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Johdanto 
 
GTK:ssa on viime vuosina peritty dokumentoimaan suurimpien maastamme 
löytyneiden kultahippujen tiedot. Mahdollisuuksien rajoissa niitä on myös pyritty 
tutkimaan nykymenetelmillä hippuja vahdingoittamatta. Tiedot on taltioitu 
raporttimuotoon kuvineen GTK:n keskusarkistoon. Nykyään raportit on myös samalla 
muunnettu digitaaliseen muotoon kuvineen. Useimmista hipuista on myös saatu 
löytäjiltä lupa jäljennösten teettämiseeen GTK:n eri aluetoimistoissa näytteillä oleviin 
hippukokoelmiin. Isomushippujen jäljennösten teettämisestä kokoelmiin on vastannut 
GTK:n Kivimuseon hoitaja Pentti Karhunen. Hippujen kemiallista koostumusta on 
määrittänyt GTK:n mikroanalyysilaboratorion johtaja Bo Johanson. Isomushippujen 
tutkimustietojen kokoamisesta ja raporttien kirjoittamisesta tulkintoineen on vastannut 
kirjoittaja, Kari A. Kinnunen. Isomushippuihin on kehitetty GTK:ssa 
laboratoriomenetelmiä, jotka eivät tuhoa arvokasta materiaalia. Menetelmiä on 
selostettu julkaisuissa Kinnunen (1996) ja Kinnunen ym. (1997). Isojen hippujen 
tietojen taltiointi on tärkeää kultahistorian ja paikallisen Lapin geologian 
selvittämisen kannalta, mutta myös se on tärkeää koska hiput ovat Lapissa erityisen 
arvokkaita mineraalinäytteitä ja keräilykohteita. Houkutus niiden väärentämiseen 
löytöpaikan tai materiaalin laadun suhteen on korkea (Kinnunen 1997b, 2000, 2003). 
 
 
Hipun nimi 
 
Hipusta on käytetty jo ensimmäisistä lehtijutuista lähtien nimitystä Tähtihippu. Se on 
yhdistelmä Telilöiden ja Kankaiden koirien nimistä, jotka ovat Hippu ja Tähti. 
Kaivajat päättivät alkusyksystä asiasta käytyjen keskustelujen jälkeen jatkaa tämän 
nimen käyttämistä. Muita ehdotuksia hipun nimeksi ovat olleet Isomus, Ollila ja 
Miessi 282 g. Ne kuitenkaan eivät ole saaneet laajempaa kannatusta. Hipusta tullaan 
siis käyttämään nimeä Tähtihippu.    
 
 
Löytöaika ja -paikka  
 
Hippu löytyi 15. heinäkuuta 2004, noin kello 16. Löytöpaikka oli Lemmenjoen alueen 
Miessijoen kaivospiiri Miessin kulta 4096. Koordinaatit ovat pohjoinen 7624443,1 m 
ja itäinen 3447163,1 m. Lauri Ollilalla on osuus Miessin kulta 4096 kaivospiiristä. 
Hippu löytyi Lauri ja Eeva Ollilan vanhalta valtaukselta, joka nykyään heillä osana 
kyseistä yhteistä kaivospiiriä. Kaivospiiri kokonaisuudessaan on rekisterissä Martti 
Rapelin nimellä. Se on siis muodostettu vanhoja valtauksia yhdistämällä. 
 
 
Löytäjät 
 
Yhden löytäjän nimeäminen hipulle on vaikea ja epäoikeudenmukainen tehtävä. Tämä 
johtuu siitä, että kullankaivuu on useimmiten yhteistyötä. Erakkokaivajia on nykyään 
todella harvassa. Hipun löytöön ovat siten vaikuttaneet kaivinkoneenkäyttäjä, 
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ränninhuoltaja, valtauksen tai kaivospiirin omistaja, ja jopa kaikkien vaimot ja muut 
taustavoimat. Löytäjän nimeäminen on usein monen kiistan ja neuvottelun lopputulos. 
 
Tämänkin hipun löytymiseen edesauttoivat siten monet henkilöt. Lauri Ollila omisti 
kaivospiirin ja pestasi Juhani Kankaan kaivuutöihin. Kankaan apuna ja tukena 
puolestaan toimi kaivinkoneella Risto Telilä.  
 
 
Tarkempi löytöhistoria 
 
Tässä selostettava löytöhistoria pohjautuu YLE Kemijärven television 
raakanauhoitukseen. Siinä on haastateltu löytöä seuranneena päivänä kaikkia löytöön 
osallistuneita.  
 
Hippu löytyi 15. heinäkuuta 2004 noin kello 16. Juhani Kangas pehmitti rautakangella 
rännin rihlojen väliä. Rännin alkupäästä löytyi suuri kultaa muistuttava kappale. 
Kangas pohti muistikuvansa mukaan, että hän aluksi oletti kappaleen olevan vain 
kultaa muistuttavaa kiveä. Hän pyysi vieressä seisoneen Risto Telilän sitä katsomaan. 
Telilä totesi Kankaalle, että hänen mielestään se todella on kultaa. Tämän jälkeen 
Annikki ja Marjut vaimot pyydettiin paikalle. Kaivospiirin omistaja Lauri Ollila 
käytiin herättämässä päiväuniltaan. Ollila saapui rännille yhdessä Eeva vaimonsa 
kanssa. Juhani Kangas totesi myöhemmin, että kunnia hipun löytymisestä kuuluu 
kaikille kolmelle perheelle vaimot mukaan lukien.  
 
 
 
Hipun ominaisuudet 
 
 
Paino: 282,60 g  
 
 
Tilavuus: 18,32 cm3 
 
 
Ominaispaino: 15,427 (mittaus Markku Kääriä, GTK) 
 
 
Koko: 67 x 49 x 19 mm (Kuvat 1 – 4) 
 
 
Väri: tumman kellertävän oranssi, 10 YR 6/6, Munsellin asteikolla.  
 



 4 

 
Kuva 1.  Tähtihippu on muodoltaan litteä, levymäinen ja sen pintaa peittävät geometriset kolot. 
Hipun uloimmat kohdat ovat mekaanisesti kuluneet. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
 

 
Kuva 2.  Tähtihipun toinen laakea pinta. Hipun laita on tasainen ja hippu koostuu kahdesta 
suunnikasmaisesta  osasta. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Kuva 3.  Tähtihipun sivupinta. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 

 
Kuva 4.  Tähtihipun toinen sivupinta. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
 
Muoto: 
 
DiLabion (1991) esittämässä luokittelussa hippu sijoittuu luokkaan muuntunut 
(modified), sillä hipun lähes kaikki primaarit muodot ovat hajonneet, mutta kuitenkin 
ne on vielä tunnistettavissa. Bermanin (1998) julkaisemassa morfologisessa 
luokittelussa hippu puolestaan on levymäinen, puolipyöristynyt upakultatyypin hippu 
(Kuvat 1 – 4).  
 
 
Muodon fraktaalianalyysi: 
 
Partikkelin muotoa voi kuvata yhdellä luvulla, kun sen profiilista tehdään 
fraktaalianalyysi (Kuva 5). Tätä uusinta muodon määritysmenetelmää käytettiin 
ensinnä Tapio hipun tutkimuksessa. Detritaalisissa partikkeleissa ilmoitetaan yleensä 
erikseen kokonaismuodon ja pintarakenteen fraktaaliarvot. Samaa menettelyä 
sovellettiin myös Tapio-hipun tapauksessa. 
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Hipun kokonaismuodon fraktaaliarvo on 1,25 ∀ 0,119 ja hipun pintarakenteen 
fraktaaliarvo 1,06 ∀ 0,0219. Arvot osoittavat, että hipun pintarakenne on tasaisempi 
eli pyöristyneempi kokonaismuotoon verrattuna. Tämähän ilmeni myös hipun 
makroskooppisessa tarkastelussa, jossa havaittiin hipun kulmien ja ulokkeiden olevan 
koloja enemmän pyöristyneitä. Toisaalta sekä kokonaismuodon että pintarakenteiden 
fraktaalidimensiot osoittavat pyöristymistä.        
 
 
 
 
 

 
Kuva 5.  Tähtihipun digitoidun profiilikäyrän fraktaalianalyyttinen dimensio kokonaismuodon 
(line 2) ja pintarakenteiden (line 1) suhteen. 

 
 
 
 
 
Pyöristyneisyys: 
 
Hipun mekaanisesta kulumisesta kertovat uloimpien osien pintarakenteet osoittavat 
sen pyöristyneen sedimentissä. Powersin pyöristyneisyyden asteikolla hippu on 
kokonaismuodoltaan särmikäs (angular), mutta hipun kulmat puolestaan ovat samalla 
Powersin asteikolla pyöristyneet (rounded).  
 
 
 
 



 7 

 
Kemiallinen koostumus: 
 
Taulukossa esitetyt kemialliset analyysit on tehty GTK:n Jeol 
pyyhkäisyelektronimikroskoopin energiadispersiivisellä lisälaitteistolla. 
 
 
Processing option : All elements analyzed (Normalised) 
 

Spectrum Fe Cu Ag Au Bi Total  
        
1 1.55 -1.66 11.57 87.20 1.35 100.00  
2 1.11 0.53 13.25 84.85 0.25 100.00  
3 1.57 0.43 16.39 79.24 2.36 100.00  
4 1.02 0.97 13.26 84.90 -0.14 100.00  
5 0.16 -0.99 13.71 86.37 0.75 100.00  
6 0.45 -0.34 12.92 85.51 1.47 100.00  
7 0.60 1.93 11.01 86.45 0.00 100.00  
8 0.27 0.20 14.65 84.11 0.77 100.00  
        
Mean           0.84 0.13 13.35 84.83 0.85 100.00  
Std. deviation 0.55 1.13 1.69 2.47 0.84   
Max.             1.57 1.93 16.39 87.20 2.36   
Min.             0.16 -1.66 11.01 79.24 -0.14   

 
 
All results in Atomic Percent. Analyst Bo Johanson, GTK. 
 
 
Taulukon analyysit ovat hipun primaarikuopan (ks. alla pintarakenteet) pohjalta ja 
laidoilta. Kuopan pinnan uurteet ja mikrokuopat edustavat hipun sisempienkin osien 
ainesta ja näihin kohtiin analyysipisteet on lokalisoitu. Yhteensä analyysipisteitä oli 8 
kappaletta. Laitteen tarkkuus on merkittävästi pienempi kuin taulukossa on ilmoitettu. 
Käytännössä vain kullan ja hopean pitoisuus voidaan tarkkuuden rajoissa ilmoittaa. 
Muut mainitut alkuaineet esiintyvät mutta laitteisto ei kykene antamaan niiden 
pitoisuudesta riittävällä tarkkuudella tietoa. 
 
Hipun kullan keskimääräinen kemiallinen koostumus on siten painoprosenteiksi 
laskettuna ja todelliseen, laitteistolla saavutettavaan tarkkuuteensa pyöristettynä: 
 
  
Alkuaine Pitoisuus, 

painopros. 
Pintakerros Vaihteluväli 

Au 91,(4) 93 93 - 87 
Ag  7,(8)   
Cu (0,x)   
Bi (0,x)   
Fe (0,x)   
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Nyt tutkitun hipun koostumus on lähes sama kuin viime vuonna Miessiltä löytyneen 
Tapio-hipun (Kinnunen 2004). Sen kultapitoisuus oli 91,9 painoprosenttia. Miessiltä 
läheiseltä huuhtomolta löytynyt isomus Pikku-Mammutti sitä vastoin oli 
kultarikkaampi (Kinnunen ja Johanson 1999). Se nimittäin sisälsi kultaa 96,(2) 
painoprosenttia. Miessiltä on analysoitu myös tavallisen kokoisia kultahippuja Pekka 
Huhdan näytteistä. Niissä hippujen sisäosien kemiallinen koostumus vaihteli kullan 
osalta rajoissa 91,9 – 88,9 painoprosenttia. Merkittävimmät muut metallit hopean (8,5 
– 7,9 painopros.) lisäksi olivat elohopea, vismutti, kupari, telluuri ja rauta. Pienet 
hiput on analysoitu tarkemmalla laitteistolla mikroanalysaattorilla. 
 
Lisäksi analysoitiin hipun pinnalla olevia primaareiksi sulkeumiksi ja tunkeutumiksi 
stereomikroskooppitarkastelussa tulkittuja mineraaleja. Kvartsin näköiset kiteet 
varmistuivat kvartsiksi kemiallisen koostumuksen perusteella. Tummat levymäiset 
kiteet olivat mahdollisesti tummaa kiillettä rauta-, pii- ja alumiinipitoisuudestaan 
pääteltynä.  
 
 
Pintarakenteet: 
 
Primaarikolot ovat tulkittavissa kallioperän kiteytymisrakenteiksi, eli tässä hipussa 
omamuotoisten kvartsikiteiden kidepintojen kontaktimuodoiksi (Kuvat 6 ja 7).  
Kvartsikiteiden pituus on ollut c-akselin suunnassa yleisimmin 1-2 mm. Kiteet ovat 
olleet suhteellisen pölkkymäisiä, sillä c-akselin pidentyneisyys suhteessa muihin 
akseleihin on keskimäärin noin 1,2. Nämä seikat voi päätellä kolojen muodosta. 
Todisteena ovat muutamassa harvassa kolossa vielä olevat kvartsikiteet. Niiden 
kvartsi on harmaata ja läpikuultavaa. Kolojen pohjalla ja sivuissa on muutamassa 
tapauksessa säilynyt kvartsikiteen omia pintarakenteita negatiivisina valoksina. Niissä 
rakenteet ovat mikroportaita ja kolmiomaisia trigonimaisia kuoppia. Kuopat on 
tulkittavissa kvartsin pyramidipintojen positiivisiksi kasvunyppylöiksi (growth 
hillocks). Nyt ne ilmenevät negatiivisina muotoina. Kolmiokuopat muistuttavat 
ulkonäöltään timanttikiteiden trigoneja. 
 
Primaarikolojen alkuperän tulkintaa hankaloittaa pinnan etsautuminen ja mekaaninen 
kuluminen. Vain suojaisimmissa kohdissa on varhaisrakenteita säilynyt 
tunnistettavina. Joka tapauksessa voi todeta, että deformaation aiheuttamia piirteitä ei 
havaitse pintamorfologian tyyppeinä. Tektoonisten hiotumien ja säiemuotojen 
puuttuminen kertoo siitä, että kullan emäjuonet eivät joutuneet enää voimakkaiden 
liikuntojen kohteeksi kullan kiteytymisen jälkeen.   
 
Hipun pyöristyneitä pintoja peittävät maaperässä muodostuneet mekaaniset 
pintarakenteet (Kuvat 8 ja 9). Yleisimpiä ovat mikrouurteet, painaumakolot ja 
aaltopainaumat. Kemiallisen uuttumisen aiheuttamaa mikrokultakiteiden silausta 
havaitsee varsinkin primaarikolojen pohjissa. Mikrokultakiteiden silaus puuttuu lähes 
kokonaan hipun pyöristyneiltä pinnoilta.  
 
Hipun koloissa on myös ruskeaa ohutta rautasaostumaa ja sedimenttiaineista. Kolojen 
sedimenttitäyte koostuu ruskeasta saviaineksesta ja detritaalisista lähinnä 
hiekkalajitteen rakeista. Hiekan mineraalit ovat kvartsia, granaattia, amfibolia ja 
muutama karkeampirakeinen kivilajifragmentti mahdollisesti amfiboliittia on 
joukossa.  
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Ihmisen toiminnan aiheuttamia jälkiä hipun pintarakenteessa on erittäin vähän. 
Hippua on nimittäin säilytetty pehmeään kankaaseen suojattuna kotelossaan. 
Kiillottumia ei siten ole kehittynyt hipun laakeisiinkaan pintoihin. 
 
 

 
Kuva 6.  Tähtihipun tyypillinen pinnan rakenne. Geometrisen säännölliset kuopat ovat tässä 
hipussa tulkittavissa juonikvartsin omamuotoisten kvartsikiteiden painamiksi. Kuvan keskellä 
kolossa vielä kiinni kappale kvartsikiteen kärkeä. Muut kolot tyhjiä tai niissä on sekundaarinen 
iskostunut sedimenttitäyte. Kuva-alan leveys noin 15 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 

 
Kuva 7.  Tähtihipun pintarakenteen hienopiirteitä. Primaarikolojen pohja lähinnä kemiallisesti 
rapautunutta, ja sen pehmeät piirteet johtuvat sekundaarisista mikrokullan kiteiden 
aiheuttamasta valon sironnasta. Koholla olevissa pinnoissa mekaanisen sedimentogeenisen 
kulumisen aiheuttamia jälkiä kuten mikrouurteita ja työntymiskuoppia. Kuva-alan leveys noin 8 
mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Kuva 8.  Tähtihipun ulokkeet ovat työntyneet kielekkeinä hipun ydintä kohti. Ilmiö on 
tyypillinen monille jättiläishipuille. Tästä syystä niiden muoto on kokonaismuodon pääpiirteiden 
osalta pyöristynyt mutta hienopiirteissä useimmissa hipuissa kuoppien kohdilla särmikkäämpää. 
Kuva-alan leveys noin 8 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 

 
Kuva 9.  Tähtihipun pinnan hienorakennetta. Tyypillisimpiä pintarakenteen jälkityyppejä ovat 
mikrouurteet ja ns. aaltouurteet (kuvan vasemmassa yläosassa). Ne on tulkittu ilmentävän 
jäätikkökuljetusta moreeniaineksessa ja jokiaineksessa. Kuva-alan leveys noin 4 mm. Kuva: Kari 
A. Kinnunen.   
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Kuva 10.  Tähtihipun koverassa reunassa (ks. Kuvat 1 ja 2) on dendriittisiltä kultakiteiltä 
vaikuttavaa morfologiaa. Rakenne on kuitenkin tulkittavissa myös kultaan rajoittuneen 
juonikvartsin kiteiden painanteiksi. Kuva-alan leveys noin 8 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 
 
 
Tulkintaa 
 
Miessin 282 g painoinen isomus eli Tähtihippu on varsin tyypillinen Lemmenjoen 
alueen kultahippu. Kolojen tulkinta kvartsikiteiden aiheuttamiksi on uusi piirre. Tämä 
isomus onkin siten tulkittavissa alkujaan kullan ja kvartsin sekahipuksi, josta kvartsi 
on rapautunut lähes kokonaan koloista pois (Kuva 10). Se on mitä ilmeisimmin 
muodostanut osan erittäin kultapitoista kvartsijuonta. Tämä juoni olisi hipun antaman 
tietouden perusteella ollut keskirakeinen. Sen kvartsikiteiden pituus c-akselin 
suunnassa olisi hipun koloista pääteltynä ollut yleisimmin luokkaa 1-2 mm. Nämä 
kvartsikiteet olisivat olleet suhteellisen pölkkymäisiä, sillä c-akselin pidentyneisyys 
suhteessa muihin akseleihin on ollut keskimäärin noin 1,2. Tämän tulkinnan 
oikeellisuudesta ovat osoituksena eräissä koloissa yhä sijaitsevat osin pinnoiltaan 
liuenneet mutta muuten omamuotoiset kvartsikiteet. 
 
Tähän johtopäätökseen päätymistä hankaloitti koloihin työntyneen ja niissä 
paikoilleen rapautuneen aineksen erottaminen toisistaan. Eräät detritaaliset rakeet ovat 
jopa työntyneet jonkin verran kullan pinnan sisään. Tällaisen hipun tutkimus edellytti 
siten erityisen huolellista mikroskopointia.  
 
Kulta on mitä ilmeisimmin alun perin sijainnut kvartsijuonen ydinosissa. Halkeamaan 
saostuminen ei vaikuta todennäköiseltä, sillä kolojen ilmentämät kvartsikiteet eivät 
olleet murtuilleita. Kullan saostumiselle yhteen kvartsikiteiden kanssa voi esittää 
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kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Kulta on voinut saostua supergeenisesti tai se on 
voinut kiteytyä hydrotermisesti.  
 
Supergeenisessa mallissa kultapitoinen kvartsijuoni olisi rapautumavyöhykkeessä  
rapautunut. Kultaa olisi tällöin voinut saostua tyhjiin muiden mineraalien 
liukenemisesta muotoutuneisiin tiloihin. Mahdollista on myös se, että kulta tässä 
mallissa olisi syrjäyttänyt juonen ytimen primaaria mineraaliaineista. Se olisi voinut 
olla vaikkapa karbonaattimineraaleja. 
 
Hydrotermisessä mallissa kulta olisi sitä vastoin  saostunut suoraan liuoksesta juonen 
ytimeen, mikä tässä tapauksessa olisi tarkoittanut kvartsikiteiden välitiloja.  
 
Valinta hydrotermisen ja supergeenisen mallin välillä on tehtävä lähinnä kullan 
kemiallisen koostumuksen (Kinnunen 1997a), muodon ja hipun petrograafisen 
rakenteen antamien viitteiden perusteella.  
 
Maailmalta on kuvattu kultapitoisesta maannoksesta mikroskooppisia supergeenisia 
kultalevyjä. Ne ovat olleet lähes puhdasta kultaa eli Au yli 99 painoprosenttia. 
Supergeenisiksi tulkittavia suurempia hippuja maailmalta ei ole kuvattu. Jos niitä 
olisi, niin niiden voisi olettaa koostuvan samalla tavalla kemiallisesti erityisen 
puhtaasta kullasta. Tässä raportissa kuvatun hipun kemiallinen koostumus on 
keskimäärin 91 painoprosenttia kultaa. Tällainen kemiallinen koostumus on 
luonteenomaista hydrotermisesti saostuneelle kullalle (Kinnunen 1997a). 
 
Hippujen muodon fraktaalisuuden asteesta saa siitäkin aineistoa supergeenisuus 
vastaan hydrotermisyys pohdintaan. Tyypillisimmät supergeeniset geologiset 
kappaleet eli konkreetiot ovat fraktaalidimensioltaan hyvin pieniä lähellä 1,0 tasoa. 
Tässä raportissa kuvatun hipun kokonaismuodon fraktaaliarvo on 1,25. Se on lähellä 
tyypillisen kalliokullan partikkelien arvoja. Hipun muoto on samoin lähellä samasta 
kaivospiiristä vertailun vuoksi tutkittuja tavanomaisen kokoisia hippuja. Tämäkin 
seikka osoittaa mielenkiintoisella tavallaan kultahipun muodon fraktaalisuuden. 
Muodon peruspiirteet säilyvät samana vaikka tarkastelun mittakaavaa muutetaan.  
 
Jos siis tämän hipun syntytavalle esitetään kaksi vaihtoehtoa, supergeeninen tai 
hydroterminen, niin valinta näiden välillä kohdistuu hydrotermisen puolelle. Lapin 
kultahipuista ei vielä yhtään ole pystytty varmuudella todistamaan supergeeniseksi 
kokonaisuutena. Monien hippujen pinnassa on kuitenkin sekundaarisesti kemiallisesti 
muokkautunut kerros, josta hopea ja kupari ovat liuenneet pois, ja johon kulta on 
uudelleenkiteytynyt. Tässä kerroksessa sekundaarikulta muodostaa bakteerinkokoisia 
ja muotoisia mikrokullan kiteitä. Ne ovat siten supergeenista kultaa, mutta hipun 
päämassa on sitä vastoin muulla tavalla syntynyttä. Ainakin yhdessä hipussa on myös 
havaittu supergeenista kultaa mikroskooppisina levyinä, jotka ovat esiintyneet hipun 
koloja peittävän limoniittisen täytteen päällä. Tällainen hippu oli Vehviläisen 
kultahippu Inarin Sotajoelta (Kuva 6 raportissa Kinnunen 2002). 
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