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Suomalaiset hautausmaat ovat maamme kauneim-
pia ja parhaiten hoidettuja puistoalueita. Hauta-
usmaa löytyy pienimmästäkin kylästä. Hautaus-
maalla yhteisön ja sukujen taival välittyy henki-

löhistorian kautta sukupolvelta toiselle. Tätä jatkumoa on 
syytä vaalia. Hautausmaiden kulttuurihistoriallinen mer-
kitys on mittaamaton. 

Tänä päivänä tehokkuusajattelu leimaa myös seura-
kuntia; on säästettävä ja taas kerran säästettävä. Tämä 
näkyy niin hautausmaiden hoidossa kuin uusien hautaus-
alueiden suunnittelussa. Hoitotoimenpiteiden on sujutta-
va nopeasti ja kustannustehokkaasti; koneiden käyttö on 
oltava esteetöntä. Hautausmaan tilankäyttö on oltava te-
hokasta.  Hautausalueiden suunnittelun lähtökohdat ovat 
siis tiukentuneet; tämä ei voi olla vaikuttamatta hautaus-
maiden yleisilmeeseen.  Hautamuistomerkeissä nykyinen 
tehokkuusajattelu jo näkyy.

Suurimmissa kaupungeissa arkkuhautaus alkaa olla 
harvinaista. Arkkuhautauksesta on siirrytty tuhkaukseen 
ja uurnahautaukseen; kustannus – ja tilankäyttösyistä. Sa-
malla hautamuistomerkeille asetetut kokorajoitteet ovat 
tiukentuneet.  Joissakin seurakunnissa on menty jo liian 
pitkälle; esimerkiksi maksimissaan 30 cm leveään lohko-
pintaiseen uurna-alueelle tulevaan hautakiveen ei enää 
pystytä järkevällä tavalla kaivertamaan tarvittavia nimitie-
toja. Tämä on niin hautakiven tilanneiden omaisten kuin 
kiviliikkeiden kannalta harmillista. Seurakuntien pitäisi 
kuunnella hautakiviä valmistavia yrityksiä. Näin vältettäi-
siin hautakivien työstämisen kannalta hankalat rajoitteet. 

On toki myönnettävä, että näihin entistä ahtaampiin 
raameihin voidaan periaatteessa suunnitella ja toteuttaa 
hyvinkin yksilöllisiä muistomerkkejä. Seurakuntien muis-
tomerkeille asettamat rajoitteet ovat tältä osin väljenty-
neet. Hyvä niin. 

Pohjoismainen hautamuistomerkkikulttuuri perustuu 
luonnonkivisiin muistomerkkeihin.  Meillä hautakivien 
materiaali on yleensä graniittia, kun taas eteläisen Eu-
roopan maissa muistomerkit ovat marmorisia. Kussakin 
maassa on käytetty ensisijaisesti läheltä saatavia kivima-
teriaaleja. Vuosisatojen kokemus on opettanut kiviliik-
keille mitkä materiaalit soveltuvat meidän ilmastossamme 
hautakiviin. Kivimateriaalit poikkeavat toisistaan aivan 
kuin puumateriaalitkin. Hautakiven on kestettävä kym-
meniä ellei satoja vuosia. Kivi altistuu pakkaselle, sateel-
le, ilman saasteille ja biologisen kasvuston vaikutukselle. 
Hautakiven tilaajan on hyvä varmistaa materiaalin kestä-
vyys. Suomalainen graniitti kestää.

Kiven tie kalliosta hautausmaalle on vaiheikas. Louhin-
ta, kiviaihion kuljetus kiviveistämölle, kiven suunnittelu, 
lupien hakeminen seurakunnalta, työstö kiviliikkeessä ja 
viimein kuljetus ja asennus hautapaikalle vaativat viikko-
ja tai kuukausia ja lukuisten ammattilaisten työpanoksen. 
Tämä ei koske vain hautakiviä vaan myös kaikkia hauta-
usmaan kivirakenteita. Omilla valinnoillamme vaikutam-
me siihen jääkö tämä työpanos Suomeen. 

Hautausmaalla näkyy kulttuurikerrostumat; kukin ai-
ka jättää jälkensä. Näin sen pitää ollakin. Tänä päivänä 
kiveen voidaan lisätä vaikka QR-koo-
di ja siirtyä älypuhelimella vainajan 
muistelusivuille. Muistamisen muo-
dot muuttuvat mutta hautausmaiden 
perustehtävä säilyy. Piispa Irja As-
kolan sanoin: ” Hautausmaa on syvä 
tunteitten puisto, jossa ei tarvitse pä-
teä ja olla nopea”. 
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Kuluvan vuoden keväällä julkisuudes-
sa on ihmetelty muun muassa Helsingin 
kaupungin ja nyt viimeksi liikenneviras-
ton vastuulla olevan E18-moottoritien 
kivivalintoja. Molemmissa julkisissa han-
kintakohteissa pääosa kivituotteista tulee 
Kiinasta ja kiinalaisesta kivestä. Harmittaa.

Julkisia hankintoja ohjaa hankintala-
ki. Laki on laki ja sen mukaan toimitaan. 
Käytännössä lain tulkinta vaihtelee. Julki-
sissa hankinnoissa ei tarvitse ottaa huomi-
oon aluetaloudellisia tai kansantaloudelli-
sia vaikutuksia eikä paikallisuutta suoraan 
saa suosia. Kokonaistaloudellisin vaihto-
ehto pitää valita mitä se nyt sitten onkin. 
Käytännössä asiaa katsotaan vain hankin-
tayksikön kannalta; valitaan siis halvin 
vaihtoehto. Siitä viis, että suomalainen 
kivimateriaali syrjäytetään ja suomalaiset 
kivituotteiden valmistajat tuskailevat töi-
den vähyyttä ja pahimmassa tapauksessa 
kiviasentajatkin tulevat jostain rajojen 
takaa. Valtion ja kuntien verokertymät 
supistuvat. Veronmaksajien kannalta 
kokonaistaloudellisuus jää haaveeksi.

Tuntuu olevan todella suuri väärinym-
märrys, että julkisen hankkijan on valitta-
va halvin vaihtoehto. Ei tarvitse. Periaat-
teena pitää olla pikemminkin, että hankin-
taprosessi tuottaa parasta laatua parhaalla 
hinta/laatusuhteella. Hankintayksiköillä 
on mahdollisuus ja oikeastaan velvollisuus 
ottaa huomioon myös eettiset, sosiaaliset ja 
ekologiset vaikutukset.  Myös esimerkik-
si kulttuuriperintöön liittyviä kriteereitä 
voidaan asettaa. Käytännössä näin ei teh-
dä. Niinpä on mahdollista rakentaa Suo-
men tärkeimmän graniitin tuotantoalueen 
sivuitse kulkevaa suomalaista moottoritie-
tä toiselta puolelta maapalloa rahdatusta 
kivestä; olisikohan vihreäksi moottoritieksi 
nimetyn rakennuskohteen arvomaailma ja 

hankkeen toteutuksen periaatteet pelkkää 
sanahelinää.

Luonnonkivihankinnoissa törmää jat-
kuvasti siihen, että tarjouspyynnöissä kivi-
materiaali määritellään kuten nyt esimer-
kiksi E18-tiehankkeessa Baltic Brown tai 
vastaava. Baltic Brown eli Ylämaan ruskea 
on yksi maailman tunnetuimmista gra-
niiteista ja sen louhinta-alueet ovat jok-
seenkin tiehankkeen kyljessä. Louhitusta 
Ylämaan ruskeasta suurin osa muuten 
viedään Kiinaan. Tarjouspyynnössä siis 
sallitaan vastaavan graniitin kuin Baltic 
Brown tarjoaminen. Vastaavaa graniit-
tia ei ole. Teknisiltä ominaisuuksiltaan 
vastaavia kiviä on mutta ulkonäöltään 
vastaavaa ei ole. Siitä huolimatta lähikivi 
sivuutettiin.

Julkiset hankkijat perustelevat tuota 
”tai vastaava” -mainintaa lain vaatimukse-
na. Näin ei ole.  Laki toki edellyttää aidon 
kilpailun mahdollistamista. Baltic Brown 
– graniittia louhii useita yrityksiä ja siitä 
valmistettuja tuotteita voi valmistaa mel-
kein mikä tahansa yritys niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. Kilpailun edellytykset 
ovat siis kunnossa silloinkin kun kivima-
teriaali nimetään yksiselitteisesti kaup-
panimellään. Tällöin tämän vastaavuus-
käsitteen merkitystä ei tarvitse ihmetellä 
ja kaikki kilpailuun osallistuvat yritykset 
tietävät täsmälleen mitä pitää tarjota.

Kotimaista tai paikallista tuotantoa ei 
saa suosia ja kilpailun on oltava aitoa ja 
tasapuolista. Julkisilla hankintayksiköillä 
on mahdollisuus olemassa olevankin lain 
puitteissa ohjata hankintojaan siten, että 
myös suomalaisella kiviteollisuudella olisi 
mahdollisuus näyttää osaamisensa.  Kyse 
on tahdosta.
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Hautakiven käyttö hautapaikan sym-
bolina ulottuu ihmiskunnan si-
vistyksen alkuaikoihin, jolloin sil-
lä kuvattiin erityisesti tärkeiden 

henkilöiden, kuten kuningasten hautapaikko-
ja. Egyptiläisissä hautakivissä ajalta 3000 ennen 
ajanlaskun alkua oli kerrottuna kuka paikkaan on 
haudattu ja mitä erityisiä urotekoja henkilö on 
elämänsä aikana tehnyt. 

Egyptissä hallitsijoiden hautamonumentit 
tehtiin usein graniitista, jota saatiin valtakunnan 
eteläisistä osista ja joka kestää paremmin kuin 
yleisesti käytetty kalkki-hiekkakivi. Oleellinen 
asia on myös se, että lämpimässä ilmastossa au-
ringonvalo ja UV-valo haurastuttavat muun mu-
assa puuta lyhentäen muistomerkin käyttöikää, 
mutta kivi kestää tämänkin rasituksen huomatta-
van hyvin.

Ensimmäiset kristityille haudoille laitetut ki-
vet ovat 100 -luvulta. Kristinuskon saavuttua 
Suomeen 1200- luvulla varsinkin tärkeimmät ih-
miset haudattiin kirkkoon tai sen ympärille. Var-
sinaiset hautakivet alkoivat yleistyä 1500- ja 1600 
-luvuilla, jolloin kirkkohautojen päälle alettiin 
tehdä kivisiä kansilaattoja, jotka kertoivat hauda-
tun henkilön teoista ja joissa saattoi olla henki-
lön kuva tai jopa jonkinlainen veistos tai reliefi. 

1800- ja 1900 – luvuilla hautakivi yleistyi 
myös tavallisten ihmisten haudoilla mutta yleen-
sä aina kautta koko historia hautakivet ja monu-
mentit on tehty kivestä sen kestävyyden vuok-
si. 1900 – luvun alkupuolella saatettiin haudoil-

la käyttää myös puusta ja valuraudasta tehtyjä 
muistomerkkejä.

Hautakiven kivilajiksi on aina valittu kovia ja 
kestäviä kivilajeja. Yleisesti voidaan todeta, et-
tä kiven kestävyys riippuu sen mineraalikoos-
tumuksesta ja rakenteesta. Kivessä ei saisi olla 
herkästi rapautuvia mineraaleja kuten esimer-
kiksi rikki- ja magneettikiisua, jotka aiheuttavat 
kiveen myös ulkonäöllisiä haittoja. 

Hautakivi valitaan ensisijassa esteettisin ja 
yksilöllisin perustein, mutta myös hinta ja käyt-
tötarkoitus vaikuttavat valintaan. Kiven sijainti 
hautausmaalla ja ilmasto vaikuttavat esimerkik-
si biologisen kasvuston muodostumiseen kiven 
pinnalle.  Sitä kerääntyy varjoisassa ja kosteassa 
paikassa enemmän mutta voidaan helposti puh-
distaa pois, koska se kasvaa vain kiven pinnassa 
eikä vaikuta kiven kestävyyteen. l

Kestävyys ratkaisee
Tärkeiden henkilöjen hautakivet on aina 
pyritty tekemään kestävästä materiaalista, 
kuten kivestä, minkä vuoksi ne ovat 
edelleen olemassa ja nähtävillä. 
TEKSTI:  HANNU LUODES
KIRJOITTAJA ON GEOLOGI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSESSA.

Seurakunnat päättävät 
hautapaikoista 
ja millaisen kiven 
hautapaikalle 
saa asentaa. 
Kiviteollisuusliiton 
yritykset tuntevat 
seurakuntien säännökset 
ja auttavat oikean 
hautakiven valinnassa. 
Kuva Helsingin pitäjän 
kirkon hautausmaalta.
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Pyramidien tavoin myös monet muinai-
sen arkkitehtuurin vaikuttavista luo-
muksista ovat hautamuistomerkkejä. 
Tietäisimme vain vähän etruskienkaan 

kulttuurista ilman heidän elämäniloa ylistävää 
hautataidettaan. Vaikka Giuliano ja Lorenzo di 
Medici eivät olleet sukunsa suurimpia, Miche-
langelon Firenzen Medici-kappelin hautamuis-
tomerkit tekivät heistäkin kuolemattomia. 

Suomen vanhimmat kristilliset hautamuis-
tomerkit ovat 1100–1200-luvulta muun muassa 
Maarian kirkossa ja Turun tuomiokirkossa. Poh-
joismaisittainkin ainutlaatuinen on Nousiaisten 
kirkon piispa Henrikin kenotafi 1400-luvulta. 

Keskiajalta 1700-luvulle kalkkikivisin hauta-
laatoin katettiin kirkkojen muurihautoja. Barok-
kiajan hienoimmat esimerkit ovat alankomaalai-
sen Aris Claeszonin tekemänä pidetty Henrik 
Flemingin ja Ebba Bååtin hiekkakivinen hauta-
muistomerkki (1632) Mynämäen kirkossa sekä 
saksalaisen Petter Schultzin mustasta ja valkoi-
sesta marmorista veistämä Åke Tottin ja Christi-
na Brahen muistomerkki (1678) Turun tuomio-
kirkossa. 

Porvariston vahvistumisen myötä 1800-luvun 
Euroopassa nousi uudenlaisia tapoja vaalia yksi-
tyisen ihmisen muistoa, mikä muutti tavallisen-
kin kansan muistomerkit luonteeltaan pysyväm-
miksi. Kaupunkien hautausmailla näkyivät po-
liittiset, taloudelliset ja kulttuuriset valtasuhteet, 
vähemmässä määrin odotukset kuolemanjälkei-
sestä elämästä. 

Patriotismi nousi
esiin 1800-luvulla
Suurmiesten hautamuistomerkeissä arkkitehdit 
noudattivat yleensä patriotismin eetoksen kyl-
lästämää puritaanista klassismia. Niissä ei ollut 
sijaa uskon tunnuksille tai kuvataiteelle. Muis-
tojen pysyvyydestä huolehtiminen yhteisöllisin 
menoin vahvisti yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
tasoitti tietä moderniin yhteiskuntaan.

Kuvataide on Suomen hautausmailla melko 
nuori ilmiö ja maantieteellisesti selkeästi rajautu-
nut rannikon ja sisämaan kauppakaupunkeihin. 
Akateemisen perusopetuksen järjestäminen loi 
edellytykset sille, että kuvanveisto alkoi 1860-lu-
vulta lähtien kilpailla tehdasvalmisteisten hau-
takoristeiden ja käsityöläisten tuotteiden kanssa. 
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun ku-
vanveiston ensimmäinen opettaja C. E. Sjöstrand 
oli alan uranuurtaja. 

Vakiintuneen tavan mukaan suomalaiset ku-
vanveistäjät täydensivät opintojaan Keski-Euroo-
passa, jossa katolinen taide ruokki niukkaa lute-
rilaista kuvaperinnettä. Ajan hautataiteen suo-
situimpana aihepiirinä hautaenkelit yleistyivät 
Suomessa 1800-luvun lopulla, surijat 1900-luvun 
puolella. 

Hautakuvanveisto tarjosi taiteilijoille huomat-
tavan lisän toimeentuloon ja huomiota tiedotus-
välineissä. Toiminta sekä käsityön että kuvatai-
teen parissa oli monelle veistäjälle ammatillisesti 
välttämätöntä. 

Hautakivenveisto oli monelle kivenjalostusliik-

Kuvanveiston historian monet keskeiset mestariteokset 
liittyvät hautamuistomerkkeihin, joista valtaosa ikuistaa 
hallitsijoiden tai muiden mahtimiesten muistoa. 
TEKSTI: LIISA LINDGREN
KIRJOITTAJA ON TAIDEHISTORIAN DOSENTTI HELSINGIN YLIOPISTOSSA.

Hautataide ylisti 
elämäniloa

Ville Vallgrenin 
veistämä Aurora 
Karamzinin 
hautamuistomerkki 
paljastettiin 
Hietaniemen 
hautausmaalla 1905.
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keelle kannattavaa toimintaa. Henrik Johan Sti-
gell, jonka kiviveistämö Helsingin Lapinlahdenka-
dulla oli aikansa arvostetuin, oli 1870- ja 1880-lu-
vun taiteilijoiden ja arkkitehtien luottoveistäjä. 
Hän kannusti poikaansa Robertia kouluttautu-
maan ensin kivialalle, sitten kuvanveistäjäksi. 

Kuvanveistäjät
suosivat hautakiviä
Tähtitorninmäen Haaksirikkoisten (1898) to-
teuttaja Robert Stigell teki huomattavan osan 
tuotantoaan hautakuvanveiston parissa. Laajin 
”kokoelma” hänen teoksiaan on Hietaniemessä. 
Hautamuistomerkeillä oli suuri merkitys myös 
Walter Runebergin, Ville Vallgrenin, Emil 
Wikströmin, Gunnar Finnen, Eemil Halosen, 
Felix Nylundin ja Wäinö Aaltosen tuotannossa. 
Edelleen kuvanveistäjät panostavat tähän ikiai-
kaiseen taiteenlajiin. 

Itsenäistymisen jälkeen ylellisiä hautamuis-
tomerkkejä alettiin pitää sopimattomina varalli-
suuden ja sosiaalisen aseman korostajina. Paluu 
niukempaan ilmaisuun näkyi myös arkkitehtien 
sommittelua, rakennetta ja typografiaa painotta-
vissa suunnitelmissa. Valistuksen ajan kaupunki-
en ulkopuolelle karkottamat hautausmaat olivat 
kuitenkin 1900-luvulle tultaessa jälleen keskellä 
kasvavia kaupunkeja. Kaupunkien viheralueiksi 
muuttuneiden hautausmaiden muistomerkit ker-
tovat yhteisön muistamisen ja kunnioittamisen 
tavoista, mutta myös taiteen kyvystä ylevöittää ja 
lohduttaa.

Ville Vallgrenin veistämä Aurora Karamzinin 
hautamuistomerkki paljastettiin Hietaniemen 
hautausmaalla 1905.

Gunnar Finnen tekemä egyptiläishenkinen, 
tehtailija August Keirknerin hautamuistomerk-
ki (1920) siirrettiin Kaivopuiston ns. Marmoripa-
latsin puistosta Hietaniemeen 1930-luvulla.

Felix Nylundin 1925 veistämä tohtori Anton 
Karstenin hautamuistomerkki Hietaniemessä 
muistuttaa riimukiviä. Soturinasuinen hahmo on 
manalan lautturi Kharon. l

Felix Nylundin 1925 
veistämä tohtori 
Anton Karstenin 
hautamuisto-merkki 
Hietaniemessä 
muistuttaa 
riimukiviä. 
Soturinasuinen 
hahmo on manalan 
lautturi Kharon.

Gunnar Finnen 
tekemä egyptiläis-
henkinen, tehtailija 
August Keirknerin 
hautamuisto-merkki 
(1920) siirrettiin 
Kaivopuiston ns. 
Marmoripalatsin 
puistosta 
Hietaniemeen 
1930-luvulla.
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Vainajien muistaminen kertoo siitä, et-
tä elämään kuuluu myös kuoleman 
tajuaminen. Vainajien merkitys avaa 
näköalan siihen, että ”minä” en ole 

keskiössä, vaan olemme osa historiaa, sukupolvi-
en ketjua. Joskus vainajat tuovat linkin jopa tun-
temattomiin henkilöihin tai kuuluisiin suomalai-
siin, Irja Askola havainnollistaa vainajien muis-
tamisen merkitystä.

Hän tuo esille puhuvan symbolisen ja ehkä yl-
lättävän merkityksen toiselle puolelle siirtynei-
den läsnäolosta. 

– Ehtoollisliturgiassa ehtoollinen jaetaan puo-
likaaressa, toiselle puolelle siirtyneet ovat läsnä 
puuttuvassa kaaressa. Myös kasteessa liitetään 
tämän ja tuonpuoleinen yhteen.

Hautaan siunaaminen on Askolan mukaan 
erittäin tärkeätä ihmisille, eikä vain kirkkoon 
kuuluville. Se on yhteisöllinen riitti, joka antaa 
välineet käsitellä surua.

– Hautajaisiin sisältyy vahvasti anteeksi anta-
misen viesti. Jotakin on ehkä jäänyt kesken, tun-
netaan syyllisyyttä tai epäonnistumista suhteessa 
vainajaan. 

Hautausmaiden merkitys on tavattoman suu-
ri, Irja Askola painottaa. – Lähes jokaiseen kylä-
maisemaan kuuluu hautausmaa. Ne ovat oman 
ja yhteisön tai yhteiskunnan muistojen paikkoja, 
joita ihminen varsinkin nykyisinä kiireisinä ai-

koina tarvitsee jaksaakseen elää tätä elämää. Ne 
sanalla sanoen tekevät ihmisille hyvää. Silloin 
kun ihminen itkee menetystä, hän tarvitsee paik-
koja, joissa kyynelille on tilaa.

Tunteitten
puisto
Juuri hautausmaalla voi pysähtyä miettimään 
elämän arvoja. Talouden arvot tuntuvat hallitse-
van elämänmenoa, mutta hautausmaan hiljai-
suudessa kaikki ovat tasa-arvoisia. Hautausmaa 
on syvä tunteitten puisto, jossa ei tarvitse päteä 
ja olla nopea. Päinvastoin, saa viipyillä. On tär-
keätä, että hautausmaista ei tehdä kiiltokuvamai-
sia paikkoja.

Irja Askolalle hautausmaa antaa tilaa tunteille, 
myös kipeille. – Jumalalle saa huutaa vihastakin, 
ei Jumala siitä rikki mene. Paljon hautausmaissa 
on myös kipuilevan ihmisen rukousta ja siunaus-
ta. Hautausmailla tuoksuu rukous. Ne vasta ovat 
vitamiiniannos omaan elämään, hän huudahtaa.

Kaunis hautausmaa
kertoo sivistyksestä
Hautausmaiden ylläpito on kunnallinen tehtävä, 
joka on annettu seurakunnille. Ne taas haluavat 
vaalia hyvää hautausmaakulttuuria. Hautausmai-
den kauneus kertoo sivistyksestä. Irja Askola on 
iloinen siitä, että myös tässä mielessä hautaus-
maat täyttävät tehtävänsä.

– Hautausmaa on herkkä asia. Se, mikä on hy-
vää tai vähemmän hyvää, kumpuaa kokonaismai-
semasta. Myös hautausmaiden työntekijöillä on 
tärkeä merkitys, he ovat kirkon käyntikortteja.

Muistamiselle on tarvetta yhtä paljon kuin 
ennen. Voi jopa sanoa, että se on kokenut renes-
sanssia. Muistamisen muodot ovat kuitenkin 
muuttuneet sosiaalisen median myötä. l

Hautaan siunaaminen on ihmiskunnan 
yhteinen tapa. On tärkeää muistaa heitä, 

jotka ovat olleet ennen meitä, sanoo 
Helsingin piispa Irja Askola.

TEKSTI: JUKKA REINIKAINEN  KUVA: TIMO PORTHAN

Helsingin piispa Irja Askola:

Hautausmaalla 
tuoksuu rukous
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Ehkä koskettavinta on 
se, kun vainajalle ei 
löydy yhtään saattajaa, 
vain pappi on läsnä 
muistuttaen, että 
kuoleman kohdalla 
jokainen ihminen saa 
tasa-arvoisen kohtelun, 
Irja Askola sanoo.



8   M UIST OJ EN P U UTARHA 2015

Kiviteollisuusliiton hallitus on jo vuon-
na 2000 laatinut hyvän kauppatavan 
ohjeet. Kaikki jäsenyritykset ovat nä-
mä ohjeet hyväksyneet ja sitoutuneet 

myös niitä noudattamaan, sanoo Kiviteollisuus-
liiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen.

Hautakivi kannattaa Jauhiaisen mukaan 
hankkia liiton jäsenyrityksestä, koska se on sel-
keä tae siitä, että ostaja saa hyvän palvelun lisäk-
si myös mahdollisuuden valita useista kivivaih-
toehdoista ja -malleista sekä lopputuloksena laa-
dukkaan työn.

- Kauppatapahtumana hautakiven hankin-
ta on herkkä ja myyjän on osattava kohdata su-
reva omainen. Luotettavissa kiviliikkeessä tämä 
on tuttua ja myyjät osaavat kuunnella asiakasta. 
Heillä on myös kokemusta, koska monet yrityk-
sistä on perheyrityksiä, jotka ovat toimineet jo yli 
sadan vuoden ajan. Asiakkaan kannalta tämä tar-
koittaa kokemusta asiakastyön lisäksi myös hau-
tausmaista ja hautakiven hankintaan liittyvistä 
prosesseista, sanoo Kiviteollisuusliiton hauta-
kivitoimikunnan puheenjohtaja, Kiviveistämö 
Berglöf Oy:n toimitusjohtaja Jesse Berglöf.

.

Hautakiven hankinnassa korostuu hyvän asiakaspalvelun vaatimus. 
Hienotunteisuus, omaisten surun ymmärtäminen sekä kunnioitus ovat 

perusedellytyksiä asiakkaan kohtaamisessa. 
Tähän ovat Kiviteollisuusliiton jäsenyritykset sitoutuneet.

TEKSTI: TOM KALIMA

Hautakivi luotettavasti 
jäsenliikkeestä

H A U T A K I V E N  H A N K I N T A

LOIMAAN KIVI
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Suomalainen
kivi on kunniassa
Kiviteollisuusliiton jäsenliikkeet ovat myös vah-
vasti sitoutuneet suomalaiseen kiveen, mikä on 
ehdoton asiakkaan etu. Suomalainen kivi sovel-
tuu Suomen ilmastoon ja kestää varmasti ajan 
saatossa.

– Suomalainen kivi hallitsee markkinoita. Sil-
ti jonkin verran myös tuodaan kiviä esimerkik-
si Kiinasta ja niitä markkinoivat joskus liittoon 
kuulumattomat yritykset kilpaillen lähinnä hin-
nalla. Jäsenyrityksissämme voi aina varmistaa, 
että kivi on suomalainen, Pekka Jauhiainen ko-
rostaa.

Hänen mukaansa suomalaisuuden korostami-
nen ei ole turhaa, koska kiistatta voidaan sanoa, 
että huolellisesti valittu suomalainen kivi kestää 
parhaiten Suomen ilmastoa.

- Kivi ei todellakaan ole pelkkää kiveä. Kivi-
materiaaleissa on suuriakin eroja; aivan kuten 
puumateriaaleissa. Ei puukaan ole vain puu-
ta; mänty ja koivu poikkeavat toisistaan ominai-
suuksiltaan, samoin on kivimateriaalien kanssa.  
Kivi voi olla huokoinen, imeä sisäänsä vettä tai 
kemikaaleja, ruostua tai haurastua helposti. Näin 
ei käy laadukkaalle suomalaiselle kivelle; varsin-
kaan graniitille. Ammattitaitoiset kiviliikkeet tie-
tävät ja tuntevat parhaiten hautakiviin soveltuvat 
materiaalit.

Hienotunteisesti
hyvällä kauppatavalla
Liiton ehdoissa korostetaan, että asiakaspalve-
lussa on noudatettava tilanteen vaatimaa hie-
notunteisuutta, kunnioitettava omaisten vakau-
musta uskontokunnasta riippumatta, noudatetta-
va vaitiolovelvollisuutta ja annettava asiakkaalle 
riittävästi aikaa päätöksentekoon.

Ohjeisiin on kirjattu myös ohjeita, jotka takaa-
vat monipuolisesti miellyttävän myyntitilanteen. 
Tilojen tulee olla siistit, myyjän on pukeuduttava 
asiakasta kunnioittaen ja ymmärrettävä tilanteen 
erityisluonne. Samat ohjeet kattavat myös mah-
dolliset reklamaatiotilanteet, joissa niin ikään on 
osattava noudattaa hienotunteisuuden ja asiak-
kaan kunnioittamisen periaatteita.

Yhteisillä ohjeilla pyritään takaamaan hyvän 
tuotteen ja laadukkaan työn lisäksi myös miellyt-
tävä ostotapahtuma, joka on ostajalle mahdolli-
simman vaivaton. Hautaamiseen liittyy edelleen 
paljon byrokratiaa, esimerkiksi eri hautausmai-
den omia määräyksiä kivien koosta, luvista ja 
työskentelystä hautausmaalla. Näistä ei omais-

ten tarvitse huolehtia, jos he kääntyvät Kiviteol-
lisuusliiton jäsenyritysten puoleen. Työskentely 
yrityksen, seurakunnan ja hautausmaiden välil-
lä on mutkatonta ja ohjeet ovat ammattilaisille 
yleensä entuudestaan tuttuja.

Hautakivi on
pysyvä muistomerkki
Hautakiven voi haudalle hankkia hautaoikeuden 
haltija eli käytännössä vainajan omaiset. Jos hau-
taoikeuden haltijasta on epäselvyyttä, asian rat-
kaisee seurakunnan kirkkoneuvosto. Seurakun-
tien määräykset vaihtelevat kiven koon ja koris-
teluiden suhteen, minkä vuoksi jokainen kivi on 
hyväksytettävä. Tämän työn hoitaa kiviliike.

Hautakiven koko kannattaa valita siten, että 
tulevaisuudessa kiveen voidaan tarvittaessa hel-
posti lisätä uusia nimitietoja. 

Suomessa ja muissakin Pohjois-Euroopan 
maissa hautakivikulttuuri on pitkälti rakentunut 
graniittisten muistomerkkien varaan. Graniitti-
kiveen voidaan valita useita pintakäsittelyvaih-
toehtoja. Useimmiten kivi on edestä, sivuilta ja 
päältä kiillotettu. Kivi voi olla myös mattapintai-
nen tai lohkopintainen. Kivessä voi olla poltettua 
pintaa tai hakattua pintaa. Kiven pintakäsittely 
vaikuttaa kiven puhdistettavuuteen. Yleissään-
tö on, että karheampi pinta on aina työläämpää 
puhdistaa. Kiillotettu pinta on helppohoitoisin.

Puhdistamattomana ei kuitenkaan mikään ki-
vi säily sukupolvelta toiselle. Luotettavasta kivi-
liikkeestä hankittuna kiven jatkohuolto on yleen-
sä kuitenkin helppoa. l

Graniittikiveen voi-
daan valita useita 
pintakäsittelyvaih-
toehtoja.  Jesse 
Berglöf viimeistelee 
suomalaisesta gra-
niitista valmistettua 
hautakiveä.

Vas: Varpaisjärven musta kivi lohkottu 
ja Spektroliitti ympärihiottu.



S Ä Ä D Ö K S E T

10   M U IST OJ EN P U UTARHA 2015

Rajoitukset ovat monin paikoin melkoi-
set, jolloin me joudumme tuottamaan 
omaisille turhan usein pettymyksiä. 
Toivoisin, että myös kivialan kans-

sa keskusteltaisiin ennen uusista määräyksistä 
päättämistä, Niklas Åberg Kiviveistämö Levan-
der Oy:stä toivoo.

Hänen mukaansa omaiset joutuvat turhan 
usein luopumaan hautamerkkeihin liittyvistä toi-
veista. Liian pienet kivikoot eivät enää mahdol-
lista halutun kokoisia nimitekstejä eivätkä perin-
teistä ristiä kiven toisessa reunassa.

– Nykyisellä tekniikalla voitaisiin myös hel-
posti työstää kiveen esimerkiksi syvennys lyhtyä 
varten. Niitä toivotaan jatkuvasti, mutta se ei ole 
mahdollista, jos kivi on liian pieni. Omaisille nä-
mä asiat ovat melkoisia pettymyksiä surun kes-
kellä, Niklas Åberg sanoo.

Liian pieni kivi
Me ymmärrämme hyvin, että hautakoot piene-
nevät, kun uurnahautaukset yleistyvät jatkuvasti. 
Se on tilan kannalta hyvä, mutta ongelmaksi ovat 
tulleet kivikoot, jotka on määräyksin rajattu jopa 
30 x 60 -senttisiksi.

– Leveydeltään 30 cm:n hautakiveen on mah-
dotonta kaivertaa järkevällä kirjasinkoolla esi-
merkiksi kaksiosaisia nimiä. Suomalaiset eivät 
myöskään ole valmiita siihen, että kiviin kiinni-
tetään vain metallisia laattoja kertomaan omai-
sen nimen ja syntymä- ja kuolinajat.

– Meidän kannaltamme 30 cm on ehdotto-
masti liian pieni. Minimi olisi 55 cm. Sen kanssa 
voisi jo helpommin tulla toimeen, Niklas Åberg 
sanoo ja toivoo, että päätöksiä voitaisiin tehdä 
yhdessä.

Kiviala on hyvin perinteistä ja alan yrityksillä 
on yleensä pitkä kokemus hautakivistä ja omais-
ten toiveista. Myös heidän äänensä on syytä ottaa 
huomioon.

– Ei Suomessa todellakaan tarvitse pelätä, että 
hautausmaille tulisi rumia tai hyvän maun vas-
taisi kiviä, vaikka säännökset olisivat vähän väl-
jempiä, Niklas Åberg vakuuttaa.

Yhteistyölle 
tarvetta
 Pekka Mäkinen on Vaasan Seurakuntayhtymän 
hautaustoimen päällikkö ja on toiminut pitkään 
myös seurakuntapuutarhureiden liiton puheen-
johtajana.

– Asia on minulle hyvin tuttu. Olen ehdotto-
masti samaa mieltä, että tällaiset asiat pitää rat-
kaista yhdessä neuvotellen kaikkien toimijoiden 
kanssa. Rajoituksista ja niiden vaikutuksesta luo-
vuuteen olen kuitenkin hiukan toista mieltä.

– Varmasti joillakin alueilla voi olla tietty-
jä osia tai lohkoja, joilla tavoitellaan tietynlaista 
yhtenäistä ilmettä, Se on varmasti johtanut tiuk-
koihin määräyksiin ja pieneen kokoon. Silloin voi 
ongelmia olla.

– Yleisemmällä tasolla rajoitusten kanssa pys-
tytään varmasti elämään, Pekka Mäkinen sanoo.

– Usein kuulee todellakin sanottavan, että lii-
an tiukat määräykset vievät suunnittelijoilta luo-
vuuden. Silloin tilannetta lähestytään mielestä-
ni yleensä äärimittojen kautta. Mittamääräykset 
ovat äärirajoja, joita ei saa ylittää. Silloin ajatel-
laan, että äärimitta kahlitsee ja unohdetaan, että 
voi vallan hyvin tehdä jonkin verran pienemmän 
kiven, Mäkinen toteaa.

Joustavuutta löytyy
Muun kuin koon suhteen, määräykset ovat 
yleensä Mäkisen mukaan melko joustavia.

– Määräävänä tekijänä on tietenkin haudan 
leveys, joka uurnahaudoissa on perinteistä ark-
kuhautaa kapeampi.

Kivialan yrittäjä Niklas Åberg toivoo parempaa yhteistyötä hautausmaiden, 
maisema-arkkitehtien ja kivialan kanssa, kun asetetaan määräyksiä siitä, 

millaisia muistomerkkejä saa haudoille laittaa. TEKSTI:  TOM KALIMA

Tiukat määräykset 
kahlitsevat
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– Korkeuden suhteen oleellinen tekijä on 
turvallisuus. Hiljakkoin on ollut ikäviä tapauk-
sia, joissa ihminen on jäänyt kaatuvan kiven alle. 
Niin ei saa käydä, ja seurakunnathan ovat viime 
kädessä vastuussa hautausmaiden turvallisuu-
desta.

– Vanhoilla hautausmailla on korkeita kiviä ja 
erilaisia variaatioita edelleen runsaasti. Ne ovat 
minusta kauniita, minkä vuoksi olemme täällä 
Vaasassa pyrkineet säilyttämään nämä kivet. Sen 
vuoksi tarjoamme nk. unohdettuja, seurakunnal-
le palautuneita hautoja uuteen käyttöön. Ehtona 
kuitenkin on, että samaa kiveä käytetään uudel-
leen. Se vain puhdistetaan ja hiotaan ennen uusia 
kaiverruksia.

– Tällä tavalla hautausmaa säilyttää historian-
sa ja hienon maiseman. Erään ehdotuksen mu-
kaan kivet olisi jopa käännetty niin, että historia 
olisi jäänyt selkäpuolelle. Se ei kuitenkaan saanut 
kannatusta. Haudan pitää olla oma, Mäkinen ko-
rostaa.

Hän toteaa lisäksi että yleisistä määräyksistä 
poikkeaminen on tietyissä tapauksissa mahdol-
lista.

– Poikkeukselliselle hautamuistomerkille voi 
aina hakea lupaa. Virkamiehet eivät voi lupia 
myöntää, mutta seurakuntien ylemmät tahot voi-
vat tehdä erillispäätöksiä, Mäkinen muistuttaa. l

Vantaalla sijaitsevan 
Honkanummen 
hautausmaan 
sisääntulo. Kuva 
Maisema-arkkitehdit 
Byman & Ruokonen 
Oy.



Helsinkiläiset maisema-arkkitehdit 
Ria Ruokonen ja Eeva Byman ovat 
tehneet useita hautausmaasuunni-
telmia. Heidän kädenjälkensä näkyy 

muun muassa Vantaan Ruskeasannassa, Helsingin 
pitäjänkirkon hautausmaalla sekä Espoon Gräsas-
sa. Millainen heidän mielestään on hyvä hautaus-
maa?

– Kaunis ja lohduttava, vastaa Eeva Byman.
– Sen pitää lähteä paikasta niin, että ympäristö 

otetaan huomioon. Se voi olla metsä, laaja pelto-
mainen alue tai kaupunkimiljöö. Kaikki voivat olla 
hyviä, Ria Ruokonen lisää.

Kummankaan mielestä seurakunnan asettamat 
ehdot eivät ole liian rajoittavia, vaan tavoitteet kau-
niin lopputuloksen saavuttamiseksi ovat yhteneväi-
siä.

– Hyvin usein saamme seurakunnalta vain toi-
minnalliset reunaehdot, koska suunnitteluun vai-
kuttaa suuresti se, onko kyseessä uurnahautauksille 
tai arkuille tarkoitettu kohde, onko aivan uusi alue, 
uudistetaanko vanhaa vai otetaanko vanha uudel-
leen käyttöönotto, Ria Ruokonen kertoo.

– Menen aina ensin kohteeseen kävelemään. 
Katselen kulkureittejä ja kuuntelen mahdollisia ää-
niä. Joskus voi vaikka olla moottoritie vieressä. Ne 
pitää ottaa huomioon, jotta esimerkiksi parhaat is-
tuskelupaikat löytyvät, Eeva Byman sanoo. 

Ovatko uudet tylsiä?
Uusia hautausmaita arvostellaan joskus tylsiksi, 
koska tilankäytössä pitää yleensä olla taloudellinen 
ja koska esimerkiksi hautamuistomerkeistä anne-
taan tarkat kokorajat, joita ei voi ylittää.

– On totta, että vanhat hautausmaat ovat vaih-
televampia ja monien mielestä kauniimpia. To-
tuus kuitenkin on, että aikanaan moitittiin puoles-
taan sitä, että ne loivat eriarvoisuutta. Varakkaam-
mat teettivät komeita ja köyhät vaatimattomampia 
muistomerkkejä haudoille.

– Ainakin tasa-arvo toteutuu nyt paremmin, sa-
noo kirkkohallituksen maankäytön johtaja Harri 
Palo.

Hautausmaiden suunnitteluun vaikuttavat hä-
nen mukaansa nykyisin monet eri tekijät.

– Alueiden on oltava selkeitä ja tilaa pitää olla 

H Y V Ä  S U U N N I T T E L U

Hautausmaat ovat keskimäärin kaikkein hoidetuimpia puistoja 
Suomessa. Kauniit muistojen puutarhat eivät kuitenkaan 
synny sattumalta, vaan toteutusten taustalla ovat yleensä 
maisema-arkkitehdit.  
TEKSTI: TOM KALIMA  KUVAT: MAISEMA-ARKKITEHDIT BYMAN & RUOKONEN OY

Hyvä hautausmaa on 
kaunis ja lohduttava
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Kuvassa Helsingin pitäjän 
kirkon tuhkahautausalue.

Ruskeasannan 
hautausmaan kivipuro.
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myös koneille, koska hautoja ei enää kaiveta käsin. 
Sen vuoksi vanhat alueet, joilla on kapeita polkuja 
ja paljon reunakiviä ovat käytännössä lähes mah-
dottomia perinteisille arkkuhautauksille.

– Onneksi kehitys on johtanut siihen, että uur-
nahautaukset ovat yleistyneet, Harri Palo toteaa.

Tilastojen mukaan uurnahautausten ja tuhka-
usten osuus on paikoin jo yli 80 prosenttia. Tämä 
asettaa omat vaatimuksensa suunnittelulle. Vaik-
ka kehitys onkin tilapulan kannalta hyvä asia, ki-
vialalle se tarkoittaa haastavan pieniä kiviä, koska 
uurnahaudat ovat kapeampia. Toisaalta se tarjo-
aa uusia mahdollisuuksia olla mukana esimerkiksi 
kauniiden muistelualueiden toteutuksissa. Niissä 
Ria Ruokonen ja Eeva Byman käyttävät mielellään 
kiviä.

Molemmat korostavat, että kiven asema on edel-
leen hyvin vahva.

– Esimerkiksi Gräsan hautausmaalle Espooseen 
tehtiin uurnalehto. Sinne tarjottiin vaihtoehdoiksi 
graniittista tai metallista muistomerkkiä. Todelli-
suudessa kuluneen 20 vuoden aikana ei ole valittu 
yhtään ainoata metalliristiä. Kaikki ovat graniittia, 

Ria Ruokonen kertoo.
– Kivi on vaikuttava materiaali hautausmaal-

la. Sen vuoksi olen pahoillani siitä, että esimerkik-
si hautojen reunakivistä on jouduttu luopumaan. 
Vanhoja kiviä pitäisi ehdottomasti käyttää uudel-
leen jossain muussa kohteessa.

– Ruskeasannan hautausmaalle teimme van-
hoista hautojen reunakivistä simpukka-aiheisen ki-
vikuvion, Eeva Byman kertoo.

– Hautausmaa pitää myös aina rajata. Siihen ki-
vimuuri sopii erittäin hyvin, Ria Ruokonen sanoo.

Uudet haasteet
Harri Palon mukaan hautaustoimi elää uusien 
haasteiden edessä.

– Tilapulasta on paljon puhuttu, mutta ei tila 
kesken lopu. Uurnahautauksen yleistyminen mah-
dollistaa vanhojen hautojen tehokkaan uusiokäy-
tön ja painetta helpottavat myös erilaiset sirottelu-
alueet ja metsähautausmaiden tulot.

Yhtenä ongelmana hän kuitenkin näkee suku-
hautojen uusiokäytön.

Jos hautaoikeuden haltija on kauan sitten kuol-
lut, eikä ole siirtänyt hautaoikeutta kenellekään, 
joudutaan luvan saamiseksi kysymään kaikkien su-
kuhaarojen elossa olevilta jäseniltä lupaa. Järkevää 
olisi muuttaa lupamenettely siten, että päätöksen-
teko siirrettäisiin lähemmäksi niitä omaisia, joiden 
läheiset oikeasti on kyseiseen hautaan haudattu, 
Harri Palo sanoo.  l

Kokoontumispaikan pintamateriaali on harmaa ja 
musta nupukivi. Kivetyn aukion eteläreunaan istutettiin 
viuhkamaisesti pioninauhat.

Ruskeasannan hautausmaan muistopuutarhan keskeisenä 
aiheena ovat kivi ja vesi. Kokoontumis- ja muistelupaikalle 
rakennettiin kivitaideteos, joka on muistuma 
pronssikautisesta haudasta.
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Pikkutarkat säädökset 
harmittavat Pekka 
Kauhasta. Ihmettelen, että 
hautausmailla ei ensisijaisesti 
kunnioiteta omaisia, hän 
sanoo



V E I S T Ä M I S E N  T A I T O
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Pekka Kauhanen on menestynyt kuvanveistäjä. 
Hän on tehnyt Urho Kekkosen muistomerkin 
Kajaaniin ja tekee parhaillaan talvisodan 
muistomerkkiä Helsinkiin. 
TEKSTI: TOM KALIMA  KUVAT: TIMO PORTHAN

Pikkutarkat säännöt 
hämmästyttävät
Myös hautamuistomerkit tulivat 

Pekka Kauhaselle tutuksi, kun 
hän voitti vuonna 2012 Kuvan-
veistäjäliiton ja HOK-Elannon 

hautamuistomerkkikilpailun ”Enkeli taivaan” 
-nimisellä ehdotuksella.

– Kilpailun yhtenä tavoitteena oli saada hau-
tausmaille uutta ilmettä ja päästä eroon vallitse-
vasta yksitoikkoisesta matkalaukku-linjasta, joka 
oli ärsyttänyt kilpailua ideoinutta kuvanveistäjä-
liittoa.

– Toiseksi tavoitteeksi oli kilpailussa asetettu 
löytää sellaisia uusia muistomerkkejä, jotka voi-
sivat olla hinnaltaan suhteellisen edullisia, mutta 
sellaisia, että ne lohduttaisivat surevia omaisia, 
Pekka Kauhanen kertoo.

Hänen ehdotuksessaan on kiveä vain jalusta, 
Varsinainen muistomerkki on ohut metallivalua 
oleva laatta, jonka oikeassa reunassa on enkelin 
siipiä muistuttava kuvio ja keskellä läpileikattu 
ristikuvio. Laatan kokoa on mahdollista varioida 
haudan koon mukaan.

Enkeli taivas 
lohduttaa
Enkeli taivas – muistomerkkejä on jo tehty mo-
nille haudoille.

– Tässä yhteydessä olen törmännyt hauta-
usmaiden ikäviin asenteisiin. Kokomääräykset 
ovat pikkutarkkoja ja voittoehdotustani on jopa 
vastustettu. Eräskin leski sai tosi tylyn kohtelun 

hautausmaan virkamieheltä ja oli erittäin pahoil-
laan soittaessaan minulle. Asia ratkesi vasta kun 
soitin hänen esimiehelleen, joka sattumoisin oli 
istunut hautamuistomerkkikilpailun tuomaris-
tossa, Pekka Kauhanen kertoo.

Hän ihmettelee suuresti sitä, että hautaus-
mailla ei ensisijaisesti kunnioiteta omaisia.

– Hautamuistomerkin pitää olla sellainen, että 
se lohduttaa. Jos se on valittu persoonallisesti, se 
on tehty nimenomaan vainajaa ja hänen omaisi-
aan ajatellen, Pekka Kauhanen korostaa.

Suunnittelu alkaa
keskustelusta
Muistomerkin teko alkaa Pekka Kauhasen mu-
kaan perusteellisesta keskustelusta omaisten 
kanssa siitä, millainen edesmennyt on ollut.

– Keskustelemalla yritän selvittää, minkä-
lainen henkilö hän on ollut ja millaiset muistot 
omaisilla on. Vasta sen jälkeen aloitan työn. Tä-
mä on myös minulle taiteilijana raskas prosessi, 
koska keskustelut eivät ole aina keveitä.

Enkeli taivaan – muistomerkkiä on Pekka 
Kauhasen mukaan mahdollista personoida pie-
nillä yksityiskohdilla. Siihen voi liittää jotain, jo-
ka liittyy vainajan elämään tai korostaa jotain yk-
sityiskohtaa. Täysin mahdollista on myös tehdä 
koko muistomerkki kivestä. 

Kivisiä ei toistaiseksi ole tehty, mutta toivon, 
että joskus tehdään, koska ymmärrän, että suo-
malainen kivi on upea materiaali. l



Hautausmaat ovat hiljen-
tymisen puistoja, mutta 
myös paikallisen histori-
an avoimia kirjoja, joita 

jokainen kulkija voi katsella. Tämän 
on mahdollistanut suomalainen gra-
niitti, joka kestää aikaa ja ankaraa sää-
tä. Missään ei ole määrätty, että muis-
tomerkin pitää olla kiveä, mutta se on 
verrattomilla ominaisuuksillaan hank-
kinut asemansa hautausmailla.

Tämä on osaltaan vaikuttanut myös 
siihen, että Suomeen on syntynyt ki-
viteollisuutta palvelemaan hautaus-
tointa ja ennen muuta omaisia, jotka 

haluavat haudoille pysyvät ja kauniit 
muistomerkit. Tänä päivänä hautaki-
ven matka on hallittu. Ei ole sattumaa, 
millainen kivi haudalle on lohkaistu 
ja hiottu. Materiaali tunnetaan ja sen 
kestävyyteen voi luottaa. Kivi ei ni-
mittäin ole vain kiveä vaan se sisältää 
erilaisia mineraaleja. Sen vuoksi se voi 
olla huokoista, imeä itseensä kosteutta 
ja kemikaaleja tai jopa ruostua. Hyvin 
valittu suomalainen graniitti on tässä 
suhteessa ylivertainen; se kestää.

Ei myöskään ole yhdentekevää, mi-
ten louhoksilla työskennellään tai mil-
laisia jälkiä luontoon jätetään. Kau-

niiden hautakivien hintana ei voi olla 
jälkipolville jätetty tuhottu luonto. 
Tämän vuoksi tarvitaan kestävää ke-
hitystä ja hallittuja prosesseja, joilla 
kiven matka louhoksilta hautausmail-
le sujuu.

Kivipaasista 
pystykiveen
Kivet tulivat hautausmaille, koska ne 
muistuttivat kirkon sisällä olevia hau-
tapaikkoja. Aluksi ne olivat makaa-
via kivipaaseja, joiden alle haudattiin, 
mutta muuttuivat sittemmin pystyki-
viksi. Vanhoilla hautausmailla näkee 
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Suomessa haudataan vuosittain noin 50 000 ihmistä. Suurin osa näistä saa 
viimeiselle leposijalleen kiven tai kaiverruksen olemassa olevaan hautaki-
veen. Suomalaisen graniitin asema muistomerkin materiaalina on vakaa. 
Kiven matka louhokselta haudalle on luotettava ja ympäristöystävällinen.
TEKSTI: TOM KALIMA

Kiven matka haudalle on
laadukas ja monivaiheinen

L O U H O K S E L T A  E T E E N P Ä I N

Pekka Jylhän 
suunnittelema ja 
Loimaan Kiven 
valmistama 
Veden muisti 
-hautamuistomerkki 
Harri Holkerille.



edelleen korkeita pystykiviä, mutta 
niitä eivät nykyiset määräykset enää 
salli. Nykyisin käytetään pystykiviä, 
joiden mitat ovat keskimäärin 60 x 80 
cm.

Useimmiten kivet ovat suorakai-
teen muotoisia, mutta paljon näkee 
myös yläosastaan kaarevia kiviä. Tä-
män muodon sanotaan symboloivan 
ylösnousemista. Koska kivet nykyään 
muistuttavat toisiaan enemmän kuin 
ennen, puhutaan myös siitä, että hau-
tausmaat ovat tylsiä. Se ei välttämät-
tä pidä paikkaansa. Määräykset ovat 
yleensä enimmäismittoja, joista voi 
poiketa. Kivet voivat olla väriltään eri-
laisia. Kiven käsittely voi olla hyvin 
erilaista: hiottua, hakattua, lohkopin-
taista jne. Kirjaimet voidaan kaivertaa 
tai käyttää metallisia irtokirjaimia ja 
kivissä voi olla nykyisin myös lyhtyik-
kunoita ja erilaisia koristeita. Tähän 
kuitenkin tarvitaan osaavaa suunnitte-
lijaa, jollainen löytyy Kiviteollisuuslii-
ton jäsenliikkeestä.

Hautausmaiden määräyksiä pe-
rustellaan turvallisuudella, ulkonä-
öllä ja sillä, että hautaaminen ei saisi 
asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. 
Jumalan edessä kaikki ovat samanar-
voisia. Toisaalta eriarvoistaminen on 

historiasta tuttua. Arvokkaimpia hau-
tapaikkoja olivat ne, jotka sijaitsivat 
lähimpänä kirkkoa ja valon puolella. 
Pohjoispuolelle haudattiin rikollisia ja 
muita alempiarvoisia.

Louhimolta 
veistämölle
Ennen lopullista sijoittamista omal-
le paikalleen, kivi on kulkenut moni-
vaiheisen tien. Tavallaan kiven matka 
alkaa siitä, kun omainen tulee tilaa-
maan muistomerkkiä. Todellisuudessa 
häntä varten on olemassa valmis inf-
rastruktuuri, joka on tehnyt valinnan 
mahdolliseksi. Sopivat kivet on jo va-
littu ja odottavat asiakasta. Usein loh-
kareet on jo valmiiksi irrotettu ja val-
miit aihiot on kuljetettu veistämölle.

Kiven valinnassa on kyse vainajan 
ja omaisten tahdosta. Tämän viimei-
sen toiveen täyttävät kiviveistämöt, 
jotka tekevät toivotun kiven. Jos jos-
kus on suunnitelmia piirrelty tupakki-
laatikon kanteen, enää ei näin ole. Mo-
nilla kiviliikkeillä on kehittyneitä piir-
rosohjelmia, joiden avulla ostaja voi 
tietokoneruudulla nähdä kolmiulottei-
sen kuvan tulevasta kivestä.

Muutos vanhaan on monessa suh-
teessa tervetullut. Asiakas näkee, miltä 

kivi oikeasti näyttää ja pystyy helpom-
min valitsemaan mieleisensä kiven. 
Hän näkee tekstien sijoitukset, koris-
teet, muodot ja työstötavat, eli kiven 
sellaisena kuin se on valmiina. Asiakas 
ei pety eikä hänen tarvitse jännittää. 
Tämä on kiviliikkeiden mukaan vä-
hentänyt ratkaisevasti reklamaatioi-
den määrää.

Epäonnistunut hautakivi on ennen 
muuta omaisille raskas asia, mutta sil-
lä on myös suuri taloudellinen merki-
tys. Jokainen turha työ lisää kustan-
nuksia sekä ympäristörasitusta

Koneet tekevät
kädet viimeistelevät
Kun suunnitelma on valmis, se siir-
tyy veistämölle odottamaan sitä, että 
koneet ja ihmiskädet työstävät mallin 
mukaisen kiven. Veistämöllä on tätä 
varten odottamassa aihio, joka on sa-
hattu louhokselta louhimolta tuodus-
ta lohkareesta. Materiaali tunnetaan 
ja sen tiedetään sopivan hyvin hauta-
kiveksi. Kuten teollisuudessa yleen-
säkin, myös kivialalla näkyy tekninen 
kehitys ja automaation lisääntyminen, 
vaikka edelleen tehdään käsin ja pe-
rinteisin työkaluin.

Tietokoneohjatut CNC-koneet ovat 
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Kaikki alkaa luonnonkivilouhimolta. Kuvissa Tampereen Kovakiven louhimo.
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kalliita, joten etenkin pienemmät yri-
tykset käyttävät lähinnä moderneja 
vaijerisahoja, joilla voidaan vähentää 
käsityön tarvetta ja tehdä vaativia-
kin töitä, esimerkiksi lyhtyaukot. To-
tuus kuitenkin on, että hinnassa näkyy 
kaikki, mitä kivelle joudutaan teke-
mään. Sen vuoksi samankokoinen ki-
vi voi maksaa 1 000:sta 3 000 euroon.  
Jos kivien reunat hakataan, tarvitaan 
suurempi aihio, koska tarvitaan työs-
tövarat jne.

Lopuksi tulevat kiven tekstit, joilla 
myös on hintansa. Yleensä peruskir-
jaimet sisältyvät kiven hintaan, mutta 
metalliset irtokirjaimet nostavat hin-
taa, koska ne pitää lisäksi kiinnittää. 
Samoin hintaa nostavat kullatut kirjai-
met, koska niissä käytetään aitoa leh-
tikultaa.

Kiviliikkeet tekevät myös paljon 
näkymätöntä työtä. Ne selvittävät 
hautausmaiden ohjeet, hyväksyttävät 
suunnitelmat hautausmailla, hakevat 
papereihin tarvittavat allekirjoitukset 
ja lopulta kuljettavat ja asentavat pai-
navan kiven paikoilleen.

Luontoa  
kunnioittaen
Suomessa luonnonkivialalla on noin 
200 aktiivisesti toimivaa yritystä. Pää-
osa näistä on pieniä tai keskisuuria 
perheyrityksiä. Toimiala on merkittä-
vä, koska luonnonkiveä myös viedään 
Suomesta noin 40 maahan. Viennin 
määrä oli vuonna 2014 yhteensä noin 
340 000 tonnia eli kuusinkertainen 
tuonnin määrään verrattuna.

Kiviala on myös laajasti sitoutu-
nut ympäristöarvoja kunnioittavaan 
toimintaan. Kivilouhimolla torjutaan 
melua ja tärinää, hallitaan pölyä, käsi-
tellään kuivatusvedet hallitusti, kuten 
myös sivukivet ja jätteet. Talvivaaran 
ympäristöongelmista puhutaan ja pelä-
tään, mutta kivilouhimot ovat eri asia.

Jo vuodesta 1982 lähtien ovat lou-
himot esimerkiksi noudattaneet maa-
aineslain mukaista vakuusmaksua.  Se 
tarkoittaa maksua, jonka yritys mak-
saa kunnalle jo ennen louhinnan aloit-
tamista. Maksulla katetaan toiminnan 
lopettamisen jälkeinen maisemointi 
siinä tapauksessa, että yritys on men-
nyt konkurssiin.

Koko toimintaa on monipuolisesti 
kehitetty yhteistyössä lupaviranomais-
ten ja Suomen Ympäristökeskuksen 
kanssa, jotta kiven käyttö olisi jatkos-
sakin kestävää Suomessa. Osoitukse-
na tästä on esimerkiksi Geologian tut-
kimuskeskuksen, Kiviteollisuusliitto 
ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen 
tekemä selvitys luonnonkivituotannon 
parhaista ympäristökäytännöistä. 

Hautakivien valmistus kuluttaa 
energiaa niin kuin kaikki teollinen toi-
minta. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen 
(L. Kristensen, Sveriges Lantbruksu-
niversitetet, 2010) mukaan Kiinassa 
valmistetun hautakiven valmistuk-
seen ja Ruotsiin kuljetukseen käyte-
tyn energian määrä on nelinkertai-
nen Ruotsissa valmistettuun kiveen 
verrattuna. Tuloksen voi hyvin olettaa 
pätevän myös Suomessa.

Suomessa valmistetaan myös ki-
ventyöstökoneita. Suomalainen ki-
vimies onkin todella tarkka työn jäl-
jestä ja ylpeä laadusta. Koneen pitää 
toimia ja tehdä laadukasta jälkeä, sil-
lä huonoja tuotteita eivät kivimiehet 
hyväksy. l

Muualle haudattujen muistomerkki. Suunnittelu ja toteutus Kaavin Kivi.
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Pronssikoriste 
täydentää
Pronssista valmistetuilla tuotteil-
la voidaan täydentää hautakiven 
muotoa, väriä ja sen välittämää tie-
toa. Pronssiseos on luonnonkiven 
ohella klassinen ja ajaton materiaali. 
Hautamuistomerkeissä materiaalit 
täydentävät toisiaan sekä ulkonä-
könsä että ominaisuuksiensa puo-
lesta.

– Valetut tuotteet viimeistele-
vät hautakiven ilmeen tyylikkäästi. 
Pronssiseos soveltuu valmistus-
tapansa puolesta niin kirjainten, 
symboleiden kuin erilaisten reliefi-
en toteutukseen. Materiaalin omi-
naisuuksien vuoksi tuotteen pin-
ta patinoituu kauniisti tummuen 
hautamuistomerkin arvokkuudelle 
sopivalla tavalla, sanoo pronssituot-
teisiin erikoistuneen M.J. Paasikivi 
Oy:n myyntipäällikkö Nina Reko. 

Pronssiseoksesta valmistetut 
tuotteet ovat nykyisin varsin ylei-
nen täydentävä elementti hauta-
muistomerkeissä. Perinteisimmil-
lään sukunimen kirjaimet ja risti tai 
jokin muu koriste ovat täydentä-
neet hautakiven tekstitystä ja koris-
telua. Luonto- ja hengelliset aiheet, 
kuten linnut, kukat ja enkelit ovat 
suosittuja symboliaiheita. Kiinnos-
tus harrastukseen tai ammattiin liit-
tyviin sekä muihin henkilökohtaisiin 
tunnuksiin on lisääntymässä. 

Pintakäsittelyvaihtoehdoilla 
pronssituotteisiin saadaan yksilöl-
lisiä ratkaisuja, jotka entisestään 
lisäävät hautakiven persoonallisuut-
ta ja monimuotoisuutta. 

Hautakiveen liitettävät lyhtyra-
kenteet ovat vakiintuneet osaksi 
hautamuistomerkkejä luoden kynt-
tilänvalollaan lämmintä tunnelmaa 
hautausmaille. Lyhtykehysten ansi-
osta omaisilla on myös haudal-
la pysyvä paikka, johon kynttilän 
voi tuoda ja siten muistaa rakkaita 
läheisiä, Nina Reko sanoo.  
 

Luonnonkiviteollisuus tarjoaa moti-
voituneille nuorille monenlaisia työ-
mahdollisuuksia. Onneksi meillä on 
myös oppilaitoksia, jotka antavat ki-
vialan koulutusta. Työmahdollisuuk-
sia on kiven louhinnassa, jalostuksessa 
ja asennuksessa. 

Kivialan toisen asteen perustutkin-
to on kivirakentajan tutkinto. Tutkin-
non suorittaneet sijoittuvat erilaisiin 
kivirakennustehtäviin; usein kivituot-
teiden asennukseen. Kivialalle voi ha-
keutua myös ammattitutkinnon suo-
rittamalla. Kivimiehen ammattitutkin-
non voi mainiosti suorittaa myös oppi-
sopimuskoulutuksena.

Hautakiviä valmistavissa yrityk-
sissä tarvitaan kiventyöstön osaajia. 
Sastamalassa sijaitsevassa Vammalan 
ammattikoulussa painotetaan jalos-
tuspuolen koulutusta. Koulutuksen 
alussa tutustutaan myös asennukseen 
ja louhintaan, jotta kaikilla olisi riittä-
vä perustietämys ja käsitteistö kivia-
lan asioista. 

Perusosaamisjakson jälkeen koulu-
tus etenee henkilökohtaisesti tehdyn 
suunnitelman mukaisesti jalostuksen 

osa-alueille. Hautakivien valmistuk-
sen opetuksessa painotetaan kaiverta-
mista, piirtämistä sekä käsin että pe-
rusohjelmistojen avulla, hiontaa käsi-
hiomakoneilla sekä tasohiontaa, saha-
usta eri välineillä sekä erikoistyöstöjä 
kuten lohkontaa, porausta ja kiilausta 
sekä ristipäähakkausta. Uusimpana 
alueena on CNC- perustietämyksen 
kouluttaminen, missä pääpaino on G-
koodin opiskelussa. 

Oppisopimuskoulutuksessa yritys-
lähtöisyys koulutuksen sisällöissä on 
pitkälle vietyä. Yrittäjyyskin on ollut 
koulutuksessa mukana jo useamman 
vuoden ajan. 

Kivikouluista valmistuneet ovat 
työllistyneet hyvin. Yritykset arvos-
tavat koulutusta. Koulutus antaa pe-
rusvalmiudet; ammattilaiseksi kehi-
tyt sitten työn kautta. Hautamuisto-
merkkien valmistaminen on vaativaa; 
kivialan yrityksissä työstetään tavan-
omaisten hautakivien ohella tunnet-
tujen taiteilijoiden suunnittelemia 
veistoksia.

Kiviala antaa työtä nuorille

Pronssiseos soveltuu 
valmistustapansa 
puolesta niin 
kirjainten, 
symboleiden kuin 
erilaisten reliefien 
toteutukseen.
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Petäjävedentie 3, 41800 Korpilahti
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H Y V Ä  K A U P P A T A P A  K U N N I A S S A

Kiviteollisuusliiton jäsenyritykset ovat luotettavia ja noudattavat hyvää kauppatapaa. 
Hautakiven hankinta on ainutlaatuinen tapahtuma. Hautakiviliikkeeltä edellytetään 

niin markkinoinnissa kuin itse kaupanteossa omaisten surun ymmärtämistä.  
Kiviteollisuusliiton jäsenyritykset noudattavat kuluttaja-asiamiehen kanssa sovittuja 
markkinointiohjeita ja liiton laatimia yleisiä toimitusehtoja sekä kauppatapa-ohjeita. 

Tämän julkaisun toteutuksen ovat mahdollistaneet seuraavat yritykset:
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