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GTK:n kansannäytetoiminta uudis-
tuu, OmaKivi-sovellus saatavilla

löytäjä
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN UUTISLEHTI KIVIHARRASTAJILLE 2• 2020

Te k s t i :  J a r i  N e n o n e n

PÄÄTOIMITTAJALTA
Vuosi ja varsinkin kevät ja alkukesä on 

ollut haasteellista myös kansannäytetoi-
mistossa. Korona–viruksen takia olemme 
olleet toimistolta evakossa, etätöissä 
kotona, valtionhallinnon ohjeistuksen 
mukaisesti. Nämä ohjeet ovat koskeneet 
koko GTK:ta. Näillä näkymin tilanne jat-
kuu ainakin elokuun alkuun. Muutoksia 
voi tulla riippuen taudin kehityksestä.

Tilanteesta huolimatta olemme saa-
neet vastaanottaa näytelähetyksiä koh-
tuullisessa määrin. Näytteitä on tutkit-
tu satunnaisesti, silloin kun on lyhyesti 
päästy käymään toimistolla, kysymyksiin 
ja puheluihin on vastattu lähes entiseen 
malliin. Kiitoksia aktiivisuudestanne. 
Korona on vaikuttanut myös henkilökun-
taamme, tilanteesta johtuen emme saa-
neet suunniteltua yliopistoharjoittelijaa ja 
jo sovitun siviilipalvelusmiehen palveluk-
seen astumista on lykätty siihen asti kun 
tautitilanne on ohi ja toimistotyöskente-
ly on jälleen mahdollista. Satu Hietala 
on opintovapaalla vuoden vaihteeseen 
saakka ja Tuomas Leskelä vastaa näyte-
tarkistuksista tulevan vuoden tammikuun 
loppuun.

Positiivisena uutisena on uuden Oma-
Kivi -sovelluksen julkaisu ja käyttöön otto. 
Toivommekin, että kiviharrastajat otta-
vat sovelluksen käyttöön ja lähettävät 
sen avulla havainnot kivilöydöistä kan-
sannäytetoimistolle. Sovelluksen avulla 
pyrimme tehostamaan palveluamme ja 
keskittymään merkittäviin löytöihin. Kai-
killa ei välttämättä ole tarvittavaa äly-
puhelinta, tällöin näytteen ja havainnon 
lähettäminen perinteisin menetelmin on 
vielä mahdollista. Muistutuksena, että 
näytteet on tulee lähettää kansannäyte-
toimistoon pikkupakettina, jonka paino on 
alle 2 kg, ei kirjelähetyksinä. Tämä siksi, 
että pikkupaketeista GTK:lla on sopimus 
postin kanssa ei kirjelähetyksistä, jotka 
ovat myöskin kalliimpia vastaanottaa.

Tällä hetkellä kiihkein kenttätyökausi 
on meneillään. Käynnissä oleva akkumi-
neraaliprojekti ja kallioperäkartoitus työl-
listää geologejamme eri puolilla maata, 
tarkoituksena on kartoittaa akkumine-
raaleille potentiaaliset alueet, maastossa 
liikkuu siis nyt muitakin kuin paarmoja ja 
sääskiä. 

Geolöytäjä siirtyy digitaaliaikaan. 
Tämä numero on viimeinen postitettava 
uutislehti. Jatkossa lehti on luettavissa 
kansannäytetoimiston nettisivuilta digi-
taalisena versiona.

Tuottoisaa kivikesää!

GTK ohjaa kiviharrastajia raaka-ainevarojen etsintään uusin keinoin tarjoamalla 
digitaalisia ratkaisuja geologiaan tutustumiseen ja kivinäytetietojen tallentamiseen.

GTK-Kansannäytetoiminta 
-sivustolta löytyy ajankohtaista 
tietoa ja ohjeita kiviharrastajil-
le sekä malminetsintää tekeville 
organisaatioille. 

Nyt julkaistavan, maksutto-
man OmaKivi-sovelluksen kautta 
kiviharrastaja voi lähettää löytä-
mänsä näytteen paikkatiedot ja 
valokuvat GTK:n kansannäyte-
toimistoon, joka vastaanottaa 
tiedot ja antaa ohjeet jatkotoi-
menpiteille. 

Uudistusten myötä kansan-
näytetoimintaa tehostetaan ja 
näytteiden laatua sekä kan-
sannäytetoiminnan näkyvyyttä 
parannetaan. 

Lähivuosien aikana GTK:n kal-
lioperän raaka-ainevarojen tut-
kimuksen erityiskohteena ovat 
akkumineraalit, joiden tutkimista 
ja kartoittamista varten on perus-
tettu koko maan kattava akku-
mineraaliprojekti. Sen tavoitteina 
on litiumin, koboltin ja grafiitin 
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Toisin kuin toisessa tunne-
tussa rapakivigraniittimuunnok-
sessa, viborgiitissa, pyterliitin 
kalimaasälpäovoideilla ei ole 
plagioklaasikehää. Molemmat 
rapakivimuunnokset on nimet-
ty niiden Suomesta löydettyjen 
tyyppiesiintymien mukaan, mut-
ta niitä esiintyy muuallakin maa-
ilmassa, kuten Etelä-Amerikassa, 
eteläisessä Afrikassa, Intiassa ja 
Kiinassa.

Malmipotentiaali rapakivigra-
niiteilla on vähäinen, mutta ns. 
greisen-juoniin liittyviä pieniä 
monimetallisia esiintymiä tun-
netaan. Etenkin äärimmäisen 
harvinaisen indiumin esiintymis-
tä rapakivigraniiteissa tutkitaan 
aktiivisesti.

Pyterliitin, kuten muidenkin 
rapakivigraniittien, pääasiallinen 
käyttötarkoitus onkin rakennus-
kivenä. Pyterliitin kauppanimenä 
käytetään sellaisia, kuin Carmen 
Red, Karelia Red ja Eagle Red. 
Ehkä kuuluisin esimerkki Pyter-
lahden graniitista rakennuskive-
nä Aleksanteri I:n muistomerkki, 
joka on maailman suurin yksit-
täinen kivipylväs. Ranskalainen 
arkkitehti Auguste Ricard de 

Pyterlahden graniitti
Teksti: Tuomas Leskelä (lähde; Mineralia 1/2020 artikkelit, Liisa Hertell ja Kari Kinnunen)

Pyterliitti on rapakivigraniitin muunnos, joka on nimetty löytöpaik-
kansa, Pyterlahden, mukaan. Pyterliitit ovat rapakivigraniitteja, 
jotka koostuvat suurista (noin 2-3 cm halkaisijaltaan) kalimaa-
sälpäovoideista, plagioklaasista, kvartsista, biotiitista ja sarvi-
välkkeestä.

käytännössä kahdella eri tavalla: 
1) alustava näytevastaus + mah-
dolliset vastaukset avoimiin kysy-
myksiin, ei jatkotoimenpiteitä/ei 
ole mielenkiintoinen näyte tutki-
musmielessä, 2) alustava näyte-
vastaus + mahdolliset vastaukset 
avoimiin kysymyksiin, pyydetään 
lähettäjää postittamaan näyte 
toimistolle tarkempaa tutkimus-
ta varten. Sovelluksen kautta voi 
lähettää näytteistä toimistol-
la tehtävät tutkimustulokset ja 
mahdolliset laboratoriotulokset 
suoraan käyttäjälle.

mineraalipotentiaalin kartoitus. 
Kansannäytteiden lähettäjiltä 
toivotaan näytteitä, jotka ovat 
kiinnostavia myös akkumineraa-
litutkimusten kannalta.  

GTK kannustaa kansannäyte-
toimintaan neuvonnan, koulutuk-
sen ja kilpailun keinoin. Vastaan-
otetut kivinäytteet osallistuvat 
GTK:n vuosittaiseen kansan-
näytekilpailuun, jossa parhaiden 
näytteiden lähettäjät palkitaan 
rahapalkinnoin. Lähivuosina 
akkumineraalinäytteet koros-
tuvat kansannäytepalkintojen 
jakamisperusteissa. Myös nuoria 
halutaan innostaa omalla palkin-
tosarjallaan kansannäytetoimin-
nan pariin.

GTK-Kansannäytesivusto löy-
tyy osoitteesta https://kivinayte.
gtk.fi. 

OmaKivi-sovelluksen avul-
la käyttäjät saavat nopeammin 
vastaukset kivikysymyksiinsä ja 
toimittavat entistäkin hyödylli-
sempää tietoa havainnoistaan.

Sovellus on ladattavissa mak-
sutta Play Kaupasta ja Apple 
Storesta. 
Vaatii käyttäjältä: 

-Puhelimen, jossa Android- tai 
iOS-käyttöjärjestelmä

-Rekisterö i tymisen,  jot ta 
saamme lähettäjän yhteystiedot

-GPS-paikannuksen (on auto-
matisoitu sovelluksella, mikäli 
käyttäjä sallii) tai vaihtoehtoisesti 
sellaisen tuntemuksen koordi-
naattijärjestelmistä, että osaa 
syöttää koordinaatit manuaali-
sesti

Havainnon teko: Sovellus ohjaa 
käyttäjää antamaan oleelliset tie-
dot näytteestä. Sovellukseen syö-
tetään pyydetyt tiedot: löytöpai-
kan koordinaatit (automaattisesti 
kännykän GPS-paikannuksella tai 
manuaalisesti), kiven/kalliopaljas-
tuman mitat, syyn miksi havainto 
on lähetetty (epäily esim. malmi-
mineraalista tai korukivestä) sekä 
kuvat kolmessa eri mittakaavas-
sa (kivi, yksityiskohta, löytöpaik-
ka). Havainto lähetetään kansan-
näytetoimistoon, jolloin voimme 
antaa lisäohjeita ja alustavia 
vastauksia havainnosta.

Vastausprosessi: Vastaamme 

OmaKivi löytyy myös osoit-
teesta https://omakivi.gtk.fi

Lisätietoja:
Geologi Jari Nenonen, 
029 503 3514, jari.nenonen@gtk.fi 
Geologi Tuomas Leskelä, 
029 503 3527, tuomas.leskela@gtk.fi
GTK Kansannäytetoiminta, 
kansannaytetoimisto@gtk.fi
GTK Verkkopalvelut, 
verkkopalvelut@gtk.fi

Montferrand, Pietarin Iisakinkir-
kon pääarkkitehti, ehdotti vuonna 
1829, että muistomerkki pysty-
tettäisiin Pietarin Palatsiaukiolle, 
ja louhittaisiin hänen aiemmin 
Pyterlahdesta havaitsemastaan 
virheettömästä alueesta ehjää 
yhtenäistä kalliota. Suunnitelma 
hyväksyttiin, ja satoja kivenhak-
kaajia palkattiin Pyterlahden 
työmaalle kesästä 1830 syksyyn 
1831 kestävään urakkaan. Kiveä 
irroitettiin kahden hengen jouk-
kueissa, joissa aluksi toinen istui 
maassa pitäen kiviporaa paikal-
laan, ja toinen hakkasi kiviporaa 
moukarilla. Reikiä tehtiin sekä 
kohti- että vaakasuorasti. Reikiin 
upotettiin kiiloja ja vipuja, joiden 
avulla pitkin porjauslinjaa saatiin 
luotua rako. Kivipatsaan irrotuk-
sen jälkeen kymmenet kivenhak-
kaajat pyöristivät kulmikkaan 
kiven talttaa ja vasaraa käyttä-
mällä.

Noin seitsemän sadan tonnin 
painoisen kivipatsaan liikutta-
minen Pietariin vaati urotekoja. 
Satoja miehiä oli palkattu rai-
vaamaan ja tasoittamaan tie 
vesirajaan, rantaan rakennettiin 
suuri laituri, ja rantaan ruopattiin 
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na. GTK on kehitystyössä mukana 
geologisena asiantuntijana. 

Tuotantokelpoisen rakennus-
kiven eli luonnonkiven ominai-
suuksia ovat tasalaatuinen väri 
ja rakenne, ja eheys. Luonnon-
kivessä ei saa olla värimuutoksia, 
kuten ruostetta. GTK etsii uusia 
tuotantokelpoisia luonnonkivi-
paljastumia. Hyvistä luonnonkivi-
aiheista on toivottavaa lähettää 
näyte arvioitavaksi kansannäyte-
toimistolle. Mikäli näyte vaikuttaa 
hyvältä, voidaan paljastumalle 
tehdä kenttätarkistus lähettäjän 
kanssa.

Luonnonkivien etsintää ja 
rapakivigraniitin ominaisuuk-
sia käsittelevä väitöskirjatyö on 
julkaistu GTK:ssa viime kevää-
nä (Paavo Härmä).  Väitöskirjan 
linkki http://tupa.gtk.fi/julkaisu/
bulletin/bt_411.pdf

kolme metriä syvä väylä kuljetus-
proomua varten. Kuljetusproomu 
oli Venäjän laivaston insinöörien 
suunnittelema ja rakentama, ja 
se saapui rantaan kesällä 1832. 
Kivipatsaan siirtäminen proo-
muun ei sujunut ongelmitta: 
ensimmäisellä yrityksellä parru-
jen varassa ollut kivipatsas kallisti 
proomun, ja kivipatsas romah-
ti sen ja laiturin väliin. Noin 300 
sotilasta tuotiin paikalle avuksi, ja 
kivipatsas saatiin lopulta nostet-
tua proomuun. Kivipatsas siirret-
tiin kahden höyrylaivan voimalla 
Pietariin neljässä vuorokaudessa, 
johon oli rakennettu valtavat par-
rurakennelmat, jotta kivipatsaan 
siirto Talvipalatsin eteen onnis-
tuisi. Kivipatsas saatiin siirrettyä 
paikalleen, jossa se hiottiin ja 
kiillotettiin. Patsaan 10,5 met-
riä korkealle Laitsalmen saaren 
graniitista valmistetulle jalustalle 
asettamista varten rakennettiin 
valtava lava ja luiska. Patsas 
pystytettiin noin neljän sadan 
hengen voimin 11.9.1832, Alek-
santeri Nevskin päivänä, ja pys-
tytystä oli katsomassa noin 300 
000 henkeä. Kivipatsaan huipul-
le nostettiin vielä nelikulmainen 
kivilaatta, sekä yli kuusimetrinen 
pronssinen enkeliveistos. Koko-
naisuudessaan muistomerkki 
on 47,5 metrin korkuinen; se on 
maailman suurin muistomerkki.

Virolahden kunta kehittää 
Pyterlahden historiallisesta lou-
hosalueesta uutta matkailukoh-
detta tämän ja ensi vuoden aika-

Pyterlahden historiallinen louhos.
Kuvat; Jari Nenonen, GTK.

Rapakivigraniittilouhos, Pyterlahti.
Kuvat; Jari Nenonen, GTK.

Keskeneräisä monoliitin aihioita.
Kuvat; Jari Nenonen, GTK.

”Ze joka ei tottele izäntä niin ze zaapi 
etziä työtä neuvollan joz hän tahto.”
Taneli Are 1866 - 1868.
Kuvat; Jari Nenonen, GTK.



Geologian tutkimuskeskus
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Kivitohtori Martti Lehtinen siir-
tyi ajasta ikuisuuteen toukokuus-
sa 2020. Jälleen on todettava, 
että vaikka geologiassa, kiviin ja 
mineraalehin liittyvä ajan käsite 
on lähes ikuinen, niin siihen ver-
rattuna ihmiselämä on vain lyhyt 
henkäys. Lohduttavaa kuitenkin 
on, että jokainen meistä jättää 
jäljen muistoihimme. Martin jälki 
muistoissani on suuri.

Martti vastasi Luonnontieteelli-
sen Keskusmuseon kivikokoelmis-
ta, hän oli professori ja yliopiston 
opettaja. Hänellä oli erinomainen 
kyky havainnollistaa vaikeitakin 
geologisia asioita kaikille ymmär-
rettäviksi. Hänen geologiaan ja 
mineraaleihin liittyvä tieto- ja 
tarinavarasto oli hämmentävän 
suuri yhdistettynä ilmiömäiseen 
kykyyn tunnistaa mineraaleja ja 
kivilajeja. Kuulijalle jäi kerron-
nasta nautiskelijan osa. Martti 
oli alastaan syvästi innostunut ja 
myöskin innostava, hänelle työ ja 
harrastus yhdistyivät.

Opin tuntemaan Martin kivi-
harrastuksen ja kansannäyte-
toiminan kautta useilla kivimes-
suilla, joilla jaoimme yhteisen 
esittelytiskin. Martti oli legendaa-
rinen kivitohtori, jota odotettiin 
messuille saapuvaksi. Messuilla 
ei ollut sitä oikeaa tunnetta jos 

Marttia ei ollut paikalla, jos hän-
tä ei näkynyt niin häntä kyseltiin. 
Kun tuo mies valkoisessa labora-
toriotakissaan asettui paikalleen 
mikroskooppinsa ja muovailuva-
hansa kanssa, kaikki oli kunnossa 
ja ihmiset alkoivat kerääntyä tuo-
maan näytteitään arvioitavaksi 
ja kuulemaan upeita tarinoita eri 
mineraaleista niiden synnystä 
ja historiasta. Itse sain seurata 
sivulla, kuunnella ja yrittää oppia 
tuota ehtymätöntä tietovarastoa 
ja kiinnostavaa kerrontaa jonka 
Martti välitti kuulijoille. 

Martti osasi ottaa yleisönsä, 
kertoa vaikeankin asian kan-
sankielellä ja esimerkeillä, hänen 
ympärilleen kokoontui suuri jouk-
ko kuulijoita ja kyselijöitä, kukaan 
ei jäänyt kysymyksineen huo-
miotta. En ole koskaa tavannut 
hänen veroistaan geologisen tie-
don sanansaattajaa ja välittäjää. 
Olen onnellinen, että sain nuo 
kerrat olla häntä kuulemassa ja 
oppimassa, niiden kertojen olisi 
suonut vielä jatkua. 

Martista ja hänen työstään jul-
kaistaan laajempi muistoartikkeli 
seuraavassa Mineralia, Kivihar-
rastajan Kuvalehdessä. 

Teksti ja kuvat: Jari Nenonen, GTK

KIVITOHTORI MARTTI LEHTINEN ON POISSA 


