Geologian tutkimuskeskuksen uutislehti kiviharrastajille

Kansannäyteseminaarissa jaettiin tietoa sekä
vuoden 2011 kansannäytepalkinnot

Jari Nenonen, GTK

GTK:lla Espoossa järjestettiin 26.9. ensimmäistä kertaa laaja Kansannäyteseminaari, jonne oli kutsuttu kiviharrastajia ympäri Suomea. Seminaarin
esitelmöijinä oli GTK:n parhaita malminetsinnän asiantuntijoita. Paikalle oli
saapunut noin 80 innokasta kuulijaa. Seminaarissa käytiin monipuolisesti läpi
kansannäytetoimintaan liittyviä GTK:n toimintoja aina kaivoslaista hi-tech-metalleihin. Yhteisenä huomiona esitelmistä voidaan todeta, että kiviharrastajien
lähettämät näytteet ovat tärkeässä ja arvostetussa roolissa uusia raaka-ainevaroja etsittäessä ja tutkittaessa. Seminaaripäivää seurasi tutustuminen
GTK:n Geonäyttelyyn ja seuraavana päivänä tutustumiskäynti Helsingin yliopiston mineraalikabinettiin, jossa Jaana Halla esitteli upeaa historiallista kokoelmaa.

Vuoden 2011 parhaista kansannäytteistä palkittuja.
Kuva: Satu Hietala, GTK

Seminaarin yhteydessä käytiin läpi myös
kansannäytetoiminnan tämän hetken tilannetta ja tärkeimpänä jaettiin vuoden
2011 parhaiden kansannäytteiden lähettäjille palkinnot. Kaikkiaan palkintoja jaettiin 43 kiviharrastajalle, yhteensä 28 500
euroa. Pääpalkinto 3 000 euroa luovutettiin
Martti Kolehmaiselle Vantaalta merkittä-

vistä uusista kulta-kupari-viitteistä. Hän
on löytänyt merkittäviä uusia lohkareviitteitä Tammelan kunnan koillisosasta,
Hämeestä. Näytteissä on 1,76–2,72 % kuparia ja 0,45–1,04 g/t kultaa. GTK:lla on
meneillään Hämeen vulkaniittivyöhykkeen
mineraalivarojen kartoitushanke, ja Kolehmaisen löydökset ovat tärkeä lisä alueen

Kivikausi jatkuu! Meillä.
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Päätoimittajalta
Vuosi on jälleen lopuillaan Joulu tekee kovasti
tuloaan. Pian on aika rauhoittua kiireisen vuoden
päätteeksi.
Kansannäytetoimistolle tämä vuosi on ollut
työn täyteinen. Siihen mahtuu lukuisia eri tapahtumia, esitelmiä, koulutuksia, seminaaria, kivikisaa
ja tietenkin näytteiden vastaanottoa ja niihin vastaamista.
Näytteitä on tullut runsaasti. Näyttääkin, että
viime vuoden yli 6 000 näytteen määrä tavoitetaan.
Vilkkainta aikaa näytepakettien lähettämisessä on
syksy, jolloin päivittäinen vastaanotettujen pakettien määrä saattaa olla useita kymmeniä, jokaisessa sisältönä useita näytteitä. Runsas näytemäärä
sekä useat muut työtehtävät kansannäytetoimiston
pienellä henkilökunnalla on aiheuttanut näytteiden
tutkimiseen ja niihin vastaamiseen suman ja sitä
kautta vastausten viivästymiseen jopa parilla kuukaudella. Tätä sumaa puretaan vieläkin. Näytteiden
lähettäjät voivat kuitenkin olla rauhallisella mielellä ja lähettää edelleen runsaasti näytteitä. Niihin
kaikkiin vastataan, vaikkakin siihen menee hieman
enemmän aikaa. Valitamme tilannetta ja toivomme
kärsivällisyyttä. Ensi kaudelle pyrimme saamaan
riittävästi apuvoimia näytteiden tutkimiseen.
Kansannäytetoimisto on vastannut Lakeuksien kivikisan 2012 organisoinnista. Kivikisa päättyi
lokakuun lopussa. Näytteitä kisaan vastaanotettiin
noin 850 kappaletta. Tällä hetkellä kisanäytteiden
viimeiset näytesarjat ovat vielä analyysissä ja
näytteiden tulokset pystytään tarkastamaan vasta
vuoden vaihteen jälkeen. Tästä syystä, yhteistyössä kisajärjestäjien ja tukijoiden kanssa, kivikisan
palkintojen jakotilaisuus ja siihen liittyvä seminaari
pidetään ensi keväänä.
Kivikisan aikana eri puolilla kilpailualuetta järjestettiin kuntien kirjastoissa näytteiden vastaanotto- ja neuvontatilaisuuksia. Niihin osallistui paljon
kiinnostuneita ja innostuneita kiviharrastajia. Lakeuksien kivikisaan liittyvä koululaisten kivikisa on
käynnissä yli talven ja siihen liittyviä kouluvierailuja
jatketaan kevääseen saakka jolloin parhaat luokat
palkitaan.
Tärkeä tapahtuma oli syksyllä järjestetty kansannäytetoiminnan seminaari ja sen yhteydessä
pidetty kansannäytepalkintojen jakotilaisuus. Seminaarille oli selvästikin tilausta sillä tiedonjanoisia
kiviharrastajia saapui paikalle noin 80 eri puolilta
Suomea. Ilahduttavaa oli myöskin esitelmöitsijöiltä
kuulla kansannäytteiden arvostus ja tarpeellisuus
uusia raaka-ainevarantoja etsittäessä. Palaute seminaarista oli positiivista ja useissa toiveissa olikin
lisäseminaarien järjestäminen. Teemme parhaamme asian hyväksi.
Vierivä kivi ei sammaloidu. Rauhaisaa kaamosaikaa ja kiitoksia kuluneesta vuodesta.
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GTK, Itä-Suomen yksikkö, puh. 029 503 3514, faksi 020 550 13.
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malmipotentiaalin selvitystyössä. Alueella
tullaan tekemään jatkotutkimuksia, kuten
geofysiikan mittauksia, lohkare-etsintää ja
raskasmineraalitutkimuksia.

Palkittujen näytteiden vertailua
Kuva: Jari Nenonen, GTK

Kolehmaisen lisäksi GTK palkitsi neljä kiviharrastajaa 2 000 euron pääpalkinnoilla. Palkinnot saivat Kari Ahlholm,
Oiva Kinnunen, Jorma Myöhänen ja Raimo Ronkanen löytämistään erinomaisista
kulta-, hopea- ja kuparipitoisista näytteistä.
Lisäksi GTK palkitsi kuusi kiviharrastajaa
1 000–1 500 euron tunnustuspalkinnoilla
eri puolilla Suomea löydetyistä malmiviitteistä sekä jakoi 31:lle henkilölle 500 ja 250
euron harrastepalkinnot.
Tunnustuspalkintoja jaettiin hyvistä
lohkare- ja kallionäytteistä, jotka sisälsivät mm. kultaa, kuparia, hopeaa, nikkeliä
ja lyijyä. Mukana on löytöjä aiemmin tutkimattomilta alueilta sekä löytöjä, joiden

avulla saadaan tarvittavaa lisätietoa aiemmin tunnettujen alueiden malmipotentiaalista. Myös uusien korukiviesiintymien
löytäjiä palkittiin.
Kansannäytetoiminta elää vahvasti
harrastajien mielessä ja toimissa. Kiviharrastajat lähettivät GTK:lle vuoden 2011
aikana 6 071 malmi-, teollisuusmineraali-,
luonnonkivi- ja korukivinäytettä, joista
2 039 näytettä analysoitiin kemian laboratoriossa tarkemman alkuainekoostumuksen määrittämiseksi. Maastotarkistuksia
mielenkiintoisten näytteiden perusteella
tehtiin 110.

Malminetsijän haave toteutui
Satu Hietala, GTK

Pentti Jämbäckin löytämä ”näätäkivi”
johti Raahen Laivakankaan kultakaivoksen
avaamiseen viime vuoden loppupuolella.
Ensimmäinen kultaharkko näki päivänvalon 27. joulukuuta 2011. Laivakangas
sijaitsee Raahessa, noin 15 kilometriä kaupungin keskustasta kaakkoon.
Kaivokseen johtaneesta löydöstä on kulunut jo 32 vuotta. Vuonna 1979 metsästysretkellä ollut Jämbäck seurasi näätää, joka
oli juuri kiertänyt ison kivilohkareen. Jämbäckin huomio siirtyi näädästä lohkareeseen, joka oli ruma ja ruosteinen. Kokeneen
malminetsijän tavoin hän tiesi, että tämänkaltainen kivi saattaa sisältää arvometalleja, joten sitä ei voi olla noteeraamatta.
Jämbäck onnistui irrottamaan lohkareesta
kirveenhamaralla palasen reppuun. Kotiin
päästyään hän tarkasteli näytettä tarkemmin ja tunnisti siitä tutun kullan seuralaismineraalin, arseenikiisun. Jämbäck lähetti
näytteen Outokumpu Oy:lle, jossa se laitettiin analyysiin. Tuloksena oli 15 grammaa
kultaa tonnia kohti. Lumien sulettua tutkimusassistentti Kalevi Karttunen tuli katsomaan löytöpaikkaa. Karttunen kirjoitti
maastokäyntiraportin, jossa hän totesi, että
löytö antaa aihetta lisätutkimuksiin!
Jämbäckin löytämä kultapitoinen lohkare oli kivilajiltaan kiillegneissiä, jossa
oli kvartsijuoni sekä arseenikiisua. Laivakankaan alueella kallioperän kivilajiyksiköt ovat emäksisiä metavulkaniitteja sekä
kvartsi- ja granidioriitteja sekä graniitteja.
Kultaesiintymä sijoittuu kivilajien kontaktivyöhykkeeseen. Kulta liittyy kalliota

Pentti Jämbäck palkittiin Raahen Laivakankaan avajaisjuhlassa 2012, jolloin
hän sai Nordic Minesilta 10 000 euron löytöpalkkion sekä kunniankirjan.
Kuva: Nordic Mines Ab.

leikkaaviin hiertovyöhykkeisiin ja niihin
syntyneisiin kvartsijuoniin ja juoniparviin.
Suurin osa kullasta on vapaata ja esiintyy
arseenikiisun ja kvartsin yhteydessä. Metallista kultaa esiintyy pienissä kulmikkaissa sulkeumissa kvartsissa, arseenikiisussa
ja löllingiitissä. Metallista vismuttia esiintyy kullan yhteydessä. Muita malmimineraaleja ovat magneettikiisu, kuparikiisu,
rikkikiisu, kubaniitti, markasiitti, sinkkivälke ja hedleyiitti.
Pentti Jämbäck on etsinyt malmia
ja kantanut mukanaan kivivasaraa jo
1950-luvulta saakka. Ensimmäisen malmipalkintonsa hän sai vuonna 1957. Raahen
Laivakankaan esiintymää ehdittiin tutkia
jo monen eri malminetsintä- ja kaivosyhtiön toimesta aina näytteen löydöstä lähtien.
Alueella on tehty geologisia, geofysikaalisia
sekä geokemiallisia tutkimuksia. Monivai-
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heiset tutkimukset huipentuivat vuoden
1985 alussa Outokumpu Oy:n tekemään
koelouhintaan ja koerikastukseen. Näiden
tulosten perusteella Laivakankaan ja lähistöllä olevien muiden esiintymien louhinta
ei olisi ollut siihen aikaan taloudellisesti
kannattavaa. Kullan hinta kävi pohjalla
vuonna 1999 kunnes lähti nousuun varsinaisesti 2000-luvun alussa. Kulta on kallistunut siitä lähtien jatkuvasti 12 vuoden
ajan. Vuonna 2005 Nordic Mines AB aloitti
alueella tarkemmat tutkimukset ja elokuussa 2011 kaivos avattiin. Laivakankaan
esiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimpia kultaesiintymiä. Tällä hetkellä Suomi
on Euroopan suurin kullantuottaja, kultakaivoksia on maassamme yhteensä 6.
Vielä kerran onnittelut Pentille hyvästä
löydöstä!

Kivi on osa jokapäiväistä elämäämme
Satu Hietala, GTK
Ei voi olla katsomatta ympärilleen näkemättä sellaisia pieniä tai suuria esineitä,
joissa ei olisi käytetty kallioperämme tai
maaperämme antimia, raaka-aineita. Maisema ikkunasta avautuu lukuisine teineen
ja autoineen sekä rakennuksineen. Näiden
kaikkien tekemiseen on tarvittu paljon metalleja ja kiviainesta. On laskettu, että vuotuinen kiviainesten kulutus asukasta kohti
on noin 18 000 kg.
Yhden omakotitalon rakentamiseen
kuluu 280 – 400 tonnia kiveä. Maantiekilometrille kiveä tarvitaan noin 17 000 – 24
000 tonnia ja asfaltista jopa yli 90 % on kiviainesta. Yhteen kilometriin erillistä pyörätietä tarvitaan 8 500 tonnia kiveä. Näihin
rakenteisiin ei kuitenkaan kelpaa mikä
tahansa kivi, vaan materiaalilla pitää olla
tietyt fysikaaliset, mineralogiset ja muut
sellaiset ominaisuudet, jotka tekevät kivestä käyttökelpoisen. Kiven pitää olla myös
kestävää ja esiintymän tulee olla riittävän
suuri, että sitä voidaan hyödyntää.
Harva suomalainen olisi valmis luopumaan autosta, matkapuhelimesta, televisiosta, polkupyörästä tai kiviharrastaja
malmivasarastaan! Myös meille tutut kivien tunnistusvälineet on tehty kallioperästä saatavista raaka-aineista: piikki on
kovametalliterästä, joka on eri rautametallien seos. Raudan raaka-aineena käytetään
magnetiittia ja hematiittia. Luupissa on lasia, joka tehdään kvartsihiekasta, ja viirutestiin soveltuvan posliinin raaka-aineena
on maasälpä.

Paistinpannun raaka-aineena käytetään magnetiittia. Kuva: Satu Hietala, GTK

Asuminen, liikkuminen, hyödykkeet,
ruokahuolto, uudet energiaratkaisut ja
teknologiat tarvitsevat kiveä ja metalleja.
Metalleista saadaan kestäviä tuotteita. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty hyvin
säilyneitä esineitä ja aseita useiden tuhansien vuosien takaa. Varhaisimmat kulttuurit

käyttivät kuparia, kultaa, tinaa, hopeaa sekä rautaa. Kupari oli ensimmäinen metalli, jota ihminen oppi hyödyntämään ja se
otettiin käyttöön jo 5000 -4000 vuotta eKr.
Arkeologit ovat löytäneet muun muassa
Kheopsin pyramidista osan yli 5000 vuotta
vanhasta kuparisesta vesiputkistosta ja löydettäessä se oli vielä täysin toimintakuntoinen.
Kuparia löytyi luonnosta puhtaana metallina, se sulatettiin ja siitä valmistettiin
esineitä. Nykyään kuparivarannot ovat
enemmänkin kallioperässä sijaitsevissa
malmioissa, joissa kupari esiintyy metallisen kuparin sijasta lähinnä kuparikiisuna
ja muissa kuparimineraaleissa yhdisteenä.
Maailman pisimpään toiminut kuparikaivos on sijainnut Ruotsissa Bergslagenin
alueella, jossa Falunin kuparikaivos toimi
runsaan tuhannen vuoden ajan. Toiminta
lopetettiin vasta 1992. Kuparia käytetään
muun muassa sähköteollisuudessa. Se ei
hapetu helposti, kestää hyvin kuumaa ja
kylmää, ja siksi sitä käytetään esimerkiksi
vesiputkissa.
Egyptissä sulatettiin rautaa jo faaraoiden aikaan ja se on edelleen teollisuudessa
eniten käytetty metalli. Ihminen tarvitsee
elämänsä aikana 14 845 kg rautaa mm.
rakennuksissa ja kulkuvälineissä kuten
laivoissa ja autoissa. Sinkki on maailman
neljänneksi käytetyin metalli. Sitä käytetään teräksen suojaamiseen hapettumiselta, messingin valmistukseen, paristoihin
ja lannoitteisiin ja esimerkiksi pultit ovat
lähes aina sinkittyjä. Lääketeollisuudessa
sinkkiä käytetään haavojen hoidossa sekä hivenaineena. Sinkkiä saadaan sinkkivälke-mineraalista. Se esiintyy usein
lyijyhohteen, rikkikiisun ja kuparikiisun
yhteydessä. Suomessa sinkkiä saadaan Pyhäsalmen kaivoksesta. Kaivoksen päätuote
on rikki, joka esiintyy kivissä rikkikiisunimisenä mineraalina. Sitä käytetään eri
metalliseosten valmistamiseen sekä muovin ja kumin yhtenä ainesosana. Rikistä
valmistetaan muun muassa rikkihappoa,
jota käytetään mm. lannoitteissa.

Sinkkiä käytetään esimerkiksi teräksen suojaamiseen hapettumiselta. Kotitalouspultit ovat
lähes aina sinkittyjä. Kuva: Satu Hietala, GTK

Lyijy on pehmeä ja painava metalli, jota on helppo muotoilla. Se on myrkyllinen
raskasmetalli ja siksi sen käyttöä on vähennetty ympäristö- ja terveysvaikutusten
vuoksi, mutta edelleen sitä käytetään akuissa ja suojaamaan radioaktiiviselta säteilyltä. Lyijyä käytetään myös laseissa (kristalli)
ja aidossa lyijykristallissa on yli 24 % lyijyoksidia.
Nikkeli on hopeanvalkoinen taottava
metalli, joka kiillottuu helposti. Sitä käytetään noin 3 000 eri seoksessa lisäämässä
kovuutta sekä estämään hapettumista. Nikkelin ansiosta esimerkiksi teräs ei ruostu.
Yhden ja kahden euron kolikoiden hopeanväriset osat sisältävät nikkeliytimen, joka
on pinnoitettu kuparin ja nikkelin seoksella. Kultaa käytetään koruissa, kultauksissa,
hammastekniikassa, elektroniikkateollisuudessa sekä lääketieteessä. Kulta esiintyy
luonnossa puhtaana alkuaineena sekä eri
mineraaleissa. Se on maailman elastisin
alkuaine-yhdestä grammasta kultaa (noin
riisinjyvän kokoinen) saa tehtyä neliömetrin lehtikultaa tai venytettyä kilometrin pituisen langan.
Kaikille metalleille ominaista on niiden pitkä käyttöikä sekä loputon kierrätettävyys. Kierrätysaste on korkea, koska
metallijätteellä on aina kaupallista arvoa.
Rautaromun tonnihinta on yli sata euroa
eli vanha auton romukin on arvotavaraa.
Auton painosta 75 % on metalleja ja 25 %
muita materiaaleja. Romusta voidaan erottaa eri metallit, sulattaa ne takaisin raakaaineeksi ja jalostaa uusiksi tuotteiksi. Jopa
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autonrenkaista voidaan ottaa talteen öljy,
josta se on valmistettu. Se voidaan siis palauttaa lähes alkuperäiseen olomuotoonsa. Metallit yrittävät myös itse palautua
takaisin luonnon helmaan. Rauta ruostuu
ja muuttuu raudan oksideiksi ja kuparin
pinta patinoituu vihertäväksi, emäksiseksi
kuparikarbonaatiksi. Ilmiö on osa aineiden
kiertokulkua. Kuparituotteen ajan patina
ja raudan oksidit pyrkivät vakaampiin olosuhteisiin eli mineraaliksi.
Metallit esiintyvät mineraaleissa, joita
löytyy kallioperästä. Myös maaperä ja merivesi sisältävät metalleja. Luonto vapauttaa
suuria metallimääriä esimerkiksi tuliperäisen toiminnan ja kallioperän kulumisen
kautta. Filippiineillä Pinatubos-tulivuoren
purkauksessa vuonna 1991 vapautui 2 miljoonaa tonnia sinkkiä ja yli puoli miljoonaa tonnia kromia.
Peruskalliossamme luontainen metallien pitoisuus vaihtelee ja ainoastaan sellaisia esiintymiä voidaan hyödyntää, jotka
ovat sillä hetkellä taloudellisesti kannat-

tavia. Metallien rikastumaa kallioperässä
kutsutaan mineralisaatioksi. Jos rikastuma
on taloudellisesti kannattavasti hyödynnettävissä, siitä käytetään termiä malmi.
Metalliesiintymien kannattavaan hyödyntämiseen vaikuttavat erilaiset seikat, kuten
malmin määrä ja metallisisältö, metallin
irrottamisen kustannukset, energian hinta,
esiintymän sijainti, lupa-asiat sekä tärkeimpänä metallien maailmanmarkkinahinta.

Uutispalsta
Kansannäytetoimisto on saanut uutta esittelymateriaalia. Yhteistyössä GTK:n viestinnän kanssa on tehty Retkeilijän kivioppaasta
tiedottava mainosliuska sekä kiviharrastusta
esittelevä esite Vinkkejä kiviharrastukseen.
Kansannäytetoiminnalle on tehty myös oma
logo. Kaikki nämä materiaalit ovat myös ruotsinkielisinä.

Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa
yhteensä 52 kaivoslain alaista kaivosta ja
louhosta. Kansantalouden kannalta merkittävää on se, että kaivosten tuottamat metallit jatkojalostetaan Suomessa modernin
teknologiavalmistuksen keinoin erilaisiksi
tuotteiksi.
Kansannäyte on ollut merkittävässä roolissa useissa kaivoksiin johtaneissa
tutkimuksissa. Niiden aikaansaamien tutkimusten perusteella on löydetty 26 kaivostoimintaan johtanutta malmia.
GTK:n ja siinä samassa myös kansannäytetoimiston puhelinnumerot ovat muuttuneet. Uusi puhelinnumeromme on 029 503
3527.
Suomalaisten kiinnostus kivikuntaa kohtaan on lisääntynyt. Se näkyy myös noin
500:na vuosittaisena sähköpostikysymyksenä ja valokuvana joita vastaanotamme
osoitteeseen
kansannaytetoimisto@gtk.ﬁ.
Näytteiden tutkimisen ohelle kysymyksiin
vastaamisesta onkin tullut tärkeä tiedonvälityskanavamme.
Vuoden 2011 kansannäytetoiminnasta
on julkaistu toimintaraportti, josta käy selville
monipuolinen toimintamme. Raportti on haettavissa ja tulostettavissa GTK:n nettisivuilta
osoitteesta: http://arkisto.gtk.ﬁ/2012/72_2012.
pdf.
Tampereen kivikerho julkaisee Mineralianimistä jäsenlehteä, joka on luettavissa ilmaiseksi kivikerhon verkkosivuilla. Ensimmäinen
numero on juuri ilmestynyt. Löydät Mineralialehden sekä Tampereen kivikerhon nettisuvut osoitteesta: https://sites.google.com/site/
tampereenkivikerho/home.
Lakeuksien kivikisan 2012 ja siihen liittyvän koululaisten kisan palkitsemistilaisuus ja
sen yhteyteen suunniteltu seminaari pidetään
keväällä 2013 uuden kivikauden orastaessa.
Tarkemmasta ajasta ja paikasta tiedotetaan
erikseen paikallisissa uutisvälineissä.
Käy tutustumassa kansannäytetoiminnan
tapahtumiin myös facebookissa!
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