboratorion 
tutkimusjohtaja Keijo Viilo.

Tutkimusjohtaja antaa esimerkin 
siitä, miten maailman käytetyin raa-
ka-aine on jatkuvasti läsnä kaikkien 
arjessa.

”Ajatellaan, että olet missä tahan-
sa huoneessa. Et todennäköisesti 
näe ympärilläsi mitään, missä ei oli-
si käytetty jauhettua kiveä. Vaikka 
ikkunoissa olisi kangasverhot, niin 
väriaineessa on luultavasti kiveä – 
samoin ikkunalasissa. Tai jos pöy-
dällä on kulhossa omenoita, niin 
niidenkin kasvattamiseen on toden-
näköisesti käytetty lannoitetta, jota 
saadaan muun muassa kaivoksista”, 
Viilo sanoo.

Myös GTK:lla on huomattu, että 
yleinen tietoisuus kiven ja mineraa-
lien merkityksestä Suomelle ja maa-
ilmalle voisi olla paremmalla tasolla. 
Siksi Kivikoneen kaltainen geologian 
popularisointi on tärkeää.

”Kouluissa opetetaan aika vähän 
geologiaa ja moni lapsi luulee, että 
sähkö tulee töpselistä ja vesi vain 
hanasta. Aikuisillakin on parannet-
tavaa. Maankamara, kaikki mitä se 
pitää sisällään ja mihin sitä käyte-
tään, on sellaista perustietoa, jota 
kaikilla pitäisi olla – koululaisista aina 
päättäjiin asti”, Nenonen sanoo.

Keijo Viilon johtamassa Metson 
kivilaboratoriossa on yli 17 000 kiven 
tietokanta kaikista maanosista Etelä-

mannerta lukuun ottamatta. Testeil-
lä analysoidaan näytteiden fysikaali-
sia ominaisuuksia, jotka puolestaan 
määrittävät murskaus- ja jauhatus-
laitteiden valinnan ja mitoituksen. 
Siihen, onko esiintymä malmia vai 
ei, vaikuttavat erityisesti kaksi asiaa: 
maailmanmarkkinahinta sekä se, 
miten pienistä pitoisuuksista mal-
mia saadaan irrotettua. Tarpeiden 
kasvaessa myös maaperän käyttö 
on monipuolistunut. Hyviä esimerk-
kejä ovat nykyiset akkumetallit kuten 
koboltti, nikkeli, grafiitti ja litium, joi-
ta tarvitaan akuissa ja elektroniikka-
teollisuudessa. 

Sanotaan, että se mikä ei kasva, 
pitää kaivaa ja kierrättää. Kestävintä 
kehitystä on se, kun ainutkertaisia 
luonnonvaroja käsitellään, jaloste-
taan ja kierrätetään vastuullisesti.

”Kiven murskaus ja jauhatus käyt-
tää ison osan maailman energiasta. 
Teollisuuden valinnoilla ja innovaa-
tioilla on valtava vaikutus luonnon-
varojen järkevään käyttämiseen ja 
energiankulutuksen vähentämiseen. 
Se on meille iso mahdollisuus”, Viilo 
summaa.

Jari Nenosen ja hänen kollegan-
sa Satu Hietalan vastuulla on myös 
GTK:n kansannäytetoiminta.  Kan-
sannäytetoimistoon lähetetään 
vuodessa noin 4000 kivi- ja mineraa-
linäytettä ympäri Suomen. Kaikille 
lähettäjille vastataan.

”Kansannäytetyön tuloksena vuo-
sien saatossa on syntynyt 32 metalli-
malmikaivosta, joista Outokumpu ja 
sen ympärille rakentunut kaupunki 
on tunnetuin esimerkki. Kyse on 
kansantaloudellisesti merkittävästä 
työtä.”

Nenonen toivoo palvelun innosta-
van yhä useampia ihmisiä tutkimaan 
kiviä ja lähettämään näytteitä. Lisäk-
si hän toivoo Kivikoneen antavan 
harrastajille työkaluja siihen, kuinka 
he voivat tehdä itse alustavia ana-
lyyseja siitä, minkälaisia kiviä GTK:lle 
kannattaa lähettää. 



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

Tältä palstalta löydät kansannäytetoiminnan viimeisimpiä uutisia kiviharrastajaa kiinnostavista aiheista, tapahtu-
mista ja uusista tuulista. Jos tietoosi tulee mielenkiintoisia uutisaiheita ilmoita meille, niin jaamme tiedon muillekin.
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aikana näytteitä oli tutkimassa geo-
logiaa opiskelevia yliopistoharjoitte-
lijoita. Toivon mukaan näin on myös 
ensi kesänä. Tästä johtuen palve-
lumme on hidastunut ja näytteiden 
tutkiminen ja niihin vastaaminen 
ottaa aikansa samoin kuin vastaa-
minen sähköpostilla tuleviin kiviky-
symyksiin. Teemme parhaamme 
näytteiden tutkimiseksi ja palvelun 
nopeuttamiseksi. Varmaa kuitenkin 
on, että näytelähetyksiin vastataan 
ja niistä parhaat analysoidaan sekä 
palkitaan myös jatkossa.

Uudistamisprosessi on jo lähtenyt 
käyntiin ja jatkuu tulevalle vuodelle. 
Erikoismineraalinäytteiden, jotka 
vaativat tarkempaa analyysiä tai 
gemmologista määritystä, tutkimi-
nen tulee maksulliseksi kuten myös 
mahdollisten georetkien opastukset. 
Kansannäytetoimintaa esitellään har-
kinnan ja resurssien mukaan soveltu-
vissa tapahtumissa tai kivimessuilla. 

Tänä vuonna uudistuksista johtu-
en kysyimme analyysiin menevien 
näytteiden puuttuvia paikkatietoja 
lähettäjiltä. Tämä soittokierros sekä 

laboratorion ruuhkan takia emme 
vielä ole saaneet näytteiden analyy-
situloksia. Olemmekin tehneet pää-
töksen kansannäytepalkintotilaisuu-
den lykkäämisestä tulevan vuoden 
alkuun. Asiasta tiedotetaan erikseen 
asiaan liittyville henkilöille.

Taloudellisten resurssien vähene-
misen ohella myös kansannäytetoi-
miston henkilömäärä on vähentynyt. 
Kuten mainitsin toiminnasta vastaa 
minun lisäkseni Satu. Tällä hetkellä 
apunamme on yksi siviilipalvelus-
mies. Kaikeksi onneksi viime kesän 

Valoisaa  Joulun  Aikaa 
ja 

Löytämisen Iloa Vuodelle 2018 !


