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Geologian tutkimuskeskuksen uutislehti kiviharrastajille

Kivisalmen kuparimalmilohkareen
löytöseikkailu
Jari Nenonen, GTK

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 100
vuotta Suomen merkittävimmän kansannäytteen, Rääkkylän Kivisalmen kuparimalmilohkareen löytymisestä. Löytö
johti Outokummun malmin löytymiseen ja kaivosten perustamiseen. Tästä
tapahtumasta voidaan katsoa Suomen
modernin kaivosteollisuuden alkaneen.
Helmikuun alkupuolella vuonna 1908
Rääkkylän Kivisalmen ruoppaustyömaalla
ruoppaajan kauhan hampaisiin jäi iso kivi
jota ei saatu nostetuksi ylös. Hampaisiin
jääneet kiven palaset olivat kullanhohtoisia
ja herättivät suurta mielenkiintoa. Koneen
käyttäjät, Ossian Asplund ja Axel Eskelin, rakennusmestari Karl Johan Montinin johdolla nostivat lohkareen ylös 5.2. 1908. Lohkare
oli liian painava ruoppaajan nostettavaksi
kokonaisena ja ennen noston onnistumista
suuri, noin 5 m3:n kokoinen lohkare räjäytettiin seitsemään palaan. Aluksi löytäjät

Koneenkäyttäjä Axel Eskelin ja Kivisalmen
lohkaretta.

olettivat lohkareen olevan meteoriitin. Siitä
lähetettiin näyte tutkittavaksi geologiselle
toimistolle Helsinkiin. Näytteeseen ei kuitenkaan kiinnitetty toimistossa erityistä
huomiota ennen kuin kokenut malminetsijä ja vuori-insinööri Otto Trüstedt toimistossa käydessään huomasi heti näytteen
olevan malmia. Alkoi välitön selvitystyö
näytteen lähettäjistä ja alkuperästä. Monien vaiheiden jälkeen näytteen alkuperä
selvisi. Näytteestä tehty analyysi osoitti sen
sisältävän 3,74 % kuparia, hieman nikkeliä
ja sinkkiä sekä runsaasti, 29,85 % rautaa ja
33,63 % rikkiä.

Harrastajan kivikausi eli kivikesä on alkanut! Odotamme innolla uusia hyviä
näytteitänne. Viime vuonna kansannäytetoimistoon saapui noin 6 800 näytettä,
joista kemialliseen analyysiin toimitettiin
2 483. Näiden joukkoon mahtuu useita lupaavia näytteitä, jotka johtavat tarkempiin
tutkimuksiin. Suurin osa analysoiduista
näytteistä oli ns. kultanäytteitä, myös muiden metallien osuus on hyvin kasvanut.
Kullan osuus korostuu, koska näytteeestä
sitä on useimmiten mahdotonta silmämääräisesti havaita ja mahdollinen kultapitoisuus havaitaan vasta analyysin avulla.
Tämä vuosi on juhlavuosi kansannäytetoiminnalle. On kulunut 100 vuotta
Rääkkylän Kivisalmella tehdystä kuparimalmilohkarelöydöstä. Se sai liikkeelle tapahtumaketjun, joka johti Outokummun
kuparimalmin löytymiseen, kaivosten syntymiseen ja koko Suomen nykyaikaisen kaivosteollisuuden alkamiseen. Tänä vuonna
on myöskin kulunut 50 vuotta Pyhäsalmen

kaivoksen perustamisesta. Sekin sai alkunsa kansannäytteen perusteella.

Vuori-insinööri
Otto Trüstedt

Geologisen toimiston esityksestä teollisuushallitus määräsi Trüstedtin selvittämään malmilohkareen alkuperää. Innokas
malminetsijä oli Kivisalmella tutustumassa
lohkareen löytöpaikkaan jo maaliskuun
1908 lopulla. Ensitöikseen hän selvitti oliko
kyseessä kallionäyte vai irtolohkare. Hän
päätti aloittaa tarkat ympäröivän alueen
tutkimukset irtolohkareen kulkeutumisen
selvittämiseksi heti lumien sulettua. Lohkareessa olleen kvartsiitin johdosta hän
oletti lähtöpaikan olevan jossain kvartsiittikalliossa. Käyttäen apuna alueelta olleita
kallioperäkarttoja ja tiedossa olleita jäätikön liikesuunnasta kertovia uurresuuntia
sekä harjujen kulkusuuntia Trüstedt päätteli emäkallion olevan Kuopion suunnassa,

Kivikausi jatkuu! Meillä.
KANSANNÄYTETOIMISTO
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Yllämainittuja tapahtumia juhlistetaan
syksyllä Outokummussa järjestettävässä
juhlaseminaarissa. Seminaarissa tulee olemaan aiheita Suomen kaivosteollisuuden
syntyyn liittyvistä tapahtumista. Myöskin
vuoden 2007 valtakunnallisten kansannäytepakintojen jakotilaisuus on juhlaseminaarin yhteydessä. Seminaarin sisällöstä ja
päivämäärästä tiedotetaan tarkemin elokuun aikana.
Kansannäyteharrastuksen pariin pyritään tulevina vuosina saamaan uusia harrastajia vuosittain jaettavalla uuden harrastajan
palkinnolla, joka on 500 € suuruinen rahapalkinto uudelle näytteiden lähettäjälle ja
se myönnetään näytteiden laadun ja harrastusaktiivisuuden perusteella. Palkinto
on kertaluontoinen ja sen voi saada sama
henkilö vain kerran. Se jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2009 kansannäytepalkintojen jakotilaisuudessa. Siispä kaikki
uudet harrastajat kivijahtiin ja näytteitä
lähettämään.
Hyvää ja tuotteliasta kivikesää

mutta myös alueelta tiedossa oleva luoteinen jäätikön virtaussunta oli mahdollinen.
Jäätikön liikesuuntien lisäksi Trüstedt keksi
myös toisen johtolangan, malmilohkareessa olleen kvartsiitin, joka tutkimuksissa
osoittautui ns. kalevaiseksi kvartsiitiksi.
Tämä ajatus johti tutkijan Kivisalmen pohjoispuolelle mm. Liperin alueelle. Tutkimukset eivät tuottaneet tulosta. Emäkallio
oli kateissa.
Trüstedt palasi useita kertoja lohkareen löytöpaikalle etsimään uusia johtolankoja ja löysikin Kivisalmen pohjasta
nostetusta maa-aineksesta kiilleliusketta,
jota ympäristössä oli laajalti, mutta myös
sädekiviliusketta ja serpentiinikiveä, jotka eivät kuuluneet paikallisen kallioperän
kivilajistoon. Aiemmin alueen kallioperää kartoittaneet Benjamin Frosterus ja
W.W. Wilkman kertoivat, että johtolohkareissa tavattavia kivilajeja esiintyy
Kuusjärven pitäjässä, Outokummun seutuvilla. Verrattaessa johtolohkarenäytteitä
kartoitusnäytteisiin havaittiin huomattavia
yhtäläisyyksiä.
Syksyllä 1908 Trüsted määrättiin tekemään tutkimuksia Kuusjärven pitäjään. Pian hän löysikin Outokummun
eteläpuolelta Matovaarasta kuparipitoisia
irtolohkareita moreenista. Trüstedt teki lohkarehavaintojen ja jäätikön virtaussuuntien perusteella magnetometrauksia
Matovaaran pohjoispuolella. Hän löysikin
noin puolen kilometrin pituisen mageettisen alueen Outokummun mäen pohjoisja koillispuolelta. Vasta nyt hän sai valtion
vakuuttuneeksi alueen merkityksestä ja
sai geologisen toimiston esityksestä tutkimuksiin rahoitusta 8 000 mk. Hän laati alueelle monipuolisen tutkimusuunnitelman
magnetometrauksineen ja kairauksineen,
mutta käytännön toteutus kutistui lohkareetsintään ja tutkimuskuoppien kaivuuseen.
Löydetyistä uusista lohkareista muodostui
lohkareviuhka, joka johdatti tutkijat melko
kauas Sänkivaaran pohjoispuolelle. Tämän

kohdan luoteispuolelta ei uusia lohkareita
enää löytynyt.
Trüstedt päätti siirtyä kairauksiin oletetulla
lähdealueella syyskuussa 1909. Kairauksista
tuli vastaamaan kaivosesimies Claes Törnqvist Paraisilta. Syksy oli kylmä ja sateinen.
Useista sitkeistä yrityksistä ja taistelusta rikkonaista kalliota ja säätä vastaan kairaukset
eivät tuottaneet tulosta. Määrärahojen ehtyessä hiipui myös Törnqvistin usko malmin
löytymisestä. Helmikuussa 1910 paikalle
hälytetty Trüstedt sai valettua uskoa kollegaansa uusin kairaussuunnitelmin sekä
uuden 2000 mk:n lisärahoitushakemuksen
avulla. Vihdoin pari päivää ennen uuden
rahoituspäätöksen saapumista maaliskuun
17. päivänä 1910 kairan terä saavutti 28,85
metrin syvyydessä kuparimalmin, joka oli
huomattavasti rikkaampi kuin Kivisalmen
lohkare. Malmilävistys tällä paikalla oli 9

Kummun rinteelle 1928 valmistuneessa rikastomossa murskattu raakamalmi muuttui sulattojen raaka-aineeksi kelpaavaksi kuparirikasteeksi. Rautatie Outokummusta Joensuuhun (1928) ja lastaussatama Uuraassa Viipurin kupeessa yhdistivät nyt suurtuotantoon kykenevän kaivoksen markkinoihin.

Työmiehiä kaivuutöissä
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m. Outokummun malmi oli löytynyt.
Malmin löytyminen aiheutti nopeasti
mittavan jatkotutkimusohjelman alkamisen
malmin määrän ja laadun arvioimiseksi.
Nyt ei enää ollut huolta rahan riittämisestä
tutkimuksiin. 1913 perustetiin kuparitehdas malmin jalostamiseksi ja 1914 kaivosyhtiö Outokumpu Kopperverk.
Trüstedtin tarkan kirjanpidon mukaan
malmiesintätöihin kului rahaa 9899,90 mk,
tutkimuskaivauksia tehtiin käsipelissä 20
paikassa, maata nostettiin noin 700 m3, kairausta tehtiin yhteensä 191,25 m.
Outokummun malmin löytymiseen
johtaneet tapahtumat ovat oiva esimerkki
geologisesta osaamisesta ja sitkeydestä viedä työ lopuun äärimmäisissä olosuhteissa.
Tutkimuksissa käytetyt menetelmät ovat
käytössä edelleenkin, ainoastaan tekniikka
ja kalusto on parantunut. •

Kirjallisuutta:
Annala, Vilho, 1960. Outokummun
historia 1910 – 1959. Helsinki. 502 s.
Häkli, T.A. (ed.) 1987. Otto Trustedt
symposium in Finland on June 3-5, 		
1985. Geological Survey of Finland,
Special Paper 1, 66 p.
Kuisma, Markku, 1985. Outokumpu
1910-1985. Forssa.443 s.
Piiparinen, Pekka, 2007. Kaivoksesta
kaupungiksi. Outokummun kaivosmuseon
julkaisuja 2. Karisto Oy. 126 s.
Saksela, Martti, 1948. Outokummun
kuparimalmin löytö. Geologisen tutkimuslaitoksen geoteknillisiä julkaisuja 47, 36 s.

Kupari
Teksti: Kaj Västi, GTK
Kuvat: M. Larronmaa/R. Turunen/K. Västi. GTK

Varhaisimmat havainnot kuparin käytöstä

ovat 11 000 – 11 500 vuoden takaa PohjoisIrakista, ja pari tuhatta vuotta myöhemmin sen käyttö omaksuttiin teräaseissa.
Vanhimmat Suomessa tehdyt kupariesinelöydöt, Polvijärven Solan kuparirengas
ja Suomussalmen Kiantajärven korutaltta,
ovat peräisin ajalta n. 2000 v ennen ajanlaskumme alkua.
Kupari (Cu) on korroosionkestävä, suhteellisen pehmeä, venyvä ja sitkeä metalli,
jonka tiheys on 8,96 g/cm3 ja sulamispiste
1084.6 oC. Helpon työstettävyyden, erinomaisen sähkön- ja lämmönjohtokyvyn
vuoksi kuparin suurimpia käyttäjiä ovat
elektroniikkateollisuus ja kiinteistörakentaminen (vesijohto- ja lämmitysjärjestelmät).
Kuparia käytetään myös monissa metalliseoksissa. Pronssi on kuparin ja tinan,

messinki kuparin ja sinkin sekä uushopea
kuparin, nikkelin ja sinkin seos. Hivenaineena kupari on elintärkeä terveydellemme, ja aikuinen ihminen tarvitsee sitä 2-3
mg päivässä. Hyviä kuparin lähteitä ovat
mm. täysjyväviljatuotteet, peruna, palkokasvit, pähkinä sekä eläinkunnan tuotteista
äyriäiset ja maksa.
Kuparin tuotanto maailmassa vuonna
2005 oli hieman yli 15 miljoonaa tn, ja arvion mukaan vuoden 2007 tuotanto oli n.
16 miljoonaa tn. Chile on selvästi suurin
tuottaja reilusti yli 5 miljoonan tn vuosituotannollaan. Muita suuria kuparin tuottajia ovat USA, Indonesia, Peru ja Australia.
Harjavallassa tuotetaan nykyisin n. 16 000
tn kuparia vuodessa.
Kuparimalmeja esiintyy hyvin erilaisissa kivilajeissa. Happamiin ja intermediaarisiin syväkiviin liittyvät porfyyri-Cu
- malmit ovat nykyisin tärkein kuparin
lähde (n. 50 % maapallon Cu-tuotannosta).
Suuria Cu-malmeja liittyy myös sedimenttikiviin ja happamiin-intermediaarisiin

vulkaniitteihin. Kupari on merkittävä metalli myös monissa emäksisiin syväkiviin
liittyvissä nikkelimalmeissa.
Tärkeimmät kuparimineraalit ovat
sulfideja. Nykyisin suurin osa saadaan kuparikiisusta [CuFeS2], mutta borniitti [CuFeS4] ja kuparirikkaat kuparihohde [Cu2S]
5
sekä kovelliini [CuS] ovat myös merkittäviä kuparin lähteitä. Kupriitti [Cu2O],
atsuriitti [Cu3(CO3)2(OH)2] ja malakiitti
[Cu2CO3(OH)2] ovat yleisiä hapettumisvyöhykkeessä syntyneitä kupari mineraaleja. Luonnossa kupari voi esiintyä myös
pelkkänä metallina. Huomattavimmat
metallisen kuparin esiintymät ovat olleet
Michiganin osavaltiossa USA:ssa, missä
vuosien 1845 - 1968 välisenä aikana tuotettiin 6 miljardia kg kuparia.•

Virtasalmen Hällinmäen kuparimalmia. Vaaleankeltainen kuparikiisu erottuu selvästi ruskeasta magneettikiisusta.

Outokummun Vuonoksen kuparimalmia. Tumman harmaa
kvartsi erottuu hyvin keltaisesta kuparikiisusta ja ruskeasta
magneettikiisusta.

Kuparimalminäyte Michiganin osavaltiosta USA:sta. Vaaleanpunertava kupari esiintyy pelkkänä metallina sedimenttikivessä
täyttäen mineraalirakeiden ja kivilajifragmenttien välitiloja.

Kupari = lat. cuprum, engl. copper,
muinaiskreikaksi Χαλκόç, kypros.
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50 vuotta Pyhäsalmen
kaivoslöydöstä

Uutispalsta

Jari Nenonen
Alkusysäys Pyhäsalmen kaivoksen löytymiseen lähti Erkki Ruotasen rikkikiisusinkkivälke-kuparikiisu -kansannäytteestä,
joka löytyi kaivonporauksen yhteydessä
1958. Löytö johti noin vuoden kestäneisiin
malmitutkimuksiin ja inventointiin sekä
heinäkuun lopulla 1959 tehtyyn kaivoksen
perustamispäätökseen.
Tänä päivänä Inmet Mining Co:n omistama kaivos on Suomen vanhin ja Euroopan
syvin (1441 m). Kaivoksesta on louhittu noin
40 milj. tonnia malmia. Malmin pitoisuudet
ovat noin 1.2 % kuparia, 3.0 % sinkkiä, 41.0
% rikkiä lisäksi pieniä määriä kultaa ja hopeaa. Malmia louhittanee aina vuoteen 2016
asti. •

Valtakunnallinen

kansannäytepalkintojen jakotilaisuus pidetään syksyllä
Outokummussa Kivisalmen kuparimalimilohkareen löydön 100-vuotisjuhlaseminaarissa.

Pyhäsalmen kaivos. Kuva: Erkki Halme.

Uuden kiviharrastajan, näytteiden lähettäjän vuosittainen palkitseminen
otetaan käytäntöön. Palkinnon suuruus
on 500 €.
Kansannäytoimisto

Rikkimalmilohkare Pyhäsalmelta. Kuva: Jari
Väätäinen.

on saanut uuden
työntekijän, LuK Soili Mattilan. Hän on
Turun yliopiston
kasvatteja ja hallitsee hyvin niin kivien tunnistamisen
kuin
toiminnan
esittelynkin. Soilin
suurimpana työnä
on tänä vuonna
saada kaikki mahdollinen oppi ensi vuonna eläköityvältä,
pitkän kansannäyteuran tehneeltä Veikko Helpiltä.

Kansannäytetoimisto

on mukana kaikilla suurimmilla kivimessuilla. Tänä vuonna ovat vielä jäljellä Ylämaa
27-29.6., Outokumpu 19-20.7., Kurikka
25-26.10. ja Tampere 14-16.11.

***
Lisätietoa geologiasta ja kiviharrastuksesta löytyy helposti internetistä.
Ohessa joidenkin hyvien sivustojen
osoitteita:
www.gtk.fi
www.geologia.fi
www.kiviopas.fi
www.opigeologiaa.fi
***
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