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Johdanto
 
Pikkumammutiksi ristitty suurikokoinen kultahippu oli syksyllä 1998 yhden päivän
tutkittavana Geologian tutkimuskeskuksessa Espoon Otaniemessä. Hipun löytäjä Marjut
Telilä ja hänen kullankaivajaperheensä olivat tällöin kaikki mukana tutkimuksia seuraamassa
ja näin ollen oli hyvä tilaisuus saada ensi käden tietoa tästä edelliskesän sensaatiolöydöstä.
Tässä raportissa kuvataan tuolloin tehdyt havainnot ja julkistetaan tutkimustulokset hipun
kemiallisesta koostumuksesta ja sen pintarakenteista. Nämä tutkimukset on tehty keväällä
1999.

Pikkumammutti on kolmanneksi suurin Suomesta tiettävästi löydetty kultahippu. Sen
tieteellinen kuvaaminen on siten luonnollista jatkoa GTK:ssa viime vuosina harjoitetulle
Lapin kookkaiden kultahippujen (ns. isomusten) tutkimukselle. Tarkoituksena on koota
dokumentoitua tietoa suurimmista Lapista löytyneistä kultahipuista. Vaikka tietoja
isomuksista julkaistaankin löytöajankohtana näyttävästi lehdissä ja sähköisissä
tiedotusvälineissä, niin tietoja on vaikeaa koota luotettavasti useamman vuosikymmenen
kuluttua. Mahdollisuuksien mukaan hippuja on myös tutkittu tarkoitukseen kehitetyillä
näytettä tuhoamattomilla analyysimenetelmillä. Hipuilla on merkittävää rahallista arvoa mutta
tutkimusmenetelmät ovat sen verran kalliita että niitä ei ole voitu soveltaa rutiininomaisesti
kaikkiin näytteisiin. Laboratoriomenetelmät on selostettu Kinnusen, Johansonin, Terhon ja
Purasen (1997) julkaisemassa artikkelissa. 

Hipun löytöpaikka

Löytöpaikka: Inari, Lemmenjoen kansallispuisto, Miessijoki (Kuva 1)
Karttalehti: 3812 08
Koordinaatit: X 7622,9, Y 3446,5
Löytäjä: Marjut Telilä
Löytöaika: 25.6.1998

Kuva 1.  Pikkumammutti kultahipun
löytöpaikka Miessijoella ja
kaivosrekisteriin merkittyjen
kultatyömaiden rajat. Alla
yksinkertaistettu kallioperäkartta: A =
arkeeinen metavulkaniittijakso, joka
kuuluu vihreäkivivyöhykkeeseen, P =
paleoproterotsooinen Lapin
granuliittivyöhyke. Karttapohja
tulostettu GTK:n verkkokarttasivuilta.
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Tarkempi löytöhistoria

Seuraavassa esitettävä Pikkumammutti-isomushipun löydön kuvaus on koottu Marjut Telilän
kesäkuussa antamien sanomalehtihaastattelujen perusteella täydentäen sitä syksyllä Marjut
Telilän kanssa käydyn keskustelun mukaisesti:

Marjut Telilä näki edellisenä kesänä (vuonna 1997) unta, että perheen tämänhetkiseltä
kaivupaikalta löytyy syksyyn mennessä jotain suurta. Työt oli viime syksynä kuitenkin
keskeytettävä normaalia aikaisemmin, koska laitteet menivät rikki. Kotiin Nokialle lähdettiin
tavanomaisin tuloksin. Silloin Marjut Telilä ajatteli, että eipä se uni toteutunutkaan.
Torstaiaamuna 25. kesäkuuta 1998 Marjut Telilä kuitenkin keräsi käsin vaskooliinsa soraa
siitä, mihin syksyllä jäätiin. Neljännen vaskoolisen verkkosiivilään kolahti saven peittämä
raskas kimpale, ja uni kävi toteen, vaikka hieman myöhässä. “Kimpale oli niin iso, että
haukoin henkeä, kun näin sen. Sitten rupesin kirkumaan ja juoksin kämpille perheeni luo.”
Kaksikyttyräisen porsaan näköinen hippu sai torstaina nimekseen Pikkumammutti. Sen
punnitsemisessa oli alkuun vaikeuksia, koska vaakaan ei löytynyt riittävän suurta vastapainoa.
Lopulta keksittiin käyttää miniatyyri-ouzopulloa. Painoksi mitattiin alustavasti 251 grammaa.
Löytöä juhlittiin Miessijoen kullankaivajayhteisössä koko torstaipäivä ja -ilta.

Hipun fysikaaliset ominaisuudet

Koko: 67 x 46 x 17 mm
Massa: 250,7 g
Tilavuus: 20,45 cm3

Ominaispaino: 12,2 (mittaus Tuula Laine, GTK)

Hipun morfologia (Kuva 2)

Kuva 2.
Pikkumammutti
kultahippu. 
Kuva: Kari A.
Kinnunen.
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Pikkumammutin muodostava primaarikulta on muodoltaan on venäläisten kehittämän
hippuluokittelun mukaan kokkaremainen (cloddy). Pyöristyneenä upakullan kappaleena
tarkasteltuna hippu on puolisärmikäs-puolipyöristynyt (2½) Powersin asteikolla. DiLabion
kanadalaisessa hippuluokittelussa Pikkumammutin muoto on muuttunut paksuhko levy
(modified block).

Magneettiset ominaisuudet 

Hippu oli liian suuri mahtuakseen magneettisen mittauslaitteiston sisälle, joten nämä
mittaukset jäivät tässä vaiheessa tekemättä. Hippujen magneettiset ominaisuudet kertovat
muun muassa niiden epäpuhtauksista ja tietyssä määrin myös itse kullan kiderakenteesta. Ne
eivät kuitenkaan ole varsinaisia tyypittelyn ominaisuuksia eri löytöalueiden tulkintaan kuten
erityisesti kemiallinen koostumus on. 

Kuva-analyysi hipun rakenteista

Tulokset digitaalikuvasta määritettynä koneellisesti ImageTool-ohjelmalla.

Suurin läpimitta: 67 mm
Poikkileikkauksen ääriviivan pituus: 221,69 mm
Pidentyneisyys: 1,51
Pyöreys: 0,57
Feretin läpimitta: 53,28
Kompaktisuus: 0,78
Hipun pinnan primaarikolojen ulottuvuudet: keskim. 4,6 mm, standardipoikkeama 1,4 mm,
vaihteluväli 1,9 - 5,9 mm.
Kolojen sivujen kulmat: keskimäärin 83�, standardipoikkeama 15�. 
Kultasuunnikkaiden pinta-alaosuus hipun pinnalta (Kuva 3) määritettynä: kultaa 27 tilav.% ja
koloja (kuvastaen siis poisrapautuneiden mineraalien osuutta) 73 tilav.%. Tämä mittaustulos
kuvastaa kullan ja muiden mineraalien välisiä määräsuhteita siinä juonimineralisaatiossa, josta
hippu on peräisin. 

Kuva 3. Pikkumammuttikultahipun
pintarakenteelle tunnusomainen
suunnikasgeometria. Kuva-alan leveys 29 mm.
Kolojen pohjassa sedimenttiainesta, jossa erottuu
karkeampia hiekkarakeita. Kuva: Kari A.
Kinnunen.
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Hipun kemiallinen koostumus

Lapin hipuista on saatu viime vuosina runsaasti uutta kemiallista tietoa tarkkojen
mikroanalysaattorimääritysten tuloksena. Varsinkin pienikokoisten hippujen koostumus
näyttäisi olevan verrattain pysyvä kunkin joen osan valtausten kohdalla. Kullakin kultapurolla
on siis omat ominaispiirteensä, mutta yksittäisen hipun, pienen tai ison, jäljittäminen
löytöpaikalleen yksinomaan kemiallisen koostumuksen perusteella ei vielä ole mahdollista.
Ongelmana on osaltaan pitoisuuksien alhaisuus, joten niitä on vaikea määrittää luotettavasti
mikroanalysaattorilla. Usein vain pääkomponentit kuten kulta, hopea, vismutti ja elohopea
kyetään määrittämään riittävällä tarkkuudella. Taulukossa 1 esitetty Pikkumammutin
kemiallinen koostumus on laskettu keskiarvona kuudenkymmenen yksittäisen analyysin
tuloksena.  Kaikkien hipusta tehtyjen analyysien (150 kpl) tulokset on esitetty kuvassa 4. Siitä
ilmenee erotusraja lähinnä alle 0,01 painoprosentin jäävien määritysten suurena lukumääränä
kulloisellakin alkuaineella. 

Menetelmät eivät ole tuhoamattomia luonteeltaan ja lisäksi niillä ei kyetä tarkkaan
tarkastelemaan analysointihetkellä näytteen pintaa. Eli ei kyetä näkemään onko
analysointikohteessa mahdollisesti myös mineraalista kontaminaatiota kuten sulkeumia.
Analyysi ja varsinkin analyysimenetelmän valinta on siis tietyllä tavalla kompromissi
herkkyyden ja näytekontrolloitavuuden välillä.

Tarkempia kemiallisia analyysejä voidaan tehdä esim. sellaisilla analysaattoreilla, jotka
irrottavat näytteen pinnasta lasersäteellä vähäisiä ainesmääriä. Nämä laitteet ovat
raskasmetallien suhteen analysointiherkkyydeltään ppm tasolla. Hippuanalyyseihin on
kuitenkin tiettyjä rajoituksia.

Taulukko 1.  Pikkumammutti kultahipun kemiallinen koostumus
mikroanalysaattorimääritysten perusteella 60 analyysin keskiarvona. Analyysit: Bo Johanson,
GTK. 

Alkuaine Pitoisuus
painoprosentteina

Au 96,24

Ag 3,52

Bi 0,11

Cu 0,09

Hg 0,06

Pb 0,04

Fe, Se, Sb, Te, S alle  määritysrajan
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Kuva 4. Pikkumammutista tehtyjen kaikkien 150 analyysin tulokset esitettynä graafisessa
spektrityyppimuodossa. Pitoisuudet painoprosentteina. Analyysit Bo Johanson, GTK.

Hipun pintarakenteet

Pikkumammutin pinnasta otettiin tutkimuspäivänä asetaattikalvovedokset jäljennökseksi, joita
tutkittiin myöhemmin mikroskoopilla ja luokiteltiin tyyppeihin Kinnusen (1996) laatiman
jaottelun perusteella.

Kallioperässä muotoutuneina piirteinä hipussa havaittiin suurehkoja suunnikasmaisia,
suorareunaisia primaarikoloja (Kuva 3). Niiden reunojen väliset kulmat olivat keskimäärin 83�. 
Nämä kolomaiset rakenteet ilmentävät kultaa kalliossa ympäröineiden mineraalien muotoja.
Nyt nämä mineraalit ovat liuenneet/rapautuneet pois jättäen jäljelle ainoastaan valoksen
todisteeksi olemassaolostaan. Näitä rakenteita visualisoitiin digitaalisen kuvankäsittelyn
avustuksella. Suunnikasrakenteet ovat tämän kuvankäsittelyn perusteella hipun suurrakenne.
Tulkinnan kannalta kulta on voinut saostua tai kiteytyä primaarisena aineksena rakenteisiin tai
sitten se on syrjäytymää alkuperältään. Kuvankäsittelyllä aikaansaadut kuvat osoittivat, että
kulta voi olla itsessään tai syrjäytymänä suunnikasmuotoisina kiteinä. Ennen
suunnikasrakenteet tulkittiin niin, että ne ovat osoitus kultakasaumasta pois liuenneista
mineraaleista kuten karbonaateista. Tämä tulos on uusi joskin sen todistaminen vaatii
lisätutkimuksia muista hipuista.
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Maaperässä syntyneistä mekaanisista piirteistä hipussa esiintyi mikrouurteita, aaltopainaumia,
painaumakoloja ja joitakin yksittäisiä törmäyskuoppia. Maaperässä syntyneistä kemiallisista
muuttumisen piirteistä hipusta löytyi mikrokultakiteitä kolojen pohjilta. 

Ihmisen toiminnasta syntyneet piirteet ovat hipun muutamassa ulokkeessa yleisin
pintakuvioinnin tyyppi. Ne koostuvat tasaisista kiillottumapinnoista ja niitä leikkaavista
terävistä hennonohuista naarmuista. Kiillottumat ovat hipun muillakin pinnoilla tavallinen
pintarakennetyyppi. 

Pikkumammutin pintarakenteet ovat siis Lapin hipuille tyypillisiä. Ainut huomattava seikka on
ihmisen toiminnasta syntyneiden piirteiden osuuden korostuminen. Tämä voi johtua hipun
manuaalisesta käsittelystä tai jostain muusta syystä.

Yhteenveto ja tulkinta

Pikkumammutti on siis kolmanneksi suurin Suomesta kuvattu kultahippu (vrt. Kinnunen
1997). Muodoltaan, pintarakenteiltaan ja kemialliselta koostumukseltaan se on tyypillinen
Lapin kultahippu. Lemmenjoen alueen hippuihin se vertautuu näiltä piirteiltään samoin hyvin.
Miessijoelta on viime vuosina huuhdottu koneellisesti kultaa ainakin yli kymmenen kiloa
kesässä. Materiaalin määrän huomioiden voidaan olettaa, että Pikkumammutti osoittaa jo
melko luotettavasti Lemmenjoen alueen hippujen kokojakauman maksimia. Sama pätee Lapin
muihin kullanhuuhdonta-alueisiin. Näin ollen suunnilleen puolikiloiset jättiläishiput tuntuisivat
muodostavan ääripään Lapin kultahippujen kokojakaumalle. Tämän perusteella Lapin hiput
olisivat noin kymmenen kertaa pienempiä kuin Alaskan kulta-alueiden suurimmat hiput ja
peräti sata kertaa pienempiä kuin Australian vastaavat jättiläishiput.
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