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Tilasinvuoren kuparikaivos
Tammelassa 1740–1749

Löytö ja alkuvaiheet
Lammin pitäjän Kosken kappelista (nykyisin
Hämeenlinnaa) kotoisin oleva talonpoika Jo-
han Göransson Melkola oli vuonna 1733 löy-
tänyt kuparikiisua Tammelan pitäjän Pyhäjär-
ven länsipuolella olevan tasangon matalalta
mäeltä. Melkola oli ottanut näytteitä, jotka
Tammelan kirkkoherra Johan Amnellin ja ni-
mismies Orellin antaman todistuksen mukaan
oli otettu Tammelan pappilan mailta suuresta
irtokivestä. Nykykielellä sanottuna tämä kan-
sannäyte lähetettiin Tukholmaan, jossa vuori-
kollegion pöytäkirjassa 3.6.1735 kirjattiin

T

Kuva 1. Tammelan Tilasinvuoren kaivoksen pohjoisin louhos keväällä 2014.
Figure 1. Tilasinvuori copper mine in Tammela in spring 2014.

KAUKO PUUSTINEN

ilasinvuoren vanha kuparikaivos
sijaitsee Tammelan Pyhäjärven
länsipuolella olevalla peltotasan-
golla, Papinsillantien ja Hannu-

lantien risteyksessä, vain muutamia metrejä
ympäristöstään kohoavan metsäisen mäen itä-
osassa sijaitsevan talon pihalla (kartta 2113
07A, KKJ X=6743,280, Y=2482,990). Tänä
päivänä kaivoksesta on näkyvissä pohjoisin
louhos (kuva 1), eteläisen louhoksen suuauk-
ko sekä hylkykiveä.
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Melkolan yksinoikeus löydökseen, varsinkin
kun näytteissä oli todettu olevan 5 ½ % ku-
paria. Samana päivänä laaditussa kirjeessä
määrättiin alueen vuorimestari tekemään pi-
kaisesti tarkistuksen ja antamaan Melkolalle
ohjeita. Myös Uudenmaan ja Hämeen lääni-
en maaherra Per Stierncrantz piti tärkeänä, että
vuorikollegiolle lähetetään uusia kivinäytteitä
ja ehdotti Melkolalle löytöpalkkiota. Vuorikol-
legion vastauskirjeessä maaherralle 22.9.1736
puollettiin palkkiota sekä pidettiin aiheellise-
na teettää lisäselvityksiä. Tätä varten maaher-
ra määräsi hovioikeuden komissaarin ja mal-
minetsijän Jakob Forsskålin tekemään tarkas-
tuksen (Tilas 1740).

Forsskålista (1696–1761) tiedetään, että
hän toimi vuorikollegion malminetsijänä Lou-
nais-Suomessa ja oli aikaansa nähden hyvin
perillä mineralogiasta, malmeista ja maalajeista
(Forsskål ja Laitakari 1736 ja 1975). Tarkas-
tus Hopiavuorella pidettiin 20.5.1737 ja jo
heti 24.5.1737 päivätyssä raportissaan Forss-
kål toteaa, että paikalla ei ole kuparimalmia,
ainoastaan läikkiä rikkikiisusta. Melkola ei
kuitenkaan ollut tyytyväinen tulokseen, var-
sinkin kun hän ei itse ollut paikalla Forsskålin
käydessä siellä. Tästä seurasi se, että uusi maa-
herra Axel Erik Gyllenstjerna lähetteellään
7.5.1738 ja kirjeellään 12.5.1738 näki hyväk-
si esittää samaan aikaan Suomessa tutkimus-
matkalla olevaa vuorikollegion auskultanttia
Daniel Tilasta käymään paikalla (Tilas 1740).

Daniel Tilas (1712–1772), joka oli myö-
hemmin vuorikollegion vuorineuvos ja vapaa-
herra, oli aikansa Ruotsin tuottavimman elin-
keinon eli vuoriteollisuuden ja malminetsin-
nän keskeinen vaikuttaja. Tilasin Suomeen
vuosina 1737 ja 1738 tehdyt matkat keskit-
tyivät lähinnä Satakunnan ja sitä lähellä olevi-
en Hämeen pitäjien kartoitukseen (Wichman
1966, Tuominen 2006, Vuorinen 2007). Ee-
vert Laine (1950) pitää Suomen vuoritointa
käsittelevässä tutkimuksessaan Tilasin kartoi-

tusta ja raporttia vuodelta 1740 ensimmäise-
nä geognostisena kartoituksena Suomesta. Sen
ansioksi on laskettava, että alettiin ylipäätään
tutkia ja kartoittaa Suomen malmivaroja.

Melkola ja Tilas kävivät viimein Hopia-
vuorella 4.–7.10.1738. Tarkastuksessa oli läs-
nä varmuuden vuoksi lisäksi kruununpalveli-
ja Gabriel Barks, joka oli paikalla myös pap-
pilan edustajana. Melkola oli alkuaan löytä-
nyt lohkareet Pyhäjärven rannalta. Tilas päät-
teli heti niiden kulkeutuneen jäätikön virta-
usten mukana ja suunnisti lännessä oleville
kukkuloille, joilla hän sanoo havainneensa
kiintokalliossa merkkejä kuparista. Siksi hän
samana päivänä ja seuraavina kolmena päivä-
nä paljasti kallion pintaa ja louhi sitä poltta-
malla. Lopulta hän tavoitti kiisupitoisen vyö-
hykkeen, johon kaivettiin nelisen louhosuraa.
Tilasin havaintojen mukaan kahdessa louhos-
urassa oli kiisupitoisia kvartsijuonia, joista pi-
sin oli pituudeltaan 12 syltä (noin 22 m) ja
leveydeltään 2/3–6 tuumaa (2–15 cm) sekä
”mustia ja tiiviitä murskaleita”. Malmimine-
raaleina oli kuparikiisua ja rikkikiisua sekä jäl-
kiä lyijyhohteesta. Sivukivenä oli yleisimmin
maasälvästä ja kvartsista koostuvaa kivilajia.
Johtopäätöksenään Tilas totesi, että toiveet
malmiaiheen jatkeista ja pitoisuuden parane-
misesta ovat epävarmoja, mikä olisi riippuvai-
nen ”murskaleiden” määrästä ja koosta sekä
lisäksi tämä edellyttäisi kiisujuonen huomat-
tavaa levenemistä syvemmällä.

Paikasta käytettiin alkuvaiheessa nimitys-
tä Hopiavuori. Sen varsinaisella löytäjällä
Melkolalla oli itsellään vain vähän iloa löydös-
tään. Vihdoin viimein vuonna 1740 hän sai
löytöpalkaksi 17 3/4 luotia (noin 250 g) pai-
navan hopeapikarin. Kuuluisuus hankki hä-
nelle kuitenkin niin monta kadehtijaa, että
hänet oman kertomuksensa mukaan syyttö-
mästi häädettiin pois tilaltaan. Saadakseen it-
selleen oikeutta ja päästäkseen nauttimaan
vuoriasetuksen malminlöytäjälle suomia etu-



82 GEOLOGI 66 (2014)

ja, hän matkusti Tukholmaan, jossa hän sai
pari vuotta odottaa vastausta valitukseensa.
Melkolan tiedetään raportoineen myös useis-
ta muistakin malmiaiheista (Bremer 1824,
Holmberg 1858, Hultin 1897).

Louhinnan aika
Melkein heti Tilaksen tutkimusmatkan jälkeen
Hämeenkyrön Ansomäen rautakaivoksen
osakkaat päättivät kokouksessaan Turussa
20.12.1738 Tammelan kupariaiheen tutkimi-
sesta ja hyödyntämisestä sekä siihen liittyvistä
kustannuksista. Hopiavuoren kupariaiheesta
he ryhtyivät käyttämään nimeä Tilasinvuori.
Samassa tilaisuudessa he esittivät toivomuk-
sen, että Tilas olisi töiden johdossa (Tilas 1740,
Wichman 1966). Myöhemmin kohdatessaan
käytännön vaikeuksia, osakkaat ehdottivat
vuorikollegiolle 11.5.1745, että auskultantti,
sittemmin vuorimestari Magnus Linder
(1709–1799), määrättäisiin hoitamaan töiden
valvontaa julkisin varoin, mutta vuorikollegi-
on protokollan 18.7.1747 mukaan esitys hy-
lättiin (Bremer 1824, Holmberg 1858).

Tilasinvuorella on neljä aivan lähekkäin
olevaa louhosta ja niiden ympärillä hylkykivi-
kasoja. Louhinta on ilmeisesti tapahtunut vuo-
sina 1740–1749. Louhosten koosta on eri läh-
teissä ilmoitettu toisistaan poikkeavia lukuja.
Kuitenkin voidaan arvioida, että Tilasinvuo-
rella olisi kaikkiaan louhittu 1200–2000 ton-
nia kiveä. Yksittäisen tiedon mukaan vuonna
1746 oli louhittu 1000 kippuntaa (170 ton-
nia) malmia. Tilasinvuorta käsitellään useissa
1700- ja 1800-luvun malmiaiheita käsittävis-
sä julkaisuissa ja raporteissa (Linder 1746,
1748, 1749, Gadd ja Malleen 1769, Gadd ja
Lilius 1789, Bremer 1824, Savenius 1825, Lihr
1860).

Seuraavassa kuvataan louhoksia lähinnä
Gaddin ja Liliuksen (1789) kirjoituksen pe-
rusteella. Sen etu on, että havainnot on mah-
dollisesti voitu tehdä vielä silloin avoinna ol-

leista louhoksista.
Sundellin louhos (läntisin ja myös kool-

taan suurin, nimetty malminetsijä Petro Sun-
dellin mukaan): Pituus 11 m, leveys 3 m ja
syvyys 10 m. Louhoksen seinämät ovat ruos-
teisen harmaata kiillegraniittia, jossa on pirot-
teena kuparikiisua. Noin 7 m:n syvyydellä ta-
vataan itse itä-länsi -suuntainen kiisupitoinen
kvartsijuoni, joka syvemmällä muuttaa suun-
taansa. Louhoksen pohjalla juoni on jopa 6 m
leveä.

Toinen louhos (itäisin): Pituus 6 m, leve-
ys 4 m ja syvyys 7 m. Tässä louhoksessa tavat-
tu kvartsijuoni on Sundellin louhoksessa ta-
vatun jatke ja siinä on runsaasti kuparikiisua.
Juoni oli kuitenkin muuttanut suuntaa ja ka-
donnut. Juonessa tavataan myös kidemuotois-
ta arseenikiisua, rikkikiisua ja maasälpää sekä
hopeapitoista lyijyhohdetta sekä myös vihre-
ää turmaliinia.

Kolmas louhos (eteläisin): Pituus 3 m, le-
veys 3 m, syvyys 3 m. Louhos sijaitsi edellä
mainittujen louhosten jatkeena, mutta kiisujen
määrä vaikutti olleen heikoin. Yleisimpinä
malmimineraaleina on ollut rikkikiisua ja ar-
seenikiisua, mutta myös hajanaisesti lyijyhoh-
detta.

Åkerbergin louhos (pohjoisin): Pituus
6 m, leveys 4 m ja syvyys mahdollisesti jopa
10 m. Kiisupitoinen juoni on sama kuin muis-
sakin louhoksissa ja sen keskellä on ollut jäl-
jellä vielä louhimaton murskale malmia. Kaik-
kiaan malmi on ollut rikasta ja hyvälaatuista,
kuitenkin sen määrä ja laatu syvemmälle jäi
selvittämättä.

Tilasinvuoren kaivos suljettiin lopullisesti
vuonna 1749. Tuloksena oli ainoastaan 2 kip-
puntaa (noin 350 kg) raakavaskea, joka oli
valmistettu vuosina 1747–1748 nykyisen Fors-
san alueella olevan Kuhalankosken varrelle ra-
kennetussa pienessä sulatushytissä (Linder
1749).

Bremer (1824) toteaa, että kaikille Tila-
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sinvuoren louhoksille on erikoista se, että ne
ovat sortuneet tai täytetty kivillä ja irtaimella
maalla, vaikka jäljellä olisi ehkä paljonkin hy-
vää malmia. Pelko kuparimalmin yhteydessä
olevasta arseenikiisusta on saattanut olla syy
louhosten täyttämiseen. Kiisuesiintymässä on
Bremerin havaintojen mukaan ainoastaan
”maksanväristä” rikkikiisua. Mikäli Tilasin-
vuoren yhteyteen joskus rakennettaisiin kiis-
uruukki, sen malmia voitaisiin käyttää sulat-
tamiseen. Hän piti Tilasinvuorta jopa rikkaam-
pana kuin Orijärveä.

Akateemisuuden aika
Tilasinvuoren kuparikaivos oli aikanaan mer-
kittävä malmiesiintymä. Tätä taustaa vasten on
ymmärrettävää, että se sai myös akateemista
mielenkiintoa osakseen. Turun Akatemiassa
valmistui useita tutkielmia, jotka osoittavat
kaivoksella paikan päällä tehdyn tarkkoja ha-
vaintoja, mutta myös tutkijankammiossa on
tehty huomattavaa petrologista ja mineralo-
gista tutkimusta. Nämä väitöskirjat julkaistiin
sekä akateemisen väitöstilaisuuden esimiehen
että väitöskirjan puolustajan nimellä (Gadd ja
Malleen 1769 sekä Gadd ja Lilius 1789). Eri-
koisuutena voidaan mainita se, että näiden väi-
töskirjojen puolustajat (tekijät) toimivat myö-
hemmässä elämässään pappeina.

Vanha aihe kiinnostaa
Tilasinvuoren kaivos oli louhinnan lopettami-
sen jälkeen enemmän kuin puoli vuosisataa
autiona, kunnes kenraalimajuri Dimitri Höf-
dinger yhdessä Jokioisten ruukin omistajan
maaherra, kenraalimajuri, paroni Ernst Gus-
taf von Willebrandin kanssa tekivät valtauk-
sen vuonna 1805. Osakkaat ryhtyivät seuraa-
vana vuonna tyhjentämään kolmea louhosta
vedestä ja roskasta. Tähän liittyen Suomen
vuorimestari Carl Lundström (1762–1842)
teki tarkastuksen kaivoksella 4.–5.6.1805.
Loppuarviona hän totesi, että malmiaihe vai-

kuttaa merkityksettömältä, eikä louhinta tuli-
si kannattamaan. Tämän vuoksi työt lakkau-
tettiin (Lundström 1805).

Seuraava Tilasinvuoresta kiinnostunut oli
vuorihallituksen malminetsijä Salomon Save-
nius (1785–1828), joka kävi paikalla kuiten-
kin vain yhden päivän aikana 10.3.1825 (Sa-
venius 1825). Hänen raportissaan on hyvä
piirros kolmesta louhoksesta, joiden mittasuh-
teet ja geologinen kuvaus ovat samaa kerta-
luokkaa kuin Gaddilla ja Liliuksella (1769).
Kuitenkin, koska louhokset olivat täynnä vet-
tä, hän ei voinut tutkia niiden seinämiä eikä
pohjaa.

Seuraava yrittäjä oli Fiskarsin ruukkiyhti-
ön John Julin, jonka Tilasinvuorelle tekemä
valtaus on vuodelta 1859. Malmitutkimus ti-
lattiin vuorihallitukselta ja sen toteutti sittem-
min Suomen rahapajan johtaja ja vuonna 1868
Ivalojoen huuhdontakullan löytäjä, vuori-in-
sinööri Conrad Lihr (1831–1913). Työn tar-
koituksena oli selvittää kuinka paljon tähän
oli mennessä louhittu ja olisiko perusteita lou-
hinnan jatkamiselle (Lihr 1860). Työt aloitet-
tiin 6.6.1860, jolloin kaikki louhokset tyhjen-
nettiin vedestä ja irtaimesta maasta. Lihrin
mukaan itäinen louhos on 7–8 m syvä, länti-
nen 9 m, pohjoisin, 8–8,5 m ja eteläinen noin
2,5 m. Varsinainen kiisujuoni kulkee itä-länsi
-suunnassa ja koostuu lähinnä magneettikii-
susta sekä vähäisestä määrästä kuparikiisua.
Myös pohjoisessa louhoksessa on magneetti-
kiisua ja vähän kuparikiisua, mutta eteläisessä
louhoksessa ei ole kiisuja, ainoastaan vain lä-
hinnä kvartsia. Vallitsevana kivilajina on lius-
keinen kiilleliuske, joka rajoittuu myös itse
kiisujuoneen ja tämä vuorostaan liittyy kiille-
mäisiin rapautumiin. Johtopäätöksenään Lihr
totesi, että kokonaisuudessaan kuparikiisun
määrä on hyvin vähäinen ja lisäksi malmiai-
nesta on vain läikittäin ja niukasti, eikä selvi-
tystä kannattanut jatkaa vaan hän lopetti työt
17.7.1860.
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Viimeiset tarkistajat
Tilasinvuori heräsi henkiin uudestaan vielä
1940-luvun lopulla. Geologiselle tutkimuslai-
tokselle oli lähetetty kivinäytteitä Mikkolan
talon pihassa olevasta vanhasta kaivoksesta.
Kenttäkäynnin yhteydessä kesällä 1947 todet-
tiin, että talon alla ja pihasta etelään on kar-
kearakeista suuntautumatonta porfyyrigraniit-
tia ja siitä edelleen on vulkaaninen porfyriitti,
jossa on pirotteena vähän magneettikiisua ja
kuparikiisua. Porfyriitissä on 20 m:n pituisel-
la ja 5 m:n levyisellä alueella veden täyttämiä
pieniä kaivosaukkoja N60°E -suuntaisessa jo-
nossa. Kiisumalmi on louhittu tarkoin pois,
mutta kiisuja löytyy vain hylkykivikasoista
(Kulonpalo 1947).

Tilasinvuorelta kerätyissä kivinäytteissä
todettiin olevan scheeliittiä. Vuonna 1948
hylkykivikasoista otettiin lisänäytteitä ja niis-
tä todettiin noin puolessa olevan vähän schee-
liittiä aivan pieninä ja osittain jopa 1 cm3:n
suuruisina rakeina. Useimmat näistä liittyivät
pegmatiittista kiillegneissiä lävistävään pääasi-
assa kvartsista ja plagioklaasista koostuvaan
juoneen, jossa oli paikoin runsaastikin kupa-
rikiisua ja magneettikiisua (Pääkkönen 1949).

Koska pidettiin mahdollisena, että kupa-
ri- ja magneettikiisu muodostaisivat juonen
tapaisen vyöhykkeen, tehtiin paikalla 0,08 km2

suuruisella alueella geofysikaalinen maastomit-
taus. Magneettiset ja sähköiset mittaukset ei-
vät kuitenkaan kaivoksen kohdalla antaneen
mainittavia tuloksia, tosin kaivoksesta 100 m
etelään paikannettiin rinnakkainen heikko
magneettinen anomalia. Sähköisten mittaus-
ten mukaan voitiin otaksua, ettei Tilasinvuo-
rella voinut olla kyse mistään merkittävästä
kupariesiintymästä (Puranen 1950).

Lopuksi
Tilasinvuori on hyvä esimerkki siitä, miten
alussa suurin toivein kansannäytteestä (5 ½ %
kuparia!) liikkeelle lähtenyt malmiviite vuo-

delta 1733 etenee louhintavaiheeseen vuosina
1740–1749. Malmiaihe jäi kummittelemaan
vielä vuosiksi eteenpäin. Se kiinnosti 1700-
luvulla akateemisia tutkijoita, vuonna 1805
Jokioisten ruukin omistajaa, vuonna 1825 alu-
eellista malminetsijää, vuonna 1859 Fiskarsin
ruukin omistajaa sekä viimein vielä 1940-lu-
vun lopulla kansannäytetoimintaa.

Kaivostoiminta ei aikanaankaan selvinnyt
ilman eturistiriitoja. Tähän viittaa Turun ho-
vioikeuden Tilasinvuorella pitämä katselmus
15. ja 17.9.1748 ja pöytäkirja 17.10.1748
(Åbo hoff Rätt 1748, Linder 1748). Tekstissä
mainitaan nimeltä Petter Sundell, joka ehkä
oli ollut mukana louhinnassa.

Kansallisarkistossa säilytettävien vuorikol-
legion ja vuorihallituksen raporttikokoelmis-
sa on Tilasinvuoresta tässä kirjoituksessa mai-
nittujen lähteiden lisäksi lyhyitä mainintoja.
Kirjoittajista mainittakoon P.A. Gadd ja C.
Bergman 1789, M. Linder 1750, C. Lund-
ström 1812 ja 1814, L.G. Lauráeus 1855, J.J.
Sederholm 1890.

Summary
Tilasinvuori copper mine in
Tammela during 1740–1749

In 1733 a provincial farmer had found rich
copper-bearing blocks from Tilasinvuori in
Tammela, southwestern Finland. Specimens
were sent to the Central Board of Mines in
Sweden, and as a result junior officer Daniel
Tilas was instructed to find out what could be
found at the site. His report was so promising
that a group of businessmen was established
to mine the site from 1740 to 1749. It can be
estimated that some 1500 tons of rock could
have been taken from the four adjacent pits.
Some amount of ore was treated at a small
smelting furnace close by, with the result of
only some 350 kg of raw copper. Afterwards,
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the mine had academic interests in the 18th

century, and some owners of iron works emp-
tied the old pits from water and mud in the
19th century.
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