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Johdanto

Virtasen hippu (Kuva 1) on suurin Suomesta tähän mennessä löytynyt kultasekahippu
(“Suomen suurin kultakivi”) ja samalla suurin kultahippu, mitä Tankavaaran alueelta tähän
mennessä on tavatty. Hippu löytyi jo viisikymmentä vuotta sitten. Hippu on ollut siitä
saakka GTK:n hallussa, mutta siitä ei ole ollut kuin hajanaisia tietoja (ks. Kinnunen 2000).
Tämä hipun tiedot (mm. tarkka paino ja muut ominaisuudet) tulivat ajankohtaiseksi kun
Tankavaaran kultamuseoon valmisteltiin kesällä 2000 uusia opastauluja. Kultamuseon
johtaja Inkeri Syrjänen esitti tutkimuspyynnön GTK:n ylijohtajalle Raimo Matikaiselle.
Hippua säilytetään GTK:n kassakaapissa, johon ylijohtajalla on pääsy. Samoin GTK:n
ylimmän johdon Caj Kortmanin ja Kivimuseon johtajan Pentti Karhusen myönteinen
suhtautuminen asiaan mahdollisti hipun tarkan tutkimuksen, ja näin määrityksiin voitiin
soveltaa nykyaikaisia kallisarvoista näytettä tuhoamattomia laboratoriomenetelmiä. Hippu
on myös tieteellisesti tärkeä avain Lapin kullan genetiikkaan, ja sen tutkimus oli tästäkin
syystä paikallaan. Tähän raporttiin olen koonnut laboratoriomääritysten lisäksi
historiallisesti keskeistä tietoa hipusta, sillä tämän yksittäisen hipun merkitys 1950-luvulla
oli varsin huomattava Lapin kullan tutkimusten aloittamiselle ja sitä kautta koko Lapin
malminetsinnän tehostamiselle. 

Tutkimustietoa hipusta

Löytäjä: Tauno Virtanen

Löytöpäivä: 23. heinäkuuta 1950

Löytöpaikka: Tankavaara, Ruosteoja. Tauno ja Jouko Virtasen kultavaltaus Tankavaaran
yläkaivoksessa suunnilleen nykyisen turistihuuhtomon kohdalla.

Karttalehti: 3742 02

Koordinaatit: X 7566,0, Y 3504,8

Koko: 65 x 45 x 28 mm

Koko hipun paino: 186,5 g

Kullan osuus: noin 120 g (ks. jäljempänä)

Nykyinen omistaja: Geologian tutkimuskeskus (ostettu valtiolle löytövuonna 1950).
Säilytetään GTK:n kassakaapissa Lapin kultahippukokoelmassa.

Hipun tilavuus: 33,09 cm3

Ominaispaino: 5,6 (mittaaja Christian Seppänen)
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Kullan pinnan väri: kellertävän ruskea 10 YR 5/4 (Munsell-järjestelmässä). Kuva-
analyysillä vakioiduista digitaalikuvista määritettynä RGB-järjestelmässä keskimäärin
R=130, G=100 ja B=0.

Kemiallinen koostumus:

Virtasen sekahipun eri mineraalien ja kullan kemiallinen koostumus määritettiin GTK:n
uudella pyyhkäisyelektronimikroskooppiin liitetyllä energiadispersiivisellä
analyysilaitteistolla. Analyysit teki geologi Marja Lehtonen. Määritykset tehtiin hipun jo
aikaisemmin tasaiseksi hiotulta ja kiilloitetulta pinnalta. Lisäksi analysoitiin hipun kullan
luonnollisen uloimmaisen kerroksen kemiallinen koostumus. 

Kullan sisäosien kemiallinen koostumus oli kolmessa hiotun alueen paikassa seuraava:

Au 98,43; Ag 1,57; yht. 100 painoprosenttia
Au 99,12; Ag 0,88; yht. 100 painoprosenttia
Au 98,96; Ag 1,04; yht. 100 painoprosenttia

Kullan pintaosan kemiallinen koostumus oli seuraava:

Au 99,07; Ag 0,93; yht. 100 painoprosenttia

Kvartsiksi tunnistetut alueet varmistuivat SEM:llä myös kemiallisen koostumuksensa
perusteella kvartsiksi. 

Limoniittisten kohtien kemiallinen koostumus oli seuraava:

FeO 85,4; SiO2 8,84; Al2O3 4,63; P205 0,72; yht. 99,6 painoprosenttia
FeO 79,4; SiO2 12,7; Al2O3 6,71; P205 1,12; yht. 99,9 painoprosenttia
FeO 79,2; SiO2 13,8; Al2O3 6,68; yht. 99,7 painoprosenttia

Hipun mineraloginen koostumus:

Hippu koostuu kemiallisten varmennusten mukaan kullasta, kvartsista ja limoniitista.
Limoniitti on primaarin juonimineraalin muuttumistulos. Mahdollisia primaarimineraaleja,
joista limoniitti on muodostunut, voivat olla pyriitti tai rautakarbonaatit. Limoniitin
kemiallinen koostumus viittaa siihen, että nykymuodossaan limoniitti koostuu
pääasisallisesti goethiitista, jossa Al osittain korvaa Fe:aa ja johon on lisäksi paikoin
sitoutunut piitä ja fosforia. Tällainen koostumus on tyypillistä muuttumistuloksille.
Alunperin rautapitoinen aines on muuttumisen alkuvaiheessa ilmeisesti koostunut
oksihydroksideista ja vesipitoisista oksideista, mutta ajan myötä se on kiteytynyt pysyvään
muotoon goethiitiksi. 

Hipun mineraalikoostumusta voi arvioida usealla tavalla: pinta-alaprosentteina,
tilavuusprosentteina ja paino-osuuksina. Arvioita voi tehdä sekä suoraan että
matemaattisesti. Hipun pinnan mineralogista koostumusta pinta-alaprosentteina määritin
kuva-analyysiohjelmilla digitaalikuvista. Koostumus oli seurava kun kaikki hipun sivut
analysoitiin: kvartsia 61 pinta-alaprosenttia, kultaa 29% ja limoniittia 10%. Tuloksiin
kuitenkin vaikuttaa kullan mekaaninen valssautuminen hipun pinnassa kvartsin ja
limoniitin alueiden päälle. Tämä nostaa kullan osuutta sen todellisesta tilavuusosuudesta.
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Samoin tuloksen oikeellisuuteen vaikuttaa pinnan mikrorakenne, josta johtuen kuva-
analyysiohjelman threshold-toiminta ei pysty oikein tunnistamaan joka pikselin kohdalla
kaikkia kolmea faasia. Näin saatu tulos ei nimittäin täsmää hipusta määritetyn
ominaispainon kanssa. 

Tästä syystä hipun mineralogista koostumusta selvitettiin matemaattisesti. Kun hipun
ominaispaino, massa, tilavuus ja faasien ominaispaino tunnetaan, kuten tässä
tapauksessa on asianlaita, niin faasien osuudet voidaan matemaattisesti arvioida. Kvartsin
ominaispainona pidettiin 2,5, hipun metallisen kullan ominaispainoksi arvioitiin 17
aiempien hippututkimusten perusteella (ks. Kinnunen ym. 1997) ja limoniitin
ominaispainona kirjallisuuden perusteella noin 3. Vakioita ja arvoja muuntamalla voidaan
tehdä arvio hipun sisältämän kullan painosta. Se on noin 120 g. Arvio on kuitenkin
verraten epätarkka, sillä siinä ei ole voitu ottaa huomioon hipun sisältämien huokostilojen
vaikutusta. Joka tapauksessa arvio antaa suuruusluokan, jossa hipun todellinen
kultamäärä sijaitsee. Hipun ulkonäöstä voisi päätellä kultapitoisuuden tätäkin
suuremmaksi, mutta kuten edellä todettiin kulta pyrkii silaamaan muita faaseja ja tästä
syystä sen osuuden voi pinnalta arvioida liian suureksi.

Alkuperäjuonen rakenne: 

Virtasen sekahipun rakenteesta saadaan tietoa alkuperäjuonen syntyolosuhteista
rakenteen perusteella. Juonen kvartsikiteiden läpimitta vaihtelee välillä 1 ja 14 mm.
Keskimääräinen kvartsikiteiden pituus on 5,5 mm. Kvartsikiteiden c-akselin mukainen
pidentyneisyys vaihtelee 3 ja 8 välillä ollen keskimäärin 5. Rakenteeltaan juoni on siis ollut
kampakvartsityyppiä (comb texture) Dowlingin ja Morrisonin (1989) luokittelussa.
Alatyypiltään rakenne on pienirakeinen kampakvartsityyppi. Tämä tyyppi on yksi kaikkein
kultakriittisimmistä rakenteista mm. Australian rikkaissa kultaesiintymissä.  

Hipun muoto:

Pyöristyneisyys puolipyöristynyt Bermanin hippuluokittelussa. Powersin detritaalisten
rakeiden luokittelussa puolisärmikäs.

Pintarakenteet:

Kulta-alueet hipussa voimakkaasti kiillottuneita. Kallioperässä syntyneet piirteet ovat hipun
kullan koloissa hyvin säilyneet. Kulta-alueita luonnehtii kultakiteiden pieni koko ja
omamuotoisuus. Maaperän tapahtumissa hipun kultaan on syntynyt painaumakoloja ja
mikrouurteita. Ihminen on toiminnallaan aiheuttanut hipun kullan pintaan kiillottumia
naarmuineen. Hipun kahdelta kulmalta on lisäksi hiottu ja kiilloitettu aikoinaan tutkimusta
varten tasaiset pinnat. 

Hipun löytöhistoria

Hipun löydöstä on nauhoitettu Tauno Virtasen syntymäpäivänä 20.12.1983 hänen oma
tarinansa asiasta. Seuraava teksti perustuu tältä nauhalta purkamaani
haastatteluaineestoon. Nauhaa säilytetään GTK:ssa. Lisäksi hipun löytöön ja sitä
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seuranneisiin tapahtumiin löytyy tietoa myös Stigzeliuksen (1987) Kultakuume-kirjasta.
Esitetyt tiedot ovat kummassakin lähteessä pääpiirteissään samanlaiset. Lisätietoja hipun
löytötapahtumista löytyy sen ajan sanomalehdistä.

Hipun löytöpaikka oli siis Jouko ja Tauno Virtasen Ruosteojan huuhtomo Tankavaaran
Yläkaivoksessa suunnilleen siinä missä nykyään sijaitsee turistihuuhtomo. Joutomaata
löytöpaikalla oli noin metristä puoleentoista. Sitä kärrättiin kottikärryillä syrjään. Vasta
tämän jälkeen alettiin rännittämään.

Geoteknikko Pentti Ilola oli Virtasten valtauksella huvikseen kaivamassa sunnuntaina
kesällä 1950 lomapäivää viettäen. Sunnuntaina siksi että ojassa oli vähän vettä. Virtanen
meni luomaan rännin suuta auki. Jotain keltaista erottui, mutta savi myös oli keltaista
Tankavaarassa Virtasen mukaan. Virtanen luuli hippua aluksi vain savimöykyksi. Tämä
savimöykky oli rännin suusta vajaan yhden metrin päässä. Virtasten huuhtomolla oli kaksi
kuuden metrin ränniä peräkkäin, yhteensä 12 metriä. Vilkaistaessa möykky osoittautui
kullaksi. Virtanen hieraisi silmiään ja tuumaili “onko tämä totta vai eikö”. Virtanen näytti
hippua Ilolalle ja veljelleen tokaisten: “katsokaas hippu!” Tämän jälkeen kolmikko lähti
kahvin keittoon mutta töitä kuitenkin jatkettiin löydöstä huolimatta. Töitä tehtiin
huuhtomolla seitsemästä viiteen ja työt katkaisi tunnin ruokatunti.

Virtanen piti löytöään lähinnä hyvänä tuurina “jollekin sattuu.” Hipun löytymistä ei pidetty
minään sen kummempana ihmeenä. 

Tauno Virtasen havaintojen mukaan hipun löytöympäristö oli soraa ja savista moreenia,
joka vähitellen vaihettui rapakallioksi. Virtasen mielestä hippu “oli nähtävästi löytynyt
rapakalliomoreenista.” Löytösyvyys oli ehkä 2½ metriä maanpinnasta. 

Seuraavaksi Tauno Virtanen selostaa haastattelunauhalla hipusta luopumiseen liittyneitä
tapahtumia. Kysymyksessä oli vuoden 1950 kesä. Geologinen tutkimuslaitos oli tuolloin
lähettänyt Lappiin pienen retkikunnan, jonka johtajana oli maisteri Eetu Savolainen.
Retkikunnan muina jäseninä olivat geoteknikko Ilola, Vanhala ja Säynäjärvi. Aluksi hipun
löytymistä pidettiin salassa, sillä Eetu Savolainen oli tuolloin käymässä Helsingissä.
Savolaiselle kerrottiin löydöstä heti hänen palattuaan Lappiin. Hipun nähtyään Eetu
Savolainen pyysi sitä lainaksi. Heti seuraavana päivänä Savolainen matkasi Helsinkiin.
Savolainen lähti näyttämään hippu silloiselle kauppa- ja teollisuusministeri Sakari
Tuomiojalle. Ministeri otti Savolaisen heti vastaan. Savolainen tokaisi ministeri Tuomiojalle
“kannattaiskohan kattoa mistä tämmöinen on pois?” Tuomioja pyysi Savolaiselta asiasta
raporttia heti seuraavaksi päiväksi. Savolainen kirjoitti yön ja seuraavana päivänä hän vei
muistion ministeriöön. Muutaman päivän sisällä myönnettiin 16 sen aikaista miljoonaa
kullan lähtöpaikan tutkimiseksi. Määräraha oli kymmenen vuotta voimassa. Siitä lähti
käyntiin Vuotsoon sittemmin rakennettu tukikohta ja rahoilla ostettiin lisäksi mm. kaksi
autoa ja kaksi kairauskonetta. 

Kaupat hipusta tehtiin Tauno Virtasen kanssa tämän jälkeen. Geologisen
tutkimuslaitoksen silloinen ylijohtaja professori Aarne Laitakari tuli ostamaan hippua ja
kaupat tehtiin myöhään syksyllä vuonna 1950. Laitakari osti hipun tutkimuslaitokselle,
koska kysymyksessä oli harvinaisen iso sekahippu. Laitakari maksoi hipusta sen aikaisen
kullan hinnan mukaan eli niin paljon kuin se painoi. Myös hipun kiviaines ostettiin siten
kullan hinnan mukaan. Hipun kauppahinta oli 1000 mk grammalta, vaikka kultasepillä
hinta Suomessa oli tuolloin ainoastaan 800 mk grammalta. Kauppahinta varmistettiin
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ostajan ja myyjän toimesta kultasepiltä ja asianajotoimistolta, joka tuolloin toimi Lapin
alueella kullan välittäjänä.

Herman Stigzeliuksella on ollut tapahtumista omakohtaista muistitietoa (Stigzelius 1987),
sillä hän toimi tuolloin Kauppa- ja teollisuusministeriön kaivostoimiston päällikkönä vuosina
1947-1970. Geologian tutkimuskeskuksen (silloinen Geologinen tutkimuslaitos)
ylijohtajana Stigzelius toimi 1970-1980. Stigzeliuksen mukaan silloinen kauppa- ja
teollisuusministeriön kansliapäällikkö Reino R. Lehto kutsui hänet elokuussa 1950
kesälomalta kiireesti Helsinkiin, sillä Stigzeliuksen piti esitellä valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnan istunnossa 16 miljoonan markan määrärahan myöntämistä geologiselle
tutkimuslaitokselle Lapissa suoritettavia kultatutkimuksia varten. Asia oli Herman
Stigzeliukselle yllätys. Ilmeisesti Savolainen ei ollut häntä asiasta informoinut.
Stigzeliuksen esittämien tietojen mukaan kauppa- ja teollisuusministeri Sakari Tuomioja oli
jossain yksityistilaisuudessa tiedustellut Eetu Savolaiselta tutkimuslaitoksen
malminetsinnästä. Hipusta ja sen viitearvosta Stigzelius ei muistelmakirjassaan kerro.

Virtasen hipun löytyminen oli aikanaan tärkeäksi luokiteltu uutinen, sillä se julkaistiin mm.
Helsingin Sanomissa 4.8.1950. Edellä selostetuista lähteistä poiketen lehtiuutisessa on
kerrottu myös hipun löytymisen tarkka päivämäärä. Seuraavassa suora lainaus Helsingin
Sanomista:

“Lapin kullan tutkimuksessa on alkanut uusi vaihe, sillä geologisen tutkimuslaitoksen v.
1948 aloittamat ärjestelmälliset kenttätutkimukset ovat antaneet vakuuttavia todistuksia
siitä, että kultaa esiintyy myös pohjamoreenissa Vuotson Tankavaaran alueella eikä vaan
jokisorassa. Veljekset Virtasen huuhtomon "rännistä" tavattiin viime heinäkuun 23 pnä
Suomen suurin kultakivi, lähes 200 gr painava kultamalmilohkare, josta noin puolet on
kultaa. Nyt on käynnissä emäkallion, ts. kiintokullan etsintä.

Geologisen tutkimuslaitoksen johtajan, prof. A. Laitakarin lehdellemme esittämän arvelun
mukaan emäkallion pitäisi olla lähellä mainitun malmilohkareen esiintymispaikkaa. Prof.
Laitakari toteaa myös, että Tankavaaran alueella saatuja tuloksia voidaan soveltaa Lapin
muillakin kultaalueilla.” 

Hipun merkitys

Virtasen sekahipun löytyminen oli alku Lapin tehostetuille malminetsinnöille saadun
silloisen 16 miljoonan markan lisämäärärahan tukemana. Tutkimuslaitoksen geologien
keskusteluissa määräraha tunnettiin “ison rahan” nimellä. Ensin keskityttiin kultaan.
Tankavaaran lähiseudun kultakriittisiä kohtia kairattiin mm. Palokiimaselässä ja
Mäkärärovalla. Saadut tulokset olivat kuitenkin riittämättömiä kullanetsinnän jatkamiselle.
Lisämääräraha oli kuitenkin mahdollistanut kunnollisen kenttätukikohdan rakentamisen
Vuotsoon. Seuraavina vuosina Lapin mineraalivaroja kartoitettiin ensimmäisen kerran
laajemmin. Niistä julkaistiin myöhemmin kattava tutkimusraportti “Lapin kivennäisvarat”
tekijöinä Herman Stigzelius ja Pentti Ervamaa. Tässä vaiheessa Lapin malmitutkimukset
niveltyivät osaksi Geologisen tutkimuslaitoksen tavanomaista malminetsintää. Tauno
Virtanen siirtyi jo vuonna 1951 Geologisen tutkimuslaitoksen palvelukseen työnjohtajaksi,
ja GTK:lla hän suoritti tärkeän elämäntehtävän Lapin malmitutkimusten parissa. Eetu
Savolainen puolestaan jatkoi vuosia Lapin kullan tutkimuksiaan tähtäimenään niiden
syntyä ratkova väitöskirja. Hän teki tähän liittyen tutkimusmatkoja Saksan Heidelbergiin,
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joka oli tuona aikana malmitutkimuksen ykköspaikka. Savolainen ei kuitenkaan koskaan
julkaissut väitöskirjaansa eikä siitä tiettävästi ole säilynyt käsikirjoituksiakaan. Savolaisen
kultatutkimusten karttamuodossa esitetty yhteenveto Lapin kultaan liittyvistä
juonimineralisaatioista on kuitenkin julkaistu prof. Martti Sakselan malminetsintää
käsittelevässä artikkelissa Kalervo Rankaman vuonna 1964 toimittamassa Suomen
Geologia kirjassa. Eetu Savolaisen vaivalla ostama ja keräämä Lapin hippujen kokoelma
on monien värikkäiden vaiheiden jälkeen Geologian tutkimuskeskuksen hallussa
kassakaapissa. Virtasen sekahippu on osa tätä tieteellisesti merkittävää hippukokoelmaa.

Merkitys Lapin kultahippujen alkuperän tulkinnalle on myös varsin huomattava. Virtasen
sekahippu osoittaa kiistatta, että kulta on kiteytynyt kallioperässä eikä maaperässä
sekundaarisesti. Hippu osoittaa myös alkuperäkiven mineraalikoostumuksen. Kullan
lisäksi juoni sisältää (tai on sisältänyt) omamuotoisista kvartsikiteistä koostuvaa
juonikvartsia. Limoniittiset kohdat puolestaan ovat alunperin olleet joko sulfidirakeiden
kasaumia tai rautakarbonaattia. Alkuperämineraalia ei kuitenkaan pysty enää varmuudella
päättelemään. Joka tapauksessa hipun alkuperäjuoni on ollut tyypillinen
rakomineralisaatio. 
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Kuva 1.  Virtasen kultasekahippu Tankavaaran Ruosteojalta. Hipun koko 65 x 45 x 28
mm, paino 186, 5 g. Kuva: Kari A. Kinnunen.


