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Ominaispaino 19,3 g / cm³ eli litra kultaa (dm³)  
  painaa 19,3 kg
Atomipaino 196,967
Sulamispiste 1063 C
Kiehumispiste 2856 C
Järjestysluku 79; kulta-atomin yhteydessä on 79 protonia

näin vähemmän jalot metallit hapettuvat 
oksideiksi. Oksidit sulavat ja kiinnittyvät 
huokoiseen saveen. Näin kultaa puhdistet-
tiin jo yli 4000 vuotta sitten.

Jalokivien painomitta ja kultapitoisuu-
den yksikkö on karaatti. Kreikankielinen 
sana on alkujaan tarkoittanut Johannek-
sen leipäpuun siementä. 18 karaatin kulta 
tehtiin niin, että antiikin kultasepät pani-
vat toiseen vaakakuppiin 18 siementä ja 
toiseen kultahiekkaa niin paljon, että vaa-
ka oli tasapainossa. Lisättiin kuusi siemen-
tä ja vastapuolelle kullan sekaan hopeaa 
ja kuparia, kunnes vaaka oli tasapainossa. 
Näin saatiin 18 Johanneksen leipäpuun 
sie menen kultaa, jonka puhtauden suhde-
luku oli 18/24 eli 750/1000. Painomitta-
na karaatti on 200 milligrammaa ja kul-
tapitoisuuden yksikkönä puhdas kulta 24 
karaattia, 18 karaatin kulta 18/24, 14 ka-
raatin kulta 14/24 jne.

Kultaa on käytetty erilaisina seoksina 
rahan ja koriste-esineiden valmistukseen 
tuhansia vuosia. Kultaseoksissa on tavalli-
sesti hopeaa ja kuparia, jotta kultaan saa-

Kulta ja kultahiput

Kullan kemiallinen merkki Au tulee la-
tinan sanasta ”aurum”. Muinaislatinassa 
”aurora” oli aamurusko. Muinaishebreassa 
sana ”aor” merkitsi valoa. Kulta on ruot-
siksi, norjaksi ja tanskaksi guld, englan-
niksi gold, saksaksi Gold, ranskaksi or, 
espanjaksi ja italiaksi oro.

Kullan uskottiin vielä Kolumbuksen 
aikana syntyneen auringon paisteessa, ja 
sitä luultiin löytyvän parhaiten Kravun ja 
Kauriin kääntöpiirien väliltä, missä aurin-
ko paistaa voimakkaimmin.

Maankuoressa on kultaa keskimäärin 
noin 5 mg tonnissa ja merivedessä noin 
0,04 g tonnissa. Luonnossa kulta esiintyy 
vapaana metallina mutta myös hopeaan  ja 
platinaan sekoittuneena kupari- ja lyijy-
malmien seassa. Kultasuoni on kvartsisuo-
ni, jossa on vaihteleva määrä kultaa. Joki-
sorassa oleva hippukulta ja pölykulta lie-
nee peräisin kvartsisuonista, josta kulta on 
rapautumisen kautta kulkeutunut veden 
kuljettamana. Kultaa on yleensä enemmän 
jokien ja purojen yläjuoksuilla.

Kulta liukenee elohopeaan ja muodos-
taa amalgaamiksi kutsutun metalliseoksen. 
Kulta voidaan erottaa sivukivestä käyttä-
mäl lä elohopealla päällystettyä kupari-
levyä. Amalgaamista kulta voidaan erotella 
kuu  mentamalla, jolloin elohopea haihtuu 
ja kulta jää jäljelle. Kulta puhdistetaan ko-
peloimalla; kultaa hehkutetaan ilmassa, ja 
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daan toivottavia ominaisuuksia kuten 
ko vuutta, sitkeyttä ja kiillotettavuutta. 
Kulta esineiden ja korujen kultapitoisuus 
on yleensä 14 tai 18 karaattia. 18 karaatin 
kultakorussa oleva leima 750 tarkoittaa si-
tä, että korussa on 75 % puhdasta kultaa 
ja 25 % seosmetalleja. Seosmetallina voi 
olla myös nikkeli, platina tai palladium. 
Seosmetalleilla on vaikutusta myös kulta-
korun väriin. Siksi on melko vaikea löytää 
esimerkiksi Lapin kultahippujen väristä 
kultaketjua.

Keltakultaa saadaan lisäämällä kultaan 
hopeaa ja kuparia. Kuparia lisäämällä saa-
daan punaisempaa kultaa ja hopeaa lisää-
mällä vaaleampaa kultaa. Valkokullassa on 
palladiumia. Platina on väriltään lähellä 
valko kultaa mutta käytössä kestävämpää 
ja ostettuna kalliimpaa. Platina seostetaan 
yleensä hopealla ja palladiumilla.

Kultaa on käytetty myös lasin värjäämi-
seen punaiseksi, jolloin tuloksena on ru-
biinilasi, ja hampaiden paikkaukseen sekä 
kultauksessa ja elektroniikkateollisuudes-
sa. Japanissa on ryhdytty ottamaan kulta 
talteen käytöstä poistetuista matkapuheli-
mista. Sitä ei kuitenkaan kannata tehdä 
omien kännyköiden kanssa, sillä yhden 
kulta kilon talteen ottamiseen tarvitaan 
noin 120 000 puhelinta.

Kulta johtaa hyvin lämpöä ja sähköä. 
Kulta ei lohkea, halkea tai murru, mutta 
pehmeänä se naarmuttuu helposti. Gram-
masta kultaa voi vetää parin kilometrin pi-
tuisen langan.

Kuningasvesi liuottaa kullan ja plati-
nan. Aqua regia on typpi- ja suolahapon 
seos suhteessa 1:3. Metallit liukenevat ku-
ningasveteen klorideina. Kulta liukenee 
myös syanideihin ja elohopeaan sekä kloo-
ria ja bromia sisältävään vesiliuokseen. 
Kultayhdisteitä käytetään valokuvaukses-
sa, elektrolyyttisessä kultauksessa ja lääke-
tieteessä reuman hoitoon.

Lääketieteessä kultaa on käytetty aina-
kin 3000 vuotta; tuolta ajalta ovat peräi-

sin vanhimmat etruskeilta tavatut kultaiset 
hammaskruunut. Nykyisin hammaskruu-
nuihin käytetään lähes 24 karaatin kultaa, 
joka sisältää myös hopeaa, palladiumia, 
kuparia ja platinaa. Kullalla sivelemisen on 
uskottu parantavan niin ulkoisia kuin si-
säisiäkin vaivoja.

Viisasten kivi
Ihmiskunta on vuosituhansia etsinyt ja 
yrittänyt keksiä viisasten kiveä, jolla yleen-
sä tarkoitetaan keinoa muuttaa epäjaloja 
metalleja kullaksi. Ennen ajanlaskumme 
alkua uskottiin, että kaikki alkuaineet 
koos tuvat elohopeasta ja tulikivestä. Kol-
mannen aineen avulla luultiin voitavan 
teh dä vaikkapa raudasta kultaa, ja tuo kol-
mas aine on se, josta kaikki elollinen luon-
nossa on saanut alkunsa. Näin sai alkunsa 
alkemia ja alkemistien ammattikunta, joka 
oli hovien ja kuninkaiden suojeluksessa.

Tunnetuimmat suomalaiset alkemistit 
olivat 1700-luvulla Ruotsista muuttaneen 
Nordberg-suvun jäseniä. Tämä suku aate-
loitiin myöhemmin Nordenskiöldiksi, ja 
sen kuuluisimmat jäsenet ovat tiedemies 
ja tutkimusmatkailija Adolf sekä ”Suomen 
minerologian isä” Nils. Mauno Otto Nor-
denskiöld kirjoitti kaksi teosta, joissa hän 
kertoo keksineensä viisasten kiven ja antaa 
tarkkoja ohjeita kullan valmistamisesta.

Kvartsi on kullan äiti
Kvartsia on kauan pidetty kullan isäntäki-
venä, kullan äitinä. Kvartsi on maankuo-
ren yleisin mineraali, piioksidin eli piin 
ja hapen yhdiste. Kvartsia ovat magman 
kiteytymisen viimeiset tuotteet, kvartsi-
juonet, joita on kaikkialla kallioissa, ja ne 
lävistävät muita kivilajeja.

Kvartseja ovat monet tunnetuimmat 
korukivemme; vuorikide, maito-, lumi-, 
sammal-, sini-, savu-, ruusu-, ruskakvart-
sit, ametisti, akaatti, aventuriiri, kalsedoni, 
karneoli, onyksi, jaspis jne.
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Kvartsien yleisyys ei sinänsä anna oi-
keutta olettaa, että kultaa pitäisi lähteä 
kaivamaan sieltä, missä kvartseja esiintyy. 
Toisaalta kaivoksissa ja irtokulta-alueilla 
on aina kvartseja siellä, missä on kultaa. 
Laanilan kultaryntäys 1800- ja 1900-luku-
jen vaihteessa sai alkunsa uskosta kvartsin 
ja kullan yhteyteen. Lemmenjoella on kul-
lan emäkalliota haettu 1990-luvulla sen 
jälkeen, kun Ruitun latvoilta löytyi kvart-
sikimpale, jossa oli silminnähden kultaa.

Yleisin uskomus on se, että kultaa löy-
tyy lumivaloisista ja maitomaisista kvartsi-
juonista. Monilla paikoilla kullan isäntä-
kivenä on hiilen tummaksi värjäämät 
kvartsi muunnokset. Jotkut uskovat har-
mai den ja ruhjoutuneiden kvartsien johta-
van kullan luokse.

Emäkallio –  
totta vai tarua
Kullan emäkallio on aina ja kaikkialla 
kieh tonut kullanetsijöiden mielikuvitusta. 
Kalifornian suuren kultaryntäyksen yhtey-
dessä syntyi käsite Mother Lodge, jolla 
tarkoitettiin aluetta, josta kullan uskottiin 
olevan lähtöisin. 

Emäkalliolla kullankaivajien termino-
lo giassa tarkoitetaan sitä paikkaa tai isän-
tä kiviä, josta löydetyt kultahiput ovat 
kauan sitten irronneet rapautumisen, jää-
kauden tai virtaavan veden seurauksena. 
Lapin kultamailla uskotaan olevan useita 
emä kallioita, joista irronneet hiput ovat 
kul keutuneet muutaman sadan metrin tai 
paikoin jonkun kilometrin päähän.

Toisen teorian mukaan mitään kullan  
emäkalliota ei ole enää olemassakaan, 
vaan kaikki kultahiput ovat jäänteitä niistä 
val tavista vuoristoista, jotka Lapin peitti-

Niilo Raumalan kultahippuja Pusku- ja Ruittuojan latvoilta. Ylimmissä isomushipuissa on 
näkyvillä kvartsia. Kuva GTK:n arkisto.
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vät miljardeja ja miljoonia vuosia sitten. 
Kultahiput olisivatkin tulleet nykyiselle 
paikalleen ylhäältä eikä alhaalta, kuten 
yleensä uskotaan. Kulumisen ja kerrostu-
misen kautta kultahiput ovat joutuneet lo-
pulta jääkausien myllerrykseen, kasvaneet 
ja rikastuneet sinne, mistä niitä kannattaa 
kaivaa. Tätä teoriaa tutkineet geologit ovat 
muodostaneet eräänlaisen uuden koulu-
kunnan, joka on etsinyt ja löytänyt todis-
teita näkemyksilleen. Kultahippuja on löy-
ty nyt tunturien sekä korkeiden rantapenk-
kojen laelta.

Emäkallio on terminä eri asia kuin 
kulta kaivos tai kalliokulta. Emäkallion 
löy tyminen voi parhaassa tapauksessa joh-
taa kalliokullan jäljille ja sitä kautta kul-
takaivoksen avaamiseen. Kulta voi olla 
kiin ni rapautuneessa ”emäkalliossa”, josta 
osa kultahipuista on jo ehtinyt lähteä kul-
kemaan. Laanilan Kultaojalta löydettiin 
vuonna 2002 kvartsia, jossa on näkyvissä 
kultahippuja. Tämä herätti suurta mielen-
kiintoa emäkallion löytymisestä, mutta ei 
johtanut sen löytymiseen. Kultaoja on yksi 
Tolosjoen latvahaaroista. Siitä muutaman 
kilo metrin päässä pohjoiseen Tolosjoen 
tun tumassa sijaitsevat Laanilan vanhat 
kallio kultakaivokset 1900-luvun alusta ja 
1920-luvulta.

Kulta sijoituskohteena
Kulta on jo kauan ollut myös varteenotet-
tava sijoituskohde, jonka hinta kulkee eri 
tahdissa kuin osakkeet ja kiinteistöt. Kul-
lan hinta on usein edullisimmillaan sil-
loin, kun muiden sijoituskohteiden hin-
nat ovat huipussaan. Maailmanpoliittisten 
kriisien ja sotien uhatessa kullan hinnalla 
on tapana nousta. Sijoittajien raha pake-
nee kultaan, eli kulta on epävarmoina ai-
koina rahan turvasatama.

Puhdas harkkokulta saattaa sijoitukse-
na olla järkevämpi kuin korut, joita usein 
myytäessä arvostetaan pelkästään niiden 

tuotteiden vuosileima-avain. Kullan, hopean ja platinan pitoisuusleimat massan tuhannesosina.  
vatekniikan keskus .
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si sältämän kultamäärän mukaan. Yksityis-
henkilöiden sijoituskulta vapautettiin Suo-
messa arvonlisäverosta vuoden 2000 alus-
ta, ja näin kulta tuli sijoitusvaihtoehtona 
tasavertaiseen asemaan muiden kanssa. 
Ve rottomuus koskee vähintään 995 pro-
millen kultaharkkoja ja tietyin rajoituk-
sin vähintään 900 promillen kultarahoja. 
Suomessa sijoittaminen kultaharkkoihin 
ei vielä ole kovinkaan yleistä, koska nor-
maaliaikoina kultasijoitus ei tuo korkoja 
eikä osinkotuloja, ja sen hinta säilyy koh-
talaisen vakaana. Hajautetuissa sijoitussal-
kuissa kultasijoituksilla turvataan salkun 
arvon vakautta.

Jalometallituotteet ja 
kultasepäntaito
Jalometallituotteilla tarkoitetaan kullasta, 
ho peasta tai platinasta valmistettuja esinei-
tä. Jalometallituotteiden on täytettävä 
lain ja asetuksen tarkat määräykset; laki 
jalo metallituotteista 1029/2000 ja valtio-
neuvoston asetus jalometallituotteista 
1148/2000. Jalometallituotteina saa Suo-
messa myydä vain kultatuotteita, joissa on 
vähintään 375 promillea puhdasta kultaa, 
hopeatuotteita, joissa on vähintään 800 
promillea puhdasta hopeaa, ja platinatuot-
teita, joissa on vähintään 850 promillea 
puhdasta platinaa. Jalometallituote voi 
koos tua eri jalometalleista, mutta siihen 
ei saa liittää metalleja, jotka erehdyttävästi 
muistuttavat kyseistä jalometallia.

Kultaseppätaidolla on maailmassa tu-
hat vuotiset perinteet. Taito kehittyi keisa-
rien ja kuninkaiden hoveissa sekä myö-
hem min katolisen kirkon suojeluksessa, 
sil lä kullasta ja kultaesineistä luotiin vallan 
sym boli. Suomessa kultaseppien ammatti-
kunta kehittyi Turussa 1400-luvulla. Van-
himmat säädökset kultapitoisuudesta löy-
tyvät nekin tuolta ajalta.

Jo Ruotsin vallan aikana suomalaisia 
kulta korujen ja -esineiden tekijöitä oli 

hake massa oppia Venäjällä, jonne muut-
ti taitavia käsityöammattien harjoittajia 
myös Saksasta, Puolasta, Virosta, Liivin- ja 
Kuurinmaalta. Pietari Suuri perusti 1725 
Pietarhoviin Venäjän ensimmäisen jalo-
kivi hiomon, ja tästä alkoi venäläisen kul-
ta- ja kivitaidon kehittyminen. Maassa oli 
1700–1850 noin 1200 kultaseppää, joista 

Kultahiput sopivat monien erilaisten materiaalien kanssa. 
Aarne Alhosen riipuksia ja korvakoru; kultahiput ovat niis
jen lumikvartsien kanssa. Alakuvassa Tytti Präysyn hopeista
vokkia koristaa Lemmenjoen kultahippu.
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85 taitavinta valmisti keisarillisia kalleuk-
sia. Tästä joukosta suomalaisia oli 20.

Virolainen Gustav Fabergé perusti 
1842 kultasepänliikkeen Pietariin. Hänen 
poi kansa Carl opiskeli alaa Venäjän lisäksi 
Saksassa, Englannissa, Italiassa ja Ranskas-
sa. Hän otti isänsä liikkeen hoitaakseen 
1870 ja palkkasi ensimmäisten joukossa 
töihin suomalaisen Erik Collinin, joka 
ryh tyi kopioimaan Krimiltä löydettyjä 
skyyt tien kulta-aarteita. Työ oli niin taido-
kas ta, ettei Aleksanteri III voinut erottaa 
jäl jennöstä alkuperäisestä. Näin alkoi Fa-
ber gén töiden maailmanvalloitus. Suurim-
millaan vuosisadan vaihteessa töissä oli 
noin 500 kultaseppää, joukossa paljon 
suomalaisia. Työtä tehtiin päivittäin klo 
7–23 ja sunnuntaisin 7–13. Yritys valmisti 
50 vuoden aikana noin 126 000 taide-esi-
nettä. Carl Fabergé lähti Venäjältä 1918 ja 
kuoli Sveitsissä 1920. Hänen palvelukses-
saan olleet suomalaiset hyödynsivät oppe-
jaan perustamalla kultasepänliikkeitä koti-
maahansa.

Kultasepillä on ollut merkittävä rooli 
myös Lapin kullankaivun historiassa. Iva-
lojoen kullan löytäjä, vuori-insinööri J. C. 
Lihr oli tammisaarelaisen kultasepän poi-
ka, ja näin kulta oli hänelle tuttu jo lap-
suu desta. Kaivajien löytämä kulta on suu-
relta osalta tullut kultasepille joko Suomen 
Pankin kautta tai suoraan. Tämän päivän 
kullankaivajista hollolalainen kultaseppä  
Aarne Alhonen on tehnyt luomistaan 
Lem menjoki-koruista merkkituotteen. 
Yh dis tämällä aitoja kultahippuja ja hiottu-
ja korukiviä hän on pystynyt nostamaan 
kulta hippujen ja korukivien arvoa ja rai-
van nut näin tietä uusille käsityön taitajille.

Maailman kultavaranto
Kullan arvostusta on omalta osaltaan nos-
tanut se, että valuuttojen arvo oli monissa 
maissa sidottu kultakantaan, eli valuutan 
arvo oli suhteessa kullan arvoon. Keskus-
pankit sitoutuivat vaihtamaan setelit kul-

taan kultapariteetin osoittaman kurssin 
mu kaisesti. Keskuspankkien kultavaran-
non  oli oltava tietyssä suhteessa liikkeellä 
ole vien setelien määrään. Suomeen vuon-
na 1860 syntynyt markka siirtyi kultakan-
taan vuonna 1878. Maailmalla kultakan-
nasta luovuttiin 1930-luvun alun laman 
jälkeen. Myöhemmin markka sidottiin 
ensin puntaan ja sitten dollariin.

Kansainvälinen valuuttajärjestelmä luo-
tiin toisen maailmansodan jälkeen; Bret ton 
Woods oli kiinteiden kurssien jär jes telmä, 
jolla oli välillinen yhteys kultaan USA:n 
dollarin kautta. Se romahti 1970-luvulla, 
minkä jälkeen siirryttiin vaih televien va-
luuttakurssien järjestelmään.  Seuraavalla 
vuosi kymmenellä ryh dyt tiin etsimään va-
kaampaa valuuttajärjes telmää, mikä johti 
Euroopan talous- ja raha liittoon EMUun 
vuoden 2002 alussa sekä kansainvälisten 
rahamarkkinoiden yhdentymiseen eli glo-
balisaatioon.

Kulta on kuitenkin koko ajan taustalla  
suojaamassa ja turvaamassa raha- ja talous-
markkinoiden tasapainoa ja pystyssä pysy-
mistä. Maailman kultavaranto on ollut 
koko 1900-luvun jälkipuoliskon noin 
31 000–38 000 tonnia puhdasta kultaa. 
Esi merkiksi vuonna 1998 eri maiden yh-
teenlaskettu kultavaranto oli 30 025 ton-
nia, ja erilaisten yhteisöjen hallussa oli 
kultaa 3 417 tonnia. Yhdysvaltojen kulta-
varanto oli tuolloin 8 137 tonnia ja Suo-
men 62 tonnia.

Lapin kultahiput
On vaikea arvioida, kuinka paljon kultaa 
Lapista on yli 130 vuoden aikana löydet-
ty. Ajoittain kultasaaliit on tilastoitu milli-
gramman tarkkuudella, mutta useilta vuo-
sikymmeniltä ei tilastoja löydy. Koetetaan-
pa koota yhteen tiedossa olevat tilasto-
lukemat ja valistuneet arvaukset.

Ensimmäisten 27 vuoden aikana vuosi-
na 1870–97 kultaa ilmoitettiin viranomai-
sille kaikkiaan 424,67 kiloa. Parhaimmat 
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vuodet olivat 1871 ja 1872, jolloin määrät 
olivat 56,7 ja 55 kiloa. Huonoimpien vuo-
sien määrät olivat runsaat 4 kiloa. Alku-
vuosien keskiarvo oli 15,7 kiloa.

Lemmenjoen kullan kokonaismääräksi 
vuosina 1946–60 arvioi Kullankaivajain 
Liiton edesmennyt ja pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Heikki Kokko 257 kiloa eli 
keskimäärin 14 kiloa vuodessa.

Kaivostarkastaja Urpo Salo on laskenut 
vuosien 1980–2001 aikana valtausten ja 
kai vospiirien ilmoittamaksi kultamääräksi 
noin 400 kiloa eli keskimäärin 19,04 kiloa 
vuodessa.

Näiden lukemien kokonaismäärä on 
1 082 kiloa 62 vuoden aikana eli keski-
määrin 17,5 kiloa vuodessa. Ajanjaksoihin 
mahtuu sekä vilkkaita että hiljaisia vuosia, 
joten koko kultahistorian keskimääräisen 
vuoden kultamäärän voitaneen arvioida 
olleen noin 15 kiloa. Näin päätellen Lapin 
kullankaivun kokonaistulos 144 vuoden 
aikana 1870–2010 olisi 2160 kg. Vertailu-
na: Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen 

arvioidaan tuottavan vajaat 3000 kg vuo-
dessa; v. 2012 tuotto oli 5500 kg.

Sattumia  
vaiko lainalaisuuksia
Kullankaivutilastot viime vuosikymmenil-
tä ja yli 100 vuoden takaa ovat hämmäs-
tyttävän yhdenmukaisia. Keskimääräinen 
kultapitoisuus vuosina 1870–97 oli 0,656 
grammaa lapioidussa sorakuutiossa. Kai-
vostarkastaja Heikki Vartiaisen mukaan 
lapiokaivajien löydösten keskimääräinen 
kulta pitoisuus on 2000-luvun alussa ollut 
0,71 grammaa sorakuutiossa.

Sama yhdenmukaisuus näkyy myös 
yk sittäisten valtausten tai kaivospiirien  il-
moi tetuissa kultasaaliissa. Ivalojoen kulta-
ryntäyksen suurin kultamäärä löytyi Frans 
Björklundin tehdaspiiristä 1871, ja se oli 
10,4 kiloa. Lemmenjoen suurin saalis yh-
deltä kesältä lienee edelleenkin Kari Me-
renluodon vuonna 1989 keräämä 10,07 
kiloa.

Kullan vuosittainen keskihinta / unssi (troy ounce) Amerikan dollareissa 1985–2014. Troyunssi, katso seuraa
kuvateksti.
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Yksi perustotuus Lapin kullankaivussa 
on ollut ja tulee aina olemaan se, että pie-
ni osa kullankaivajista kerää talteen suu-
rimman osan vuosittaisesta kultasaaliista. 
Onnella lienee harvoin merkitystä kullan-
kaivajan työssä. Kultahiput osaavat etsiä 
löytäjäkseen sen kullankaivajan, jolla on 
kokemusta, ammattitaitoa ja tekniikkaa. 
Olisi liian yksinkertaista, jos niillä yksin-
omaan kullankaivussa menestyisi; onni tu-
lee neljäntenä, jos on tullakseen.

Hengettömiä  
ja isomuksia
Suomen Lapista löydetyillä kultahipuilla  
on ainutlaatuinen ominaispiirre, jota ei 
esiin ny missään muualla maailmassa; 
koru hippujen hinta on moninkertainen, 
jopa monikymmenkertainen kullan maail-
man markkinahintaan verrattuna. Kullan-
kaivajain Liiton puheenjohtajana ollessaan 
Kari Merenluoto kertoi, että hän sai kul-
lasta keskimäärin 110–120 markkaa eli 

noin 20 euroa grammalta silloin, kun kul-
lan maailmanmarkkinahinta oli siitä 50 % 
eli noin 10 euroa grammalta.

Kultahippuja voi ostaa Uudesta Seelan-
nista, Kaliforniasta, Kanadasta, Australias-
ta, Venäjältä ja muualtakin maailmassa 
lähes maailmanmarkkinahintaan. Hippu-
jen kotimaata ei asiantuntijakaan pysty il-
man kalliita analyyseja todentamaan, sillä 
kultahiput ovat samannäköisiä kaikkialla 
maailmassa. Geologian Tutkimuskeskus 
on tutkinut kymmeniä Lapin kultahippu-
ja ja tehnyt niistä tarkat analyysit. Ne eivät 
vielä riitä hippujen löytöpaikan todistami-
sessa, sillä tarvittaisiin hyvin suuri analyy-
sien kokonaismäärä ei puolilta maailmaa 
löydetyistä hipuista sekä niiden pohjalta 
tehty tyypitys.

”Maailmassa on miljardeja kultahippu-
ja, mutta ei kahta täysin samanlaista. Sa-
mankokoisilla hipuilla kuluneisuus on 
tär kein erottava seikka, mutta kultapitoi-
suuden vaihtelu luo sekin silminnähtäviä 
värisävyeroja. Jos tiedän, että kädessäni on 

Kullan vuosittainen keskihinta / unssi (troy ounce) Amerikan dollareissa ja Englannin punnissa 
vuosina 1900–2001. Yksi troy ounce on 31,1034807 grammaa. Perinteisessä amerikkalaisessa 
kultakaupassa on myös painomitta ”grains” (jyvä), ja yksi unssi on 480 grainsia.
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Lemmenjoen kultahippu, voin joissakin 
tapauksissa päätellä hipun tarkan löytö-
paikan. Ruitun ja Morgamin eräillä alu-
eilla on hyvin kuluneita, mustan kuoren 
peittämiä hippuja. Joidenkin kirkkaiden 
ja kulumattomien hippujen voi arvailla 
olevan lähellä irtoamispaikkaansa jonkin 
puron latvalla. Täysin varmaa on kuiten-
kin, että Australian, Alaskan ja Kalifornian 
kultakentiltä löytyy samanlaisia hippuja 
kuin Suo men Lapista. Toisaalta samalta-
kin  alueel ta voi löytyä hyvinkin erilaisia 
hippu ja”, sanoo kullankaivaja ja kultasep-
pä Aarne Alhonen, joka työkseen käsittelee 
hippukultaa. ”Jos työpöydälleni kaadetaan 
sekoitettu kasa maailman eri kulta-aluei-
den hippuja, en voi millään tietää, mikä 
hipuista on varmuudella Suomen Lapista.”

Lapin kultahippujen kultapitoisuus on 
94–96 painoprosenttia, mikä on maail-
man laajuisestikin hyvin korkea. Esimer-
kik si Marjut Telilän kesällä 1998 Lem men-
joen Miessiltä löytämän Pikkumammu tin 
kultapitoisuus on 96,24 ja Raimo Kana-
mäen Puskuojalta 1995 löytämän Iivarin 
95,5 painoprosenttia.

Perinteiset kullankaivajien käyttämät 
nimitykset hipuille koon mukaan ovat:
Hengetön alle 0,5 mm
Saivare 0,6–0,9 mm
Penikkatäi 1–2 mm
Täi 2–4 mm
Lutikka 5–9 mm
Russakka 10–14 mm
Isomus yli 15 mm

Tähän samaan luetteloon sopii sekin, 
mitä Lemmenjoen kullankaivajat ovat 
käy tännössä oppineet; puolen litran viina-
pulloon mahtuu kultaa noin 6 kg, ja su-
latetussa muodossa kultapullo painaisi yli 
9 kg.

Platinahiput ovat Lapin kultakentillä  
huomattavasti kultaa harvinaisempia. 
Tiet tävästi suurin platinahippu painoi 

13,39 grammaa, ja se löytyi Ivalojoen 
Kul talan kohdalta. Vuon na 1875 samalta 
alueelta löytyi 5,7 gramman ja 1968  1,6 
gramman hippu. Viimeisin on Per-Olov 
Janssonin joesta poimima. Arto Solalinna 
löysi 1978 Kopsusjoelta 4,05 gramman ja 
Yrjö Korhonen 1960 Lemmenjoen Jäkälä-
äytsistä 1,53 gramman platinahiput.

Lapin suurimmat kultahiput -luettelo 
seuraavalla aukeamalla on koottu pääasias-
sa lehdistä ja kirjoista; muutama perustuu 
löytäjän omaan ilmoitukseen. Hippuluet-
telo ei ole täydellinen, ja sitä onkin jatkos-
sa tarkoitus täydentää sekä uusien että 
van hojen hippulöytöjen osalta.

Kultahippuja 2000-luvulta. Ylhäällä vasemmalla Tauno L
118,72 g vuodelta 2009, oikealla Pönkylä 20,2 g vuodelta
alla Tähtihippu 282,6 g vuodelta 2004, alhaalla vasemma
128,9 g  vuodelta 2009 ja Auringonpimennys 88,7 g vuod
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isto Vehviläinen ovat vuosikymme-
eet kultaa Sotajoen keskijuoksulla 
jan yläpuolella Reino Vehviläisen 
lla aloittamassa paikassa. Useita 
ja on löytynyt. Kuvassa Vehviläiset 

v. 2008 löytynyttä 191,58 g painavaa 
ua. 2,5 gramman platinahippu löytyi 
12.

Kullankaivun odotetaan Lemmen-
joella hiljentyvän 2010-luvun 
lopulla, jolloin uusi kaivoslaki ajaa 
konekaivajat pois kansallispuistosta. 
Alueella on  paljon muistoja museoi-
tavaksi, mutta riittääkö niiden vie-
hätys, jos elävä kullankaivu katoaa 
niiden ympäriltä. Kuvassa Lemmen-
joen legendaarisin kullankaivaja 
Jaakko Isola, joka kaivoi parikym-
mentä vuotta Miessijoella Kaarre-
ojan suulla kuolemaansa 12.9.1978 
saakka. Tarinoiden lisäksi Jaska jätti 
jälkeensä hyvin hoidetut kultatyö-
maat ja kämpän, joka on nykyisin 
Kullankaivajain liiton hallinnassa.
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Lemmenjoen sivupurot ja M
ovat olleet viime vuosikymm
tuottoisimpia kultapaikkoja
Leinon 119 g hippu löytyi k
2009 ja oli tuon kesään suu
kaivaa koneella Miessijoen s
Korhosen ojalla Risto Mäläsk
piirissä. Risto puolestaan on 
isomuslöytöjen kärjessä kuten
Sirkka ja Kari Merenluoto.

Sotajoelta löytyi vuoden 2013 
toiseksi suurin kultahippu 
Kalervo  ja Kauko Ruohonnie-
men kultatyömaalta Vehvi-
läisten yläpuolelta. Kalervo 
esittelee kädessään kaunista 
hippua, jonka erikoisuutena on 
luonnon muovaama reikä.
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Perusteina listalle ottamiseen ovat seu-
raavat asiat:
1 Löytäjä haluaa tiedot hippulöydöstä lis-

talle ja/tai löydöstä on ollut tieto julki-
suudessa

2 Hipun paino, löytövuosi ja -löytöpaik-
ka ovat yksiselitteisesti tiedossa. Uusia 
tietoja voi ilmoittaa kirjeitse tai sähkö-
postilla Seppo J. Partaselle, osoite An-
tinkuja 5 C, 02230 ESPOO, sähkö-
posti seppo.partanen@pp6.inet.fi. 
Tar kistettu hippuluettelo on nähtävissä 
osoit teessa www.kultahippu.fi.

Maailman suurimmat

Pieniä ovat Suomen kultahiput, kun niitä  
verrataan maailman suuriin kultakimpalei-
siin. Australian Victorian alueelta on löy-
detty kahdeksan kymmenestä maailman 
painavimmasta isomuksesta. 71 kiloa pai-
nanut Welcome Stanger löytyi Victorian 
Moliagulista 1869, toiseksi suurin 69 kg 
painanut Welcome Victorian Ballaratista. 
Kymmenen listalle muualta maailmas ta 
pääsevät Brasilian Serra Peladasta 1990-lu-
vulla löytynyt 61-kiloinen Pelada ja Venä-
jän Uralilta 1842 löytynyt 35 kilon kim-
pale. Suurin viime aikoina Australiasta 
löydetty hippu King of the West painoi 
25,4 kg ja löytyi 1999.

Edellä olevat ovat todellakin hippuja, 
irtokultaa. Kalliossa kiinni olleista kimpa-
leista painavin oli Holtermanin nugetti, 
jonka pituus oli 125 cm ja paino 235 kg, 
ja kultaa siinä oli 93 kiloa. Se löytyi 1872 
Australian Uudesta Etelä-Walesista 1872.

Euroopan suurimpana hippuna pide-
tään Irlannista 1795 kaivettua 684 g pai-
nanutta kimpaletta. Ranskan suurin pai-
noi 537 g ja löytyi vuonna 1889 Avolsista.

Lisätietoja:

www.gold.org
www.kellojakulta.net (hopean hinta yms.)
www.kultakeskus.�
www.kullankaivajat.�
www.gsf.�
www.suomenrahapaja.�
www.suomenmoneta.�
www.kultaperinne.�
www.kultamuseo.�
www.tukes.� (__/jalometallituotteet)

Kultahipuista:

www.hipputeos.�
www.kultahippu.�
Kari A. Kinnunen: Suurimmat kultahiput, 
www.gsf.�


