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P Ä Ä K I R J O I T U S

Mitä meistä jää jäljelle
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O letko miettinyt mitä meidän aikakaudes-
tamme lopulta jää jäljelle? Mitä tulevai-
suuden arkeologit löytävät? Ehkäpä vain
kivimonumentteja ja kiviesineitä kuten

aikaisemmista korkeakulttuureista. Kivikaudenkin osaami-
sesta ja uskomuksista ovat enää raportoimassa mykät kivet
museoiden vitriineissä.

Mineraliassa selvitetään aikakaudestamme tulevaisuuteen
viestiä välittävien kivimonumenttien ja jalokivikaiverrus-
ten tekovaiheita. Joel Dyerin ja Lauri Karrakosken käden-
taitojen esittely paljastaa perinteiden voiman. Laitteistot ja
työkalut ovat kehittyneet, mutta mestarit ovat pysytelleet
aika samanlaisina.

Kivikaudella kivien muotoilu edistyi kun yhteisöt maan-
viljelyksen myötä vaurastuivat. Se mahdollisti valittujen
yksilöjen pitäytymisen taitojensa kehittämiseen. Syntyi ki-
vimiehen ja -naisen ammatti.

Jade-esineitä on kaiverrettu Kiinassa ja Väli-Amerikassa
tuhansia vuosia. Kivikaudella Suomen alueella on työstetty
tummista ja pehmeistä kivilajeista hirvi- ja karhunpääkir-
veitä kulttitarkoituksiin. Meripihkasta kaiverrettiin jopa
ihmishahmoisia riipuksia.

Suomen tunnetuin kivikautinen kaiverrustyö on Huit-
tisten hirvenpää. Se on pintarakenteidensa perusteella muo-
toiltu nakuttamalla ja hiomalla. Raaka-aineena näyttää ol-
leen helposti työstettävä vuolukivimäinen Äänisen vihreä-
kivi.

Ensin kiviä muotoiltiin työkaluiksi ja aseiksi, sitten kult-
tiesineiksi. Egyptin muumioille tarkoitetut skarabeet ja
Kiinan hautajadet todistavat ammattitaidon vähittäistä hie-
nostumista. Uskontojen tukemina kivet muotoiltiin hau-
tojen koruiksi ja edelleen elävien iloksi hautakivien hah-
mossa.

Karrakosken Laurin historiakirjoista selviää, että eräät
Carl Fabergén liikkeen kivikaiverruksista teetettiin Idar-
Obersteinin jalokivisepillä. Eläinhahmojen luonnokset to-
sin olivat Fabergén liikkeen taiteilijoiden kynästä.

Suomeen Idar-Obersteinin jalokiviverstaiden työtavat
rantautuivat, kun mestarikaivertaja Kai Klein piti kurssin
Helsingissä. Kleinin kursseilla Lauri Karrakoskikin sai tar-
tunnan aiheeseen.

Hautamuistomerkkien valmistaminen kovista Suomen
kivilajeista vaatii laitteistoja ja menetelmiä, joita on ollut
vasta parisataa vuotta. Sitä ennen Suomen alueella käytet-
tiin helpommin työstettäviä tuontikiviä kuten Gotlannin
ja Viron kalkkikiviä.

Kovien kivien työstäminen monumenteiksi ja hautaki-
viksi yleistyi Suomessa Suomenlinnan rakentamisen aikoi-
hin. Maahan tulleet kivimestarit jättivät linnoituksen kivi-
muurien lisäksi jälkeensä ammattitaidon taidokkaaseen ki-
vityöhön. Nykyisten kiviveistämöiden menetelmistä saam-
me Joel Dyerin jutussa tarkan selostuksen.

Huittisten ja Säkkijärven hirvenpäät. Kansallismuseon vanha
esihistorian sali. Kuva: Kari Kinnunen

Päätoimittaja
Kari Kinnunen
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Muistomerkin mattahiontaa käsikoneella karbidijauhetta käyttäen. Edelleen jotkut hiontatyöt, kuten myös
peilien kiillotus, vaatii käsityötä. Kiillottaminen onnistuu jopa ilman sähkökoneitakin, jos tarve vaatii.
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A
jattelin tällä kertaa ja-
kaa tarinani kiviam-
mattilaisen koulutuk-
sesta sekä erinäisistä
päivittäisistä askareista.

Muutama vuosi sitten en olisi uskonut
ikinä kirjoittavani aiheesta. Mutta ku-
ten tämän vuoden tapahtumat maail-
malla osoittavat, ken meistä kaikki asiat
elämässään pystyisi täysin ennakoi-
maan. Kuka tahtoo, voi mutustella
kutakin aihealuetta ja sylkäistä pois, jos
sisältö ei maistu.

Lohkaistaanpa
hiukan taustakiveä
Ehkä voisin aivan lyhyesti kertoa siitä,
minkälainen polku vei minut lopulta
kivitöiden ammattilaiseksi, vaikka osaa
olen kyllä Mineraliassa valaissut aiem-
minkin. Luonnontieteet ovat itselleni
olleet jo yläasteella tärkeitä. Muutaman
kaverin kanssa perustin Tampereelle
pikku kivikerhonkin joka toimi 2–3

Pitkä taival
Teksti ja kuvat Joel Dyer

Kivimieheksi
vuotta. Jäsenmaksuina toimivat kor-
kealuokkaiset kivinäytteet tai pieni ra-
hamaksu.

Lukion jälkeen opiskelin ensin Ka-
nadassa kemiaa, Turussa biokemiaa ja
samassa kaupungissa kirjallisuustiedet-
tä, tavaten samalla tulevan vaimonikin.
Suomessa ja muualla tuli tehtyä mo-
nen alan töitä, kunnes kouluttauduin
Tampereella IT-ammattilaiseksi. IT-
alalla toimin muutamassa maassa palk-
katöissä, mutta viimeiset 15 vuotta
enimmäkseen IT-yrittäjänä Merikar-
vialla. Sopimustöiden ja tavaran myyn-
nin loputtua oli koko ala kovasti muut-
tunut. Jotakin muuta piti keksiä, kun
pitkä alan kokemuskin osoittautui työ-
markkinoilla pelkästään liian korkeaksi
iäksi.

Koulutie kutsuu jälleen
Kun on aina tottunut puuhaamaan
jotakin ja uusien asioiden oppiminen
ei nytkään pelottanut, mietin voisin-

ko vaihtaa kokonaan alaa, ja mitkä oli-
vat realistiset vaihtoehdot. Vuorotyö ei
itselle sovi ja työn täytyisi olla edes jo-
tenkin mielekästä. TE-keskus ehdotti
metallialaa, koska töitä pitäisi löytyä.
Mutta metallialalla vuorotyö on tyy-
pillistä, ja ala on äänekästä sekä usein
rasvaisten metallilastujen kyllästämää,
eikä metalli ole koskaan oikein hou-
kutellut itseäni. Sitten eräänä päivänä
oli ilmoitus kivialan oppisopimuspai-
kasta, ja lamppu syttyi pääkopassa.
Haastattelu ei johtanut työpaikkaan,
mutta kiinnostus jäi. TE-keskus hyväk-
syi ajatuksen kivialan koulutuksesta, ja
homma lähti rullaamaan.

Kun vaimon kanssa olimme ulko-
mailla lomareissulla – paikassa jossa
minun piti suorittaa gemmologian lab-
rakursseja – tuli soitto Vammalan Ki-
vikoulusta. Suomeen palattuamme
kävin vetovoimaisella kierroksella kou-
lussa järven rannalla. Vain reilun kilo-
metrin päässä oli leirintäaluekin, jossa
kouluviikon aikana voisi asuntoautos-
sa asustella. Opiskelupaikkoja oli on-
neksi vielä jäljellä, joten ei kun nimi
paperiin. Kylläpä koulupoika lähti ko-
timatkalle hymy huulilla! Kivet kun
olivat ottaneet niin suuren roolin va-
kavana harrastuksena viimeiset reilu
kymmenen vuotta elämässä.

Parin vuoden
peruskoulutus
Muutama vuosi sitten oli perinteinen
kivialan koulutus itselleni melko tun-
tematonta. Englannissa ja Manner-
Euroopassa on enemmän koulutus-
mahdollisuuksia, koska väkimäärät
ovat suurempia ja vanhoja kiviraken-
nuksia on joka puolella. Ulkomailla
esiintyy myös huomattavan paljon eri-
laisia pehmeitä kivilajeja, joita on hel-
pompi työstää niin käsityökaluilla kuin

Käsin lohkottu, taltattu
ja hiottu kivisydän. Sivu-
jen käsitalttaukseen meni
parisenkymmentä tuntia.
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koneilla. Suomessa varsinaista kivima-
teriaalien työstöä sekä jalostusta ope-
tetaan lähinnä vain parissa paikassa eli
SASKY-kuntayhtymän Vammalan
ammattikoulussa sekä Koulutuskeskus
Salpauksessa Lahdessa. Lisäksi löytyy
joitakin muita oppilaitoksia, joissa voi
opiskella ympäristörakentamista. Nois-
ta laitoksista on oppilaita viettänyt Sas-
tamalassa lyhyitä erikoistumisjaksoja.

Koulutus Vammalan Kivikoulussa
on nykyisin tiivistetty kolmesta vuo-
desta kahteen ja opiskelijat ovat aikui-
sia. Koulun kaksi opettajaa ovat halun-
neet pitää vuosikerran ryhmäkoon kor-
keintaan noin 15 henkilön suuruisina.
Näin jokaista oppilasta pystyy parem-
min ohjaamaan ja turvallisuudenkin
valvominen on helpompaa. Kivikou-
lua nykymuodossaan on Sastamalassa

pyöritetty reilu 10 vuotta, alan konka-
reiden avulla.

Oppilaiden joukossa on monia alan
vaihtajia, ja maahanmuuttajien osuus
on viime vuosina ollut suuri. Koulu-
tusohjelma tähtää tiukasti työpaikan
saamiseen ja siksi käytännön työt vie-
vät teoriaopinnoista voiton. Niin en-
simmäisen kuin toisen opintovuoden
rutiineihin kuuluu pakollinen 3 kk
harjoittelujakso jossakin alan yritykses-
sä.

Koulutukseen kuuluu näyttötöiden
suorittaminen ja niitä on runsaat puo-
len tusinaa. Kivitöitä suoritetaan mää-
rätyillä välineillä ja koneilla, ja mitta-
toleranssi monissa töissä on millimet-
rin tai pari. Työnjäljen pitää olla laa-
dukasta, sillä työelämässä huonosti val-
mistettujen tuotteiden myyminen asi-

akkaille loppuu aika lyhyeen, kilpaili-
jan viedessä pian voiton.

Turvallisuutta ja
toisten huomioimista
Ainakin Sastamalan kivikoulussa pai-
notettiin myös erilaisten korttikoulu-
tusten tärkeyttä, sillä monilla työpai-
koilla vaaditaan työtekijöiltä erilaisia
työkortteja. Itsekin tuli suoritettua työ-
turvallisuus, tieturva, ensiapu I, tuli-
työ- sekä trukkikortti, ja korttikoulu-
tukset ovat voimassa joitakin vuosia
kerrallaan. Kivien kanssa kun ammat-
timaisesti pelaa, on monesti syytä osa-
ta käyttää trukkia ja kaasuvehkeitä,
katsoa oman ja työkavereiden työtur-
vallisuuden perään, sekä ikävissä tapa-
uksissa osata jotenkin reagoida onnet-
tomuustilanteisiin.

Kivialalla kun liikkuu trukin kans-
sa ympäriinsä jopa neljän tonnin kivi-
aihion kanssa, ei kannata paljon tör-
mäillä paikkoihin tai kanssaihmisiin,
siitä jää ikävää jälkeä. Samoin kuin 30–
100 kiloa painavia reuna- tai muuriki-
viä työstää, on ehkä syytä miettiä en-
nen kuin rupeaa ähkimään kiviä eri
asentoihin niitä työstäessään. Kannat-
taa käyttää kaveriapuja tai apuvälinei-
tä, ennen kuin kuuluu ”naps!”. Jo yksi
tarpeeksi paha virheliike voi johtaa työ-
uran loppumiseen tai loppuelämän
hankaloitumiseen. Sastamalan kau-
pungille teimme hakattuja porraskiviä
ja kukin aihiosiivu painoi noin tonnin.
Lopputuote eli reilu 2,5 metriä pitkä
rappukivi painoi vajaat 300 kiloa, eli
melkoisesti.

Kun kiviä paineilma- tai sähkölait-
teilla työstää, täytyvät suojavarusteet
olla kunnossa. Kuulo- ja kasvosuojain-
ta pitää useissa töissä käyttää. Kiviä
poratessa, lohkoessa, piikatessa ja ko-
nehakkauksessa pitää ehdottomasti
käyttää suojalaseja. Kivensirpaleita voi
lentää metrien päähän ja hakkuuhal-
lissa ropisee toisinaan pikkupaloja työ-
takin selkään. Sanoisin että t-paidassa
ei ehkä ole viisainta kiviä kesähelteel-
läkään koneella työstää, ellei satu
omaamaan norsunnahkaa, tai halua
”sirpaletatuointeja” käsivarsiinsa. Ke-
vyemmät työt pehmeähköillä kivilajeil-
la kuten marmorilla tai lohkonta on-
nistuu kuitenkin usein vähemmälläkin
varustuksella. Hyvät turvakengät ovat
yleensä työpaikalla vaadittuja, ja omas-

Kiviblokin sahausta työpaikan isolla koneella. Kolmen metrin teräleveydellä saa suuriakin
plaaneja tuotettua esim. hautakiviä varten.
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ta mielestäni joka tilanteessa olennai-
set, nehän sopivat harrastuspuolen ki-
vilouhoksilla käynteihinkin.

Kivialan kolme kivijalkaa
Kivialan voisi jakaa kolmeen päälin-
jaan. Näitä erikoistumisaloja ovat tuo-
tanto, jalostus sekä asennuspuoli. Tuo-
tantopuoleen kuuluu louhinta sekä
kiviaihioiden valmistus, mutta tälläkin
puolella toimivat yritykset voivat myös
valmistaa joitakin jalostettuja tuottei-
ta. Jalostuspuolella tuotetaan valmiita
lopputuotteita tukku- ja loppuasiak-
kaille. Valmiita tuotteita ovat mm. hau-
takivet, pöytälevyt, kivilyhdyt ja kivi-
veistokset sekä muut taide-esineet.
Asennuspuolen töistä voisi luetella
katukiveykset, puutarhojen kivityöt,
rakennusten julkisivutyöt sekä sisälaa-
toitukset.

Kivialan ”lohkeavuudet” eivät kui-
tenkaan ole kovin selvät ja erikoistu-
misalat nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.
Koulutusohjelmat tähtäävät siihen, että
perustutkinnon suorittanut oppilas voi
suunnata mille tahansa erikoistumisa-
lalle, eli vähän kaikkea olisi hyvä osa-
ta. Lopulliset ammattitaidot kehittyvät
vasta harjoittelujaksojen sekä tulevan
työpaikan askareiden parissa.

Piirtolinja porausta ja kiilausta varten. Työssä käytetään
ns. piirtotalttaa, jossa terä on kapeaksi hiottu.

Graniitin kiilausta. Suuntautumattomat tasarakeiset kivet lohkeavat par-
haiten suoraan.

Automaattihiontakone koululla. Hionnassa ohjelmoidaan raja-arvot sekä hi-
ontakuviot. Kone vaihtaa automaattisesti hiontapäät aina kiillotusvaihee-
seen asti.
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Ammattitutkinto
vie kivimiehen tielle
Suomessa kivialan perustutkinto on
rakennusalan piirissä eikä se ole täysi
ammattitutkinto. Ulkomaillakin on
sekä perustutkintoon että täyteen am-
mattitaitoon tähtääviä opinto-ohjel-
mia. Ulkomailla perinteiset oppisopi-
mukset ovat usein koulutusmuotona
suositumpia, ja opintojen kokonaiskes-
to on yleensä 3–5 vuoden välillä. Pe-
rinteisissä kivirakentamisen maissa
opintoihin kuuluu myös rakennusten
entisöintityöt sekä toisinaan erilaisten
marmoritöiden valmistaminen.

Itselläni oli onni päästä solmimaan
keväällä kaksivuotinen oppisopimus
työnantajan kanssa. Koska kivialalla
työt ovat usein osalla henkilöstöstä kau-
siluonteisia, on hyvä päästä harjoitte-
lemaan uutta ammattia myös talvisin.
Koulussa voi keskittyä syventämään ja
laajentamaan opintoja hieman eri lail-
la kuin työpaikalla kun ei ole yhtä suu-
ria kaupallisia paineita harteillaan.

Mielestäni vanhaa oppipoika-kisäl-
li-mestari -järjestelmää voisi enemmän
hyödyntää nykyisinkin eri aloilla. Op-
pisopimus on kaikkia osapuolia hyö-
dyttävä koulutusmenetelmä ja monet
yritykset saavat näin ammattitaitoista
väkeä palvelukseensa. Ammattitutkin-
toon jatko-opiskeleva ”kisälli” taasen
voi kenties koulussaan välillä opastaa
vähemmän kokeneita oppilaita, ja op-
pia prosessissa paljon itsekin. Harmi
vain etten itse taida ehtiä enää alalla

mestariksi ikäni puolesta, mutta kova
into minulla on työskennellä kivien
parissa ja kehittää taitojani. Vapaa-ai-
kanakin tulee puuhattua kivenmuri-
koiden ja mineraalien kanssa varsin
runsaasti.

Mitä on kivimiehen
työ jalostuspuolella?
Itse olen suorittanut harjoittelujakso-
ni sekä valmistumisen jälkeen aloitta-
nut työt hautakivien eli muistomerk-
kien parissa. Pääosa ajasta kului alussa
”kaiverruspuolella” eli osastolla, jossa
valmis kiviaihio muuntuu muistomer-
kiksi.

Hiekkapuhallusta
perinteisen talttaamisen
sijaan
Varsinaista käsi- tai paineilmataltoilla
kaiverrusta ei juuri viime vuosikymme-
ninä ole harrastettu. Tekstit ja orna-
mentit yleensä hiekkapuhalletaan sab-
luunoiden avulla kiviin. Useimmiten
tehdään tietokoneella hautakiven ku-

vioiden ladonta ja sitten piuhaa pitkin
kulkevat käskyt leikkauskoneelle. Mut-
ta yllättävän usein tulee vastaan kiviä,
joihin täytyy lisätä uusia tietoja, eikä
täsmälleen samanlaista fonttia eli kir-
jasintyyliä löydy vaikka nettiä ja font-
tikauppoja selaisi tuntitolkulla. Tällöin
otetaan mittoja olemassa olevista teks-
teistä ja piirretään sekä leikataan käsin
kirjainmerkit suojateippiin. Monesti
joutuu puoliksi keksimään puuttuvat
kirjaimet. Muistomerkkialalle on aina
ollut tyypillistä, että kirjasintyylejä se-
koitetaan keskenään, ja monesti nume-
rot ovatkin eri fonttia. Vanhan ajan
goottilaiset kirjaimetkin ovat vielä vä-
lillä haluttuja esim. pystykivissä.

Raakakivestä syntyy
aihio eli emme
Jotta kaiverruspuolella riittäisi töitä,
täytyy jonkun tai joidenkin tuottaa
kiviaihioita. Joissakin firmoissa käyte-
tään valmiina ostettuja ”plaaneja” eli
siivutettua kiveä, joka on paksuudel-
taan 15–20 cm. Tämä siksi, että muu-

Kanttirauta ja Portugalin vasara uloimpana vasemmal-
la. Oikealla näkyy erikokoisia käsikaiverrustalttoja.

Työkaluja paineilmalla
työskentelyyn. Vasemmalta
piikki, kynsitaltta sekä ta-
sapäisiä talttoja.

Kiventyöstön laikkoja. Nupu- ja tarrapintaiset laikat ovat märkähion-
nan tarralaikkoja. Puna-kultainen kaksipuolinen timanttilaikka sekä kel-
tasisuksinen kuppilaikka ovat kuivahiontaan tarkoitettuja.
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toin vaaditaan isoja 2–3 metriä halkai-
sijaltaan olevia siltasahoja, tasohioma-
koneita ja muuta kallista laitteistoa.
Omassa työpaikassani lähdetään liik-
keelle useiden tonnien painoisista raa-
kakivistä eli blokeista, joita saapuu re-
koilla eri kivifirmojen louhoksista.
Isoin saha on kolmen metrin terällä
varustettu ja muutakin sahaa tietysti
löytyy. Nykyisin monissa sahoissa käy-
tetään erikoisteriä, joissa melua on ra-
kenteellisesti vaimennettu.

Sliipatun näköinen
tai himmeää kauneutta
Luonnonkivialalla käytetään monen-
laisia pintakäsittelyjä, ja sillä on omaa
ammattisanastoakin. Jotkut asiakkaat
haluavat sliipattua, sivistynyttä ulko-
asua ja tällöin sahauksen jälkeen pinta
hiotaan ja kiillotetaan useassa vaihees-
sa, joita voi olla 3–5.

Usein kiiltäviä ovat kiven etupinta
sekä sivut ja takapinta jätetään karkea-
hiotuksi ja himmeäksi. Jos kivi on poh-
jaa lukuun ottamatta kauttaaltaan kiil-
tävä, sitä kutsutaan ympärihiotuksi
(YH). Tämä käsittely on tietenkin kal-
liimpaa kuin esim. pelkän etupinnan
kiillottaminen.

Hillitympää tyyliä hakevat voivat
kivituotteille valita mattahionnan, jon-
ka karkeustaso on noin 800. Jotkut
tummat kivet näyttävät varsin kauniilta
mattapintaisina, mutta lika ja kasvus-

tot tarttuvat paljon ikävämmin ja sit-
keämmin mattapintaisen kiven pikku
rakosiin. Myös jos mattakiveä hankaa
puhtaaksi, voi siitä äkkiä tulla epäta-
saisen kiiltävä tai puolikiiltävä, eikä
tämä kenties ole toivottua.

Polttoa, ristipäähakkausta,
lohkontaa ja piikkausta
Siis mitä, palaako kivi..? Noh, jos ei
puhuta esim. virolaisesta palavasta ki-
vestä, ei kivi yleensä pala. Termi tar-
koittaa pinnan rikkomista ja vaalenta-
mista asetyleeniliekin sekä usein veden
avulla. Menetelmä perustuu siihen, että
kiven sisältämät kvartsirakeet hajoavat
kuumennettaessa karkeapintaiseksi.
Kvartsi sisältää melkein aina runsaasti
kaasu- ja nestesulkeumia ja näiden läm-
pölaajeneminen hajottaa useimmat ra-
keet. Hyvin kvartsiköyhiä kiviä ei pys-
ty yleensä polttokäsittelemään.

Kiven pinta tummuu sitä enemmän
mitä hienompi pintakäsittely on. Kiil-
tävä pinta on tummin, sen jälkeen tu-
lee mattapintainen, poltettu pinta ja
viimeisenä ristipäähakattu. Myös hiek-
kapuhallettu pinta on melko vaalea.
Ristipäähakkauksessa hakataan nysty-
räpäisellä talttapäällä kiven pinta pai-
neilmaa käyttäen. Ristipäähakkaus so-
pii erinomaisesti ulkoportaille liuk-

kautta torjumaan, sekä tuomaan kar-
keaa, vaaleaa käsityön tyyppistä jälkeä
julkisivukiviin. Itsekin olen portaita
paljon ristipäähakannut, jolloin kiven
kuviointi tulee kiven kostuessa kauniis-
ti esiin.

Eräät firmat kuten Loimaan kivi
ovat alkaneet myös käyttämään kuu-
lapuhallusta, joka samalla pyöristää
hieman teräviä saumoja, jäljen muis-
tuttaessa osin poltettua pintaa. Myös
teräsharjausta käytetään kivitasojen
pintakäsittelyyn, mutta ei niinkään
muistomerkkien valmistuksessa.

Muotoja monenlaisia
Luonnonkivet ovat näytelleet pitkään
isoa roolia esim. reuna- ja muurikivi-
en muodossa sekä arvorakennusten lat-
tialaattoina. Erityisesti muuri- ja reu-
nakivien sekä portaiden kohdalla on
tärkeää, että terävät särmät viistetään
tai hieman pyöristetään. Muuten sär-
mät rikkoutuvat äkkiä ja terävät kul-
mat voivat aiheuttaa haavereita. Myös
muistomerkeissä terävimmät kulmat
yleensä jatkokäsitellään. Puhutaanpas
alla vähän lisää muodoista ja muotoi-
lusta, jos sopii.

Sahauksen jälkeen kivistä voi tehdä
tasopintojen lisäksi paljon muuta. Viis-
teitä voidaan kiveen ajaa ohjelmoita-

Rappukiven ristipäähakkausta.

Liedon punaista graniittia lohkottavana.
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valla kanttikoneella, tai käsin vaiheit-
tain aina kiiltäväksi asti. Kaaria ja soi-
keita aukkoja voi kiveen leikata vaije-
risahalla, jonka vaijerissa on timantti-
pitoisia nystyröitä eli helmiä. Hyvin
suositut lyhtyaukot tehdään ensin po-
raamalla vaijerinmentävä reikä ja sit-
ten sabluunan avulla leikataan haluttu
muoto vaijerisahalla. Pyöreät kukka-
aukot taasen voidaan kiveen kairata
jopa 30 cm kokoisina reikäporilla.

Ikiaikaista käsityötä
Kiven lohkominen sekä talttaaminen
ovat ikiaikaisia kiven käsittelytapoja, ja
itsekin olen ollut viime aikoina näistä
töistä vastuussa. Aika usein asiakkaat
haluavat mittaan tehtyjä kiviä, joiden
sivut on louhittu. Louhittu pinta on
luonnollisen näköinen, ja siinä eri mi-
neraalien kiteet kimmeltävät auringon-
valossa houkuttelevan kauniisti.

Suurin osa kivilajeista sopii lohkot-
tavaksi, lukuun ottamatta voimakkaas-
ti suuntautunutta vuolukiveä sekä joi-
takin marmoreita. Lohkonta tehdään
täysin käsityönä ja se on yksi syy miksi
itse pidän tästä pintakäsittelystä, vaik-
ka se on työlästä ja haastavaa. Toleranssi
lohkontatöille voi olla muutama mm
tai pari cm ja tämä riippuu myös esim.
hautausmaiden tai muiden kohteiden
ohjeistuksista.

Parhaiten muotoon lohkoontuu
suuntautumaton kivi kuten esim. Ku-
run harmaa graniitti. Tällainen mate-
riaali on aika tasarakeista. Ainoana han-
kaluutena ovat lustot, eli kiven sisällä
kulkevat halkeamatasot, joita on aiko-
jen saatossa kiveen syntynyt. Lustoja
tai muita kiven vikoja ei voi aina en-
nakoida tai eliminoida aihioista, ja loh-
kontalinja yleensä tavalla tai toisella
tyssää noihin kiven vikoihin. Kiveä täy-
tyisikin ideaalitilanteessa hakata vuo-
rottain kummaltakin puolelta, mutta
käytännön syistä tämä harvoin toteu-
tuu kovin hyvin.

Kiven lohkonnassa käytetään lähin-
nä pikkulekaa eli 1,2–1,5 kilon mos-
kaa sekä kanttirautaa. Kanttirauta on
noin parikymmentä cm pitkä ja 40–
50 mm leveällä tasapintaisella kovame-
talliterällä varustettu käsitaltta. Reilun
kilon painavaa talttaa pidetään hak-
kuulinjaan nähden pienessä kulmassa
ja lyöntipäätä isketään moskalla. Kun
näitä painavia työkaluja käyttää useita

Kivityössä tarvitaan tietokonetta monessa vaiheessa. Muistomerkkien teksti-
tyksessä joudutaan jopa itse piirtämään välillä tarvittavat fontit.

Käsin työstetyn kiven kultausta. Kölnerin pikakultausliimaa, 23,5 karaatin
lehtikultaa, maalisiveltimiä sekä viimeistelyyn tarkoitettu oravankarvapens-
seli. Kultauksessa ovat väli- ja loppupuhdistukset hyvin tärkeitä.

Ennen näyttötyötä tehty harjoittelutyö spektroliittikivestä. Stereomikroskoop-
pia piti pitkään editoida tietokoneella, jotta sen pystyi kunnolla hiekkapuh-
altamaan ja sitten hopeamaalamaan.
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tunteja tai pitempään päivässä, tuntee
tehneensä töitä. Helteellä homma on
aika väsyttävää ja vettä kuluu.

Väriä pintaan
Yksi osa ”kaiverruspuolen” työtehtävis-
tä, joihin sain tutustua jo ensimmäis-
ten päivien aikana, oli kultaaminen.
Yleensähän niin hautakivien kuin
muistolaattojen tekstit ja ornamentit
kullataan tai maalataan hopean tai
mustan väriseksi. Ornamentit voidaan
usein jättää ainakin osin vain hiekka-
puhalletuksi, mutta tekstien kohdalla
näin aika harvoin tapahtuu. Pelkästään
hiekkapuhallettu teksti pitäisi tehdä
tarpeeksi syväksi ja mieluiten terävä-
kulmaiseksi, jotta se erottuisi riittävän
hyvin. Jo antiikin roomalaiset tiesivät,
että v-muotoon hakatut tekstit erottu-
vat hyvin juuri valon ja varjon yhteis-
työllä.

Usein harmaiden kivien tekstit maa-
lataan esim. mustalla, koska se erottuu
paremmin kuin kultaus. Myös hopea-
maalaus on varsin suosittua monen
värisissä kivissä. Maalaaminen on hal-
vempaa kuin kultaaminen, eivätkä
kaikki asiakkaat vain halua kultaa ki-
viensä pintaan. Musta sekä valkoinen
väri ovat myös varsin toimivia tietyn
värisissä kivissä. Koska aito hopea tie-
tenkin tummuu nopeasti rumaksi,
hopeavärit yleensä sisältävät alumiini-
hiukkasia ja toisinaan silikonia, sekä
valitettavasti limakalvoja ja hermostoa
vahingoittavia liuottimia.

Goldfinger eli
kullankimallusta
Kulta sopii hyvin muistomerkkeihin,
sillä miltei puhdas jalometalli kestää
hyvin ulkokäyttöä, eikä hapettuessaan
jätä kiveen ikäviä valumamerkkejä,
kuten aikojen saatossa monet pronssi-
koristeet.

Kivialalla kultausprosessi eroaa olen-
naisesti klassisesta taide-esineiden kul-
tauksesta. Taide-esineiden kohdalla
pinta preparoidaan kahdessa päävai-
heessa hyvin sileäksi, hyödyntäen eri-
laisia pohjustusaineita. Ensimmäisen
pohjustuksen kohdalla käytetään useita
kerroksia sekä välihiontaa. Lopuksi ir-
tonaiset lehtikullan palat asetellaan eri-
koisliuoksella kostutettuun pintaan ja
kiillotetaan, kultaajien erikoistyökalu-
ja käyttäen.

Kivialalla hiekkapuhalletut tai kai-
verretut kohdat käsitellään yleensä vain
liimamaalisekoituksella. Jos hiekkapu-
hallus on kovin syvä, voi käyttää ensin
täytemaalia, joka samalla antaa paljon
sileämmän pinnan, mikä helpottaa sel-
västi kultaamista.

Kivien kultaamisessa käytetään ylei-
sesti jompaakumpaa kahdesta kiinni-
tysmenetelmästä. Perinteisessä mene-
telmässä käytetään hitaammin kuivu-
vaa öljypohjaista ”mikstionia” eli kul-
tausvernissaa, joka usein on ranskalais-
ta. Mikstionia joko sellaisenaan tai liu-
otinpohjaisella kellertävällä maalilla
höystettynä sivellään runsaasti kullat-
taviin kohtiin. Ylimääräinen aine pois-
tetaan teräslastalla pois, jolloin sopiva
määrä jää kuoppiin. Jonkin ajan ku-
luttua kiven pinta esipuhdistetaan. Sii-
hen käytetään puukapulaa, puhelinlu-

ettelopaperia sekä liuotinta. Menetel-
män vaiheet oppii ajan myötä, ja eri-
laiset haasteet tulevat vuosien varrella
tutuiksi.

Toisessa kiinnitysmenetelmässä käy-
tetään ”pikaliimaa”, eli lyhyessä ajassa
kuivuvaa liimamaalia, esim. saksalaista
Kölneria. Syitä pikamaalin käyttöön
voi olla esim. hautausmaalla paikan pääl-
lä tapahtuva kultaus, tai vaikkapa tark-
kuuskultaaminen mattapintaisessa kives-
sä. Jotkut ammattilaisten pikamaalit
sitkistyvät äkkiä kumimaiseksi, eli siis-
timinen kannattaa tehdä saman tien.
Itse olen oppinut oman menetelmäni
pikamaalin putsaamiseen, eri liuotti-
mellakin kuin mitä aluksi oli opetettu.

Kun pohjustusaine on kuivunut so-
pivan tarttuvaksi, on aika applikoida
23–23,5 karaatin kulta kiveen. Toisin
kuin taide-esineiden kohdalla, kivien

Muistolaatan suunnittelu tietokoneella. Tämä hyvin henkilökohtainen muis-
tolaatta löytyy nyt eräästä puutarhasta ruusujen viereltä.

Muistolaatta valmiina kullattavaksi mikstuuramenetelmällä.
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kultauksessa yleensä käytetään kuhun-
kin erikoispaperiarkkiin paineella kiin-
nitettyä siirtokultaa, eikä kultausveit-
sellä käsiteltävää irtolehtikultaa. Itsel-
leni olen kotikäyttöön tilannut Eng-
lannista erikoispaksua 23,5 karaatin
siirtokultaa, sillä haluan varmistua hy-
västä kultausjäljestä. Toisinaan tulee
kullattua kaiverrukset kahteen kertaan,
kuten viime vuonna isäni muistokiven
kohdalla.

Kulta voidaan painaa uriin muotoi-
luilla pyyhekumikynillä tai sormin.
Omakohtaisesti haluan miltei aina
käyttää sormia, sillä näin saa välittö-
män tuntuman kullattaviin pintoihin.
Kultaajan sormenpäät kovettuvat äk-
kiä, joten ihonhoitovälineet ovat hy-
vät olla olemassa.

Jotkut käyttävät painamisen jälkeen
pumpulia kiinnityksen viimeistelyyn,
mutta yleisesti käytetään tuuheaa,
esim. oravankarvoista tehtyä pensseliä,
taikka kaupasta hankittua pehmeää
puuterisivellintä. Siveltimellä painele-
malla kulta kiinnittyy lopullisesti, ja va-
rovasti huiskimalla saa samalla kultaan
kiiltoa. Kultauksessa täytyy aina muis-
taa, että lehtikulta on äärimmäisen
ohutta ja sitä täytyy käsitellä varovasti.
Siksi olisikin hyvä, jos kaiverrusurat
ehdittäisiin hieman tasoittaa Dreme-
lin tapaisella laitteella tai pohjustusai-
neella ennen kultausta, ettei kulta rik-
koudu kiven teräviin kiteenosiin.

Kultauksen viimeisessä vaiheessa
putsataan ylimääräinen kulta sekä lii-
mamaalin jäänteet kivestä. Aina tah-
too jäädä kivien mikrorakoihin kulta-
hiukkasia ja erityisesti vanhan, paine-
pesurilla puhdistetun entisöitävän ki-
ven kohdalla loppusiivous voi olla var-
sin työlästä. Tämä pitää paikkansa
myös maalaustöiden kohdalla, ja täl-
löin käytetään usein kaksivaiheista
”tussimenetelmää” joidenkin jäämien
piilottamiseen. Kikkailut eivät kuiten-
kaan ole itselleni mieluisia ja vältän
niitä niin pitkälle kuin päivittäisissä
asiakastöissä suinkin voin. Kultaukses-
sa ja maalaustöissä käsityö on useim-
miten suurin kuluerä, vaikkakin kul-
lan hinta on viime aikoina noussut tun-
tuvasti.

Työergonomiaan
ja työvälineisiin
pitää panostaa
Taukojen pitäminen sekä venyttely
lohkonta- ja piikkaustyössä on tärke-
ää, muutoin voi jäädä pysyviä vaivoja
käsivarsiin ja olkapäihin, ja keskusher-
mostokin saattaa kärsiä. Kivialan am-
mattitaudeista yleisimpiä lienevätkin
jommankumman olkapään osittainen
”kivettyminen” sekä selkävaivat. Jatku-
vat iskut rasittavat ranteita, kyynärpäitä
ja hakkaavaa olkapäätä, jonka liikera-
ta ilman toimenpiteitä ja fysioterapiaa
jää pysyvästi vajaaksi ja kipuja esiin-

tyy. Leikkauksetkaan eivät aina ongel-
mia ratkaise, joten pitäisi vain muistaa
ergonomiset seikat ajoissa. Pitää itse
ottaa vastuu siitä, että työpaikalla voi
työtään tehdä turvallisesti ja ergono-
misesti, eikä odottaa että kaikki teh-
dään puolesta.

Kaiverruspuolella käytetään paljon
erilaisia liuottimia ja ilmanvaihdon pi-
tää ehdottomasti olla kunnossa ja on-
han siitä työlainsäädäntöäkin olemas-
sa. Suojamaskia sekä -käsineitä kannat-
taa opetella käyttämään, ettei tule ter-
veysongelmia tai herkisty eri aineille ja
joudu näin vaihtamaan alaa.

Loppuajatuksia
Itse olen aina harrastuksissa ja työelä-
mässä yrittänyt etsiä ja kokeilla, löy-
tyisikö uusia keinoja tehdä eri asioita.
Joillakin perinteisillä aloilla kuten ki-
vialoilla läheskään kaikki eivät ole saa-
neet muodollista koulutusta, vaan asi-
at on opittu konkareilta, jotka ovat tot-
tuneet tekemään asiat tietyllä tavalla.

Kokemus opettaa ja perinteet ovat
todella kunnioitettavia. Mutta mietti-
mällä, kokeilemalla ja satsaamalla
omiin työkaluihin sekä tarvikkeisiin
voi aina keksiä uusia konsteja. Esim.
timanttitahnat puhdistus- ja kiillotus-
töissä voivat olla oivallisia ja ainutlaa-
tuisia. Myös omien talttojen ja kantti-
rautojen jatkuva, säännöllinen teroit-
taminen on edellytyksenä onnistuneille
kivenhakkaajan töille ja tämä taito kan-
nattaa itse opetella mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa. Teroituskoneita ei
välttämättä tarvita ollenkaan ja väli-
neeksi voi sopia esim. korealainen ti-
manttiteroitusliuska, samoin viistey-
tyksiä voi kiviin tehdä vaikka timant-
tiviilalla, ilman sähköä tai vettä.

Käsityöalojen harrastamisessa tär-
keintä on halu oppia, sitkeys ja kärsi-
vällisyys. Kivenhakkaamisessakaan ei
tärkeintä ole voimankäyttö, vaan eri
materiaalien ja työkalujen tuntemus,
hallittu riskinotto sekä kokemuksen
antama ennakointitaito. Vaikka fyysi-
nen työ voi olla usein väsyttävää, on
käsillä tekeminen niin antoisaa ja tera-
peuttista, että siitä voi saada suuren
nautinnon. Toivonkin, että erilaiset kä-
sityöperinteet Suomessa jatkuisivat ja
kehittyisivät vielä pitkään.

Oikein kivekästä ja mielekästä lop-
puvuotta kaikille lukijoille. 

Kivien pesu ja puhdistus on osa kivimiehen ammattitaitoa. Usein tarvitsee varoa tekstejä,
joita ei entisöidä, mutta lopputuloksen päästään laadusta tinkimättä. Jopa sormia ja vanu-
puikkoja putsauksissa välillä tarvitaan.
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VALOKUVAKILPAILU
MINERALIA-lehden valokuvakilpailuun

osallistumisaikaa on pidennetty kuukaudella.
Kilpailuaika päättyy lokakuun 2020 lopussa.

Valokuvakilpailun tulokset julistetaan
ja kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat
ovat myös esillä Tampereen Kivikerhon

PIKKUJOULUJUHLASSA
Taivaltajien tiloissa

Lintu akaatissa. Makroskooppikuva, Paavo Korhonen.

Paavo oli jo nuoruudessaan innokas valokuvaaja. 1980-luvun alkupuolella hän innostui myös kivistä, ja erityisesti akaattien sisäisestä kauneudesta.
Hän sahaili kivenmukuloita halki, hioi ja kiillotti niitä. Löysi akaatinsiivuista kameransa tähtäimeen mitä ihmeellisimpiä näkymiä. Tähän kuvaan
hän on “pyydystänyt” akaattilinnun. Paavo Korhosen syntymästä tulee nyt marraskuussa kuluneeksi 100 vuotta. Paavo oli Tampereen kivikerhon
alkuperäisiä perustajia (vuonna 1986) ja kunniajäsenemme. Hän kuoli 98-vuotiaana. Järjestämme valokilpailumme Paavon innoittamana.
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Osoite Kortelahdenkatu 10-12, Tampere

 perjantaina 4.12.2020 klo 18.

Uudet kotisivut on avattu
Meillä on ilo ilmoittaa, että nyt Tampereen Kivikerhon
uudet kotisivut on avattu ja ovat toiminnassa. Vanhat
sivut tulivat tiensä päähän, eikä niitä enää pystynyt
päivittämään. Paljon harmitusta aiheuttikin varsinkin se,
ettei sivuilta löytynyt viimeisimpiä Mineralian numeroita.

Uusien kotisivujen tekijäksi yhdistyksen hallitus valitsi
yksimielisesti jyväskyläläisen Mainostoimisto Sitrusmedia
Oy:n. Yhteyshenkilönä Sitrusmedian puolelta on ollut
toimitus-johtaja Miikka Joki ja Tampereen Kivikerhon
puolelta tiedotuksesta vastaava Liisa Hertell.

Kotisivujen osoite on edelleen sama:

t ampereenk iv ikerho. f i
Käykää tutustumassa. Etusivulta löytyy tietoa kulloi-
senkin uuden Mineralian ilmestymisestä ja kivikerhon
ajankohtaisesta toiminnasta. Tarkemmin tulevista
tapahtumista voi lukea Ajankohtaista- ja Toiminta-
osiosta. Mineralia-sivulta löytyvät lehden kaikki aiemmin
ilmestyneet numerot kevyehköinä pdf-tiedostoina.
Tarkasteltavaksi valitun Mineralia-lehden kansikuvaa
painamalla kyseisen numeron pdf-tiedosto avautuu.
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Teksti Lauri Karrakoski

Erään kiviharrastajan
tunnustustunnustustunnustustunnustustunnustus
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olen Lauri,
Hei,

kivenkaivertaja.
ässä vaiheessa kasvosi
vääntyvät halveksivaan ir-
vistykseen, paiskaat leh-
den kädestäsi ja alat etsiä
päätoimittajan yhteystie-

toja lähettääksesi hänelle solvaavan
tekstiviestin. Lehden tilauksen tietysti
perut ensi tilassa. Mutta… jos kuiten-
kin tuntisit pientä myötätuntoa syvään
vajonneelle ihmisparalle ja ehkä pien-
tä uteliaisuutta siihen, miten joku voi
vajota niin alas. Kyseessä on sittenkin
vieras ihminen, ajattelet, tämä ei kos-
ke sinua. Olet turvassa, kivet ja niiden
työstö ovat vain heikoille luonteille.
Kuule siis tunnustukseni.

Miten kaikki alkoi
Lapsuuteni ja nuoruuteni kuluivat il-
man sen kummempia hurjasteluja, on
tosin myönnettävä että tein jatkuvasti
käsilläni jotain. Vuolin puusta kaiken-
laista, pitäen kuitenkin kohtuuden
mielessäni. Jotenkin vain sitten siirryin
luuhun ja metalliin, ja kun tutustuin
vääriin ihmisiin, aloin haikailla kiven

perään. Rappioni alkoi 1988 kun kä-
vin pyöröhiontakurssin SJHY:n hämä-
rässä kellarissa Katajanokalla ja siirryin
syviin vesiin. Hioin muutaman kuu-
kauden kiviin kaarevia pintoja, mutta
jotain kuitenkin puuttui.

Alkuhuumaus haihtui ja sain jälleen
haalean tyydytykseni kellojen huolta-
misesta. Eräänä aamupäivänä tehdes-
säni kaikessa rauhassa pieniä korjaus-
töitä, saapui viettelijä Jukka Voijolan
hahmossa tiskilleni. Oli tiedossa kuu-
maa kamaa, Saksasta Idar-Obersteinis-
ta saapuisi Kai Klein välittämään ki-
venkaiverruksen pahetta viattomalle
pääkaupunkiseudulle. Ehkä harkinta-
ni petti, tiedä häntä, mutta joka tapa-
uksessa löysin itseni jälleen SJHY:n
kellariloukosta muutaman samanhen-
kisen luopion seurasta. Nimiä en mai-
nitse, mutta jokainen asianomainen
tuntekoon vihlaisun sisimmässään.
Vielä olisin voinut paeta, mutta heik-
ko luonne ja väärät vietit siivittivät tieni
turmioon.

Tunnelma tihenee
Sen viikonlopun anti oli vielä hyvin
vaatimaton, antaen vain utuisen kuvan
kivenkaiverruksen mahdollisuuksista.
Kerhoon oli hankittu kivisorvi, mutta
käytetyt laikat olivat karborundumia
ja ne piti itse sovittaa sorvin karaan
puisella keskiöllä. Myös laikkojen
muotoilu piti itse tehdä. Timanttilai-
koista ei siinä vaiheessa ollut puhetta-
kaan, joten kaiverrus oli hyvin työläs-
tä.

Pari ensimmäistä kaiverrusta Vuo-
saaren marmorista ja Kittilän kromi-

T
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Lauri Karrakoski esittelee kivenkaivertamiseen soveltuvia teriä pitämällään kurssilla SJHY:n
Lönnrotinkadun kerhohiomossa vuonna 2002. Kuva: Kari Kinnunen

Etana, Kittilän kromimarmoria. Kukka, Vuosaaren marmoria. Kuva: Lauri Karrakoski
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marmorista kirjaimellisesti vihloivat
mieltä ja korvia kivissä olleiden kovuus-
erojen vuoksi. Hyvin pian tajusin, et-
tei ollut oikotietä osaamiseen ja etten
koskaan tulisi pääsemään lähellekään
todellisia kiviaddikteja.

Oli siis keksittävä muuta, ja letku-
pora osoittautui ratkaisuksi pulmaan.
Letkuporaan sopivia timanttipäällys-
teisiä teriä oli kohtuulliseen hintaan
saatavilla, ja karkean työstön jälkeen
yksityiskohdat pystyi tekemään ko-
vaankin kiveen suhteellisen helposti.
Tietenkään yksikään itseään kunnioit-
tava kaiverrusaddikti ei olisi vajonnut
niin alas, että perinteisen kivisorvin si-
jaan käyttäisi letkuporaa, mutta tämä
tarinahan kertoo turmeltumisesta. Ei
siis ihme, että törmäämme korvikkei-
den käyttöön aidon tavaran puuttees-
sa.

Kerran kaivertaja,
aina kaivertaja?
Ryvin siis turmeluksessa useamman
vuoden ja – ikävä kyllä – taisin vetää
useampia muitakin valitsemalleni tiel-
le opettamalla kivenkaiverrusta viikon-
loppukursseilla. Onneksi jossain vai-
heessa työelämän vaatimusten täyttä-
minen vaati minua tekemään pesäeron

paheeseeni. Olen saanut viettää muu-
tamia hyviä vuosia vain satunnaisin
harha-askelin kaidalta tieltä, mutta
tänä kesänä sorruin spektroliittiin ja
paha pelkoni on, etten enää selviä kui-
ville tästä lankeemuksesta. Minun ei
tässä tilanteessa auta muu kuin jättää
onneton kertomukseni jälkipolville

varoitukseksi ja päättää se loppu to-
teamukseen: Oli se kuitenkin sen ar-
voista!

On aika siirtyä asialinjalle, tähänas-
tinen vuodatus oli lähinnä potaskaa
(potaska taas on kaliumkarbonaattia,
yleisimmin saippuan ja lasin valmistuk-
seen liittyvä valkoinen suola).

Kivenkaiverrus
monipuolisinta
Kivet ovat varmasti aina kiehtoneet
ihmismieltä, osaksi koska niitä ympä-
riltämme löytyy ja koska niitä voi hei-
tellä. Kaikkihan ovat varmaan heitel-
leet niillä leipiä tai rikkoneet vähän
ikkunalasia tms. hauskasti helähtävää.
Paitsi hupia, kivestä on moneksi. Täs-
sä jutussa keskityn kiven muotoiluun
hiomalla. Kivien pyöröhionta on hy-
vää ajanvietettä, viistehionta tuottaa
välkkyviä korukiviä, mutta omasta
mielestäni kivenkaiverrus on kaikkein
monipuolisin tapa valmistaa kivestä
kaikenlaisia arkeen tai juhlaan sopivia
esineitä.

Pyöröhionnassahan kiven pitäisi olla
riittävän kova ja kiillotettava, jos sitä
käytetään korussa. Viistehionnassa taas
olisi eduksi, että kivi olisi optisesti edul-
linen, eli kiveen hiotuilla viisteillä saa-
taisiin valoa ohjattua kiven sisälle ja
sieltä ulos, luotaisiin kiveen välkettä.
Kaiverrukseen puolestaan soveltuu
melkein kivi kuin kivi. Kaikkein peh-
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meimmät ja murenevimmat samoin
kuin kaikkein kovimmat kannattaa
unohtaa, mutta siltä väliltä useimmat
kivet ovat sopivia. Vuolukivestä voi teh-
dä kaikenlaisia hahmoja koristeeksi tai
saunan kiukaalle, ja kvartsin erivärisistä
muunnoksista, lapis lazulista, jaloser-
pentiinistä, spektroliitista ja lukemat-
tomista muista korukivistä voi kaiver-
taa koruihin istutettavia värikkäitä osia,
esim. kukkia tai mitä mieleen juolah-
taa.

Pyöröhionnasta
edetään kaiverrukseen
Perusvaatimuksena kaiverruksen aloit-
tamiseen pitäisin suoritettua pyörö-
hiontakurssia ja jonkin verran koke-
musta kivien hionnasta ja sahaamises-
ta. Ennen kuin voi aloittaa esim. ku-
kan kaiverrusta, pitää tehdä aihio, jol-
loin perustaidot kiven työstöstä ovat
tarpeen. Kivikerho, jossa saa opastusta
ja jossa pystyy käyttämään hiontalaik-
koja ja kivisahaa, on enemmän kuin
suositeltavaa.

Varsinaisen kaiverruk-
senhan voi suorittaa koto-
na työpöydällä tai vaikka
keittiön pöydällä. Jonkin-
lainen kaukalo olisi suota-
va, koska hionnassa käyte-
tään vettä. Itse ratkaisin
asian hankkimalla palan
sinistä rakennuksilla käy-
tettävää eristelevyä, päällys-
tämällä sen vahakankaalla
ja upottamalla siihen Eto-
lasta ostamani muovikau-
kalon. Apteekista ostettava
tippaletku ja siihen liitetty limupullo
sekä metallikaari painavalla alustalla
mahdollistavat helpon vedensaannin.
Letkupora ja siihen erilaisia timantti-
teriä niin perustyökalut, joilla voi jo
tehdä erilaisia kaiverruksia, ovat kasas-
sa.

Pelkät työkalut eivät tee kaivertajaa,
myös itsensä suojaaminen teräviltä ki-
ven siruilta on järkevää. Hyvät suoja-
lasit ja hengityssuojain eivät maksa
paljon. Pitää myöntää, että olisin voi-
nut suojata itseänikin paremmin, mut-
ta ainakin voin antaa muille hyviä neu-
voja.

Perinteinen Saksassa käytetty kiven-
kaiverruksen työkalu on kaiverrussor-
vi, joita on erikokoisia, riippuen siitä

Kivenkaiverrussorvi terineen. Kuva: Lauri
Karrakoski

Letkupora ja tippaletku telineineen. Kuva:
Lauri Karrakoski

Päivänkorento. Jaloserpentiini, almandiinigranaatti ja hopea. Kuva: Kari Kinnunen
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miten karkeaa työtä tehdään. Pieni sor-
vi hienoon työhön ja iso sorvi järeään.
Siinä pyörivään akseliin kiinnitetty ti-
manttilaikka tai -terä hioo kiveen ha-
luttuja muotoja. Normaalissa sorvissa-
han työstettävä kappale pyörii akselil-
la ja sorvaamiseen käytetään lastuavaa
terää. Letkuporan käyttöön verrattu-
na kivisorvissa on selvät edut: karke-
aan työstöön tarkoitettua laikkaa ei voi
käyttää letkuporalla, ja hiottavaa kiveä
pidetään kahdella kädellä, mikä antaa
enemmän vakautta työhön. On myös
suuri etu, kun laikka tai terä on vakaasti

Kaskas. Verdiitti, jaloserpentiini (siivet), al-
mandiinigranaatti ja hopea. Kuva: Kari
Kinnunen

Kaskas. Jade, jaloserpentiini (siivet), alman-
diinigranaatti ja hopea. Kuva: Kari Kin-
nunen

Rotta. Parafiinissa keitetty vuolukivi. Juus-
to keltakvartsia. Kuva: Maija-Leena Elemo
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paikallaan eikä vaapu puolelta toiselle
käden mukana.

Jos aloittaisin kaiverruksen nyt,
opettelisin käyttämään pelkästään ki-
visorvia, mutta valitettavasti tilanteen
pakosta minusta tuli sekakäyttäjä. Kar-
kea työ sorvilla ja hieno letkuporalla.
Letkuporassa letku aiheuttaa vastusta
käden liikkeelle, joten pieni mikro-
moottori voisi ehkä olla herkempi pie-
nissä yksityiskohdissa. Hionnassa käy-
tettävän veden takia en itse kuitenkaan
ole sellaisia käyttänyt, samoin kuin let-
kuporan suurempi vääntö on minusta
etu.

Mustikka. Kullattu hopea, nefriitti ja lapis
lazuli. Maljakko kvartsia. Kuva: Vesa Hy-
värinen

Kolme apinaa. Kittilän jaspis, musta ti-
mantti ja kulta. Kuva: Kari Kinnunen

Rintakoru Sinivuokko. Vuosaaren epidootti, lapis lazuli ja kulta. Kuva: Lauri Karrakoski
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Kertaus on opintojen äiti
Kaiverruksen teknisessä puolessa ei ole
mitään oikotietä onneen. Perusotteet
letkuporasta ovat kynäote, joka on
hyvä tarkempaan työhön, sekä nyrk-
kiote, jossa letkuporan kahva on nyr-
kin sisällä. Erilaisten terien käytön op-
pii vain kaivertamalla. Terämalli, joka
sopii tietynlaiseen kaiverrukseen, sel-
viää vain kokeilemalla. Tärkein asia,
jonka olen oppinut letkuporan käytös-
tä, on hyvin yksinkertainen: käsien täy-
tyy aina olla yhteydessä toisiinsa, vaik-
ka vain pikkusormien kärjillä, mutta
yhteys täytyy olla! Asiasta saa olla va-
paasti eri mieltä, mutta jos syntyy huo-

noa jälkeä, ovat kädet yleensä irti toi-
sistaan.

Aivan aloittelijalle on helpointa tu-
tustua kaiverrukseen harjoittelemalla
pienten esineiden, esim. eläinten val-
mistusta vuolukivestä tai vastaavista ns.
saippuakivistä. Helpoin tapa ennenai-
kaiseen harrastuksen lopettamiseen on
varmasti väärä materiaalin valinta ja
hyvin mutkikas malli. Vaikea esine, sit-
keä ja kova kivi voi saada innokkaan-
kin haasteiden pureskelijan hampaat ja
timanttiterät tylsymään yhdessä vii-
konlopussa. On myös huomioitava,
ettei kaikkia kiviä vain ole tarkoitettu-
kaan kaiverrukseen. Hauraus, etevä
lohkeavuus ja liika kovuus sitkeyteen
yhdistettynä voivat kirvoittaa muuta-
kin kuin ylistäviä kommentteja harras-
telijalta. Aivan peruskivistä, joita ei voi
kiillottaa, voi tehdä hypistelykiviä, jois-
sa kiillotus vain pilaisi kiven ja käden
suhteen. Pitkäaikainen mattapintaisen

Rintakoru. Kittilän jaspis, kultakehys.
Kuva: Lauri Karrakoski

kiven hypistely antaa sille mukavan
pinnan, kun taas kiillotettu pinta saa
käden hikoamaan.

Viimeistely työläintä
Kaiverrus on valmis, mutta viimeiste-
ly puuttuu. Tässä vaiheessa alkaa työ-
läin osuus, perusteellinen hionta eri
karkeuksilla. Olen itse aina käyttänyt
puutikkuja ja -laikkoja, sekä 220, 400,
600 ja 800-karkeuksisia hiomatahno-
ja. Alussa sekoitin karborundumjau-
hetta veteen tai öljyyn, mutta sitten
aloin käyttää Tetrabor-hiontatahnoja.
Hintavampaa, mutta helpompaa käyt-

Lakkakääty. Jaloserpentiini, keltakvartsi, kvartsi ja kulta. Kuva: Lauri Kar-
rakoski

Skarabeet. Spektroliitti. Kuva: Kari Kinnunen

Kissaveistos, eri suunnista kuvattuna. Lep-
tiitti, Helsinki Vuosaari, silmät kvartsia.
Kuvakollaasi: Maija-Leena Elemo
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tömukavuutta. Puumateriaali on
yleensä ollut bambua tai pyökkiä,
mutta muutkin puulajit varmasti käy-
vät. Tärkein niksi on käydä kaiverruk-
sen pintaa uudelleen ja uudelleen läpi.
Jos pohjatyö on huonosti tehty, ei jat-
kossa synny hyvää jälkeä eikä kiillotus
ole mahdollista. Kärsivällisyys on jos-
kus kovilla, mutta hionnan eri kar-
keuksissa fuskaaminen näkyy lopputu-
loksessa. Pyörivien harjojen käyttö voi
olla joskus eduksi, mutta ei korvaa
puutikuilla tai -laikoilla tehtyä työtä.

Kiillotuksessa voi käyttää huopalaik-
koja eri muodoissa ja kiillotusaineena
esim. tinatuhkaa tai hienoa timantti-
tahnaa. Tärkeintä on kuitenkin edel-
leen hyvä pohjatyö, kiillotus ei pelas-
ta, jos perusasioissa on laiskotellut. Eri
kivilajit vaativat erilaisia tekniikoita,
vain tekemällä oppii. Motto “mitä
enemmän harjoittelen, sitä parempi
onni minulla on”, sopii muuhunkin
kuin golfiin. 

Rupikonna jadesta. Alussa karkea muotoilu kivisorvilla, sen jälkeen yksityiskohdat ja pinnan muotoilu letkuporalla. Kuvat: Maija-Leena
Elemo

Merihevosriipuksia spektroliitista (kultainen ripus-
tus puuttuu). Kuva: Lauri Karrakoski

Pöllöriipus. Spektroliitti ja kulta.
Kuva: Lauri Karrakoski
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Alkuperäisen kivikoiran tein SM-ki-
venhiontakisaan diabaasista, jonka sain

Malmilta hautakiviliikkeestä. Eka yritys, tulin
toiseksi. Voittajalla oli tolkuttoman hieno ja
iso luistelija yhdistelmäkivenä, ei ollut pienin-
täkään epäilystä kenelle voitto kuului. Vuon-
na 2000 TV1 teki sarjan “Tehdään kivestä”,

Teksti Lauri Karrakoski, kuvat Maija-Leena Elemo

Kivikoira,
harjoitustyö

Pääosa sahauksista on tehty. Kampasahaukset nopeut-
tavat työstöä, kamman piikit voi napsauttaa irti.

Hionta sahausten jälkeen, aihiota ei vielä pyöriste-
tä, jotta yksityiskohtien piirtäminen on helpompaa.

Vuolukivikaiverruksen eri vaiheet, viimeistelty kivikoira on diabaasia.

vuolukivestä

Koira luonnosteltuna aihioon.

jossa yhdessä osiossa oli kivenkai-
verruksesta. Tein sarjan koiria vuo-
lukivestä eri vaiheissa, ja niistä ku-
vattiin kaiverruksen eri työvai-
heita.  Aloittelijalle koira ei ehkä
ole paras ensimmäinen harjoitus,
mutta vuolukivestä tehtynä se voi
mahdollisesti olla toinen harjoitus.
Vuolukiveä ei voi kiillottaa kuten
diabaasia, mutta sen voi keittää pa-
rafiinissä, jolloin saadaan hauska
tumma rasvakiilto. Suosittelen hen-
gityssuojaimen käyttöä, vaikka kai-
verrus tehdään veden kanssa.

Pyöristys ennen
jalkoja ja häntää.

Jalkojen välin avaus.

Yksityiskohtien kaiverrus
letkuporalla.

Yksityiskohdat piirretty, auttaa hahmot-
tamaan, paljonko materiaalia pitää olla
korvia ja muita yksityiskohtia varten.
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K
orona loi elämäämme uuden
aikakauden, korona-ajan.
Tällä hetkellä kutsumme nii-
tä muutamaa kuukautta
poikkeusoloissa ”pahimmak-

si” korona-ajaksi. Vietimme aikaa sisä-
tiloissa, eristäytyneinä ja samalla ajalle
tapahtui mielissämme jotain. Aika li-
sääntyi. Oli aikaa siivota kaappeja, teh-
dä remonttia, lukea kirjoja, kutoa, kuka
mitäkin. Tosin joillekin arki jatkui yhtä
kiireisenä ja piti etsiä uusia työ- ja toi-
mintatapoja, järjestää etäkokouksia, löy-
tää virtuaalimaailman mahdollisuudet.
Silti aika ei oikeasti muuttunut, vuoro-
kaudessa ei ollut tunteja sen enempää
eikä vähempää.

Puhumme ajasta liikkumista ja toi-
mintaa kuvaavilla ilmaisuilla. Välillä
kulutamme aikaa, koska se suorastaan
matelee tai jopa tapamme sitä ja välillä
se etenee liian nopeasti ja jopa juoksee.
Yksi suomalaistenkin perin hyvin tun-
tema tapahtuma, jolloin aika tuntuu
kulkevan erityisen hitaasti, on jonotta-
minen. Tuskaa lisää viereisen jonon kul-
keminen nopeammin. Perin rasittavaa
saattaa olla myös se, että naapurin tele-
visio on muutaman sekunnin edellä
omaamme. Näin pitkässä ajassa on jo
vaara juonipaljastuksiin. Tästä saamme
kiittää digiaikaa, joka on pidentänyt ai-
kaa todellisuuden ja kuvan katsomisen
välillä. Lisäksi suomalaisen kulttuurin
kunnia-asia on olla ajoissa paikalla, kun
taas mitä etelämmäksi mennään, niin
ajan käsitys tuntuu venyvän. Jotkut ete-
läiset ystävämme toteavatkin, että ”teil-
lä on kello, mutta meillä on aika”. Me
elämme tällä hetkellä vuotta 2020, mut-
ta vain puolet maapallon väestöstä elää
kanssamme samaa vuotta. Islamilaisen
kalenterin mukaan eletään vasta vuotta
1441, buddhalaisten mukaan on vuosi
2562, Kiinan ajanlaskun vuosi on 4718
ja juutalaisen 5781. Aika on kulttuuri-
sidonnainen.

Aika on myös vanhaa, käytännössä
aika syntyi alkuräjähdyksessä 13,8 mil-
jardia vuotta sitten. Digitelevisioiden
myötä meiltä valitettavasti katosi televi-
sioista Big Bang -kanava, ”lumisade”,
joka pieneltä osin on alkuräjähdyksestä

peräisin olevaa kosmista taustasäteilyä.
Vaikka kuvailemmekin ajan kulumis-

ta liikkeenä suuntaan jos toiseenkin, itse
kello ei kuitenkaan näytä suuntaa vaan
ainoastaan meneillään olevan hetken.
Mielikuvat sen kulkemisesta nopeam-
min tai hitaammin, ovat oman päämme
tuotoksia. Ihmisellä ei ole olemassa eri-
tyistä aika-aistia, vaikka välillä toteam-
mekin, että unohdimme ajan kulun. Jot-
ta voimme erotella aikaa, asioissa täytyy
tapahtua muutosta. Ajantaju ei myös-
kään tule synnyinlahjana, vaan se ope-
tellaan toiveen ja sen toteutumisen kaut-
ta. Aivojemme kellokoneisto oppii vä-
hitellen mittaamaan aikaa.

Aikaa on yritetty hahmottaa noin
20 000 vuoden ajan esimerkiksi aurin-
gon avulla. Se ei ole vaikeaa, koska vuo-
rokausi on selvästi erottuva jakso luon-
nossa. Kiinassa poltettiin eri aikoina eri-
hajuisia suitsukkeita, joista tarpeeksi tar-
kan hajuaistin omaava päätteli meneil-
lään olevan ajan. 3500 vuotta ennen
ajanlaskumme alkua muinaisten egyp-
tiläisten metrien korkuisista obeliskeis-
ta maahan langennut varjo näytti aikaa.

Yhteisesti sovitun mukaan vuorokausi

vaihtuu nykyään keskiyöllä. Periaattees-
sa vuorokausi voisi alkaa minä muuna-
kin ajankohtana. Muinaisessa Egyptissä
vuorokausi vaihtui vasta aamuauringon
valjetessa ja babylonialaisten vuorokau-
si alkoi illan hämärtyessä. Päivän aska-
reiden alkaessa ei vielä ollut tarvetta hen-
kilökohtaiselle herätyskellolle, tämä tar-
ve tuli vasta myöhään teollistumisen
myötä.

Osa meistä kärsii nykyään kellojen
kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta siir-
rosta kesä- ja talviaikaan, mutta miten
olisimme pärjänneet muinaisessa Egyp-
tissä? Tunnit eivät aluksi olleet tasatun-
teja, vaan niiden pituus vaihteli. Kesäi-
sin päivän tunnit olivat pitempiä ja yö-
tunnit lyhempiä, vastaavasti talvella tun-
nit olivat lyhempiä päivällä ja pitempiä
yöllä. Tällä mentiin tuhansia vuosia,
kunnes keskiajalla 1300–1400-luvulla
siirryttiin tasatunteihin.

Ensimmäiset mekaaniset kellot val-
mistettiin 1300-luvulla ja minuuttivii-
sari ilmestyi 1500-luvun loppupuolella,
mutta yleistyi vasta noin vuonna 1680,
sekuntiviisari hieman myöhemmin. Pik-
kuviisarit tunnettiin toki jo aiemmin,

G E O L O G I N  K O L U M N I

Aika aikaansa kutakin
...sanoi pässi kun päätä leikattiin.

Satu Hietala
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mutta tuon ajan tavan ihminen ei liene
pelannut minuuttipeliä tai hiihtänyt sa-
dasosasekunneilla. Sen sijaan tähtitietei-
lijät käyttivät ajan pienempiäkin yksiköi-
tä taivaankannen mittaamiseen. Tähti-
aika ilmoittaa taivaankannen asennon,
jossa jo sekunneissakin tapahtuu muu-
toksia. Vuorokautemme 24 tähtiaikatun-
tia on yksi tähtivuorokausi ja tässä ajas-
sa maapallo pyörähtää kerran akselinsa
ympäri, ympäröivän tähtiavaruuden
suhteen. Toisin sanoen kun katsot täh-
titaivasta nyt, seuraavan kerran näet sen
samanlaisena 24 tunnin kuluttua. Jos ha-
vainnoit aikaa katsomalla tähtitaivaalle,
etusormesi ja peukalon väliin eli vaak-
sanmittaan mahtuu reilu tunti tähtiai-
kaa.

Maa-planeettamme virallisesta ajasta
vastaa maailmanlaajuinen cesium- ja ve-
tymaseratomikellojen verkosto. Aika on
ihmisen mittapuun mukaan varsin täs-
mällinen, virhe on vain yksi sekunti 27
miljoonassa vuodessa. Suomessa VTT
MIKES ylläpitää kansallisessa aika- ja
taajuuslaboratoriossaan Suomen virallis-
ta aikaa. Kelloluolassa on kaksi cesiuma-
tomikelloa, kaksi aktiivimaseria ja yksi
passiivimaseri. Maserilla tarkoitetaan
optista laitetta, jossa tahdistetut mikro-
aallot värähtelevät samalla taajuudella.
Neiti Ajalta saa siis edelleen jämptin ajan,
joka tulee suoraan atomikellolta.

Onko aika
kaikkialla sama?
Turkulaiset tuppasivat myöhästyä kym-
menen minuuttia Helsingistä lähtevästä
junasta, koska 1900-luvun alkuun saak-
ka Turussa elettiin eri aikaa kuin Hel-
singissä. Pietariin menevällä junalla pääs-
tiin Helsingin ajassa aina Kouvolan Kai-
piaisiin asti, jolloin kelloja piti taas siir-
tää parikymmentä minuuttia eteenpäin.
Myös muualla Suomessa eleltiin omien
aikataulujen mukaan. Aika yhdistyi sa-
maksi koko Suomessa vasta itsenäisyy-
den jälkeen. Tämä tapahtui täsmällises-
ti 1.5.1921 klo 24.00 kun jokainen kel-
lon omistava siirsi tiukunsa 20 minuut-
tia eteenpäin. Vapun juhlinta jäi siten sen
verran lyhemmäksi kyseisenä vuonna.

Vaikka aika jaetaan pituuspiireittäin,
on myös korkeudella väliä. Juhannuk-
sen grillaushässäkässä terassin lattialle
pudottamasi makkara on jonkin ajan
kuluttua hitusen tuoreempi kuin pöy-
dällä oleva. Nuorekkuuden salaisuus on
pysytteleminen lähellä maanpintaa. Vuo-
ristossa asuva serkkusi vanhenee sinua
nopeammin, koska aika kuluu vuoristos-
sa nopeammin kuin merenpinnan tasol-
la. Hänellä on ollut vähemmän aikaa
tehdä asioita ja hän on ollut kiireisem-
pi. Kysymys onkin, kummanko kello
näyttää oikeaa aikaa? Tai jos sinulla on
yksi kello, tiedät mitä aika on, mutta jos

sinulla on kaksi kelloa, et koskaan tiedä
oikeaa aikaa.

Tosiasiassa ei ole olemassa kahta eri
aikaa, on olemassa lukemattomia aiko-
ja, jotka ovat todellisia vain toistensa
suhteen. Vuoristossa asuva serkkusi saa
tilaisuuden lähteä avaruusmatkalle ja yl-
lätyksesi on suuri, kun hän palaakin ta-
kaisin sinua nuorempana. Ainoa asia
millä voit päästä samalle viivalle on pi-
tää vastaavasti itsesi kiireisenä, koska ali-
tuiseen liikkeellä olevana voit hidastaa
vanhenemista. Tämä kaikki on varsin
hämmentävää. Sopan ylimpänä häm-
mentäjänä on toiminut itseoikeutetusti
Albert Einstein, joka suhteellisuusteori-
assa kuvaa, miten aika menettää yksikä-
sitteisyyden.

On yllättävää, että aika itsessään on
pitkälti sopimuskysymys. Nykypäivänä
kokemamme jatkuva kiire on kuitenkin
pohjimmiltaan vain tunne. Wikipedian
mukaan kiire on ”jännitteinen tila, jolla
on suhde aikaan”. Mutta entäpä jos ai-
kaa ei ole loppujen lopuksi edes olemas-
sa. Yöt kulkee, päivät kulkee, eikä kos-
kaan pääse perille. Mikä se on? 

Kirjoitukseen innoitti Heikki Ojan Aika-
kirja (2007) sekä Carlo Rovellin Ajan
luonne (2018).
Kirjoittaja on geologi ja tohtorikoulutet-
tava Tarton yliopistossa.

Kuvassa näkyy jaksotettu aika 4 tunnin pituisesta retkestä, joka sisältää hiihtomatkan jyrkkää vuoren rinnettä ylös ja alas sekä muita
tapahtumia matkan varrella, kuten makkaratulet. Retken kuluessa aikakäsitys muuttuu. Ajatuksena on, että koettu aika on tapahtumista
riippuvainen ja se voidaan mieltää kuluneen nopeammin tai hitaammin kuin todellinen kellonaika. Ihmisen aivoissa hippokampus (kuvan
päässä keskellä) on rakenne, jossa aika ja tapahtumien verkosto yhdistyvät muodostamaan muistoja. Infografia: Kolbjørn Skarpnes ja Rita
Elmkvist Nilsen (https://norwegianscitechnews.com/2018/08/how-your-brain-experiences-time/)
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Teksti Hannu Viranto

enäjän huuhdontakul-
lankaivu alkoi Uralilla
1810-luvulla. Pääpai-
no siirtyi 1860-luvul-
la Kaukoitään Amurin

alueelle Kiinan rajalle ja myöhemmin
myös Tyynen valtameren rannan Oho-
tan ja Primorskin alueille. Pohjoisem-
pana Baikalin takana ja Jakutiassa
Lena-joella oli suurimittaista kaivua jo
1860-luvulta alkaen, mutta ikirouta
rajoitti sitä ennen kuin saatiin käyttöön
dynamiitti, höyrypainepesurit ja te-
hokkaat kaivukoneet.

Neuvostoliiton aikana huuhdonta-
kullankaivun painopiste ja vielä nyky-
äänkin on Jakutian ja Magadanin alu-
eilla Lena-joen ja Kolyma-joen vesis-
tössä. Edellinen virtaa pääosin Jakuti-
an alueella. Kolyma-joen vesistö sijait-
see sekä Jakutian että Magadanin alu-
eilla.

Kullankaivu Jakutiassa
Jakutian tasavalta on alueen neuvosto-
aikainen nimi. Neuvostoliiton hajot-
tua se otti viralliseksi nimekseen ”Sa-
han tasavalta (Jakutia)”. Saha on ja-
kuuttien alueestaan käyttämä jakutian-
kielinen nimitys. Pääkaupunki on Ja-
kutsk. Jakutia on tunnettu paitsi rik-
kaista kulta- ja timanttiesiintymistään
myös ikiroudasta kaivetuista mammu-
teista sekä asutun maapallon kylmim-
mästä Oimjakonin alueesta, jossa on
mitattu yli 70 asteen pakkasia.

Jakutian kullankaivun keskeisenä
tietolähteenä minulla on ollut jakutia-
laisen kultageologin T.T. Desjatkinin
venäjänkielinen kirja ”Kultaa, timant-
teja ja elämäni”. Toinen tietolähteeni
on ollut venäjän- ja englanninkielinen
Venäjän tiedeakatemian Jakutian geo-
logisten tieteiden instituutin julkaisu
”Gold Nuggets of Yakutia”. Netistä

Venäjän Jakutiassa ja Magadanissa
Kullankaivu

löytyy hyvin vähän infoa Jakutian kul-
lankaivusta.

Toimiessani 1996–2010 Lapin lää-
ninhallituksen kansainvälisten asioiden
päällikkönä, tein parikymmentä mat-
kaa eri puolille laajaa Jakutiaa, läänin-
hallituksen keskeistä yhteistyöaluetta.
Oli myös mahdollisuus pariin lyhyeen
vierailuun kullankaivualueilla. Ne oli-
vat tyypillisiä suurimittaisia konekai-
vusavottoja, joihin verrattuna Lapin
konekaivu on näpertelyä. Tarjoutui ti-
laisuuksia keskustella paljonkin kulta-
geologien kanssa ja saada tietoa kullan-
kaivusta.

Vuonna 2000 Lapissa vieraili jaku-
tialaisia ja magadanilaisia kultageolo-
geja. Kiertelin heidän kanssaan Ivalo-
joen kultamailla ja Tankavaaran kulta-
kisoissa. Osa näistä geologeista osallis-
tui vaskauskilpailuun omalla siperialai-
sella puuvaskoolillaan. Muistaakseni he
jättivät ne puuvaskoolinsa Kultamu-
seoon.

Samorodok – kultahippu
Olen käyttänyt tietolähteenäni myös
venäläistä ”Jakutian hippukulta” -ni-

mistä kirjaa, jossa kerrotaan Indigirka-
joen alueen tuhansien kultahippujen
analyysistä. Alue sijaitsee myöhemmin
kuvattavalta Kolyma-joelta jonkin ver-
ran länteen. Kirja kuvaa pienehköjen
hippujen, joita oli yhteismäärältään 32

V

Sahan tasavalta (Jakutia) on lähes Euroopan kokoinen.

Kansikuva kirjasta ”Jakutian hippukulta”.
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Kultahippu Jakutiasta. Nimeksi annettu ”Lenan pylväs” viittaa Lena-joen ranta-
mailla kansallispuistossa sijaitseviin kuuluisiin pylväskiviin, pilareihin, jotka ovat
jokiristeilyjen suosittuja kohteita. Kuva: Rob Lavinsky, Wikimedia Commons

Ilta-aurinko lähellä Ozhogino-järveä. Jär-
vi on Sahan tasavallan pohjoisosassa. Kuva:
Vikgor Gubšev, Wikimedia Commons

kiloa, koostumuksen analysointia. Sel-
laisesta määrästä kertyi melkoinen ko-
koelma monenmuotoisia hippuja, jois-
ta kirjassa on satoja kuvia.

Venäjän kielen erikoisuus on, että
kultahipulla on oma erityinen sana sa-
morodok, joka tarkoittaa suurin piir-
tein ”itsestään syntynyt” tai ”luonnos-
taan muotoutunut”. Sanaan ei tarvita
zolota/kulta-lisämäärettä. Se sellaise-
naan kertoo, että kyse on nimenomaan
ja ainoastaan kultahipusta. Samorodok
viittaa siis kullan taipumukseen taipua
mitä ihmeellisimpiin muotoihin. Sa-
nassa on visuaalinen vivahde, toisin
kuin esimerkiksi nugget- tai hippu-sa-
nassa.

Vastaavasti kullankaivaja on venä-
jäksi straratelj. Siinäkään ei tarvita kul-
taan liittyvää lisämäärettä. Nämä sana-
esimerkit kertovat kullankaivun erityi-
sestä merkityksestä Venäjällä.

v
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Venäjälläkin isommat ja erikoisen
muotoiset hiput useasti saavat nimen
muotonsa tai löytöhistoriansa perus-
teella. Jakutian pääkaupungissa Jakuts-
kissa sijaitsevassa Sahan tasavallan
(Jakutia) aarteet -museossa on alueen
timanttien ohella esillä laaja kokoelma
suuria ja erikoisen muotoisia kultahip-
puja.

Jakutian isommuksia
Suurin tunnettu Jakutiasta löydetty
hippu on 9,6 kilon sekahippu, jossa on
kultaa 7,7 kiloa.

Baikal-järven takaiselta Lena-joen si-
vupuroilta löydettiin 2014 perjantai-
na 13. päivänä täyden kuun aikaan
6,66-kiloinen hippu, joka sai muoton-
sa ja löytöpäivämääränsä perusteella
nimen ”Paholaisen korva”. Taikauskoi-
sten mielestä perjantai 13. päivä, täy-
sikuun aika ja kolmen pahan onnen
kuutosen painoinen hippu pitää mitä
pikimmin sulattaa ja siten hävittää.
Tiedossa ei ole, hävitettiinkö se, mut-
ta valokuva siitä ainakin otettiin. Suu-

ren kokonsa vuoksi möhkäle joutui
seulassa jätekivien joukkoon, mutta
tarkkasilmäinen työntekijä huomasi
sen. Häntä joku kiitti, joku kirosi.

Kun tarkastellaan Venäjän huuh-
dontakullan tuotantoa koko sen his-
torian ajan 1800-luvun alkupuolelta
alkaen nykypäivään asti, nousee Jaku-
tia Venäjän suurimmaksi huuhdonta-
kullan tuottajaksi.  Neljäsosa Venäjän
huuhdontakullasta on tullut Jakutias-
ta. Olen tarkastellut tsaari-Venäjän ai-
kaista kullankaivua Lena-joella ja ylei-
semminkin Siperian ja Kaukoidän

1800-luvun kullankaivua artikkelissa-
ni ”Kullankaivu tsaari-Venäjällä”, Mi-
neralia 1/2020.

Lena-joen historiaan kuuluu Boda-
ibon kultakenttien
kullankaivajiin 1912
kohdistunut massa-
murha, jossa kuoli
puolessa tunnissa so-
tilaiden ampumana
270 aseetonta kullan-

kaivajaa. Tätä tapahtu-
maa olen kuvannut
Prospäkkäri-lehden nro
1/2020 artikkelissani.
Myös Kultahippu.fi-si-
vustolta kyseinen juttu
löytyy.

Myös Neuvostolii-
ton aikana Jakutia oli
Venäjän tuottoisimpia
irtokullan tuottajia itäi-
sen naapurinsa Maga-
danin ohella. Jakutian
tuotantomääristä esi-
merkkinä, että vuonna
1975 saatiin huuhdon-
takultaa 36,5 tonnia ja
kalliokultaa 7,4 tonnia.
Erityisenä selityksenä
huuhdontakullan mää-
rän kasvuun selitettiin,
että huuhdonnan käyt-

töön oli hankittu amerikkalaisia kater-
pillareita sadan kappaleen erissä. Lu-
vuista näkyy, kuinka tärkeä oli nimen-
omaan jokiuomien huuhdontakulta,
vaikka Jakutia on tunnettu myös kul-
takaivoksista.

Lena-joen vesistöön kuuluva Alda-
nin alue on nykyään rikkain kulta-alue.
Sitä on kutsuttu Venäjän Klondikeksi.
Aldanin vesistö sijaitsee Jakutskista ete-
lään ja itään.

Kultahippu “Paholaisen korva” sai nimensä ansioidensa mu-
kaan: se löytyi perjantaina 13. päivä ja painoi 6,66 kiloa.

4300 kilometriä pitkän Lena-joen vesistö alkaa Baikal-jär-
ven länsipuolelta ja laskee Pohjoiseen jäämereen, Laptevin
mereen, laajana suistoalueena.

Jakutian ja Magadanin nykyinen kullankaivu tapahtuu pääasiassa ruop-
paajilla.
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Tulilintu pudotti
Jakutian kullan
Jakutialaisen muinaisen tarinan mukai-
nen, mutta muutenkin venäläiseen
kansanperinteeseen kuuluva, taian-
omainen tulilintu lensi Jakutian yllä ja
pudotti kultaiset höyhenensä. Maahan
pudotessaan ne muodostivat kultapi-
toisia vyöhykkeitä Jakutian maaperäl-
le. Kultapitoiset alueet ovat kartalla to-
dellakin vyöhykkeinä, ikään kuin ne
olisivat taivaalta lentäen pudotettuja.
Poikkeuksellisen suuren tulilinnun
höyhenpuku loisti punaisena, oranssi-
na ja keltaisena nuotion tavoin. Egyp-
tiläisessä mytologiassa vastaavaa tulilin-
tua kutsutaan feeniks-linnuksi.

Tulilinnun kaltainen tarina kerro-
taan myös Kuolan niemimaan maape-
rän ainutlaatuisen monipuolisen mine-
raalikokonaisuuden synnystä. Siellä
kerrotaan, kuinka maapalloa aikojen
alussa luotiin. Yhtenä päivänä luotiin
meret, järvet ja joet. Toisena päivänä

kasvillisuus jne. Eräänä päivänä oli
vuorossa mineraalien jakaminen ym-
päri maapalloa. Luojalla oli lentäessään
selässä säkki, jossa olivat kaikki mine-
raalit. Kävi niin, että Kuolan yläpuo-
lella painavaan säkkiin tuli reikä, min-
kä vuoksi Kuolan niemimaalle putosi
tunnetun venäläisen kemistin luoma
Mendelejevin alkuainejärjestelmän lä-
hes koko kirjo.

Magadanin
kullankaivu
Vuonna 2016 Magadanissa oli kullan-
kaivulisenssi 117 yhtiöllä. Niistä 96
harjoitti kullanhuuhdontaa. Vuosituo-
tanto oli 30 tonnia kultaa. Magadanin
suurin tiedossa oleva isommus on vuo-
delta 1961. Sen paino oli 14 kiloa ja
sai nimen ”Kultajättiläinen”.

Tulilintu ja tsaarinpoika Ivan. Kuvitusta venäläiseen kansansatuun “Satu
tsaarinpoika Ivanista, Tulilinnusta ja Harmaasta sudesta”. Kuvittanut Ivan
Bilibin, 1899.

Magadan sijaitsee Jakutian itäpuolella, Tšukotka pohjois-
puolella.

Pahamaineinen
Kolyman alue
Jakutian ja Magadanin yhteinen kes-
keinen kullankaivualue on alueiden
läpi virtaavan Kolyma-joen vesistö.
Kolyma-joki saa alkunsa Magadanin
alueelta, mutta koukkaa sitten länteen
Jakutian puolelle ja laskee Pohjoiseen
jäämereen Tšerskin kaupungin alapuo-
lella. Kolyma-joen kullan löysi vuon-
na 1917 geologi Juri Bilibin, jonka
kunniaksi perustettiin Tšukotkan puo-
lelle Bilibinon kaupunki, jonka erikoi-
suus on maailman pohjoisin ydinvoi-
mala.

Kolyman huuhdontakullankaivun
valmistelut alkoivat 1928 rakentamal-
la tarvittavaa infrastruktuuria alueelle.
Kullankaivutukikohdasta syntyi Maga-
danin alueen pääkaupunki Magadan.
Kun tieto kullan löytymisestä levisi,
alueelle virtasi valtiovallan kontrolloi-
mattomia kullan etsijöitä ja kullankai-
vajia. Syntyi tappeluja ja ryöstöjä kil-
pailtaessa parhaimmista paikoista.
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Näinhän kävi muissakin kultaryntäyk-
sissä Venäjällä ja muualla maailmalla.

Siperia oli jo tsaarien aikaan poliit-
tisten vankien karkotuspaikka. Sinne
joutui tunnettuja tsaarinvallan kritisoi-
jia, kuten kirjailijat Aleksandr Puškin
ja Fjodor Dostojevski. Poliittisista syis-
tä sinne joutui myös mm. myös Suo-
men tuleva presidentti Svinhufvud sekä
vakivaltarikollisia, mm. puukkojunk-
karien Matti Haapoja.

Tsaari-aikaan kar-
kotuspaikat olivat Sa-
halinilla ja Länsi-Sipe-
riassa, mutta Neuvos-
toliiton aikana tuli
käyttöön myös itäisen
Siperian Kolyma-joen
alue, josta oli löydetty
rikkaat tina- ja kulta-
esiintymät. Sinne tar-
vittiin työvoimaa. Jo-
sif Stalin jatkoi tsaari-
en vankileiriperinnet-
tä luomalla Aleksan-
der Solzenitsynin van-
kileirien saaristoksi ni-
meämän järjestelmän.
Nimitys tulee siitä,
että leirejä oli ympäri
Venäjää ja ne elivät
omaa, normaalielä-
mästä eristettyä elä-

mää niin kuin saaristossa.
Virallisemmin sitä kutsuttiin GU-

LAG-järjestelmäksi. Lyhenne tulee jär-
jestelmää hallinnoineen viraston venä-
jänkielisestä ”Rangaistus- ja leiriasioi-
den keskusviraston” nimestä. Osa oli
poliittisia vankeja ja osa väkivaltarikol-
lisia. Jälkimmäiset pääsivät kurinpi-
toon sopivien kykyjensä perusteella
vartiointitehtäviin. Kolyman vankilei-
rien ylläpitäjäyritys ja kullankaivuyri-

tys Dalstroi, oli suoraan valtiollisen po-
liisin NKVD:n alainen. Sillä oli kaksi-
nainen tehtävä. Rangaistustehtävän li-
säksi sen piti tuottaa kullan tuotannos-
ta taloudellista tulosta. Tämä kaksois-
tehtävä oli vankien kannalta inhimil-
lisesti hirvittävä yhdistelmä. Toisen
maailmansodan alla 1939 oli Kolymal-
la pakkotyövankeja yli 160 000. Kul-
taa tuotettiin 66 000 kiloa.

Kolyman alue oli vankityöleireille
sopiva, koska siellä tarvittiin kaivostöi-
hin työvoimaa ja pakeneminen kaukai-
sesta erämaasta oli jokseenkin mahdo-
tonta. Alue oli tiettömien taipaleiden
takana ja siellä asui vähän ihmisiä, pää-
asiassa vain alkuperäiskansoja jakuut-
teja, jukagiireja, evenkejä ja eveenejä.

Luiden tie
Alueelle ryhdyttiin 1931 rakentamaan
tietä kullankaivua varten pääasiassa
vankityövoimalla. Vasta vuonna 1956
lopullisesti valmistunutta, Jakutiasta
Magadaniin Kolyman alueen läpi kul-
kevaa, osin nykyisinkin vain talvisin
liikennöitävää tietä on kutsuttu ”lui-
den tieksi”. Pituutta sillä on 2000 ki-
lometriä. Kun kullankaivajat 1980-lu-
vulla laajensivat kaivualuettaan tien
ympäristöön, löytyi 1930–40 luvuilla
kuolleitten ja tapettujen ihmisten lui-
ta ja luoteja tien ympäristöstä.

Ville Ropposen ja Ville-Juhani Su-
tisen vuonna 2019 julkaisema kirja on
saanut nimen ”Luiden tie – Gulagin
jäljillä”, vaikka kirjassa tarkastellaan
laajemminkin gulagien historiaa.

Kolymalla oli Stalinin aikaan noin
sata pakkotyöleiriä eli gulagia. Vangit
työskentelivät kullankaivussa ja tina-
kaivoksissa sekä niihin liittyvissä tien-
rakennus- ja muissa töissä. Vologdalai-
nen toimittaja, poliittinen vanki Var-
lam Šalamov kirjoitti omista vanki-
vuosistaan 1937–1951 kirjan ”Koly-
man kertomuksia”. Teos ilmestyi suo-
meksi 1991 Ulla Heinon kääntämänä.
Vuonna 2007 valmistui hänen elämä-
kertaansa ja muihin teoksiinsa perus-
tuva 12-osainen TV-sarja ”Leninin tes-
tamentti”, joka esitettiin Suomessakin
2010. Myös Solzenitsyn kirjoitti Ko-
lymasta Vankileirien saaristo -kirjas-
saan.

Šalamov kirjoittaa: ”Siinä mitättö-
mässä lihaskerroksessa, joka vielä peit-

Kolyma-joen vesistö vaalennetulla taustalla. Tšerskin kaupunki
sijaitsee pohjoisessa kahden päähaaran yhtymäkohdan ala- eli
pohjoispuolella.

“Mefistofeles”-kultahippu on luonnon muovaamaa kuvanveistotaidetta. Hippu painaa 20,25
grammaa ja se löytyi Kolyma-joelta vuonan 1944. Mefistofeles on sijoitettu Kremlin aarre-
kammioon. Kuva venäläisestä vuoriteollisuuden ensyklopedia-teoksesta.

v

v
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ti luitamme ja jonka ansiosta vielä saa-
toimme elää, liikkua ja hengittää ja
jopa sahata puita ja lapioida kiviä ja
hiekkaa työntökärryihin ja jopa työn-
tää niitä kärryjä kultakaivoksen lopu-
tonta puuramppia pitkin – tuossa li-
haskerroksessa oli vain kiukkua, joka
on pitkäaikaisin inhimillisistä tunteis-
ta.”

Leirit lakkautettiin lopullisesti vas-
ta Hruštšovin tultua valtaan 1956. On
arvioitu, että Kolyman leireillä vuosi-

na 1932–1955 kuoli 130 000 kyl-
mään, tauteihin ja ankaraan työhön,
ja 3000–5000 ammuttiin rangaistuk-
sena. Kolyman leireillä arvioitiin olleen
tuona 20-vuoden ajanjaksona yhteen-
sä miljoona vankia. Osa Kolyman lei-

reistä lakkautettiin vuonna 1952 ja lo-
putkin 1954 Stalinin kuoleman jäl-
keen.

Myös suomensukuisia
Kolyman kullankaivussa
Eräällä Jakutian matkallani, ilmeisesti
oli vuosi 1996, yhdessä maaherra Han-
nele Pokan kanssa meillä oli mahdolli-
suus tavata Jakutskissa sinne 1930-lu-
vulla, yli 60 vuotta aiemmin karkotet-
tuja Karjalan ja Inkerinmaan inkerin-
suomalaisia, jotka oli karkotettu ”kan-
sanvihollisina”. Heistä jotkut vanhim-
mat puhkesivat ilosta itkuun, kun en-
simmäisen kerran sitten 1930-luvun
lopun saivat tavata ”oikeita suomalai-
sia”. Vielä 1990-luvulla suomalaiset
vieraat olivat harvinaisia Jakutiassa.

Osa näistä ihmisistä oli hyvin iäk-
käitä, lapsena karkotettuja. Osa oli
karkotettujen vanhempien vasta Jaku-
tiassa syntyneitä jälkeläisiä, mutta he
muistivat, miten kansanvihollisen mai-
ne heijastui vielä Stalinin kuoleman
jälkeenkin. Oli vaikeuksia saada työtä
esimerkiksi opettajana, vaikka oli saa-
nut koulutuksen. Osa osasi vielä van-
hahtavaa suomen tai karjalan kieltä.

He kertoivat, miten Kolyma-joelle
karkotetut kullankaivajina työskennel-
leet joutuivat asumaan jokitörmään
ikiroutaan kaivetuissa luolissa. Asuin-
olot olivat kamalat. Myönteisinä, hir-
tehisenä piirteenä he kuvasivat, että

Kolyman vankileirien ylläpitäjäyritys ja kullankaivuyritys Dalstroi rakennutti tien Jakutiasta
Magadaniin Kolyman alueen läpi. Kuva: Venäjän filmi- ja kuva-arkisto, Wikimedia
Commons

Gulagit kullankaivussa Kolymassa, Siperi-
assa. Kuva: dokumenttifilmistä “Kolyma”.
Venäjän filmi- ja kuva-arkisto, Wikimedia
Commons

Hannu Viranto tapasi Jakutskissa vuonna 1996 Neuvosto-Karjalasta karkotettuja inkeri-
läisiä. Vanhimmat heistä osasivat vielä karjalan kieltä ja muistivat 60 vuoden takaisen
karkotuksensa. Kuva: Hannu Virannon kuva-arkisto
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niissä oli talvella kuitenkin ulkoilman
50–60 miinusastetta lämpimämpää,
vain muutama aste pakkasta. Oli hy-
vin kosteaa, kun ihmiset lämmöllään
kostuttivat jäisiä seiniä. Myönteistä oli
myös se, että kesällä luolat olivat erin-
omaisen viileitä ja suojassa sääskiltä,
kun ulkona saattoi olla plus 30 astetta.
Kesällä kaivettiin hakuilla ja lapioilla
kultaa, talvet työskenneltiin tina-
kaivoksessa. Kuolleisuus oli suuri.

Evenkeille kulta oli
kuoleman merkki, mutta
kuitenkin sitä kaivettiin
Vierailin poroyhteistyön merkeissä
Kolyma-joen alajuoksulla Tšerskin
kaupungista itään, lähellä Tšukotkan
rajaa evenkien poronhoitajaperheiden
luona tundralla. Tiesin alueen kullan-
kaivuhistoriaa ja olin tietysti utelias
kyselemään harjoitetaanko salakullan-
kaivua pienemmillä puroilla, joihin
virallinen kullankaivu ei yltänyt. Eivät
tietenkään tunnustaneet ulkomaalaisel-
le, mutta kuitenkin näyttivät lasipur-
kissa pienehköjä hippuja, jotka olivat
”saaneet jostakin”.

Sattumoisin tapasin samoja evenkejä
jokunen vuosi myöhemmin Jakutskis-
sa Jakutian Ysuah-kesäjuhlissa. Illan
istujaisten jossakin vaiheessa he avau-
tuivat kertomaan, että kyllähän niitä
sivupuroja on laittomasti koluttu po-
rojen paimentamisen ohessa. Oli myös
kertomuksia, että oli isommuksiakin
löytynyt, mutta niillä ei myynnissä ol-
lut erityistä arvoa, vaan menivät maa-
ilmanmarkkinahintaan sulatukseen.
Laittoman kullan ostajia oli ja kulta
päätyi Kiinaan.

Samanlaiseen tapahtuneeseen, mut-
ta salattuun kullankaivuun olen tör-
männyt muuallakin Venäjällä. Ulko-
maalaisille kertominen oli vieläkin suu-

rempi kynnys. Kulta ja muut ”strate-
giset mineraalit” olivat valtiovallan eri-
tyisessä suojeluksessa ja niiden luvaton
hyödyntäminen eli hyvin ankarasti ran-
gaistu teko.

Evenki-poronhoitajat kertoivat
tundralla, että heidän perinneusko-
mustensa mukaan kulta on kuoleman
merkki. Sen vuoksi sen kaivamiseen ja
käyttämiseen varsinkin vanhempi väki
suhtautui kielteisesti. Venäläisten us-
kontokarttojen mukaan tuo Venäjän
syrjäisimpiin kuuluva alue onkin luon-
nonuskontojen harjoittamisen keskei-
simpiä alueita koko Venäjällä. Epäluulo
kultaa kohtaan on yleistä pohjoisten
alkuperäiskansojen keskuudessa. Ho-
peaan suhtaudutaan suopeammin.

Toimittaja Jussi
Konttisen kertomaa
Vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassaan
”Siperia” Konttinen kertoo parin vuo-
den takaisesta käynnistään Kolymassa.
Hän kertoo kullankaivulla rikastunees-
ta venäläisestä miljonääristä Aleksandr
Basanskista pienessä Palatkan taajamas-
sa. Hänen vuositulonsa olivat 17 mil-
joonaa euroa. Hän on rakennuttanut
varoillaan kylänsä infrastruktuurin
moderniksi. Paikallis-TV:n arvontoi-
hin hän lahjoittaa uusia länsiautoja
palkinnoiksi. Kertomus vahvistaa, mi-
ten suurimittaista ja kannattavaa ko-
neellista kullankaivua alueella edelleen
harjoitetaan. Tuskin hän lapiota itse
käyttää, vaan on venäläisittäin tyypil-
lisen jättimäisen kullankaivufirman
omistaja. Humaani sellainen.

Vertailukohtana tulee mieleen Lapin
lääninhallituksen kanssa yhteistyötä
tehnyt Tšukotkan maaherra, öljymil-
jardööri Roman Abramovitš. Hän toi-
miessaan naapurialueen Tšukotkan
kuvernöörinä 2000–2008 rakenteli

omalla rahallaan kouluja, lastentarho-
ja, uimahalleja ja muuta, jota rutiköy-
hän alueen budjetilla ei olisi kyetty ra-
kentamaan. Abramovitš oli myös Ko-
lyman Basanskille esikuvana. Venäjäl-
lä rikkaudet halutaan näyttää ulospäin
ja siihen liittyy rikkauksien jakaminen
hyväntekeväisyyteen ja julkisiin palve-
luihin.

Kirjansa toisessa kohdassa Kontti-
nen kertoo ränsistyneen kylän asukis-
ta, joka kauhakuormaajan, puskutrak-
torin ja huuhdontalaitteen avulla tie-
naa hyvin kullankaivusta kesäisin.
Konttisen mukaan kylä muutenkin
herää keväällä eloon, kun sinne saapuu
satoja kultayhtiöiden palkollisia muu-
alta Venäjältä, Ukrainasta, Moldovas-
ta ja Uzbekistanista. He raatavat lumet-
toman puolen vuoden ajan kaksitois-
tatuntisia päiviä, aivan niin kuin van-
git gulagissa. Palkka on lyhyellä kaivu-
kaudella kuitenkin erinomaisen hyvä,
jolla muun ajan vuodesta elää ruhti-
naallisesti.

Magadan on ollut hyvin aktiivinen
pyrkimyksissä sallia Venäjällä yksityis-
henkilöiden kullankaivu. Siellä on ryh-
dytty järjestämään myös kullanhuuh-
dontakilpailuja ja muita kullankaivu-
tapahtumia Lapin tapaan. Kertoman-
sa mukaan edellä kertomani heidän
käyntinsä Tankavaaran kisoissa antoi
idean omista huuhdontakisoista. Edel-
lä mainittu kullankaivaja Basanski on
merkittävä sponsori Magadanin yleis-
venäläisissä kullanhuuhdontakisoissa,
mikä mahdollisti jopa 15 000 dollarin
palkinnon voittajalle, 10 000 dollaria
seuraavalle jne. Näitä olen tarkemmin
kuvannut tämän kirjoitussarjan toises-
sa artikkelissa ”Yksityishenkilöiden
kullankaivu Venäjällä”. Se löytyy
Kultahippu.fi-sivustoilta. 

Tsaroiittia Jakutiasta. Kuva: James St. John, Wikimedia Commons
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K
  – Olen havainnut, että kiviharras-

tajissa on monia, jotka keräävät myös
aiheeseen liittyviä filateelisia kohteita,
Tampereen kerhossakin. Totesin vuosi
sitten aihefilatelistien illassa Helsingissä
kertoessani kokoelmastani ”Kiviharras-
tus – huviksi ja hyödyksi”, että paikal-
la oli helsinkiläisen kivikerhon poruk-
kaa, Jussi Hartoma kertoo.

– Minuakin parempi keräilijä on
Sven-Erik Hjelt, proffa jonka varmaan
tunnet, Jussi sanoo. Hänellä on mm.
hieno kokoelma maanjäristyksistä. It-
selläni taas on ”Maa polt-
taa jalkojen alla”, pieni-
muotoinen sepustus tuli-
vuorenpurkauksista laava-
näyttein. Se oli esillä vuo-
si sitten.

– Ja ei ole syytä unoh-
taa Tampereen kivikerhon
perustajaa ja Tampereen
kivimuseon isää, Paavo
Korhosta, jonka mineraa-
liaiheinen postimerkkiko-
koelma on kivimuseossa
esillä. Hän oli filatelisti jo
ennen kiviä.

Näillä sanoilla Jussi
kannusti minua pistäyty-
mään elokuussa Helsingin
Kaapelitehtaalla, jossa hä-
nen Mainari-kokoelman-
sa oli esillä. Jussi ei itse
päässyt paikalle, ja hän
ehdotti, että voisin vaikka
kirjoittaa näyttelystä leh-
teen.

Koronakesän näyttelyitä

Sain Jussilta suositukset haastatella
samalla aihefilatelistien kansainvälistä
tuomaria, Jari Majanderia. Hän kertoi
filateliaharrastuksesta, kun istuimme
koronan takia Kaapelin aurinkoisella
terassilla.

Majanderin mukaan postimerkkien
käyttö vähenee länsimaissa, mutta Kii-
nassa ja Intiassa se kasvaa. Samoin pos-
timerkkiharrastuksen suosio kasvaa
kaukomaissa, varsinkin keskiluokan
parissa. Keräilyhinnat ovat kansainvä-
lisesti tästä syystä nousussa.

Jussin erikoistumisala, aihefilatelia,
on keräämisen rajaamista, Majander
selosti. Hän myös kehui Jussin Helsin-
gissä kokoelmastaan pitämää esitelmää.
Kuten kivissä, filateliasta löytää jokai-
selle kiinnostavia aloja.

Kaapelitehtaan laajat salit olivat
täynnä filatelistisia näyttelytauluja. Ih-
mettelin miten seuralla on rahaa näin
arvokkaaseen näyttelypaikkaan kuin
Kaapeli Helsingissä on. Majanderin
mukaan näytteilleasettajat maksavat
taulutilastaan vuokraa. Hieman sama

uvataidekohteet ovat Suo-
messa suosittuja. Näytte-
lyissä, gallerioissa, muse-
oissa ja vastaavissa paikois-
sa vieraillaan taiteilijajär-

jestöjen mukaan vuosittain viitisen
miljoonaa kertaa.

Minua tietysti kiinnostavat näytte-
lyt, joissa on kiviä tai ainakin geologi-

aan liittyviä teoksia. Ikävä kyllä vain
harvat taiteilijat käyttävät enää perin-
teisiä luonnonmateriaaleja kuten kiviä
ja arvometalleja. Siksi olen niistä pyr-
kinyt kirjoittamaan Mineraliaan.

Taiteilijoilla on jatkuvasti yllättäviä
näkökulmia kiviinkin. Niissä silmät
avautuvat ja mieli virkistyy. Vähem-
män minun tulee mietittyä, mitä taide

on. Jos teos vaikuttaa, niin kaipa se on
taidetta. Vallankin jos teos on sijoitet-
tu taiteen temppeliin, kuten gallerioi-
hin.

Keväällä korona katkaisi näyttelyt.
Vasta elokuussa taide-elämä lähti he-
räämään. Seuraavassa kerron muuta-
mista kivimaailmaa sivuavista näytte-
lyistä.

  Jussi Hartoman Mainari-kokoelma

Kaapelin filatelianäyttely jakautui moneen saliin. Kävijöitä oli koronan takia harvassa. Jussi Hartoman
tauluille oli varattu kolme laajaa kuvataulua.

Teksti ja kuvat Kari Kinnunen
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käytäntö siis näyttää olevan käytössä
kuin kivimessuilla.

Jussi Hartoma totesikin, että hänel-
lä olisi ollut työt vielä yhteen tauluun.

Jussi Hartoman aihefilatelinen kokoelma oli Mainari. Se rakentui 48:sta A4-kokoisesta taulusta. Tauluihinsa Jussi oli koonnut aihetta
käsitteleviä postimerkkejä. Kokoelma on osoitteesta: www.filatelisti.fi/kokoelmat/sfex-2020-kokoelmat/kategoria/avoin-filatelia

Mainari-kokoelman erikoisuutena tauluissa oli pieniä kivinäytteitä: malmeja ja jalokiviä. Kokonaisuus oli aiheeseen innostava.

  GTK:lle tuli kesällä taiteilija Kata-
riina Guthwertilta tiedustelu Suomen
kaoliineista. Kysymys lähetettiin mi-
nulle, eläkeläiselle, sillä Otaniemessä
muistettiin monet yhteistyöni taiteli-
joiden materiaalien kanssa.

Katariina Guthwert kertoi, että tai-
teilijat kutsuivat paikallista savea töis-
sään villisaveksi. Kotimaisen raaka-ai-
neen käyttö on taiteilijoille merkitse-
vää. Villisavi-termi jäi minulle mieleen.
Kiviharrastajathan ovat oikeastaan aina
olleet villikivien jäljillä.

Ikävä kyllä Guthwertille ei löytynyt
sopivaa paikkaa lapioida kotimaista
kaoliinia keramiikkatöihinsä. Edes ki-
viharrastajien tuntemissa paikoissa ka-
oliinia ei riittävästi esiintynyt.

Onneksi taiteilija sai kaivettua var-
sin läheltä, Keskuspuiston ojista taval-
lista punasavea eli villisavea. Hän muo-
toili siitä Italian muotokieleen sointu-
via töitä. Osan hän poltti. Harmaa savi
muuttui poltossa sitä punaisemmaksi
mitä korkeampi lämpötila oli. Toivo-
muslähde-näyttely oli esillä Galleria
Huudossa.

Polttamattomat teokset taiteilija
ajatteli viedä takaisin Keskuspuistoon.
Sateen ja talven kynsissä hajoavat teok-

  Katariina Guthwertin villisavi

Taiteilija Katariina Guthwert ja Keskuspuiston villisavesta muotoiltuja veistoksia. Etum-
mainen veistos on polttamatonta savea. Taustalla eri lämpötiloissa poltettuja teoksia.

Näyttelyvuokran takia hän karsi osan
pois. Jussilla on siis yhteensä 65 taulua
Mainari-kokoelmaa. Minusta jokainen
Jussi taulu on kuin kirjan sivu. Yhdes-

sä ne toimisivat vaikkapa kirjana. Tu-
levaisuudessa toivottavasti saamme
ihailla Jussin töitä paperi- tai e-kirja-
na!
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  Galleria Sinneen löysin
sattumalta, kun päiväkäve-
lyllä näin gallerian ikkunas-
ta pöydillä lautapelejä.
Luulin, että ne oli lapsille
tarkoitettu. Yllätys oli mel-
koinen, kun Afrikan täh-
teä muistuttava peli oli
nimeltään Lapin hippu.
Mutta peli vain ei ollut
Lapin kullankaivua ku-
vaava eikä myötämieli-
sesti tajuava.

Kyseessä oli näytte-
ly aktivismin sävyttä-
mästä saamelaistaiteesta. Peli ker-
toi kolonialistisesta Suomesta. Pelin
tarkoituksena on löytää Lapin hippu
ja viedä se turvaan Kirkkoniemeen! La-
pin vanhoja matkailujulisteitakin (ko-

set pääsevät palautumaan
luontoon. Tämän kierrä-
tyksen taiteilija ajatteli vi-
deoida uudeksi teokseksi
seuraavaan näyttelyynsä.

Aihepiiri sai jatkoa
Helsingin Designmuseos-
sa. Syksyn ajan siellä on
näyttely Soil Matters. Tai-
teilijat pohtivat töissään
maaperän saastumista ja
kulutustottumuksia. Pai-
kallinen savi on materiaa-
lina muutamissa töissä.
Guthwertin teokset ovat

  Lapin hippu -lautapeli
pioita) oli liimattu seinälle ja vii-
meistelty graffittien tyyliin maa-
lilla.

Taiteen poliittisista teemoista
on viime aikoina keskusteltu me-
diassa ja jopa päivälehdissä. Akti-
vismin esittäminen taiteen ympä-
ristöissä, eli artivismi, ei minun
mielestäni oikein toimi. Mielen-
osoitukset varmaan olisivat luonte-
vampi tie. Ainakin hippukullan va-
litseminen Lapin sorron symboliksi
osoittaa näkemyksen ja tiedon puu-
tetta.

Teoksen tekijöiksi mainittiin Häi-
riköt-päämaja ja Suohpanterror-työ-
ryhmä. Kummatkin ovat tekijöidensä
osalta nimettömiä.

minusta kuitenkin taitee-
na merkityksellisempiä,
sillä ne jättävät mieliku-
vitukselle laajemman
kentän. Liian suoraan
kantaaottavat teokset
ovat kuin pamfletti il-
man runoutta.

Katariina Guthwertin vil-
lisavisia teoksia. Muotokieli
vei ajatukset Italiaan, jossa
taiteilija oli asunut.

Lautapelissä on tarkoitus pelastaa Lapin hippu ja viedä
se turvaan Kirkkoniemeen.

Lapin matkailumainokset olivat saaneet uuden elämän päälle maa-
lattuine graffitteineen. Saamelaisaktivismille matkailu näyttää ole-
van yhtä tuomittavaa kuin kaivostoiminta. Tuntureita jäkälästä kal-
juiksi kaluavista poroista en nähnyt kuvia.

Lapin hippu -peli. Aktivismia ja saamelaistaidetta.
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  Helsingin Tuomiokirkon
kellaritiloihin rakennettu hol-
vimainen näyttelytila, Krypta,
sopi täydellisesti Bertel Gard-
bergin (1916–2007) hopea- ja
kivitöiden elämäntyönäyttelyl-
le. Vitriinejä oli tarpeeksi laa-
jaan hopeakorujen ja kiviveis-
tosten esillepanoon.

Monet kiviharrastajista
muistavat Kryptan Suomen
Gemmologisen Seuran 30 vuo-
den toiminnan juhlanäyttelyn
paikkana. Itsekin olin sinne
pystytetyssä tutkimuslaborato-
riossa tunnistamassa vierailijoil-
le jalokiviä. Paikka jäi elävästi
mieleen.

Bertel Gardberg valmistui
Helsingin kultaseppäkoulun
ensimmäiseltä kurssilta vuonna
1941. Hän toimi kultaseppänä,
yrittäjänä ja opettajana Suo-
messa, Tanskassa, Ranskassa ja
Irlannissa. Gardberg palkittiin
merkittävimmillä muotoilupal-
kinnoilla Suomen muotoilun

  Akateemikko Bertel Gardberg ja Irlannin rantakivet

Helsingin Tuomiokirkon kellaritilojen Krypta soveltui näyttelytilaksi myös korona-aikana. Turvavälit oli helppo säilyttää, vaikka vierailin
useamman kerran näyttelyssä.

Akateemikko Bertel Gardbergin Kiskon työhuoneen pöytä ja työkalut oli tuotu Kryptaan. Taustaku-
vana oli akateemikko Gardberg työpajassaan. Installaatio toimi ja kiinnosti yleisöä.
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kulta-aikana. 1982 hän sai akateemi-
kon arvon ansioistaan korumuotoilus-
sa. Hän oli sukua Pietarissa Fabergén
alihankkijana toimineelle Alexander
Gardbergille.

Gardberg oli perustamassa Irlantiin
60-luvulla uutta muotoilukeskusta.
Keskuksen pyrkimys oli elvyttää Irlan-
nin vanhoja käsityötaitoja. Hän sai
suostuteltua Tauno Parosen mukaansa
pitämään kursseja korukivien hionnas-
ta. Tuohon aikaan timanttien saanti

Eläinveistokset ovat mielenkiintoinen sekoitus Gardbergin
omia muotoja ja muistumia Pariisin museoiden arkeo-
logisista näyttelyistä.

Irlannin rantakivet tulivat Gardbergin korutuotantoon, kun
Rhodesian timanttien saanti estyi.

Rhodesiasta ehtyi ja korvaavia materi-
aaleja piti löytää. Gardberg ja Paronen
päättivät käyttää Irlannin kauniita ja
kovia rantakiviä koruissa ja koriste-esi-

Gardbergin koruakatemiassa Irlannissa keskityttiin
kelttiläiseen muotokieleen. Rantakivet tarjosivat rik-
kaan valikoiman värejä ja kuviointeja.

Irlannin rantakiviä. Pyöreä pallo hiekkakiveä. Porfyyriä ja savikiveä. Jalat hopeaa.

neissä. Gardberg toi vaimonsa ja las-
tensa kanssa parin vuoden pestin jäl-
keen Suomeen 500 kiloa rantakiviä.
Niissä hänelle riitti raaka-ainetta vuo-
siksi.

Gardberg suun-
nitteli koruja lisäk-
si teolliseen tuo-
tantoon mm. Ka-
levala Korulle,
Kultakeskukselle
ja Artekille. Tästä
hän kuitenkin vä-
hitellen luopui.
Viimeiset vuosi-
kymmenet hän
teki korujaan itse
alusta loppuun
Pohjan kunnassa,
vanhaan sotilas-
torppaan rakenta-

massaan työtilassa. Tästä
ajasta näyttelyssä oli valoku-
via ja kultasepän työpöytä
työkaluineen.

Kryptan näyttelyssä Ir-
lannin rantakivet ovat laa-
jasti esillä. Kiviä on huo-
mattavan vähän muotoiltu.
Gardberg on pyrkinyt löy-
tämään luonnonkiven kät-
kemän muodon ja on tuo-
nut sen esiin lopullisessa
teoksessa hopeaan yhdistet-
tynä. Vain loppuun saakka
viimeistelty jälki kelpasi
Gardbergille, siksi hän ha-
lusi tehdä itse mahdollisim-
man paljon korutöissään. 
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ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma.

6 § Hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen
päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suu-
ruudesta ja maksuajoista sekä hallituksen
jäsenille, toimihenkilöille ja toiminnan tar-
kastajalle mahdollisesti maksettavista
palkkioista sekä matkakulujen korvaus-
perusteista.

7 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

8 § Valitaan jäsenet hallituksen erovuorossa
olevien tilalle.

Erovuorossa ovat jäsenet Antti Kankainen,
Katariina Salin ja Jonas Mattila.

9 § Valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja hänelle
varahenkilö.

10 § Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut
ja tiedonannot julkaistaan.

11 § Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt
asiat.

12 § Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu
ja kultaseppämuotoilija, gemmologi
Tarmo Grönqvistin esitelmä:
“Moskovan Kremlin aarteet ja
Orlovin timantin tarina”.

HALLITUS

Tervetuloa!

Tampereen Kivikerhon sääntömääräinen syyskokous

Orlov-timantti
Venäjän keisaril-
lisessa valtikassa.
Kuva: Elkan
Wijnberg,
Wikimedia
Commons


