
Taiteesta 

Graniitin 
50 varisavya 
Suomen maaperassa lepaa mahdollisuuksien kivi. 
Muotoilu vapauttaa graniitin arkkitehtuurin 
rajoituksista. TEKSTI TAINA SAARINEN KUVAROBERTSEGER 

P
erUSk:ll liossamme (ldOllna 

briindi. Se on graniitti. j"Jo 
kiv;. YB puolet Suolllcn kaJ

Jioperiistii koosluu graniitti -

":OTIMAASSAAN UgandaSlla op iskelles

snan KnyiwB kiinnostui Suomesta vie

raile,."" professorin modernista desig

nisla pitiimiillii luennolla. Pitkiissu din· 

Taiteesta 

KAnWA nauuii yhdistiiessiiiin leikkisyy
de n jn lucille lulun minimalismin. Lop

putuJos. "almis I"ole. on oi""h,,\'u jn tyy

likiis. 1'o1asslltuoueitll Kayi"". ei tcc. Kon-
sisla kjvilujeis\a_ "Suomalainen gm- sl1rjnssa muuloil"n helmi;' oli montn leksl; on tiirkeii. nlllteriaaiin. esineen in 
niilli on lIlonimuoloista in esteeltisesli 

midenkiintoisltI, sjinii on vnJtuvin '\Iflh

dollisuuksiu", snnoo muoloi lija Lincoln 

Kaylwa. "Se pilaii vnin niiluji;~ 

Knyiwa esiltdec L.oimaan Kiven sho
wroomissil graniiU,;a. Sit.u on viisikym

menta laiia. On helppo ymmartaa. etta 
graniit.in kauneus on lumonnut. muo
toiliian. Kysecss;; on ki,'iunr ...... : violelin 

kuvioilll" sysin",st" Am"dells. meren
hohtoinen Yliimuan vih~ii ja haikiii
scvii spcktroliilli. Viiricn jn kuvioiden 
ki rjo on ,wlnva. 

KASI'ITELYT - hionla.poltlo. hakkaa
minen. lohkomincn - luoll/wal huirnia 
muunnoksin. Kiillotcltu kivi hehkuu 

kllin lasi ja hiotlu sileys hmluu kalcen 
oudosli pehmeiiltii. Portaiden, sokke· 
Iciden ja veislost.en hannaa ja puna;· 
nen gnllli illi ov,, ' selviisli v"in granii

lin yltsi kiiylto'''pn. 

s llom3laisln: mill. Anrnio. Saarise!. 
1\,,110. Lo.,toossn opiskclicsS3tlll hiin 

si tt en Imld vaihloon Suomeen. suoritti 
A3JtO-yliopislossa laileen maislerinllll
kinnon ja jiii perustclhman perhccn ja 
nimeiiiin kantavan studion. 

Loimanll Kiven knnssa tutkitaan 
granii'in rnahdollislIuksia. Yhleislyo 
on rikast" ia hcdclmiillislii. Muoloi
lija ei II.,na kiisl..')'jii. vaan Iyo.~kenlcly 

on vuoropuhelua. Kiven tyosliijillii on 
l11nleriaaJillinlemliS. 

~Hc liclav;;l. kuinka ohllt graniiUi

clementli voi 0113 tai Illillainen on hyvii 

rculllm pyoristys'-
Koru on grnnii lin uusi suunll1. 1')'0-

poydiillii on pi irusluksel rnnll('ko

nlsla. jo~sa hopea· tai kultakehys $ulkee 
sisiiiinsli 11111slan grmtiiltirenkaan. Toiscn 
piirustukscn ,'iip.lIlcmoduuleistn muo
doslU\"U kynltiliinjalku on sukJ",mrus
!wan grnniittiu j3 niiyttu;; suklllakakulla. 

s isiillon merkilykscn kombinaatio. 
"los Eero Aamio., 1'"lIotLloli o lisi 

pllula. se olisi eri esinc." 

Mnrmori on kaikkiali ll ni in ar\'os
leltua. eltei mikiiiin muu kivi ole oikein 

miliiiin. Se on lllarkkinoitu Italiasso 
hyvin. jn man on 1ll0nin Invoin hyoly· 
nyl siit.ii. SUOlllessu Idviu[alla loimii yli 

70 yrityslii. 
"Kjvileollisllus volsi hyvin kulSl1n 

grnniilin pariin muotoi lijoiln III yhteis
lyiikumppanei ln eri p11o[illa maai1111aa". 
Knyiw1\ sanoo. 

Grnniitli Jiikk11U jo. Scllllusi lime on 

csill ii I-I<'isinki Design Week -niiyttelyssii 
s)'ksyllii. 

MIIQ/oilija. laileell maiMeri Uncol" 
Kayilt'u soi /6.5.20171'o,."illllis,Slwmen 

mhasloll/.o;maull &1/(11111 ),rilysmhas· 

losla 12000 curon apuralum SUl/mal"i· 

USia gralljili$la valmislc/lujclI designcsi

IIcillell lliiyUC!yo1 ,'olmisiamiSct:II. 
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