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LEMMENJOKI PUSKUOJA 

KULTASAFIIRI KAIVOSPIIRI 

KULTAA SATEENKAAREN PÄÄSTÄ 

IIVARI ISOMUS KULTAHIPPU  painaa 127 g ja se on kuudenneksitoista suurin Suomen Lapista 

rekisteröidyistä kultahipuista. 

Hippu löytyi 22. elokuuta 1995 Lemmenjoen Puskuojalta Aarne Alhosen KULTASAFARI kaivos-

piiristä. 

Raimo soitti minulle 22.elokuuta 1995 erämaapuhelimesta ja kysyi hengästyneenä, ”Mitä meidän 

sopimuksessamme lukee, jos löytyy jotain isompaa?” Kerroin, etten nyt muista, mutta sopimus on 

Puskuojan kämpän ikkunalla. Raimo ei sanonut mitään vaan sulki puhelimen. 

 

Aavistelin jotain erikoista tapahtuneen ja odotin hermostuneena tulevaa. Raimo soittikin puolen-

tunnin kulutta ja kertoi löytäneensä valtavan ISOMUSHIPUN.  

IIVARI 

KULTAHIPPU  

127 g 
 



Aarne Alhonen muistelee hipun löytötapahtumia: 

  

Hipun löytymisestä tuli suuri ”mediatapahtuma”. Iivaria kuvattiin ja löytäjiä haastateltiin radiossa ja lehdistössä. 

Nipa Raumala oli melkein löytänyt Iivarin 1960-luvulla!  Nipan kaivaman vanhan montun laita oli noin metrin päässä 

Raimon montun siitä reunasta, josta Iivari löytyi.  Eikä isomushippu ole koskaan yksin.  Samasta montusta löytyi tois-

takymmentä noin 10-grammaista hippua, jotka minä nimesin Iivarin adjutanteiksi, laitoin niihin kaulaketjut ja toimitin 

ne myytäviksi Kaunispään Huipulle.  

Paulavirran Kalle kertoi Nipan opettaneen hänelle ison hipun ennusmerkkejä. Vastavirtaanhan edetään ja jos hienokul-

ta vähenee, hiput harvenevat, mutta koko kasvaa ja voidaan odottaa, että "isomus seisoo yksinään nokalla kuin majak-

ka", kuten Nipa muotoili.  Virtaava vesi ei jaksa liikuttaa isomusta, pienemmät liikkuvat ja asettuvat karkeusjärjestyk-

seen, hienoin häntänä.   Ilmiö on pienoismalli geologien tuntemasta malmiviuhkasta, jääkauden levittämiä malmilohka-

reiden sijaintia tulkitsemalla voi löytyä malmikallio. 

Kaivospiiri Kultasafiiri on yksin minun.  Ramin kanssa teimme kirjallisen sopimuksen kumppanuudesta; Rami kaivaa 

omalla kalustollaan minun kultamaatani ja saalis jaetaan x% Ramille ja x% minulle.  Sopimukseen kirjoitettiin, että 

suurin hippu ja arvokkain jalokivi kuuluu Alhoselle.  Minä hain kalliit luvat ja kävin kalliin oikeustaistelun metsähalli-

tusta ja vesipiiriä vastaan.  Tekniset kaivusuunnitelmat laati konsulttina Suunnittelukeskus ja oikeudellisena neuvonan-

tajana toimi Rautialan Pekka.  

Sorvarin Matti haki Iivarin Ramilta Puskulta lentokoneella ja antoi sen Kaijalle Kaunispään Huipulla, jossa se oli esil-

lä.  Syksyllä 1995 hain Iivarin Ramilta Orivedeltä ja holviin se pantiin heti.  Se kävi GTK:lla, jossa siitä tehtiin tutki-

musraportti ja Kultakeskuksessa valettiin muutama messinkikopio.  Vuonna 1996 se oli Lahden kivimessujen ve-

tonaulana, esiintyi jopa tv-mainoksessa. Siitä saakka se on maannut tallelokerossa holvissa. 

 

 

Hipusta tehtiin GTK:ssa kattavat tutkimukset keväällä 1996. Tutkimusraportti löytyy osoitteesta: http://www.gtk.fi/

export/sites/fi/geologia/kiviharrastus/kulta/Iivari_teksti.pdf  

 

 

ISOMUSHIPUT ovat todella harvinaisia. 

Iivari hippu oli löydettäessä seitsemänneksi 

suurin. 24 vuotta myöhemmin 2019 Iivari 

hippu on kuudenneksitoista suurin, eli tänä 

aikana on löytynyt vain yhdeksän suurempaa 

hippua. 

Isojen yli 20 g hippujen listaa pitää yllä 

www.kultahippu.fi sivustolla Seppo J Parta-

nen.  
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