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JOHDANTO 

1.1. Tutkimusalueen sijainti 

Tutkiimusalue sijaitsee karttalehdellä 3432 05 C (kuva 1) ja kuuluu Paltamon kuntaan. Matkaa 

Paltamon kirkonkylälle on noin 15 km. Esiintymä sijaitsee ajokelpoisen metsäautotien varrella.

1.2. Aikaisemmat tutkimukset 

Alueelta on saatavana 1:20 000 -mittakaavaiset aerogeofysikaaliset matalalentokartat ja 1:400 000 -

mittakaavainen kallioperäkartta (Wilkman 1929, 1931). Karttalehden 3432 kallioperäkartta mitta- 

kaavassa 1:100 000 on valmisteilla. 

Esiintymä on löytynyt kallioperäkartoituksen yhteydessä vuonna 1990. Geologian tutkimuskeskuk-

sen (GTK) Väli-Suomen aluetoimiston geologi Asko Kontinen löysi kalliosta kuparikiisua ja

huomasi kalliota lähemmin tarkastellessaan sinisenä hohtavaa mineraalia, joka myöhemmin todettiin

nuummiitiksi. 

Esiintymän tutkimukset hoidettiin GTK:n Pohjois-Suomen aluetoimistosta, jossa korukivialan

asiantuntemusta oli käytettävissä. 

Maastotöihin on osallistunut allekirjoittaneen lisäksi tutkimusavustaja Pertti Telkkälä. Näytteet on 

valokuvannut tutkimusavustaja Reijo Lampela. Kartat on puhtaaksipiirtänyt kartanpiirtäjä Soili 

Ahava. Nuummiittinäytteitä ovat koehioneet hopeaseppä Hannu Puolakka ja allekirjoittanut. Koele-

vyt hiottiin Tervolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. 

GTK on tehnyt esiintymään valtausvarauksen 3.7.1991 ja saanut esiintymään valtausoikeudet 

25.11.1992. Maa-alue on yksityisomistuksessa. Kartta valtausalueesta, Kainuanmäki 1 (kaiv.rno

5026/1), on tämän raportin liitteenä. 
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1.3. Yleistä nuummiitista 

Nuummiitilla tarkoitetaan spektrin eri väreissä välkehtivää eli irisoivaa amfibolimineraalia. Minera-

logisesti nuunin-ditti kuuluu ns. ortoamfiboleihin eli rombisen kidejärjestelmän amfiboleihin. Tie-

teellisempi mineraloginen nimi on antofylliitti-gedriitti. Tässä raportissa nuummiitilla tarkoitetaan

korukiveä, josta irisoiva amfiboli muodostaa pääosan. Nuummiitin käyttö korukivenä perustuu 

nimenomaan sen hohtaviin väreihin, jotka määräytyvät pääasiassa mineraalin koostumuksen mu- 

kaan (Alviola & Lahti, 1991). Väri-ilmiöt syntyvät, kun valo heijastuu mineraalin ohuista kerroksis- 

ta, joiden välillä on pieni koostumus- ja taitekerroinero. Luonteeltaan värit ovat siten interferenssi- 

värejä. Väri-ilmiön synty on samanlainen kuin Suomen kaupallisesti tärkeimmässä korukivessä, 

spektroliitissa. 

Nuummiitti on verrattain uusi tulokas korukivimarkkinoilla. Ensimmäinen nuummiittiesiintymä 

löytyi Grönlannin Nuukista kymmenisen vuotta sitten, kun Grönlannin geologisen tutkimuslaitoksen

geologi Peter Appel vuonna 1982 huomasi tutkimissaan kivinäytteissä eri väreissä hohtavaa mine- 

raalia. Tosin ensimmäiset maininnat grönlantilaisen kiven erikoisesta väri-ilmiöstä ovat peräisin jo 

K.L. Giesecken päiväkirjasta vuodelta 1810 ja myöhemmin 0.B.Boggildin havainnoista vuodelta 

1911 (Appel. & Jensen 1987). .

Nuummiitti -sana tulee eskimon kielestä ja tarkoittaa Nuukista kotoisin olevaa. Nuuk on puolestaan

Grönlannin pääkaupungin, Gådthobin, eskimonkielinen vastine.

Ensimmäiset nuummiitista valmistetut korut tulivat markkinoille Grönlannissa 1986. Grönlantilai- 

nen nuummiitti on tällä hetkellä tiettävästi ainoa kaupallisessa tuotannossa oleva nuummiittiesiinty-

mä ja sikäläisen kiven jalostusta sekä markkinointia hoitaa yksinoikeudella Nuummite Nuuk A/S 

(Appel & Jensen, 1987) 

Korukiveksi kelpaavaa irisoivaa amfibolia on tavattu lisäksi ainakin Yhdysvalloista, Wyomingista 

(Dietrich ja muut, 1988). Irisoivaa amfibolia on kuvattu myös, lähinnä tieteellisessä mielessä, 

Yhdysvaltain New Hampshiresta ja Massachusettsista (Robinson ja muut 197 1) sekä Etelä-Norjasta

(Christie & Olsen, 1974). 

Nuummiittia on löydetty myös muualta Suomesta, mm. Helsingin ympäristöstä. Geologian tutki-

muskeskus on käynnistänyt em. esiintymän alustavat tutkimukset kansannäytteen perusteella. Myös
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Pielaveden-Kiuruveden alueella tiedetään olevan nuummiittiesiintymiä, mutta niiden laatua tai

määrää ei ole toistaiseksi tarkemmin tutkittu.

2. SUORITETUT TUTKIMUKSET 

2.1. Maastotutkimukset
- 

2.1.1. Detaljikartoitus ja esiintymän kuvaus

Paltamon nuummiittiesiintymä paljastettiin lapioilla ja pestiin kartoitusta ja näytteenottoa varten. 

Alue kartoitettiin mittakaavassa 1:100 (kuva 2) ja avainalueet mittakaavassa 1:50 (kuva 3). Nuum-

miitin esiintymisalue on muodoltaan linssimäinen, pituudeltaan noin 30 m ja leveimmillään noin 

5 m. Koko esiintymäaluetta ei ole paljastettu, joten osa siitä on tällä hetkellä vielä ohuiden maa- 

kerrosten peitossa. 

Esiintymän kivilaji vaihtelee amfiboliitista kordieriitti-antofylliittigneissiin; molemmista käytetään 

tässä raportissa yleisnimitystä amfiboliitti. Kivi on selvästi liuskeinen, ja liuskeisuus on lähes pysty-

asentoinen. Kivilaji on hyvin heterogeeninen sisältäen mm. epämääräisesti mutkittelevia, maasälpä- 

rikkaita kerroksia ja amfibolikasaumia. Esiintymää rajaavat joka puolella happamat, graniittiset 

gneissit. Nuummiitti esiintyy amflboliitissa 10-100 cm paksuina kerroksina. Amfiboliitti muuttuu 

itäkontaktissaan terävärajaisesti graniittiseksi gneissiksi, länsikontaktissa amfiboliitin ja graniit- 

tigneissin välissä on 3-4 metriä leveä granaattipitoinen kiillegneissikerros (kuva 2). 

Nuummiitin kartoitus oli hankalaa sikäli, että sen värileikki harvoin näkyy kuivalta rapautumispin-

nalla. Kallion kasteleminen kartoituksen aikana auttoi hiukan. Kalliosta jouduttiin silti ottamaan 

runsaasti minikaira- ja palanäytteitä kartoitusta varten. 

Näyttävin nuummiittityyppi on karkearakeinen nuummiitti, jossa on pitkiä irisoivia amfibolisälöjä. 

Niiden pituus on tavallisimmin 0,5-2 cm, poikkeuksellisesti jopa 5 cm. Pääasiallisin irisoiva väri on

sininen, mutta myös vihreitä, kullankeltaisia ja kuparinruskeita sävyjä on paikoitellen (kuva 4, s.9). 

Usein suuret antofylliitti-gedriittirakeet ovat vyöhykkeellisiä siten, että rakeiden reunat ovat siniset, 

ja väri vaihettuu keskustaan päin vihreäksi ja edelleen keltaiseksi (kuva 5, s.9). 
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Esiintymässä on myös pienirakeisempaa nuummiittia, jossa irisoiva väri on pelkästään sinistä. Väri-

ilmiö on tässä nuummiittityypissä yleensä heikompi. Kyseisen nuununiittityypin runsaus jäi kartoi-

tuksessa epäselväksi, sillä osassa siitä ei ole irisointia lainkaan. Irisoivat värit esiintyvät tässä 

nuummiittityypissä ilmeisesti vain ohuissa kerroksissa muun osan ollessa ''väritöntä''. Sen vuoksi 

keskirakeiseksi nuummiitiksi merkityn kivilajin määrään pitää suhtautua varauksella. Arviolta 

korkeintaan puolet siitä on irisoivaa tyyppiä. 

2.1.2. Näytteenotto 

Kartoituksen tueksi otettiin noin 60 kpl 10-20 cm pitkiä minikaira-näytteitä. Näytteenottopaikat ja 

numerot on merkitty detaljikarttaan (kuva 3, s.8). Esiintymästä irrotettiin lisäksi kiilaamalla yksi n.

50 kilon painoinen näyte. 

2.2. Näytteiden hionta ja kiillotus 

2.2.1. Minikairanäytteet

Osa minikairanäytteistä halkaistiin, hiottiin piikarbidijauheilla ja kiillotettiin tinatuhkalla GTK:n 

Pohjois-Suomen aluetoimistossa. Vaikka näytteisiin ei saatukaan hyvää kiiltoa, voitiin niiden avulla

varmentaa ja osin korjatakin maastossa tehtyä kartoitusta. 

Esiintymän kivi on minikairanäytteiden perusteella melko syvälle rapautunut eivätkä kaikki näytteet

olleet tarpeeksi terveitä hiottavaksi. 

2.2.2. Koepala 

Irrotettu suuri koepala työstettiin Tervolan käsi-ja taideteollisuusoppilaitoksessa ohutlevyiksi raken- 

nuskiven tapaan. Piikarbidihiomakiekkojen karkeudet olivat 220, 500 ja 1200, levyt kiillotettiin 

tinatuhkalla. Kivi ei kiillottunut kovinkaan hyvin vaan pinta jäi himmeähköksi ja väri-ilmiö vaisuk-

si. Timanttilaikkoja ei ollut käytettävissä. Pienempiä koelevyjä yritettiin hioa ja kiillottaa myös 

GTK:n omalla hiomakoneella, mutta lopputulos oli sama, jopa huonompi. 
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2.2.3. Pyörtöhiontakokeet 

Minikairanäytteistä hiottiin ovaalin muotoisia pyörtöhiontaisia kiviä, kooltaan 25 x 18 mm. Näyt-

teet koehioi hopeaseppä Hannu Puolakka Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksesta.

Hionnassa käytettiin piikarbidikiviä ja -papereita ja kiillotuksessa tinatuhkaa. Tulos oli samankaltai-

nen kuin minikairanäytteidenkin osalta eikä kiviin saatu hyvää kiiltoa.

Koepalasta jääneistä reunapalasista tehtiin myös vaihtelevan kokoisia pyörtöhiontaisia kiviä, joista 

saatiinkin varsin loistavia yksilöitä. Kuvien 4 ja 5 näytteet on hiottu näistä kivistä. Hionnassa 

käytettiin timanttipohjaisia kankaita ja nauhoja, jolloin kiilto parani aiempaan verrattuna huomatta- 

vasti. Kuvien 4 ja 5 näytteet edustavat Paltamon nuummiittia parhaimmillaan. Koepalan ottopaikkaa

ei ratkaissut nuummiitin laatu. Näyte otettiin sellaisesta paikasta, josta se ylipäätään oli kiilaamalla 

otettavissa. Nähtäväksi jää, ovatko nuummiittiesiintymän muutkin osat yhtä laadukkaita; mini- 

kairanäytteiden perusteilla näin ei välttämättä ole. 

Koehiontojen perusteella parhaaseen tulokseen päästään käyttämällä timanttipohjaisia hioma-aineita, 

kuten esimerkiksi timanttikankaita. Tavallisilla piikarbidipohjaisilla hiomakivillä, -kankailla tai 

-jauheilla työstettyihin kiviin ei saatu koehionnassa hyvää kiiltoa. Se johtuu kiven sisältämien mine- 

raalien suuresta kovuuserosta: irisoivan amfibolin kovuus on ns. Mohsin kovuusasteikossa 5,5-6 ja 

päämineraalina olevan kordieriitin 7,5. Kivessä on myös kvartsia, jonka kovuus on 7. Piikarbidia 

(kovuus 9) käytettäessä pehmeät amfibolirakeet kuluvat kuopalle ja kovemmat mineraalit jäävät 

koholle. Tuloksena on epätasainen pinta (ns. ''appelsiinipinta”) johon ei enää saada hyvää kiiltoa, 

olipa kiillotusaine mikä tahansa. Timantin ylivoimaisesta kovuudesta (=10) johtuen kiven pinnasta 

tulee tasaisempi ja siihen saadaan hyvä kiilto. Nuummiitin irisoivat värit ovat sitä voimakkaammat 

mitä parempi kiilto kivessä on. 

Koehionnoissa kiillotukseen käytettiin tinatuhkaa ja huopalaikkaa. Kiilto voisi olla vielä parempi,

jos käytettäisiin timanttipohjaista kiillotusainetta ja/tai kovaa kiillotusalustaa. Kiillotusaine ei 

kuitenkaan vaikuta lopputulokseen läheskään niin paljon kuin hioma-aine. 

Amfibolinmineraaleilla, ja siten myös nuummiitilla, on luontainen taipumus lohjeta helposti tietyissä

suunnissa. Sen vuoksi nuummiitin tietynlaista hilseilyä hiottaessa ei voida kokonaan estää, käytet- 

tiinpä hionnassa millaisia hionta-aineita tahansa. Nuummiitin pehmeys rajoittaa puolestaan sen 

käyttöä eikä kiveä suositella käytettäväksi esimerkiksi sormuskivenä. 
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Nuummiitin väriloisto on parhaimmillaan, kun kivi sahataan ja kiillotetaan liuskeisuuden suuntai-

sesti. Jos kivi sahataan liuskeisuutta vastaan kohtisuoraan, siinä ei näy irisointia lainkaan. Kiven 

ominaisuuksia tuntematon voi siis pilata hyvänkin näytteen jo sahausvaiheessa. Kivi on parhaim- 

millaan, kun se sisältää mahdollisimman vähän muita mineraaleja eli koostuu lähes pelkästään 

irisoivasta antofylliitti-gedriitistä. 

2.3. Ohuthietutkimukset 

Antofylliitti-gedriitti on Paltamon karkearakeisen nuummiitin päämineraali ja muodostaa 40 - 80

tilavuusprosenttia koko kivestä. Kivessä on myös toista amfibolia, sarvivälkettä, jonka määrä

vaihtelee 0 - 10 prosenttiin. Sarvivälkkeen määrä on keskirakeisessa nuummiitissa suurempi kuin

karkearakeisessa tyypissä, noin 10 - 30 prosenttia.

30 prosenttia. Kiven kolmas päämineraali on kordieriitti, sen määrä kivessä on 10 -

Määrältään vähäisempiä mineraaleja ovat plagioklaasi, kvartsi, kuparikäsu, kloriitti ja biotiitti, 

paikoin myös magnetiitti. Näistä plagioklaasia on joissakin näytteissä päämineraaliksi asti (> 10

%). 

2.5. Arvio nuummiittivaroista ja niiden arvosta

Detaljikartoituksen perusteella paljastettujen nuummiittikerrosten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 

10 neliömetriä. Jos esiintymä louhitaan keskimäärin metrin syvyyteen, mikä kallion muoto huo- 

mioon ottaen on täysin mahdollista, on nuummiitin määrä esiintymässä noin 10 kuutiometriä. 

Esiintymässä on siten nuummiittia yhteensä noin 30 tonnia. Määrässä eivät ole mukana ne osat 

esiintymästä, jotka ovat piilossa ohuen maapeitteen alla. Määrään ei ole laskettu lainkaan mukaan

keskirakeista nuummiittityyppiä, koska sen määrän tarkka arviointi olisi vaatinut kohtuuttoman 

paljon näytteenottoa ja -käsittelyä. 

Esiintymän nuummiittivarat ovat piilossa olevien nuummiittikerrosten vuoksi todennäköisesti paljon

suuremmat, edellä esitettyyn arvioon nähden ehkä kaksinkertaiset. Määrä lisääntyy edelleen, jos 

kivi pystytään louhimaan yli metrin syvyyteen, mikä ainakin osassa esiintymää on mahdollista. 
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Esiitymään olisi syytä kairata muutama lyhyt (< 10 m) reikä, jotta nuummiitin laatu esiintymän eri 

osissa ja jatkuvuus alaspäin saataisiin varmennetuksi.

Nuummiitin hinta korukivimarkkinoilla ei ole vielä vakiintunut, sillä tähän asti on vallinnut myyjän

markkinat. Niinpä esimerkiksi Lahden jalo- ja korukivimessuilla v. 1991 myytiin hiottua grönlanti- 

laista nuummittia hintaan 50 mk/gramma. Kilohinnaksi tulee tällöin 50 000 mk, mikä on likimain 

sama kuin teollisuuskullan hinta! Helsinkiläistä raakanuummittia on tiettävästi myyty 3 markan 
1 

grammahintaan (= 3000 mk/kilo). 

Jos Paltamon nuummiitin kilohinta olisi vähittäismyynnissä 300 markkaa, sahattuna ohuiksi levyik-

si, olisi sen raakakiviarvo noin 9 miljoonaa markkaa. Kivestä menee kuitenkin suuri osa hukkaan 

irrotettaessa ja sahattaessa. Toisaalta kaikki nuummiitti ei varmastikaan ole ensiluokkaista ja osa 

siitä joudutaan myymään halvempana kakkoslaatuna esimerkiksi pienesineiden valmistukseen. 

Lopullinen saanti nuummiitista lieneekin korkeintaan 50 %. Nuummiittikerrosten irrottamiseksi 

joudutaan irrottamaan myös arvotonta sivukiveä, mikä tietysti nostaa kiven louhintakustannuksia. 

Koko louhitusta kivestä korukäyttöön kelpaavan nuummiitin saanti jäänee 20 - 30 prosenttiin. Ko-

ruiksi ja pienesineiksi työstettynä esiintymän arvo on raakakiviarvoon verrattuna tietysti moninker- 

tainen. 
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3. AIHEEN ARVIOINTI JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Koehiontojen perusteella Paltamon nuummitti soveltuu hyvin käytettäväksi koruissa ja pienesineis- 

sä. Sen värileikki on parhaimmillaan todella vaikuttava. Sillä on lisäksi, ainakin vielä tällä hetkellä,

tiettyä uutuus- ja harvinaisuusarvoa. 

Grönlantilainen nuummiitti on toistaiseksi ainoa kaupallisessa tuotannossa oleva nuummiitti. Grön-

lantilaista kiveä ei vielä ole näkynyt ainakaan kotimaan korumarkkinoilla vaan ainoastaan harvi- 

naisina keräilykappaleina korukiviharrastajilla. 

Amerikan Gemmologisen Instituutin päägemmologi, kemisti John I. Koivula arvioi hänelle lähetet- 

tyjen näytteiden perusteella, että Paltamon nuummiitti on laadultaan vertailukelpoista minkä tahansa

maailmalta löydetyn nuummiitin kanssa ja olettaa markkinoita kivelle löytyvän. Hän ehdottaa 

kivelle myös uutta nimeä, josta kävisi ilmi kiven alkuperämaa; nuummiitti -termihän on johdettu 

eskimon kielestä ja tarkoittaa ''Nuukista (Grönlannista) kotoisin olevaa'' 

Koska nuumiittia on löydetty useista paikoista sekä Suomesta että ulkomailta, sen hinta asettunee 

tulevaisuudessa samalle tasolle spektroliitin kanssa eli 250-500 markkaan raakakivikilolta. Esiinty- 

män korukiveksi kelpaavan nuummiitin arvo on sahaus-, louhinta- ym. hukka huomioiden 4 - 5 

miljoonaa markkaa. Kovin tarkkoja laskelmia ei voida kuitenkaan esittää, koska tutkimus perustuu 

pelkästään pintakartoitukseen. Ennen louhintaa nuummiitin laatu ja määrä onkin syytä tarkemmin 

selvittää muutamalla lyhyellä syväkairareiällä. Tämä lienee paras jättää mahdollisen yrittäjän 

tehtäväksi. 

Kiven hionnassa on käytettävä timanttipohjaisia hiomakankaita tms., sillä perinteisillä piikarbidi- 

pohjaisilla hioma-aineilla kiveen ei saada tyydyttävää kiiltoa. Käytännöllisesti katsoen kaikki 

ammattihiojat käyttävätkin nykyäään timanttipohjaisia hiontatarvikkeita, joten käytännössä tämä ei 

aiheuttane lisäkustannuksia. 

Paltamon nuummiittiesiintymän louhinta, jalostus ja markkinointi pelkästään kotimaisia markkinoita

varten on tuskin pitemmällä tähtäimellä kovinkaan kannattavaa, koska kotimaiset markkinat ovat 

varsin rajalliset. Markkinoinnissa kannattaisikin. jo alussa suuntautua myös ulkomaille, missä 

markkinat ovat selvästi suuremmat kuin Suomessa. 
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Esiintymän louhinta ja jatkojalostus työllistänee, ainakin sivutoimisesti, 1-3 henkeä useiksi vuosiksi. 

Esiintymän käyttöönotto onnistunee parhaiten alalla jo olevalta yrittäjältä, joka pystyy myös itse ja-

lostamaan ja markkinoimaan kiveä. 

Esiintymälle on erittäin helppo päästä eikä sitä voi kovin pitkään pitää salassa. Tämä tarkoittaa

käytännössä sitä, että esiintymällä täytyy olla louhinnan ajan ympärivuorokautinen vartiointi. 

Muussa tapauksessa innokkaat korukiviharrastajat ryöstävät ja pahimmassa tapauksessa pilaavat

koko esiintyihän. Paltamon nuummiittiesiintymä on louhittavissa yhden kesän aikana. 

Esiintymän louhimisessa tulisi käyttää ''pehmeitä'' menetelmiä, sillä räjäytykset aiheuttavat helposti

korvaamatonta vahinkoa. Kysymykseen tulee lähinnä irrotus kiilaamalla ja/tai poraus suurella 

teräkoolla. Räjähteitä on syytä välttää, koska ne aiheuttavat helposti hiushalkeamia, jotka varsinkin

korukiven kyseessä ollessa voivat pilata koko esiintymän. Rikkoutunut ja säröytynyt kivi ei kelpaa 

korukivikäyttöön. 

Nuummiittipotentiaalisia kivilajeja esiintyy Paltamossa tiettävästi laajemmaltikin, joten niistä on 

mahdollista löytää vielä uusia nuummiittiesiintymiä. Alueen laajempi tutkiminen ei kuitenkaan ollut

tämän kohdetutkimuksen yhteydessä mahdollista. 

Risto Vartiainen
Geologi, gemmologi 
Puh. 960-2971* 

LIITE Kartta valtausalueesta, l: 10 000
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