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PÄÄTOIMITTAJALTA

Vuosi lähenee loppuaan ja maa on 
saanut lumivaipan, ainakin suurimmassa 
osassa Suomea. Talven tulosta huolimatta 
olemme saaneet vastaanottaa kivinäytteitä 
tasaiseen tahtiin ja Seppo kansannäytetoi-
mistossa on ollut täystyöllistetty.

Vuosi on ollut vaiheikas ja työteliäs. 
Mielenkiintoisimmat näytteet käytiin tar-
kastamassa maastossa pienen hopun 
kanssa syksyn loppuun mennessä ja pal-
kinnot jaettiin leppoisassa tilaisuudessa 
Lieksassa. Kansannäytetoiminnan uudista-
minen on edennyt suunnitelmien mukaan 
ja uudistuvat nettisivut saadaan käyttöön 
heti vuoden vaihteen jälkeen kuten uusi 
mobiilisovellutuksen testiversiokin. Sen 
avulla kiviharrastajan on mahdollista teh-
dä näytehavainto henkilö- ja paikkatietoi-
neen jo maastossa ja toimittaa se kansan-
näytetoimistolle, onpa mahdollista lisätä 
lähetykseen myös selventäviä valokuvia-
kin. Uudistuksilla pyritään parantamaan 
ja nopeuttamaan palvelua. Tulevaisuus 
edellyttää myös kiviharrastajalta avointa 
mieltä, halua ja valmiuksia uuden sovelluk-
sen käyttöön. Tärkeässä roolissa tietojen ja 
havaintojen välttämisessä tulee olemaan 
sähköposti sekä kännyköihin asennettava 
maksuton sovellus. 

GTK:ssa pyörähtää vuoden vaihteessa 
liikkeelle nelivuotinen akkumineraalipro-
jekti, jonka tarkoituksena on kartoittaa 
akkumineraaleille potentiaaliset alueet 
koko maan alueella. Projekti työllistää 
myös kansannäytetoimiston henkilökun-
taa lähinnä arkistoitujen näytehavaintojen 
osalta. Ns. vanhoissa kansannäytteissä 
saattaa piillä aihetta ja tietoa uusiin löy-
töihin. Niiden läpikäyminen on suuri työ. 
Akkumineraaleihin liittyvät näytteet saavat 
tarkennetun huomion ja saavat lisäpaino-
arvoa tulevissa palkintojen jaoissa. Tästä 
huolimatta myös perusmetalleja sisältä-
vät malmi-, teollisuusmineraali, korukivi- 
ja rakennuskivinäytteet ovat tervetulleita. 

Jatkossa valtakunnallinen kansannäyte-
kilpailumme kohdennetaan ensisijaisesti 
GTK:n tutkimusalueille. Kansannäytepal-
kintojen jakoperusteissa huomioidaan 
erityisesti näiltä alueilta löytyneet kiinnos-
tavat näytteet. Tulevina vuosina harrastuk-
sen pariin pyritään saamaan enenevässä 
määrin uusia ja nuoria harrastajia. Tär-
keinä yhteistyökumppaneina tässä työssä 
ovat koulut ja opettajat. Nuoria kannus-
tetaankin osallistumaan toimintaan ja kil-
pailuun ottamalla jälleen käyttöön heille 
suunnattu oma palkintosarja.

Tilaisuus alkoi allekirjoittaneen 
tervetuliaissanoilla ja katsauksella 
uudistuvaan  kansannäytetoimin-
taan. Mineraalivarat ja teollisuusmi-
neraalit yksikön uusi päällikkö geo-
logi Pasi Heino valotti yksikkömme 
tehtäviä ja kansannäytetoiminnan 
tulevaisuuden suuntausta. Lieksan 
kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen 
toi tilaisuuteen kaupungin terveh-
dyksen ja piti kannustavan esityksen 
kansannäytetoiminnan merkitykses-
tä. Esitelmäosuutta seurasi vuoden 
2016-2017 näytteiden kansannäyte-
palkintojen jako. Loppuhuipennuk-
seksi geologi Satu Hietala täydensi 
päivän esitelmällä ”Hyvä malmikivi 
ei vanhene koskaan”. Kansannäy-
tetoiminta, suomalainen keksintö. 

Pääpalkintoon liittyen hän piti myös 
illalla mielenkiintoisen yleisöesitel-
män meteoriiteista

GTK:lle lähetettiin 2016-2017 
yhteensä noin 3 500 kivinäytettä. 
Tilaisuudessa GTK palkitsi 30 kivi-
harrastajaa yhteensä 15 750 eurolla.

Pääpalkinnot menivät Lieksaan.  
Pekka Vallimies palkittiin 4 000 eurol-
la hänen 2017 löytämästään rauta-
meteoriitista. Kyseessä on Suomen 
14. meteoriitti ja ensimmäinen rau-
tameteoriitti. Löytö tutkittiin GTK:n 
erikoislaboratorioissa Espoossa ja 
tulokset varmennettiin kansainvä-
lisesti. Meteoriitit koetaan Suomen 
kansallisaarteiksi. Jokainen uusi 
meteoriitti voi antaa uutta tietoa 
maapallon ja muiden planeettojen 

Valtakunnallinen kansannäytepalkintojen jakotilaisuus järjestettiin Lieksassa 1.11. 
Lieksan lukion auditoriossa. Juhlapaikka valikoitui perinteisesti päävoittajien kotipaikan 
mukaan. 

Pääpalkinnon voittaja Pekka Vallimies kukitettuna, hänen vasemmalla puolellaan Tapio 
Tömäkangas ja oikealla Jarmo Moilanen. Aaro Paananen taustalla kullatun vasaran kans-
sa hänen oikealla puolella Juha Turpeinen. Kuva:  Jorma Valkama, GTK.
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Akku ladattu 100 %
Teksti: Satu Hietala

Kahvipöydän perinteikäs kepeä keskustelu säätilasta muuttuu, kun on oikein kylmä tai kuuma, syitä etsitään 
ilmastonmuutoksesta. Ympäristöteema, kierrätys ja ilmasto olivat myös tämän vuoden Itsenäisyyspäivän juhla-
vastaanoton teemana. Ilmastonmuutosta yritetään hillitä mm. lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen, kuten 
aurinko- ja tuulivoiman käyttöä, sekä suojelemalla hiilinieluja. Kehittämällä uusiutuvia energiamuotoja vähenne-
tään fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja sitä kautta ympäristön tila kohenee.
Euroopan komissio on valinnut sähköisen liikkumisen yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. GTK on mukana tukemassa kotimaista akkuteollisuutta tutkimalla maamme raaka-ainepotentiaalia. 
Myös kansannäytetoiminta suuntaa luuppinsa mineraaleihin, joita akkuteollisuus hyödyntää. Mineraaleissa esiin-
tyvät nikkeli, koboltti, litium sekä grafiitti ovat akkuteollisuuden kaipaamia alkuaineita.

historiasta. Lieksaksi nimetty meteo-
riitti on sijoitettu Luonnontieteelli-
seen keskusmuseoon Luomukseen.

Juha Turpeinen sai 2000 euron 
palkinnon Lieksasta löytämästään 
uudesta kallioalueesta, jossa on 
kuparia 1,24 %, kultaa 0,85 g/t ja 
hopeaa 13,70 g/t sekä hieman sink-
kiä 3,24 %:iin asti. Turpeinen on 
löytänyt myös Nurmeksesta uuden 
kallioalueen, jossa on kultaa 2,16 g/t.

Tuhannen euron tunnustuspal-
kinnon sai Erik Hannula Sodankyläs-
tä. Hän on löytänyt Lokan alueelta 
uuden berylliä sisältävän pegmatiit-
tialueen sekä kyaniittia ja kalsedo-
nilohkareita uudelta alueelta. Han-
nula on löytänyt myös rapakalliosta 
malakiittia, jossa on kuparia 11,60 % 
sekä götiittipitoisen kvartsijuonen, 
jossa on kobolttia 0,22 %.

Tuhannen euron tunnustuspal-
kinnon sai ryhmä Jarmo Moilanen, 
Jarkko Kettunen ja Pekka Kokko. 
Työryhmä on tehnyt tärkeää työtä 
Lieksan meteoriittilöydön tutkimuk-
sissa auttamalla tekemään ammatti-
maisesti maastotyötä ja kirjaamalla 
havaintoja. Lisäksi Moilanen ja Kok-

ko ovat löytäneet kaksi uutta meteo-
riittia (Lieksa 2 ja Lieksa 3) useiden 
etsintäkäyntien tuloksena. 

750 € tunnustuspalkinnoilla pal-
kittiin neljä kokenutta malminetsijää;

Aaro Paananen Kalajoelta löytä-
mistään lohkareesta, joissa on kultaa 
278 g/t sekä 44,5 g/t. Hän on löytänyt 
Reisjärveltä lohkareen, jossa on kul-
taa 1,74 g/t ja Kannuksesta vulkaniit-
tilohkareen, jonka on kuparipitoisuus 
on 2,30 %. Paananen on löytänyt 
Kannuksesta kallionäytteen, jossa 
on kultaa 2,53 g/t. Osassa näytteissä 
kulta on silminnähtävissä. 

Aaro Paananen huomioit i in 
myös kullatulla vasaralla pitkästä 
yhteistyöstä ja avunannosta kan-
sannäytetiedon välittämisessä ja 
levittämisessä GTK kansannäyte-
toiminnan kanssa. Paananen on 
toiminut ansiokkaasti GTK kansan-
näytetoiminnan yhdyshenkilönä 
kymmeniä vuosia. Aarolle myönnetty 
vasara on järjestysnumeroltaan 22.

Tapio Törmäkangas on lähettä-
nyt Haapavedeltä kallionäytteitä, 
joissa on kultaa 4,72 g/t ja 1,79 g/t. 
Löytö on kokonaan uusi tunnetulta 

mineralisaatiovyöhykkeeltä. Hän on 
lähettänyt lisäksi lohkarenäytteitä 
Kalajoelta, joissa on kultaa 11,2 - 2,65 
g/t. Yhdessä lohkareessa oli myös 
kuparia 1,63 % sekä hopeaa 8,19 g/t. 
Ylivieskasta Törmäkangas on lähet-
tänyt lohkareen, jossa on kultaa 5,32 
g/t sekä kuparia 1,89 g/t ja hieman 
hopeaa.

Pentti Koivisto Satakunnasta 
lähettämistään useista näytteistä, 
jotka sisältävät kultaa, nikkeliä ja 
kuparia. Lavialta löytynyt kultapitoi-
nen (Au 15 g/t) näyte on malminet-
sinnällisesti merkittävä, koska se on 
uudelta alueelta ja kultapitoisuus on 
korkea. 

Jouko Pitkänen Parikkalasta löytä-
mästään rikkaasta sinkkilohkareesta 
(Zn 14,5 %). Alueelta ei ole tiedossa 
aiempia viitteitä sinkkimalmista. Näy-
te aiheuttaa jatkotutkimuksia.

500–150 euron harrastuspalkin-
toja myönnettiin 21 kiviharrastajalle 
eripuolilta Suomea löydetyistä lupaa-
vista kivinäytteistä. Palkintoja mietit-
täessä otettiin huomioon myös näyt-
teen lähettäjän muu kiviharrastusta 
edesauttanut työ.

etenkin naiset suosivat sähköautoja, 
ne olivat siistejä ja hiljaisia sekä hel-
pompia käsitellä. Vuonna 1903 säh-
köautoja mainostettiin näin: Kuka 
tahansa perheenjäsen voi ajaa minä 
vuoden päivänä tahansa. Ei vaaraa. 
Ei melua. Ei huolia! Mainos kuulostaa 
tutulta tänäkin päivänä. Niillä pärjä-
si hyvin jopa talvikelillä. Tuon ajan 
polttomoottorit piti vääntää kangella 
käyntiin, sähkömoottori lähti heti liik-
keelle. Yhdellä latauksella pääsi jopa 
sata kilometriä. Litiumia ei akuissa 
vielä silloin hoksattu käyttää, vaikka 

raportin mukaan Pariisin sopimuk-
seen perustuva ilmastonmuutoksen 
torjuminen ja maapallon lämpöti-
lan kasvun rajaaminen alle kahteen 
asteeseen sekä siirtyminen vihreään 
teknologiaan tarkoittavat koboltin ja 
litiumin suhteen merkittävää kasvua.

Ladattavat ajoneuvot eivät ole 
suinkaan uusi keksintö. Sata vuotta 
sitten New Yorkin ja Detroitin tak-
sit kulkivat sähköllä ja Helsingissä 
paloauto. Silloin akkukennoissa 
työskentelivät lyijyatomit. Henki-
löautot olivat herrasväen huvia, ja 

Euroopan komission asettama 
työryhmä määritteli ensimmäistä 
kertaa vuonna 2010 EU:n talouden 
kannalta kriittiset metallit ja mine-
raalit. Näihin kuuluvat hi-tech metal-
lien lisäksi ohella akkuteollisuudessa 
käytettävät grafiitti, koboltti, volfra-
mi ja nikkeli. Vuonna 2014 lista täy-
dentyi yhdeksällä uudella kriittiseksi 
määritetyllä mineraalilla ja vuonna 
2017 niitä oli yhteensä 27 (Euroopan 
komissio 2017). Näitä tarvitaan erityi-
sesti tulevaisuuden energia- ja ympä-
ristöteollisuudessa. Maailmanpankin 
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litium löydettiin jo 1790-luvulla peta-
liittimineraalista Ruotsista Utön peg-
matiitista ja 1800-luvun puolivälissä 
sitä saatiin tuotettua teollisesti. 

Auto ja aivot rullaavat litiumilla

Akku on sähköajoneuvon arvok-
kain osa. Litiumparistot tuotiin 
markkinoille 1980-luvulla ja litiumio-
niakkuja on ollut kaupallisesti saata-
villa vuodesta 1991 lähtien. Yhdessä 
täyssähköauton akustossa on viides-
tä viiteenkymmeneen kiloa litiumia. 
Sen saamiseksi on louhittava tuhan-
sia kiloja malmia. Akkuun tarvitaan 
myös noin kymmenisen kiloa kobolt-
tia. Akussa käytettävien tärkeimpien 
raaka-aineiden, eli litiumin, koboltin 
ja nikkelin vuosittaisen kysynnän 
arvioidaan moninkertaistuvan seu-
raavan kuuden vuoden aikana. Litiu-
mista ja koboltista noin vajaa puolet 
käytetään akkuihin ja paristoihin. Sitä 
käytetään myös lasi- ja keramiikka-
teollisuudessa, voiteluaineissa sekä 
lääketeollisuudessa. Mielialalääkkee-
nä litiumia on käytetty jo 70 vuotta. 

Maailman suurimmat litiumesiin-
tymät sijaitsevat suolajärvien litium-
pitoisissa suolaliuoksissa. Taloudel-
lisesti hyödynnettäviä ovat myös 
kallioperän litiumpitoiset pegmatii-
tit. Suomen tällä hetkellä suurimmat 
tunnetut litiumvarannot sijaitsevat 
Keski-Pohjanmaan litiumprovins-
sissa Kokkolan, Kaustisen ja Kruu-
nupyyn alueilla. Alueen tunnetut 
malmivarannot ovat yhteensä noin 
7,4 miljoonaa tonnia. Tästä saadaan 
valmistettua 13 vuoden tuotannon 
aikana 130 000 tonnia akkulaatuista 
litiumkarbonaattia. Litiumin tuotan-
to Suomessa alkaa todennäköisesti 
lähivuosina.

Kansainvälinen energiajärjestö 
IEA ennustaa, että vuoteen 2030 
mennessä maailman teillä voi kulkea 
jopa yli 200 miljoonaa sähköautoa. 
Suomella on hyvät mahdollisuudet 
nousta akkuteollisuuden kärki-
maaksi EU:ssa. Suomessa tuotetaan 
koko ajan akkuteollisuuden tarvitse-
mia raaka-aineita, kuten kobolttia, 
kuparia ja nikkeliä ja Pohjanmaalle 
Vaasaan on suunnitteilla iso akku-
tehdas. Maailmassa tähän saakka 
japanilaiset, kiinalaiset ja korealaiset 
ovat hallinneet tätä akkuteknolo-

GTK:n akkumineraaliprojekti ja 
kansannäytetoiminnan rooli

GTK:ssa on käynnistymässä ensi 
vuoden alusta monivuotinen akku-
mineraaliprojekti. Projektin tavoittei-
na ovat litiumin, koboltin ja grafiitin 
mineraalipotentiaalin kartoitus. Vali-
tuissa tutkimuskohteissa tehdään 
tutkimuksia, kuten kallioperäkartoi-
tusta, geofysiikan maastomittauksia 
ja moreenigeokemian tutkimuksia 
sekä syväkairauksia. Myös aikai-
sempi aineisto, kallioperähavain-
not, lohkarehavainnot ja kairasy-
dämet, käydään huolellisesti läpi. 
Kansannäytetoimisto on mukana 
aktiivisesti akkumineraaliprojektis-
sa. Kansannäytteiden osalta vanha 
arkistoaineisto käydään läpi. Arkisto 
sisältää GTK:n lisäksi myös eri yhti-
öiden aineistoja, kuten Lohja Oy:n, 
Malmikaivos Oy:n, Kajaani Oy:n sekä 
Rautaruukki Oy:n käyntiraportteja ja 
analyyseja. Myös maastotarkastettu-
ja näytteitä on talletettu viime vuosi-
sadan alusta saakka.

Kansannäytteiden lähettäjiltä 
toivotaan yhtä enenevässä määrin 
näytteitä, joiden kiinnostavuus akku-
mineraaleihin liittyen voidaan tutkia. 
Tulevan mobiilisovelluksen kautta 
kansannäytetoimistoon voi lähettää 
kysymyksiä akkumineraaleista sekä 
niiden tunnistamisesta.  

giaa. Suomi on ainoa EU-maa, jolla 
on omaa koboltin kaivostuotantoa ja 
yli 445 000 tonnin kobolttivarannot. 
Myös Puolasta tuotetaan kobolttia, 
mutta Suomen varannot ovat mer-
kittävämmät.

Suomen suurin litiumesiintymä 
löytyi kansannäytteenä

Ensimmäiset spodumeenipeg-
matiittikivet esitteli maanviljelijä 
Arvo Puumala loppukesästä 1959 
Suomen Mineraali Oy:n geologian 
kesäharjottelijalle Ilmari Haapalalle. 
Lohkareet olivat löytyneet Kaustisen 
Nikulasta Puriklumpin alueelta. Täl-
löin mineraalia ei vielä varmuudella 
tunnistettu. Arvo Puumala oli arvellut 
mineraalin olevan skapoliittia. Ilmari 
Haapala tunnisti mineraalin spodu-
meeniksi. Tämä löytö johti mittaviin 
lohkaretutkimuksiin alueella. Arvo 
Puumala palkittiin myöhemmin val-
tion erityispalkinnolla. Kaustisten 
esiintymä on tällä hetkellä ainoa 
pitkälle edennyt litiumkaivosprojekti 
Suomessa. Alueen useita esiintymiä 
on tutkittu pitkään, se on osoittau-
tunut taloudellisesti kannattavaksi ja 
tällä hetkellä Keliber Oy on aloittanut 
litiumhydroksidituotantoon liittyvän 
koeohjelman, jonka tuloksista tiedo-
tetaan vuoden 2019 maaliskuuhun 
mennessä.
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Tunnetut akkumineraali-
esiintymät Suomessa. 
Kartta GTK.
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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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Kuluvan vuoden aikana kansan-
näytetoiminnan uudistamista var-
ten on tehty runsaasti työtä. Vuoden 
2019 alusta GTK tulee ohjaamaan 
kiviharrastajia uusille mielenkiintoi-
sille, raaka-ainevarojen tutkimukseen 
liittyville alueille. Tätä varten harras-
tajille tarjotaan tietoa ja uusia digi-
taalisia mahdollisuuksia näytetieto-
jensa havainnointiin, tallentamiseen 

ja välittämiseen uuden puhelinso-
velluksen ja uuden internetsivuston 
avulla. Sivusto valmistuu vuoden 
vaihteeksi ja puhelinsovellus koe-
käyttöön tammikuun loppuun men-
nessä. Uudistusten avulla toimintaa 
voidaan tehostaa ja nopeuttaa sekä 
sen laatua edelleen parantaa.

Uusista sovelluksista ja netti-
sivuista tiedotetaan niiden valmis-
tuttua käyttökuntoon. Niistä saa 
ajankohtaista tietoa myös kansan-
näytetoimistosta. Mikäli olet halukas 
testaamaan ja antamaan palautetta 
tulevasta kansannäytesovellutuk-
sesta ja sen toimivuudesta ilmoita 
asiasta kansannäytetoimistolle lisä-
ohjeiden saamista varten.

Tunnelmallista joulun aikaa 
ja 

löytämisen iloa vuodelle 2019!


