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1  YLEISTÄ 

 

Toiminnan tavoitteena on ollut vuosien 2012 sekä 2013 aikana kehittää toimintaa yhä näkyväm-

mäksi kansalaisille, jakaa geologista tietoa sekä palvella GTK:n malminetsintää sekä auttaa löytä-

mään uusia potentiaalisia teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä sekä korukiviä ja uusia mi-

neraaleja. Huomiota on kiinnitetty enenevässä määrin myös hi-tech-metalleja sisältävien mineraali-

en tunnistamiseen sekä analysointiin. Lähettäjiä on kannustettu etsimään malmikivien lisäksi myös 

teollisuusmineraaleja, luonnonkiviesiintymiä sekä korukiviesiintymiä.  

 

Toiminnan selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi kansannäytetoiminta ja geologian popularisoinnin 

koordinointi yhdistettiin yhdeksi seurantakohteeksi vuoden 2013 alussa. 

 

Toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi pidettiin monia koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä tietois-

kutyyppisiä tilaisuuksia yleisölle mm. malminetsintähankkeiden yhteydessä. Kansalaisopistojen ja 

työväenopistojen sekä kivikerhojen kautta tuli lukuisia esitelmä- ja koulutuspyyntöjä. Samoin kan-

sannäytetoimisto oli mukana järjestämässä monia kiviretkiä eri puolilla Suomea toimiville kiviker-

hoille mm. Etelä-Pohjanmaalle, Keski- ja Itä-Suomeen sekä Kainuun alueelle. 

  

Yhteistyö eri kivikerhojen kanssa on koettu hyvin tärkeäksi monellakin eri tapaa. Kivikerhojen 

kautta on mm. tullut uusia näytteiden lähettäjiä. Yksi tärkeä uusi yhteistyön muoto on ollut osallis-

tuminen Tampereen kivikerhon Kiviharrastajan Kuvalehti Mineralia lehden tekoon. Lehti on suun-

nattu kaikille kiviharrastajille ja kivikerhoille. Se on luettavissa vapaasti kivikerhon nettisivuilta 

(www.tampereenkivikerho.fi) sekä tilattavissa painettuna lehtenä. 

 

Yleisötapahtumat, kuten Geologian päivä sekä mm. Kuopion kaupungin ja Luonnontieteen museon 

järjestämät tapahtumat keräsivät runsaasti kiinnostuneita. Lisäksi toimintaan kuului osallistuminen 

eri paikkakunnille pidettäviin jalo- ja korukivimessuille sekä osallistuminen geologisten näyttelyi-

den rakentamiseen. Kansannäytetoiminnasta sekä siihen liittyvistä geologisista teemoista julkaistiin 

useita artikkeleita.  

 

http://www.tampereenkivikerho.fi/
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Erityisen merkittävä toiminnan kannalta oli Lakeuksien kivikisan järjestäminen yhteistyössä alueen 

liittojen sekä kaivosyhtiöiden kanssa. Kilpailuaika oli 1.6.2012-31.10.2012 ja palkinnot jaettiin 

28.5.2013. Kisaan liittyi myös Koululaisten kivikisa. 

 

On ollut huomattavissa, että kansalaisten kiinnostus geologiaa, kiviä ja luontoa kohtaan on yleisesti 

lisääntynyt. Tämä on näkynyt kansannäytetoiminnassa erityisesti varsinkin vuoden 2013 aikana lä-

hetettyjen kivikysymysten määrässä. Vuoden 2012 aikana kivikysymyksiä tuli sähköpostilla noin 

300 ja vuoden 2013 aikana määrä on kasvanut vajaaseen tuhanteen. Kysymysten suuresta määrästä 

ja yleisestä ajanpuutteesta johtuen varsinaista kysymys-vastauspankkia (sisältäen kuvat) ei ole eh-

ditty rakentamaan vaikka sellaiselle olisi selkeästi tarvetta. Myöskään tarkkaa kysymysten määrää 

ei ole pystytty laskemaan. Kysymyksiä tulee useimmin GTK:n infon kautta, suoraan kansannäyte-

toimiston sähköpostiin, Kiviteollisuusliiton kautta, Geologia.fi-sivujen kautta sekä suoraan kansan-

näytetoimiston henkilökunnan sähköposteihin.  

 

Kansannäytetoimistossa vieraili myös koululaisryhmiä, opiskelijoita sekä vierailijoita eri yhdistyk-

sistä. Myös viikoittain ja toisinaan päivittäin aktiiviset harrastajat kävivät tuomassa näytteitä sekä 

tutustumassa kansannäytetoimistoon ja Geo-näyttelyyn. Myös Espoon ja Rovaniemen yksiköissä on 

ollut vierailijoita ja niissä on tunnistettu harrastajien löytöjä sekä välitetty kivipaketteja Kuopioon. 

 

2  KANSANNÄYTTEET VUONNA 2012 - 2013 

 

Kansalaisten lähettämiä malmi-, teollisuusmineraali-, luonnonkivi, - ja korukivinäytteitä tuli yh-

teensä vuoden 2012 aikana 5814 kappaletta. Edelliseen vuoteen verrattuna saapuneiden ja tutkittu-

jen näytteiden määrä väheni 257. Lähetetyistä näytteistä pääosa on edelleenkin malminäytteinä lä-

hetettyjä. Teollisuusmineraali, - luonnonkivi- ja korukivien määrä on vain murto-osa lähetetyistä 

näytteistä. Uutena näyteryhmänä ovat mineraalinäytteet sekä arkeologiset näytteet ja nk. muut näyt-

teet. Muut näytteet pitävät sisällään mm. matkamuistokiviä. 

  

Vuonna 2013 kansannäytetoimisto vastaanotti 3919 näytettä, mikä on 1895 näytettä vähemmän 
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kuin vuonna 2012.  Näytemäärän selvä putoaminen voidaan osaksi selittää sillä, että netin kautta 

vastauksen saaneet harrastajat eivät ole välttämättä lähettäneet näytettä tutkittavaksi mikäli on koet-

tu, että riittävä vastaus saadaan sähköpostin kautta. Harrastajakaarti alkaa olla myös melko ikäänty-

nyttä ja useat heistä ovat olleet pitkäaikaisia, paljon näytteitä lähettäneitä hyviä malminetsijöitä. Li-

säksi medialla on ollut selkeä vaikutus näytemäärään, ihmisiin on iskenyt kaivospelko ja ei ole us-

kallusta lähettää näytettä tutkittavaksi. Asiallisella ja oikealla informoinnilla saadaan oikaistua vää-

riä käsityksiä ja palautettua intoa kiviharrastukseen. 

 

Vuonna 2012 näytteitä palautettiin 340 ja vuonna 2013 355 kappaletta. Pääsääntöisesti näytteet ovat 

olleet arvokkaita jalo- ja korukiviä, matkamuistokiviä sekä muita erityislaatuisia näytteitä, joita lä-

hettäjät ovat halunneet takaisin. Suuren osan palautetuista näytteistä muodostavat sellaiset mineraa-

li-. ja kivilajinäytteet, jotka on tarkoitus jatkokäsitellä tutkimuksen jälkeen mm. valmistaa koruiksi. 

Lähettäjät haluavat usein tietää voiko ko. näytteestä valmistaa korua tms. Nämä näytteet ovat usein 

kooltaan pieniä ja postitus onnistuu usein kirjekuoressa. 

 

Myös sellaisia näytteitä tulee, joista halutaan tietää sisältävätkö ne mitään terveydelle haitallisia ai-

neita kuten asbestimineraaleja tai radioaktiivisia mineraaleja. Tähän hyvänä apuna kansannäytetoi-

miston työntekijöille sekä kiviharrastajille on ollut erikoistutkija Kari A. Kinnusen raportti kivinäyt-

teiden haitallisuudesta ja niiden oikeasta käsittelystä. Raportti löytyy RAPGEO-tietokannasta 

(http://arkisto.gtk.fi/2012/60_2012.pdf) 

 

Meteoriittiehdokkaita tulee myös usein, parhaimmillaan kesäaikana niitä tulee monta kappaletta 

viikossa. Meteoriittiehdokkaiden lukumäärä korreloi aina tulipallohavaintoihin, joita seurataan UR-

SAn sivuilta sekä yleensä median uutisoinneista. Meteoriittiehdokkaat tutkitaan aina kansannäyte-

toimiston kannettavalla XRF-analysaattorilla (Olympus Innov-X Delta  Handheld Premium XRF-

analysaattori). 

 

Matkamuistokiviä lähetetään myös melko paljon ja ne poikkeuksetta halutaan lähetettävän takaisin. 

Usein niissä kiinnostavinta on, onko näyte arvokas. Vuosien 2012 - 2013 aikana matkamuistokiviä 

on tullut tutkittavaksi Venäjältä, Norjasta, Virosta, Kyprokselta, Afrikan maista sekä jopa Arizonas-

http://arkisto.gtk.fi/2012/60_2012.pdf
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ta ja Jerseyn saarelta. Näytteistä pyritään määrittämään kivilaji sekä mineraalit. Jalokiviluokan näyt-

teistä karaatteja tai karaattihintoja ei ole laskettu. Kansannäytetoimistossa on mahdollista käyttää 

apuna mineraalien määrityksessä refraktometriä, jolla mitataan läpinäkyvien jalo- ja korukivien tai-

tekerroin. 

 

Mineraalinäytteinä lähetettyjä näytteitä tulee jonkin verran. Vuonna 2012 tuli 10 näytettä ja vuonna 

2013 13 näytettä. Näytteet ovat pääosin olleet yksityisten kiviharrastajien kokoelmakiviä sekä uusia 

löytöjä. Pyrittäessä löytämään uusia mineraalihavaintoja on näistä näytteistä lähetetty muutamia 

tarkempaan analyysiin Espoon yksikön Tutkimuslaboratorioon. Yksi näistä näytteistä oli Talvivaa-

rasta löydetty punainen mineraali, joka tutkittiin röntgendiffraktio (XRD) menetelmällä. Talvivaa-

ran näyte oli ensimmäisiä GTK:n Tutkimuslaboratorion uudella XRD laitteistolla (Bruker D8 Dis-

covery A25 XRD) tutkittuja. Näytteet preparoi ja ajoi Sari Summanen ja diffraktiopiirteet tulkitsi 

Mia Tiljander. Artikkeli Talvivaaran thuliitista löytyy Mineralia 3/2013-lehdestä.  

(http://www.tampereenkivikerho.fi/index.php/mineralia) 

 

Arkeologisia ja historiallisia näytteitä tulee myös jonkin verran tai sellaisiksi ehdotettuja. Esimer-

kiksi aitoja kivikauden aikaisia kivikirveitä on tullut muutamia. Tällöin asiakasta neuvotaan otta-

maan yhteyttä Museovirastoon. Hyvänä työkaluna arkeologisissa kysymyksissä on ollut Museovi-

raston rekisteriportaali, josta voi tarkastella kunnittain muinaisjäännösrekisterissä olevia tietoja.  

 

Haasteena arkeologisissa näytteissä on niiden oikea tunnistaminen ja erottaminen luonnon- ja ihmi-

sen aikaansaannoksista. Historiallisista näytteistä suurimman osan muodostavat vanhojen masuuni-

en sekä harkkohyttien ja hiilimiilujen läheisyydestä löytyvät kuonankappaleet. Nämä tulevat usein 

meteoriittiehdokkaina niiden erikoisen ulkoasunsa vuoksi. Arkeologisten ja historiallisten näyttei-

den tunnistamisessa tehdään yhteistyötä maakuntamuseoiden arkeologien ja muiden tutkijoiden 

kanssa. 

http://www.tampereenkivikerho.fi/index.php/mineralia
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Kaavio 1.  Näytemäärätilasto sekä analysoitujen näytteiden määrä vuosilta 2012 - 2013. 

 

 
Kaavio 2.  Analyysiprosentti laskettuna kaikista saapuneista näytteistä on vähentynyt. 

 

2.1 Näytemäärän jakaantuminen alueellisesti ja kunnittain 

 

Suomessa on tällä hetkellä 19 maakuntaa. Näytteiden maakunnallinen jakauma näkyy kartassa 1 

sekä maakuntakartoissa tarkempi kunnittainen jakautuma vuosien 2012 - 2013 aikana.  
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Näytemääriä voidaan tarkastella joidenkin kuntien osalta tarkemmin. Useiden kuntien kohdalla on 

havaittavissa näytemäärissä selvä putoaminen vuoden 2013 aikana verrattuna vuonna 2012 lähetet-

tyihin näytteisiin. Esimerkiksi Keski-Suomen alueelta, Jämsästä tuli vuonna 2012 137 näytettä ja 

vuonna 2013 38 näytettä eli ero on noin sata näytettä. Äänekoskelta tuli näytteitä vuonna 2012 71 

kappaletta ja vuonna 2013 vain 2 näytettä. Pihtiputaalta saapui vuonna 2011 234 näytettä, vuonna 

2012 105 näytettä ja vuonna 2013 24 näytettä. Vielä jos verrataan aikaisempiin vuosiin, näytemää-

rissä on havaittavissa selvä laskusuunta monen kunnan kohdalla.   

 

Näytemäärät kunnissa riippuvat aktiivisten lähettäjien määristä. Aktiiviset näytteiden lähettäjät lä-

hettävät kymmeniä ja jopa satoja näytteitä vuosittain omilta malminetsintäalueiltaan. Useimmiten  

aktiivinen lähettäjä on jo pitkälle kokenut malminetsijä, joka tunnistaa luonnossa hyvin mielenkiin-

toiset lohkareet. Haasteena onkin saada uusia malminetsijöitä kokeneiden oppiin ja innostumaan 

harrastuksesta. Toiminnan tavoitteena on saada nk. ykkösnäytteen lähettäjät lähettämään useampia 

näytteitä. Tähän kannustetaan antamalla materiaalia ja opastusta. Tärkeää on myös ensimmäistä 

kertaa lähettävälle asiakkaalle antaa positiivinen ja kannustava vastaus. Tästä syystä on tehty myös 

muutoksia JÄRKKY- ohjelmaan  mm. poistamalla sieltä sana arvoton, joka on korvattu sanoilla ei 

toimenpiteitä.  

 

Tarkastelemalla maakunta- ja kuntakohtaisesti näytemäärätilastoja voidaan suunnata markkinoita 

alueille, joista ei tule näytteitä. Näytteiden määrä ei korreloi maakunnan tasolla esim. pinta-alaan tai 

väestön määrään. On paljon isoja ja uusia yhdistettyjä kaupunkeja, joista ei tule juurikaan näytteitä 

ja päinvastoin paljon pieniä kuntia, joista tulee paljon näytteitä. Jonkin verran näytemäärää ja kiin-

nostusta näyttäisi ylläpitävän aktiivinen kivikerhotoiminta alueella.  

 

Vaikka näytemäärissä on ollut laskusuunta, kiinnostus kiviharrastukseen näyttää kasvavan. Kouluil-

ta ja muista oppilaitoksista ja opistoista on tullut lisääntyvässä määrin yhteydenottoja, joissa toivo-

taan järjestettävän opetusta kiviharrastuksesta ja geologiasta. Koulujen opetukseen sisältyy hyvin 

vähän geologiaa ja opetus riippuu paljon myös opettajan kiinnostuksesta. LUMA-painotteisten kou-

lujen määrä Suomen peruskouluissa on kasvamassa ja näissä myös geologian opetusta on järjestet-

ty. 
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Kartta 1. Näytemäärät maakunnittain vuosien 2012 - 2013 ajalta. 
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Kartta 2. Lapin maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 
Kartta 3. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Kartta 3. Kainuun maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 
Kartta 4. Pohjois-Karjalan maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Karttta 5. Etelä-karjalan maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 
 

Kartta 6. Etelä-Savon maakunnan näytemäärät kunnittain. 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Toimintaraportti 2011  12 
 
 
 13.2.2014   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kartta 7. Pohjois-Savon maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 

Kartta 8. Kymenlaakson maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Kartta 9. Uudenmaan maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 

 

Kartta 10. Varsinais-Suomen maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Kartta 11. Satakunnan maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 

Kartta 12. Etelä-Pohjanmaan maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Kartta 13. Pohjanmaan maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 

Kartta 14. Keski-Pohjanmaan maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Kartta 15. Keski-Suomen maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 

Kartta 16. Pirkanmaan maakunnan näytemäärät kunnittain. 
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Kartta 17. Päijät-Hämeen maakunnan näytemäärät kunnittain. 

 

Kartta 18. Kanta-Hämeen maakunnan näytemäärät kunnittain.  
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2.2 Malmimineraalinäytteet 

 

Maastokäyntiin johtaa noin vajaa 2 % kaikista lähetetyistä näytteistä. Vuoden 2012 näytteistä 61.9 

% ja vuoden 2013 näytteistä 63.5 % poistettiin alustavan tutkimuksen jälkeen.   

 

Vuonna 2012 lähetetyistä näytteistä analysoitiin yhteensä 1814 jotakin malmimineraalia sisältävää 

näytettä sekä vuonna 2013 1031 näytettä.  Näytteiden analyysimenetelminä ovat olleet ICP-OES-

analyysi ja GFAAS-tekniikka. Analyysitekniikka muuttui vuoden 2012 alusta, jolloin analyysipa-

kettiin sisällytettiin myös platina (704P). Aiemmin käytössä olevalla Labtiumin analyysimenetel-

mällä (521) ei analysoitu platinaa ja toisaalta myös kullan suhteen se on problemaattinen. Vuoden 

2012 alusta näytteet on analysoitu ICP-OES- tekniikalla (704P, FIRE ASSAY).  

 

Vuonna 2012 analysoitiin 51 näytettä, joiden kultapitoisuudet olivat > 1 g/t. Näytteitä, joiden kupa-

ripitoisuus ylitti heikon alarajan (5000 ppm) oli yhteensä 46 kappaletta. Nikkelinäytteitä, joiden pi-

toisuus oli yli 1000 ppm oli yhteensä 32. Hopeaa yli heikon alarajan (20 ppm) oli 15 näytteessä. 

Vuoden 2013 aikana tulleita kaikkia näytteitä ei ole vielä analysoitu johtuen GTK:n analysoinnin 

sulusta. 

 

Kansannäytetoimistossa on ollut Olympus Innov-X Delta  Handheld Premium XRF-analysaattori 

käytössä vuodesta 2011. Laite on malliltaan DP4000, pääkalibrointina Soil-ohjelma  ja putkimateri-

aalina kulta. Laitteeseen kuuluu myös telakka ja kannettava mittauspöytä.  Mittaukset on pyritty 

tekemään näytteen tuoreelta, mahdollisimman tasaiselta murtopinnalta, tarvittaessa sahatulta pinnal-

ta.  Mittausaika SOIL- ohjelmalla on 30 sekuntia – 1 minuutti, mittauskertoja tehdään 5 näytteen eri 

puolilta. Kannettavan XRF-analytiikan tavoitteena on ollut yleisesti palvelunlaadun ja nopeuden 

lisääminen sekä kustannussäästöt tarpeettomien laboratorioanalyysien vähentyessä. Analytiikkame-

netelmä sopii mineraalien tunnistamiseen ja tarkempien arvioiden tekemiseen malmimineraalien 

määristä kivinäytteiden  seulontavaiheessa. Analytiikan ongelma on se, että kivinäytteiden pinnoilta 

tehtävät analyysit eivät paljasta kivinäytteen syvyyssuuntaisia rakenteita eivätkä niiden koostumus-

ta. (Mittaussyvyys n. 2 – 5 mm) Lisäksi fysikaalisten ja teknisten tekijöiden takia XRF-analytiikalla 

pystytään määrittämään vain tietyt alkuaineet, ongelmallisinta jalometallien (Au, Pt) määrityskyvyn 

http://www.labtium.fi/images/Ladattavat-tiedostot/704_705APG_method.pdf
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puuttuminen. Toisaalta viitteitä esimerkiksi kullan esiintymisestä saadaan As, Bi, Ag, W ym. ole-

massaolosta sekä kivilajin muuttumistuloksista ym. kullan esiintymiselle otollisista piirteistä, kuten 

hiertymisestä.  

 

Mikäli näytteelle on tehty XRF-mittaus ja näyte ei johda kemialliseen analyysiin, kirjataan näyte-

vastauslomakkseeseen tieto siitä. Mallivastaus näytevastauslomakkeessa: ”Röntgenfluoresens-

sianalysaattorilla saatujen mittaustulosten perusteella näytteelle ei tehdä tarkempaa kemiallista ana-

lyysiä”. Tarvittaessa voidaan tehdä myös tarkka raportti, joka toimitetaan asiakkaalle. Raportissa on 

aina oltava mittausmenetelmän esittely sekä maininta siitä, että mittaus ei korvaa laboratorion XRF-

, ICP-OES-, ICP - MS-laitteilla tehtävää kokokivianalyysiä.  

 

     Pitoisuusrajat 

Alkuaine heikko kohtalainen hyvä rikas yksikkö 

Au 500 1000 3000 5000 ppb 

Ni 1000 3000 6000 12 000 ppm 

Cu 5000 10 000 20 000 40 000 ppm 

Zn 5000 10 000 30 000 50 000 ppm 

Pb 5000 10 000 30 000 50 000 ppm 

Ag 20 50 100 200 ppm 

Ti 50 000 100 000 150 000 200 000 ppm 

Co 1000 2000 4000 6000 ppm 

Cr 100 000 200 000 250 000 300 000 ppm 

Mo 2000 4000 7000 10 000 ppm 

 

Taulukko 1. Pitoisuusrajat yleisimmille metallisille alkuaineille JÄRKKY-tietokannasta pomittuna. 
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2.3 Teollisuusmineraali-, luonnonkivi-, mineraali- ja korukivinäytteet 

 

Teollisuusmineraali-, luonnonkivi-, mineraali- ja korukivinäytteitä tulee huomattavasti vähemmän 

kuin malmikiviksi luokiteltavia. Näissä kuitenkin laatu korvaa useasti määrän. Uusia kalliolöytöjä 

tulee vuosittain sekä korukivistä että luonnonkivistä. Teollisuusmineraaleista taas harvemmin, kos-

ka saapuneista näytteistä suurin osa on karbonaattikivilohkareita jo tunnettujen esiintymien tai ai-

kaisemmin tuotannossa olleiden alueiden läheltä.  

 

Mielenkiintoisia uusia mineraalihavaintoja tulee myös vuosittain. Vuonna 2012 palkittiin Erich 

Berger Helsingistä hänen lähettämästään kansannäytteestä. Berger löysi metallista kuparia Helsin-

gin Laajasalosta. Kupari esiintyi ohuina selkeästi silmälle erottuvina levyinä kalimaasälvän sisällä. 

Näytteistä tehtiin XRD-analyysi. Löytö on mielenkiintoinen sillä metallisen kuparin esiintyminen 

on harvinaista. Kuparia sisältävät lohkareet ovat lisätutkimuksissa paljastuneet olevan lähtöisin pai-

kallisesta kalliosta.  Suomessa metallisen kuparin esiintyminen kalliossa kiinnostaa mm. ydinjätteen 

loppusijoitukseen liittyvissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Hyrkkölän U-Cu esiintymää ja syntytapaa 

on tutkittu ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyen. Esiintymän metallinen kupari on nähty osoituk-

sena kuparin kestävyydestä emäksisten kalliopohjavesien olosuhteissa. Laajasalon mikroskooppisen 

ohuet kuparikalvot osoittavat nekin kuparin säilyvän ainakin miljoonia vuosia kallioperässä. Tästä 

syystä myös Posiva oli erittäin kiinnostunut Erich Bergerin löydöstä.  

 

Korukivilöytöinä tulee useimmiten lohkareita mutta myös muutamia uusia kalliolöytöjäkin on. 

Yleensä yksittäisiä korukivilöytöjä ei palkita vaan niiden pitää olla uusia kalliolöytöjä sekä kooltaan 

sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää. Lohkarelöytöjä palkitaan vain poikkeustapauksessa silloin 

kun esimerkiksi uusia korukivityyppejä löydetään ja lohkareet ovat keskittyneet tietylle alueelle ja 

niitä on runsaasti. 

 

Vuonna 2012 palkittiin Espoolainen Kirka Turtiainen, joka oli löytänyt kalliosta hiontakelpoista, 

tähän mennessä laadultaan parhainta Suomesta löydettyä kuukiveä. Kuukivestä tehtiin Espoon yk-

sikön Tutkimuslaboratoriossa XRD-tutkimus ja siinä on kuukivelle tyypilliset mineraalit ja niiden 

suhteet (kalimaasälpä 80 % albiitti 20 %). Kuukiveen tulee kaunis hohde nk. adularisointi. Se esiin-
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tyy Etelä-Suomen tyyppisessä granuliitissa.  Risto Vainio Helsingistä oli löytänyt uudentyyppisen 

korukiven Mäntyharjulta. Kivi on laadultaan hiontakelpoista ja kuvioinniltaan erityisen kaunista. 

Näytteen kivilajiksi on määritelty nodulikivi. Pirjo Koski ja Riku Poskiparta palkittiin sekä vuonna 

2012 ja vuonna 2013 heidän tekemistään poikkeuksellisen laadukkaista savukvartsikidelöydöistään 

sekä muista mineraalilöydöistä Laitilan rapakivigraniittialueelta. Terttu ja veikko Myllyniemi Kuri-

kasta palkittiin korukiveksi soveltuvasta epidoottibreksialöydöstä vuonna 2012.  

 

Vuonna 2013 palkittiin myös mineraali- ja korukivilöytöjä. Timo Railamo palkittiin uudesta kor-

dieriittilöydöstä Tammelan alueelta. Esiintymässä on kaunista hiontakelpoista kordieriittia. Osa 

kordieriitista on hohtokordieriittia. Joel Dyer Tuolilasta palkittiin aktiivisena mineraaliharrastajana. 

Dyer on tehnyt uusia mineraalihavaintoja Suomesta Siikaisten alueelta. Oululainen Petri Tuovinen 

on löytänyt Oulun ja Kajaanin seuduilta useita ennen tuntemattomia mineraaleja. Tauno Udelius 

palkittiin vuonna 2013 uudesta luonnonkivilöydöstä sekä korukivilöydöstä. Udelius on löytänyt Il-

majoelta kallioalueen, joka on luonnonkiveksi sopivaa montsoniittia sekä unakiittiesiintymän, joka 

sopii erinomaisesti korukivikäyttöön. 

 

 

 
Kaavio 3. Muiden talletettujen näytteiden lukumäärä vuosina 2012-2013. 
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2.4 Aktiivisten asiakkaiden määrä 

 

Uusia asiakkaita tulee vuosittain. Asiakkaiden lisääntymiseen vaikuttaa kansannäytetoiminnan ja 

koko GTK:n näkyvyys mediassa, toiminnan löydettävyys GTK:n sivuilta sekä sitä kautta aktiivinen 

kansalaisten kysymyksiin vastaaminen mm. sähköpostin kautta. Lähes kaikki kiviin ja näytteiden 

lähettämiseen liittyvät kysymykset ohjautuvat GTK:n sivujen kautta (http://www.gtk.fi/palaute/) 

kansannäytetoimistoon.  

 

Vuonna 2012 uusia asiakkaita tuli noin 450 ja vuonna 2013 350. Aktiivisia asiakkaita ovat ne 

lähettäjät, jotka ovat lähettäneet näytteitä viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2011 aktiivisten 

asiakkaiden lukumäärä oli 1270, vuonna 2012 1603 ja vuonna 2013 1707. Järkky-ohjelmasta löytyy 

vuodesta 1990 lähtien yhteensä 8311 henkilön tiedot.  

 

 
Kaavio 4. Aktiivisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt. 

 

 

 

 

http://www.gtk.fi/palaute/
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3 JATKOTUTKIMUKSET KANSANNÄYTTEISTÄ 

 

Vuosittain maastotarkastuksiin johtaa noin sata näytettä. Näistä muutamat johtavat tarkempiin tut-

kimuksiin kuten lisänäytteenottoon, geofysikaalisiin mittauksiin ja kairauksiin. Kansannäytteet ovat 

tärkeässä asemassa tutkittaessa ja kartoitettaessa mineraalipotentiaalisia alueita. Uusien kansannäyt-

teiden ohella myös jo arkistoidut vanhat kansannäytteet saattavat tuoda yllättävää lisätietoa tutki-

muksiin.  

 

Geologi Olavi Kontoniemi 

Kansannäytteisiin pohjautuvista GTK/LSY:n tutkimuksista vuosina 2011-2013 

 

Hankkeen 2551013 (Länsi-Suomen mineraalipotentiaalin arviointihanke), alussa myös ISY:n vas-

taavan hankkeen (2551012), toimesta Länsi-Suomen alueella on tehty kansannäyteviitteisiin perus-

tuvia malmipotentiaalitutkimuksia neljällä alueella: 

 - Sievin pikkuradan maastossa (Pirttijärvi) 

 - Reisjärven Norssinjärven alueella 

 - Lestijärven Kivinevan alueella 

 - Alajärven Peurakallion alueella. 

 

1. Pirttijärvi 

Tutkimukset käynnistyivät Reino Sainkankaan lähettämistä näytteistä vuonna 2010 (nrot 2097, 

2098 ja 2540), joista viimeisessä oli analyysin mukaan 57 g/t kultaa. Lohkareet löytyivät ns. pikku-

radan viereiseltä hakkuuaukealta läheltä Pirttijärveä. Lohkareiden kivilajiksi määritettiin hiertynyt 

plagioklaasiporfyyri, jossa oli havaittavia määriä magneettikiisua, kuparikiisua ja arseenikiisua. 

Tutkimuksia varten haettiin alueelle valtausvaraus syksyllä 2010 ja malminetsintälupa vuotta myö-

hemmin 2011. Malminetsintälupa myönnettiin vuoden 2014 tammikuussa. Jo varauksen aikana teh-

tiin n. 1 km2:n alueella magneettinen mittaus ja IP-mittaus sekä pari gravimetristä profiilia, mutta 

vasta malminetsintäluvan tultua on tarkoitus tehdä keskeisellä alueella syväkairausta. 
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2. Norssinjärvi 

Norssinjärven alueella tehtiin malmitutkimuksia jo vuosina 2003-2005, josta on tehty raportti 

M06/2341/2006/1/10. Tämän jälkeen Aaro Paananen lähetti vuonna 2009 useita uusia kultapitoisia 

lohkareita Vähäveden maastosta (mm. 1293-1298, 1368, 1369, 1639 ja 4059, 4735-4737). Niistä 

parhaimmassa (1369) oli 67 g/t kultaa. Lohkareet olivat kivilajiltaan kvartsiutuneita porfyyrejä ja 

niissä oli yleensä vain hieman arseenikiisua, magneettikiisua ja kuparikiisua, joissakin silmin näh-

täviä kultahippuja. Tutkimuksia varten haettiin valtauksia (Norssi 2 ja 3) syyskuussa 2009 ja ne 

myönnettiin lokakuussa 2012. Jo ennen valtauksen hyväksymistä alueella tehtiin geologista kartoi-

tusta ja vuoden 2013 alussa toteutettiin moreeninäytteenotto. Alueelle on suunniteltu vuodelle 2014 

syväkairausohjelma. 

 

3. Kivineva 

Kivinevan kohde otettiin työn alle vanhojen OKU:lle lähetettyjen ns. Karhuharjun Cu-Au-

lohkareiden ja myöhemmin vielä Aaro Paanasen lähettämien lohkareviitteiden (20121660 ja 

20121661) takia. Toki työmaan valintaan vaikutti myös mielenkiintoinen matalalentoanomalia tona-

liittialueella sekä allekirjoittaneen sekä Rauli Lempiäisen löytämät kiisuviitteet ko. alueelta. 

 

Töiden toteuttamiseksi haettiin vuoden 2012 alussa Kivineva-niminen varaus ja siellä on parhail-

laan menossa moreeninäytteenotto. Ennen näytteenottoa tehtiin n 3 km2:n alueella magneettista ja 

IP-mittausta. Jatko suunnitellaan tulosten pohjalta. 

 

4. Peurakallio 

Peurakallion tutkimukset saivat alkunsa vanhan kansannäytteen (19991210, Paalijärvi) ja Rauli 

Lempiäisen kesällä 2008 (hanke 2901014, Eteläisen Suomen kultavarat) tekemien tutkimusten poh-

jalta. Kansannäytteen kultapitoisuus oli 9.5 g/t ja Raulin ottaman lisänäytteen 5.7 g/t (raportti 

M19/2413, 2324/2009/10). Näytteet olivat kalliosta, joka on kivilajiltaan lähinnä hiertynyttä kvart-

sidioriittia. 

 

Tutkimusta varten tehtiin aluksi Peurakallio-niminen varaus ja myöhemmin syksyllä 2012 Ro-

viomaa-niminen varaus. Kohteen tutkimuksia on johtanut Heidi Laxström ja siellä on tehty geolo-
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gista kartoitusta, moreeninäytteenottoa ja syväkairausta. Tulossa on vielä yksi kairausvaihe ennen 

kohteen raportointia. 

 

Geologi Niilo Kärkkäinen ESY 

  

Kansannäytteistä alkunsa saaneista vanhoista Similän ja Kurikan löytämistä kohteista Pirkkalan 

alueelta Aniasta ja Erkkilästä on tehty perusteellinen malmimineraloginen gradu Helsingin yliopis-

toon, tutkijana Antti Kuikka. 

 

 Samoin meneillään olevassa Hämeen vyöhykkeen malmipotentiaalin selvitystyössä on hyödynnetty 

kansannäytetietokantaa yhtenä tärkeänä kartoitusaineistona alueen metallogenian arvioinnissa. Tä-

hän liittyen esimerkiksi Tammelan-Jokioisten alueen lukuisa vanhoja malmiviitteitä käytiin maas-

tossa uudelleen viime syksynä Virtasen kanssa.  2011 Kolehmaisen Tammelan Patakankaalta löy-

tymät kupariviitteet ovat Hämeen tutkimusten avainalueella, missä meneillään oli tuolloin geofy-

siikan maastomittaus. Löydöksen pohjalta on tehty kartoituksia ja raskasmineraalitutkimuksia, ja 

alueen tutkimukset ovat meneillään. 

  

Kullaalta Tammisen ja Kujansuun  v. 2010 tekemien löydösten perusteella kohdennettiin lohkare-

etsintää ja tehtiin pienialainen geokemian selvitys Silmusuolla. Siellä on kairausta sopivassa tilan-

teessa odottava paikka, joka merkittävästi laajentaisi aiemmin tunnettua Silmusuon Au-esiintymää. 

Mm. heidän + Kaasasen, kuten myös Veli-Matti Koivulan, Pentti Koiviston, Antero Rajamäen ja 

Seppo Virtasen ryhmän löydöksiä Lounais-Suomesta seurataan aktiivisesti, koska ne täydentävät 

koko ajan karttuvaa aineistoa alueeltaan. Vastaavasti Ronkainen Kaakkois-Suomesta ja Matti Ra-

jamäki Parkanossa tekevät samanlaista ansiokasta kartoitusta alueillaan. Oiva Varjoksen vanhoja 

lounais-Suomen löydösten perusteella on tehty maasto- ja mineralogisia selvityksiä viime vuonna. 
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Erikoistutkija Tapio Halkoaho, ISY 

1. Taipalsaari-Joutseno alue 

1.1 Kuurmanpohja, Joutseno 

 

Tutkimuskohde sijaitsee Etelä-Suomen läänissä entisessä Joutsenon kaupungissa (yhdistyi Lappeen-

rannan kanssa vuonna 2009) Monnonmäen ja Kuurmanpohjan välisellä alueella runsaan 2 km pääs-

sä Venäjän rajasta, karttalehdellä 4112 01 tai UTM-lehtijaossa karttalehdellä M5133 H2, linnuntietä 

noin 13 km Joutsenon keskustasta kaakkoon. Alue on pääasiassa kumpuilevaa moreenimaastoa. 

 

Tutkimukset tehtiin loka-marraskuussa 2009 (26.10-4.11.2009) ja syys-lokakuussa 2010 (28.9-

6.10.2010). Tutkimusten lähtökohtana oli tarkastaa alueella olevan sulfidipitoisen gabrointruusion 

nikkeli- ja kuparimalmipotentiaalisuus, koska Raimo Ronkainen oli lähettänyt alueelta nikkelipitoi-

sia kansannäytteitä. 

 

Kuurmanpohjan alueelle tehtiin pieni (0.24 km2) systemaattinen slingram-magneettinen maanpin-

tamittaus. Magneettisessa mittauksessa erottuu itä-läntinen anomaliavyöhyke, joka koostuu etelä-

pohjoissuuntaisista osa-anomalioista. Vyöhykkeessä on siirros mittausalueen keskellä. Tässä koh-

dassa on myös sähköinen reaali- ja imaginäärijohtavuusanomalia. Tutkimuskohteelle tehtiin vuosina 

2009 ja 2010 GTK:n toimesta viisi (5) POKA-kairausreikää, yhteispituudeltaan 543,30 metriä. 

 

Kuurmanpohjan kairauskohteelle tehtiin kattava neljän kairareiän (4112/2009/R319-R321 ja 

M513/2010/R2) profiili sulfidipitoisten paljastumien kohdalle sekä yksi rinnakkaiskairareikä 

(M513/2010/R1) gabron sulfidipitoisuuden laajuuden kartoittamiseksi. Gabrointruusio esiintyy län-

si-itäsuunnassa juonimaisesti, mutta sen kerroksellisuus on pohjois-eteläinen. Kromirikkaimmat 

näytteet (n. 600 ppm) löytyivät intruusion alaosasta kuten myös ainoa mafisempi kapea pyrokseniit-

tinen yksikkö. Sulfidipirotetta esiintyy useammassa (ainakin viidessä) gabrokerroksessa, mutta sul-

fidipitoisuudet ja kerrosten paksuus jää alhaiseksi. Parhaimmat nikkelipitoisuudet ovat magneetti-

kiisukivien yhteydessä: kairareiässä R319 välillä 98,20-99,25 m 0,79 % ja kairareiässä R1 välillä 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Toimintaraportti 2011  27 
 
 
 13.2.2014   
 
 

 
 
 
 
 
 

51,70-52,50 m 1,04 %. Valitettavasti kummassakin tapauksessa sulfidifaasin nikkelipitoisuus on 

alle 2 %:a. Kuurmanpohjan kohteelta puuttuvat ultramafiset kivilajiyksiköt. Näin ollen kohde ei lie-

ne ekonomisen nikkelikuparimalmin suhteen potentiaalinen ja jatkotutkimuksista päätettiin luopua. 

 

1.2 Lipiälä, Joutseno 

 

Lipiälän alue sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Lappeenrannan Joutsenon alueella ja sijoittuu ns. 

Telkkälän nikkelivyöhykkeen kaakkoisosaan, karttalehdellä 4112 01 tai UTM-lehtijaossa karttaleh-

dellä M5133 F4. Geologian tutkimuskeskus on tehnyt alueella malmitutkimuksia kahdessa vaihees-

sa vuonna 1996 ja Väli- ja Etelä-Suomen nikkelipotentiaalin arviointi –hanke vuosina 2007-2009. 

Ensimmäisessä vaiheessa kohteelle kairattiin kuusi timanttikairareikää, joiden yhteispituus on 

371,70 m ja toisessa vaiheessa kaksitoista (12) yhteispituudeltaan 1033.10 m. Alueelta on saatu 

kansannäytteenä useita nikkelimalmiviitteitä, joiden lähde haluttiin selvittää. Parhaimmassa kal-

lionäytteessä on nikkeliä 0,97 % ja kuparia 0,31 %. 

 

Lipiälän alueen sähköiset anomaliat osoittautuivat joko sulfidipitoisten liuskeiden tai sulfidipitois-

ten gabrojen aiheuttamiksi. Tutkitut Ni-Cu-mineralisaatiot ovat kooltaan pieniä ja niiden pitoisuudet 

alhaisia.  

 

Kansannäytemiehen Raimo Ronkaisen mukaan nimetty Ronkaisen malmin mineralisaation kor-

keimmat pitoisuudet ovat 0,7 % nikkeliä ja 0,4 % kuparia, mutta lävistys on vain 5 m pitkä. Kokko-

pellonmäen gabrosta saatiin myös 5 m pitkä lävistys, mutta nikkelipitoisuus jäi alle 0,3 %. Lipiälän 

alueen tutkimuksista on tehty raportti (Tiainen et al. 2010, 

http://arkisto.gtk.fi/m19/4112/m19_4112_2010_71.pdf). 
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1.3 Kurkikangas, Joutseno 

 

Tutkimuskohde sijaitsee Etelä-Suomen läänissä entisessä Joutsenon kaupungissa (yhdistyi Lappeen-

rannan kanssa vuonna 2009) Vesikkolan ja Kiukaan välisellä alueella, karttalehdellä 4112 01 tai 

UTM-lehtijaossa karttalehdellä M5134 E1, linnuntietä noin 6 km Joutsenon keskustasta itäkaak-

koon. Alue on pääasiassa kumpuilevaa moreenimaastoa. 

 

Tutkimukset tehtiin marraskuussa 2009 (4-10.11.2009) ja niiden lähtökohtana oli tarkastaa alueella 

olevien sulfidipitoisen gabronoriitti-intruusion nikkeli- ja kuparimalmipotentiaalisuus. Sysäyksen 

tähän antoi Raimo Ronkainen, joka oli lähettänyt alueelta nikkeli- ja kuparipitoisia kansannäytteitä. 

 

Tutkimuskohteelle tehtiin vuonna 2009 GTK:n toimesta kaksi (2) POKA-kairausreikää, yhteispi-

tuudeltaan 144,80 metriä. Ensimmäisellä kairareiällä 4112/2009/R322 lävistettiin kohtalaisen sulfi-

dirikasta gabronoriittia (volatiilittomaksi normalisoitu MgO-pitoisuus 16,5-17 % ja Cr-pitoisuus 

1400-1500 ppm.  Korkein nikkeli-, kupari- ja rikkipitoisuus tavattiin väliltä 37,30-38,30 m (Ni 0,42 

%, Cu 0,13 %, Co 0,036 % ja S 6,24 %) sulfidifaasin nikkelipitoisuuden ollessa kuitenkin vain 2,5 

prosenttia. Toisen kairareiän 4112/2009/R323 gabronoriitti on edellistä sulfidiköyhempi. Lisäksi 

sen  magnesium- ja Cr-pitoisuudet ovat edellistä kairareikää alhaisemmat (MgOn 14,5 % ja Cr 1230 

ppm, kuvat 10, 17 ja 20-21). Kairareiän korkein nikkeli-, kupari- ja rikkipitoisuus tavattiin väliltä 

15,70-16,70 m (Ni 0,18 %, Cu 0,072 %, Co 0,016 % ja S 3, 4 %) sulfidifaasin nikkelipitoisuuden 

ollessa vain 2 prosenttia. Kurkikankaan kohteelta, minkä voi myös magneettiselta matalalentokar-

talta nähdä, näyttävät puuttuvan ultramafiset kivilajiyksiköt. Näin ollen kohde ei ole ekonomisen 

nikkelikuparimalmin suhteen potentiaalinen ja jatkotutkimuksista päätettiin luopua. 

  

1.4 Sudenniemi, Taipalsaari 

 

Tutkimuskohde sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Taipalsaaren kunnassa Niemisen ja Paarmalan väli-

sellä alueella, karttalehdillä 3134 07 ja 3134 08 tai UTM-lehtijaossa karttalehdillä M5132 G1 ja G2, 
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linnuntietä noin 8 km Lappeenrannan keskustasta pohjoiskoilliseen. Alue on pääasiassa kumpuile-

vaa moreenimaastoa. 

 

Sudenniemen alueella on GTK mitannut 1990-luvulla systemaattisen magneettisen ja IP-

maanpintamittauksen. Tuloksia jatkokäsiteltiin ja mallinnettiin kairausten ohjaukseen. Kairatuista 

rei’istä valittiin petrofysiikan laboratoriomittauksiin tyyppinäytteet. Rei’istä R352-R357 ja R360 

mitattiin myös suskeptibiliteetti ja Wenner-ominaisvastus reikäloggauksena. 

 

Tutkimuskohteelle tehtiin vuonna 2009 GTK:n toimesta yksitoista (11) POKA-kairausreikää, yh-

teispituudeltaan 600,40 metriä. 

 

Ensimmäiset kairareiät tehtiin Raimo Ronkaisen lähettämän sulfidipitoisen paljastumanäytteen 

kohdalle (3134/2009/R351-R353, kuva 22 ja liite 1), mutta tällä profiililla ei tavattu merkittävää 

sulfidipitoisuutta. Sulfidipitoinen paljastuma osoittautui hyvin pienialaiseksi ja ”pahkumaiseksi”. 

Paras lävistys tämän kaltaisesta sulfidipahkusta saatiin kairareiällä 3134/2009/R354, joka kairattiin 

noin 50 m ensimmäisestä profiilista kaakkoon. Kairareiässä välillä 2,50-3,20 m (0,70 m) on nikkeliä 

0,88 %, kuparia 0,22 %, kobolttia 0,025 % ja rikkiä 2,61 %. Myöhemmin kairatuilla kairarei’illä ei 

tavattu mainittavia määriä nikkeli- ja kuparipitoisia sulfideja. Sulfidipitoiset ”pahkut” osoittautuivat 

hyvin pienialaisiksi ja sulfidipitoisuuksiltaan vähäisiksi. Tästä syystä tutkimukset päätettiin lopet-

taa. 

 

2. Junttilanniemi, Paltamo 

 

Junttilanniemen kerrosintruusio sijaitsee Oulun läänissä Paltamon kunnan Varisniemen alueella, 

karttalehdellä 3432 07 tai UTM-lehtijaossa Q5224 A3, noin 13 km Paltamon keskustasta lounaa-

seen. Vuonna 2010 Junttilanniemen kerrosintruusion eteläosassa Oulujärven Karhusalmen jäällä 

kairattiin viiden kairareiän profiili yhteensä 563,90 m. Junttilanniemen kerrosintruusion tutkimusten 

tavoitteena oli selvittää sen nikkeli-, kupari- ja PGE-malmipotentiaalisuutta. Lisäksi intruusiosta 

pyrittiin löytämään Nurmeksen Näätävaaran alueelta kansannäytteenä lähetetyn platinametallirik-



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Toimintaraportti 2011  30 
 
 
 13.2.2014   
 
 

 
 
 
 
 
 

kaan gabronoriittilohkareen (Ni 0,14 %, Cu 0,38 %, S 0,7 %, Pd 6,83 ppm, Pt 1,56 ppm ja Au 0,18 

ppm) lähtöpaikka. 

 

Tutkimuksissa intruusion alaosan stratigrafia täydentyi kolmella ultramafisella yksiköllä. Kromirik-

kaan sekä kromiköyhemmän yksikön välinen raja löytyi, kuten myös viisi platinametalleista rikas-

tunutta vyöhykettä. Nurmeksen pohjoisosasta löydetyn kansannäytteen platinametallipitoisuustasoa 

(PGE+Au = 8,57 ppm) ei tutkimuksissa kuitenkaan löydetty. Platinametallirikkain intruusionäyte 

sisälsi PGE+Au noin 0,8 ppm. 

 

3. Keskimmäinen, Siilinjärvi 

Tutkimusalue sijaitsee Itä-Suomen läänissä Siilinjärven kunnan Keskimmäisen alueella, karttaleh-

dellä 3331 09 tai UTM-lehtijaossa P5124 B2, noin 10,5 km Siilinjärven keskustasta länteen-

länsiluoteeseen. Tutkimuskohteella sijaitsee noin 2x2 km2:n laajuinen ns. Keskimmäisen gabroint-

ruusio. Alue on pääasiassa peltoa, mutta pohjoisosa Siilinjärven entisen kaatopaikan pohjoispuolella 

on metsämaastoa. 

 

Siilinjärven Keskimmäisellä joulukuussa 1958 tietä tehtäessä löytyi kalliopaljastuksen ja ammun-

nan yhteydessä gabro, jossa oli kapeassa vyöhykkeessä magneettikiisujuonia ja –pirotetta sekä ku-

parikiisua. Parhaimman näytteen nikkelipitoisuus on 1 prosentin luokkaa. Vuonna 1959 Outokumpu 

Oy teki kohteella systemaattiset geofysikaaliset mittaukset. Löydetyn sulfidipitoisen gabron alueella 

ei todettu häiriöitä, mutta noin 2 km Keskimmäisenjärven eteläpään kaakkoispuolella havaittiin 

noin 200 m pitkä sähköinen ja magneettinen anomaliamaksimi. Outokumpu Oy kairasi anomalian 

kesäkuussa 1961 ja sen aiheuttajaksi selvisi hieman rikki- ja magneettikiisupirotetta sisältävä gra-

fiittigneissi. 

 

GTK aloitti tutkimukset kesällä 2010, kun ryhdyttiin uudelleen tutkimaan alueelta kansannäytteinä 

lähetettyjen vanhojen (1958 ja 1980-luvulla) sulfidipitoisten gabrolohkareiden tarkkaa löytöpaik-

kaa. Vanhemman kansannäytteen löytöpaikka on merkitty n. 500 m etelämmäksi kuin uudemman 

(X=7002.280 ja Y=3524.340). Tutkimusten aikana kesällä 2010 Keskimmäisen tien ojat puhdistet-
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tiin kaivurilla ja uudemman kansannäytteen koordinaattien kohdalta tuli tien ojasta esille runsaasti 

sulfidipitoisia gabrolohkareita. Vanhemman näytteet koordinaatit sattuivat tasaiselle peltoalueelle, 

jolloin todettiin, että sen X-koordinaatissa on tuo noin 500 metrin virhe. Sulfidirikkaita näytteitä 

analysoitiin kaksi. Massiivinen näyte sisältää rikkiä 17,2 %, nikkeliä noin 0,8 %, kuparia noin 0,6 % 

ja kobolttia noin 0,07 %. Toinen sulfidipisaratyyppinäyte (suurimmillaan sulfidi”pisarat” ovat hal-

kaisijaltaan noin 1,5 cm) sisältää rikkiä 7,45 %, nikkeliä noin 0,37 %, kuparia noin 0,36 % ja ko-

bolttia noin 0,03 %. 

 

Keskimmäisen alueen gabrointruusion tarkemman rajaamisen vuoksi alueelle tehtiin vuosina 2010-

2011 systemaattinen slingram- ja magneettinen mittaus linjavälillä 50 metriä. Sähkömagneettinen 

slingrammittaus tehtiin Apexin MaxMin kalustolla 100 metrin kelavälillä ja 20 metrin pistevälillä 

taajuuksilla 880, 3520 ja 14080 Hz. Magneettinen mittaus toteutettiin totaali-

intensiteettimittauksena 10 metrin pistevälillä. Lisäksi sulfidipitoisen gabropaljastuman ympäris-

töön (näyte 112/AAH$/10, kuvat 46 ja 47) tehtiin pienialainen (0.4 km2) indusoidun polarisaation 

(IP) mittaus. 

 

Kevättalvella 2011 (2.3.-20.4.2011) tehtiin alueella kymmenen kairareiän POKA-kairausohjelma 

yhteensä 1432,30 m. 

 

Sulfidipitoisia lohkareita kohti kairattiin Keskimmäisen tien länsipuolelta kaksi timanttikairareikää 

(P512/2011/R1 ja P512/2011/R3), joilla toivottiin saatavan kiinni sulfidipitoinen gabro syvemmältä 

tasolta. Ensimmäisessä kauempaa kairatusta reiästä tavattiin vain kapea (1-2 cm) massiivinen mag-

neettiikiisujuoni ja lähemmästä ei tavattu sitäkään. Tosin lähempää kairattu reikä lopetettiin lähes 

pohjois-eteläsuuuntaiseen graniittijuoneen. Profiilin kolmas reikä (P512/2011/R2) kairattiin ensim-

mäisen reiän kohdalta kohti länttä. Myöhemmin kun olosuhteet olivat kesäisemmät kohteella tehtiin 

pieni mittaus Gefinex malmiharavaslingramilla, jolla johtavuusanomalia voitiin paikantaan vain 

pienelle alueelle tien läheisyyteen. Sulfidiesiintymä tällä kohden olisi hyvin pienialainen. 

 

Kahdella seuraavan profiilin kairareiällä (P512/2011/R4-R5) noin 800 ensimmäisestä kairauskoh-

teesta pohjoiseen (kuvat 46 ja 47) pyrittiin selvittämään intruusion keskiosan länsireunaa. Kuuden-
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nella ja seitsemännellä (P512/2011/R6-R7) intruusion keskiosan itäreunaa. Intruusion kivet ovat 

kummallakin profiililla pääasiassa gabroidisia kumulaatteja, mutta kairareiästä P512/2011/R5 60-80 

m välillä on tumma ja kairareiän P512/2011/R6 lopussa 172-176 m välillä vihreä pyrokseniittinen 

kumulaatti. Kolme viimeistä reikää kairattiin intruusion pohjoisosaan heikkoihin positiivisiin mag-

neettisiin anomalioihin sekä intruusion koilliskontaktin tarkentamiseksi. Merkittävää sulfidipitoi-

suutta ei tavattu. Korkein analysoitu rikkipitoisuus (2,1 %) on sulfidipirotteisessa gabrossa kairarei-

ässä P512/2011/R4 välillä 162.30-162.65 m. 

 

Vaikka merkittäviä malmiviitteitä (geofysikaalisia johdevyöhykkeitä tai sulfidipitoisuutta) ei löyty-

nyt voisi intruusion keskiosiin harkita lisäkairausten tekemistä intruusion kumulusstratigrafian täy-

dentämiseksi. Painovoimamittausaineiston perusteella intruusio voi painua tonaliittisten gneissien 

alla lähes 2 km lännessä olevalle Lapinjärvelle saakka. 

 

4. Ahven-Koukero, Ristijärvi 

 

Kuparikiisupitoinen granitoidilohkare tuli kansannäytteenä, jonka tiimoilta alueelle on vuonna 2013 

tehty GTK:n toimesta kartoitusta- ja lohkere-etsintää. Vuonna 2014 alueelle tehdään geofysikaalisia 

mittauksia ja myöhemmin kohteelle on suunnitteilla kairauksia. 

5. Jonkeri, Kuhmo 

Pitkäaikainen malminetsijä Jorma Myöhänen lähettänyt Au-pitoisia näytteitä, joiden tiimoilta alu-

eelle on vuonna 2013 tehty GTK:n toimesta lohkere-etsintää. 
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4 HENKILÖSTÖ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

Kansannäytetoimiston henkilökuntaan on vuoden 2012 ja 2013 aikana kuulunut geologi Jari Neno-

nen, tutkimusassistentti Soili Mattila (osan aikaa vuonna 2012), tutkimusavustajat Kauko Turpeinen 

ja Satu Hietala. Lisäksi toiminnassa mukana olivat eri tukihenkilöt muista GTK:n yksiköistä. Rova-

niemeltä tutkimusassistentti Jorma Valkama, Espoosta tutkimusassistentti Tuure Nyholm ja Kokko-

lasta tutkimusassistentti Kalevi Karttunen ja geologi Olavi Kontoniemi. Lisäksi toiminnan kannalta 

tärkeitä asiantuntijoita ovat olleet geologi Niilo Kärkkäinen sekä erikoistutkija Kari A. Kinnunen 

Etelä-Suomen yksiköstä sekä Itä-Suomen yksiköstä geologi Aimo Kejonen, geologi Hannu Makko-

nen, erikoistutkija Tapio Halkoaho ja geologi Tapani Tervo, tutkimusassistentit Tuomo Stranius 

sekä Rauli Lempiäinen sekä kirjaston henkilökunta Kaija Tilus sekä Tarja Herranen. Myös GTK:n 

Tutkimuslaboratorion analyysilaitteita (XRD ja SEM EDS) on tarvittu muutamien kansannäytteiden 

tarkempaan tutkimukseen. Itä-Suomen yksiköstä Tuomo Stranius ja Rauli Lempiäinen tutkivat kan-

sannäytteitä vuoden 2013 alussa. Näytteet olivat sumautuneet vuoden 2012 lopussa ja lisäapua tar-

vittiin. 

 

Merkittävimpiä GTK:n ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat olleet Kuopion luonnontieteellinen 

museo ja sieltä luontopedagogi Mari Wikholm sekä Outokummun kaivosmuseosta Merja Marin ja 

Terhi Rautiainen. Lakeuksien kivikisan aikana tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Keski-

Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Siika-pyhäjokialueen liitot, Jokilaaksojen Osuuspankit 

sekä Keliber Oy, Belvedere Mining Oy, Nordic Mines Oy ja Pyhäsalmi Mine Oy.  

 

Yhteistyö kivikerhojen ja korukiviharrastajien kanssa on vuoden aikana lisääntynyt selvästi. Vilkas-

ta yhteistyötä on tehty mm. Kuopio kivikerhon, Lakeuden kivikerhon, Pohjanmaan kivikerhon, 

Tampereen kivikerhon ja Joensuun kivikerhon kanssa. 
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5 LAKEUKSIEN KIVIKISA JA KOULULAISTEN KIVIKISA 2012 - 2013 

 
 

Keski-Pohjanmaan ja eteläisen Pohjois-Pohjanmaan alueiden Lakeuksien kivikisa käynnistyi 

1.6.2012 ja päättyi 31.10.2012. Kisaan kuuluva Koululaisten kivikisa päättyi 15.5.2013. 

 

Kisan järjestäjiä ja tukijoita olivat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Siika-

Pyhäjokialueen liitot, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Jokilaakson Osuuspankit, Keliber Oy, Py-

häsalmi Mine Oy, Bevedere Mining Oy -Hitura, ja Nordic Mines Oy. Kisan organisoinnista ja näyt-

teiden analysoinnista vastasi Kansannäytetoimisto.  

 

Kilpailualueeseen kuuluivat Keski-Pohjanmaan kunnat Kokkola, Halsua, Kannus, Kaustinen, Kruu-

nupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kinnula ja Veteli sekä Pohjois-Pohjanmaalta Raahe, Siikajoki, 

Vihanti, Pyhäjoki, Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä, Ylivieska, Sievi, Oulainen, Merijärvi, Alavieska, 

Kalajoki, Haapajärvi, Nivala, Reisjärvi, Pyhäjärvi ja Kärsämäki. 

 

GTK:n kansannäytetoimistoon tuli kivinäytteitä tutkittavaksi lähes kaikista kisa-alueen 28 kunnasta. 

Alueellisesti eniten näytteitä tuli Pohjois-Pohjanmaan kunnista. Kilpailunäytteitä vastaanotettiin ja 

tutkittiin yhteensä noin 800. Näytteistä 122 johti tarkkaan kemialliseen analyysiin, joiden perusteel-

la tehtiin 35 maastotarkastusta. Kivikisan aikana järjestettiin useita näytteiden vastaanotto-

tilaisuuksia kisa-alueella. Vastaanottotilaisuuksia järjestettiin mm. kuntien kirjastoissa, jonne ihmi-

set toivat aktiivisesti näytteitään arvioitavaksi, samalla jaettiin tietoa kivikisasta, kiviharrastuksesta 

ja geologiasta.   

 

Koululaisten kivikisaan ilmoittautui 7 koulua, ja yhteensä noin parisenkymmentä luokkaa. Koulu-

laisten kivikisaan liittyen kouluilla järjestettiin opetustilaisuuksia. Opetustilaisuuksissa koululaisille 

kerrottiin geologiasta, kiviharrastuksesta ja opetettiin kivien tunnistusta käytännössä. Kisaan osallis-

tuneet koulut ja luokat lähettivät GTK:n kansannäytetoimistoon kilpailutöitä sekä kivinäytteitä.  
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Pääpalkintona Lakeuksien kivikisan yleisessä sarjassa oli 4 000 € puhtaana käteen sekä muita pal-

kintoja jaettiin yhteensä 8 000 € arvosta joko raha tai esinepalkintoina. Koulujen pääsarjassa palkin-

tona järjestettiin päivän luokkaretki Pyhäsalmen kaivokseen. 

 

Kivikisaan osallistuivat kaikki kilpailualueelta 1.6 - 31.10.2012 löydetyt malmi-, hi-tech-metalli- ja 

teollisuusmineraali- sekä luonnonkivi- ja korukivinäytteet. Kisassa palkittiin näytteet, jotka antoivat 

viitteitä uusista hyödyntämiskelpoisista esiintymistä. Lakeuksien kivikisan ja koululaisten kivikisan 

palkinnot jaettiin aurinkoisissa merkeissä 28.5. Inmetin Pyhäsalmen kaivoksella. Tilaisuuden yh-

teydessä pidettiin myös seminaari, jossa kuultiin viimeisimmät kuulumiset alueen malmietsintä- ja 

kaivosrintamalta. Tilaisuuden lopuksi oli mahdollisuus tutustua Pyhäsalmen kaivokseen. 

 

Lakeuksien kivikisan pääpalkinnon 4000 € sai Erkki Myllylä Merijärveltä. Hänen Pyhäjoelta teke-

mänsä uusi kalliolöytö sisälsi kultaa 1.4 g/t ja kuparia 0.18 % sekä myös hopeaa 42 g/t. Lisäksi lisä-

näytteessä samasta kalliosta kultaa 2.0 g/t, kuparia 1.65 % sekä hopeaa 59 g/t. Löytö on geologial-

taan mielenkiintoinen ja johtaa ehdottomasti tarkempiin tutkimuksiin.  

 

Muiden 2000 -1000 € pääpalkintojen saajia olivat Aaro Paananen, joka palkittiin Toholammelta, 

Kannuksen ja Lestijärven alueelta löytämistään useista kulta- ja kuparipitoisia lohkareista sekä Sie-

vin alueen uudesta kalliolöydöstä, jossa on jonkin verran kultaa. Veikko Salo Sievistä on löytänyt 

Kaustisen Salonkylältä hyvän spodumeeni-pegmatiitti-lohkareen, jossa on arviolta n. 5 % litiumpi-

toista spodumeenia.  Tapio Törmäkangas Oulaisista on löytänyt 9 g/t ja 1.3 g/t kultaa sisältäviä loh-

kareita Alavieskasta sekä 3.0 g/t ja 1.9 g/t kultaa sisältäviä lohkareita uudelta alueelta Oulaisista. 

Lisäksi 11 kivinäytteen lähettäjää palkittiin 500 – 250 € tunnustus- ja harrastajapalkinnoilla mielen-

kiintoisista löydöksistään. 

 

Koululaisten kivikisan luokkaretkipääpalkinnon sekä 200 € kannustussumman voitti Saloisten kou-

lu tekemästään nettisivustosta sekä lähetetyistä kivinäytteistä. 200 € kannustussummilla kiviharras-

tukseen palkittiin myös Vihannin yläkoulu ja Hyttikallion koulun luokat 3-10I ja 4C Haapavedeltä. 

Esinepalkinnoin palkittiin oppilaita Pulkkilan koulusta ja Lucina Hagmanin koulun Biologian va-

linnaisryhmä Kälviältä.  
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Kaikkien palkintojen lisäksi Pyhäsalmen kaivos palkitsi 50-vuotisjuhlansa kunniaksi 6-vuotiaan Ni-

ko Ylitalon 1 000 € palkinnolla kannustukseksi harrastukseen sekä hyvistä Perhosta löydetyistä 

malminäytteistä. Aaro Paananen ja Tapio Törmäkangas saivat kumpikin 500 € palkinnon pitkästä 

työstä malminetsinnän sekä kiviharrastuksen edistämisessä.  

 

 
Kuva 1. Kisan yhteydessä jaettiin tietoa alueen malmipotentiaalista. 

 

Kuva 2. Esitteitä ja julisteita jaettiin kivikisa-alueen kunnissa. 
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6 TOIMINTA VUONNA 2012 - 2013 

 

Toiminta on ollut vilkasta ja pitänyt sisällään perustyön eli näytteiden tutkimisen lisäksi lukuisia 

koulutus- ja esitelmätilaisuuksia eri puolilla Suomea.  

 

6.1 Geologian päivät  

 

Valtakunnallista Geologian päivää vietettiin 15.9.2012. Päätapahtuma järjestettiin Vaasassa, missä 

teemana on Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen luonto ja geologia. Geologian päivänä 

järjestettiin myös alueellisia tapahtumia. Kansannäytetoimisto, yhteistyössä Kuopion luonnontie-

teellisen museon kanssa järjestivät teemapäivän Puijolla. Päivän tarkoituksena oli tutustua Puijon 

alueen geologiseen kehitykseen sekä tarjota geologiaan liittyvää toimintaa.  Ohjelmassa oli esitelmä 

Itä-Suomen ja Puijon alueen geologiasta ja biologiasta, jonka jälkeen oli kävelyretki Puijon tornin 

läheisyydessä oleville geologisille ja biologisille kohteille. Lisäksi osallistujat saivat kokeilla kul-

lanhuuhdontaa Puijon tornin piha-alueella. Lapsille oli järjestetty aarteenetsintää, tehtävänä on löy-

tää geologi Viljami Graniitin kadonnut aarre vihjeiden perusteella. Sisätiloissa Puijon majalla sai 

opetella tunnistamaan kiviä ja mineraaleja. Tapahtumaan osallistui noin 80 henkilöä. 
 

Geologian päivää vietettiin 14.9.2013 myös Kuopiossa Puijolla ja tapahtuma järjestettiin yhteistyös-

sä Kuopion Luonnontieteellisen museon kanssa. Päivän tapahtumiin kuului mm. biologia ja geolo-

gia-aiheinen seikkailuretki lapsille Puijon aarnimetsässä. Lisäksi kaikilla kiinnostuneilla oli mahdol-

lisuus ihailla näkymiä Puijon tornista, jossa samalla kerrottiin maiseman synnystä. Tornissa oli 

näytteillä Kuopion alueen kivilajit ja lisäksi seinätaulut Itä-Suomen geologiasta, kallioperän ja maa-

perän kehityksestä. Tapahtumassa jaettiin yleisölle myös materiaalia ja kerrottiin kansannäytetoi-

minnasta. Mukana Itä-Suomen yksiköstä olivat Aimo Kejonen, Jari Nenonen, Kaisa-Maria Remes 

sekä Satu Hietala ja luonnontieteelliseltä museolta Mari Wikholm. 
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6.2 Yleistä vuosien 2012 - 2013 tapahtumista 

 

Esitelmiä pidettiin pääosin kivikerhoille sekä yhdistyksille ja geologian tai kivialan opiskelijoille. 

Aiheina olivat yleinen geologia ja kivien tunnistaminen, hi-tech-metallit ja niitä sisältävien mineraa-

lien tunnistaminen, kaivoshistoria, meteoriittien synnyttämät törmäysrakenteet sekä korukivet. 

 

Lakeuksien kivikisa oli oma yhteisrahoitteinen hankkeensa (7141008/1400), jonka toteuttamiseen 

käytettiin runsaasti resursseja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.  

 

Lakeuksien kivikisaan liittyen kansannäytetoimisto oli esillä myös Oulaisissa veteraanikonepäivillä. 

tapahtuma keräsi 19 000 kävijää kolmen päivän aikana. Kansannäytetoiminta on osallistunut perin-

teiden mukaisesti myös eri puolilla Suomea järjestettäville kivimessuille.  

 

Kansalais- ja työväenopistoissa pidettiin malminetsintäkursseja ja mukavana ja haastavana tapah-

tumana on ollut Lasten yliopiston kesäleirille osallistuminen. Kesäleirin ohjelma on toteutettu 

GTK:ssa jo kahtena kesänä. Lapsilla on ollut mahdollisuus tutkia kiviä eri menetelmillä työpajoissa, 

joita on ollut 6-7. 

 

 

6.3 Tapahtumakalenterit vuosilta 2012 - 2013 

 

Tapahtumakalenteri 2012 
 

Päivä Tapahtuma  Paikka 
   
12.1.2012 Esitelmä Kuopion kivikerholle Suomen kai-

voshistoria 
GTK, videoneuvotteluhuone 
2-3 

10.3.2012 Esitelmä Hi-Tech metalleista Hämeenlinna kivigalleria 
Lunnikivi mineraalipäivät 

11.3.2012 Esitelmä Suomen kaivoshistoria Lakeuden kivikerho, Jurva 
14.3.2012 Suomen mineraloginen seura, esitelmä Tör-

mäysrakenteet 
Helsingin yliopisto 

15.3.2012 Esitelmä geologiasta tieteenä ja geologin Kaurialan lukio 
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työstä 
16.3.2012 Esitelmä meteoriittikraatterit GTK, Kuopio (geologiaa kai-

kelle kansalle) 
17.-18.3.2012 Lahden Jalo- ja Korukivimessut Jokimaan ravikeskus, Lahti 
22.3.2012 Esitelmä Joensuun kivikerhossa, Suomen 

kaivoshistoria, Outokummun historia 
Suvantokatu 3 

24.3.2012 Puutarhapäivät Kuopio, valtuusto-virastotalo 
28.3.2012 Yleisöluento Pieksamäki/ Pmäen seudun 

geologinen kehitys 
Pieksamäen seutuopisto 

5.4.2012 Esitelmä Törmäyskraatterit, Kuopion Ursa 
(Saturnus Ry) 

Kuopion luonnontieteellinen 
keskusmuseo 

16.4.2012 Esitelmä SJHY Hi-Tech-metallit Helsinki, SJHY: tilat 
17.4.2012 Sahama-klubi, esitelmä hi-tech-mineraalit Helsingin yliopisto 
18.4.2012 Tupailta ja k-toiminnan esittely  Kangasniemi 
19.4.2012 Esitelmä Kuopion kivikerholle Meteoriitit GTK, videoneuvotteluhuone 

2-3 
21.-22.4.2012 BMOL kevätpäivät Joensuu 
12.5.2012 Tampereen kivikerhon retki paraisille Parainen 
14.-16.5.2012 ENPI-kokous Outokumpu, kaivosmuseo 
17.5. Mineraalipäivät Seinäjoki, Haapaluoma 
25.-26.5.2012 Opaskoulutus Rokua 
25.5. Kansannäytepäivä Rovaniemi Rovaniemi, GTK 
26.5.2012 Malminetsintäkoulutus Kiuruvesi, kansalaisopisto 
27.5.2012 Kullanhuuhdontakisat, Pohjanmaan mesta-

ruuskisat, kansannäytetoiminta esittäytyy 
Kurikka 

31.5.2012 Kivikisan avajaistilaisuus Kokkolassa Keski-Pohjanmaan liitto 
6.6.2012 Lasten yliopisto, työpajatoimintaa lapsille GTK, Kuopio  
13.6.2012 Geologinen kierros yleisölle Valkeisenlammen ympäristö 
16.6.2012 Kuopion kivikerhon retki Pieksämäelle Ankeleen marmorilouhos, 

Hällinmäen vanha kupari-
kaivos, Tarukivi 

4.-6.7.2012 Kivikisan näytteiden vastaanottotilaisuuksia, 
julisteiden ja esitteiden jakamista kivikisa-
alueella. 

Pyhäsalmi, Toholampi 

6.-8.7.2012 Waltakunnalliset weteraanikonepäivät Oulainen, Perinnekeskus ja 
Törmänhovi 

14.-15.7.2012 Outokummun kivi-, koru- ja kädentaitomes-
sut 

Outokumpu, urheiluhalli 

11.8.2012 Lakeuden kivikerhon Paraisten retki Parainen 
13.8.-16.8.  Kivikisan näytteiden vastaanottotilaisuuksia Kaustinen, Raahe, Pulkkila 
18.8.2012 Yhdysvaltain suurlähettilään tapaaminen, 

esittely ktoiminnasta 
Kurikka 
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25.8.2012 Espoo-päivä; Espoon GTK:lla yleisöopastus-
ta, kullanhuuhdontaa ym. 

Espoon GTK 

31.8.-
2.9.2012 

Tampereen kivikerhon retki Itä-Suomeen Kuopio, Outokumpu, Pampa-
lo 

8.9.2012 Kuopion kivikerhon retki Pyhäsalmen kai-
vokseen 

Pyhäsalmi, Kiuruvesi Ruos-
tesuo 

15.9.2012 Geologian päivät Kuopiossa Puijolla yleisötapahtuma  
6.-7.10.2012 Kivi- ja korumessut Lahdessa Lahti 
26.9..27.9.20
12 

Kansannäyteseminaari ja vuoden 2011 pal-
kintojenjakotilaisuus, käynti Mineraalika-
binetissa 

Espoon GTK 

28.9.-
29.9.2012 

Kivi- ja malminetsintäkurssi Espoon työvä-
enopistossa 

Espoon työväenopisto 

4.10.2012 Koululaisten kivikisan opetustilaisuus Pulk-
kilassa 

Pulkkilan yhteiskoulu 

27.-
28.10.2012 

Kurikan kivimessut Jurva, sisustuskeskus Sella 

16.-
18.11.2012 

Kansainväliset kivi- ja korumessut Tampe-
reella 

Tampere 

22.11.2012 Esitelmä Kuopion kivikerholle, Etelä-Pohjanmaan korukivet 
26.11.-30.11 ENPI-seminaari Petrozavodsk, Venäjä 

 

Tapahtumakalenteri vuonna 2013 
 

Päivä Tapahtuma Paikka 
17.1.2013 Kuopion kivikerholle esitelmä Etelä-

Pohjanmaan korukivet ja mineraalit 
GTK, Kuopio 

7.2.2013 Kokous Korsnäs Mining Center Korsnäs 
7.2.2013 Esitelmä Kokkolan kivikerholle haitallisista 

mineraaleista 
Kokkola Kieppi 

7.3.2013 Outokummun kaivosmuseo, museon kivi-
näytteiden tunnistamista 

Outokumpu 

12.3.2013 Kansannäytetoiminnan esittely Rotaryt GTK, Kuopio 
13.3.2013 Vierailu Kuopion Suomi-Brittiseura GTK, Kuopio 
6.4.2013 Esitelmä Paraisten mineraaleista, Lakeuden 

kivikerho 
Seinäjoki 

10.4.2013 Esitelmä Ruotsin Varuträskin pegmatiitin 
mineraaleista 

Helsingin yliopisto 

22.4.2013 Koululaisten kivikisa opetuspäivä Pulkkilan koulu 
23.4.2013 Koululaisten kivikisa opetuspäivä Pentti Haanpään kou-

lu/Piippola 
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3.5.2013 Jyväskylä yleisöinfo/ liittyy Keski-Suomen 
mineraalipotentiaalin arviointihankkeeseen. 

Jyväskylä 

3.5.2013 Tevella Oy, kivimateriaalin vienti Tampere 
9.5.2013 Mineraalipäivät / Lakeuden kivikerho Seinäjoki, Haapaluoma 
13.5.2013 Tupailta, Toivakka / liittyy Keski-Suomen 

mineraalipotentiaalin arviointihankkeeseen. 
Toivakka 

14.5.2013 Kuopion kivikerhon kiviretken suunnittelua GTK 
16.5.2013 Kivikoulutus, Kajaanin AMK Kajaani 
20.5.2013 Tupailta, Leivonmäki / liittyy Keski-Suomen 

mineraalipotentiaalin arviointihankkeeseen. 
Leivonmäki 

22.-23.5.2013 Malminetsintäkurssi Lieksan työväenopisto 
25.5.2013 Pohjanmaan kivikerhon opastus Etelä-Pohjanmaa 
26.5.2013 Kullanhuuhdontakisat / Lakeuden kivikerho. 

Kansannäytetoiminnan esittely, kivinäyttei-
den vastaanottaminen ja tutkiminen. 

Kurikka 

28.5.2013 Lakeuksien kivikisan palkintojenjakotilai-
suus 

Pyhäsalmi 

7.-9.6.2013 Tampereen kivikerhon retki Kainuuseen, 
opastus 

Pyhäsalmi, Talvivaara, Kai-
nuun alue 

11.6.-
12.6.2013 

Lasten yliopisto, geologian työpajatoimintaa GTK, Kuopio 

12.6.2013 Valkeisenlammen geologiakierros Kuopio 
29.6.2013 Meteoriihen 5-vuotisjuhla Vaasa, Söderfjärden 
13.-14.7.2013 Outokummun kivi-, koru- ja kädentaitomes-

sut 
Outokumpu 

2.-4.8.2013 Kuopion kivikerhon retki kivikohteisiin Etelä-Pohjanmaa 
10.-11.8.2013 Geonäyttelyn opastus, Östermyrapäivät Seinäjoki 
14.8.2013 Yleisötapahtuma, geologinen ja biologinen 

retki Puijolla. 
Kuopio 

17.-18.8.2013 Utajärven kivimessut Utajärvi 
31.8.2013 Joensuun kivikerhon retki Joensuu, Tohmäjärvi 
5.9.2013 Kuopion kivikerho, kivientunnistusilta Kuopio 
7.9.2013 Mineraalipäivät / Lakeuden kivikerho Kuortane, Kaatialan louhos 
14.9.2013 Geologian päivä Kuopio, Puijo 
21.9.2013 Kivien tunnistusta yleisötapahtuma, maasto-

retki 
Vaasa, Söderfjärden 

28.9.2013 Kivimarkkinat / Lakeuden kivikerho Kurikka 
2.10.2013 Kuopion lyseon luokan vierailu GTK, Kuopio 
5.10-
6.10.2013 

Lahden kivimessut Lahti 

15.10.2013 Esitelmä Suomen jalo- ja korukivistä, Poh-
janmaan senioreiden vierailu 

GTK, Kuopio 
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8.11 Esitelmä Ruotsin Varuträskin pegmatiitin 
mineraalit ja Bolidenin kaivosmuseo 

Tampere, kivikerho 

15.11-17.11 Kansainväliset jalo- ja korukivimessut Tampere 
3.12.2013 Kansannäytepalkintojen jakotilaisuus Seinäjoki 
 

 

 

7 PALKINTOJENJAKO VUODEN 2011 PARHAISTA NÄYTTEISTÄ  

 

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. GTK:lla Espoossa järjestettiin 26.9. ensimmäistä kertaa laaja Kansannäyte-

seminaari, jonne oli kutsuttu kiviharrastajia ympäri Suomea. Seminaarin esitelmöijinä oli GTK:n 

parhaita malminetsinnän asiantuntijoita. Seminaarin avasi tutkimusjohtaja Pekka Nurmi. Geologi 

Jari Nenonen kertoi kansannäytetoiminnasta jonka jälkeen jaettiin palkinnot vuoden 2011 parhaim-

mista näytteistä.  

 

Palkintojenjaon jälkeen malminetsintäpäällikkö Hannu Makkonen kertoi GTK:n malminetsinnästä 

ja geologi Niilo Kärkkäinen kansannäytteiden merkityksestä Etelä-Suomen malmitutkimuksissa. 

Geologi Olavi Kontoniemi esitelmöi Länsi-Suomen tärkeimmistä kansannäytteistä, jotka ovat joh-

taneet jatkotutkimuksiin. Erikoistutkija Kari A. Kinnusen esitelmän aiheena oli kiviharrastajien löy-

tämät jalo- ja korukiviesiintymät. Geologi Timo Ahtola kertoi teollisuusmineraaleista sekä tutki-

musavustaja Satu Hietala hi-tech-metalleista. Paikalle oli saapunut noin 80 innokasta kuulijaa.  

 

Yhteisenä huomiona esitelmistä voidaan todeta, että kiviharrastajien lähettämät näytteet ovat tärke-

ässä ja arvostetussa roolissa uusia raaka-ainevaroja etsittäessä ja tutkittaessa. Seminaaripäivää seu-

rasi tutustuminen GTK:n Geonäyttelyyn ja seuraavana päivänä tutustumiskäynti Helsingin yliopis-

ton mineraalikabinettiin, jossa Jaana Halla esitteli historiallista kokoelmaa.  
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Kaikkiaan palkintoja jaettiin 43 kiviharrastajalle, yhteensä 28 500 euroa. Pääpalkinto 3 000 euroa 

luovutettiin Martti Kolehmaiselle Vantaalta merkittävistä uusista kulta-kupari-viitteistä. Hän on löy-

tänyt 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 alueenmalmipotentiaa-

lin selvitystyössä. Alueella tullaan tekemään jatkotutkimuksia, kuten geofysiikan mittauksia, lohka-

re-etsintää ja raskasmineraalitutkimuksia. 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.  

 

 

8 PALKINTOJENJAKO VUODEN 2012 PARHAISTA NÄYTTEISTÄ 

 

 Kansannäytetoimistosta lähetettiin 129 maastotarkistuspyyntöä vuoden 2012 näytteiden perusteella 

GTK:n alueyksiköiden geologeille.  

 

Vuoden  2012 parhaiden kivinäytteiden lähettäjät palkittiin Seinäjoella Törnävän Kivinavetassa 

3.12. Etelä-Pohjanmaan liiton tervehdyksen tilaisuuteen toi suunnittelujohtaja Antti Saartenoja. 

Geologi Olavi Kontoniemi tutustutti kuulijat asiantuntevaan tapaansa alueen malmimahdolli-

suuksiin ja malmipotentiaaliin. Esitelmää seurasi kansannäytepalkintojen jako, Jari Nenonen poh-

justi kansannäytetoiminnan viimeaikaisilla kuulumisilla ja tulevaisuuden näkymillä. Tilaisuuden 

päätteeksi tutustuttiin Geonäyttelyyn. 
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Vuoden 2012 kivinäytteistä palkittiin kaikkiaan 49 kiviharrastajaa yhteensä 21 250 € summalla. 

Pääpalkinto jakaantui kahteen osaan, länteen ja itään. Jussi Mäenpää palkittiin 2 000 € rahasummal-

la Ilmajoelta löytämästään laajasta kultapitoisesta kallioalueesta, josta otetuissa näytteissä on kultaa 

parhaimmillaan 8,18 g/t. Löytö antaa merkittävää lisätietoa tunnetun kultakriittisen kivilajimuodos-

tuman eteläosasta. Juha Turpeinen palkittiin 2 000 € pääpalkinnolla Lieksasta löytyneestä kal-

lionäytteestä jossa on kultaa 2,41 g/t ja kuparia 1,04 %. Löytö on uudelta alueelta ja johtaa jatkotut-

kimuksiin.  
 

Tunnustuspalkinnon 1 000 € saivat Antero Rajamäki Forssan alueelta kalliosta löytyneestä kulta- 

kuparinäytteestä, Pekka Hietala Ilmajoen alueelta löytyneistä useista erittäin kultapitoisista lohka-

reista ja ryhmä Tamminen ja Kaasalainen Ulvilan ja Kiikoisten alueelta löytyneistä hyvistä kulta- ja 

kuparipitoisista lohkareista.  
 
Nousevaa nuorta kiviharrastajasukupolvea edustaa Joni Huttunen, jolle ojennettiin 500 € nuoren 

harrastajan palkinto hyvistä mineraalinäytteistä Outokumun ja myös muun Suomen alueelta. Pal-

kinnolla kannustetaan nuorta miestä eteenpäin jo nyt aktiivisella kiviharrastajan uralla sekä rohkais-

taan muita nuoria hyvän harrastuksen pariin.  
 

Harrastajapalkintoja myönnettiin kaikkiaan 34 kiviharrastajille eri puolilta Suomea löydetyistä lu-

paavista kivinäytteistä. Korukivi- ja mineraaliharrastajan palkintoja myönnettiin seitsemälle kivi-

harrastajalle uusista löydöistä. Palkintoja mietittäessä otettiin huomioon myös näytteen lähettäjän 

muu kiviharrastusta edesauttanut työ. 
 

Luonnokivi- ja teollisuusmineraalinäytepalkinnot myönnettiin Santeri Päiviselle hyvälaatuisesta 

amfiboliitti kallionäytteestä sekä Tauno Udeliukselle luonnonkiveksi soveltuvasta montsoniitti-

kallioalueesta ja korukivikäyttöön soveltuvasta unakiittiesiintymästä. Kaikkien edellä mainittujen 

palkintojen suuruus on 500 – 250 €.  
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9 LAPIN LIITON PALKINNOT 

 

Lapin liiton kansannäytepalkinnoilla on pitkä ja kunniakas perinne. Se alkoi 1960 luvun alkupuolel-

la silloisten kaivosyhtiöiden ja Lapin maakuntaliiton yhteistyöstä ja kansannäytekilpailusta. Toimi-

joina tuolloin olivat mm. Outokumpu Oy, Otanmäki Oy, Suomen Malmi Oy ja Geologinen tutki-

muslaitos. Yhtiöiden edustajat kokoontuivat saman pöydän ääreen Lapin maakuntaliittoon päättä-

mään kansannäytepalkintojen saajista Lapin alueella.  

 

Lapin maakuntaliitto / Lapin liitto on katsonut aina malminetsinnän edistämisen  ja sitä kautta kai-

vostoiminnan tärkeäksi Lapin alueelle. Aikojen kuluessa monet yhtiöt ovat lopettaneet toimintansa 

ja tänä päivänä Lapin liitto yhteistyössä GTK:n kanssa jatkaa perinnettä, siten että GTK:n kansan-

näytetoiminta on asiantuntijataho, joka suosittaa Lapin alueen palkittavat kansannäytteiden lähettä-

jät Lapin liitolle, joka  toimittaa tiedon alueensa kunnille, joilla mahdollisia palkittavia on. Kunnat 

palkitsevat suosituksen mukaan palkittavat päätöksensä ja  resurssiensa mukaan.   

 

Lapin alueella ao. palkintojen yhteissumma on noin 4000 €, yksittäiset palkinnot noin 100 – 200 €. 

Tämän järjestelmän tarkoituksena on edesauttaa ja ylläpitää malminetsintään liittyvää ja sitä tuke-

vaa harrastusta Lapin alueella. GTK:n kansannäytetoimisto Kuopiossa vastaa koko maan kansan-

näytteiden tutkimisesta ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaamisesta. 

 

 

10 TIEDOTUSTOIMINTA 

 

10.1 Etsivä Löytää -  lehti  

 

Etsivä löytää-lehteä julkaistiin 2 kappaletta vuonna 2012 ja vuonna 2013. Lehti lähetettiin kaikille 

aktiivisille näytteiden lähettäjille sekä sitä jaettiin kivimessuilla ja muissa tapahtumissa. Lehdessä 

julkaistiin kiviharrastajille mielenkiintoisia artikkeleita. Lehti on hyvin toivottu ja myös juttuvink-

kejä harrastajilta tulee paljon ja ne huomioidaan. Lehden painosmäärä on ollut 2000 tai 2500/lehti. 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Toimintaraportti 2011  46 
 
 
 13.2.2014   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

10.2 Kansannäytetoimiston Facebook-sivut ja Mineralia-lehti 

 

Toiminnan tavoitteena on ollut saada uusia näytteiden lähettäjiä ja nuoria mukaan toimintaan. Kan-

sannäytetoimiston Facebook-sivut perustettiin toukokuulla vuonna 2012. Sivustoille on laitettu tie-

toja ajankohtaisista kiviharrastukseen liittyvistä asioista kuten kivimessuista ja muista taphtumista 

sekä kansannäytepalkintojen jakotilaisuuksista. Facebook-sivuja kehitetään ja monipuolistetaan jat-

kossa. Sivut löytyvät osoitteesta: https://www.facebook.com/kansannaytetoimisto 

Kansannäytetoimiston henkilökuntaa on mukana myös uudessa kiviharrastajille tarkoitetussa Mine-

ralia-lehdessä. Lehti tarkoitettu kaikille kivien tuntemuksesta, keräilystä, hionnasta, geologiasta ja 

mineralogiasta kiinnostuneille henkilöille. Lehdessä julkaistaan artikkeleita kivien ja mineraalien 

tunnistamisesta ja tutkimuksista. Kiviharrastajalle tärkeistä kivipaikoista, alan kirjallisuudesta, ta-

pahtumista sekä retkistä julkaistaan lehdessä uutismaista ja taustoittavaa aineistoa. Lehti ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa Tampereen Kivikerhon kotisivuilla www.tampereenkivikerho.fi nettilehtenä 

https://www.facebook.com/kansannaytetoimisto
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ja kirjapainossa painettuna julkaisuna. Verkosta sen löytää osoitteesta: 

http://www.tampereenkivikerho.fi/index.php/mineralia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tampereenkivikerho.fi/index.php/mineralia
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10.4 Muu materiaali 

 

10.4.1 Kansannäytetoiminnan logo ja uudet esitteet 

 

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.  
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10.4.2 Kansannäytetoimiston käyntikortti 

 

Kansannäytetoimistolle saatiin myös käyntikortti, jota jaetaan eri yhteyksissä. Käyntikortista ilme-

nee yhteystiedot ja vastauslähetysosoite. 
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10.4.3 Yhteistyö Tevella Oy:n kanssa 

 

  
Kansannäytetoimisto valmisti asiakkaille tilauksesta opetustarkoituksiin tarkoitettuja kivinäytesarjo-

ja. Suuressa sarjassa oli puulaatikkoon sijoitettuna 24 kivilaji-, malmi- ja mineraalinäytettä. Pienes-

sä ns. napuralaatikossa on 12 kivinäytettä. Näytemateriaalina on käytetty vuosien varrella eri pai-

koista kerättyä kivimateriaalia, joka siirrettiin ns. Haapanimen varastosta parempiin tiloihin alue-

toimiston varastohalliin. Näytelaatikostojen tuottaminen todettiin olemassa olevilla henkilöresurs-

seilla liikaa aikaa vieväksi. Myöskin näytelaatikostojen myyntihinta kohosi liian suureksi.  

 

Ratkaisu ongelmaan löydettiin Tevella Oy:n yhteydenoton ja yhteistyötarjouksen kautta. Tevella 

Oy:n ja GTK:n välisen yhteistyösopimuksen puitteissa kansannäytetoimisto on toimittanut tarvitta-

van kivinäytemateriaalin sekä niihin liittyvän opetuksellisen informaation Tevella Oy:lle Tampe-

reelle. Tevella Oy pakkaa näytteet oheismateriaaleineen muovisiin näytelokerikkoihin ja markkinoi 

ne edelleen asiakkaille, pääasiassa oppilaitoksille. Näytesarjat on varustettu Tevella OY:n ja GTK:n 

logoin. Vastavuoroisesti Tevella Oy on sitoutunut toimittamaan kansannäytetoimistolle ns. valmiik-

si pakatut napuralaatikot heille toimitetuista kivi ja laatikkomateriaaleista.  Geologista tuotevali-

koimaa on laajennettu myös maaperänäytesarjoihin. 

 

Tevella Oy myös esittelee näytekokoelmia biologian ja maantiedon opettajien koulutustapahtumis-

sa, erityisesti Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) syys- ja kevätpäivillä. Tevella va-

raa erikseen sovittavalla aikataululla kyseisille koulutuspäiville työpajatiloja, joissa voidaan pitää 

opettajille kivi- ja mineraalityöpajoja GTK:n asiantuntijoiden ohjaamana. Erikseen sovitusti esi-

merkiksi mineraalikokoelmaa voidaan esitellä myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton 

MAOL ry:n koulutuspäivillä. 

  

Yhteistyösopimus on tässä vaiheessa kaksivuotinen. Näytesarjojen markkinointi on lähtenyt hyvin 

käyntiin ja kysyntä on ollut kohtuullista. Yhteistyöllä kansannäytetoimisto pyrkii turvaamaan geo-

logisen näytemateriaalin ja informaation saannin tarvitsijoille kohtuullisin kustannuksin. 

  
 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Toimintaraportti 2011  53 
 
 
 13.2.2014   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kuva 3. Kivinäytelaatikko sisältää 20 kivinäytettä eri kivilajiluokista sekä näytteet malmikivestä, 

teollisuusmineraalista, korukivestä sekä hi-tech-metallia sisältävästä näytteestä.  

 

 

11 FOCUS STACKING - KUVAUS 

 

GTK:n Itä-Suomen yksiköön rakennettiin vuoden 2013 aikana uusi kuvalaboratorio. Kuvalaborato-

riossa on ollut mahdollisuus tuottaa erittäin laadukkaita mineraali- ja kivikuvia muun muassa uutta 

nk. focus stacking-menetelmää käyttäen. Focus stacking-menetelmällä eli suomeksi pinoamismene-

telmällä tai kerroskuvausmenetelmällä valokuvan syvyysterävyyttä laajentamalla saadaan korkea-

laatuisia mineraalikuvia. Menetelmä toimii siten, että kameralla otetaan sarja kohteen eri tasoille 

tarkennettuja kuvia, jotka yhdistetään siihen soveltuvalla tietokoneohjelmalla yhdeksi erittäin syvä-

teräväksi kuvaksi.  

 

Kuvien laatu soveltuu tieteellisiin julkaisuihin sekä kuvasuurennoksiin. Laadukkaiden kuvien tarve 

on kasvanut jatkuvasti. Mineraalinäytteiden ja erikoisnäytteiden kuvaamiseen menetelmä onkin erit-
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täin hyödyllinen. Hyvä valaistus, kuvausalusta sekä muut kuvaamiseen sopivat olosuhteet ovat tie-

tenkin samoin tärkeitä. Menetelmä sopii myös luonnossa tehtävään kuvaukseen kun käytettävissä 

on kannettava tietokone. Sitä tarvitaan ohjelmiston pyörittämiseen kuvauspaikalla. Kivien ja mine-

raalien lisäksi kuvauskohteina voivat olla mitkä tahansa maastokohteet, joissa halutaan käyttää 

suurta terävyysaluetta kuten kalliopaljastumat, geologiset muodostumat tai maisema.  

 

Kamerana käytetään ammattitason täydenkoonkennon Nikon D800 digijärjestelmäkameraa sekä 

jalustaa ja Micro-Nikkor 105mm-objektiivia. Kohteesta riippuen on käytetty loittorenkaita ja ren-

gassalamaa. Kamerarungon tuottaman yksittäiskuvan koko on parhaimmillaan jo peräti 36 megaa, 

joten kuvien yhdistäminen vaatii myös hyvin tehokasta tietokonetta. 

 

Näytteiden kuvauksessa ovat olleet Ari Nyyssönen ja Jouko Vanne, Niko Auvinen, Satu Hietala 

sekä tällä hetkellä kuvauksesta vastaa Jouko Ranua.  

 

Näyttävien mineraali- ja kidekuvien lisäksi maastokäyntiin johtavat kansannäytteet kuvataan kuva-

uslaboratoriossa ja kuvat liitetään JÄRKKY-tietokantaan.  
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Kuva 4. Kuopion yksikön kuvauslaboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Korsnäsin ametistikiteitä Focus stacking-menetelmällä tuotetussa kuvassa. 
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LIITTEET 
 
LAKEUKSIEN KIVIKISAN PALKINTOLISTA 2013  

 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakaa Lakeuksien kivikisaan osallistuneille, parhaimpien näyttei-
den lähettäjille palkintoja yhteensä 12 000 €. Lakeuksien kivikisassa palkitaan malmi-, teollisuus-
mineraali-, luonnonkivi- sekä korukivinäytteet. Lisäksi jaetaan raha- ja esinepalkintoja Koululaisten 
kivikisaan osallistuneille luokille.  
 
Pääpalkinnot  

 

 
4000 € Erkki Myllylä        Pyhäjoki 

Aliinintie 6 A 3 
 86220 MERIJÄRVI 
 

Uusi kalliolöytö, jossa kultaa 1.4 g/t ja kuparia 0.18 % sekä myös hopeaa 42 g/t. Lisäksi li-
sänäytteessä samasta kalliosta kultaa 2.0 g/t, kuparia 1.65 % sekä hopeaa 59 g/t. Löytö on 
geologialtaan mielenkiintoinen ja edustaa Pohjanmaan alueelle tyypillistä hiertovyöhy-
kesidonnaista kultaesiintymää. Kullan lisäksi kivessä on tavallisuudesta poiketen kohtalaisia 
kupari- ja hopeapitoisuuksia. Mielenkiintoinen, uusi malmiviite vaatii ehdottomasti tarkem-
paa tutkimusta. 

 

 
2000 € Aaro Paananen      Kannus, Sievi Lestijärvi 

 Vanhatie 228 
 69300 TOHOLAMPI 
 

Kannuksen ja Lestijärven alueelta useita kulta- ja kuparipitoisia lohkareita sekä Sievin alu-
eelta uusi kalliolöytö, jossa jonkin verran kultaa. Kannuksen alueen hän löysi uuden kultapi-
toisen lohkareikon (Hietanokka), jossa kultapitoisuudet ovat välillä 1.5 g/t – 8.7 g/t. Par-
haimmassa kulta-kuparilohkareessa kuparia on 0.35 %. Paananen on löytänyt myös mielen-
kiintoisen breksiatyyppisen kultalohkareen Antinojalta. Näytteet antavat lisätietoja mm. Es-
kolan alueen sekä Viitajärven-Antinojan alueen viitteisiin. Sievin kalliolöydön kultapitoi-
suus on 0.69 g/t mutta kohde kiinnostaa geologisen miljöönsä puolesta GTK:n kultatutkijoi-
ta. Lestijärven kulta-kuparipitoiset lohkareet tuovat lisätietoa aikaisempiin lohkarelöytöihin. 
 
 

 
2000 € Veikko Salo         Kaustinen 

Mustikkatie 19 
85410 SIEVI 
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Salo on löytänyt Kaustisen Salonkylältä kohtalaisen hyvän spodumeenipegmatiitti-
lohkareen, jossa on arviolta n. 5 % spodumeenia. Viite antaa arvokasta uutta tietoa Kausti-
sen Li-provinssin jatkumisesta Alavetelin suuntaan. Lähimmät tunnetut viitteet ovat n. 2 
km:n päässä löytöpaikasta itään ja kaakkoon. 
 
 

1000 € Tapio Törmäkangas    Oulainen, Alavieska, Ylivieska, Kalajoki 

Kalliotie 2 
86300 OULAINEN 

 
Lähettäjä on löytänyt 9 g/t ja 1.3 g/t kultaa sisältäviä lohkareita Alavieskasta sekä 3.0 g/t ja 
1.9 g/t kultaa sisältäviä lohkareita uudelta alueelta Oulaisista. Varsinkin viimemainitut tuo-
vat uutta tietoa Antikanperä - tyyppisen mineralisoitumisen esiintymisestä myös Ahven-
lammin maastossa. 
 
 
Tunnustuspalkinnot  

 
500 €  Niko Ylitalo                Perho 

 Lehdontie 3 A 2 
 69950 PERHO 
 

Ylitalo on lähettänyt Perhosta kallionäytteen, jossa on suuntautuneessa kvartsidioriitissa 
0.35 % molybdeenia sekä lisäksi lohkarenäytteen, kvartsidioriitin, jossa on 1.78 % kuparia.  

 

 

Harrastuspalkinnot 

 

250 € Ari Järvenpää         Haapavesi 

 Leskeläntie 84 
 86600 HAAPAVESI 
 

Lähettäjä on löytänyt sinkkipitoisia lohkareita Haapaveden alueelta. Lohkareiden sinkkipi-
toisuus on välillä 1.3 - 2.6 %. Kyseessä on leveähkö grafiitti-karsipitoinen vyöhyke, jossa 
myös kalliopaljastumia.  

 
250 €  Eino Korkiakoski        Nivala 

Autiorannantie 40 
85580 KARVOKYLÄ 
 
Korkiakoski on lähettänyt 0,29 % nikkeliä sisältävän pyrokseniittilohkareen Nivalasta. Loh-
kare antaa lisäviitteen alueen nikkelipitoisten lohkareiden viuhkaan.  
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250 €  Kari Ahlholm           Haapavesi 

 Ruiskuntie 19 
 85620 SARJA 
 

Ahlholm on löytänyt Haapavedeltä 0.16 % nikkeliä sisältävän lohkareen, jossa on hieman 
myös kultaa (0.15 g/t) ja palladiumia (0.12 g/t). 

 
250 €  Seppo Karjalainen        Pyhäntä 

 Peikontie 4  
 87700 KAJAANI 
 
 Lähettäjä on löytänyt Pyhännältä kultapitoisen (1.1 g/t) lohkareen.  
 

250 €  Pertti Viiperi          Kaustinen 

 Sorvarintie 16 
69600 KAUSTINEN 

  
Viiperi on löytänyt Kaustisilta 2 % kuparia sekä hopeaa 10 g/t sisältävän lohkareen. Näyte 
on murskelouhokselta otettu. 

 

250 €   Ari Leskinen         Oulainen 

 Savelantie 14 
 84100 YLIVIESKA 
 
 Leskinen on lähettänyt hieman kultaa (0.51 g/t) sisältäneen lohkareen Oulaisista. 
 

250 €  Lempi Ylispangar        Perho 

 Aapiskuja 86 
 62800 PERHO 
 

Lähettäjä on löytänyt Perhosta 0.61 g/t kultaa sisältävän lohkareen.  
 

250 €   Mauno Partanen       Kalajoki, Alavieska 

Ränkitie 1 
85100 KALAJOKI 

 
Kalajoelta löytynyt granodioriittikivi sopii murskekiveksi. 
 
 

250 €  Mauno Pajuoja        Perho 

 Luomalantie 349 C 
 62660 ITÄKYLÄ 
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Löytäjä on lähettänyt luonnonkivinäytteinä kiilleliuskenäytteitä kalliosta. Sopii rakennuskivikäyt-
töön. 
 
250 €  Aimo Pyy         Oulainen 

Matkanivantie 325 
86300 OULAINEN 

 
Lähettäjä on löytänyt kompaktin grafiittinäytteen. Löytö on irtolohkare. 
 

 
Koululaisten kivikisan palkinnot 

 

Luokkaretki      + 200 € 

 

Saloisten koulu 
Saloisten koulu 
Kisatie 1 
92160 Saloinen (Raahe) 
  
Nettisivut(maastoretki): http://peda.net/veraja/raahe/saloisten koulu 
Lisäksi on tullut kivinäytteitä oppilailta. 
 
Rahapalkinto luokalle ja esinepalkintoja oppilaille 

 

Vihannin yläkoulu     200 € 
Koulutie 6  
86400 Vihanti  
 
Yläkoulusta on tullut kivinäytteitä sekä oppilaat ovat tehneet maastoretken, josta he ovat tehneet 
kirjallisen työn. 
 
Hyttikallion koulu     200 € 
Raatetie 6 
86600 Haapavesi 
 
Oppilaat ovat valmistaneet kivikirjan, joka esittelee 3-10I ja 4C luokkien oppilaiden tekemiä kivi-
teemaan liittyviä projekteja. 
 
 
Esinepalkintoja oppilaille 

 
Pulkkilan koulu 

Mäkeläntie 2  
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(Siikalatvan kunta) 
92600 Pulkkila  
 
Pulkkilan koulun 5-luokkalaiset ovat tehneet askartelutyön, jossa esitellään Suomen maakuntakiviä. 
    

Esinepalkintoja oppilaille 

      

Lucina Hagmanin koulu 

Biologian valinnaisryhmä 
Marttilankatu 1  
(Kälviä, Kokkola)  
68300 Kälviä   
 
Oppilailta on tullut runsaasti kivinäytteitä.  
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KANSANNÄYTEPALKINNOT 2011 

 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakaa kiviharrastajille palkintoja yhteensä 28 500€ vuoden 

2011 parhaista malmiviitteistä, sekä palkinnon uudelle lähettäjälle lupaavista näytteistä. 

 
Pääpalkinnot 

 

3000€ Kolehmainen Martti        Tammela 

 Lehdokkitie 8 B 25 
 01300 VANTAA 
 

Kolehmainen on löytänyt merkittäviä uusia kulta-kupari-viitteitä Tammelan kunnan koillis-
osasta, Hämeestä. Näytteissä on 1,76 – 2,72 % kuparia ja 0,45–1,04 g/t kultaa. Geologian 
tutkimuskeskuksella on meneillään Hämeen vulkaniittivyöhykkeen mineraalivarojen kartoi-
tushanke, ja Kolehmaisen löydökset ovat tärkeä lisä alueen malmipotentiaalin selvitystyös-
sä. Alueella tullaan lähiaikoina tekemään jatkotutkimuksia, kuten geofysiikan mittauksia, 
lohkare-etsintää ja raskasmineraalitutkimuksia.  

 
2000€  Ahlholm Kari      Kannus, Kalajoki, Sievi, Ylivieska 

 Ruiskuntie 19 
 85620 SARJA 
 

Ahlholm on tehnyt useita mielenkiintoisia lohkarehavaintoja Keski-Pohjanmaan alueelta. 
Kannuksesta löydetystä happamasta vulkaniittilohkereesta analysoitiin 21 g/t kultapitoisuus. 
Näytteen arvellaan liittyvän Hirsikankaan lohkareviuhkaan. Kalajoen kvartsirikkaista lohka-
reista analysoitiin 4,25 ja 1,92 g/t kultaa. Sievistä Ahlholm on lähettänyt suuren tasaisesti 
malmiutuneen graniittilohkareen, jonka Cu pitoisuus on 0,93 %. Lisäksi Ahlhom on löytänyt 
hopea-kulta-kuparipitoisen lohkareen Ylivieskasta. Lohkareessa on 22 g/t hopeaa, 11,7 g/t 
kultaa ja 1,76 % kuparia. Viitteet tutkitaan myöhemmin tarkemmin sopivassa tutkimusvai-
heessa. 

 
2000€ Kinnunen Oiva        Ristijärvi 

Sutelantie 3 
88930 LENTIIRA 

 
Kinnunen on tehnyt uuden mielenkiintoisen lohkarehavainnon Ristijärveltä. Näyte sisältää 
kuparia 1,76 % ja on lähtöisin suuresta kvartsidioriitti/granodioriittilohkareesta. Maastotar-
kastuksen yhteydessä lähistöltä on löytynyt useita samankaltaisia, kuparikiisua sisältäviä 
lohkareita. Lohkareiden löytöpaikka sijaitsee laajan kvartsidioriitti/ granodioriittiesiintymän 
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alueella, joka Kinnusen löydöksen perusteella voidaan katsoa potentiaaliseksi mineraali-
esiintymäksi kuparin suhteen. Alueelle suunnitellaan lisätutkimuksia. 

   

2000€  Myöhänen Jorma        Kaavi, Juuka 

 Kinahmintie 355 
 73300 NILSIÄ 
 

Kulta-kuparipitoinen tonaliittilohkare uudelta alueelta Kaavilta. Näytteen kultapitoisuus on 
4,51 g/t ja kuparipitoisuus 1,48 %. Aktiivinen lähettäjä on löytänyt Kaavilta myös nikkelipi-
toisen kallionäytteen. Juuasta Myöhänen on löytänyt kaksi kvartsirikasta lohkaretta, joiden 
kultapitoisuudet ovat 4,05 g/t ja 3,58 g/t ja kuparipitoisuudet 1,28 % ja 1,92 %.  
 

2000€  Ronkanen Raimo       Lappeenranta 

Karjalantie 30 
 53300LAPPEENRANTA 
 

Ronkasen löydös on uusi kultaviite Joutsenosta. Kultaa 4,8 g/t sisältävä näyte on kvartsiutu-
nutta, ruosteista ja rapautunutta kiveä joko valtaosin peittyneestä isosta lohkareesta tai pie-
nialaisesti paljastuneen kallion pinnasta. Kohteessa tullaan tekemään esitutkimuksia löydök-
sen luonteen selvittämiseksi sekä kartoituksia lähialueella. Jatkotutkimukset arvioidaan tu-
losten perusteella. 
 

 

Tunnustuspalkinnot 

 

1500€ Posti Maija-Liisa ja Reijo      Tervola, Simo 

Kaartotie 4 
95230 MAKSNIEMI 
 
Maija-Liisa Posti on löytänyt uudelta alueelta Tervolassa sijaitsevalta soramontulta mielen-
kiintoisen lohkareen, jonka kultapitoisuus on 3,98 g/t. Lähettyvillä sijaitsevaa kalliopaljas-
tumaa aiotaan tutkia löydöksen johdosta. Reijo Posti on lähettänyt neljä kallionäytettä Si-
mosta, joiden kuparipitoisuudet ovat 0,11–0,85 %, palladiumpitoisuudet 2,64–6,26 g/t ja 
kultapitoisuudet 0,82–1,69 g/t. Reijo Postin näytteet ovat lisäviitteitä aiemmin tunnetulta 
alueelta. 

 

1000€ Kaasalainen Arja ja Tamminen Tarmo      Ulvila 
 Kiikoistentie 314 
 38360 KIIKOINEN 
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Satakunnan kokenut malminetsintäryhmä on paikantanut useita kultapitoisia malmiviitteitä 
uudelta alueelta Ulvilan Mäntyniemeltä ja sen läheisyydestä Lavian Mustajoelta. Löydetyt 
malmikivet ovat kvartsiutuneita, kiisupitoisia gneissejä. Löydökset laajentavat oleellisesti 
Kullaan-Lavian kultakriittistä vyöhykettä ja vaikuttavat positiivisesti tuleviin alueen mine-
raalipotentiaalin selvitystöihin. 

 

1000€ Nykänen Kari        Laukaa 

 Kuusikontie 5 
 41980 KINTAUS 
 

Laukaalta peräti 537 g/t hopeaa sisältävä graniittigneissilohkare, jossa hopean lisäksi 2,52 % 
lyijyä sekä jonkin verran kuparia ja sinkkiä. Alueella on tehty aiemmin havaintoja saman-
tyyppisistä lohkareista, mutta niiden hopeapitoisuudet ovat olleet muutamia kymmeniä 
grammoja. Näyte saattaa liittyä 1737 vuonna toiminnassa olleeseen kaivokseen. Nykänen on 
lisäksi löytänyt Pieksämäeltä useita kuparipitoisia lohkarenäytteitä, joissa on myös ollut pal-
ladiumia 0,33g/t sekä nikkeliä 0, 11 %. Näytteet antavat aihetta lisätutkimuksiin. 

 

1000€ Paananen Aaro        Kannus 

Vanhatie 228 
69300 TOHOLAMPI 
 
Paananen on lähettänyt useita kultapitoisia grauvakkatyypin irtokiviä Kannuksesta. Lohka-
reiden kultapitoisuudet olivat parhaimmillaan 23.9 g/t, 22.4 g/t, 7.0 g/t ja 5.8 g/t. Uusissa 
viitteissä oli korkeita kultapitoisuuksia vanhastaan tunnetulta alueelta. Paananen on lähettä-
nyt lisäksi nikkelipitoisia gabrolohkareita Reisjärveltä. 

 

1000€ Turpeinen Juha        Kuhmo 

Peltopolku 12 
81700 LIEKSA 
 
Laikutetulta hakkuuaukolta löytynyt suuri lohkare, josta lohkaistussa näytteessä 3,72 g/t kul-
taa.  Lohkare on ruosteinen, rapautunut ja kvartsirikas kivi. Turpeinen on lähettänyt muita-
kin samantyyppisiä näytteitä alueelta, joiden kultapitoisuus on jäänyt pienemmäksi. Mielen-
kiintoinen löydös, jonka merkitystä selvitetään uudella maastokäynnillä. 

 

1000€  Törmäkangas Tapio        Kalajoki 

 Kalliotie 2 
 86300 OULAINEN 
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Törmäkangas on tehnyt uusia lohkarehavaintoja Kalajoella. Metsän aurauksessa esiin tul-
leissa vulkaniittilohkareissa on 1,98 ja 1,36 g/t kultaa. Löydöt sijoittuvat ennestään tunnettu-
jen esiintymien välimaastoon, mutta eivät aiheuta tässä vaiheessa jatkotutkimuksia. 

 

Uuden lähettäjän palkinto 

 

500 € Koski Pirjo         Laitila 

Palttilantie 216 
23800 LAITILA 

 

Uusi lähettäjä on lähettänyt kymmeniä keräily- ja korukivinäytteitä kansannäytetoimistoon 
vuoden 2011 aikana. Erityistä mielenkiintoa ovat herättäneet kauniit savukvartsikiteet, jotka 
Koski on löytänyt Laitilasta suoraan kalliosta. Savukvartsikiteet ovat erityisen hyvälaatuisia, 
väriltään täysin mustia morion -tyyppisiä täydellisesti kehittyneitä kiteitä. Kiteitä löytyy kal-
lioperän rakovyöhykkeistä. Kiteitä voidaan hyödyntää mm. korujen valmistuksessa niiden 
puhtauden ja runsaslukuisuuden vuoksi. Lähettäjä on löytänyt myös kauniin kirkkaan vihre-
ää sekä sinistä fluoriittia ja berylliä samasta paikasta.  

 

Harrastuspalkinnot 

 
500€ Hämäläinen Aki         Kuusamo 

Lallintie 5 C 21 
37830 VIIALA 
 
Nuori ja innokas kiviharrastaja on löytänyt Kuusamosta kymmeniä kiisuisia gabrolohkarei-
ta. Analyysissä todetut kuparipitoisuudet ovat 2,29 % ja 4,20 %. Lisäksi lohkareiden rauta- 
ja rikkipitoisuudet ovat korkeita.  

500€ Jämbäck Pentti        Vihanti 

 Järvisalontie 13 
 92160 SALOINEN 
 

Kultapitoinen lohkarenäyte Vihannista matalasta moreenmaastosta. Kivi on suuntautunut, 
kerroksellinen vulkaniitti/kvartsimaasälpäkivi, jonka kultapitoisuus on 1,07 g/t. 

 
500€ Koivisto Pentti         Kokemäki 

 Luodontie 14 A 2 
 28330 PORI 
 

Koivisto on löytänyt 2,07 g/t kultaa sisältävän tonaliittigneissilohkareen Kokemäeltä. 
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500€  Koivula Veli-Matti         Paimio 

 Karvataskunkatu 10 H 89 
 20610 TURKU 
 

Koivula pitää uusilla löydöksillään Paimiosta yllä kiinnostusta heikosti tutkittuihin Lounais-
Suomen kultaesiintymiin. Samoin Koivulan aktiivinen esiintyminen sekä paikallisessa että 
valtakunnallisessa mediassa on tuonut kiviharrastusta laajalti ja positiivisesti tunnetuksi. 

 
500 €  Korkiakoski Eino        Nivala 

Autiorannantie 40 
85580 KARVOKYLÄ 
 
Korkiakoski on lähettänyt 0,28 % nikkeliä sisältävän pyrokseniittilohkareen Nivalasta. Loh-
kare on uuden tyyppinen ja sijaitsee nikkelikriittisellä alueella. 
 

500€ Korpela Sauli         Laihia 

 Ympyrätie 3 D 19 
 65230 VAASA 
 

Korpela on löytänyt Laihialta suonreunan metsäojasta 1,42 % sinkkiä sisältävän lohkareen. 
Lähettäjä on löytänyt myös useita garfiittipitoisia lohkareita, sekä lähes kompaktin grafiitti-
lohkareen, joka on mielenkiintoinen teollisuusmineraaliviite. 

 
500€ Kortelahti Mikko         Kokemäki 
 Matinkatu 8 
 29200 HARJAVALTA 
 

Kortelahden löydös on lohkare kuparin ja nikkelin suhteen malmiutunutta emäksistä kiveä. 
Näytteen kuparipitoisuus on 0,65 % ja nikkelipitoisuus 0,31 % ja se sisältää malmityypin 
huomioiden poikkeuksellisia korkeita pitoisuuksia myös kultaa (0.9 g/t) ja palladiumia (0.55 
g/t). 

 

500€ Kotilainen Väinö  

 Tupavuori 1 E 66 
 00570 HELSINKI 
 

Palkinto myönnetään ansiokkaasta yhteistyöstä GTK:n kanssa. Kotilainen on toimittanut ko-
rukivilöytöjään GTK:n tutkijoille jo vuosikymmenien ajan. Kotilainen on lähettänyt mine-
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raali- ja korukivinäytteitä tutkittavaksi jo vuodesta 1968. Kotilaisen löydöistä on kirjoitettu 
artikkeleita kotimaassa sekä myös ulkomailla. Löydöt ovat olleet merkittäviä.  

 
500€ Lukkari Oiva          Tervola 

Saunojanpolku 5 A 1 
97160 PETÄJÄINEN 
 
Kookas kiisuuntunut lohkare Tervolasta, jonka kuparipitoisuus on 6,68 %, rikkipitoisuus 
24,50 % ja hopeapitoisuus 19,90 g/t. 

 
500€ Ojala Olavi         Kangasala 

 Hikivuorenkatu 17 D 34 
 33710 TAMPERE 
 

Ojala on löytänyt hopea-kuparipitoisen kvartsilohkareen metsätien varrelta, Kangasalalta. 
Näytteessä on hopeaa 49,7 g/t ja kuparia 1,47 %. Kyseessä on huomionarvoinen kohde, joka 
antaa lisätietoa aiempiin tutkimuksiin. 

 
500€ Rajamäki Antero        Jokioinen, Kaarina 

 Varputie 6 
 21500 PIIKKIÖ 
 

Rajamäen kalkkikivinäyte Jokioisten Lamminkylässä on uusi havainto kalkkikivestä tällä 
alueella. Mielenkiintoinen löydös edellyttää lisätutkimuksia. Epäpuhtaana kalkkikivi on 
tummanharmaata ja sen havaitseminen ympäristöstään edellyttää löytäjältään kokeneisuutta. 
Rajamäki on löytänyt myös arseenikiisua ja 1 g/t kultaa sisältävän amfiboliittilohkareen Pii-
kiöstä, Kaarinan kunnasta. 

 

500€  Similä Onni & Merikanto Cristian      Pirkkala 

 Vaittintie 1 
 33960 PIRKKALA 
 

Similä ja Merikanto ovat löytäneet kaksi lisäviitettä Pirkkalasta, joiden kultapitoisuudet ovat 
11,7 ja 11,8 g/t.  

 
250€  Berger Erich         Helsinki 

 Henrik Borgströmint. 5D29 
00840 HELSINKI 
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Berger on löytänyt metallista kuparia Helsingin Laajasalosta. Kupari esiintyy ohuina selke-
ästi silmälle erottuvina levyinä kalimaasälvän sisällä. Näytteistä on tehty XRD-analyysi. 
Löytö on mielenkiintoinen sillä metallisen kuparin esiintyminen on harvinaista. Kuparia si-
sältävät lohkareet ovat lisätutkimuksissa paljastuneet olevan lähtöisin paikallisesta kalliosta.   
 

250€  Ojanen Juhani        Ilmajoki 

          Pakkamestarinkatu 1 
 60100 SEINÄJOKI 
 

Kultapitoinen granaattikiilleliuskelohkare Ilmajoelta. 
 

250€ Hietala Pekka        Nurmo 

 Ratastie 23 
61300 KURIKKA 

 
 Kultaa ja sinkkiä sisältävä kvartsikivi Nurmosta.  
 

250€ Kepsu Keijo         Kuusamo 

Kepsuntie 11 
45410 UTTI 
 
Kuparikiisupitoinen yksittäinen lohkare Kuusamon Vallioniemeltä.   

 

250€ Käkelä Alli         Kuusamo 

Kuontivaarantie 9 
93999 Kuusamo 
 
Lähettänyt sepelilouhoksesta kuparipitoisia vihreäkiviä Kuusamosta.  
 

250€  Lehtosalo Reijo        Rovaniemi 

Puolapolku 7 
96500 ROVANIEMI 
 
Löytänyt kuparipitoisen kiilleliuske/kvartsikiven Rovaniemeltä. 

 

250€ Myllykangas Olavi        Kemi  

 Kärkelänkatu 13 

94700 KEMI 
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Myllykangas on lähettänyt lupaavan näköisiä liuskeisia kallionäytteitä. Kivi soveltuu mah-
dollisesti rakennuskivikäyttöön. 
 

250€  Myllyniemi Terttu ja Veikko      Kurikka 

 Honkatie 6 
61300 KURIKKA 
 

Myllyniemet ovat löytäneet uuden korukiviesiintymän Kurikan ja Jurvan välimaastosta. Kivi 
on korukivihiontaan sopivaa unakiittia.  

 
250€  Mäenpää Jussi        Isokyrö 

 Jurvantie 981 
 61340 NOPANKYLÄ 
  
 Kultapitoinen kvartsirikas lohkarenäyte, joka on lisäviite Isonkyrön Kinnarin alueelta.  
 

250€  Peltonen Jouko        Isokyrö 

 Kyrönpellontie 3 A 6 
 66440 TERVAJOKI 
  

 Kultapitoinen lohkarenäyte louhosalueen maanpoistossa kootusta lohkarekasasta  
  Isokyröstä. 
 

250€ Raitaniemi Rainer                Nakkila 

 Isohakantie 59 
 28450 VANHA-ULVILA 
 

Raitaniemi on löytänyt kultapitoisen, ohuita kvartsijuonia sisältävän  kiillegneissiloh-
kareen Rieskaronmäeltä Nakkilasta. 

 

250€  Rajamäki Matti               Jalasjärvi 

 Katkokatu 1 
 39700 PARKANO 
 

Löytänyt Jalasjärveltä lyijyä ja sinkkiä sisältävän intermediäärisen metavulkaniitti- lohka-
reen. 

 

250€  Rantanen Antero                Lempäälä 

 Suupankuja 3 B 24 
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33960 PIRKKALA 
 

 Kultapitoinen kallionäyte Lempäälästä. Lisähavainto aiemmin tunnetusta alueesta. 
 
250€   Rautakoski Antti         Kalajoki 

 Rautiontie 1640 
 85160 RAUTIO 
 

Omalta tontilta Rautiosta löytynyt kulta-kobolttipitoinen lohkare. Lisäviite tutkitulle alueel-
le.  
 

250€  Silvennoinen Onni         Lieksa 

 Kuhmonkatu 22 A 1 
 81720 LIEKSA 
 

Löytänyt Lieksasta metsä-autotien reunalta kiisuuntuneen, nikkelipitoisen tremoliittilohka-
reen. 

 

250€ Sinkkonen Tapani           Kontiolahti 

 Kiertotähdentie 2 K 49 
 00740 HELSINKI 
   

Löytänyt hopea-kuparipitoisen lohkareen Kontiolahdelta.  
 

250€ Turtiainen Kirka         Nurmijärvi 

 Hakakuja 2 C 37 
 02120 ESPOO 
 

Lähettäjä on löytänyt kalliosta hiontakelpoista, tähän mennessä laadultaan parhainta Suo-
mesta löydettyä kuukiveä. Kuukivestä on tehty XRD-tutkimus ja siinä on kuukivelle tyypil-
liset mineraalit ja niiden suhteet (kalimaasälpä 80 % albiitti 20 %). Kuukiveen tulee kaunis 
hohde nk. adularisointi. Se esiintyy Etelä-Suomen tyyppisessä granuliitissa.   

 

250€ Vainio Risto         Mäntyharju 

 Harmaahaikarankuja 2 G 55 
00940 HELSINKI 

 
Lähettäjä on löytänyt uudentyyppisen korukiven Mäntyharjulta. Kivi on laadultaan hionta-
kelpoista ja kuvioinniltaan erityisen kaunista. Näytteen kivilajiksi on määritelty nodulikivi. 
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KANSANNÄYTEPALKINNOT 2012 

 

 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jakaa kiviharrastajille palkintoja yhteensä 21 250 € vuoden 

2012 parhaista malmiviitteistä, sekä palkinnon uudelle lähettäjälle lupaavista näytteistä, nuo-

ren harrastajan palkinnon sekä korukivi- ja luonnonkivi- sekä teollisuusmineraalinäytteistä 

palkinnot.  

 
 
Pääpalkinto 

  
2000 € Mäenpää Jussi            Ilmajoki 

 Jurvantie 981 
 61340 NOPANKYLÄ 
 
Jussi Mäenpää on löytänyt laajan kallioalueen aiemmin kairattujen kallioalueiden välistä. Kal-
lionäytteissä on kultaa 8,18 g/t 2,05 g/t, 0,53 g/t, 0,52 g/t, 0,50 g/t sekä 0,45 g/t. Kivilaji on uraliitti-
porfyriitti. Löytö antaa merkittävää lisätietoa tunnetun kultakriittisen kivilajimuodostuman etelä-
osasta. 
 
2000 € Turpeinen Juha               Lieksa 

Peltopolku 12 
81700 LIEKSA 

 
. 

Juha Turpeinen on löytänyt Lieksasta kalliosta kultaa 1,97 g/t. Löytö on uusi malmiviite. Lähettäjä 
on löytänyt lisäksi lohkareita, joissa on kultaa 1,37 g/t sekä 1,44 g/t sekä Turpeinen on löytänyt 
myös Kuhmosta lohkareen, jossa 0,56 g/t kultaa. 
 

 

Tunnustuspalkinnot 1000 € - 500 €  

 

 
1000 € Rajamäki Antero                  Forssa 

 Varputie 6 
 21500 PIIKKIÖ 
 
Rajamäki on lähettänyt Forssan alueelta kallionäytteen, jossa on kultaa 2,41 g/t sekä kuparia 1,04 % 
emäksisessä metavulkaniitissa. Löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin. Maastokäynnin yhteydessä on 
otettu lisänäytteitä.  
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1000 € Hietala Pekka                      Ilmajoki 

 Ratastie 23 
 61300 Kurikka 
 
Hietala on löytänyt Ilmajoen alueelta suuria kulmikkaita lohkareita, joissa on kultaa 86,2 g/t, 83,4 
g/t, 48,6 g/t, 9,8 g/t sekä 1,46 g/t. Näytteet voivat olla ennestään tuntemattomasta esiintymästä. Viit-
teet vaativat lisätutkimuksia. 
 
 
1000 € Tamminen T. & Kaasalainen A.        Ulvila, Kiikoinen 

 Kiikoistentie 314 A 4 
 38360 KIIKOINEN 
 
Lähettäjät ovat löytäneet Ulvilan ja Kiikoisten alueelta useita kulta ja kuparipitoisia lohkareita. 
Korkein kultapitoisuus on 6,40 g/t kiillegneissi/kvartsijuonessa. Lisäksi lohkareissa on ollut kultaa 
3,03 g/t, 2,39 g/t, 2,06 g/t ja 1,70 g/t. Lohkareista osa on kookkaita, kulmikkaita ja saattavat olla 
melko paikallisia.  
 
 
Harrastuspalkinnot 500 € - 250 € 

 

 
500 € Seppo Virtanen                              Ypäjä 

 Kimalan rantatie 160 
 31530 PYÖLI 
 

Virtanen on löytänyt Ypäjältä wolframia sisältävän lohkareen moreenin seasta. Näytteessä on lisäk-
si rikkikiisua ja se on läpikotaisin mineralisoitunut isokokoinen lohkare. Wolframia näytteessä on 
0,24 – 5,33 %. Näyte on löytynyt jo vuonna 2008. 
 
 
500 € Rajala Ari                           Jyväskylä  

 Tuohivuorentie 34 
 41870 PUTKILAHTI 
 

Rajala on löytänyt kookkaan kulmikkaan lohkareen Jyväskylän Putkilahdesta, josta otetussa näyt-
teessä on kuparia 6,23 % ja hopeaa 155 g/t.  
 
500 €  Tohveri Erkki              Viitasaari 

 Suonenjoentie 529 
 72300 VESANTO 
 
Tohveri on löytänyt mielenkiintoisia lohkareita Viitasaaren alueelta. Löydetyt metavulkaniittilohka-
reet sisältävät kultaa 0,9 g/t - 11,70 g/t ja ovat lähtöisin aiemmin tutkitulta Mäkrän mineralisaatios-
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ta. Tohveri on löytänyt lisäksi kiillegneissilohkareen, joka sisältää hopeaa 64,60 g/t sekä kuparia 
2,23 %. Lohkare on mielenkiintoinen, koska se poikkeaa Mäkrän jakson kuljetussuunnasta. 
 
 
500 €  Kari Ahlholm                         Sievi 

 Ruiskuntie 19 
 85620 SARJA 
 
Ahlholm on löytänyt Sievistä peridotiittilohkareen, jossa on nikkeliä 0,57 %, palladiumia 0,45 g/t ja 
0,38 g/t platinaa.  
 

500 €  Rajamäki Matti               Jalasjärvi 

 Katkokatu 1 
 39700 PARKANO 
 
Matti Rajamäki on löytänyt Jalasjärveltä intermediäärisen vulkaniittilohkareen, joka sisältää hopeaa 
35,6 g/t, kultaa 0,60 g/t sekä kuparia 2,11 %. Löytöpaikalla on nähtävissä kallio, jossa on kivilajina 
uraliittiutunut porfyriitti ja jossa on jonkin verran kuparikiisua.  
 
 
500 €  Koivula Veli-Matti       Halikko,Nousiainen, Paimio 

 Karvataskunkatu 10 H 89 
 20610 TURKU 
 

Koivula on lähettänyt kultaa ja kuparia sekä hopeaa sisältäviä kallio- ja lohkarenäytteitä. Kal-
lionäytteissä on kultaa 1,61 g/t, 0,43 g/t, 0,63 g/t, 0,54 g/t, 1,09 g/t. Kuparia lohkarenäytteissä on 
ollut parhaimmillaan 3,88 %. Kultaa 1,82 g/t sisältävässä kiillegneissilohkareessa on myös hopeaa 
58,3 g/t. Näytteet antavat aihetta jatkotutkimuksiin. Koivulan löydöt antavat lisätietoa Lounais-
Suomen kultaesiintymiin liittyvissä tutkimuksissa.  
 
500 € Nykänen Erkki                     Juuka 

 Lehtokuja 1 
 83900 JUUKA 
 
Nykänen on löytänyt Juuan alueelta lohkareen, jossa on hopeaa 10,40 g/t, kultaa 1,43 g/t sekä kupa-
ria 0,71 g/t. 
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500 € Oiva Lukkari                   Tervola 
Saunojanpolku 5 A 1 
97160 PETÄJÄINEN 
 

Lukkari on löytänyt kaksi malmikivilohkaretta Tervolan kunnan alueelta. Lohkareiden malmipitoi-
suudet ovat väliltä Cu 0,01 -2,13 %, Au 0,03 – 2,66 g/t, Fe 4,39 – 7,22 % ja S 1,25 – 3,33 %. Näyt-
teet antavat hyvää lisätietoa malmikriittiseltä alueelta. 

 

500 €  Erkki Piepponen               Kuusamo 

Tolvanniementie 32 
97900 POSIO 

 
Piepponen on löytänyt kaksi (n. 30 m:n välein) malmikivilohkaretta Kuusamon kaakkoiskulmalta. 
Lohkareet ovat kivilajiltaan gabroja. Lohkareiden malmipitoisuudet ovat Au 0,12 – 1,0 g/t, Cu 0,46 
– 0,56 %, Ni 0,27 – 0,33% ja Pd 0,25 – 0,47g/t. Näytteet saattavat olla peräisin vielä aiemmin tun-
temattomasta lähteestä. 
 
500 €  Mikko Alaollitervo            Keminmaa 

Hollikyydintie 8 D 50 
90310 OULU 
 

Alaollitervo on löytänyt Keminmaan länsipuolelta kiisupitoisia lohkareita jotka ovat kalliosta aikai-
semmin louhittuja. Diabaasi/kvartsi-karbonaatti juonissa on kupari-, magneetti- ja rikkikiisua. 
Malmipitoisuudet lohkareissa ovat Cu 1,14%, S 1,86%, Ag 6,3 g/t, Fe 8,70%. Lähettäjä on löytänyt 
lähiympäristöstä myös kesällä 2013 lisää kiisupitoisia näytteitä jotka tarkastetaan kesällä 2014.  
 
500 € Koski Pirjo             Laitila, Mynämäki 

 Palttilantie 216 
 23800 LAITILA 
 

Lähettäjä on löytänyt Mynämäeltä kiillegneissilohkareen, jossa on kuparia 0,53 %, nikkeliä kohta-
laisesti 0,46 % sekä myös kohtalaisesti palladiumia 1,96 g/t. Lisäksi hän on paikallistanut uusia ko-
rukivi- ja mineraalikohteita Laitilan alueelta. Aktiivisuus kiviharrastuksessa ja näytteiden lähettämi-
sessä on ollut merkittävää. Löydöt ovat lisänneet tietämystä alueen mineraaleista.  
 
250 €  Rissanen Harri       Längelmäki, Jämsä 

 Mirjanpolku 4 A 3 
 35400 LÄNGELMÄKI 
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Harri Rissanen on löytänyt Längelmäeltä kiillegneissilohkareen, jossa on lantaania 0,129 %. Näyt-
teestä on tekeillä ohuthietutkimus lantaanin alkuperän selvittämiseksi. Rissanen on löytänyt myös 
hieman kultaa sisältävän lohkareen Jämsästä.   
 

 

250 € Tallgren Pauli             Pielavesi 

 Läntinen Papinkatu 6 C 41 
 00530 HELSINKI 
 
Lähettäjä on löytänyt Pielavedeltä lohkareita, joissa on jonkin verran kuparia sekä nikkeliä.  
 
250 € Kinnunen Oiva                          Kuhmo  

Sutelantie 3 
88930 LENTIIRA 

 
Kinnunen on lähettänyt lohkarenäytteitä Kuhmon alueelta, joissa on kohtalaisesti sinkkiä. Malmiu-
tuminen liittyy ilmeisesti happamiin kerroksiin, joissa esiintyy rikki- ja magneettikiisupirotetta. Li-
säksi Kinnunen on löytänyt Kuhmosta lohkareita, joissa on kuparia 0,44 % ja nikkeliä 0,23 %.   

 
250 €  Ronkanen Raimo                                     Joutseno  

Karjalantie 30 
 53300LAPPEENRANTA 
 

Ronkainen on löytänyt Joutsenosta 0,21 % nikkeliä sisältävän lohkareen. 
 
250 € Nykänen Kari              Jyväskylä 

 Kuusikontie 5 
 41980 KINTAUS 
 
Nykänen on löytänyt Jyväskylästä Kuukanpäästä kalliosta vähän kultaa, kuparia sekä hopeaa. Löytö 
antaa lisätietoa tunnetusta Halsvuoren läheisyydestä löytyvästä mineralisaatiosta.  
 
250 €  Frilander Arvi           Haukivuori 

 Aallonharja 3 
 72600 KEITELE 
 
Lähettäjä on löytänyt 0,24 % kuparia sekä 0,66 % nikkeliä sisältävän lohkareen Haukivuorelta.  
 
 

250 €  Myöhänen Jorma         Juuka 

 Kinahmintie 355 
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 73300 NILSIÄ 
 
Myöhänen on löytänyt lisäviitteitä Juuan alueelta. Lohkare, jossa on kultaa 0,76 g/t sekä kuparia 
0,37 %. 
 
250 € Korpela Sauli                     Laihia 

 Ympyrätie 3 D 19 
 65230 VAASA 
 
Korpela on löytänyt Laihialta lohkareita, joissa hopeaa ~ 5g/t ja rautaa n. 30 % sekä massamaisia 
grafiittinäytteitä, joita talletettu teollisuusmineraalinäytteinä. 
 
250 € Eero Kivijärvi                 Evijärvi  
 Pitkäsalontie 23 
 62570 SÄRKILÄ 
 
Lähettäjä on löytänyt Evijärveltä kallioalueen, jossa hieman hopeaa (5,70 g/t) sekä rautaa 32,10 %. 
 
250 € Pajuoja Mauno                Vimpeli 

 Luomalantie 349 C 
 62660 ITÄKYLÄ 
 

Mauno Pajuoja on lähettänyt Vimpelistä kallionäytteen, jossa on molybdeenia 0,27 %.  
 
250 €  Antti Rautakoski              Kalajoki 

 Rautiontie 1640 
 85160 RAUTIO 
 

Löytäjä on lähettänyt kallionäytteen, jossa on kultaa 0.57 g/t, uusi aiemmin tuntematon löytöpaikka.  
  
250 €  Paulaharju Eino            Jalasjärvi 
 Leskisentie 1 D 24 
 61600 JALASJÄRVI 
 
Eino Paulaharju on löytänyt Jalasjärveltä kiillegneissilohkareen, jossa on kultaa 1,13 g/t. Näyte on 
soranottopaikalta.  
 
250 €  Teivaala-Luck Sanna              Pälkäne 

 Aidaskorventie 27 
 36700 LUOPIOINEN 
 
Teivaala-Luck on lähettänyt kallionäytteen Pälkäneeltä, jossa on kohtalaisesti nikkeliä (0,39 %).  
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250 €  Erjala Pekka                            Perniö 

 Tammisaarentie 1573 
 25500 PERNIÖ 
 

Erjala on lähettänyt kallionäytteen, jossa on kuparia 5,70 %, hopeaa 102 g/t sekä kultaa 0,56 g/t. 
Löytöpaikka on toiminnassa oleva kiviaineslouhos. Louhoksessa on montaa eri kivilajia, pääkivila-
jina on kiillegneissi sekä kalliossa on kvartsijuonia. Kalliosta on otettu lisänäytteitä.  
 

250 €  Nygård Rune                 Pyhtää 

 Salotie 107 
 49220 SILTAKYLÄ 
 

Lähettäjä on löytänyt Pyhtäältä kalliosta hopeaa ja kuparia sekä hi-tech-metalleja. Näytteissä on ho-
peaa 26,70 g/t sekä 17,90 g/t ja kuparia 0,62 g/t ja 0,26 %.  
 

250 €  Ala-Siuru Sirkka               Pernaja 

 Kauklaistentie 255 
 27220 LAPPI 
 
Vuonna 1986 löydetty aikaisemmin lähettämätön näyte, jonka lähettäjä on lähettänyt vuonna 2012. 
Näyte on kalliosta ja se sisältää kultaa 2,35 g/t, kuparia 0,16 g/t sekä hopeaa 3,30 g/t, rautaa 24,90 
% ja rikkiä 13,20 g/t.  
 

250 € Koivisto Pentti        Ulvila, Noormarkku 

 Luodontie 14 A 2 
 28330 PORI 
 
Koivisto on löytänyt hieman kultaa sisältäviä lohkareita Ulvilasta ja Noormarkusta.  

 
250 €  Kulha Veli-Pekka         Kullaa 

 Mäntyniementie 159 
 29680 LASSILA 
 
Lähettäjä on löytänyt Kullaan Saarijärveltä gabrolohkareita, joissa on jonkin verran nikkeliä ja ku-
paria. Aihe on uusi.  
 

250 € Ojala Olavi              Kangasala 

 Hikivuorenkatu 17 D 34 
 33710 TAMPERE 
 
Ojala on löytänyt hopea-kuparipitoisia kvartsilohkareita Kangasalalta.  
 
250 € Kuona Eero                        Pihtipudas 
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 Haapajärventie 1039 
 85840 KUONA 
 
Kuona on löytänyt hopeaa ja kuparia Pihtiputaalta, kallionäyte on toiminnassa olevasta sepeli-
louhoksesta. Sepelilouhoksen itäpäässä on hiertovyöhyke, jossa kiven rakopinnoissa on malmimine-
raaleja, magneettikiisua, kuparikiisua, rikkikiisua sekä kuparihohdetta.  
 

250 €  Tähkiö Seppo                              Oripää 

 Tervahautaintie 8 
 32500 ORIPÄÄ 
 
Tähkiö on löytänyt kalliosta jonkin verran kultaa ja kuparia. Löytöpaikkana on käytössä oleva lou-
hos. 
 

250€ Kotilainen Väinö                  Askola  

 Tupavuori 1 E 66 
 00570 HELSINKI 
 

Kotilainen on lähettänyt kallionäytteen Askolan Monninkylästä, jossa on kultaa 1,77 g/t. Kivilaji on 
granaattipitoinen amfiboliitti, jossa karkearakeisessa pegmatiittijuonessa on arseenikiisua ja turma-
liinia. Kotilainen on löytänyt lisäksi hi-tech-metallia sisältävää mineraalia Helsingin Laajasalosta. 
 

 

250€  Veikko Jantunen        Orimattila 

 Haapakaari 4 
 16300 ORIMATTILA 
 
Jantunen on lähettänyt lohkarenäytteitä Orimattilasta. Näytteissä on kultaa 0,79 g/t ja kuparia 0,81 
g/t sekä vähän hopeaa. Löytöpaikka on louhos ja näytteet ovat louhitusta kalliosta paikalla olevista 
lohkareista. Kivilaji on kvartsidioriitti. 
 
 
Nuoren lähettäjän palkinto 

 

500 € Huttunen Joni        Outokumpu 

 Rikkarannantie 8 
 83500 OUTOKUMPU 
 

Joni Huttunen on innokas uusi nuori kiviharrastaja, joka on löytänyt hyviä mineraalinäytteitä Outo-
kummun ja muun Suomen alueelta. Hän on oppinut tunnistamaan hyvin kivet ja mineraalit ja on 
erittäin aktiivinen harrastaja. 
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Korukivi ja mineraaliharrastajan palkinnot 500 € - 250 € 

 

500 €  Railamo Timo        Tammela 

 Mäkipääntie 13 
 30420 FORSSA 
 

Railamo on löytänyt Tammelan alueen Portaalta korukiviesiintymän. Esiintymässä on kaunista hi-
ontakelpoista kordieriittia. Osa kordieriitista on hohtokordieriittia. Railamo on myös tuonut kiitettä-
västi esille korukiviharrastusta Forssan seudun lehdissä. 
 

 

250 €  Kuosmanen Jussi 

 Peurakuja 5 
01450  VANTAA 

 

 

Jussi Kuosmanen on kerännyt aktiivisesti korukiviä Etelä-Suomesta neljänkymmenen vuoden ajan 
ja itse hionut niitä. Hän on kirjoittanut kiviharrastajille oppikirjoja korukivien pyörö- ja viistehion-
nasta. Lisäksi Kuosmanen on järjestänyt pääkaupunkiseudulla kiviharrastajille koulutusta korukivi-
en hionnassa ja korukivien tunnistamisessa. 
 
 
250 €  Dyer Joel         Siikainen 

 Siikaistentie 2 D 
 29790 TUORILA 
 

Aktiivinen mineraaliharrastaja, joka on lähettänyt näytteitä tutkittavaksi. Joel on tehnyt uusia mine-
raalihavaintoja Suomesta Siikaisten alueelta. Dyerin tarkat havainnot Otamon kalkkilouhoksen mi-
neraaleista ovat esillä kansainvälisessä Mindat-tietokannassa hänen itse ottamine makrokuvineen. 
 
250 € Haapala Marko        Kempele 

 Kitulankuja 4 B 9 
 90450 KEMPELE 
 

Haapala on ansioitunut harrastaja, joka on lähettänyt korukivinäytteitä tutkittavaksi. Haapala on 
useita kertoja kilpailuissa palkittu jalokivien viistehionnassa. Haapala pitää netissä kiviavaruus-
blogia, jota lukuisten harrastajien lisäksi alan ammattilaisetkin seuraavat. 
 
 

250 €  Tuovinen Petri                Oulu 

 Jatulikivenkatu 7 B 6 
 90240 OULU 
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Oululainen Petri Tuovinen on löytänyt Oulun ja Kajaanin seuduilta useita ennen tuntemattomia mi-
neraaleja. Tuovinen on hyödyntänyt korutuotannossaan merkittävästi kotimaista korumateriaalia. 
Hirvenluun käyttö modernien korujen materiaaliksi on saavuttanut laajaa huomiota muotoilijapii-
reissä. 
 

250 €  Alhonen  Aarne             Hollola 

 Salpakankaantie 1 A 7  
15860 HOLLOLA 

 

Hollolalainen kultaseppä/kullankaivaja Aarne Alhonen on kehittänyt Lapin kultahipuille sopivan 
juotostekniikan, jolla hipuista voidaan valmistaa koruja. Alhonen on hyödyntänyt hippukorutuotan-
nossaan kiitettävästi kotimaisia korumateriaaleja, mm. Luumäen jaloberylliä, Lemmenjoen granaat-
teja ja korundeja sekä Lampivaaran ametistia. Alhosen entinen kaivospiiri Puskuojalla on maise-
moituna toiminut malliesimerkkinä hyvin hoidetusta työmaan ennallistuksesta. 
 
250 € Krook Juhani         Pihtipudas 

 Kirkkotie 3 
 44800 PIHTIPUDAS 
 
Krook on löytänyt uuden korukiviaiheen Pihtiputaalta. Kyseessä on kallionäyte, kivilajina on mylo-
niitti.  
 

 

Luonnonkivi- ja teollisuusmineraalinäytepalkinnot 500 € - 250 € 

 

 

250€ Päivinen Santeri        Ilomantsi 

 Kuutostie 3887 
 59510 SAARI 
 
Päivinen on aktiivinen näytteiden lähettäjä ja hän on löytänyt muun muassa nikkeliä sisältävän loh-
kareen sekä hyvänlaatuisen kallionäytteen, joka sopisi luonnonkiveksi.  
 
 
250 € Udelius Tauno        Ilmajoki 

 Luovantie 667  
60800 Ilmajoki 

 
Udelius on löytänyt Ilmajoelta kallioalueen, joka on luonnonkiveksi sopivaa montsoniittia sekä 
unakiittiesiintymän, joka sopii erinomaisesti korukivikäyttöön. 
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KUVALIITE 

 

 
 

Kuva 1. Koululaisten kivikisaan liittyvä opetuspäivä Pulkkilan koululla Siikalatvan kunnassa.Kuva: 

Jari Nenonen, GTK. 
 

 
 

Kuva 2. Kansannäyteseminaari keräsi noin 80 osallistujaa Espooseen vuonna 2012.Kuva: Satu 

Hietala, GTK. 
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Kuva 3. Kansannäyteseminaarin yhteydessä jaettiin palkinnot vuoden 2011 parhaista näytteis-

tä.Kuva: Satu Hietala, GTK. 

 
Kuva 4. Vuoden 2012 lopussa kivinäytteet ruuhkautuivat. Sumaa purettiin seuraavan vuoden 

maaliskuuhun saakka. Kuva: Jari Nenonen, GTK. 
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Kuva 5. Tampereen kivimessuilla vuonna 2012. Kuvassa Aimo Kejonen kertoo toiminnasta yleisöl-

le.Kuva: Jari Nenonen, GTK. 

 

 
 

Kuva 6. Kurikan kivimessut vuonna 2012 keräsivät noin tuhat kävijää. GTK:n osastolla esiteltiin 

kansannäytetominnan lisäksi Etelämantereen tutkimuksia sekä kivinäytteitä. Kuva: Satu Hietala, 

GTK. 
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Kuva 7. Kurikassa järjestettiin kullanhuuhdonnan Pohjanmaan mestaruuskisat vuonna 

2013.Tapahtuma on joka vuosi ja sen järjestää Lakeuden kivikerho.Kuva: Satu Hietala, GTK. 
 

 
 

Kuva 8. Tampereen kivikerho Kainuun kivikierroksella. Kuva Talvivaarasta.Kuva: Geologi Hannu 

Lahtinen. 
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Kuva 9. Tampereen kivikerhon retkellä paras kivilöytö oli Talvivaarasta uutena mineraalina identi-

fioitu thuliitti. Kuva: Niko Auvinen, GTK. 

 
Kuva 9. Lakeuden kivikerhon järjestämä mineraalipäivä Seinäjoen Haapaluomassa.Kuva: Satu 

Hietala, GTK. 
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Kuva 10. Lasten yliopistoon osallistui noin 50 lasta kahden päivän aikana. Kuva: Mikko Nenonen, 

GTK. 

 
Kuva 11. Lasten yliopiston suosituin työpaja oli mikroskoopilla katsominen. Kuva: Mikko Neno-

nen,GTK. 
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Kuva 12. Lakeuksien kivikisan palkittuja ja seminaariin osallistuneita. Kuva Jari Nenonen, GTK. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 13. Kokemusta ja uutta innostusta, voittajat Erkki Myllylä ja Niko Ylitalo. Kuva Jari Neno-

nen, GTK 

 
 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Toimintaraportti 2011  89 
 
 
 13.2.2014   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Kuva 14. Vuoden 2012 parhaista kansannäytteistä palkittuja. Pääpalkinnon 2 000€ saivat Jussi 

Mäenpää (oikealla ) ja Juha Turpeinen (keskellä). Valokuva Jari Nenonen, GTK. 

 

 
Kuva 15. Ida Huolmanin löytämä berylli Kuortaneen Kaatialasta oli yksi vuoden 2013 hienoimmis-

ta jalokivilöydöistä. Näytteen pituus n. 7 cm. Kuva: Niko Auvinen, GTK. 




