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Tiivistelmä 

Tässä raportissa kuvataan ensimmäinen Suomesta tieteellisesti ja gemmologisesti varmennettu 

rubiinikide. Raportissa esitetään analyysi- ja mittausaineisto, johon tunnistaminen perustuu. Kes-

keisimmät menetelmät olivat kemiallisen koostumuksen määrittäminen elektronimikroanalysaatto-

rilla, taitekertoimien mittaus refraktometrillä ja laadun arviointi polarisaatiomikroskoopilla. Lä-

pinäkyvyyden mittaamiseen käytettiin Lapin safiirien tunnistamiseen kehitettyä menetelmää. Ru-

biinin on löytänyt Miessijoelta vuosina 1992-1993 kullankaivaja Marjut Telilä. Läheltä löytöpaik-

kaa on tavattu myös ensimmäiset safiirit. Jalokorundeja on etsitty Lapin kullanhuuhdonta-alueilta 

jo yli puoli vuosisataa. Jalokorundien harvinaisuus – vain muutama prosentti kaikista korundiki-

teistä – viittaa kallioesiintymien koostuvan lähes kokonaan tavallisesta korundista. 

 

 

English summary: Ruby from Miessijoki, Lapland, northern Finland 

 

This report describes the first Finnish ruby crystal that was identified with mineralogical and 

gemological methods. The analytical data, on which the identification is based, is presented. The 

main methods were optical determinations with polarizing microscope and refractometer, and 

chemical analysis with electron microprobe. The transparency was measured with a new method 

developed to test the first sapphires from Finland. This ruby was found by Mrs. Marjut Telilä 

from Miessijoki during gold sluicing. The first sapphires were found some years ago nearby in 

Miessijoki, Lapland. It should be emphasized, that from the 1950’s there has been active search 

for gem quality corundum in Lemmenjoki area. The rarity of gem quality corundum – although 

common corundum is widespread as heavy mineral in the gold sluicing residues – shows that 

the bedrock sources are essentially composed of common corundum
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JOHDANTO 

 

Lapista on taltioitu kullanhuuhdonnan yhteydessä korundeja jo 1950-luvulta alkaen, mutta 
korundeja on tutkittu vielä verraten vähän. Alhosen Puskuojan Kultasafiiri-kaivospiirin 
korundien gemmologisia ja mineralogisia ominaisuuksia on raportoitu seikkaperäisesti 
(Kinnunen ja Johanson 1993). Kimmo Lahtisen pro gradu-työssä on tutkittu korundien 
mineraalikemiaa, sulkeumia ja zirkoni-sulkeumien isotooppi-ikää (Lahtinen 2008). Kuten 
maailmalla niin meilläkin on jatkuvasti väärin kutsuttu punaisia korundeja rubiineiksi ja 
sinertäviä safiireiksi ilman tarkempia mineralogisia ja gemmologisia tutkimuksia. Kirjoit-
taja on parinkymmenen vuoden ajan mikroskopoinut kullanhuuhtojien lähettämiä korun-
deja löytääkseen niistä myös jalokiviluokan yksilöitä (Kuva 1).  

 

 
 

Kuva 1.  Ensimmäiset jalokiviluokan korundi, rubiinit ja safiirit, ovat löytyneet Miessijoen keskijuoksulta ja lat-

voilta. Korundeja on kerätty talteen runsaasti Miessijoen lisäksi myös Puskuojalta Aarne Alhosen Kultasafiiri-

kaivospiiriltä, mutta sieltä ei ole tavattu jalokiviluokkaan yltäviä korundeja. Karttakuva GTK:n ActiveMap explo-

rilla tuotettu korkokuvan ja kaivospiirien/valtausten yhdistelmänä. Korkokuvakartan alueen (20 x 15 km) sijainti 

Suomen geologisella kartalla granuliittikaaren (vihreän harmaa kivilajivyöhyke) reunalla ilmaistu mustalla suo-

rakaiteella. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MML/08. 

 

Ensimmäinen tarpeeksi läpikuultava, safiiriksi luokiteltava sininen korundi tuli esiin kui-
tenkin vasta vuonna 2006 kullankaivaja Jukka Hjeltin Miessin latvoilta Lemmenjoen alu-
eelta löytämistä korundeista (Kinnunen 2007a). Sen jälkeen tutkittavaksi lähetetyistä näyt-
teistä ilmeni, että samankaltainen, kullankaivaja Pekka Turkan löytämä pieni safiiri oli jo 
vuosikymmen sitten viistehiottu (Kinnunen 2007b). Safiirilöytöjen julkistaminen johti lu-
kuisiin uusiin korundilähetyksiin Lapista ja ulkomailta, mutta lisää safiireja niistä ei enää 
vuonna 2007 tavattu. 
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Keväällä 2008 löytyivät kuitenkin ensimmäiset rubiineiksi riittävän kirkkaat punaiset ko-
rundit kullankaivaja Marjut Telilän Miessin kaivospiireiltä kokoamasta korundierästä 
(Kuva 1 ja 2). Marjut Telilä kuoli syksyllä 2007 ja korundit sain tutkittavaksi keväällä 
2008 hänen lapsilleen esittämän toivomuksen seurauksena. Marjut Telilän korundiko-
koelma oli ollut vuosia muovilaatikossa pankkiholvissa. Samalta korundien löytöpaikalta 
Marjut Telilä löysi vuonna 1999 maamme neljänneksi suurimman Pikkumammutiksi risti-
tyn 251 g painavan kultahipun. Hippu on tutkittu ja raportoitu (Kinnunen ja Johanson 
1999). Samalta seudulta on löydetty lukuisia suhteellisen kookkaita kultahippuja kuten 
Tähtihippu (281 g) ja Edelweiss (108 g). Tähän raporttiin on koottu tutkimusaineisto, jon-
ka perusteella Marjut Telilän Miessiltä löytämä punainen korundi on luokiteltavissa ru-
biiniksi. 

 

 

 

 

Kuva 2.  Marjut Telilän Miessijoelta 1980-luvulta lähtien keräämiä korundeja, joita on tutkittu tätä 

raporttia varten. Laatikossa on korundeja 322 kpl, koko 5 - 52 mm, 2,2 kg. Muita mineraaleja 33 kpl. 

Suurin osa korundeista on ruskeita ja harmaita. Sinertäviä ja punertavia korundeja on joukossa vain 

pieni osa. Alarivin neljäs lokero vasemmalta päin sisältää jaspiksia ja kyaniittia. Marjut Telilä oli 

koonnut tähän laatikkoon vähän ennen kuolemaansa syksyllä 2007 myös muita tunnistuksen arvoisia 

näytteitä Miessijoelta.  Kuva: Kari A. Kinnunen.  
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TELILÄN KORUNDIKOKOELMAN TYYPITTELYÄ 

 

Marjut Telilän korundikokoelma sisälsi näytteitä yhteensä 322 kpl, kokonaispainoltaan 2,2 
kg. Näytteistä oli muita mineraaleja kuin korundeja 33 kpl (314 g). Korundit oli tunnistet-
tu varsin yksinkertaisin laittein miltei kaikki oikein, mikä Lapin korundien monimuotoi-
suuden huomioiden olisi ammattitutkijallekin kunnioitettava saavutus. Marjut Telilä olikin 
kullanhuuhdonnan ohella ahkera ja tarkkasilmäinen korukivien kerääjä.  

 

Korundeja oli kokoelmassa 289 kpl. Marjut Telilä oli kerännyt ne parinkymmenen vuoden 
aikana Miessijoen yläjuoksun kaivospiireiltä. Läpimitaltaan korundit olivat 5 - 52 mm, 
yleisimmin noin 20 mm. Silmämäärin punertavia ja sinertäviä oli joukossa vain pieni osa. 
Telilän korundierän korundien päätyypit ovat samoja kuin Aarne Alhosen Puskulta ke-
räämillä korundeilla, joita tutkittiin GTK:ssa 1990-luvun alussa (Kinnunen ja Johanson 
1993). Samankaltaisuus oli odotettua, sillä aineshan on detritaalista ja siis kulkeutuneesta 
irtokiviaineksesta koostuvaa. Kaivospiirien etäisyyskin on vain joitakin kilometrejä. 

 

Lemmenjoen kullanhuuhdonta-alueiden korundeja on sittemmin luokiteltu lähinnä Alho-
sen materiaalin tutkimukseen perustuen kolmeen päätyyppiin. Samat korundityypit ovat 
yleisimpiä myös Marjut Telilän keräämissä korundeissa. Telilän korundien määrät ja 
osuudet ovat seuraavat:  

 

1. Ruskea tähtikorundi: usein runsaasti suurehkoja malmimineraalisulkeumia ja joskus 
kullankeltainen silkkimäinen hohto. 

72 kpl, 25%  

 

2. Punertavat ja punertavan ruskeat korundit: ei tähteä, tavallisesti voimakasta rakoamis-
ta (parting planes) ja usein silkkimäinen hohto uloimmilla vyöhykkeillä. 

79 kpl, 27 %  

 

3. Harmaat ja sinertävät korundit: usein silkkimäinen hohto pyöröhiotuissa harmaissa ki-
vissä ja joskus tähti. 

138 kpl, 48 %  

 

Yhteensä korundeja oli siis 289 kpl, mutta vain kolme niistä oli tarpeeksi kirkkaita ryhmit-
tyäkseen jalokiviluokkaan: kaksi rubiineja ja yksi safiiri (Kuva 3). Tämä on noin prosentti 
koko materiaalista. Hiontakelpoisia, mutta kumminkin ainoastaan korundeiksi luokittuvia, 
oli enemmän eli parikymmentä prosenttia. Korundien hiontakelpoisuutta on vaikea arvioi-
da pelkästään raakakiteen pinnasta. Ainakin siivu tai ikkuna pitäisi voida siihen sahata ja 
hioa. Arvio hiontakelpoisten korundien määrästä on siten vain suuntaa antava, sillä tämä 
laadun tarkastelu perustui korundien tarkasteluun pelkästään stereomikroskoopilla. 
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Kuva 3.  Marjut Telilän korundikokoelmassa havaittiin kolme jalokiviluokan korundia. Ylinnä punainen korundi 

(4,30 g, 21,50 ct, 17 x 15 x 8 mm), jolla on kirkas rubiiniydin. Alla vasemmalla samoin kirkkaan rubiiniytimen 

omaava punainen korundi, jossa silkinhohtoinen ulkovyöhyke (1,92 g, 9,55 ct, 13 x 12 x 7 mm). Alla oikealla 

korundi, jossa puolestaan kirkas safiiriydin (0,73 g, 3,65 ct, 13 x 11 x 3 mm). Korundien pinta on lakattu valoku-

vausta ja sulkeumien tunnistamista varten. Kuva: Kari A. Kinnunen.  

 

RUBIININ TIETEELLINEN TUNNISTAMINEN 

 

Rubiini ja safiiri ovat korundin jalokivilaatuisia muunnoksia. Rubiini on voimakkaan ve-
renpunainen ja siinä kromi korvaa alumiinia korundin hilassa. Osittain rubiinin väri on 
voimakkaan valkoisen valon – ei siis ultraviolettisäteilyn – herättämää fluoresenssia. Safiiri 
puolestaan on sininen tai muun värinen, tavallisimmin raudan, vanadiinin tai titaanin vä-
rittämä korundi. Termiä safiiri käytetään siniselle jalokorundille ja muun väriset jaloko-
rundit ovat värillisiä safiireja jalokivitermistön mukaan. 

 

Rubiinin tunnistamiseksi on ensin määritettävä onko mineraali todella korundia. Jos näin 
on, niin sitten korundi on todennettava tarpeeksi läpinäkyväksi, jotta siitä kyetään hio-
maan ainakin pienimpiä vielä kaupallisesti hyödynnettäväksi soveltuvia viistekiviä (noin 
1,25 mm läpimitan yksinkertaisia briljanttihiontaisia).  Menetelmät ovat samoja, joita on 
käytetty safiirin eroittamiseksi sinisestä korundista (ks. Kinnunen 2007a ja b). 
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Rubiinin punainen väri aiheutuu yleensä 0,1 - 1 painoprosentin Cr2O3 pitoisuudesta. Tämä 
voidaan verifioida optisella spektroskoopilla kromin viivoista, ultraviolettisäteilyn ja voi-
makkaan valkoisen valon aiheuttamasta voimakkaasta punaisesta fluoresenssista. Tieteelli-
sen varmuuden saavuttamiseksi on lopuksi vielä määritettävä kromipitoisuus röntgen-
spektrometrialla elektronimikroanalysaattoria käyttäen. 

 

 

LÄPINÄKYVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

Telilän kiteen ominaispaino, kovuus ja taitekerroin osoittavat siis mineraalin korundiksi. 
Punaisen värin voimakkuus, fluoresenssi ja kromin spektriviivat ilmentävät kromin osuut-
ta värinsaannissa. Aineksen läpinäkyvyys oli mikroskoopilla selvä, sillä sulkeumat ja hal-
keamat pystyi havaitsemaan syvältä myös kiteen sisältä.  

 

Läpinäkyvyys mitattiin Lapin safiirien tunnistuksiin kehitetyllä menetelmällä (Kinnunen 
2007a). Tämä tehtiin polarisaatiomikroskoopilla tarkentamalla ensin kiven yläpintaan ja 
sitten niin syvälle kuin havaittavia piirteitä kiven sisästä vielä erottui (Kuva 4). Mikro-
skoopin mikrometriasteikolta saa näin mitatun näennäissyvyyden. Se kerrotaan mineraa-
lin tämän suunnan taitekertoimella, jolloin saadaan todellinen syvyys eli tässä tapauksessa 
läpinäkyvyyden määrä. Sama toistettiin kymmenen kertaa ja niistä laskettiin keskiarvo. 
Läpinäkyvyys oli keskimäärin 1,2 mm.  

 

 
Kuva 4.  Miessin rubiinin sulkeumistoa läpikulkevassa valossa. Läpinäkyvyys mitattiin määrittämällä syvyys, 

josta vielä erottui havaittavia sulkeumia. Kuvan sulkeumat halkeamia, mineraalisulkeumia ja sekundaarisia 

fluidisulkeumapintoja. Kuvaleveys 2  mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 
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Pienimmät kaupallisesti briljanttihiotut rubiinit ovat halkaisijaltaan 1,25 mm. Jalokivien 
viistehionnan opettaja Jussi Kuosmasen kokemusperäisen arvion mukaan kiven mittasuh-
teet ovat yleensä sellaiset, että viistekiven korkeus on noin puolet (50 – 60 %) sen leveydes-
tä reunukselta mitattuna. Telilän korundin keskusosa on näin ollen riittävän läpinäkyvää, 
jotta sitä voitaisiin kaupallisesti viistehioa. Miessin punainen korundi on tällä perusteella 
luokiteltavissa keskusosaltaan rubiiniksi. 

 

 

RUBIININ KEMIALLINEN KOOSTUMUS 

 

Rubiinin kemiallinen koostumus määritettiin GTK:n Cameca SX100 mikroanalysaattoril-
la. Operaattoreina olivat Bo Johanson ja Lassi Pakkanen. Analyysin olosuhteet olivat seu-
raaavat: laitteen kiihdytysjännite 20 kV, elektronisäteen virranvoimakkuus 20 nA ja sen 
läpimitta 5 mikrometriä. 

 

Mikroanalysaattori valittiin tutkimukseen, koska yleisimmin korukivitutkimuksiin käyte-
tyllä pyyhkäisyelektronimikroskooppiin (SEM) liitetyllä röntgenspektrin energiadispersii-
visellä analysaattorilla (EDS) tarkkuus hiventasolla esiintyvillä metalleilla ei olisi ollut riit-
tävä korundin kromioksidipitoisuuden tarkempaan määrittämiseen. 

 

Mikroanalysaattorilla analysoidaan mineraaleja kiillotetuista ohuthieistä tai pintahieistä. 
Preparoimattomia epäsäännöllisen muotoisia näytteitä siinä on vaikea mitata, koska pinta 
pitää saada täsmälleen vaakasuoraksi ja lisäksi se pitää päällystää ohuella sähköä johtaval-
la kalvolla. Marjut Telilä oli todennäköisesti itse jonkin verran hionut ja kiillottanut tämän 
korundin pintoja. Tämä ilmeni stereomikroskoopilla kidettä tarkastellessa. Tästä syystä 
kiillotin rubiinin jo hiottua pintaa korkealaatuisella timanttitahnalla. Tästä pinnasta kide 
saatiin analysoitua ja myös sen taitekertoimet kyettiin mittaamaan suhteellisen tarkasti.  

 

Epämääräisen korundikiteen saanti mikroanalysaattorin tutkimuskammioon oikeaan 
asentoon oli kuitenkin vaikeaa. Bo Johanson ratkaisi ongelman käyttäen myttyyn rypistet-
tyä alumiinifoliota, jota vasten hän puristi näytteen, jolloin se saatiin asemoitua tarkalleen 
vaakasuoraan asentoon näytepuristimella. Analyysin edellyttämän sähkönjohtavuuden 
mahdollistamiseksi näyte jouduttiin päällystämään ohuella hiilikerroksella. Analyysin jäl-
keen puhdistin sen pois kiillottamalla rubiinin pintaa vielä kertaalleen timanttitahnalla. 

 

Kemiallisia analyysejä ajettiin rubiiinista 19 kpl ja sen sisältämistä muista faaseista 6 kpl 
(Liite 1). Korundin kemiallinen koostumus oli keskimäärin 99,39 % alumiinioksidia. Seu-
raavaksi eniten oli kromia ja sen jälkeen rautaa. Vanadiinia ja titaania oli juuri määritys-
tarkkuuden rajalla. Analyysit on esitetty kokonaisuudessaan Liitteessä 1.  
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MIESSIN RUBIININ OMINAISUUDET 

 

Marjut Telilän korundikokoelmassa oli siis ainoastaan kaksi punaista korundia, jotka täyt-
tivät rubiinin mineralogiset ja gemmologiset vaatimukset (Kuva 3). Kummassakin rubiinis-
sa kiteen keskiosa oli rubiinia ja reunus punaista korundia.  Seuraavassa on lueteltu suu-
remman rubiiniytimellisen kiteen (Kuva 4) ominaisuudet ja muut tiedot.  

 

Löytöpaikka: karttalehti 3812, N 7622911 E 3446685 (KKJ peruskoordinaatisto), Telilöi-
den kaivospiiri nimeltään Kolme hippua, numero 3353 

 

Löytäjä: Marjut Telilä, löytövuosi 1992-1993 (Marjut Telilän omaisten muistikuva) 

 

Mitat: koko 17 x 15 x 8 mm, paino: 4,31 g, tilavuus: 1,09 cm3 

 

Ominaispaino: 3,95 (kloriittitäytteiset kohdat kiteen reunuksessa alentavat jonkin verran 
ominaispainoa) 

 

Kovuus (Mohs): 9 

 

Taitekertoimet (Rayner Dialdex refraktometri, natrium-valo, tarkkuus ± 0,001): 1,768 (e), 
1,775 (o) 

 

Kemiallinen koostumus (mikroanalysaattori, keskim. 19 analyysistä, ks. Liite 1): Al2O3 
99,39 painoprosenttia, Cr2O3 0,62, FeO 0,14, SiO2 0,01, TiO2 0,01, V2O3 0,01, Nb2O3 0,01, 
summa 100,19 painoprosenttia. Kromioksidin määrä on luonnon rubiinille tyypillinen.  

 

Läpinäkyvyys: 1,2 mm (keskiarvo, 10 mittausta) 

 

Väri: rubiininpunainen (12 C 8, Kornerupin värikoodistolla), hieman violettia ja sinertä-
vää joukossa verrattuna parhaimpaan Burman punaiseen rubiiniin. Digitaalinen värin-
määrittely ei onnistunut kiteen voimakkaan fluoresenssin takia.  

 

Silkki: ulkovyöhykkeet rubiinissa silkkimäisiä, hopeanhohtoisia (Kuva 5). Silkin aiheutta-
vat todennäköisesti rutiilineulaset, mutta tätä ei kyetty varmentamaan analytiikalla eikä 
optisin havainnoin. 

    

Optinen spektri (OPL diffraktiospektroskooppi): kromin kaksoisviiva ilmenee voimakkaan 
fluorensenssin takia lähes yhtenäisenä paksuna viivana. 
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Kuva 5.  Miessin rubiini 4,31 g, 17 mm. Rubiiniydintä (läpinäkyvyys 1,2 mm) ympäröi silkinhohtoinen 

punainen korundi, jossa kiille- ja kloriittisulkeumia. Rubiiniytimessä on spinellisulkeumia, joissa mo-

lybdeenihohdetta. Rubiinissa on myös sekundaarisia fluidisulkeumia ja ilmatäytteisiä mikrohalkeamia. 

Kuva: Kari A. Kinnunen.  

 

Fluoresenssi (uv): melko voimakkaan punainen. Fluoresenssi ilmeni myös voimakkaalla 
tavallisella valolla (Kuva 6). 

 

Pyöristyneisyys: särmikäs (Powersin asteikolla arvo 1) 

 

Kidemuoto: heksagoninen, taulumainen prisma 

 

Sivukiven jäänteet: Mikroanalysaattorilla ilmeni, että rubiinikiteen laidoilla on pieniä 
määriä K-Mg-Fe-Al kiillettä. Optisella mikroskoopilla havaitsee kiteen laidoilla myös klo-
riittia. 



   9 

  

 

 

       

  

 

Kuva 6. Miessin rubiinin fluoresenssia, jonka aktivoi polarisaatiomikroskoopin voimakas tavallinen valo. Kuva: 

Kari A. Kinnunen.  

 

Sulkeumat: suoria, pitkiä kristalliitteja (boehmiitti tai rutiili?), ilmatäytteisiä mikrohal-
keamia, muutamia sekundaaristen fluidisulkeumien tasoja (Kuva 4). Mikroanalysaattorilla 
ilmeni, että sulkeumina on myös Al-Fe-Mg spinellifaasia (Kuva 7 ja analyysi Liitteessä 1) ja 
siinä sulkeumina molybdeenihohdetta. Lisäksi mikroanalysaattori osoitti rubiinissa olevan 
flogopiittisulkeumia ja kloriittia. 

 

 

 
Kuva 7.  Spinellisulkeuma (harmaa kide kuvan keskellä) Miessin rubiinin kiilloitetulla pinnalla. Tummat vaot 

ovat rubiinin ilmatäytteisten mikrohalkeamien hionnassa hieman laajentuneita poikkileikkauksia. Elektronihei-

jastumakuva, elektronimikroanalysaattori. Kuva: Bo Johanson ja Lassi Pakkanen. 
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Pintarakenne: rubiinikiteiden asematason suuntaisilla pinnoilla havaitsee kolmiomaisia 
syvennyksiä, jotka muistuttavat timantin oktaedripintojen trigoneja. Pyöristyneimmät pu-
naiset korundit ovat värjäytyneet pinnaltaan vaaleanruskeiksi rakoamispintojen (parting) 
suunnassa. Tämä Miessin rubiini oli pinnoiltaan kauttaaltaan joskin hyvin vähäisesti hiot-
tu. Tämä haittasi alkuperäisen pintarakenteen määrittämistä. 

 

 

TULOSTEN TULKINTAA 

 

Miessin rubiini esiintyy punertavan korundin ytimessä vyöhykkeisyyden mukaisesti. Ru-
biiniydin on siten kiteen kiteytymisen aikainen piirre. Piirteet eivät viittaa siihen, että ru-
biiniydin olisi syntynyt korundin myöhemmän kuumentumisen yhteydessä. 

 

Miessin rubiinissa kromioksidin keskimääräinen pitoisuus 0,62 paino % on sopusoinnussa 
kiteen värin, optisen spektrin kromipiirteiden, fluoresenssin voimakkuuden ja yleensäkin 
rubiinista ulkomaiden esiintymistä julkaistujen analyysien (vrt. Hughes 1990, Muhlmeister 
työtovereineen 1998) kanssa. Rubiinin punaisen värin voimakkuus on normaalisti kytkök-
sissä kromioksidin pitoisuuteen. Eli mitä voimakkaamman punainen rubiini on, sitä kor-
keampi kromipitoisuus vastaavasti on. Noin prosentin pitoisuudet ovat tyypillisiä myös 
monille ulkomaisille rubiiniesiintymille (Hughes 1990). Korkeimmat rubiinin kromioksidi-
pitoisuudet (yli 2 paino %) on analysoitu synteettisestä rubiinista.  

   

Miessin rubiini eroaa kemialliselta koostumukseltaan Lemmenjoen alueen Puskuojalta ta-
vatuista punaisista korundeista. Nämä vertailuanalyysit ovat Bo Johansonin vuonna 1993 
Aarne Alhosen korundeista tekemiä ja ne on pääpiirteissään raportoitu (Kinnunen ja Jo-
hanson 1993). Tähän Puskuojan punaiseen korundiin verrattuna Miessin rubiinissa on 
kromia noin kymmenen kertaa enemmän mutta rautaa vain noin kymmenesosa. 

 

Happi-isotooppitutkimukset ulkomaisista rubiinin, safiirin ja korundin uparikastumista 
ovat osoittaneet, että korundeilla voi olla samassakin irtomaaesiintymässä useita eri kallio-
lähteitä (Giuliani työtovereineen 2007, Simonet työtovereineen 2008). Lapissa korundien 
kalliolähteitä on voinut olla useita, samoin kuin on päätelty sekahippututkimusten tulosten 
perusteella myös upakullalla olleen. On mahdollista, että korundin kolme päätyyppiä 
Lemmenjoen alueella edustavat omaa lähdekivilajityyppiään. Myös kullakin niistä voi olla 
monia emäkallioita. Korundit ja niiden jalot muunnokset voivat siten olla peräisin läheltä, 
granuliittikaaren alueelta, tai mannerjäätikön kuljetussuunnassa kauempaa lounaasta 
granuliittikaaren reunavyöhykkeeltä tai vieläkin pidemmältä vihreäkivivyöhykkeeltä 
(Kinnunen 2007c).  

 

Samankaltaiseen johtopäätökseen on päädytty myös Lapin korundien alkuperää käsittele-
vässä Kimmo Lahtisen pro-gradutyössä (Lahtinen 2008). Siinä on esitetty ensimmäiset 
NORDSIM ionimikroanalysaattorin isotooppianalyysien tulkinnat korundien zirkonisul-
keumien iästä. Nämä vielä harvalukuiset ikämääritykset osoittavat korundien (6 kpl) zir-
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konisulkeumien ryhmittyvän kolmeen luokkaan: 2500 – 2800 miljoonaa vuotta, 1940 mv ja 
1910 mv. Korundien zirkonisulkeumat voivat olla sekä vanhemmista kivilajeista sul-
keumiksi jääneitä että metamorfisessa tai magmaattisessa korundin kiteytymistapahtu-
massa muodostuneita. Isotooppitulosten tulkinta on täten vaikeaa. Joka tapauksessa myös 
zirkonisulkeumat osoittavat korundeille sekä alueellisesti että emäkivilajien suhteen varsin 
vaihtelevaa alkuperää arkeeisista proterotsooisiin kiviin.  

 

Granuliittikaaren mafiset granuliitit ovat yksi ilmeinen lähde. Geologista analogiaa voi 
myös etsiä vaikkapa Varpaisjärveltä Iisalmi-blokin arkeeisista granuliittifasieksen kivistä, 
joista Hölttä (1997) on kuvannut harvinaisuutena korundipitoisia kornerupiini-
ortoamfibolikivilajeja. Höltän raportoimilla parageneeseilla on tiettyä samankaltaisuutta 
Lemmenjoen korundien pinnalla ja sulkeumina havaittuihin mineraaleihin. Toisaalta on 
huomattava, että mafiset granuliitit ovat yleisempiä granuliittikaaren itäosassa, Venäjän 
puolella (Mints työtovereineen 2007), eivätkä kaaren länsiosassa, jossa Lemmenjoen kul-
lanhuuhdonta-alueet sijaitsevat.  

 

Korundin emäkiveä on mahdollista arvioida myös teoreettisesti. Lahtinen (2008) on esittä-
nyt gradussaan Miessin punaisen korundin (rubiinin?) spinellisulkeumien ja vihreäkivi-
koostumuksellisen oletuksen perusteella metamorfisiksi syntyolosuhteiksi 850 °C ja 8 kbar. 
Tämä vastaa granuliittijakson olosuhteita.   

 

Tärkeimpiä konkreettisia viitteitä mahdollisista Lemmenjoen alueen korundien kallioläh-
teistä ovat Haapalan työtovereineen (1971) kuvaamat Kittilän Paaraskallan lohkare- ja 
kalliokorundien parageneesit, sillä ne ovat kohtalaisen samankaltaisia eräiden Lemmenjo-
en alueen epäpuhtaiden korundien mineraalikoostumuksen kanssa (vrt. Kinnunen 2007c).  
Kyseessä olisi näin ollen rubiinin metamorfinen amfiboliittityyppinen esiintymä, josta pide-
tään tyyppiesimerkkeinä Tansanian Longidon anyoliittikiveä ja USA:n Pohjois-Karoliinan 
smaragdiitti-rubiiniesiintymiä. Huomattakoon, että Giuliani työtovereineen (2007, s. 59-60) 
ovat luokitelleet Paaraskallan ja Grönlannin Fiskenaessetin korundiesiintymät nimen-
omaan tähän rubiinin amfibolityyppiin kuuluviksi. 

 

On mahdollista, että Lemmenjoen alueen rubiineilla ja safiireilla on erilainen syntyhisto-
ria. Kirkas sininen korundi, safiiri, esiintyy alueen korundeissa tavallisesti epämääräisinä 
kiteen kasvuvyöhykkeitä leikkaavina alueina. Rubiini puolestaan on kaikissa tähän men-
nessä tavatuissa kiteissä punaisen korundin ytimessä eikä leikkaa korundin kasvuvyöhyk-
keitä. Safiiri voi siis olla syntynyt heikosti siniharmaan korundin myöhemmän kuumentu-
misen tuloksena. Korundin harmautta aiheuttavat rutiilineulassulkeumat olisivat tässä 
syntymallissa kuumentumisessa diffudoituneet titaanina korundin hilaan. Tämä olisi aihe-
uttanut sinistä väriä ja sulkeumien häviäminen samalla kirkastumista. Sama lopputulos 
saavutetaan harmaata korundia keinotekoisesti kuumentamalla. Esimerkiksi Sri Lankan 
tunnetut, kauniin siniset geuda-safiirit on näin tuotettu (Hughes 1990). Lapin harmailla 
korundeilla ei tiettävästi vielä ole tehty kuumentamiskokeiluja. Useimmat Lapin korundit 
ovatkin liian rikkonaisia ja runsaasti mineraalisulkeumia sisältäviä, jotta ne soveltuisivat 
tällaiseen käsittelyyn. Joka tapauksessa Miessin rubiini on siis tulkittavissa syntyneeksi il-
man tällaista luonnon kuumentumista. Granuliittikaaren kivilajit ovat kuumentuneet syn-



   12 

  

 

 

       

  

tynsä jälkeen useammassa vaiheessa, joista on viime vuosina saatu arvioita laboratoriomit-
tauksissa (ks. Mints työtovereineen 2007). Safiirin syntyyn vaikuttaneesta kuumentumista-
pahtumasta ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa. 

 

Lapin kivilajijaksoilla ja niiden korundiesiintymillä voi olla tiettyjä geologisia analogioita 
maapallon tärkeimpiin rubiiniseutuihin kaukoidän maissa, Myanmarissa, Thaimaassa ja 
Vietnamissa. Varsinkin Myanmarin (entinen Burma) Mogokin rubiiniesiintymiä on tutkit-
tu viime vuosina ranskalaisten tutkimusryhmien toimesta (Giuliani työtovereineen 2007). 
Rubiinien on osoitettu liittyvän laattatektoonisten liikuntojen kautta Himalajan vuoriston 
syntyyn manner-manner yhteentörmäyksessä. Lapin vihreäkivijakso ja siihen tunkeutu-
neet graniittipegmatiitit voisivat siten muodostaa yhden mahdollisen mallin Lapin rubiini-
en synnylle.  

 

Toinen mahdollinen malli olisi itse granuliittikaari ja sen muodostuminen laattatektonises-
sa yhteentörmäyksessä. Kullanhuuhdonnan sivutuotteena on löydetty runsaasti korundeja 
Lemmenjoen alueen lisäksi Ivalojoelta ja sen eteläpuolisilta sivupuroilta ja viime vuosina 
myös Tankavaaran alueelta. Kaikki esiintymispaikat ovat siten granuliittikaaren päällä. 
Tämä seikka viittaisi korundien emäkallioiden koostuvan paikallisista granuliittikaareen 
kytkeytyvistä kivilajeista. 

 

 

LÖYDÖN MERKITYKSEN ARVIOINTIA 

 

Marjut Telilän Miessijoelta jo vuosina 1992-1993 löytämää rubiinia voi mielestäni pitää 
ensimmäisenä sekä mineralogisin että gemmologisin menetelmin varmennettuna löytönä. 
Kyseinen rubiini on löydetty jo vuosina 1992-1993 Marjut Telilän omaisten suhteellisen 
varma muistikuvan perusteella. Kirjallisuudessa ja varsinkin lehtiartikkeleissa on lukuisia 
mainintoja Lapin rubiineista, mutta niissä ei ole esitetty riittävää analyysi- ja mittausai-
neistoa rubiinin tunnistamiseksi punaisesta korundista. Lähimpänä mahdollista rubiinia 
voi pitää Miessiltä kuvattua punaista korundia, jonka kromioksidipitoisuus on 0,47 paino-
prosenttia (Lahtinen 2008). Telilän rubiini sisältää kuitenkin tätä huomattavasti enemmän 
kromioksidia. Lahtisen (2008) kuvaamasta korundista ei myöskään ole esitetty arvioita 
viistehiontakelpoisuudesta tai mittauksia läpinäkyvyydestä, joten sen todellisesti jalokivi-
laadusta ei ole tietoa.  

 

Rubiini on yli karaatin kokoisina ja voimakkaan värisinä kiteinä jopa kalliimpi kuin vas-
taavan kokoinen timantti. Marjut Telilän rubiinilöytö herättää tässä mielessä innostusta 
muissakin kuin kullankaivajissa ja korukiviharrastajissa. Mahdollisuudet kalliolöytöihin 
ovat todellisia, mutta varsinaisten jalokiviesiintymien löytyminen vaikuttaa perin etäiseltä. 
Tämä siksi, että jokisorasta on etsitty Lemmenjoen ja Ivalojoen alueelta jo puolivuosisataa 
kirkkaita korundeja, nämä kiteet ovat kuitenkin vasta ensimmäiset varmennetut. Jo-
kieroosio pyrkii rikastamaan nimenomaan hyvälaatuisia jalokiviluokan raskasmineraaleja, 
koska ne ovat eroosiossa epäpuhtaita kiteitä kestävämpiä. Tässä mielessä jalokorundien 
näin pieni osuus viittaisi siihen, että kallioesiintymissä niiden osuus kaikista löydetyistä ko-
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rundeista olisi riittämätön taloudellisesti kiinnostavien esiintymien löytymiselle. Toivotaan 
kumminkin, että johtopäätös on väärä, ja että Lapista tavattaisiin kallioesiintymä, jossa 
olisi merkittäviä määriä myös jalokorundia. 
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Liite 1.  Miessin rubiininäytteen kemiallisia analyysejä mikroanalysaattorilla, operaattoreina Bo Johanson ja Lassi 

Pakkanen. 
            

      

A) Rubiinin pääfaasin analyysit    

 
Paino-
%                

Index # SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 V2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O NiO ZnO Nb2O3 Total 

10516,08 0,00 0,00 98,94 0,62 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,70 

10517,08 0,02 0,00 99,23 0,61 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02 

10518,08 0,00 0,01 99,29 0,61 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 100,07 
10519,08 0,01 0,01 99,26 0,63 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03 

10520,08 0,00 0,00 99,60 0,66 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,42 

10521,08 0,00 0,00 99,42 0,61 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,21 
10522,08 0,03 0,03 99,68 0,59 0,01 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 100,52 

10523,08 0,00 0,01 99,62 0,63 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 100,45 

10524,08 0,02 0,00 99,52 0,64 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 100,33 

10525,08 0,00 0,00 99,55 0,62 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 100,33 

10526,08 0,00 0,00 99,65 0,65 0,00 0,14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,45 

10527,08 0,01 0,00 99,68 0,64 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 100,48 

10528,08 0,00 0,00 99,52 0,60 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,26 

10529,08 0,02 0,02 99,22 0,67 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07 

10530,08 0,01 0,02 99,31 0,61 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 100,09 

10531,08 0,02 0,02 99,10 0,57 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 

10532,08 0,00 0,02 99,16 0,64 0,01 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 100,10 

10533,08 0,00 0,00 99,34 0,63 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 100,15 
10534,08 0,02 0,00 99,28 0,61 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 100,13 

keskim. 0,01 0,01 99,39 0,62 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,19 

 
 

 Alkuainekohtaiset määritysrajat (ppm) rubiinianalyyseissä     

 Si Ti Al Cr V Fe Mn Mg Ca Na K Ni Zn Nb 

 364 306 613 176 299 281 264 231 253 358 185 218 415 1358 

               

               

Rubiinissa esiintyy paikoin myös Al-Fe-Mg-spinellifaasia (BSE-kuvannuksella Kuvassa 7 kirkkaampi eli tiheämpi faasi). Se on analysoitu erikseen ja 
tulokset alla olevassa taulukossa. Lisäksi näytteestä on kvalitatiivisesti havaittu pieniä määriä kiillettä (K-Mg-Fe-Al kiille) ja molybdeenihohdetta sul-
keumina. 
 

  

 

               

Paino-%                

Index # SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 V2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O NiO ZnO Nb2O3 Total 

10535,08 0,00 0,00 63,89 0,51 0,00 20,33 0,12 14,90 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,01 99,82 

10536,08 0,00 0,00 64,18 0,47 0,02 20,35 0,13 14,89 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 100,07 

10537,08 0,00 0,00 64,24 0,50 0,00 20,34 0,13 14,97 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,06 100,32 

10538,08 0,00 0,02 63,01 0,48 0,00 20,77 0,12 14,55 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 99,02 

10539,08 0,02 0,00 63,97 0,48 0,00 20,57 0,12 14,71 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 99,95 

10540,08 0,00 0,00 63,66 0,51 0,03 20,83 0,14 14,36 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 99,61 

keskim. 0,00 0,00 63,83 0,49 0,01 20,53 0,13 14,73 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,02 99,80 

                

               

 Alkuainekohtaiset määritysrajat (ppm) spinellianalyyseissä     

 Si Ti Al Cr V Fe Mn Mg Ca Na K Ni Zn Nb 

 386 322 596 180 314 416 284 535 265 416 203 238 458 1416 
               

 

Analysointiolosuhteet: kiihdytysjännite = 20 kV, elektronisäteen virranvoimakkuus 20 nA ja läpimitta 5 µm.   

Mikroanalysaattori: Cameca SX100.          

                

 


