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Johdanto 
 
 
Tässä raportissa kuvataan ensimmäinen maastamme tavattu kullan ja 
kalsedonin sekahippu. Hippu ilmentää suhteellisen alhaisen lämpötilan kullan 
mineralisaatiota. Koska hipulla on ilmeistä merkitystä hippukullan syntytavan 
kannalta, niin aluksi käsitellään yhteenvedon muodossa Lapin kullan 
sekahippuja yleisimmin. Samalla Lapin sekahipuille esitetään uusi luokittelu. 
Raportin pääosassa kuvataan itse sekahippu tarkemmin kuin isomushippuja 
yleensä johtuen näytteen tieteellisestä mielenkiinnosta. 
 
 
Sekahippututkimuksen taustaa 
 
Sekahippuja on pyritty tutkimaan GTK:ssa sitä mukaa kuin niitä on Lapin 
kullanhuuhdonta-alueilta löytynyt. Muualta maastamme niitä ei tiettävästi ole 
tavattu. Pienoismalmilohkareina sekahiput sisältävät runsaasti tietoa kullan 
alkuperäkivilajeista. Ne ovat siten ainutkertaisia tietolähteitä jokikullan 
kulkeutumisen ja alkuperän selvittämisessä.  
 
Varhaisimmat sekahippujen kuvaukset ovat jo 1950-luvulta, mutta tuolloin 
tarkastelut rajoittuivat optisiin mikroskooppihavaintoihin. Nykyaikaiset 
analyysilaitteistot ovat mahdollistaneet sekahippujen tarkemman 
analysoimisen. Malmigeologisen tutkimuksen laajuus maailmalla on 
puolestaan tuottanut runsaasti vertailuaineistoa sekahippujen ilmentämien 
malmityyppien mallintamisen pohjaksi. Sekahippuja voikin nykyään tulkita tätä 
taustaa vasten huomattavasti aiempaa laajemmin. 
 
Sekahippuja on kerätty talteen eniten Lemmenjoen ja Tankavaaran 
kullanhuuhdonta-alueilta. Ivalojoen huuhdonta-alueella ne sitä vastoin ovat 
olleet harvinaisempia. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, että Ivalojoen 
alueella kulta yleisesti on pyöristyneempää eli kuluneempaa kuin 
Lemmenjoen ja varsinkin Tankavaaran alueella. Kultakappaleiden kuluessa 
niistä irtoavat muuta mineraaliainekset jo varhaisessa vaiheessa ja 
epäpuhtaiden sekahippujen osuus vastaavasti pienenee.  
 
Yhteensä Lapista on tähän mennessä tutkittu noin 90 kpl sekahippuja vuosina 
1955-2003. Hippuja on pyritty tutkimaan sitä mukaa kuin niitä on löytynyt. 
Varhaisimmat 1950-luvun tutkimukset tosin raportoitiin vasta kaksi 
vuosikymmentä myöhemmin (Ervamaa 1975). Tunnetuin sekahippu lienee 
pienen malmilohkareen kokoinen (187 g) Virtasen sekahippu, joka löytyi 
Tankavaaran huuhdonta-alueelta 1950 (Kinnunen 2000). 
 
Lemmenjoen ja Tankavaaran alueiden sekahippujen yleisimmät tyypit ovat 
kulta + kvartsi ja kulta + raudan oksidit (hematiitti, magnetiitti ja 
rapautumisessa myöhemmin muodostunut limoniitti). Näiden tyyppien lisäksi 
yleinen sekahippu on moreeniaineksen ja kullan yhteen iskostunut 
sekamuoto. Se on kuitenkin selvästi jo pyöristyneen hipun ympärille 
saostunutta ainesta ja geneettisesti sekundaarista tyyppiä.  
 



 4 

 
Lapin sekahippujen luokittelu 
 
Lapin sekahipuille esitetään tässä raportissa seuraava geneettinen luokittelu. 
Tutkitut hiput voidaan luokitella kahteen päätyyppiin, jotka ovat primaarinen 
kalliokultatyyppi ja sekundaarinen iskos- tai valssautumistyyppi.  
  
 
Primaarinen kalliokultatyyppi  
 
Tyypillisin Lapin kullan sekahippu on kultapitoinen juonikvartsi. Juonikvartsin 
tyyppi ja kiteytymistapa on yleensä niistä tulkittavissa. Eräissä 
juonikvartsisekahipuissa on tavattu kvartsin sulkeumina karbonaattia. 
Varsinaisia kullan ja karbonaatin sekahippuja ei kuitenkaan ole löydetty. 
Kultahipuissa yleiset kolot on tavallisesti tulkittu syntyneiksi 
karbonaattikiteiden liukenemisen tuloksena, mutta tästä ei ole vielä pitäviä 
todisteita. 
 
Seuraavaksi yleisimpiä ovat magnetiitti- tai hematiittihiput, joissa on pirotteena 
kultaa. Erittäin harvinaisia ovat varsinaiset kivilajisekahiput kuten 
epidoottipitoiset kvartsikivet ja tässä raportissa kuvattava kalsedonin ja kullan 
muodostama sekahippu. Mahdollisesti tällaiset sekahiput ovat todellisuudessa 
yleisempiä. Mutta kun kultaa on vain vähän joukossa, niin niiden ominaispaino 
ei eroa riittävästi tavanomaisista alueen kivilajeista. Niinpä ne helposti 
kulkeutuvat rännityksessä rihlojen yli. 
 
 
Sekundaarinen iskostyyppi  
 
Pyöristyneen hipun pintaan limoniitilla kiinnittynyt eli iskostunut detritaalinen 
aines on Lapissa varsin tavallinen sekahipun tyyppi. Se  voidaan tulkita 
virheellisesti osoitukseksi kullan sekundaarisesta saostumisesta. Pintahieestä 
havaitaan että kysymyksessä todellisuudessa on hipun pintaan kiinnittynyt 
sekundaarinen aines eikä kullan saostumisen aikainen materiaali. 
 
 
Sekundaarinen valssautumistyyppi 
 
Valssautumisella muotoutuneet sekahiput ovat usein hankalia tunnistettavia. 
Moreenissa ja jokisorassa kullan helposti deformoituvaan pintaan takertuu 
detritaalisia pyöristyneitä tai särmikkäitä mineraalirakeita, kuten kvartsia ja 
granaattia. Niiden ympärille on voinut muovautua reunukseksi kultaistutus. 
Tällaiset rakeet tunnistaa yleensä pyöristyneestä muodostaan ja sijainnistaan 
kullan pintaosissa. Pienemmät varsin ohuet kultahiput voivat taipua yhteen 
pinkaksi, jolloin sekundaarista sedimenttiaineista saattaa jäädä sulkeuksiin 
jopa hipun sisäosiin. Näistä syistä kirjallisuudessa olevat vanhat kulta-
analyysit, jotka on tehty isohkosta määrästä pienehköjä kultahippuja, ovat 
epäluotettavia itse kullan lejeerinkisen kemiallisen koostumuksen 
selvittämiseen. Samoin on sulkeumahavaintojen laita. 
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Alhosen sekahippu 
 
Tässä raportissa kuvataan ensimmäinen Lapista tavattu kullan ja kalsedonin 
muodostama sekahippu. Kultaseppä Aarne Alhonen lähetti tämän sekahipun 
keväällä 2002 GTK:hon tutkittavaksi. Hipun ainutlaatuisuuden takia se 
tutkittiin tarkoilla analyysimenetelmillä. Tämä vaati pintahieen valmistamista ja 
samalla hipun osittaista tuhoamista. Aarne Alhonen antoi tähän luvan. 
 
 
Tutkimusmenetelmät 
 
Sekahipun tutkimukseen käytettiin seuraavia laitteita: SEM-EDS, 
mikroanalysaattori, polarisaatiomikroskooppi, stereomikroskooppi, 
petrofysikaaliset mittauslaitteistot, digitaalikuvantamisen välineet 
(kotilaitteisto), kuva-analyysiohjelmat ImageJ ja Image Tool ja erillinen 
fraktaalianalyysiohjelma. Kemialliset analyysit teki Bo Johanson. SEM 
analyysien luotettava määritysraja oli 0,X paino% ja 
mikroanalysaattorimääritysten 0,0X paino% (vrt. Kuisma-Kursula 2000). 
Ominaispainon määrityksen teki Tuula Laine. Muut määritykset ja analyysit 
teki kirjoittaja. 
 
 

 
Kuva 1.  Alhosen sekahipun löytöpaikka (nuoli).                                                                              

Kuva: GTK:n Active Map explorer. 

 
 
 
Löytöpaikka 
 
Aarne Alhosen Kultasafiiri-kaivospiiri (4379/1a) Puskuojalla Lemmenjoen 
alueella (Kuva 1). Peruskartta 3812 07, koordinaatit X 7617,5, Y 447,0, 
korkeus merenpinnasta noin 370 m.  
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Hipun ulkoinen kuvaus 
 
Koko: 12,9 mm x 7,5 mm x 6,1 mm 
Kuvat: 2, 3, 4, ja 5. Kuvissa hippu on kuvattu neljästä eri kulmasta niin että 
pituusakseli on kaikissa kuvissa suunnilleen kuvatason suunnassa. 
Paino: 1,32 g 
Ominaispaino (keskiarvo): 6,73 
Muoto: Kokonaisuutena hippu on ollut alunperin kultapitoisen kalsedonikiven 
heikosti suunniskasmainen murtokappale ennen pyöristymistä. Hipun pinnalla 
kulta on kokkaremaista tyyppiä (Bermanin luokittelu). 
Pyöristyneisyys: Vaihtelee kalsedoni ja toisaalta kulta-alueiden osalta. Tästä 
syystä ne määritettiin erikseen. Kulta on hyvin pyöristynyttä (Bermanin 
kultahippuasteikko). Kalsedoni on melko pyöristynyttä 4 luokkaan kuuluvaa 
(Powersin detritaalisten mineraalirakeiden asteikko). 
Sirkulaarisuus: 0,448 määritettynä kaavalla 4pii(pinta-ala/ympärys2) 
Fraktaalidimensio: 1,14 + 0,1044 ja 1,17 + 0,1124 (määritetty kahdesta 
suunnasta kuva-analyysillä hipun profiilista käyttäen Kindratenkon 
laatikkolasku-algoritmiä) 
Väri: Kalsedoni on harmaan punaista (Munsell 10 R 4/2) ja kulta hipun 
pinnassa tumman kellertävän oranssia (Munsell 10 YR 6/6)  
 
 
 

 
Kuva 2.  Alhosen sekahippu. Kulta on osittain painautunut kalsedonialueiden päälle. Koloissa 
harmaata saviainesta. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Kuva 3.  Alhosen sekahippu. Kultapitoisimmalla puolella kullan ulokkeet ovat taipuneet ja 
pyöristyneet. Kalsedonin ja kullan mekaaniset ominaisuudet ovat osaltaan vaikuttaneet hipun 
nykyiseen muotoon. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 

 
Kuva 4.  Alhosen sekahippu. Hipulla on tältä sivulta katsottuna hieman suunnikasmainen muoto. 
Se ilmeisesti aiheutuu kultapitoisen juonen myöhemmästä rakoilusta. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Kuva 5.  Alhosen sekahippu. Pintarakenteet eroavat kalsedoni- ja kultapinnoilla. Esimerkiksi 
mikrouurteet puuttuvat kalsedonialueista, jotka ovat kemiallisesti syöpyneet mekaanisen 
kulumisen jälkeen. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
Mineraalikoostumus ja rakenne 
 
Kulta ja kalsedoni muodostavat sekahipun (Kuva 6). Kullan ja kalsedonin 
osuus hipun eri osissa vaihtelee rajusti. Mineraalikoostumus tutkittiin 
pintahieestä, joka on valmistettu hipun kalsedonipitoisemmasta osasta. Tästä 
syystä kullan prosentuaalinen osuus on pienempi kuin mitä ominaispaino 
kullan osuudesta hipussa kokonaisuudessaan ilmentää. Tilavuusprosentteina 
hipun mineraalikoostumus on pintahieen edustamassa kohdassa seuraava: 
 
kalsedoni  99,3 % 
kulta     0,7 %  
 
Mineraalikoostumus on määritetty kuva-analyysillä kuudesta eri kohdasta 
pintahiettä. Luvuissa on esitetty keskiarvo kuudesta mittausalueesta. Kullan 
osuus vaihteli jo tässä leikkeessä laajasti 0,1 ja 1,6 % rajoissa. Tämä aiheutui 
suurimmista kultarakeista ja niiden satunnaisesta osumisesta tiettyyn 
digitaalikuvan mittausalueeseen.  
 
Muita mineraaleja hipun sisäosista ei kyetty löytämään. Kalsedonin rakenteet 
kuitenkin ilmentävät sen syrjäyttäneen joitakin mineraaleja joskaan rakenteet 
eivät ilmennä, että kalsedonialueet kokonaisuudessaan olisivat syrjäytymällä 
syntyneitä.  
 
 



 9 

 
Kuva 6.  Alhosen sekahipun rakenne kuvattuna pintahieestä vinovalaistuksella. Kultarakeet 
erottuvat mustina pinnassa ja syvemmältä kalsedonista keltaisina rakeina. Kultarakeet eivät 
sijaitse mikrohalkeamissa kuten kultakvartsisekahipuissa. Petrograafisesti kulta on kiteytynyt 
yhdessä kalsedonin kanssa. Kuva-alan leveys 5 mm.  Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 

 
Kuva 7.  Alhosen sekahipussa kulta esiintyy kalsedonissa välimuotoisina rakeina. Kalsedonilla on 
paikoin kehämäinen konsentrinen akaattia muistuttava rakenne. Kuva-alan leveys 2 mm. Kuva: 
Kari A. Kinnunen. 
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Hipun pinnan koloissa on saviainesta ja detritaalisia granaattirakeita. Kulta on 
mekaanisesti levinnyt hipun pintaan. Kuva-analyysi antaa hipun pinnalta 
kullan pinta-alan osuudeksi eri paikoissa vaihtelevia määriä 6 – 30 %. Ilmiö on 
sekahipuissa tyypillinen. Hipun pinnassa kultarakeet litistyvät laajaksi 
silaukseksi, tavallaan luonnon aikaansaamaksi kultaukseksi. 
 
Kalsedoninen silika muodostaa kudelmarakennetta. Yksittäiset 
kalsedonirakeet ovat muodoltaan vääntyneitä ja optisesti deformoituneita 
soikioita. Niiden pituus vaihtelee välillä 0,01-0,07 mm. Keskimääräinen pituus 
on 0,03 mm. Kalsedonimassalla on munuaismainen akaattimainen 
haamurakenne. Kultarakeet sijoittuvat paikoin näiden akaattirakenteiden 
mukaan. Tämä osoittaa kullan kiteytyneen yhtä aikaa kalsedonin kanssa. 
Tällä perusteella se ei ole tulkittavissa syrjäytymäjäänteeksi jostain 
varhaisemmasta kivilajista.  
 
Kulta esiintyy kalsedonissa välimuotoisina rakeina (Kuva 7). Rakeissa on siis 
paikoin myös kullan omia kidepintoja havaittavissa. Kultarakeiden pituus 
vaihtelee rajoissa 0,4 – 0,002 mm (ja mahdollisesti tätäkin pienemmäksi mutta 
ne jäävät optisen mikroskoopin erotuskyvyn ulkopuolella). Keskimääräinen 
kultarakeiden läpimitta on noin 0,06 mm.  
 
Kalsedonialueiden kultarakeiden fraktaalidimensiot vaihtelevat seuraavissa 
rajoissa: 1,19 + 0,1312 … 1,30 + 0,0997 (5 raetta analysoitu pintahieestä 
otetuista digitaalikuvista Kindratenkon laatikkomenetelmän algoritmilla). 
Määritystulokset osoittavat kultarakeiden muodon noudattavan 
fraktaalijakaumaa. Niiden muodon erityispiirteet ovat siis riippumattomia 
mittakaavasta. 
 
 
Kemiallinen koostumus  
 
SEM-Edax analytiikalla saatiin kullan (Au 100%) ja kalsedonin (SiO2 100%) 
koostumukseksi laitteen herkkyydellä pelkästään täysin puhtaat faasit. SEM 
analytiikan herkkyys ei riitä tarkempaan kemismin määritykseen. Tästä syystä 
hippu jouduttiin sahaamaan ja siitä teettiin pintahie elektronimikroanalyysiä 
varten.  
 
Elektronimikroanalyysit teki Bo Johanson GTK:n laitteistolla. Sekahipun 
sisältämistä kultarakeista tehtiin yhteensä 30 kpl kemiallisia analyysejä ja 
kalsedonista 175 kpl. Kaikki analyysit on esitetty logaritmisella asteikolla 
graafisessa muodossa. Niistä on myös kummastakin esitetty yksi edustavaksi 
katsottu yksittäispisteen analyysi. Analyyseistä havaitaan, että 
mikroanalysaattorin herkkyys liikkuu useimmille raskaammillekin alkuaineille 
noin 0,X tasolla. Tätä pienemmistä pitoisuuksista voidaan tehdä vain 
summittaisia arvioita. Analyysitarkkuuden ja näytteen sisältämien 
hivenalkuaineiden välisestä suhteesta saa arvioita ainoastaan tämän 
tapaisella tilastollisella tarkastelulla. On huomattava, että yksinkertaisten 
keskiarvojen laskeminen summaa yhteen kummatkin muuttujat, jolloin ei 
voida arvioida näytteen todellista hivenaineiden vaihtelua.  
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Kultarakeet 
 
Tyypillinen sekahipun kultarakeiden yksittäinen analyysi on seuraava 
painoprosentteina ilmaistuna (anal. Bo Johanson, GTK): 
 
Au 90,61, Ag 8,00, Bi 0,29, Cu 0,08, Hg 0,02, Fe 0,00, Pb 0,11, S 0,01, Sb 
0,03, Se 0,00, Te 0,00, yht. 99,16 p%. 
 
Yksittäisten kemiallisten analyysien tulkinta ja kaikkien analyysien tilastollinen 
tarkastelu (yht. 30 kpl) osoittavat, että sekahipun metallirakeissa kullan, 
hopean, kuparin, elohopean ja rikin pitoisuudet ovat varsin pysyvät (vähäinen 
hajonta). Nämä alkuaineet näyttäisivät siten muodostavan yhtenäisen 
lejeeringin.  
 
Raudan, vismutin, lyijyn, antimonin, seleenin ja telluurin pitoisuudet 
puolestaan osoittavat melkoista hajontaa. Tämä voi selittyä kahdella seikalla, 
joiden välillä käytettävällä aineistolla ei voida tehdä valintaa. Ne voivat johtua 
kohdista, joissa lejeerinki on koostumukseltaan kullan pääaineksesta 
poikkeavaa, tai ne voivat johtua analyysilaitteiston omasta sisäisestä 
vaihtelusta. Joka tapauksessa ne osoittavat, että keskiarvojen esittäminen ei 
ole mielekästä.   
 
 
 

Kullan kemiallinen koostumus
analyysikohtia 30 kpl
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Kalsedonialueet 
 
Tyypillinen sekahipun kalsedoniaineksen yksittäinen analyysi on seuraava 
painoprosentteina ilmaistuna (anal. Bo Johanson, GTK): 
 
SiO2 97,68, TiO2 0,08, Al2O3 0,00, Cr2O3 0,00, FeO 0,36, MnO 0,00, Na2O 
0,00, MgO 0,03, CaO 0,00, K2O 0,04, BaO 0,00, NiO 0,05, ZnO 0,06, F 0,00, 
Cl 0,00, yht. 98,30 p%. 
 
Kaikkien analyysien (yht. 175 kpl) tulkinta osoittaa, että kalsedoniaineksessa 
on muutamassa kohdassa runsaammin rautaa (FeO 3,99 p%) ja kaliumia 
(K2O 1,22 p%). Rauta ja kalium ovat tärkeimmät hivenalkuaineet, mutta niiden 
keskimääräinen pitoisuus jää kumminkin 0,X tasolle. Muiden analysoitujen 
alkuaineiden pitoisuudet jäävät analyysiherkkyyden rajoille. Huomattavaa 
kuitenkin on alumiinin, titaanin ja zirkoniumin vähäinen määrä verrattuna 
rapautumisvyöhykkeiden silikakomponentteihin. Tämä osoittaa kalsedonin 
saostuneen suoraan tai syrjäytymällä hydrotermaalisista liuoksista.  
 
 
 
 

Kalsedonin kemiallinen koostumus
175 kpl
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Kivilaji 
 
Kivilajiltaan sekahippu on joko jasperoidia tai kalsedonikiveä. Niiden 
tunnistamiseen tarvitaan mineraalikoostumuksen ohella arvioita kivilajin 
syntytavasta eli tulkintaa. 
 
Jasperoidi termiä on yleensä käytetty jaspismaisen punertavista 
silisifoituneista kivilajeista. Termiä on ensin käytetty Pohjois-Amerikan Carlin-
tyypin kultamalmeihin liittyvistä kivilajeista. Lapissa jasperoideiksi tulkittavat 
kalsedoniset silikakivet ovat yleisiä irtokivinä mm. Tankavaaran alueella ja  
Muoniossa. Tästä tyypistä on käytetty myös nimitystä Lapin ruskea jaspis. 
Tällaista materiaalia on käytetty Pohjois-Suomessa kivikaudella piikiven 
korvikkeena (Kinnunen ym. 1985), mikä ilmentää osaltaan materiaalin 
yleisyyttä paikallisissa sedimenteissä. Kalsedonikivet puolestaan ovat yleensä 
suoraan saostumalla syntyneitä. 
 
 
Malmityyppi 
 
Kalsedonin ja kullan yhteisesiintymistä on raportoitu ainakin kahdesta 
kultaesiintymästä: Pilbara läntisessä Australiassa (Huston ym. 2000) ja 
Bohemian kaivosalueelta Oregonista (Schieber & Katsura 1986). Kummatkin 
esiintymät ovat epitermisiä ja kullan hopeapitoisuus on niissä korkeampi kuin 
tässä raportissa kuvatulla Alhosen sekahipulla. Teoriassa  kalsedonin ja 
kullan muodostaman sekahipun syntytapaa voi mallintaa ainakin seuraavilla 
kahdella tavalla. 
 
1. Syrjäytymällä silisifoitunut  eli jasperoidi. Termin on määritellyt Lovering 
(1972), jonka mukaan massiivista silikakiveä on muodostunut monella eri 
mekanismilla. Jasperoidit ovat erityisen tyypillisiä Carlin-tyypin 
kultamineralisaatioille (Fournier 1985), jotka yleensä ovat syrjäytymällä 
silisifoituneita kalkkikiviä geologisesti nuorehkoissa, prekambria 
myöhemmissä muodostumissa. Jasperoidit voivat olla hydrotermisesti 
muuttumalla syntyneitä tai supergeenisia muuttumistuloksia eli silkreettejä. 
Vuotson ja Muonion alueen irtokivinä esiintyvät jasperoidit on aiemmin tulkittu 
silkreeteiksi (s. 24-25 Kinnunen ym. 1985). Alhosen sekahipun kalsedonin 
kemiallisen koostumuksen osoittaman vähäinen alumiinin, titaanin ja 
zirkoniumin määrä toisaalta viittaa vahvasti siihen, että kalsedoni tässä 
hipussa ei olisi silkreettistä synnyltään. 
 
2. Primaarisaostuma. Kysymyksessä olisi tällöin Bonanza-tyypin 
mineralisaatiosta (ks. Romberger 1992) kulkeutunut kappale. Bonanza-
malmioissa saattaa olla kultaa kymmeniä grammoja tonnissa, mutta ne ovat 
hyvin pienialaisia. Tällaista tyyppiä tavataan myös arkeeisissa esiintymissä 
(Hagemann ym. 1994). Edellytykset tällaisen kullan erityisen rikkaan 
keskittymän synnylle ovat pitkään fluidien virtaukselle avoimena pysynyt 
rakoverkosto ja fysikokemialliset gradientit, jotka ovat mahdollistaneet kullan 
saostumisen (Romberger 1992). Lämpötilan putoamista pidetään tärkeimpänä 
selittävänä tekijänä silika-aineksien saostumiselle (Fournier 1985). Tämän 
tyyppisissä mineralisaatioissa kvartsityyppi ilmentää ensi sijassa 
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syntysyvyyttä: syvimmällä muodostuu massiivista juonikvartsia, 
keskisyvyydellä kampakvartsia ja kaikkein lähimpänä pintaa kalsedonista 
kvartsia ja opaalimaisia saostumia (Vearncombe 1993). Jos Alhosen 
sekahippu on peräisin bonanza-tyypin mineralisaatiosta, se on siten syntynyt 
varsin lähellä pintaa. Kallioperän rakenteelliset seikat ovat olleet 
mineralisaatioita paikallistavia tekijöitä. Mekanismiltaan malminmuodostus 
olisi kuitenkin ollut samankaltaista kuin pirotemalmeissa. 
 
Kullan saostuminen kalsedoniparageneesissa voi olla tapahtunut 
pyöreähköinä kolloidisina partikkeleina (ks. Saunders 1994) eikä 
kultakompleksien yhdisteistä kuten mesotermisissä kultakvartsijuonissa. 
Kultapitoisten sulfidien hajoamisessa vapautunut kulta muodostaa 
submikroskooppisia (0,1 – 0,001 mikrometrin) pisaramaisia partikkeleita 
Palazhenkon ym. (2003) havaintojen mukaan. Tämä mekanismi selittäisi 
kullan rikastumisen tiettyihin paikkoihin pienemmästä fluidimäärästä kuin mikä 
olisi edellytyksenä kultakompleksiyhdisteiden tapauksessa. On myös 
mahdollista, että kalsedonimassa saostuessaan on ollut opaalityyppistä 
amorfista silikaa ja sekin täten kolloidaalimekanismilla saostunutta.  
 
Nämä vielä varsin hypoteettiset malli voisivat kyetä selittämään kullan 
bonanza-tyyppistä rikastumista. Kullan vähäinen liukeneminen fluidiin 
yhdisteinä ja sen edellyttämä erittäin suuri fluidin määrä hippukokoisten 
kultakappaleiden muodostumiseksi on muuten erittäin vaikeaa selittää.   
 
 
Muut havainnot ruskeasta kalsedonista Lapissa 
 
Oiva Varjos on löytänyt Hirvasselän kultamineralisaatiosta 
kvartsihematiittinäytteen, jossa on uruguay-tyypin akaattia. Tämä akaati-
tyyppi on kalsedonia, jossa osassa akaattia on suorat vyöhykkeet. Ne 
osoittavat vesivaakamaisesti silloisten vesitäytteisten onkaloiden 
vaakasuuntaa (Kuva 8). Hirvasselän suurimman akaattiontelon läpimitta on 13 
mm. Kysymyksessä eivät siis ole mikroskooppiset silikatäyttymät. 
 

 
Kuva 8.  Hirvasselän esiintymässä tavattua akaattirakenteista kalsedonitäyttymää. Ontelon 
läpimitta 12 mm. Löytäjä: Oiva Varjos. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Vuotson ja Tankavaaran alueelta tunnetaan jo GTK:n silloisen maalajiosaston 
johtajan Esa Hyypän kultatutkimuksista lohkareita ja irtokiviä, jotka koostuvat 
jasperoidiksi tulkitusta kalsedonista ja mikrokvartsista (Kuva 9). 
Samankaltaista ainesta on löydetty myöhemmin samalta alueelta runsaasti, ja 
niitä on hyödynnetty korumateriaalina.  
 
 
 

 
Kuva 9.  Esa Hyypän 1950-luvun kultatutkimuksissa Vuotson alueelta löydetty kalsedonilohkare.  
Kalsedonien kalliolähteitä ei tuolloin vielä tavoitettu. Kalsedonilla on mikropallomainen rakenne 
ja lohkareen pinta on voimakkaasti syöpynyt. Lohkareen läpimitta 9,6 cm. Kuva: Kari A. 
Kinnunen. 

 
Samankaltaista ruskehtavaa jasperoidia on lähetetty kansannäytteinä 
Muonion seudun sorakuopista. Tämän kaltainen materiaali on yleinen laajalla 
alueella Lapissa irtokivinä. Kyseinen materiaali on ollut tunnettu jo 
kivikaudella. Kemijärven Neitilän kivikautiselta asuinpaikalta on nimittäin 
tavattu jasperoidi-iskoksia (Kinnunen ym. 1985). Kivikaudella sitä on käytetty 
kalliin tuontipiikiven korvikkeena työkalujen ja nuolenkärkien valmistukseen. 
 
Miessiltä on kuvattu sekahippu, jossa on jasperoidista ainesta tavallisen 
kvartsin ohella (Kinnunen 1991). Kalsedonin ja kullan muodostaman 
sekahipun voi helposti sekoittaa jokisorissa tavanomaiseen granaattiin, jonka 
pintaan on mekaanisesti takertunut kultaa. Tämä voisi osaltaan selittää 
tällaisten sekahippulöytöjen harvinaisuutta. Samoin tällaisten hippujen hyvin 
alhainen ominaispaino kultaan verrattuna aiheuttaa sen, että niitä ei löydetä 
kuin poikkeustapauksissa tavanomaisessa rännityksessä. 
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Yhteenveto Lemmenjoen alueen sekahippuaineistosta 
 
Puskuojan kultahipuista on tarkkoja kemiallisia analyysejä vain Iivari 
kultahipusta (Kinnunen ym. 1996). Iivarin kullan kemiallinen koostumus eroaa 
Alhosen sekahipun kullan koostumuksesta merkittävästi. Sitä vastoin 
läheiseltä Ruittuojalta Pekka Huhdan näytteistä analysoidut pienet kultahiput 
ovat kemialliselta koostumukseltaan lähes samankaltaisia Alhosen sekahipun 
kultarakeiden kanssa. Myös Ruittuojan kultahippujen analyysit on tehnyt Bo 
Johanson. Tuloksia ei ole julkaistu. Ruittuoja sijaitsee jäänkuljetussuunnassa 
noin 2,5 km koilliseen Kultasafiiri kaivospiiriltä, josta tässä kuvattu Alhosen 
sekahippu on löytynyt.  
 
Lemmenjoen alueen Puskuojalta on tähän mennessä tutkittu ja raportoitu 8 
kpl sekahippuja. Niiden mineraalikoostumus on seuraavanlainen: 
 
 
 
MINERAALIKOOSTUMUS KPL % VIITE 

 
Kvartsi + kulta 3 38 Kinnunen 1995 
Kulta + limoniitiksi muuttunut 
magnetiitti 

3 38 E. Savolaisen pintahieet, 
Ervamaa 1975 

Kulta + magnetiitti 1 12 E. Savolaisen pintahie, 
Ervamaa 1975 

Kalsedoni + kulta 1 12 tämä raportti 
Yhteensä 8 100  
 
 
 
Tulokset ilmentävät upakullan lähteiksi juonet, joiden mineraalit ovat olleet 
ainakin kvartsi, magnetiitti ja kalsedoni. Kalsedonin ja kullan yhtäaikainen 
kiteytyminen tai kolloidaalinen saostuminen osoittaa juonien 
kiteytymislämpötilan ja samalla syntysyvyyden verraten pieneksi. Kvartsin 
raekoko vaihteli aiemmin tutkituissa Puskuojan kvartsikultasekahipuissa 
laajasti 1-12 mm (Kinnunen 1995). Kalsedonisekahipussa kuituisen kvartsin 
raekoko on pienimmilllään vain muutamia mikrometrejä ja mahdollisesti se on 
ollut alkuaan lähes amorfista opaalia ja iättynyt kalsedoniksi. Kaikki nämä 
seikat viittaavat siihen seikkaan, että kultaa on saostunut maankuoressa 
myös varsin lähellä pintaa. Jos näin on niin kulta voisi olla saostunut varsin 
myöhäisenä ajankohtana ehkä paleotsooisella kaudella ainakin näiden 
hippujen ilmentämän kullan osalta. 
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