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Yhteenveto 
 
Kordieriitista on löydetty elokuussa 2003 Keravan ja Lahden välisen 
rautatieoikoradan kallioleikkauksista Orimattilan Luhtikylästä uusi, korumateriaaliksi 
soveltuva muunnos. Löydön tekivät Juha Silenius ja hänen naapurinsa Timo Laine. 
Juha Silenius lähetti kivestä näytteitä GTK:lle, jossa se tunnistettiin. 
Tummapohjaisella kivellä on kaunis kuukivimäinen hohto. Sille esitetään 
kauppanimeksi hohtokordieriitti. Raportissa selostetaan tutkimustuloksia, kiven 
syntytapaa ja sen tunnistamiseen soveltuvia menetelmiä. Hohto aiheutuu valon 
heijastumisesta peilimäisistä, mikroskooppisista magneettikiisusulkeumista, jotka 
sijaitsevat säännöllisesti tietyssä tasossa kordieriitin sisässä. Ensimmäiset viitteet 
kordieriitin poikkeuksellisista valoilmiöistä tehtiin Suomessa kolmisen kymmentä 
vuotta sitten, mutta tuossa vaiheessa löydöt jäivät ainoastaan mielenkiintoisiksi 
havainnoiksi. Orimattilan kivet ovat sitä vastoin osoittautuneet koehionnassa 
korukäyttöön soveltuviksi. Parhaiten materiaali käy laajapintaisiin ja mataliin 
pyörtöhiottuihin kiviin. Orimattilan ohella hohtokordieriittia on tavattu kahdesta 
muusta paikasta. Kaikki löydöt ovat kallioesiintymiä. Vastaavaa ulkomaista 
materiaalia ei ole koruteollisuuden käytössä. 
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Johdanto 
 
GTK:lle lähetettiin elokuussa 2003 kansannäytteenä kordieriiteiksi arveltuja kiviä, 
joiden eräillä pinnoilla oli kuukivimäinen, hieman metallinen hohto (Kuva 1). 
Näytteet oli lähettänyt Juha Silenius Orimattilasta. Hän oli löytänyt perjantaina 10. 
elokuuta yhdessä naapurinsa Timo Laineen kanssa hohtavaa kiveä Keravan ja Lahden 
välisen rautatieoikoradan työmaan laajoista kallioleikkauksista. Paikka sijaitsi noin 
puoli kilometriä etelään kohdasta, jossa ratatyömaa leikkaa Luhtikylästä Orimattilaan 
vievän maantien. Löytöpaikka sijaitsee peruskarttalehdellä 3111 02 ja sen koordinaatit  
ovat N 6751 02 ja E 3419 12. Tuolloin löytöpaikalla oli käynnissä louhintatyömaa. 
Juha Silenius pyysi asianmukaisesti henkilökunnalta luvan kiviaineksen keräämiseen. 
Louhintayritys antoi Sileniukselle luvan kivien keräämiseen ja poiskuljettamiseen. 
Jokamiehenoikeudethan eivät koske kivinäytteiden keräämistä, joten lupa 
keräämiseen on tällaisessa tapauksessa oltava.  
 
 
 

 
Kuva 1.  Ensimmäinen GTK:lle elokuussa 2003 lähetetty kappale Orimattilan hohtavaa kiveä. 

Ensimmäiseen näytteeseen hiottiin ja kiilloitettiin tasopinta. Hohdon aiheuttavat sulkeumat ovat 
keskittyneet tiettyihin tasoihin. Lähettäjä: Juha Silenius. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Syksyn aikana kiveä on koehiottu Lahdessa Ari Vilanderin Korutasku-yrityksessä. 
Vilanderin mukaan kiveä on helppo hioa ja siihen saa erinomaisen kiillon. Kivessä on 
jonkin verran halkeamia, mutta ne eivät merkittävästi vaikeuta kiilloitusta. 
Louhintatyömaalla käytetyt järeät räjäytysmenetelmät lienevät syynä halkeamiin. 
Näytteet pitäisi irrottaa lekalla ja meisselillä ylimääräisten halkeamien välttämiseksi. 
Kiveä on kerätty varastoon tulevaa hiontaa varten. Juha Silenius ja Ari Vilander ovat 
tavanneet  lähiseudulta muualtakin vastaavaa kiveä, mutta näissä paikoissa laatu on 
ollut heikompaa. 
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Laboratoriomääritykset 
 
Reijo Alviola pyysi minua tutkimaan kiviä, sillä hän tiesi minun olevan kiinnostunut 
tavallisten mineraalien korukäyttöön soveltuvista muunnoksista. GTK vastaanottaa 
nykyään kansannäytteinä tavanomaisten malminäytteiden ohella myös lukuisia 
mahdollisia korukivinäytteitä. Kansannäytteiden materiaalit ovat siten laajentuneet 
muihinkin taloudellisesti käyttökelpoisiin kiviaineksiin. Mielenkiintoisimmat näytteet 
pyritään tutkimaan GTK:ssa sekä tieteellisen että kaupallisen arvon kannalta.  
 
Taitekertoimien mittaus varmisti mineraalin kordieriitiksi. Mittauksen tein 
hohtopinnan suuntaisesta leikkeestä gemmologisella refraktometrillä. Kordieriitin 
murtopinnasta havaitsi stereomikroskoopilla, että hohto aiheutui mikroskooppisista, 
säännöllisesti suuntautuneista malmimineraalien sulkeumista. Seuraavaksi preparoin 
kordieriitista irrotetuista muruista näytteen, jotta sulkeumia saattoi tarkastella 
polarisaatiomikroskoopilla voimakkaammalla suurennoksella. Sulkeumat paljastuivat 
ohuiksi levyiksi, jotka olivat valoa läpäisemättömiä, kidemuotoisia ja heikosti 
magneettisia. Mahdollisia vaihtoehtoja jäi nyt vain muutama. 
 
 
 

 
Kuva 2.  Malmimikroskooppikuva Orimattilan Luhtikylän hohtokordieriitin pintaosasta. 

Hohdon aiheuttavat ohuet levymäiset magneettikiisusulkeumat näkyvät kuvassa kidemuotoisina. 
Suurimpien pituus on noin 40 mikrometriä (millimetrin tuhannesosaa). Valo heijastuu näistä 

sulkeumista kuin mikroskooppisista peileistä ja synnyttää näin hohdon.               
Ristiinpolarisoitu pintavalo. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Teetin yhdestä kappaleesta kiilloitetun leikkeen eli pintahieen ja tarkastelin sitä 
malmimikroskoopilla, jolla näytettä voidaan tarkastella kohtisuoraan pinnasta 
heijastuvassa polarisoivassa valossa (Kuva 2). Sulkeumat olivat erittäin säännöllisesti 
suuntautuneita. Muutamat harvat kiillotettuun pintaan saakka ulottuvat sulkeumat 
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olivat kellertäviä pronssimaisia ja tässä suunnassa lähes optisesti isotrooppisia. 
Hohdon aiheuttavien sulkeumien koko ja määrä hiotussa pinnassa oli kuitenkin niin 
vähäinen, että elektronimikroskooppeihin liitetyt pinta-analysointimenetelmät eivät 
tässä näytteessä olleet käytännössä mahdollisia jatkotutkimuksissa. Sulkeumien 
vähäinen osuus esti myös useimpiin mineraalinäytteisiin erinomaisesti soveltuvan 
röntgendiffraktiomenetelmän käyttämisen. Optisesti määritettynä nämä magneettiset 
sulkeumat ovat siis magnetiittikiisua. Kidemuodoltaan ne ovat heksagonisen näköisiä, 
erittäin ohuita taulumaisia levyjä. 
 
Sulkeumien laadun varmistamiseksi hioin ja kiilloitin yhdestä leikkeestä ja yhdestä 
pyörtöhiotusta kordieriitista vähitellen pieniä fasetteja muutaman kymmenen asteen 
kulmaan sulkeumien sijaintitasoa vastaan. Tämän jälkeen tarkastelin pintoja 
mikroskoopilla. Toistamalla hiomisen ja kiillottamisen muutamaan kertaan sain 
kummastakin näytteestä sulkeumia pinnalle kemiallista analyysiä varten. 
 
Sulkeumien ja samalla kordieriitin kemiallinen koostumus määritettiin GTK:n 
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla JEOL JSM-5900, jossa on tarkoitusta varten 
energiadispersiivinen (EDS) analyysilaitteisto. Analyysit teki ystävällisesti ja 
ammattitaitoisesti geologi Marja Lehtonen. Sulkeumien puhkeamat kordieriitin 
pinnalla olivat vain mikrometrien luokkaa ja tästä syystä useimmissa analyyseissä tuli 
röntgenspektriin myös kordieriitin aiheuttamaa taustasäteilyä. Kordieriitin 
alkuaineiden lisäksi analyyseissä oli rautaa ja rikkiä ylimäärin (Kuva 3). Yhdestä 
sulkeumasta tuli onnistunut kemiallinen analyysi: Fe 63,17, S 36,83, yht. 100 p%. 
Analyysi varmisti magneettikiisumäärityksen. 
 
 
 
 

 
Kuva 3.  Orimattilan Luhtikylän hohtokordieriitin magneettikiisusulkeumien alkuainespektri. 
Magneettikiisulevyt ovat niin ohuita, että elektronisuihku synnyttää alapuolisesta kordieriitista 
sen heikon alkuainespektrin samaan analyysiin. Kuvattu GTK:n 
pyyhkäisyelektronimikroskoopin EDS-laitteistolla. Analyysi: Marja Lehtonen. 
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Kuva 4.  Orimattilan Luhtikylän hohtokordieriitin alkuainespektri kuvattuna 
pyyhkäisyelektronimikroskoopin EDS-laitteistolla GTK:ssa. Analyysi: Marja Lehtonen. 

 
 
Hohtokordieriitin kemiallinen koostumus oli EDS analyysin perusteella seuraava: 
SiO2 53,19, Al2O3 31,91, FeO 7,87, MgO 7,03, yht. 100 p% (anal. Marja Lehtonen, 
GTK). EDS analyysi on epätarkempi kuin mikrobilla tehty olisi, mutta siitä voidaan 
kuitenkin päätellä hohtokordieriitin olevan varsin rautapitoisen (Kuva 4). Analyysi on 
tehty kohdasta, jossa kordieriitissa ei ollut pinnalla näkyviä rautapitoisia sulkeumia. 
Kemialliselta koostumukseltaan näyte sijoittuu kordieriittisarjassa hieman 
rautapitoisen kordieriitin eli sekaninaiitin puolelle. Näytteiden optiset ja muut 
ominaisuudet kuitenkin eroavat varsinaisesta sekaninaiitista, jonka taitekertoimet ovat 
merkittävästi korkeampia kuin tässä tutkitussa näytteessä.  
 
 
Hohdon selvitys 
 
Hohto aiheutuu valon heijastumisesta kordieriitin pinnan lähellä sijaitsevista 
levymäisistä magneettikiisusulkeumista, jotka toimivat kuin mikroskooppiset peilit. 
Nämä sulkeumat ovat suuntautuneet kordieriitin sivupinakoidin mukaan. Samassa 
tasossa on myös kordieriitissa havaittava heikko lohkosuunta. Kiteet ovat yleensä 
pidentyneitä kohtisuoraan tätä tasosuuntaa vastaan, jota luonnehtii kordieriitin 
pleokroismin voimakkain sininen väri. Osa kordieriittikiteistä on kuitenkin 
pohjaväriltään niin tummanharmaata, että sinistä väriä on vaikea havaita. 
 
Kiveen osuva valo siis heijastuu sulkeumalevyistä aivan kuin mistä tahansa 
peilimäisestä pinnasta. Äärimmäisen ohut kalvo kordieriittia sulkeumien ja hiotun 
ulkopinnan välillä ei kykene sanottavasi värjäämään läpikulkenutta ja heijastunutta 
valonsädettä siniseksi. Kordieriittikiteen sisäiset epäsäännöllisyydet, kuten 
plagioklaasia muistuttava kaksostuminen ja rakopintoja myöten edennyt 
muuttuminen, synnyttävät muuten tasalaatuiseen peilimäiseen heijastumaan 
elävöittäviä kuviointeja. 
 
Levymäisten magneettikiisusulkeumien koko vaihtelee hohtokordieriitin eri tyypeissä 
(Kuva 5). Kirkkaimmin ja voimakkaimmin hohtavassa kordieriitissa sulkeumat ovat 
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suurempia kuin heikommin hohtavassa tyypissä. Voimakkaasti hohtavassa 
sulkeumien pituus on enimmillään noin 40 mikrometriä. Tällaiset sulkeumat ovat 
pitkulaisia. Tavallisimmin sulkeumat tässä tyypissä ovat 5 – 10 mikrometriä pitkiä. 
Sulkeumalevyjen paksuus on sitä vastoin hyvin vähäinen, ainoastaan noin 0,3 – 0,5 
mikrometriä.  
 
 

 
Kuva 5.  Pyörtohiottuja hohtokordieriitteja Orimattilan Luhtikylästä. Kivien läpimitta 6 mm. 

Oikeanpuoleisen hohto pilvimäisen hienoa. Vasemmanpuoleinen tyypillistä materiaalia. 
Halkeamat syntyneet ilmeisesti kallioleikkauksen louhinnan yhteydessä käytetyistä voimakkaista 

räjäytyksistä. Löytäjä: Juha Silenius. Hionta: Ari Vilander. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Heikommin hohtavassa kordieriitissa hohto on yleensä pilvimäistä. Tällaisessa 
tyypissä sulkeumalevyt ovat vastaavasti pienempiä, tavallisimmin ainoastaan 1 – 3 
mikrometriä pitkiä. Mahdollisesti tässä tyypissä pilvimäisyys syntyy heijastuksen 
rinnalla lisäksi valon sironnasta. Tämä selittäisi sen, miksi pilvimäinen hohto näkyy 
väljemmästä kulmasta kuin kirkkaamman tyypin hohto. 
 
Optisena ilmiönä hohto on sama kuin eräissä muissa korukivissä tunnettu aventurismi, 
jossa levymäisistä mineraaleista heijastuva valo saa aikaan pistemäisiä valon 
heijastumia. Hohtokordieriitissa heijastavat levyt kuitenkin sijaitsevat erittäin 
säännönmukaisesti samassa suunnassa kuten aventuriinimaasälvässä. 
Aventuriinikvartsiitissa vihreät kiillelevyt eivät yleensä ole tarkalleen samassa 
tasosuunnassa ja aventurismin heijastus on tästä syystä nähtävissä laajemmasta 
kulmasta.  
 
Hohtokordieriitin valoilmiö eroaa eräissä näytteissä aventurismista myös siten, että 
loiste vaikuttavaa joskus aivan tasaiselta pilvimäiseltä valopinnalta kuten jo 
aikaisemmin selostettiin. Tällaisissa kivissä osa sulkeumista on kooltaan vain hieman 
valon aallonpituutta kookkaampia, jolloin ne ilmeisesti aikaansaavat valoon sirontaa. 
Valonsäteiden laajempi hajonta sironnassa puolestaan ilmenee pilvimäisen vaaleana 
loisteena kiven hiotulla pinnalla. 
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Kordieriitin hohtoa voi kuvitella mielessään lähes samaksi, jollainen kyseisellä 
sulkeumamineraalilla olisi, jos se esiintyisi kookkaana pinnaltaan hiottuna 
yksittäiskiteenä. Hohto on siis näillä Orimattilan kordieriiteilla lähes sama kuin mikä 
olisi hiotulla magneettikiisun pinnalla. Kohtisuorassa tätä tasosuuntaa vastaan 
kordieriitti on sininen, mutta kyseisen kiven harmaudesta ja kordieriittikerroksen 
ohuudesta johtuen sulkeumien väri ei sanottavasti muutu. Kappaleissa, joissa 
sinininen väri on voimakas, hohto on puolestaan muuntunut metallimaisen 
tummanharmaaksi, magnetiittia muistuttavaksi. 
 
Sama optinen mekanismi synnyttää myös eräisiin muihin maamme mineraaleihin 
hieman samankaltaista hohtoa. Esimerkiksi Pertunmaan hypersteenin metallimainen 
hohto on lähellä ilmeniitin väriä, siis mineraalia, josta koostuvat ne levymäiset 
sulkeumat, jotka siihen hohdon ilmeisimmin aiheuttavat. Samoin on Ylämaan 
spektroliitin laita, sillä siinä tiedetään esiintyvän mikroskooppisia ilmeniittilevyjä 
tietyssä tasosuunnassa himmeää hohtoa aikaansaamassa.   
 
 
Optiikan tarkastelu 
 
Hohtoon vaikuttavat kaksi tärkeää muuttujaa sulkeumien määrän, muodon ja 
tasosuuntauksen etevyyden lisäksi. Ensinnäkin sulkeumamineraalin heijastuskyky 
vaikuttaa heijastuksen voimakkuuteen, ja toiseksi siihen vaikuttaa saapuvan valon 
heijastuskulma.  
 
Jos valon saapumiskulma eroaa suorasta kulmasta yli kymmenen astetta, niin 
heijastuneen valon voimakkuus putoaa alle puoleen siitä mitä se on täsmälleen 
suorassa kulmassa. Koska sulkeumalevyt sijaitsevat hyvin täsmällisesti 
tasosuunnassa, niin heijastus on havaittavissa voimakkaana varsin pienestä kulmasta 
tarkastellen.  
 
Sulkeumamineraalin heijastuskyky on näistä kahdesta muuttujasta merkittävämpi, 
sillä se vaikuttaa syvemmin aventurisoivan kiven hohdon voimakkuuteen. 
Magneettikiisun heijastuskyky on noin 42 %, hematiitin 28 %, magnetiitin 22 % ja 
fuksiitin vain 5 %. Tästä syystä aventuriinikvartsiitin hohto on heikkoa 
hohtokordieriittiin verrattuna, sillä siinä heijastukset aiheutuvat valoa heikommin 
heijastavasta fuksiitista. Samoin ilmeniitin hypersteeniin synnyttämä 
hohtokordieriittia heikompi hohto saa näin luontevan selityksen. Eräissä ulkomaisissa 
aurinkokivimaasälvissä on sulkeumina metallista kuparia, jonka heijastuskyky on 
peräti 82 %. Aurinkokivimaasälvät ovatkin heleimmin hohtavia aventurisoivia 
korukiviä.  
 
 
Aikaisemmat tutkimukset 
 
Sri Lankan ja Intian Madrasin kordieriiteista on kuvattu aikaisemmin hohtoa 
osoittavia muunnoksia (Strunz ym. 1971, Gübelin ja Koivula 1986). Mahdollisesti 
hohtavia kordieriitteja on hyödynnetty näissä maissa hyvinkin kauan, mutta todisteet 
vanhojen korujen kivistä puuttuvat vielä. Julkaistujen tutkimusten perusteella Sri 
Lankan ja Intian kordieriittien hohdon aiheuttavat tietyssä tasosuunnassa sijaitsevat 
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raudan mineraalit. Tarkemmissa määrityksissä on saatu tunnistettua hematiitti, 
lepidokrokiitti, magnetiitti ja magneettikiisu. Hohdon aiheuttaja vaihtelee löytöpaikan 
mukaan. Sri Lankan hohteinen kordieriitti on pohjaväriltään syvän sinistä, joten 
raudan mineraalien sulkeumien väri ilmenee niissä yleensä harmaan heijastumana. 
Hematiittipitoinen kordieriitti puolestaan on läpikulkevassa valossa punaista, ja sen 
kauppanimi on blood shot cordierite, suomennettuna punahohteinen kordieriitti.  
 
Gemmologian kuvaoppaista löytyy lukuisia kuvia kordieriitin sulkeumista, mutta 
tunnistukset on yleensä tehty pelkästään ulkonäön perusteella. Kuvien sulkeumien 
kidemuotoja tarkastelemalla voi arvella, että osa niistäkin olisi magneettikiisua. 
Sinisimmissä kordieriiteissa magneettikiisusulkeumien kellertävä sävy näyttäisi 
vaalenneen komplementtiväri-ilmiön takia magnetiittia muistuttavan harmaaksi. 
Yleensä niitä on pidetty magnetiittina tällä perusteella. Kirjallisuuden perusteella on 
siten vaikeaa saada yleiskuvaa sulkeumatyyppien yleisyydestä ulkomaisten 
kordieriittien eri löytöpaikoissa. 
 
 
Alueen geologia 
 
Kallioperäkartan ja sen selityksen mukaan hohtokordieriitin emäkivilaji Orimattilassa 
on karkearakeinen suonigneissi, jonka pegmatiittisissa kohdissa tapaa kordieriittia ja 
granaattia (Lehijärvi 1962). Kysymyksessä on siis Etelä-Suomessa yleinen 
granaattipitoinen kordieriittigneissi (Kuva 6).  
 

 
Kuva 6.  Orimattilan seudun kallioperäkartan osa. Luhtikylän hohtokordieriitin löytöpaikka 

merkitty pallolla (1). Kartan punaiset alueet ovat kaligraniittia, siniset granaatti- ja 
kordieriittipitoista gneissiä ja muut hienorakeista liusketta ja amfiboliittia. Karttapohja: Active 

Map Explorer, Geologian tutkimuskeskus (GTK). 

  
Orimattilan Luhtikylän alueen kallioperä on osa Etelä-Suomen voimakkaasti 
migmatisoitunutta kaligraniittialuetta (Lehijärvi 1962, Härme 1980). Vallitsevan 
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käsityksen mukaan savisedimentit ovat metamorfoituneet ensin gneissiksi 1880 
miljoona vuotta sitten alueellismetamorfoosissa, ja tämä tapahtui amfiboliittifasieksen 
olosuhteissa (paine noin 5 kilobaaria ja lämpötila noin 700oC). Nykyisen asunsa 
seudun kivet ovat saaneet 1840 – 1830 miljoonaa vuotta sitten tapahtumissa, jotka 
synnyttivät Etelä-Suomen kaligraniitti-migmatiittialueen. Geologisin perustein 
tarkasteltuna hohtokordieriittia kiteytyi tässä myöhemmässä vaiheessa, jotenka sen 
ikä olisi sama kuin ympäröivän kivilajin eli 1830-1840 miljoonaa vuotta. Härme 
(1958) on tutkinut Orimattilan alueen kordieriitti- ja granaattipitoisia graniitteja. 
Hänen tulkintansa mukaan kordieriitti olisi metasomaattisen granitisaation tulosta. 
Hohtokordieriitin ainekset olisivat siten peräisin varhempien gneissien biotiitista. 
 
Kansainvälisen kivilajinimikkeistön mukainen tarkempi nimilappu emäkivelle on 
migmatiittinen granaatti-kordieriitti semipeliitti, jossa on karkeita leukosoomeja. 
Hohtokordieriitti esiintyy näissä leukosoomeissa. Geologien ammattikielessä 
leukosoomi merkitsee pegmatiittisen karkeaa erkaumaa kordieriittigneississä. 
Leukosoomin mineraalit ovat kvartsi, kalimaasälpä ja kordieriitti. Suurimmat 
kordieriittikiteet ovat pituudeltaan noin 5 cm (Kuva 7), ja samaa kokoluokkaa ovat 
kiven maasälpä ja kvartsi (3 - 5 cm). Ympäröivässä kordieriittigneississä puolestaan 
on plagioklaasin, kvartsin ja kalimaasälvän ohella granaattia ja mustaa kiillettä.  
 
 

 
Kuva 7.  Hohtokordieriittikiteitä (harmaat kiteet) pegmatiittisessa graniittisessa kivessä. 

Orimattila, Luhtikylä. Kiven pituus 15 cm. Löytäjä: Juha Silenius. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Hohtokordieriitti esiintyy leukosoomeissa epämääräisen muotoisina, c-akselin suhteen 
litistyneinä kiteinä (Kuva 7). Hohtokordieriitissa hohto on keskittynyt tiettyihin 
läikkämäisiin alueisiin, jotka eivät noudata kordieriitin yhdensuuntaisesti kertautuvaa 
(multiple) kaksostumista (Kuva 8). Tästä voi päätellä kysymyksessä olevan 
enemminkin muuttumistulokset kuin epitaksiset muodostukset, joilla ymmärretään 
kordieriitin ja sen muinaisella kidepinnalla yhtäaikaa kasvaneiden mikrokiteiden 
yhteenliittymiä.  
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Kuva 8.  Orimattilan Luhtikylän hohtokordieriitin sisäistä rakennetta, joka erottuu heikosti 

hohteen läpi. Diagonaaliset nauhat (vasemmasta alakulmasta oikeaan ylänurkkaan) ovat 
lamellimaista kordieriitin kaksostumista. Kuva-alan leveys 9 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
Hohtokordieriitti on paikoin voimakkaasti muuttunutta eli se on piniittiytynyt (Kuva 
9). Piniitillä ymmärretään kordieriitin muuttumistuloksia, jotka tavallisesti koostuvat 
hienorakeisista kloriitin ja serisiitin kasaumista. Pegmatiittisen karkeissa graniittisissa 
kivissä piniittiytymisen syynä pidetään yleisesti kaliumia ja hydroksyyli-ioneja 
sisältäneitä kordieriittia ympäröineitä jäännösliuoksia. Lämpötila on tuolloin ollut 
noin 400oC. Piniittiytynyt kordieriitti on Orimattilassa vihreää, pehmeää ja joskus 
siinä on sivuvalossa tarkasteltuna havaittavissa voimakkaan sininen opalesenssi. 
 
 

 
Kuva 9.  Hohtokordieriitin muuttumisrakenteita vinovalaistussa hiotussa pinnassa.             

Suorat viivat piniittiytyneitä halkeamia. Kuvan leveys vastaa 9 mm.                                    
Löytäjä: Juha Silenius. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
Magneettikiisua esiintyy hohtokordieriittia ympäröivien kvartsirakeiden halkeamissa 
ohuena silauksena. Tämä viittaa siihen, että kordieriitti olisi ennen muuttumista ollut 
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rautapitoisempaa. Kordieriitin hilassa rauta korvaa magnesiumia ja pegmatiittisten 
kivien kordieriitti on tunnetusti varsin rautapitoista. Kordieriitin kiteytymisen jälkeen 
magneettikiisu on erkaantunut suotautumalla tai muuttumalla pieniksi levymäisiksi 
kiteiksi. Magneettikiisun koostumukseen kuuluva rikki voi olla peräisin 
metamorfisista fluideista ja/tai kordieriitin hilaan sisältyneistä aineksista. Optisten 
mittausten mukaan Luhtikylän hohtokordieriitti sisältää tällä hetkellä vain noin 1 – 1,5 
painoprosenttia vettä ja hiilidioksidia. Hohtokordieriitti on siten kordieriitiksi 
vesiköyhää ja tämä ilmenee sen alhaisina taitekertoimina. Alkujaan hohtokordieriitin 
kidehila on ilmeisesti sisältänyt runsaammin haihtuvia aineksia ja niiden joukossa 
ehkä myös rikkiyhdisteitä.  
 
 
Tyyppituntomerkit  
 
Orimattilan Luhtikylän hohtokordieriitin tyypilliset ominaisuudet on koottu alla 
olevaan taulukkoon. Tavanomaisesta metamorfisesta kordieriitista hohtokordieriitti 
eroaa suuren rautapitoisuutensa ja hieman alhaisempien taitekertoimien ja kovuuden 
perusteella. Vaihtelu on kuitenkin kordieriitille mineralogian käsikirjoissa 
ilmoitettujen raja-arvojen sisällä. Luhtikylän eräissä hohtokordieriittikiteissä on 
sulkeumina harvinaisuutena dumortieriittia. Käyttökelpoiseksi 
löytöpaikkatuntomerkiksi dumortieriittisulkeumat eivät kuitenkaan sovellu. 
Ensinnäkään niitä ei kyetä tunnistamaan pyörtöhiotusta kivestä ja toiseksi niitä on 
löytynyt vain osasta hohtokordieriittikiteitä. Pyörtöhiotussa pinnassa lähes jokainen 
kivi on yksilöllinen kuvioinniltaan, joten rakennepiirteetkään eivät vaikuta 
löytöpaikkatuntomerkeiksi soveltuvilta. 
  
 

 
HOHTOKORDIERIITIN OMINAISUUDET, 

ORIMATTILA, LUHTIKYLÄ 
 

Taitekertoimet α 1,529, β 1,534, γ 1,539 ± 0,002 (Rayner-refraktometrillä 
mitattu kiilloitetusta hohtotasosta, joka lähes kordieriitin 
sivupinakoidin suuntainen)  

Ominaispaino  2,64   
Kordieriitin 
perusväri 

Sinertävän harmaa, Munsell 5B 5/6, 
digitaalisen RGB-spektrin maksimi 484 nm 

Väri (heijastuvassa 
valossa) 

Hohdon 
värisävy 

Hohtava, heikosti kellertävä, Munsell 5Y 6/4,  
digitaalisen RGB-spektrin maksimi 576 nm 

Kovuus 6-7 Mohsin asteikolla (muuttumismineraalit alentavat 
hieman kovuutta) 

Sulkeumat Magneettikiisulevyjä, piniittiytyneitä halkeamia ja alueita, 
dumortieriittia harvinaisuutena, Zn-silikaattia 

Hohdon syy Hohto on aventurisointia. Se aiheutuu valon 
peiliheijastumisesta kordieriitin sivupinakoidin suunnassa 
sijaitsevista levymäisistä magneettikiisusulkeumista. 
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Soveltuvat hiontamallit 
 
Hohtokordieriitti pitäisi hioa niin että pyörtöhiotun kiven pohja olisi lähes 
kohtisuorassa kordieriitin sinisen värin suuntaa vastaan. Hohdon aiheuttavat 
sulkeumathan sijaitsevat nimenomaan sinistä suuntaa vastaan. Tasoa ei kuitenkaan 
saisi sijoittaa aivan tarkalleen tähän suuntaan, sillä samassa suunnassa oleva 
lohkosuunta voi vaikeuttaa laakean pinnan kiilloitusta.  
 
Raakakiteen kideakselien suuntaa on vaikea päätellä, sillä karkearakeisessa 
emäkivilajissa kordieriittikiteet ovat muodoltaan epämääräisiä (Kuva 7). Muutamat 
harvat kordieriitit ovat tulkittavissa poikkileikkaukseltaan heksagonisiksi, lyhyiksi 
prismaattisiksi kiteiksi. Lisäksi hohtokordieriitti on perusmassaltaan harmaata ja niin 
muuttunutta, että siitä on paikoin vaikea havaita pleokroismia ilman 
polarisaatiosuodinta. Sinisimmän suunnan löytyminenhän olisi muuten yksinkertainen 
keino löytää samalla hohdolle otollisin taso. 
 
 

 
Kuva 10.  Valoilmiökivien hiontasuuntaa etsiessä auttaa kiven pintaan asetettu pieni vesi- tai 

öljytippa. Pyörtöhiottuun kiveen tulevan hohteen luonnetta pystyy näin arvioimaan. Mahdollisen 
tähti-ilmiön pystyy myös havaitsemaan kun käyttää pistemäistä valoa tarkasteluun. Tipan 
halkaisija noin 5 mm. Tipan alla Orimattilan hohtokordieriittia. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
Intiassa hiojat käyttävät mahdollisten valoilmiökivien tarkasteluun vesi- tai 
öljypisaraa, joka varovasti asetetaan tippapullolla raakakiven pinnalle (Kuva 10). 
Pintajännitys nostaa tipan sivuiltaan kuperaksi linssiksi kiven pintaan. Kun tällaista 
pisaraa tarkastelee pistemäisessä valossa ylhäältä päin, kuten mahdollisia tähtikiviä, 
niin oikean suunnan pystyy paikallistamaan. Konsti soveltuu kokeilujeni perusteella 
mainiosti muidenkin kotimaisten mahdollisten valoilmiökivien käsittelyyn. Tällaisia 
ovat hypersteeni, kvartsit, tähtikorundi, maasälvät, kromidiopsidi, kuitutremoliitti, 
wollastoniitti ja nuummiitti. Kotimaisten materiaalien lista on jo nyt laaja.  
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Kuva 11.  Orimattilan Luhtikylän hohtokordieriittia. Pyörtöhiotun kiven koko 13 x 18 mm ja 
paino 5,85 karaattia. Hohtokordieriitti muistuttaa kiinalaista akvarellia parhaimmissa 
kappaleissa. Sama kivi on myös raportin kansikuvana. Löytäjä: Juha Silenius. Hionta: Ari 
Vilander. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Matala ja laajapintainen pyörtöhionta on hohtokordieriitille näyttävin. Kuviointia 
tasapainoisesti rajaamalla kivistä saa hiottua yksilöllisiä taideteoksia (Kuva 11). 
Riipuksiin ja korvakoruihin matala hionta sopii hyvin. Korkeampi pyörtöhionta on 
siinä mielessä monikäyttöisempi, että hohtopinta näkyy laajemmasta kulmasta, joskin 
useimmiten vain pienenä pisteenä. Korkeat kivet soveltuvat myös sormuksiin, jolloin 
muutkin kuin sormuksenkantaja voivat ihailla hohtoa. Korkea, pitkulainen 
pyörtöhionta saa joissakin kivissä melko selvän kissansilmämäisen valoilmiön 
näkyviin. 
 
 
Aikaisemmat havainnot Suomesta 
 
Reijo Alviolan kokoelmissa on kordieriittia Perniöstä, jossa on suurikokoisia valoa 
heijastavia magnetiittikiisusulkeumia. Orimattilan kordieriitin tapaista hohtoa siinä ei 
näe.  

 
GTK:n Otaniemen kansannäytetoimiston Reino Räsäsellä puolestaan oli 
kokoelmissaan kordieriittia Pielavedeltä ja siinä oli vielä Orimattilan kiven tapainen 
hohto. Reino Räsänen kertoi, että kiveen tulee hiottaessa tähti-ilmiö. Hän kertoi 
keränneensä niitä aikoinaan runsaastikin, ja käyttäneensä ne jo tuolloin koruihin. 
Reino muisti myös, että Yrjö Vuorelainen oli jo 1960-luvulla kerännyt ja hionut niitä 
tältä löytöpaikalta. On kuitenkin mahdollista, että nämä Vuorelaisen näytteet olivat 
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Kiuruveden alueelta. Näitä näytteitä en pystynyt enää jäljittämään ja tarkka 
löytöpaikka on siten epävarma. Räsäsen näytteessä sulkeumat olivat niin pieniä, että 
niitä ei kyennyt optisella mikroskoopilla määrittämään. Kivessä esiintyi kylläkin 
karkeampia magneettikiisusulkeumia ja rakotäytteitä. Ilmeisimmin kysymyksessä 
ovat siten magneettikiisusulkeumat tässäkin tapauksessa. 
 
 

 
Kuva 12.  Tähtitaivas kauppanimellä tunnettua kordieriittia Kiuruvedeltä. Eräisiin kiviin tulee 
näkyviin myös heikko tähtikuvio karkean hohteen ohella mutta toisessa suunnassa. Kiven 
läpimitta 16 mm (4,06 g, 20,3 karaattia). Löytäjä ja hionta: Väinö Kotilainen. Kuva: Kari A. 
Kinnunen. 

 
Risto Vartiaisen (2001) mukaan Pielaveden Säviän eräissä kordieriiteissa on  
havaittavissa valon heijastumista kiillesulkeumista (?) eli aventurisointia. Vartiaisen 
mukaan tällaista Säviän kordieriittia on markkinoitu koeluonteisesti kauppanimellä 
Tähtitaivas. Pielaveden kordieriiteissa hohto on yleensä harmaampaa kuin Luhtikylän 
kivissä. Tämä johtuu siitä, että Pielaveden kordieriitin voimakkaamman sininen 
pohjaväri pidättää kellertäviä aallonpituuksia. Tästä syystä sulkeumat näyttäytyvät 
harmaampina. Väinö Kotilaisella on kokoelmissaan tähtitaivas-tyyppinen kordieriitti, 
mutta se on Kiuruvedeltä (Kuva 12). Tässä korkeassa pyörtöhiotussa kivessä 
havaitsee hohtoa kahdessa suunnassa. Tähtitaivas-ilmiön aiheuttavat karkeammat 
sulkeumalevyt ja Orimattilan kiveä muistuttava hohteen pienemmät sulkeumat. 
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Näyttäisi siis siltä, että kyseessä ei ole aivan sama valoilmiön selitys edes tällä 
hetkellä tunnetuissa löytöpaikoissa. 
 
 

 
Kuva 13.  Etelä-Suomen hohtokordieriitin löytöpaikat. 1, Orimattila, Luhtikylä, löytäjät Juha 

Silenius ja Timo Laine 2003. 2, Sipoo, Kalkkirannan alue, löytäjä Jussi Kuosmanen 1970-luku. 3, 
Helsinki, Laajasalo, löytäjä Väinö Kotilainen, 1990-luku. Taustana alueen geologinen kartta 

(Active Map Explorer, GTK). Hohtokordieriittia esiintyy punaiselle merkityllä 
kaligraniittialueella. Kartta: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Kun tiedustelin Etelä-Suomessa liikkuneilta jalokiviharrastajilta saman kaltaisista 
löydöistä, sain runsaasti lisää tietoa (Kuva 13). Jussi Kuosmanen mainitsee kirjassaan 
(Kuosmanen 1996), että moniin maamme kordieriitteihin tulee pyörtöhionnalla 
valopiste tai vyöhyke. Jussi kertoi, asiaa häneltä tiedustellessani, löytäneensä 1970-
luvun lopulla Heikki Koiviston kanssa tämän tyyppistä kordieriittia Sipoon 
kalkkilouhokselle tulevan tien penkan louhoskivien joukosta (Kuva 14). He tosin 
olivat etsimässä kirkasta kordieriittia. Jussin hiomissa näytteissä on hopeanhohtoinen 
pinta, ja ne muistuttavat suuresti Orimattilan näytteitä. Jussin näytteistä oli vain pieni 
osa enää tallella, sillä hänen mukaansa kivet eivät tuolloin herättäneet kovinkaan 
suurta kiinnostusta. Väinö Kotilainen puolestaan on havainnut 1990-luvun alussa 
Laajasalon nuummiittipaikan kordieriiteissa voimakkaan valoilmiön, ja hän on 
tuolloin hionut niistä kokeeksi muutaman kiven (Kuva 15). Laajasalon pegmatiittien 
kordieriitit on havaittu jo 1930-luvulla erityisen rautapitoisiksi, mutta hohtoilmiöitä 
niistä ei tuossa vaiheessa ole havaittu tai ainakaan kirjattu kuten seudun 
nuummiiteista (ks. Pehrman 1932). 
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Kuva 14.  Sipoon Kalkkirannan tiepenkan louhoskivien hohtokordieriittia.                          

Korkea pyörtöhionta tuo esiin selvän kissänsilmä-ilmiön. Kiven pituus 21 mm.                                                     
Löytäjä ja hionta: Jussi Kuosmanen. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 

 
Kuva 15. Hohtokordieriittia Helsingin Laajasalosta. Riipuksen pituus 21 mm.               

Kordieriitin hohto hyvin lähellä Orimattilan kivien laatua.                                                     
Löytäjä ja hionta: Väinö Kotilainen. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Joihinkin Sipoon löytöpaikan hohtokordieriitteihin tulee myös heikosti erottuva, 
tavallisesti nelisakarainen tähti. Jussi Kuosmanen on saanut hiottua Sipoon 
löytöpaikan hohtokordieriitista tähtikiviä siten, että hän on sijoittanut hohtavan 
tasopinnan muutaman kymmenen asteen kulmaan korkean pyörtöhiotun kiven 
pohjatasoa vastaan. Tällä tavoin tähti erottuu jos kivi on istutettu riipukseen ja terävä 
valo lankeaa yläviistosta. Mutta koska hohtokordieriitissa sulkeumat ovat levymäisiä, 
eivätkä neulamaisia kuten korkealaatuisissa tähtikivissä, niin mahdollisuudet 
käyttökelpoisten tähtikivien valmistukseen vaikuttavat vähäisiltä. 
 
Juha Sileniuksen ja Timo Laineen Orimattilan löytö on kaikista edellä luetelluista 
hohtokordieriitin löytöpaikoista määrältään ja kiteiden kooltaan merkittävin. 
Hohtoinen kordieriitti näyttäisi olevan verraten yleinen svekofennisellä 
kallioperäalueella Suomessa, sen granaattikordieriittigneisseissä.  
 
 
Ehdotus kauppanimeksi 
 
Reijo Alviola ehdotti aluksi, että kiven kauppanimeksi annettaisiin löytäjän, Juha 
Sileniuksen, mukaan sileniitti. Minustakin tämä vaikutti erinomaiselta nimeltä, mutta 
kysyin varmuudeksi mielipidettä Suomen mineralogisen seuran asiantuntijalta, 
Markku J. Lehtiseltä. Hän muisti, että silleniitti-niminen mineraali on jo olemassa. 
Vaikka kysymyksessä onkin kauppanimi, niin sen pitäisi mahdollista kansainvälistä 
kauppaa ajatellen olla sellainen, joka ei aiheuta väärinkäsityksiä. Näistä syistä 
päädyttiin nimeen hohtokordieriitti. Englanniksi se on sheen cordierite ja soveltuu 
myös kansainväliseen markkinointiin. Tällä nimellä on sekin etu, että se soveltuu 
muidenkin löytöpaikkojen kordieriittien markkinointiin.  
 
 
Samankaltaiset mineraalit 
 
Hohtokordieriitin voi sekoittaa helposti hypersteeniin, varsinkin hiottuna. Pertunmaan 
hypersteeniähän on käytetty jo vuosia koruissa. Korukivenä hypersteeninä tunnettu 
kivi on mineralogisesti brontsiittia Reijo Alviolan mukaan. Laboratoriossa kyseiset 
kivet voi erottaa ominaispainon ja taitekertoimien avulla. Silmämääräisesti 
tarkasteltuna niillä on vain pieniä eroja. Hohtokordieriitin hohto on kellertävämpi kun 
sitä vertaa Pertunmaan hypersteeniin. Tämä johtuu siitä, että hypersteenin hohto 
aiheutuu hieman sinertävistä levymäisistä titaanimineraaleista, ilmeisimmin 
ilmeniitistä. On mahdollista, että eräät aikaisemmin löydetyt kordieriitit on 
virheellisesti tunnistettu hypersteeniksi.  
 
Toinen hohtokordieriittia hiottuna muistuttava kotimainen materiaali on Lapin 
ruskeanmusta tähtikorundi, jossa tähden asemasta on usein havaittavissa vain 
hohtoilmiö. Hohtokordieriiteista korundit tunnistaa taitekertoimien ja ominaispainon 
avulla. Hiottuna huonolaatuista Lapin tähtikorundia voi olla vaikea erottaa 
Orimattilan hohtokordieriitista. 
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Kordieriitin käytöstä Suomessa 
 
Kotimaisen jalokordieriitin laajempaa käyttöä ovat rajoittaneet runsaat sulkeumat ja 
halkeamat ja lisäksi kiven tummuus (Vartiainen 2001). Viistekiviluokan aineksen 
saanti on ollut louhoksista vähäistä. Hohtoilmiö on ehkä aikoinaan luokiteltu 
viistekivissä haitalliseksi sulkeumapiirteeksi (Kuva 16). 
 
 

 
Kuva 16.  Kookkaat mutta todella puhtaat, jalokiviluokan kotimaiset kordieriitit ovat 

harvinaisia. Kuvassa Tauno Parosen hiomaa kordieriittia Kiuruvedeltä. Viistehiottu kivi on 
Väinö Kotilaisen löytämä ja Tauno Parosen hänelle tilauksesta hioma. Taulussa on selvästi 

havaittava hohtoilmiö. Mahdollisesti hohtoilmiötä on voitu tässä vaiheessa pitää viistekivissä 
virheellisyytenä. Kiven koko 15 x 10 x 6 mm ja paino 3,95 karaattia. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Jalokordieriitin harvinaisuutta ja laatua vasten ajateltuna on yllättävää, että 
kansainvälisissä koko maapallon jalokivikartoissa maamme kohdalle on merkitty 
spektroliitin ohella usein nimenomaan vain ja ainoastaan kordieriitti. Odottamattoman 
hyvän kansainvälisen tunnettavuuden selittää kordieriitin ja maamme historia.  
 
Virkkunen ym. (2001) mainitsevat, että Varsovan museossa on näytteillä rintakoru, 
jossa on Orijärven kaivoksesta 1700-luvulla louhittua kordieriittia. Kivimäen (1972) 
mukaan myös Prahan museossa olisi näytteillä Orijärveltä aikoinaan löydettyä 
keltaista, massiivista kordieriittia. Tämän materiaalin laatu olisi mielenkiintoista 
selvittää tarkemmin, sillä niin monissa kansainvälisissa julkaisuissa Orijärven 
kordieriitti on mainittu. Paremmin muistissa ovat Tanskan kuningattarelle ja 
Englannin Dianalle viime vuosisadalla lahjoitetut korut, joissa oli kivinä kotimaista 
jalokordieriittia. Pielaveden kordieriitin suosiota tällaisiin arvolahjoihin selittää 
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osaltaan se, että Pielavesi oli Urho Kekkosen syntymäpaikka. Ehkäpä Juha 
Sileniuksen hohtokordieriitit kykenevät osaltaan jatkamaan maamme kunniakasta 
kordieriittiperinnettä. 
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