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Johdanto 

Tampereen Kivimuseoon Kirjastotalo Metson alakertaan on ostettu kaksi 
kookasta kvartsikidesikeröä, jotka on löydetty Pyhtään Skitunäsistä. Näytteet, 
kuten muutkin museon kivet ja mineraalit, on lahjoittanut Tampereen 
kaupungille dipl.ins. Paavo Korhonen. Kidesikeröt on asetettu näyttävästi 
pystyyn lasiseinien eteen museon pysyvän näyttelyn keskiosaan. 

Lahjoittaja Paavo Korhonen pyysi minua dokumentoimaan näytteitä, koska 
olen aikaisemmin ollut tutkimassa savukvartsikiteitä useista Viipurin rapakivi-
alueen onkaloista mm. Virojoelta, Luumäeltä, Haminan Summasta ja Kotkan 
pohjoispuolelta Kymistä (Kinnunen 1994, Kinnunen ym. 1987, Lahti ja 
Kinnunen 1993). Pyhtään kvartsikidesikeröt ja yksittäiset savukvartsikiteet 
eroavat morfologialtaan ja eräiltä muilta ominaisuuksiltaan muista Viipurin 
rapakivialueen savukvartseista, ja tästä syystä niiden kuvaaminen on 
aiheellista. Kiteet poikkeavat lounaisen Suomen rapakivialueiden onkaloiden 
tunnetuista savukvartsikiteiden morfologioista. 

Onkalon kuvaaminen on tärkeää myös sen takia että se on suurimpia 
Kaakkois-Suomen rapakivialueelta tavatuista kidekellareista. Siihen astisista 
kookkaimmaksi Simonen (1987) mainitsee Mobergin vuonna 1895 
Vehkalahden Reitkallin (Bredskall) kylästä mainitseman "sikerökolon", jonka 
mitat olivat 90 x 120 x 80 cm. Pyhtään kidekellari on ollut tätä suurempi. 

Menetelmät 

Tämä raportti perustuu yksittäisten kiteiden valomikroskooppisiin tutkimuksiin 
ja kidesikeröistä sekä yksittäisistä onkalon kiteistä otettujen valokuvien kuva-
analyysiin. Mittaukset tein Image Tool tietokoneohjelmalla suoraan digitaali-
kuvista. Kidesikeröiden löytöhistorian kirjaamiseksi haastattelin tuolloin 
mukana olleita henkilöitä, jotka ovat Rune Nygård, Väinö Kotilainen ja Paavo 
Korhonen. Laboratoriotutkimuksiin tarvittavia näytteitä kvartsikiteistä sain 
Väinö Kotilaiselta hänen henkilökohtaisesta kokoelmastaan. Raportin loppuun 
on koottu liitteeksi kuvia Tampereen Kivimuseon näytteistä ja Väinö Kotilaiselta 
tutkittavaksi saaduista yksittäisistä kvartsikiteistä. 

Raportin tarkoituksena on saada säilytettyä kideonkaloista kertynyt tieto 
kirjallisessa ja kuvallisessa muodossa. Vuosikymmeniä aikaisemmin tehdyistä 
löydöistä on muuten myöhemmin lähes mahdotonta saada tieteellistä tietoa. 
Valokuvat ovat kirjoittajan ottamia. 

Kidesikeröiden löytöhistoria ja sijainti 

Kidesikeröt löysi Pyhtään Skitunäsistä 1990-luvulla maanviljelijä Rune Nygård. 
Hän löysi ensin tienvierestä kivikautisiksi oletettuja kvartsin kappaleita ja pari 
kvartsikidettä. Nygård ryhtyi etsimään paikkaa, josta kivikautiset ihmiset 
mahdollisesti olisivat kiteet poimineet. Ensimmäiset kvartsikideonkalot löytyivät 
varsin pian. Ne sijaitsivat Stora Enson mailla. 
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Nygård teki alueelle valtauksen ja raportoi tuloksensa asian mukaisesti 
Kauppa- ja teollisuusministeriöön. 

Tampereen kivimuseossa nykyään olevat sikeröt löytyivät myöhemmin. Väinö 
Kotilainen löysi ensimmäiset harvinaisen muotoiset kvartsikiteet kallioita jo 
löytyneiden onkaloiden vierestä. Rune Nygård jäljitti niiden emäonkalon 
kaivamalla ja paljasti lopulta suuret kidesikeröt. Onkaloiden yhteenliittymä oli 
Nygårdin sanojen mukaan tähdenmuotoinen ja traktorin kokoinen. Onkalo oli 
kooltaan vähintään 12 m3 ja lieriömäinen, halkaisijaltaan noin 2 m keskeltä. 
Onkalo sijaitsi kallion reunassa, josta toinen seinämä oli kulunut pois. Kide-
sikeröt olivat irtonaisissa murtokappaleissa katosta kasaan romahtaneen 
onkalon jatkeen ympärillä. Kidesikeröt nostettiin varovaisesti traktorin taljalla 
puualustalle odottamaan kuljetusta. 

Kideonkalo oli täyttynyt savimaisella aineksella ja siinä oli irtonaisia kvartsi-
kiteitä, joista muutama harva oli kaksoispyramidimainen eli niissä oli 
kummankin pään romboedripintoja havaittavissa. Onkalon kaivoivat auki Väinö 
Kotilainen, Asko Siuruainen ja maanviljelijä Rune Nygård. Paavo Korhonen 
osti kidesikeröt kivimuseolleen Rune Nygårdilta. 

Kideonkalon koko oli noin 2 - 2,5 m Väinö Kotilaisen arvioiden mukaan. Onkalo 
sijaitsi puhtaassa kvartsijuonessa pegmatiitissa. Ympäröivä kivilaji on tiheää 
punarakeista tasarakeista rapakiveä, jossa ei ole palloja. Onkalon 
sijaintipaikan koordinaatit ovat X = 6703,6, Y = 475,7 ja karttalehti 3023 06. 

Onkalon haarakkeista tavattiin kalimaasälvän ja kiilteen lisäksi yli 100 kg 
painava topaasikide, joka oli voimakkaasti mikrorakoillut ja väriltään 
ruskehtava. Lisäksi Nygård kertoi löytäneensä verrattain ehjän ruskeahkon 
topaasikiteen, joka sekin painoi 25 kg. Topaasit ovat kuvausten perusteella 
samankaltaisia kuin Luumäen jaloberyllilouhoksesta ja sen jatkeista tavatut 
jättiläistopaasit. 

Onkalon isäntäkivilaji on kallioperäkartan (Simonen ja Laitala 1970) mukaan 
tasarakeista rapakivigraniittia. Se esiintyy noin 9 x 1.2 km laajuisena, 
suikalemaisena pahkuna viborgiitissa. 

Tampereen kivimuseon näytteet 

Museossa on kaksi kookasta savukvartsikidesikeröä. Niiden koot ovat 92 x 32 
x 13 cm ja 63 x 66 x 40 cm. Sikeröillä on pegmatiittipohja (pääasiallisesti 
kalimaasälpää) ja niitä peittävät kvartsikiteet yhdellä pinnalla. Kvartsikiteet ovat 
väriltään tummanruskeita. Tämä johtuu kiteitä peittävästä 
rautaoksidipigmentistä. 

Morfologialtaan seinämiä peittävät kvartsikiteet ovat suomukvartsia (saks. 
Sprossenquarz). Saksassa ja Pohjois-Amerikassa tästä morfologiasta on 
käytetty myös paikallisia varsin kuvaavia nimityksiä kuten "artisokkakvartsi ja 
ananaskvartsi". Tässä kvartsin kasvutavassa (engl. split growth) pienet 
kvartsikiteet kasvavat itsenäisesti suuren kvartsikiteen prismapinnoilla sen 
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suuntaisina. Suurten kvartsikiteiden romboedripinnat ovat kuitenkin tasaiset 
eikä niillä esiinny pienempien kvartsikiteiden kasvustoa. Suuntaus on sama 
sekä pienillä että isolla kvartsikiteellä eli niiden c-akselit ovat lähes yhden-
suuntaiset joskin vähäistä säteettäisyyttä pohjasta kärkeen on havaittavissa. 
Syynä tällaiseen erikoiseen kvartsin kasvutapaan pidetään kiteen kasvun 
aikana kehittyneitä rakennevirheitä. 

Pienempien kvartsikiteiden pituus vaihtelee rajoissa 0,4 - 1,5 cm. Keskimäärin 
ne ovat 1,0 cm pitkiä (standardipoikkeama 0,3 cm). Suuret kvartsikiteet ovat 
puolestaan keskimäärin 7,5 cm pitkiä ja vaihtelua esiintyy rajoissa 4 - 13 cm 
(standardipoikkeama 2,5 cm). Kvartsikiteillä on selvästi bimodaalinen 
pituusjakauma. 

Kvartsikiteiden kuva-analyysillä määritettyä kokojakaumaa tarkasteltiin 
tilastollisesti. Pienempien kvartsikiteiden kokojakauma osoittautui log-
normaaliksi. Tämä viittaa kiteiden kasvaneen ns. Pintakontrollimekanismilla, 
kuten on havaittu eräissä Pohjois-Amerikan pegmatiittien miaroliittisissa 
onkaloissa (ks. Kile ja Eberl 1999). Tämä mekanismi puolestaan viittaa fluidin 
melko vähäiseen liikkumisnopeuteen kiteiden kasvun aikana. Kiteiden 
testatusti lognormaalinen kokojakauma kuitenkin osoittaa onkalon olleen 
kiteiden kasvun aikana fluidin virtauksen suhteen avoin eikä suljettu, kuten 
rapakivionkaloista yleensä on oletettu. Tämä seikka on pääteltävissä Eberlin ja 
kumppaneiden (1998) kidekokojakaumien tulkintaparametrien avulla. Lisäksi 
voidaan saman lähteen perusteella tehdä se johtopäätös, että kiteiden kasvu 
on tapahtunut pintakontrollimekanismilla kuten Pohjois-Amerikan pegmatiittien 
miaroliittisista onkaloista on päätelty (ks. Kile ja Eberl 1999). 

Kvartsikiteiden tyyppi 

Kvartsikiteet ovat värinsä mukaan vyöhykkeisiä. Ydin koostuu runsaasti 
fluidisulkeumia sisältävästä maitokvartsista. Välivyöhykkeet koostuvat 
värittömästä kvartsista ja vihertävästä kvartsista. Uloin vyöhyke on savu-
kvartsia, jossa on neulamaisia mineraalisulkeumia. 

Kiteet ovat lamellirakenteisia ja pitkäprismaisia eli ns. Bambauerin tyypin 
kvartsia (ks. Rykart 1989). Tällaisen kvartsin morfologian on todettu kiteytyvän 
voimakkaasti ylikyllästeisestä fluidista ja alemmassa lämpötilassa kuin toinen 
kvartsikiteiden päätyyppi, joka on makromosaiikkirakenteinen ns. 
Friedlaenderin kvartsi. Suomukvartsi, mikä on tässä kuvatun Pyhtään sikerön 
kvartsikiteiden suurrakenne, on eräs Bambauerin kvartsityypille ominainen 
kasvettumismuoto. Suomukvartsimaisen kasvutavan äärimmäinen muoto on 
kvartsitähtimuodostus, jollaista Suomesta on kuvattu Lapista Sodankylästä 
yhdestä irtolohkareesta (ks. Kinnunen ja Vartiainen 1997). 
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Fluidisulkeumat 

Kvartsikiteiden uloimmassa vyöhykkeessä suurimmasta osasta neulamaisia 
sulkeumia on niiden alkuperäinen mineraaliaines syöpynyt pois ja tällaiset 
onkalot ovat täyttyneet fluidiaineksella. Nämä neulamaiset fluidisulkeumat ovat 
voimakkaasti kuroutuneita ja koostuvat nesteestä, kuplasta ja satunnaisesti 
anisotrooppisista kiteistä. Nämä sulkeumat ovat luokiteltavissa pseudo-
sekundaarisiksi, sillä niiden onkalo on primaarinen mutta onkalon mineraali-
täytteen syöpyminen ja täyttyminen fluidilla on tapahtunut kvartsin vielä sen 
jälkeen jatkaessa kiteytymistään eli täyte on pseudosekundaarinen. Muuten 
kvartsikiteissä esiintyy kaikkia fluidisulkeumien päätyyppejä: primaareja, 
sekundaareja ja pseudosekundaareja sulkeumia. Niiden täyte on samanlainen 
kuin juuri kuvatuissa neulamaisissa sulkeumissa eli ne koostuvat nesteestä, 
kuplasta ja satunnaisesti muutamasta pienestä kiteestä. 

Suurimmat primaarit fluidisulkeumat ovat dekrepitoituneet eli niiden nestetäyte 
on purkautunut mikroskooppisiin sulkeumaontelon ympärille muodostuneisiin 
halkeamiin. Ne ovat mikroskoopissa mustia ontelon nestetäytteen puuttumi-
sesta johtuen. Kvartsikiteiden uloimmassa vyöhykkeessä fluidisulkeumissa on 
tytärmineraalina tai satunnaisesti sulkeuksiin jääneitä sferuliittisia rautaoksidi-
kasaumia. Tämä osoittaa kiteiden uloimman pinnan rautaoksidipigmentin 
kiteytymisen tapahtuneen yhtäaikaisesti kvartsin viimeisen kasvuvaiheen 
kanssa. Suurimpien fluidisulkeumien dekrepitoituminen osoittaa joko lämpö-
tilan kohonneen voimakkaasti kiteiden kasvun jälkeen tai paineen äkillistä 
alentumista. Lämpötilan kohoamista voinee pitää todennäköisimpänä syynä. 
Sama ilmiö on havaittavissa muissa tutkituissa Viipurin rapakivialueen kide-
onteloissa. Viipurin rapakivialueen savukvartsikiteiden fluidisulkeumia on 
tutkittu Virolahdelta, Luumäeltä, Summasta Haminan läheltä ja Kotkan 
pohjoispuolisista Kymin pegmatiiteista. 

Bipyramidaaliset kvartsikiteet 

Suuren onkalon sisäosan rapautuneesta aineksesta saatiin pesun yhteydessä 
talteen runsaasti pieniä ehjän bipyramidaalisia kvartsikiteitä. Niitä tutkittiin 
digitaalikuvista kuva-analyysillä yhteensä 174 kpl. Kiteitä ei ollut missään 
vaiheessa tarkemmin valikoitu vaan kaikki tutkittiin. Bipyramidaalisten kiteiden 
morfologia oli sama kuin isoilla onkalon kiteillä lukuunottamatta kiteiden 
kummankin pään täydellistä romboedripintojen muodostusta. Kiteiden koko-
jakauma ulottui 4,7 mm aina 21,9 mm saakka. Keskimääräinen pituus oli 10,49 
mm ja standardipoikkeama 2,85. Histogrammin muoto on lognormaalinen. 
Kuten isompia kvartsikiteitä näitäkin peitti punertava rautaoksidisilaus. 

Savukvartsin laatu ja käyttökelpoisuus 

Pyhtään Skitunäsin onkalon kvartsikiteitä on jonkin verran myyty kivimessuilla 
kerääjille mineraalinäytteiksi. Muutamien kiteiden kärkiosat ovat olleet riittävän 
kirkkaita ja vähän fluidisulkeumia sisältäviä niin että niistä on voitu hioa koru- 
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kiviä. Fluidisulkeumaonteloiden suurehko koko ja lukuisuus on kuitenkin ollut 
rajoittava tekijä materiaalin korukäyttöön hyödyntämisessä samalla tavalla 
kuin useimmissa rapakivialueen savukvartsilöydöissä. Lisäksi ulkomaisen 
savukvartsin yleisyys kansainvälisessä kivikaupassa on rajoittanut koti-
maisen materiaalin laajempaa korukäyttöä. Kiteiden morfologian 
harvinaisuus Suomessa on puolestaan turvannut sen että näyttävimmät 
kiteet ovat päätyneet hiomattomina yksityis- ja museokokoelmiin. 
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