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Tiivistelmä 

 

 

Tässä raportissa kuvataan elokuussa 2008 Sotajoen Matinkiviniemestä löydetty kullan ja 

kvartsin sekahippu. Hippu painaa 192 g ja se on suurin Suomesta tähän mennessä doku-

mentoitu kultasekahippu. Hipun mineraaliaines koostuu kullan ohella rakoilleesta kvartsis-

ta. Tässä sekahipussa on kvartsin ohella 87 painoprosenttia kultaa, joka on kemialliselta 

koostumukseltaan 97 – 99 prosenttisen puhdasta. Hipun pintarakenteet ilmentävät koroste-

tusti moreenikuljetusta. 
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Johdanto 

 

Lapin kullanhuuhdonta-alueen suurimpia kultahippuja on pyritty tutkimaan GTK:ssa. 

Tietojen taltiointi on hyvä tehdä kun hipun löytöolosuhteet vielä ovat saatavilla. Suurimpi-

en kultahippujen saaminen myöhemmin tutkittavaksi on vaikeampaa. GTK:ssa on kehitet-

ty kookkaiden kultahippujen tutkimukseen näytettä tuhoamattomia menetelmiä (Kinnu-

nen 1996, Kinnunen ja kumppanit 1997), sillä hippujen korkean rahallisen arvon takia nii-

tä ei voida tutkia tavanomaisella näytettä osin tuhoavalla analytiikalla.  

 

 

 
 

Kuva 1.  Hipun löytöpaikka Sotajoella (ympyrä). Karttaan merkitty alueen kaivospiirit (rus-

kea) ja valtaukset (keltainen). Peruskartta pohjana @ Maanmittauslaitos, lupa nro 

13/MML/08. 

 

Löytötiedot 

 

 

Löytöpaikka: Sotajoki, kämpältä noin 1km ylöspäin (Kuva 1, 2 ja 3) 

Karttalehti: 3813 

Koordinaatit: N 7593747, E 3495997 (KKJ peruskoordinaatisto) 

Valtaus: 7600/2, Matinkiviniemi II, Vehviläinen Maija 

Syvyys: 3 m syvyydeltä joen pinnasta 

Löytäjät: Maija ja Risto Vehviläinen 

Löytöaika: 1.8.2008, noin kello 14.00 

Hipulle annettu nimi: Unna (löytäjien lapsenlapsen mukaan) 
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Kuva 2.  Sotajoen Matinkiviniemen Vehviläisen kaivospiirin monttu, josta 192 g kultaseka-

hippu löytyi. Kuva: Vehviläisten kuva-albumi. 

 

 

 
 

Kuva 3.  Vehviläisten rännin rihlat ja 192 g kultasekahippu. Kuva: Vehviläisten kuva-albumi. 
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Risto Vehviläinen selosti hipun löytövaiheita seuraavasti: 

 

”Vanha mies vuosisadan vaihteessa oli tästä paikasta kaivanut jo pintamaat noin vuosina 

1900-1901. Tällä kohtaa ei oltu päässyt pohjaan, koska oli tullut vesiongelmia. Isäni Reino 

Vehviläinen oli kaivanut samassa paikassa noin vuonna 1990. Kaivinkone hänellä oli pie-

nempi, joten hänkään ei ole päässyt pohjaan asti. Nyt kaivaessani oli vastassa ensin kova 

pinta, tietysti ensin oli pinnassa jo kaivettua maata. Tämän jälkeen tuli siis kova kerros 

minkä alta paljastui rapakallio. Kaivoin tätä rapakalliota pari päivää. Aamulla pumppasin 

vettä pois montusta, että sain montun tyhjäksi. Noin 2 – 3 tunnin välein käyn kaivaessani 

katsomassa rihloja. Hippu löytyi siis rapakallion pohjalta, ja iltapäivällä taas tarkastaessa-

ni rihloja hippu oli selvästi näkyvissä.  

 

Eihän sitä tahtonut millään uskoa todeksi. Ensimmäisenä menin koneelta hakemaan mitan 

ja vähän mittailin hipun kokoa. Vaaka oli kämpällä joten sinne punnitsemaan. Kävikin 

niin, että vaaka kävi pieneksi. Meidän vaaka näyttää vain 150 g joten ei riittänyt. Tämän 

jälkeen yritin käsivaa’alla punnita hippua käyttäen kaikkia mahdollisia keksipakettia ja 

sen sellaisia apuna ja näillä konstein sain painoksi 180 g.  

 

Tyttäreni  miehensä ja lapsenlapsemme Unna-tytön kanssa lähti kaupungista (Rovaniemel-

tä) vielä samana iltana tuomaan Sotajoelle kirjevaakaa, joka ei ollut kovin tarkka, mutta 

tällä vaa’alla saimme painoksi 193 g. Hippu löytyi 1.8.2008 noin kello 14.00.” 

 

 

Fysikaaliset ominaisuudet 

 

Paino: 191,58 g 

Koko: 48 x 41 x 18 mm 

Väri (Munsell asteikko): Kullanpinta 10 YR 5/4 (kellertävän ruskea); kvartsialueet 5 YR 

3/2 (harmaan ruskea). 

Tilavuus: 20,65 cm
3
 

Ominaispaino: 9,279 g/cm
3
 

Diamagneettinen suskeptibiliteetti: - 0,22 SI 

Ominaisvastus: 4,6 x 10
-7 

ohmm 

 

 

Kemiallinen koostumus (pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja energiadispersiivinen rönt-

genspektrin analyysi) 

 

Kullan pintaosan koostumus (painoprosenttia): 

Edustava analyysi Au 96,92, Ag 1,59, Fe 0,87, Bi 0,62, totaali 100,00  

Vaihteluvälit Au 96,92-99,29, Ag 2,76-0,76, Cu 0,18-0, Fe 2,22-0, Bi 0,62-0 

Ruskeaksi värjäytynyt kvartsialue (painoprosenttia):  

Vaihteluvälit Si 99,39, Fe 1,52-0,61 

Tummanruskea rautasaostuma (kutaani) hipun koloissa (painoprosenttia):  

Vaihteluvälit Fe 90,36-87,33, Si 11,65-9,42, Al 3,05-2,15, P 1,58-0, Mn 0,63-0 
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Kuva 4. Kultasekahippu eri suunnista kuvattuna. Hipun dimensiot: 48 x 41 x 18 mm. Kuvat: 

Kari A. Kinnunen. 

 

 

Muoto 

 

Pyöristyneisyys: pyöristynyt (5 Powersin asteikolla),  

Muoto (Berman 1998 luokittelu): levymäinen (Kuva 4) 

Fraktaalidimensioarvo (hipun profiilin kuva-analyysi Kindratenkon ohjelmistolla):  

Muotofraktaali 1,18 +/- 0,169, pintafraktaali 1,04 +/- 0,0426 

 

 

Mineraalikoostumus (laskennallinen) 

  

Hipun tilavuuden ja mineraalien ominaispainon perusteella laskettiin kullan ja kvartsin 

suhteellinen määrä hipussa. Tulokseksi saatiin 166 g kultaa ja 26 g kvartsia. Kultaa hipus-

sa siis on 86,6 painoprosenttia. 
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Petrografiset piirteet (stereomikroskooppi) 

  

Hippu on sekahippu, joka koostuu kullasta ja kvartsialueista (raekoko 2 - 7 mm, keski-

määrin 4 mm). Kvartsialueiden kontakti kultaan on tulkittavissa kiteytymisrakenteeksi. 

Muutamissa kvartsirakeissa on myös mikroskooppisia kultakiteitä sulkeumina. 

 

 
 

Kuva 5.  Kultasekahipun kvartsialueet ovat voimakkaasti rakoilleita. Rakoja täyttää kulta, jo-

ka on painautunut hipun pintaan läikiksi. Kuva-alan leveys 15 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen.  

 

 

Kvartsialueiden rakoilu ja kullan kiteytyminen ovat eräissä raoissa samanaikaisia tapah-

tumia. Tätä osoittaa eräisiin mikrorakoihin saostunut kulta (Kuva 5). Kvartsin rakoilu on 

tiheää ja polygonimaista (0,1 - 1 mm). Rakoilun samansuuntaisuus (kolme pääsuuntaa) ja 

pintojen suoruus ilmentää ne luonteeltaan lohkotasoiksi. Kvartsissa lohkeavuus on harvi-

naista, ja kun sitä havaitaan, se on tyypiltään romboedrista. Tällaisen lohkosuuntia nou-

dattavan rakoilun katsotaan liittyvän kvartsin kidehilan hydrolyyttiseen heikkenemiseen ja 

tektoniseen lämpöshokkiin. Kvartsin rakoilun raekoko osoittaa lämpöshokin tapahtuneen 

yli 500° C lämpötilassa (ks. Kinnunen 1993). 

 

 

Pintarakenteet (stereomikroskooppi) 

  

Kallioperäpiirteet: 

Primaarikoloja (irronneet, rapautuneet mineraalipaikat).  

 

Maaperäpiirteet: 

Mikrouurteet (Kuva 6 ja 7), painaumakolot, suojaisten kolopintojen mikrokultakiteet mui-

den metallien uuttumisesta kullan hilasta, pintasaostumana rauta-alumiini-pii aineista 
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(kemiallinen koostumus on kutaanimaista rautasaostumaa muistuttava), kvartsialueiden 

mikrorakojen kulta on litistynyt pintaan laajemmiksi alueiksi (Kuva 5).  

 

 
 

Kuva 6.  Kultasekahipun kulta-alueiden pintarakenteina on uurteita ja painaumia, jotka ovat 

tyypillisiä moreenikuljetuksen piirteitä. Kuva-alan leveys 4 mm. Kuva: Kari A. Kinnunen. 

 

 
 

Kuva 7.  Elektroniheijastumakuva kultasekahipun kullan pintarakenteista. Suoraviivaiset 

mikrouurteet ja tummien kolojen pohjan rautasaostumat korostuvat pyyhkäisyelektronimikro-

skoopilla tarkastellessa. Kullan puhtaus hipun pinnassa vaihtelee analyysipisteissä seuraavas-

ti: 1 -  Au 97,45 Ag 2,50, Fe 0,57 (painoprosenttia), 2 - Au 98,15, Ag 2,24,  3 -  Au 99,29, Ag 

0,76, 4 -  Au 97,80,  Ag 2,01, Fe 2,22 . Kuva ja analyysit: Bo Johanson. 
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Antropogeeniset piirteet: 

Kaivuutöissä syntyneitä kirkkaantuoreita naarmuja hipun laidoilla on vain muutamia. Hi-

pun ylä- ja alapinnalla havaitsee hieman kiillottumaa hipun käsittelystä. 

 

 

Yhteenveto 

  

Hippu on kooltaan ja muodoltaan perunamainen, litistynyt kullan ja kvartsin sekahippu. 

Pintarakenteet ilmentävät moreenikulkeutumista. Jokihakkaumapiirteitä ei havaittu. 

Kvartsialueet ovat rautarikkaiden mineraloidikalvojen ruskeaksi värjäämää. Kullan ke-

miallinen koostumus on hipun pinnalla varsin puhdasta. Isoimmat Ivalojoen alueen ja 

Tankavaaran hippulöydöt ovat hyvin samankaltaisia tämän hipun kanssa. Hippu muistut-

taa suuresti Sotajoelta samoilta kohdin vuonna 2002 löytynyttä 67 g isomusta (vrt. Kinnu-

nen 2002). Hippu on tilastossa vuonna 2008 viidenneksi painavin löytyneistä. Sekahippuna 

se on kookkain maastamme tähän mennessä löytyneistä. Seuraavaksi kookkain on Tanka-

vaarasta 1950 löytynyt 186 g painava samoin kullasta ja kvartsista koostuva Virtasen se-

kahippu (ks. Kinnunen 2000).  
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