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1 LUONNONKIVI RAKENTAMISESSA

jo muinaisissa kulttuureissa ollut kiinteä kytkentä myös vallan 
käyttöön ja näyttöön. Meillä ns. länsimaissa omaksutun raken-
nuskulttuurin alkulähteet sijoittuvat Pohjois-Afrikkaan, lähinnä 
Egyptiin, ja Länsi-Aasiaan, joilla alueilla on löytöjen perusteella 
todettu harjoitetun järjestelmällistä ja ohjattua rakentamista 
ainakin 4000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Egyptin pyra-
midit, temppelit ja s�nksit ovat vieläkin säilyttäneet asemansa 
kivirakentamisen ylittämättömänä saavutuksena. Kiinnostuk-
semme ja ihmetyksemme kohdistuvat niihin menetelmiin, joilla 
valtavia kivikappaleita on käsitelty ja kuljetettu rakennuskohtei-
siin, ja siihen tietämykseen, jolla valtavien rakennushankkeiden 
suunnittelu on hallittu. Kiven louhinta. erityisesti graniitin lou-
hinta, muotoutui jo tuolloin Egyptissä järjestelmälliseksi louhos-
toiminnaksi.

 Kuva 1-1 Leijonaportti, Mykene, noin v. 1250 e.Kr.

Historiallinen luonnonkivi
Klassinen aika, Kreikka ja Rooma

Muinainen egyptiläinen rakennuskulttuuri tuotti kivirakentei-
sen pilari-palkkijärjestelmän, joka omaksuttiin aikojen kulues-
sa muissakin kehittyneissä kulttuureissa. Kreikkalaiset loivat 
antiikin aikana sisällön käsitteelle arkkitehtuuri ja muotoilivat 
jo rakennusperinteeseen kuuluneet jähmeät kivipilaristot ju-

1.1 Luonnonkivirakentamisen
historia

Muinaiset kivirakenteet

Mahdollisuutemme havainnoida ja tuntea menneiden aikojen 
kulttuuria ja ihmisoloa perustuu suurelta osin kiveen – koviin ja 
kestäviin kivisiin todistuskappaleisiin. Ihmisen jättämät merkit 
kiviin ja kallioihin, ihmisen muovaamat kivenkappaleet tar-
ve-esineistä ja taideteoksista suuriin rakennuskiviin sekä ikuisiksi 
tarkoitetut monumentit ja kokonaiset kaupungit tai niiden jään-
teet ovat useinkin ainoita viestejä ja todisteita historiastamme.

Etelä-Euroopan kiviluolien seinämiin 15 000...20 000 vuotta sit-
ten piirretyt kuvat kertovat meille muinaisen ihmisen kyvystä 
hahmottaa maailmankuvaansa. Samalla ne kertovat tuolloisen 
ihmisen kyvystä valita tarkoituksenmukainen suoja elämiselleen. 
Luola-asumukset maailman eri puolilla - luonnon muovaamat tai 
ihmisen rakentamat - ovat antaneet pysyvän ja kestävän suojan 
kuumalta tai kylmältä, luonnonvoimilta tai vihollisilta.

Luonnon muovaamien kiviluolien ohella rakennettiin suojia 
myös irtokivistä, nekin luonnon muovaamia kunnes ihminen 
oppi työstämään kiveä ja myöhemmin myös irrottamaan kiveä 
kallioista. Kiven muokkaamisessa on käytetty hyväksi myös 
luonnonelementtejä, tulta ja jäätymistä, joiden vaikutusta on 
edesautettu kivellä hakkaamalla. Menetelmät ovat säilyneet lä-
hes sellaisinaan käytössä meidän päiviimme asti. Metallien käyt-
töönotto ja työkalujen kehittäminen eri kulttuureissa mahdollisti 
monimuotoisemman kivirakentamisen.

Alusta lähtien on kivi merkinnyt ihmiselle jotain pysyvämpää 
kuin muu elollinen maailma. Vainajille rakennetut suojat sekä 
henkiseen elämään tai uskoihin liittyneet huomio- ja muisto-
merkit - pelosta tai kunnioituksesta pystytetyt - ovat kivestä 
tehtyinä säilyneet ajan, jonka pituudesta niiden pystyttäjillä ei 
ole voinut olla minkäänlaista käsitystä. Euroopan eri puolilta 
löydetyt suhteellisen vaatimattomat hautarakennelmat, kupu-
haudat, megaliittihaudat ja ns. dolmit, joista varhaisimpien iäksi 
on arvioitu 4000...5000 vuotta, ovat todennäköisesti pienten 
yhteisöjen ja yksityisten ihmisten rakentamia. Alkuperältään ja 
tarkoitukseltaan mystisempiä ovat suuret monoliitit ja kivikehät. 
joiden pystyttämiseen on selvästikin tarvittu laajemman yhtei-
sön ponnisteluja tai suuremman vallan tahdonilmaisua.

Kivestä rakentamisella, kuten rakentamisella yleensäkin, on 
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malaisiksi pylväiköiksi, joiden varaan - kuvaannollisesti - on 
koko ns. länsimainen kulttuurimme rakentunut. Kreikkalaiset 
rakennuskulttuurin merkittävimmät saavutukset, suurenmoiset 
temppelirakennukset, kehittyivät vähitellen puu- ja savitiilira-
kenteista lähes kokonaan kivirakenteisiksi taideluomuksiksi. 
Tyyliltään valmiita kivirakenteisia temppeleitä tiedetään olleen 
jo 7. vuosisadalla e. KR. Temppelien kivirakenteille oli ominaista 
hienosti tehdyt kiviliitokset ja kiinnitykset. Seinien kiviharkot ja 
pylväiden osat kiinnitettiin toisiinsa taidokkain metalliankkurein 
ilman laastia. Pylväiden ja palkkien tärkeiden osien rakenteellista 
toimintaa korostettiin erilaisin muodoin ja koristeaihein. Temp-
pelirakentamisen ohella kukoisti Kreikassa muukin julkinen 
rakentaminen. Taidokkaasti toteutetut kokonaan kivirakenteiset 
teatterit, urheilustadionit ja hallintorakennukset sekä julkiset 
katuaukiot ovat tästä tunnetuimpia esimerkkejä.

Rooman valtakunnan rakennustaiteella oli kivinen perusta. Se 
sai vaikutteensa muinaisesta Etelä-italian rakennusperinteestä, 
arkaaisesta etruskikulttuurin kivirakentamisesta ja suurkreikka-
laisten rakennuskulttuurista, joista molemmat viimeksi mainitut 
olivat maahanmuuttajien mukanaan tuomia. Rooman valtakun-
nan laajeneminen ja kehittyminen näkyivät luonnollisesti myös 
rakentamisessa. Ajanlaskumme alussa hallinnut keisari Augustus 
saattoikin todeta vastaanottaneensa tiilisen pääkaupungin mut-
ta jättävänsä sen jälkeensä marmorista hohtavana. Näinä aikoina 
luotiin perusta myös italialaisen marmorin tuotannolle ja maail-
manlaajuiselle käytölle. Omien kivilajiensa käytön ohella rooma-
laiset toivat rakennuskiviä laajan valtakunnan kaikista osista.

Huolimatta runsaasta ja moninaisesta luonnonkiven käytöstä 
ovat roomalaisen rakennuskulttuurin merkittävimmät saavutuk-
set syntyneet rakennustekniikan ja rakennesuunnittelun alueilla. 
Kivestä tehdyt ja muuratut kaaret ja holvit sekä valetut holvit 
ovat roomalaisten rakentajien kehittämiä. Julkisessa rakenta-
misessa roomalaiset ihailivat ja vaalivat uljaita pylväsrakenteita. 
Kaupunkikuvassa muodostuivat kuitenkin yhä merkittävämmik-
si kylpylöiden, teatterien, sirkusareenoiden ja erilaisten muisto-
merkkien kaari- ja holvirakenteet puhumattakaan laajemmalle 
valtakuntaan toteutetuista vesijohto-, tie- ja siltarakenteista.

Muu maailma

Suurin tuntemamme rakennelma on Kiinan muuri, jonka raken-
taminen aloitettiin 3. vuosisadalla eKr. Luonnonkivisen puo-
lustusrakenteen toteuttaminen kesti 1500-luvulle asti. Aasian 
vanhasta rakennus-kulttuurista kertovat meille myös Indonesian 
ja Intian taidokkaat kivitemppelit, joista varhaisimmat säilyneet 
ovat yli tuhat vuotta vanhoja.
Huolimatta siitä, että tunnemme Egyptin rakennus-kulttuurin 
hyvinkin laajasti, on muu varhainen Afrikan mantereen rakenta-
minen jäänyt tuntemattomaksi viime vuosikymmeniin asti. Suuri 
Zimbabwe on kivinen linnoitus, joka on Afrikan suurin kiviraken-

nelma pyramidienjälkeen. Linnoituksen rakentaminen aloitettiin 
1100-luvulla ja sitä asutti 1400-luvulla yli 10 000 ihmistä.
Inkojen vanhat kivirakennelmat Perussa, Etelä-Amerikan mante-
reella, ovat taidokkuudessaan hämmästyttäviä. Kivien käsittely 
ja liittäminen muurirakenteeksi ilman muurausta kertoo käden 
taitojen lisäksi merkittävästä luomiskyvystä. Mantereen pohjoi-
semmissa osissa ja Väli-Amerikan alueella vallinnut Maya-kult-
tuuri käytti kiveä omaperäisten temppelien rakentamiseen ja 
kuvanveistotaiteessa. Näiden ikivanhojen kulttuurien perinne on 
aistittavissa nykyisissäkin paikallisissa arkkitehtuuri-ilmaisuissa.

Tyylihistoriat

Länsimaisen rakennustaiteen dokumentoitu historia koostuu 
tyylikausista. Tyylien historiat ovat yhtä kuin kivirakentamisen 
historia. Luonnonkivellä on aina ollut merkittävin tai oleellinen 
asema Euroopan rakennustaiteessa. Vain Skandinavian ja Itä-Eu-
roopan metsävaltaisilla alueilla on puurakentaminen ollut alun 
perin vallitseva rakennustapa eikä kiven laajalle käytölle ole 
ollut luontaisia edellytyksiä. Täysin kivestä muuratut rakenteet 
väistyivät tiilimuurauksen yleistyessä, mutta luonnonkiviraken-
teet - varsinkin helposti työstettävistä hiekka- ja kalkkikivistä 
- ovat säilyttäneet asemansa itsenäisinä rakenteina tai verhous-
rakenteina pilareissa, seinämuureissa ja erityisesti julkisivuissa. 
Lattioiden päällysrakenteena on luonnonkivi eri kausina ollut 
vallitseva.

Luonnonkivi suomalaisessa
rakennushistoriassa

Esihistoriallinen aika

Käsityksemme maamme esihistoriallisten kausien elämästä ja 
ympäristöstä tukeutuu lähes yksinomaan maasta löydettyjen 
esineiden ja jäännösten antamaan tietoon ja mielikuviin. Ki-
vikauden ajan ihmisen rakennusluomuksista tiedämme hyvin 
vähän - kivi-paasin arkuksi verhottu, maahan kaivettu hauta on 
eräs todiste rakentamisen olemuksesta 4000...6000 vuotta sitten. 
Säilyneet haudat, jotka kivistä tehtyinä lienee tarkoitettukin 
pysyviksi viesteiksi, täydentävät kuvaa kivikauden ja pronssikau-
den kulttuureista. Tunnetuimpia pronssikauden muinaisjään-
nöksiä ovat rannikkoalueilla tavattavat hiidenkiukaat - kivistä 
kootut suurikokoiset hautamuistomerkit. Kiviröykkiöiden tar-
kempi tutkimus osoittaa, että ne ovat alun perin huolella tehtyjä 
kiviladelmia. muurimaisia rakenteita, jotka usein koostuvat sisäk-
käisistä kehistä. Asumusten, varustusten tai muiden rakenteiden 
jäänteitä on hyvin vähän säilynyt meidän päiviimme. Tiedämme, 
että pääasiallisena rakennusaineena on ollut puu erilaisissa 
luonnonmukaisissa muodoissaan sekä maa-ainekset turve ja 
savi. Rakennusten perustat ovat olleet kivistä tehtyjä.
Rautakauden aikaisista rakennuksista tunnemme ahvenanmaa-
laiset muinaistalot, alkuperältään skandinaaviset muinaistalot, 
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joiden ulkoseinien vahvistuksena on käytetty kivivallia. Myö-
hemmältä rautakaudelta ovat peräisin myös muinaislinnat. Näis-
sä kallio-linnoissa on varustuksen täydennyksenä käytetty muuri 
-ja vallirakenteita, joista osa on ollut korkeitakin maakivistä 
ladottuja muureja. Esihistoriallisen kauden loppupuolella, noin 
600...800 j.Kr, on Manner Suomen alueella jo omaksuttu tyypilli-
seksi muodostuva puurakennustekniikka, hirsisalvos.

Keskiaika

Maamme keskiaikaisesta rakennuskannasta ovat säilyneet vain 
monumentit - kivirakenteiset kirkot ja linnat, jotka kertovat 
rakennustaiteen ja -tekniikan edellytyksistä sekä yhteiskunnal-
lisen kehityksen piirteistä. Rakennuskannan pääosa on tuolloin 
koostunut hirsirakennuksista, joiden rakennustekniikka oli jo 
muotoutunut perinteeksi suurten havumetsien maassa. Puura-
kennusten yksinkertainen kansan-omainen rakennusperinne on 
tutkijoiden mielestä säilynyt samanluonteisena keskiajalta aina 
1600- ja 1700-luvuille asti. Kivirakennusten rakentamisessa on 
tarvittu ulkomailla tuotua tietämystä ja käden taitoa. Muuraa-
malla tehdyt kivirakennukset, etenkin luonnonkivestä tehdyt 
rakenteet, saivat kuitenkin omaperäisen olemuksen johtuen 
saatavilla olevasta kivimateriaalista. Käsittelemättömistä kiviloh-
kareista ja osaksi sileäksi lohkotuista kivistä tehdyt harmaakivira-
kenteet ovat suomalaista keskiajan rakennustaidetta. Vaikkakin 

1200-luvulla aloitettiin myös tulen valmistus ja tiilirakentaminen, 
oli luonnonkivellä lähes aina paikkansa rakennuksessa.

Kivikirkkojen ja linnojen rakentaminen on ollut monivaiheista 
läpi vuosisatojen kestävää uudis- ja korjausrakentamista. Lähes 
alkuperäisessä hahmossaan ovat säilyneet pienemmät harmaa-
kivikirkot, joista useimmat rakennettiin Turun seudulle. Varhai-
simmat kivikirkot sijaitsivat Ahvenanmaalla, ensimmäinen näistä 
oli Jomalan Pyhän Olavin kirkko, joka rakennettiin 1200-luvun 
jälkipuoliskolla. Tarvittava kiviaines kerättiin ja louhittiin raken-
nuspaikan lähistöltä, kivet työstettiin työmaalla.

Turun linnan ja Turun tuomiokirkon rakentaminen 1200-luvun 
lopulla merkitsivät varsinaisen kehityskauden alkamista raken-
nustekniikassa ja -taiteessa. Kahden suuren hankkeen toteut-
taminen toi maahamme lukuisia rakentamisen ammattialojen 
taitajia ja heidän maassaan ajankohtaiset näkemykset euroop-
palaisesta rakennustavasta.

Turun linnan varhaisissa rakennusvaiheissa käytettiin harmaa-
kivitekniikkaa. Visbystä tulleet muurimestarit, jotka olivat tot-
tuneet helposti muokattavan kalkkikiven käsittelyyn, ryhtyivät 
työstämään myös harmaakivestä säännöllisen muotoisia harkko-
ja. Tästä luovuttiin kuitenkin pian käsittelytavan ylenmääräisen 
työläyden vuoksi. Myöhemmissä vaiheissa muuraus yleistyi, 
edustavissa linnan osissa käytettiin myös kalkkikiveä.

Kuva 1-2. Hammarlandin kirkko Ahvenanmaalla, rakennettu 1200-luvun jälkipuo-
liskolla. Valokuva Suomen rakennustaiteen museo, K. Hakli.

Kuva 1-3. Hollolan kirkko, valmistunut noin v. 1480. Valokuva Suomen rakennustait-
een museo, I. Rácz.
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Kaikissa maamme keskiaikaisissa linnoissa on luonnonkivi ollut 
alun perin vallitseva rakennusmateriaali, joka myöhemmissä 
laajennus- ja korjausvaiheissa on saanut väistyä tiilimuurauksen 
tieltä. Olavinlinnan kaikki keskiaikaiset rakennusvaiheet toteu-
tettiin luonnonkivestä, tiiltä ei käytetty lainkaan rakenteissa eikä 
edes tulisijoissa. Keskiajalla rakennetut linnat olivat siinä määrin 
yksittäisiä hankkeita, joihin kuhunkin tuotettiin ammattityönte-
kijät pohjoismaista ja Euroopan mannermaalta, ettei yhtenäistä 
tyylillistä kehitys-linjaa ole näissä suurhankkeissa selvästi havait-
tavissa.

Keskiaikaisessa rakentamisessa on ilmeisesti vallinnut selvä 
arvojärjestys rakennusmateriaalien kesken. Harvinaisin ja ar-
vokkain on ollut kalkkikivi, jota on käytetty lähes yksinomaan 
koristerakenteissa. Seuraavaksi arvokkain on ollut tiili, jota kalliin 
hintansa vuoksi käytettiin ensivaiheissa pääasiallisesti pintaver-
houksissa ja holvauksissa. Lähes kaikkialta saatavissa oleva kova 
ja vaikeasti työstettävä luonnonkivi, harmaakivi, oli kuitenkin 
edullisin ja yleisimmin käytetty kivimateriaali. Perinteinen raken-
nusmateriaali puu oli luonnollisesti halvin ja tavallisin.

Uusiaika

Kustaa Vaasan ja hänen jälkeläistensä aikakausi valtakunnan 
hallitsijoina oli kaikkinaisen kehityksen ja muutoksen aikaa. Us-
konpuhdistuksen myötä kirkko menetti taloudellisen valtansa 
ja maallinen valtio-valta ryhtyi voimallisesti ohjaaman kehitystä. 
Muutokset heijastuivat myös rakentamiseen, kirkko me-netti 
merkityksensä tärkeimpänä rakennuttajana ja sijaan nousi valtio. 
Alkoi voimallinen linnoitusten ja puolustusjärjestelmien kunnos-
tus ja laajentaminen sekä kaupunkien rakentaminen.

Tämän kauden alkuajoilta on aikakirjoihin jäänyt eräiden merkit-
tävien rakentajien elämäntyö. Näistä Antonius Timmerman, hol-
lantilainen kivenhakkaaja, oli luonnonkivituotannon uranuur-
taja. Hän aloitti toimintansa maassamme johtamalla Perniössä 
kivenhakkaamoa, jossa jalostettiin kalkkikiveä Turun linnan 
rakentamiseen. Myöhemmin hän siirsi kivenhakkaa¬monsa, joka 
oli 1500-luvun lopulla valtakunnan suurin, louhoksen yhteyteen 
Kemiöön. Timmerman harjoitti myös kiven tuontia ja vientiä. 
Timmermanin kuoltua kivenhakkaamo jatkoi toimintaansa sak-
salaisen ammatinharjoittajan johdolla, kunnes se ilmeisesti raa-
ka-aineen ehtyessä lakkautettiin vuonna 1624.

Luonnonkiven käyttö rakentamisessa väheni tiilen tallessa 
pääasialliseksi kivirakennusmateriaaliksi. Yksityisessä rakenta-
misessa niin maaseudulla kuin kaupungeissakin oli puu yleisin 
rakennusaine. Yksittäisiä kartanolinnoja rakennettiin myös 
luonnonkivestä, ammattimiehinä käytettiin mm. Turun linnan 
rakentajia. Kaupunkien rakennuskulttuurissa ei esiintynyt vaati-
vampaa tai loisteliaampaa renessanssiajan ”palatsirakentamista”, 

koska valtakunnan varakkaampi aatelisto asui Tukholmassa. 
Näin ollen säilyi rakennustapa ja -laatu pääasiassa arkisena ja 
tarkoituksenmukaisena.

1700-luku

1700-luvun alkupuoli oli sotien ja miehityskausien jälkeen jäl-
leenrakentamisen aikaa Suomessa. Talouselämän ja kulttuurin 
kehitykselle antoi leimansa ns. hyödyn aikakausi, jonka mukaiset 
pyrkimykset näkyivät myös rakennustoimen ohjaamisessa ja 
kehittämisessä.

Suomen alueella oli merkittävin rakennushanke Viaporin linnoi-
tuksen rakentaminen Helsingin edustan saarille. Linnoituksen 
rakentaminen kesti runsaat 40 vuotta. Viaporin rakennuskanta 
koostuu puolustusrakennuksista ja talorakennuksista. Puolus-
tusrakennukset päätettiin toteuttaa graniitista, mistä johtuen 
- huolimatta yksinkertaisista rakennustavoista - kustannukset 
muodostuivat suuriksi. Graniitin lisäksi käytettiin kalkki- ja hiek-
kakiveä muuri- ja seinärakenteiden reunalistoissa.

Luonnonkivirakentamisen ja ennen kaikkea suoma-laisen luon-
nonkivituotannon kannalta oli Viaporin ohella merkittävintä 
Pietarin kaupungin ja sen linnoitusten rakentaminen. Kau-
pungin rakentamiseen käytettiin runsaasti luonnonkiveä, jota 
tuotettiin myös Vanhan Suomen alueelta. Ruskealassa aloitettiin 
marmorin louhinta ja jalostus vuonna 1767. Vuosisadan lopulla 
aloitettiin rapakiven louhinta Viipurin ympäristössä ja Virojoella 
Pyterlahden kylässä, josta myöhemmin tuotettiin jättiläismäinen 
monoliitti Pietariin Aleksanteri 1:n muistopatsaan jalustaksi sekä 
lisakin kirkon pylväät.

Tavanomaisessakin rakentamisessa sai luonnonkivi 1700-luvulla 
uuden merkityksen, kun kansaa houkuteltiin verohelpotuksin 
käyttämään luonnonkiveä asuinrakennusten ja karjasuojien 
rakentamisessa jotta puuta säästyisi kehittyvän teollisuuden 
tarpeisiin. Sittemmin kivinavetat yleistyivät nopeasti eri puolilla 
maata. Puun käytön rajoittaminen ulotettiin luonnollisesti myös 
julkiseen rakentamiseen. Vuonna 1776 annetun määräyksen mu-
kaan oli kaikki yleisin varoin toteutettavat julkiset rakennukset 
rakennettava kivestä. Määräystä ei noudatettu kovinkaan laa-
jasti, kuitenkin useita kivikirkkoja rakennettiin, myös harmaaki-
vikirkkoja, joiden suunnitelmat oli yleensä laadittu valtakunnan 
rakentamista johtavassa yli-intendentin virastossa.
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1800-luku

Suomalaisten saavuttama yhä suurempi hallinnollinen ja kult-
tuurinen itsenäisyys sekä teollisuuden ja sivistyksen kehitty-
minen kuvastuivat myös rakentamisessa varsinkin edettäessä 
kohti vuosisadan loppua. Vaikutteet ja opit saatiin Euroopan 
rakennustaiteesta osittain Pietarin tai Tukholman kautta suoda-
teltuina.

Vuosisadan alkuun ajoittuu kaksi toisiinsa liittyvää, rakennushis-
toriallisesti merkittävää hanketta. Turun akatemiatalon rakenta-
minen aloitettiin vuonna 1801, työ oli tuolloin yksi suurimmista 
ja arkkitehtonisesti kunnianhimoisimmista hankkeista maas-
samme. Akatemiatalon aulan ja juhlasalin massiivisten graniit-
tipilareiden tuottamiseksi perusti Nils Stenstam vuonna 1805 
ensimmäisen koneellisen kivijalostamon Turkuun Kakolanmäel-
le. Jalostamon toiminta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi perustajan 
kuoleman vuoksi.

Huolimatta tekniikan kehittymisestä, ei luonnonkivi saanut vielä 
vuosisadan alkupuolella mainittavampaa sijaa rakentamisessa. 
Tähän vaikutti myös vallitseva rakentamisen tyylisuunta, em-

pirearkkitehtuuri, jota C.L. Engelin omaksumana ja hänen joh-
dollaan toteutettiin uuden pääkaupungin keskustan valtaisassa 
rakennushankkeessa. Tyylin mukaan rakennusten julkisivujen 
tuli olla vaaleita ja pinnoiltaan hillittyjä - tähän eivät suomalai-
set rakennuskivet soveltuneet. Luonnonkiveä käytettiin toki 
uuden keskustan rakennusten jalustamuureissa ja myöhemmin 
rakennetuissa Nikolainkirkon (nykyisin tuomio-kirkko) portaissa. 
Rakennuskivet louhittiin ja muokattiin edelleen rakennuspai-
kalla tai sen läheisyydessä ensisijaisesti käsityönä. Turun Kako-
lanmäelle rakennettiin vuosisadan puolessavälissä vankilara-
kennus, jonka julkisivut ovat kokonaan säännölliseen muotoon 
työstettyä luonnonkiveä, kivet myös louhittiin rakennuspaikalta.
 
Vuosisadan puolivälin jälkeen voimistui kiinnostus luonnon-
kiven käyttämiseen rakennusmateriaalina. Luonnonkivivaroihin 
kohdistunut tutkimustyö ja tuotantotekniikan kehittäminen 
pohjustivat osaltaan myös vilkastuvaa arkkitehtuurikeskuste-
lua, jossa julistettiin irtautumista erilaisista jäljennöstyyleistä 
ja irrallisen koristelun runsaudesta sekä asetettiin tavoitteeksi 
materiaalien aitous ja uusi oman aikakauden arkkitehtuuri. Suo-
malaiset geologit, insinöörit ja arkkitehdit saivat vaikutteensa ja 

Kuva 1-5. Tampereen tuomiokirkko, arkkitehti Lars Sonck.
Valokuva Suomen rakennustaiteen museo, H. I�and.

Kuva 1-6. Pörssitalo, Helsinki, arkkitehti Lars Sonck. 
Valokuva Suomen rakennustaiteen museo, K. Hakli.
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tietonsa pääasiassa kollegoiltaan Ruotsista, jossa keskustelu ja 
kehitystyö oli käynnistynyt jo aiemmin. Maahamme perustettiin 
kiviyrityksiä, jotka omaksuivat uudet koneelliset tuotantotek-
niikat ja pystyivät tuottamaan rakennuskiveä eri muodoissaan 
nopeasti kotimaan tarpeisiin sekä kehittämään vientiä, joka 
tosin jo silloin käsitti pääasiassa raakakiveä. Kiviyritysten markki-
noinnissa olivat etusijalla viennin laajentaminen ja arkkitehtien 
rohkaiseminen kiven käyttämiseen.

Vuosikymmeniä vireillä säilynyt keskustelu uudesta arkkitehtuu-
rista johti tavoitteisiinsa uuden vuosisadan, 1900-luvun, kynnyk-
sellä. Ikään kuin teknisinä harjoitelmina kohta esiin nousevalle 
voimakkaalle luonnonkivi-ilmaisulle suunniteltiin ja rakennettiin 
vuosisadan viimeisinä vuosina Helsingissä ensimmäiset, osittain 
uusilla tekniikoilla toteutetut, kokonaan luonnonkiviset julki-
sivut. Näitä olivat Suomen Yhdyspankin talo ja Wasa Bank-talo 
sekä Nylands Nation-osakuntarakennus.
 

1900-luku

Päättyneen vuosisadan lopulla elettiin kansallisen heräämisen 
aikaa, johon liittyi, varsinkin taiteen eri aloilla, voimakas tarve 
omaksua kansainvälisiä vaikutteita ja eristyneestä asemasta huo-
limatta tuntea kuuluvansa kansojen joukkoon. Näiden kansallis-
ten ja kansainvälisten vaikuttimien sulautumana syntyi kansallis-
romanttinen tyyli, joka lyhytaikaisena mutta voimallisena leimasi 
vuosisadan alun arkkitehtuuria ja kuvataiteita. Tyylissä oli olen-
naista symboliikka, jonka ilmaisijaksi arkkitehtuurissa muotoutui 
luonnonkivi. Tapa, jolla luonnonkiveä rakennuksissa käytettiin 
oli tosin enemmänkin skotlantilaista ja amerikkalaista alkuperää 
kuin suomalaiskansallista. Kansallisen aatteen ilmapiirissä syn-
nytettiin lukuisa määrä monumentaalisia rakennushankkeita, 
joiden asema rakennuskulttuurissamme on verrattavissa varhai-
siin harmaakivikirkkoihin ja linnoihin. Suomalainen arkkitehtuuri 
nousi nyt myös ensimmäistä kertaa kansainväliseen tietouteen, 
kun Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 Geselliuksen, 
Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema Suomen paviljonki herätti 
laajaa huomiota.

Ensimmäisiä uutta kansallista tyyliä edustavia rakennuskohteita 
olivat Helsinkiin suunnitellut Vakuutusyhtiö Pohjolan rakennus, 
jonka julkisivut, portaikot ja sali-interiöörit olivat arkkitehtien 
Gesellius, Lindgren, Saarinen suunnittelemat, sekä Polyteknikko-
jen yh-distyksen talo, jonka suunnittelijoina olivat Valter Thome 
ja Karl Lindahl. Viime mainittu rakennus oli hallittu kokonais-
taideteos, jota arvostettiin tyylipuhtaana uuden arkkitehtuurin 
airuena.

Merkittävin luonnonkiviarkkitehtuurin luoja oli Lars Sonck, jonka 
pääteos Tampereen tuomiokirkko on kansallisen tyylisuunnan 
vaikuttavin luomus. Sonckin suunnittelemat lukuisat liikera-
kennukset ja kirkot myös kansallisromanttisen kauden jälkeen 
- kertovat erinomaisesta taidosta ja näkemyksestä luonnonkiven 
käsittelyssä.

Kansallisromanttisen arkkitehtuurin rinnalla eli myös alkuperäi-
nen ”art nouveaun”, pyrkimys kansainvälisempään, ajan henkeä 
ja kehitystä paremmin ilmaisevaan arkkitehtuuriin. Ammatti-
kunnan piirissä harjoitetun julkisen kritiikin ja julistuksen myötä 
saivat uudet rationaalisemmat ja hillitymmät piirteet sijaa myös 
monumentaalirakennuksissa. Eräänä esimerkkinä on Helsingin 
rautatieasema, josta Gesellius, Lindgren ja Saarinen tuottivat 
aiemmasta kilpailuehdotuksestaan poikkeavat, uutta muoto-
ajattelua ilmentävät suunnitelmat. Rautatieasema on edustava 
esimerkki materiaalien käsittelyn ja kivityön taidokkaasta hallit-
semisesta.

Kuva 1-4. Polyteknikkojen talo, Helsinki, arkkitehdit Karl Lindahl, Walter Thome. 
Valokuva Suomen rakennustaiteen museo, K. Hakli
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Siirryttäessä 1920-luvulle elettiin myös rakentami-sessa niukkuu-
den aikaa. Rakentamisessa muodostui ensisijaiseksi tehtäväksi 
asuntojen ja sosiaalisten kohteiden tuottaminen, joiden myötä 
arkkitehtuurissa omaksuttiin yhä pelkistetymmät ja hienovarai-
semmat ilmaisut. Esikuvana oli pohjoismainen klassismi, joka 
kuitenkin pian sai rinnalleen kansainvälisemmän ja radikaalim-
man funktionalismin. Klassismin hengen mukainen viimeisin 
ja suurin rakennus-hanke oli J.S. Sirenin suunnittelema Edus-
kuntatalo, jonka laajuudessaan ja vaativuudessaan ennennäke-
mättömät kivityöt ovat osoitus ehkä maamme parhaasta alan 
ammattitaidosta.

Suomalaiset suunnittelijat omaksuivat varhain uuden rationaa-
lisen arkkitehtuurin, funktionalismin. Alkuvaiheessaan pelkistä-
miseen, rakenteelliseen todenmukaisuuteen ja taloudellisuu-
teen pyrkivä muotoajattelu ei suonut paljon mahdollisuuksia 
luonnonkivirakenteiden käyttämiseen. Luonnonkiveä käytettiin 
pääasiassa sisäverhouksissa. Rakenteeltaan uutta ratkaisua 
edusti Helsinkiin 1930-luvulla rakennetun Bensowin liiketalon 
luonnonkivijulkisivu. Amerikasta omaksutun tekniikan mukai-
sesti ohuet, sileiksi hiotut kivilaatat, tässä kohteessa vuolukiveä, 
kiinnitettiin ulkoseinään ruostumattomin teräskiinnikkein.

1940-luvulla ja seuraavalla 50-luvulla sai sotien jälkeinen funk-
tionalismi suvaitsevamman ja herkemmän ilmiasun taloudelli-
sesta niukkuudesta huolimatta. Hienovaraisissa koristeluaiheissa 
saavutti suosion liuskekivi, jonka käyttö myös ympäristöraken-
teissa levisi laajalle.

Rakennustuotanto ja -teollisuus kasvoivat 1960-luvulta lähtien 
voimallisesti. Ympäristöämme muovaavat tavoitteet ja vai-
kutteet moninaistuivat ja sirpaloituivat. Rakentamisen kuvaa 
leimasi määrällisesti suuri ja ilmeeltään yhdenmukainen asun-
totuotanto. Muussa rakentamisessa sai materiaalien ja keinojen 
runsaudesta huolimatta tyylillisen valta-aseman anonyymi kan-
sainvälisyys. Luonnonkiveä käytettiin yleisimmin julkisissa raken-
nuksissa ja liikerakennuksissa. yleensä hillitysti ja taloudellisesti. 
Eräänä luonnonkivirakentamisen erityispiirteenä, tosin muodol-
taan ”käänteisenä”, on mainittava 1970-luvulla suuresti kasvanut 
luolarakentaminen.
 
1980-luvulla kasvoi luonnonkiven käyttö liikerakentamisen voi-
makkaan laajenemisen myötä. Rakentamisessa vallinneet liike-
taloudelliset pyrkimykset antoivat myös sijaa arkkitehtuurissa 
omaksutulle tyylien ja keinojen runsaudelle.

Kuva 1-7. Helsingin rautatiesema, arkkitehdit Gesellius, Lindgren, Saarinen. Valokuva Suomen rakennustaiteen museo, H. Havas.
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Viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana on rakennus-
tekniikoiden kehittyessä ja rakentamisen teollistuessa myös 
luonnonkivirakenteissa omaksuttu uudet vaatimukset. Julkisi-
vurakenteissa on luonnonkivestä tullut ohut verhousrakenne, 
jonka tuotekehittelyssä on pääpaino ollut kivipinnan ohentami-
sen rinnalla kiven kiinnitystekniikoiden suunnittelussa. Yleisenä 
kehityspiirteenä on myös ollut kivikappaleiden, -laattojen, yhä 
suurempi mittatarkkuus ja hyvin pitkälle viety koneellistaminen 
jalosteiden tuotannossa. Pyrkimykset yhä kattavampaan ra-
kennusosien esivalmistukseen ja tuotannon edullisuuteen ovat 
tuoneet markkinoille jopa kivituotteita, joissa luonnonkiveä on 
tuskin pintaa syvemmältä.

Luonnonkivi kuuluu edelleen suomalaisen rakentamisen ja 
arkkitehtuurin omimpaan materiaalivalikoimaan ja ilmaisuun. 
Luonnonkiviarkkitehtuurissa on yleisesti leimaa-antavana piir-
teenä pyrkimys aitouteen ja selkeyteen. Ratkaisut ilmentävät 
luonnonkiven kestävyyttä ja ajattomuutta - kiven viestiä.
 
 

Kuva 1-8. Bensowin talo, Helsinki, arkkitehti Uno Ullberg.
Valokuva Suomen rakennustaiteen museo.
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1.2 Luonnonkivi suomalaisessa
nykyarkkitehtuurissa

Tämän vuosisadan alussa luonnonkivi sai oleellisen merkityk-
sen maamme rakennustaiteessa. Kivi rakennusmateriaalina sai 
myyttisen suomalaiskansallisen arvon ja sellaisena sen nähtiin 
heijastavan voimistunutta kansallisaatetta. Tuolloin syntyneen 
korkeatasoisen arkkitehtuurin saavuttama asema on omiaan 
vieläkin ylläpitämään luonnonkiven symbolista kansallista ar-
voa. Tämän päivän uusi rakennettu ympäristö on monisärmäistä 
ja monivivahteista. Yh-denmukaista tai leimaa antavaa tyylillistä 
tavoitetta on vaikea nähdä. Nykyrakentamisessa ovat tunnetusti 
tekniset ja taloudelliset perusteet laajalti suunnitteluratkaisuja 
ohjaavia. Materiaalien käytöllä on keskeinen merkitys rakennut-
tajan ja suunnittelijan tahdon ja mielikuvien ilmaisussa.

Käsikirjan laatijat pyysivät useita maamme nykyarkkitehtuurin 
tekijöitä kertomaan mitä luonnonkivi heille merkitsee, mikä on 
luonnonkiven rooli arkkitehtonisessa ilmaisussa, mitä luonnon-
kivi on.

 
Luonnon kivi - saako sitä yleensä käyttää vai haluaako luonto 
pitää omansa? Moottoritien raivausta katsellessa tajuaa ettei 
sitä ainakaan noin saa käyttää. Huittisten hirvenpään tekijältä ei 
tätä mahdollisuutta haluaisi kuitenkaan kieltää, eikä myöskään 
Kauppatorin kiveäjältä. Pyhittääkö tarkoitus keinot? Pyhittää. 
Akropoliilla kivi on arvoisessaan tehtävässä eikä vasta pestyä 
Eduskuntataloakaan voisi kuvitella rapattuna, vaikka J. S. Siren 
vielä kilpailuehdotuksessaan niin esitti.
Kaupallinen rakentaminen kiiltävissä liikekeskuksissaan on 
profanoinut monet aikaisemmin arvokkaiksi koetut materiaalit, 
luonnonkivenkin ”mikkään ei oo mittään”. Kuitenkin kivikirkkoja 
rakennettiin samaan aikaan kivinavettojen ja -aittojen kanssa, 
kaikkia kaunein tuloksin. Jospa onnistuminen ei riipukaan mate-
riaalista vaan käyttötavasta?

Ola Laiho
Arkkitehti, SAFA
 

Tasavallan presidentin virka-asunnossa, Mäntyniemessä, on käytetty suomalaisia 
luonnonkiviä varsin omaperäisesti ja monipuolisesti. Kivitöiden vaativuustaso on 
erittäin korkea. Vuonna 1993 valmistuneen kohteen suunnittelijat ovat arkkitehdit 
Raili ja Reima Pietilä. Kastemalja, Turun tuomikirkko, Ola Laiho.
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Kivi luonnossa ja käsiteltynä

Suomen maaperässä on näkyvillä maapallon vanhimpiin kuu-
luvaa kerrostumaa, mannerlaatan pintaa. Näitä kalliopintoja ja 
irtolohkareita ovat jääkaudet muotoilleet aikojen kuluessa. Juuri 
luonnontilassa kivi onkin kauneimmillaan: on suuri houkutus 
tarttua kiviin, joita silmä löytää. Luonnonkiven muoto on sopiva 
ja hyvän tuntuinen käteen. Usein myös taiteilijat yrittävät tavoit-
taa samantapaista vaikutusta veistoksiinsa jäljittelemällä luon-
non muotoja tai jäljittelemällä teoksiinsa ajan patinaa. Luonnon 
kanssa on kuitenkin turha yrittää kilpailla herkkyydessä. Jo kalli-
opintojen ja irtokivien aikaperspektiivi on ihmiselle valtava.

Kiven pinnan alla on kuitenkin myös sen sisässä piilevä kauneus. 
Tämän sisäisen kauneuden ihminen on oppinut paljastamaan 
jo tuhansia vuosia sitten. Teoksia on muotoiltu seuraamalla 
luonnon työstämistapoja, hiomalla kiveä toisen kiven ja veden 
avulla. Joskus on hioutumista luultavasti nopeutettu laittamalla 
hiekkaa hiomakiven ja hiottavan kiven väliin.

Samoin periaattein tapahtui myös luonnon suuri muotoilu: jää-
massojen alla painon vaikutuksesta alkoi lämpö nousta, jään alle 
kerääntyi vettä ja jää alkoi liikkua, irtokivet hioivat kallion pintaa 
ja hioutuivat itsekin. syntyi hiekkaa, joka jäämassan painosta 
omalta osaltaan sileytti kallioiden pinnat ia pyöristi irtolohka-
reet. 

Omassa pienoismittakaavassaan ihmiskäsi toimii kuten jäämas-
sakin painona kiveä työstäessä. Käden spontaani liike antaa 
hiomakivelle kulkureitin, mutta hiomakivi antaa hiottavalle teok-
selle kivelle ominaisen muodon. Näin syntyy ikään kuin luon-
nonmuotoja ihmiskäden kautta.

Tänä päivänä kiveä hyödynnetään materiaalina monilla tavoin. 
Sisäisen kauneutensa vuoksi kiveä on alettu myös käyttää yhä 
enemmän kiillotettuna ja yhä useammin myös sen ominais-
laadulle sopimattomissa paikoissa. Vaikuttaa kuitenkin usein 

siltä, että kivirakentamisessa olisi unohdettu kiven luonnolliset 
ominaisuudet. Katujen rakentamisessa kivi on tarkoituksenmu-
kaista, sillä kuluessaan kivet kaunistuvat. Katukivet voi aina käyt-
tää myös uudelleen, ja laatatkin ovat hiomisen jälkeen uuden 
veroisia. Kiven ominaisuuksiin perehtynyt rakentaja ei erehdy 
käyttämään teräviä kulmia, sillä kivi on varsin heikko ja hauras 
materiaali alle 45° kulmissa. Sen sijaan suora kulma ja ns. laiska 
kulma ovat kivessä tavattoman vahvoja ja kolhimista kestäviä. 
Kiven käsittelyn ammattilainen tietää myös, että laatoitettujen 
portaiden askelmien reunoissa ja kaiteiden päädyissä ja niiden 
päällä tulee käyttää umpikiveä. Kapeita kiiloja tulee myös vält-
tää, ne voi aina korvata muotoilemalla viereisen laatan niin, ettei 
kiilaa tarvita. Suurien seinälaattojen käyristyminen estetään 
perinteisesti siten, että kivi käsitellään sekä etu- että takapinnal-
taan samalla tavoin.

Maamme kallioperästä löytyy maailman parhaita kivilaatuja. Sen 
vuoksi myös kiven käyttäjän tulee suhtautua materiaaliinsa kun-
nioittavasti ja opetella tuntemaan sen ominaisuudet.

Pisaroita ja sirpaleita
Tuomo Siitonen
Arkkitehti SAFA
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Kun piti löytää jotakin pehmeää ja kosketeltavaa valittiin Joen-
suun kirjaston lastenosastolle kivi. Kauko Kortelainen Juuasta 
veisti ”Pisaran” mustasta diabaasista. (1)

Pehmeys
Marmori toistaa naisen ihon kuulautta tai laskostuu tunikaksi an-
tiikin veistoksissa. Jalka erottaa kalkkikiven graniitista askeleen 
alla. Kivi ei ole kuollut. Se elää monella tavalla.

Kiven pinta on pehmeämpi hionnan jälkeen. Kuten puukin se 
tulee kuivattaa ennen käyttöä. Kapillaari-ilmiö tuo pintaan aine-
osat, jotka muodostavat kuoren. Sir Christopher Wren ei hyväk-
synyt St. Pauliin yhtäkään kiveä, jota ei oltu kuivattu vähintään 
kolme vuotta.

Valo
Jokaisella kivellä on sisäinen, rakeinen geometriansa. Kivi mur-
tuu omien lakiensa mukaan.

Kiven pinta taittaa valoa eri tavoin. Hiotun marmorin pinta on 
omavaloinen. Se hohtaa himmeästi myös varjossa ja loistaa peh-
meää sinistä valoa. Hakatun graniitin ankara pinta muodostaa 
itsessään varjoja. Vaalean kiviaineksen pinnan oma tekstuuri luo 
tumman sävynsä. Vivahteikkaampaa taustaa täyteläiselle väriko-
konaisuudelle tuskin löytyy kuin on vuolukiven harmaus?

Lämpö
Kivi syntyi kuumuudessa. Kivi varastoi lämpöä ja säteilee sitä pit-
kään. Veden hiomassa kalliossa viipyy kesäyössä päivän lämpö. 

Palava puu siirtää hehkunsa kiukaan kiviin.
 
Aika
Kivi on tiivistynyttä aikaa. Uutta kiveä muodostuu hitaasti suu-
ressa geologisessa kierrossa. Kiven käyttäminen merkitsee pe-
ruuttamatonta puuttumista luonnonvaroihin.

Arkeeinen mannerlaatta muodostui yli kolme tuhatta miljoonaa 
vuotta sitten. Kun se repeili ja lopulta halkesi alkoi tapahtuma-
ketju, jossa tulikuumat kiviainekset ja liuokset muokkasivat Suo-
men kallioperää.

Luonnonkivi on tallentanut historiaa ja kertoo siitä. Kiven ku-
luminen ja patina liittävät arkkitehtuuriin ajan. Askelmat ovat 
hioutuneet kuopalle Engelin porrashuoneissa. Luodinjäljet Pit-
känsillan kyljessä kuluvat vähitellen. Happaman ilman syövyttä-
mät patsaat varoittavat uudesta vaarasta.

Luonnonkivi huokuu metafyysistä voimaa keskiajan Olavi-kul-
tin pyhiinvaeltajien pohjoisessa määränpäässä, Trondheimissä. 
Tuomiokirkkotyömaahan liittyvälle kivikeskukselle suunnitel-
tiin siellä toimitiloja puisen, palaneen piharakennuksen tilalle. 
Tavoittelin arkkitehtikilpailussa keskiaikaisen piispanasunnon 
kiviarkkitehtuuriin verrattavaa, mutta nykytekniikalla saavutetta-
vaa kiven käsittelytapaa (2).
Trondheimin ja Oslon välisen tien korkeinta kohtaa ympäröivät 
liuskekivikalliot. Ne ovat kuin ihmiskäden veistämiä ja koneen 
silottamia mutta luonnonvoimien murskaamia. Miten tällä ta-
voin tai kivenjalostuksessa syntyvää marginaalikiveä voitaisiin 

1) Kauko Kortelainen: Pisara (1986), Joensuun Kaupunginkirjasto

2) Tuomo Siitonen: Erkebispegården, arkkitehtikilpailu 1992,
nimim. “RE-CREO”, jaettu 1. palkinto
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Espoon kulttuurikeskus 1989, Espoo, arkkitehti Arto Sipinen

Suomen kansallisooppera, 1993, Helsinki, Arkkitehtitoimisto Hyvämäki - Karhunen 
- Parkkinen

järkevästi käyttää teollisesti?

Ehdotus perustui ajatukseen, jossa jännitettyjen lankojen väliin 
voitaisiin latoa erimuotoisia kiviliuskeita. Välit täytettäisiin hie-
kalla joka valutetaan pois betonikuoren kovetuttua. Valmis pinta 
eläisi valossa kuten luonnonkivi on tehnyt kautta aikojen.
 

Arto Sipinen
Arkkitehti SAFA

Julkiset rakennukset ovat perinteisesti näyttäneet suunnan 
aikansa arkkitehtuurista. Ne ovat usein kooltaan, mutta ennen 
muuta laadultaan omassa luokassaan. Parhaimmillaan julkinen 
rakennus jää oman aikansa pysyväksi symboliksi.

Pyrkiessäni julkisen rakennuksen suunnittelussa laadullisesti 
kestävään lopputulokseen huomaan nyt lähes aina käyttäneeni 
toteutukseen luonnonkiveä, mielellään paikkakunnan omaa 
kiveä, jos se on ollut mahdollista. Se on minulle sydämenajatus.

Ensimmäisessä, vuonna 1970 valmistuneessa Imatran kaupun-
gintalossa toteutin valtuuston istuntosalin erillisenä kuutiona 
rakennuksen sisälle Imatran harmaasta graniitista.

Viimeisimmässä, viime vuonna valmistuneessa, Mäntsälän kun-
nantalossa Mäntsälän punaloimuinen graniitti kiiltää sisääntu-
loaulan lattiassa.

Keinotekoisiin materiaaleihin verrattuna luonnonkivi rakennuk-
sissa on aito ja kestävä. Kivi on myös valmiissa rakennuksessa 
hoito- ja huoltovapaa.

Laman hellittäessä on helppo ennustaa rakentamisen jatkuvan 
entistä nopeampana, yhä pienemmin suunnittelu- ja materi-
aalipanoksin. Nopeus nähdään valttina, ei laatu. Rakennusten 
korjauskustannukset odottavat jo nurkan takana, mutta raken-
nusvaiheessa ajatellaan vain toteutuksen hintaa.

Juuri nyt, hiljaisen rakentamisen aikana, olisi kuitenkin oikea het-
ki opetella laadullisesti kestävän lopputuloksen suunnittelu.

Suunnittelu on yksi työn pienimmistä kustannuksista, mutta se 
ratkaisee rakennuksen tulevaisuuden, tuleeko siitä miljööseen 
istuva ”ikuinen” rakennus vai ei.
 

 Eero Hyvämäki
Arkkitehti SAFA
 
Luonnonkiveä käyttämällä saavutan sen, mikä useimmilla tämän 
päivän materiaaleilla jää turhaksi tavoitteeksi, eheyden ja koko-
naisuuden tunnun. Tämän päivän rakennetun ympäristön pa-
lapeleissä luonnonkivipinta edustaa pitkäjänteisyyttä, historian 
jatkuvuutta ja luonnonläheisyyttä.

Luonnonmateriaalina kivi on aina ilmeeltään elävä ja mielen-
kiintoinen sekä voi muodostua merkittäväksi paikalliseksi ym-
päristötekijäksi, onhan se niitä harvoja materiaaleja, jotka ovat 
käytettävissä sukupolvesta toiseen. Korkeasta hankintahinnasta 
huolimatta kiven kestävyys ja rakennustekninen ongelmatto-
muus tekee siitä todellisuudessa taloudellisen vaihtoehdon 
useimpiin kohteisiin, joissa käyttöikä muodostuu pitkäksi.
 
Erään projektin geologiaa
Mikko Heikkinen
Arkkitehti SAFA
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‘I like common materials, whatever is to hand, but especially stones. 
I like the idea that stones are what the world is made of.”
Richard Long

Forte dei Marmi, nousemme kapeaa tietä ylös Carraran vuorille.

Alberton puhe käy katkeamatta, eikä syyttä, sillä hän yrittää 
myydä meille puolen miljoonan dollarin edestä brasilialaista 
graniittia. Aluksi tietä reunustaa kiviliikkeiden myymälät, kaikkea 
mahdollista marmorista on saatavilla, hautakivistä milonvenuk-
seen. Sitten tulevat ensimmäiset louhokset. Pienimmät niistä 
ovat vain muutamien aarien laajuisia, mutta tontin syvyys on 
pohjaton: päätähuimaavia kaivoskuiluja, jotka näyttävät ulottu-
van maan keskipisteeseen.

Tie päättyy yhdelle suurimmista louhoksista. Ihmisen tekemän ja 
koskemattoman luonnon välinen kontrasti ei voisi olla dramaat-
tisempi. Vuorta peittävä iho on kuin terävällä veitsellä viilletty 
pois, leikkauspinta on hohtavaa marmoria ja täysin sileä, vain eri 
louhintakerrosten saumat näkyvät täsmällisenä ruudukkona. Nyt 
on pakko uskoa, että edessä oleva valtava vuori on kokonaan 
tätä jaloa ainetta. Koska vertailukohtia ei ole, mittakaavantaju 
häviää, onko lohko kymmenen vai sadan neliömetrin laajuinen. 
Seinämä saa rakennuksen hahmon, yhtäkkiä se muistuttaa Niilin 
rantakallioihin hakattuja temppeleitä. Rinteen valkeus sokaisee 
ja hienoa marmoripölyä leijuu kaikkialla.

Laskeudumme alas kaupunkiin. Alberton edellisenä iltana tar-
joama ylenpalttinen kestitys palautuu mieleen, juottokaritsaa 
abbacchio ja keltajuovamulloja Ligurian tapaan. Mutta miten 
kertoa, ettei kaupoista nyt tule mitään, hänen graniittinsa on 
väärästä vuoresta.

Kivilouhos oli rakennettu kivestä, kirkko oli rakennettu kivestä. Ra-
kentajina luonto ja menneisyyden ihmiset. Mutta ihminen aukaisi 
luonnon rakennelman, ja luonto valtasi vähitellen ihmisten kirkon. 
Kun aika kului. Missä oikeastaan oli näiden aineen järjestämistapo-
jen välinen raja?

Välähdyksenä näin geologian maailmankatsomuksen, näkemyk-
senä joka ulottui kauas ohi minkään teknokraattis-ammatillisen. 
Valtaisana virtana energioita ja materiaaleja, jotka ajoittain kohta-
sivat kiteytyneinä struktuureina, vuorena, kirkkona, lyhyen hetken, 
hengähdyksen verran, aamusumuna ikuisesti virtaavan joen yllä.
Per Kirkeby ”Cézannesta”

United Tile & Marble, puolen tunnin ajomatkan päässä Washing-
tonin muistomerkistä - ja Vietnamin, mutta se olisikin jo oma 
tarinansa. Varastohallissa on näytteillä lähes kaikki se mitä tämän 
ohuen maankuoren alla vellova sula magma on vuosimiljoonien 
kuluessa kiveksi jäähtyneenä ja puristuneena saanut aikaan. 
Jokainen seinäkokoisesta hiotusta kalkkilevystä kävisi sellaise-
naan freskosta. Kivistä aistii niiden valtavan painon ja yhtäkkiä 
kiillotettu pinta voi peilata aineettoman kevyenä. Joidenkin le-
vyjen kiteet muodostavat tasarakeista gra�ikkaa, toisista löytyy 
luonnon mikro- ja makrokosmokset: kivivirtoja, alppijäätiköitä, 
avaruussumuja, väliin henkeäsalpaavia syvyysvaikutelmia._ Ja 
yksi levyistä on se brasilialainen syvän vihreä, jonka sammalei-
seen kuusimetsään Rudolf Koivun Matti ja Liisa katoavat.

Mutta miten tämän näkymän saa siirrettyä rakennuksen seinään, 
miten julkisivusta saa leikatun vuoren, halkaistun kallion?
Simo Paavilainen
Arkkitehti SAFA
 
Luonnonkivi ei ole minulle läheinen materiaali. Se tuntuu liian 

Suomen Washingtonin lähetystörakennus, luonnos arkkitehdit M. Heikkinen ja M. Komonen
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komealta, kalliilta ja lopulliselta. Kivi on uusiutumaton luonnon-
vara. Sen rikkominen tuntuu pahalta ja peruuttamattomalta.

Mieluiten katselen kiviä ja kallioita merellä ja rannoilla. Vesi kir-
kastaa kiven värit. Meren pinnan horisontaali alleviivaa kallion 
muodot. Ihmisen rakennelmista miellyttävimpinä muistuvat sa-
volaisten kiviaidat - jäkälän ja sammalten peittämät kiviladelmat.

Onnistuneesti luonnonkiveä on käytetty kansallisromantiikan 
rakennuksissa - kansallismuseosta Helsingin rautatieasemaan.
Niissä kivet saavat esiintyä lohkareina, säilyttää painonsa ja lä-
hellä luontoa olevan muotonsa.

Kivi merkitsee pysyvyyttä. Luontevimmalta se tuntuu lattia- ja 
sokkelimateriaalina tai katujen ja torien päällysteenä. Se muo-
dostaa perustan, jolta kaikki muu nousee.

Luonnonkiveä ei pitäisi sahata ohuiksi levyiksi. Sitä ei pidä alen-
taa ”mineriitiksi”. Kiveltä odotetaan painoa ja pysyvyyttä. Jos 
seinälevy murtuu yhdestä potkaisusta, kivi on osallistunut pe-
tokseen - se on menettänyt uskottavuutensa.

Luonnonkivi - arkkitehtuurin alkuaine
Rainer Mahlamäki
Arkkitehti SAFA

Luonnonkiveen liittyy voimakkaita tunteenomaisia arvoja, 
ehkä enemmän kuin mihinkään muuhun rakentamisessa käy-
tettävään materiaaliin. Myyttiset kivipaadet Englannin Stone-
hengessä, mahtavat Egyptin pyramidit tai antiikin temppelit ja 
am�t - nämä pari esimerkkiä kertovat olennaisen luonnonkiven 
olemuksesta rakennusaineena; luonnonkivi on rakennuskult-
tuurin historiaa. Oman maamme kansallisromantiikan aarteet, 
sellaiset kuten Lars Sonckin piirtämä Tampereen Tuomiokirkko 
tai Geselius-Lindgren-Saarisen piirtämä Kansallismuseo olivat 
arkkitehtuurin vastauksia ja kannanottoja kansallisten pyrkimys-
ten puolesta. Näissä kansallisromantiikan merkkitöissä kivi on se 
väline, jonka avulla arkkitehdit puhuivat. Kivi on saanut ilmaisu-
voimaisen, puhuttelevaksi jalostetun muodon.

Millaista kulttuurin tilaajatahtoa tämän päivän materiaalit ku-
vastavat? Nopeutta, kertakäyttöisyyttä, kulutusta. Tekniset inno-
vaatiot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet siirtyvät aina myös 
arkkitehtuurin keinovalikoimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mate-
riaalit sitoutuvat aina tiettyyn aikaan, ajan pyrkimysten mahdol-
listajina. Luonnonkivi ei ole modernismin rakennusaine. Funkti-
onalismin synty ja sen jälkeinen aika ovat teräsbetonin historiaa, 
tämä lähes satavuotinen liitto ei näytä loppumisen merkkejä. 
Arkkitehtuuri pyrkii yhä kevyempään, yhä sirompaan ilmaisuun. 
Ovatko seuraavana vuorossa uudet metallit, muovi- tai hiilihyd-

raattiyhdisteet? Luonnonkiven asema keskeisenä arkkitehtuurin 
rakennusaineena on historiaa.

Arkkitehtuurin historiassa 1800-luku oli kertaustyylien aikaa. 
Luonnon-kiviharkko oli rakennusten rakenteellinen elementti. 
Kiven rinnalle uusilla materiaaleilla, ennen kaikkea raudalla 
otettiin jo hyvin kehittynei-tä askelin. Rauta yhdistettynä lasiin 
synnytti teknisessä mielessä sellaisia hätkähdyttäviä ratkaisuja 
kuten Lontoon 1851 maailmannäyt-telyn Kristallipalatsi. Sen 
toteutustapa perustui esivalmistettujen ja myöhemmin helpon 
purkamisen mahdollistavien rakennusosien käyt-töön. Tätä 
jälkimmäistä mahdollisuutta ei koskaan käytetty hyväksi. Raken-
nus tuhoutui vuonna 1931 tulipalossa. Amerikan ensimmäiset 
pilvenpiirtäjät, esim. Richardsonin Marshall Field Warehouse 
oli toteu-tettu julkisivumuurin osalta luonnonkivestä, muutoin 
runko perustui jo rautavalsseista ja -pilareista tehtyyn pilari-palk-
kijärjestelmään. Kivi väistyi pian myös julkisivujen osalta muut-
tuen tiileksi.

Saksalaisen Schinkelin suunnittelema, vuonna 1841 valmistu-
nut Bau-Akademie Berliinissä oli sekä arkkitehtuurin yleisen 
kehityksen että luonnonkiven kannalta merkittävä rakennus. 
Systemaattinen ja myös julkisivuissa näkyvä pystyrunko oli 
luonnonkiveä. Pohjaratkaisun järjestelmällisyys, joka ilmeni 
myös julkisivuissa, oli merkki voimakkaasta rationaalisesta pyr-
kimyksestä. Kiven mahdollisuudet siroon, toimintaa haittaamat-
tomaan, systemaattiseen pohjaratkaisuun päättyivät oikeastaan 
tähän rakennukseen. Teräs, lasi ja betoni vastasivat tuleviin 
arkkitehtuuripyrkimyksiin kiveä soveliaammalla tavalla. Jugend 
Englannissa ja kansallisromantiikka Suomessa toivat vuosisadan 
vaihteessa luonnonkiven vielä kerran väkevänä materiaalina 
arkkitehtuurin kartalle. Mutta se oli vain syrjähyppy, modernismi 
oli jo aloittanut oman määrätietoisen kulkunsa.

Suomessa viimeisin merkittävä luonnonkivestä tehty rakennus 
on eduskuntatalo. On mielenkiintoista huomata, että samanai-
kaisesti Aalto toteutti Paimion Parantolaa, funktionalismin yhtä 
merkkityötä. Ehkä vieläkin kiinnostavamman vertailuryhmän 
luonnonkiven ominaisuuksista arkkitehtuurissa tarjoaa Edus-
kuntatalo, Kansallismuseo ja Finlandia-talo, näissä rakennuksissa 
tulevat vuorollaan esiin luonnonkiven arvokkuus, jyhkeys sekä 
juhlavuus. Vaikka Finlandia-talossa luonnonkivi on verhoiluma-
teriaali, koko rakennuksen arkkitehtuuri on lujasti sidoksissa 
valkeaan marmoriin. Se on myös osoittanut, että luonnonkivi on 
teknisesti omimmillaan massiivirakenteissa.

Mitkä ovat luonnonkiven käyttömahdollisuudet tänään? Kivi on 
erinomainen aine sekä teknisesti että arkkitehtonisesti ”perus-
tason” materiaalina. Ulkotasot, lattiat ja portaikot muodostavat 
lähtötason tilanmuodostukselle. Kivi on lattioina ja pihamate-
riaalina kulutusta kestävä, hoitovapaa ja kauniisti vanheneva, 
ylivertainen useimpiin muihin materiaaleihin.
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Itse KIVI puhuu itsestään.
Kaarina Löfström
Arkkitehti SAFA

Haastattelu marraskuussa -93. Haastateltavana itse KIVI, haastat-
telijana Kaarina Löfström.

KL: Missä viihdyt parhaiten? Luonnossa alkuperäisessä asussasi 
vai jalostettuna urbaanissa ympäristössä?
iK: Luonnossa olen tietysti aina oma itseni, mutta oikein käytet-
tynä uudessa ympäristössä on aina haastavaa ja mielenkiintoista 
olla, varsinkin oikeiden ystävien seurassa.

KL: Ystävien? Mitä tarkoitat?
iK: Sanotaanhan, että vastakohdat täydentävät toisiaan. Minun 
kohdallani se merkitsee uutta elämää esimerkiksi lasin, puun ja 
metallin rinnalla.

KL: Tuohan kuulostaa kiinnostavalta, kerro lisää urbaanista itses-
täsi.
iK: Pystyn vaihtamaan olemustani huikealla tavalla riippuen siitä 
miten pintaani on käsitelty. Sama vanha minä ja monta olemus-
ta.

KL: Sinussa on pohjimmiltaan jotain perusteellisesti arvokasta. 
Kärsitkö, jos sinua käytetään väärin?
iK: Kärsin todella, eniten ehkä silloin kun juhlapuvussa viimei-
seen asti kiillotettuna joudun ylikoristeellisessa ilmapiirissä arjen 
taustaksi.

KL: Pidätkö kansainvälisyydestä; vai katsotko kuuluvasi puhtaasti 
kansallisiin aiheisiin?
iK: Rakastan matkustamista, Japani on lempimaani. Siellä minua 
käsitellään oikein, japanilaiset hallitsevat yksityiskohtien viimeis-
telytaidon.

KL: Lopuksi haluan tehdä vielä yhden kysymyksen. Mitä odotat 
arkkitehtuurilta?
iK:  Odotan arkkitehtuurilta hiljaisuutta, se sopii minulle.

1.3 Kivirakennustekniikan kehitys

Luonnonkiveä käytetään tätä nykyä varsin monipuolisesti. Kiven 
ulkopuolisia käyttökohteita ovat rakennusten julkisivuverhouk-

set ja sokkeliverhoukset, katujen ja torien kiveykset ja päällys-
teet, reunakiveykset, ulkoportaat, aidat ja muurit sekä pollarit ja 
muut kadunkalusteet. Sisäpuolisissa rakenteissa kiveä käytetään 
lattianpäällystyksiin, portaisiin, seinäverhouksiin, kalusteisiin ja 
tulisijoihin. Luonnonkivi on myös perinteisesti ollut pienesinei-
den, veistosten ja muiden koriste-esineiden raaka-aine. Oman 
ryhmänsä muodostavat korut, joihin valitaan ulkonäöltään eri-
tyisen kauniita koru- ja jalokiviä.

Luonnonkiven käyttötavat ovat aikojen kuluessa muuttuneet. 
Historiallisissa rakennuksissa kivi oli pääsääntöisesti kantava run-
komateriaali ja kivirakenteet olivat massiivisia. Kivenjalostus oli 
erittäin käsityövaltaisia ja kivet työstettiin lopulliseen muotoon 
yleensä asennuspaikalla. Suosituimpia kivilajeja olivat tuolloin 
paikalliset, usein pehmeät ja helposti työstettävät hiekka- ja 
kalkkikivet. Arvokohteissa päällystettiin jo ajanlaskumme alkuai-
koina seinäpintoja viimeistely-tarkoituksessa muutaman sentin 
vahvuisilla hiotuilla kivilaatoilla.

Nykyisin luonnonkiveä käytetään talonrakennuksessa etupäässä 
pinta- ja verhousmateriaalina. Kiven tehtävä on antaa rakenteille 
viimeistelty ulkonäkö ja hyvä kestävyys. Kivien ja kivirakenteiden 
esivalmistusaste on kasvanut ja työmaalla tehtävän työn määrä 
vastaavasti vähentynyt. Samanaikaisesti kiven paksuus on talon-
rakennuksessa pienentynyt kaikissa kiven käyttökohteissa. Ym-
päristörakenteissa suositaan edelleen käytön luonteen vuoksi 
massiivisia kiviä. Luonnonkiven tuotantotekniikan kehittymisen 
ansiosta vaihtoehtoisten kivilaatujen ja kivituotteiden valikoima 
on kaikissa käyttökohteissa jatkuvasti monipuolistunut.

Luonnonkiven käyttötapojen ja rakennustuotantotekniikan 
menetelmien muuttumisen seurauksena kivirakenteet ja kivien 
kiinnitystekniikka ovat kehittyneet. Kehitystyössä on panostettu 
erityisesti julkisivuverhouksen rakenneratkaisuihin ja entistä 
ohuempiin ja kevyempiin kivirakenteisiin. Tavoitteena on ollut 
uusien, entistä teknisesti parempien ja taloudellisempien raken-
teiden ja kiinnitystekniikoiden kehittäminen. Uusien rakenne-
tekniikoiden avulla kivien asennusaikaa on voitu lyhentää ja ki-
virakentamisen kustannusta pienentää. Tutkimus- ja kehitystyön 
ansiosta kivirakenteiden toiminnallinen varmuus on lisääntynyt.

Luonnonkiven rakennusteknisen käytön kehityksen olennainen 
osa on ollut kivituotannon menetelmien ja tekniikan kehitty-
minen. Kiven louhinnassa ja jalostuksessa on käsityön osuus 
jatkuvasti pienentynyt. Louhinta- ja työstökoneiden sekä työ-
menetelmien kehittymisen ansiosta kivituotannon tehokkuus 
on lisääntynyt. Koneiden työstötarkkuutta ja soveltuvuutta eri-
tyisesti kovien kivilaatujen työstään on parannettu. Jalostustek-
niikan kehittymisen ansiosta voidaan nykyisin valmistaa entistä 
ohuempia ja mittatarkempia kivituotteita. Myös lohkopintaisten 
kivituotteiden tuotannossa on käsityövaltaisuus pienentynyt 
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hydraulisten lohkontakoneiden yleistymisen seurauksena.

Mittatarkoiksi kalibroidut ohutlaatat ovat avanneet kivelle uusia 
rakenteellisia mahdollisuuksia erityisesti sisustuksessa. Ohutlaa-
tat soveltuvat erityisen hyvin asuin- ja korjausrakentamiseen, 
missä pintarakenteiden työvarat ovat pienet. Kalibroidut ohut-
laatat mahdollistavat kiven käytön myös kohteissa, joissa on 
edullista minimoida rakenteiden paino kuten esimerkiksi laivo-
jen ja hissien sisustuksessa sekä siirreltävissä rakenneosissa.

Luonnonkivi on viime vuosikymmeninä vakiinnuttanut aseman-
sa rakennusmateriaalina nykyaikaisessa rakennustuotannossa 
Kivirakentaminen on läpikäynyt mittavan kehitysprosessin, joka 
jatkuu edelleen. Kiven arkkitehtoniset ilmaisumuodot ja raken-

netekniset toteutusmahdollisuudet ovat nykyisin monipuoli-
semmat kuin koskaan ennen.

Kuva 1-9. Luonnonkiveä käytettiin ennen yleisesti kantavissa runkorakenteissa. 
Pyörökaarirakenteita tehtiin jo antiikin aikakaudella.

Kuva 1-10. Kivirakentamisessa on esivalmistuksen merkitys lisääntynyt. Kivilaattap-
intaiset betonielementit edustavat uutta kivitekniikkaa.

Kuva 1-11. Kevyissä ja ohuissa komposiittirakenteissa kiven paksuus on vain 5-6 
mm.




