
Tuotteita voi tilata nettikaupasta ja 

puhelimitse sekä noutamalla 

varastomyymälästä, joka on avoinna 

sopimuksen mukaan: Soita tai lähetä 

viesti –0405454833 

Nettikaupassa maksuehdot ovat: 

 - Verkko– tai luottokorttimaksu, 

   lähetyskulut 4,90 € 

 - Postiennakko, lähetyskulut 9,90 euroa 

 - nouto varastomyymälästä läh.kulut 0 € 

Varastomyymälässä käteinen tai kortti. 

Varasto ja noutomyymälä 

Kivenhakkaajatie 3, 04200 Kerava 

Nettitilaus www.hipputeos.fi 

Puhelintilaus 040 5454833 

Junailijankatu 2 A 36 

04200 KERAVA 

Hipputeos Oy 

Kultahippuja ja hippukoruja 

Vuokrattava ”Erämökki” kaikilla mukavuuksilla Laanilassa Laaninojan varrella 

Mökki sijaitsee VT 4:n länsipuolella, Saariselän keskustaan 2 km. Kesähinta 375 €/vko 

Katso www.kultahippu.fi/mökkivuokraus tai soita Raimo Niemelä 0405454833. 

Kultamiespatsas, avaimenperiä, vyönsolki... 

Helmikuu 2019 

TUOTELUETTELO 

Kullankaivuvälineet 

Kultahiput ja hippukorut 

Lappikirjat 
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Rännissä kultasorasta kultahiput erotetaan virtaavan veden ja rihlojen avulla. Vesi kuljettaa kul-

tasoraa ja painavampana  aineena kulta painuu rännin pohjalle. Rihlat pysäyttävät kultahippujen 

etenemisen ja ottaa hiput ”satimeen” rakoihinsa ja koloihinsa.  

Alumiinisissa  ränneissä on metallirihlat ja erilaiset matot kiinni pikaliittimillä tai siipimutterilla. 

Uritettu kumimatto toimii kullan ilmaisimena ennen rihloja. 

Rännit soveltuvat sekä vapaalle virtaukselle asetettuna jokeen tai vesi syötetään pumpulla. 

Pumppukäytössä on hyvä tehdä yläpäähän "vesilaatikko", jolloin vedenvirtaus on tasaisempaa. 

Rännit ovat keveitä ja kestäviä. 

Muovirännit soveltuvat hyvin tutkimus– ja varsinaiseen rännitykseen. Ne ovat kestäviä ja 

keveitä. 

Vasemmalla muotoon valettu muoviränni 

GJ5106, Pituus 120 cm ja leveys 40 cm 

Oikeanpuolinen on muoviränni,RAN01,  

joka on koottu  10 cm rihlanpaloista, 

jotka liitetään yhteen. Rihlat ja sivut on 

saavilla erikseen, rakenna oman pituisesi 

ränni.” 

ALP03,  Garret Deluxe Gold pannin KIT, 

supervaskooli 15", vaskooli 14", minivaskooli 10", 

seula muovi, ja 2 kultaputkea, pinsetti / 

suurennuslasi, DVD ja kirjaa, englanninkieliset, 

ohjekirja vaskauksesta (engl.) 

GJ6506 

JOBE 

Koottava

-ränni 

Kuvassa rännejä rivissä  

 

JOBE, GJ6504, Ränni alumiininen 114 vasemmalla 

Pituus 114 cm ja leveys 25,5 cm. 

 

JOBE , GJ6503, Ränni alumiininen 91 toinen vas  

Pituus 91 cm ja leveys 25,5 cm. 
 

KEENE GKA52, ränni 127.  toinen oikealta      

Pituus 127 cm ja leveys 25 cm. 

KEENE GKA51A, miniränni  82. oikeanpuolinen 

Pituus 82 cm ja leveys 20 cm. 

kuva vasen alhaalla  

JOBE, GJ6506, Ränni alumiininen, 127, Koottava, 

kuljetusasennossa kuin pieni matkalaukku,  

Pituus 127 cm ja leveys 22,8 cm. 

KEENE GMMPSCK 

Rännitysmaiden 

loppupuhdistuk-

seen. 

Vuonna 2017 

Keenen yksi eniten 

myyty tuote 
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Tiera Arvo Ruonaniemi kuoli kesäkuussa 2014 102 vuoden ikäisenä. Hän teki elämän-

työnsä Lapin Kansan toimittajana. Eläkkeelle jäätyään hän ryhtyi kirjailijaksi ja julkaisi 

vajaan neljänkymmenen vuoden aikana kymmeniä kirjoja Lapista ja Lapin kullankaivajis-

ta. Hipputeos julkaisi yhdeksän hänen kirjaansa, viimeisen Povipullon kultaa runokirjan 

hänen 101-vuotis syntymäpäivänä. Puhtailla selkosilla ilmestyi 2005, painos loppunut 

Dekkarit Venäjältä, Darja Dontsovan kolme suosittua 

murhamysteeriä Moskovassa.  

Lemmenjoen 

kultamuistot, 2006 

Muistojen 

selkosilla, 2007 

Maa taivaanrannan 

takana, 2008 

Kulta-Lapin ja 

Pohjolan 

elinkautisia, 2009 

Ruskan jälkeen, 

2010 

Eräkaskuja, 2011 

VUOSI SATA, 

2012 

Povipullon kultaa, 

2013 

 

Stuart Köhler 

Musiikin ystävälle 

Operetin historia 

2011  224 sivua 

Matkailukirjat 
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry ja Suomen Mat-

kailun Seniorit  

Kirjat 
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Kultaa, poroja ja partisaaneja Laanilassa 

Lauri Skantsin kirja Laanilan 

menneisyydestä, kullasta ja kullankaivajista, 

sotamuistoista ja partisaanien tihutöistä. .  

Hipputeos on kustantanut noin 20 kulta– ja lappiaiheista kirjaa. Meillä on myös noin 

500 käytettyä alan kirjaa. Täydennä kullankaivaja ja Lapin ystävä 

kirjahyllyäsi mielenkiintoisilla uusilla tai antikvariaattikirjoilla. 

KULLANKAIVAJAN OPAS  
Kullankaivajan peruskirja  
 - historia Suomessa ja maailmalla 

 - tekniikka ja välineet, leiri ja leirin varusteet 

 - kuvia Suomesta ja Kaliforniasta 

 - 206 nelivärisivua 

 - Seppo J. Partanen ja Raimo Niemelä 

Partanen Seppo J. 

Lapin jylhä luonto ja 

lähes 140 vuoden 

kullankaivun jäljet 

tekevät Ivalojoesta 

ainutlaatuisen retki-

kohteen. 

2005,  128 sivua 

P.W. Aurén Matkani Lapissa 1867, suomennos Leif Rantala,        

Jarmo Lahtien, Asser Siitonen—malmimies, Malminetsijän ja kultamiehen tarina,   

Partanen, Tuormaa, Perälä, RETKELLE Suomen kansallispuistot sekä ohjeita retkeilijöille 

Aho Antti,Kertomuksia Suvannon kylästä ja pohjoisen erätarinoita  

Seppo Nissilä, Lauluja Lapin Ystäville, tekstit ja nuotit 

  

Erkki Lilja 

AINA ajankohtai-

nen historiateos  

tie– ja ratahank-

keista Jäämerelle.  

Aihe on kuuma 

puheenaihe. 

2013,  304 sivua 

Laine Tapio 

Kirjassa on kokeneen retkei-

lijän ja valokuvaajan kerto-

muksia vaelluksistaan Saa-

riselän tunturimaastossa 35 

vuoden ajalta. 2005 152 

sivua  

Partisaaneja, 

desantteja, sis-

sejä  rintaman 

molemmin puo-

lin 

2005, 305 sivua 

 

KEENEN kivenerotin 

Varastossamme on useampi rännipaketti kovaan 

käyttöön kultamaille. 

 

Pesuränni.  

Lapiointi-/pesu ränni on yläpäästä 30 cmm, kapenee 

alaspäin, leveys alapäässä on noin 19 cm. Se sopii  kaikkiin 

noin 20 cm ränneihin. Pesuränni n kaltevuus voi olla eri kuin 

huuhdontarännin. Se voi olla vaakasuorassa tai jopa hieman 

kalteva taaksepäin,  jolloin pesu on tehokasta 

Jatkettava ränni  

Kaksi noin 120 cm ränniä menevät sisäkkäin. Kuljetuksessa 

kokonaispituus on noin 120cm. Rännit liitetään päistään 

tukevasti yhteen siipimuttereilla. Käyttökunnossa pituus on 

noin 230 cm. Tämä pituus on aivan riittävä lapiokaivajalle. 

Ränni varustetaan  asiakkaan toivomilla rihloilla. Lisäksi on 

saatavana vielä jatkopala 120 cm 
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Hinta: 00,00 € 

Tilausnumero: 000000 

Tyyppi: Tyyppi 

Rännit 

Reikä levy ja spagettimatto ovat yhdessä hyvä hienokullan talteenottaja 

KEENEN imuputikisetti 

KEENEN valmispaketti , Tuoteno GK17720CA 

Mukana ränni, rihlat, kivenerotin ja jalat HUOM moottori ja 

letkut eivät kuulu pakettiin. 
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UUTTA KULLANHUUHDONTAAN SEULARÄNNI 

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ 

Seularänni lajittelee kultamaan eri raekokoihin ja yli 20 mm ja isommat menee seulan yli 

jätekasaan. Kulta raskaampana putoaa seulan raoista seulan alapuolella olevalle 

rihlarännille.   Seulassa on kolme seulaosaa, joissa ensimmäisessä on 2-6 mm seularaot, 

toisessa 8 ja 10 mm ja kolmannessa15 ja 20 mm. 

Ennen seularänniä on luontilaatikko, jossa hiekka peseytyy ja lajittuu.  

Seulalta ensin putoaa  alle 6 mm ja  keskeltä 10 mm ja lopussa 20 mm aines alapuoliselle 

rihlarännille. Isot kivet menevät yli jätekasaan. Rihloille ei pääse lainkaan isoja kiviä 

häiritsemään huuhdontaa. 

Luontilaatikko voi olla lähes vaakatasossa, jolloin pesu tehostuu, vesi kuljettaa kiviaineksen 

seulalle. Seularaoista tulee vettä rihloille ja tarvittaessa lisävettä ohjataan letkulla 

rihlaränniin yläpäästä. 

Seulärännin pituus 1500 mm, leveys(ulko) 200 mm. Materiaali 1,5 mm rosteri, erittäin 

tukeva. Seularänni on tehty Suomessa, seularaot on leikattu automaattisella laserleikkurilla. 

Rännit 

Suurennuslasilla luupilla voit tutkia tarkasti 

kivinäytteitä ja kultahippuja. 

Varastossamme lukuisia erilaisia LED 

ja UV-valolla tai ilman.  

 

Kultamagneetit 

Magneetilla saa helposti rautahiekan 

pois muovivaskoolista, 

Helpottaa ja nopeuttaa loppupudistusta. 

 

Letkuliittimet ja sihdit 

 

 

Kenttälapiot ja hakut 

 

Vaat 

Kulta ja 

jalokivivaaka 

digitaalinen, 

Tarkkuus 

0,1 /0,01 

grammaa, 

maksimi 

punnitusmäärä 

1000g. 
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Kultahippujen säilytykseen paljon uutuuksia 2019 

Imupullolla ja pipetillä , hiput talteen. 

Hiput ja korut talteen ja esille; Säilytysrasiat, useita 

Kultaputket ja pul-

lot 

Lasi– ja muoviputket 

kultahipuille ja pie-

nille korukiville 

 

KULTAHIEKKAA 

Harjoittele vaskausta, 

pullossa 3-5-hippua. 

”kisahippua”. 

www.hipputeos.fi  

Rihlamatot on todettu tehokkaiksi hippuansoiksi. Mattoja on kahta ruutukokoa, matot 

kiinnittyvät toisiinsa kuin vetoketju. Maton koko on 20x40 cm. Mattoja on helppo työstää, 

joten ne sopivat kavennettuna tai vierekkäin asetettuna eri levyisiin ränneihin. 

Sivu 5 Rännin varusteita 

Uritetut kumimatot toimivat rihloina sekä 

kullanilmaisimena, kulta jää pieneenkin uraan ja siitä 

näkee onko maassa kultaa.  

Nomen ja Miners Moss matot on kudottu ohuesta 

muovilangasta. Matto on noin 10mm paksu ”ilmava” 

syherö. Matot on erittäin suosittuja sekä kone– ja 

lapiokaivajille.  

Kumirihlat  

Kumirihla pysäyttää hengettömät ja isommatkin hiput. 

Pikku-urat toimivat myös ilmaisimena, pituus 10 cm, voi 

panna kaksi tai useammankin ränniin peräkkäin, leveys 

rännin mukaan. 

 

Huuhdontarännissä  kulta erotellaan hiekasta 

painovoimaisesti veden avulla. Kulta jää rihloihin, 

jotka voivat olla samettikangasta, kumi– tai 

muovimattoja tai metallisia verkkoja tai rihloja.  

Tärkeintä huuhdonnassa on käyttää riittävän 

suurta vesimäärää, jotta rihlat pysyvät avoimina. 

Kulta-Jussin kumirihla 

KEENEN kumirihlamatto 

Kulta-Jussin rihlamatot 

Hipputeos Oy 

Taipuisat imuletkut 2”, 3” ja 4” 

Erikoisletkua, ei kovetu kylmässä 

vedessä ja kestää kovaa kulutusta 
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Vaskoolit on perinteisesti valmistettu pyöreästä peltilevystä muotoilemalla tai 

puristamalla muottiin. Nykyään käytetään yleisemmin muovivaskooleja. Ne ovat kestäviä 

ja niissä on erilaisia rihloja, jotka estävät kullan karkaamista. Ne ovat myös eri värisiä. 

Värillisestä vaskoolista erottaa helposti sekä rautahiekan että kultahiput. Vaskoolin halkai-

sija ilmoitetaan tuumina ”. Yleisin koko on 14” noin 36,5 cm, 12” on 31 ja 10” 25,5 cm. 

 

UUTUUS  BATEA vaskooli  
NYT saatavilla Perinteinen metallivaskooli  

Halkaisija 43 ja syvyys 8 cm. 

Eastwingin  

Perinnevaskooli 
Eastvingin 14” 

metallivaskooli on 

virallinen 

kilpavaskooli 

Perinnesarjassa,  

Saatavana myös 12” 

ja 10” ja muita 

kokoja. 

Vaskoolit 

UUTUUS  MINI vaskooli  
Minivaskoolit koristeeksi ja pinssiksi. 

Laita omat hippusi näkyviin minivaskooliin, anna lahjaksi tai kanna ylpeänä itse.    
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Gold-N-Sand tutkimus pumppu ja sanko 

Voit ottaa näytteitä missä vaan on vettä. Paljon 

kätevämpi kuin lapio, Ota haravalla tai kuokalla 

isommat kivet ensin pois ja imet näytteen pumpulla. 

Toimii kuten Hendersonpumppu, mutta sora menee sankoon. 

Kulta-alueiden tutkimiseen on lukuisia välineitä 

aina metallinpaljastimesta geologin vasaraan, tässä 

muutama valikoimastamme. 

 

Vaskooli on tehokas etsintäväline. 

Tutkimusvaskauksessa on tärkeä oppia nopea 

vaskausmenetelmä. Käsitellään kerralla 2 tai jopa 3 

sangollista lisäämällä vaskooliin hiekkaa, kun se on 

noin puolillaan. Katso mallia kilpavaskaajilta. 

 KEENE on kehittänyt kullanetsintäpaketin, jossa 

on yhdessä märkä- ja kuivavaskaukseen soveltuvat 

välineet. Vaskoolissakin on aivan uusi ajattelutapa 

kultahippujen talteenottoon. 

Paketissa on: 

 - vaskooli, jossa reikä kultaputkelle 

 - seulasarja, kolme erilaista seulaa 

 - ilmapumppu 

 - kultaputki 

Katso myös tiedot sivuilta vaskoolit ja seulat. 

Imupumppu hiekalle ja kultahipuille, 

Ota helposti näytteet purosta kivenkoloista ja penkan alta. 

Geologin hakut ja vasarat kivien kopisteluun ja monttujen tekoon. 
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Kullan etsimisessä metallinpaljastin on hyvä apuväline. Parhaimmillaan paljastin on jo 

aukaistuille tai paljailla kohteilla, jossa ei ole paksua kunttaa. Kultaa voi löytyä 

kivenkoloista ja omasta montusta. Käytä aina paljastinta, kun lopetat montun kaivamisen 

ja ennen sen täyttöä. Olet varma, ettei pohjalle jäänyt hippuja. 

Paljastimesta on hyötyä myös arkielämässä. Aina jokin esine 

on hukassa heinikossa tai sormus on kadonnut kasvimaalle. 

Hipputeoksen esittelypaljastimella on löytynyt kihlasormus, 

joka katosi kihlajaispäivänä, nuotiosta sekä useita avaimia 

lumesta 

Garrett AT Gold metallinilmaisin kullanetsintään 

Garrettin metallinilmaisin on tarkoitettu kullan ja 

kultahippujen etsintään. Laite voidaan kalibroida 

tunnistamaan kullan ja hylkäämään muut metallit. Näin 

välttyy turhilta kaivutöiltä. 

Varusteena kuulokkeet. 

.EQUINOX 800 metallinpaljastin 

 

Equinox metallinpaljastimet ovat uuden 

sukupolven etsimiä, jonka ominaisuudet hintaan 

nähden ovat erittäin hyviä. 

Uusi monitaajuuksinen tekniikka soveltuu eri 

kohteiden etsimiseen erilaisissa maaperissä.  

Kullanetsintään mineralisoituneella (paljon 

rautahiekkaa) maaperällä sopivat parhaiten 

korkeat yksittäiset taajuudet 20 tai 40 hKz. 

Paljastin erottaa  pieniäkin kultahippuja 

rautahiekan seasta. 

Varastossa  useita eri Metallinpaljastimia ja 

Pinpointtereita. Myös koneyrittäjille 

paljastimet, jotka helpottavat kadonneiden 

osien ja työkalujen löytämisessä maastossa. 

Sivu 7 Vaskoolit 

KEENEN sinisessä vaskoolissa on 

kaksi eri tiheyksistä rihlaa, 

valmistajan mukaan KEENEN paras 

vaskooli 

KEENE  vaskoolia on 4 kokoa 10, 

12, 14 ja 16”sininen muovi  

Garrettin vaskoolissa on selkeät rihlat toisella reunalla, 15” 

SuperSluise on tehokas työvaskooli paljon vaskaaville 

Garrett vaskoolia on kolme kokoa, 10, 14 ja 15” vihreä muovi. 

Klondike vaskoolissa on selkeät rihlat toisella reunalla 

Klondike Special 14” muovivaskoolia on neljä väriä: 

Musta, sininen, vihreä ja pinkki.  

Varastossamme on noin 

50 erilaista vaskoolia, 

metallisia, muovisia eri 

kokoisia ja värisiä. 

Le Trap neliskulmainen vaskooli, GJ5084 

Neliskulmaisessa vaskoolissa pitkällä sivulla 

rihlat ovat "myötäsukaisia" päässä rihlat ovat 

normaalisti "vastakarvaan" 

Eastwingin  mustissa vaskoolissa on 

kaksi eri tiheyksistä rihlaa,  

Hipputeos Oy 

Spiraalivaskoolit  käsi-ja akkukäyttöiset 12V 

Spiraalivaskoolilla voi puhdistaa suuriakin määriä 

upahiekkaa nopeasti ja ehdottoman tarkasti. Varastoossa 

Gol Magic sekä KENEN vaskoolit 
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Metalliseulat sopivat 

kultahippujen ja -hiekan 

lajitteluun, karkeammat myös 

hiekan seulomiseen. Seulan 

pohjan halkaisija on 25 cm.  

Varastossa tiheydet 

4,8,12,20,30,50 ja 100 MESH  

Muoviseulalla voi soran seuloa 

suoraan vaskooliin tai sankoon. 

Vaskaus on nopeampaa, kun isot 

kivet on poistettu.. Halkaisija on 

noin 35 cm reijät on noin 4-12 mm 

Seuloja käytetään vaskattavan hiekan seulomiseen sekä kultahippujen lajitteluun. 

Lajitteluseuloissa seulaverkko on ruostumatonta teräsverkkoa. Seulakoko ilmoitetaan MESH

-lukuna. Luku ilmoittaa montako lankaa on tuumalla eli 

2 MESH:n seulassa on 2 lankaa tuumalla eli 25,2/2 =12,6, eli lankojen väli on noin 12,5 mm, 

12 MESH = 25,2/12 = 2,1, lankojen väli on noin 2 mm. 

KEENE Cyclone, seula  

Seulassa on kolme eritiheyksistä metalli verkkoa.  

Vaskattava aine seulotaan kahdella karkeammalla 

verkolla ja kolmannella tiheimmällä verkolla 

voidaan lajitella korukivet ja kultahiput. 

Erittäin kätevä tutkimustoiminnassa, vaskattava 

aine vähenee huomattavasti. 

 

SEULASARJA   NELJÄ eri seulaa ja eri tiheyttä 5x5, 8x8, 12x12 

ja 17x17 mm, KUKIN SEULATIHEYS ERI VÄRINEN 

Vaskaaminen helpottuu ja korukivet löytyy, kun ränniin jäänyt tai 

tutkittava maa-aines seulotaan neljän seulan läpi viiteen eri 

karkeuteen. Karkein seula poistaa isommat kivet ja sen jälkeen 

kiviaines lajituu eri karkeuksiksi.  

Seulalta on helppo poimia koru- ja muut mielenkiintoiset kivet ja 

mahdolliset isomukset. Vain tiheimmän seulan läpi mennyt maa-

aines vaskataan.  

Vaskattavaa jää vähän ja kivet eivät sotke vastausta. UUTUUS KEENELTÄ 
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Raaputusraudat 

Tangon toisessa päässä ura ja toisessa terävä 

piikki. Kätevä laite kivenkolojen 

puhdistamiseen 

Kestävät metalli-ja muovikauhat 

Pinsetit 

Pinsetit ruostumattomasta teräksestä suora ja, 

taitettu terävä kärki, 

VAS06,  
Kultakooli tai kultavati 

kullan loppuhuuhdontaan. 

vesi ja kiviaines poistu-

vat keskellä olevasta 

reijästä. 

Kulta jää painavampana 

aineena vadin pohjalle. 

Muovi, tilavuus noin20 l 

IMURIT 

Kultasoran imurointi edellyttää ympäristölupaa.  

Veden poistamiseen montusta ejektoreita 

voidaan käyttää. 

Konekaivajat voivat käyttää 

imuria montun 

loppupuhdistamiseen mm. kovan 

peruskallion rakojen 

puhdistamiseen. 

Aloituspaketeissa on perustarvikkeet kullankaivun aloittamiseen. Välineillä voit tutkia 

ja etsiä uusia kulta-alueita tai harjoitella kullanhuuhdontaa jo olemassa olevalla kulta-

alueella. Aloituspaketissa on mukana pikku pussi kultahiekkaa, jossa on muutama 

pienenpieni kultahippu. Pääset heti testaamaan vaskoolia. Varastossamme on useita eri 

valmistajien paketteja, joiden sisältö hieman vaihtelee. 


