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Alkusanat
Tämän oppaan kivi-intarsian valmistamisesta olen kirjottanut Suomen
Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n jäsenille korvaamaan kurssia, jota olisi vaikea
järjestää Yhdistyksen puitteissa. Opasta ei ole myynnissä, vaan se on luettavissa ja
tulostettavissa Yhdistyksen kotisivun kautta. Aiheesta kiinnostuneet voivat itse
tulostaa ohjeen omaan käyttöönsä, tekijänoikeuksia kunnioittaen.
2003 syksyllä minulla oli mahdollisuus osallistua kahden muun Yhdistyksen
jäsenen kanssa 5-päiväiselle kurssille Firenzessä. Opettajamme olivat kaksi nuorta
Firenzen arvostetusta taiderestauroinnin koulusta valmistunutta ammattilaista.
Heidän ansiostaan sain innostavan harrastuksen ja toivon, että laatimani opas avaa
muille mahdollisuuden valmistaa kivi-intarsiatöitä.
Netin kautta olen löytänyt muutamia commesso fiorentino kursseja Italiassa, mutta
harva haluaisi uhrata harrastukseensa kurssien varsin kallista hintaa. Kirjallista
opastakaan ei opettajamme mukaan ole koskaan kirjoitettu, sillä menetelmää "ei voi
oppia lukemalla, se on nähtävä." Väittämää uhmaten olen kuitenkin laatinut oppaan
runsain kuvin toivoen, että näin edesautan kivi-intarsian omaksumista
harrastukseksi.
Firenzessä sijaitsee kivi-intarsiatöiden museo - Il Museo dell'Opificio delle Pietre
Dure. Rakennuksessa oli aiemmin kivi-intarsiapaja, jossa valmistettiin esineitä
Euroopan hoveille ja rikkaille. Siellä commesso fiorentino -työstötapa kehitettiin
1500-luvulla. Nykyisin museon lisäksi rakennuksessa toimii taideteosten
restaurointilaboratorio ja -koulu.
Commesso fiorentino ei ole helppo tekniikka. Työ on hidasta, pikkutarkkaa ja vaatii
kärsivällisyyttä. Meille kurssilla opetettiin työn perusteet entisöintityön
näkökulmasta. Kun vanhaa arvoteosta korjataan, on korjausjäljen oltava
mahdollisimman samankaltainen kuin alkuperäinen - niin materiaalien kuin
työstötapojen osalta. Nykypäivän myönnytyksiä olivat ainoastaan pieni kivisaha
palojen leikkaamiseen, timanttiviilat, vesihiontapaperi, ja liimaukseen teollisuuden
kiviliima. Kurssilla valmistimme yhden 10x10 cm intarsialla koristetun kivilevyn.
Pieni työ sujui käsityönä varsin hyvin.
Kotona halusin valmistaa vähän isompia kivitauluja - noin 20-30 cm kokoisista
kivilevyistä. Kurssilla oppimani olikin riittämätön. 30 cm kivilevyä ei jaksa käsin
pyörittää hiontapaperin päällä. Aloin etsiä tapoja helpottaa ja nopeuttaa työtä.
Saattaa olla, että opettajamme mielestä en osoita riittävää kunnioitusta perinteitä
kohtaan. Siksi olen oppaassa selittänyt mitkä työvaiheet noudattavat kurssilla
opittua perinteistä entisöintityössä hyväksyttyä työstötapaa, ja erikseen omat
ratkaisuni uusia työvälineitä ja aineita käyttäen.
Hyvä harrastus on arvokas. Toivottavasti oppaalla edesautan arvokkaiden
harrastusten kirjoa.
Eva Jarne
Tuusula, syyskuu 2020
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Kivi-intarsian valmistus firenzeläistä työmenetelmää noudattaen
Tässä pitkässä kirjoituksessa kerron miten kivi-intarsiaa valmistetaan 1500luvulla Firenzessä (Italia) kehitetyn commesso fiorentino -työmenetelmää
noudattaen. Menetelmällä valmistettuja töitä on monissa museoissa. Töistä
on hienoja kirjoja, mutta opetusopasta tekniikasta ei ole kirjoitettu.
Kurssin järjestäminen Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry:n puitteissa
olisi vaikeaa. Kurssin pituus olisi kolme viikonloppua. Se vaatisi välineiden
lisäksi jokaiselle oppilaalle oman mallin, taustalevyn hankinnan, kuvion
sahauksen taustalevyyn etukäteen säästääkseen aikaa, ja riittävän
valikoiman malliin sopivia kivilevyjä. Kivimateriaalin hankintaa olen pitänyt
suurimpana esteenä kurssin järjestämiselle. Intarsiaa ei tehdä
materiaalitarjonnan ehdoilla, vaan materiaali hankitaan malliin sopivaksi.
En kuitenkaan halua jättää jakamatta sitä tietoa, minkä sain firenzeläisiltä
opettajiltamme. Ja toivon, että joku myös täällä Suomessa innostuisi
harrastamaan kivi-intarsiaa.
Itse opin tekniikan 5 päivän kurssilla Firenzessä. Opettajina toimivat kaksi
nuorta taiderestauroijaa, jotka olivat valmistuneet Firenzen kuuluisasta
restaurointikoulusta. Ammattirestauroijina heille oli ehdottoman tärkeää, että
työ noudatti alkuperäistä menetelmää ja perinteisiä materiaaleja.
Minä olen harrastaja, enkä käsittele vanhoja entisöitäviä töitä. Olen sallinut
itselleni vapauden kokeilla välineitä ja materiaaleja, jotka helpottavat työtä.
Perinteisessä restaurointityössä käytettyjen materiaalien ja välineiden lisäksi
olen käyttänyt myös välineitä, joita restaurointityössä ei hyväksyttäisi.
Mosaiikki vai intarsia?
Intarsia ja mosaiikki sanoja käytetään yleisesti synonyymeinä. Opettajamme
Firenzessä halusivat kuitenkin tarkentaa merkityserot. Mosaiikki valmistetaan
erillisistä paloista, myös tausta muodostuu paloista, joko samaa tai eri
materiaalia.
Intarsiassa upotetaan yhtenäiseen taustaan paloja. Perinteinen kivi-intarsia
tehtiin kaivertamalla kuoppa taustakiveen, ja kuoppaan sovitettiin erivärisiä
kivia muodostaen kuvion. Näin tehtyssä intarsiassa on aina melko karkeat
saumat palojen valissä sekä palojen ja taustan välissä. On lähes mahdotonta
sovittaa pala istumaan tiiviisti kaiverrettuun kuoppaan. Commesso fiorentino
on kivi-intarsia, jossa uudella työstömenetelmällä saadaan tiiviit saumat.
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Commesso fiorentino -menetelmän perusidea
Mosaiikkikuvioita oli upotettu yhtenäiseen kivitaustaan pitkään ennen 1500lukua. Mutta yleisesti työ oli melko karkeaa ja saumat näkyivät selkeästi.
Firenzessä kehitetyn työstötavan tarkoituksena on muodostaa yhtenäiseen
ehjään kivitaustaan kuvioita kiven paloista, jotka on sovitettu erittäin tarkasti.
Palojen väliset saumat ovat lähes näkymättömiä.
Menetelmän perusideana on sahata kuvionmuotoiset aukot läpi ehjän
taustalevyn. Kuvion palat sovitetaan erittäin tarkasti keskenään sekä
taustaan. Kun kaikki palat ovat valmiit, ne liimataan takapuolelta. Tausta
tasoitetaan ja liimataan peitelevy ohutta kiveä. Lopuksi levy hiontaan
etupuolelta kiiltäväksi.
Hienojen saumojen saavuttamiseksi kuvion aukot sahataan 10-15 asteen
kulmassa niin, että aukko on hieman isompi takapuolelta kuin etupinnalta.
Tämä väljyys tekee tilaa liimalle. Ja ohut yläreuna on mahdollista hioa
tarkasti, ja sovittaa palojen saumat aukottomasti yhteen. Aukon kulma –
pienempi etupuolelta kuin takapuolelta – tehdään aukon sahausvaiheessa.
Aikoinaan jokaista työvaihetta varten oli erikoistunut mestari - mallipiirtäjä,
kiven valitsija, sahaaja, palojen sovittaja, liimaaja, pinnan hioja. Suppean
alansa hallitsemiseen tarvittiin koko elämän pituinen kokemus. Harrastajalle
ei ole mahdollista saavuttaa korkeaa ammattitaitoa millään työvaiheista, saati
sitten kaikkille työvaiheille. On silti mahdollista valmistaa ilahduttavia ja
kauniita töitä, vaikka ne eivät olisikaan viime vuosisatojen mestareiden
tasoisia suurennuslasilla katsoen.
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Malli ja materiaalit
Valitsin taustaksi gneissilevyn värin ja kuvioinnin vuoksi, joka ei ollut viisas
valinta, koska se oli liian kova ja karkearakeinen, joten työ oli erityisen
hidasta.
Mallin siirtäminen taustalevylle
Malli on kopioitu kuultopaperille ja ääriviivat värilliselle (valkoiselle)
kontaktimuoville (kuva 1). On tärkeää, että kuvion muoto näkyy hyvin
värillisellä kontaktimuovilla sahausvaiheessa

Kuva 1

Kuvassa 2 kivilevy, malli, ja mallin ääriviivat piiretty värilliselle
kontaktimuoville.

Kuva 2
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Porataan reiät sahanteriää varten
Jokaiseen kuvioon porataan reikä (kuva 3), timanttiterällä pystyporakoneessa
tai letkuporakoneella (Dremel). 1500-luvulla reiät avattiin puutikulla ja
smirgelillä.

Kuva 3

Ruuvipuristin
Taustalevy asetetaan pystyasentoon ruuvipuristimeen.
Kuvassa 4 on vanhan mallin mukaan tehty ruustukki. Keskellä on tukeva
kiristysruuvi; ohut pelti suojaa ruuvia sahausjauheelta.
Kolmionmuotoiset puukapulat pitävät liikkuvan etulevyn suorana, ettei se
sulkeudu enemmän alapäästä kuin yläpäästä.

Kuva 4

Kuva 5

Myös ruuvipuristimen takaosa on suojattu roiskeilta pellinkappaleella (kuva
5).
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Levy on pystyssä ruuvipuristimessa (kuva 6). Saha on asetettu valmiiksi.
Purkissa on paksu liete piikarbidijauhetta ja vettä. Liete nostetaan
rautalangalle puulastalla.

Kuva 6

Rautakaupasta ostettu isokokoinen ruuvipuristin toimi myös hyvin (kuva 7).
Kiristysruuvin olen suojannut piikarbidilietteeltä kaksinkertaisella muovipalalla,
tässä taitaa olla tavaratalon ostoskassin tukevaa muovia. Kiinnitin
ruuvipuristimen puualustalle, jotta sen saisi tukevasti puristimilla pöytätasoon
kiinni.

Kuva 7
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Sahaus
Sahataan kuvion ääriviivoja myötäellen, varoen ylittämästä piirrettyä viivaa.
Jos mahdollista, vältä sähkökäyttöisiä timanttisahoja ja valitse mielummin
vuosisatojen perinteinen kaarisaha rautalangalla. Tulos on siistimpi, riski
rikkoa kiven ohuet kohdat on pienempi, ja samalla tulee tehtyä toinen tärkeä
vaihe – aukon suurentaminen takapuolelta noin 10 asteen kulmassa.
Tarkempi selitys alla.
Minulla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua vesileikkureihin. Hinta olisi
todennäköisesti este harrastajalle.
Sahaus perinteisellä kaarisahalla
Saha muodostuu kaaresta ja taipuisasta rautalangasta, joka kuljettaa
piikarbidijauhetta. Sopiva hiontajauheen karkeus on 120.
Sahan kaari valmistetaan taipuisan puun oksasta (kuva 8). Italiassa sahat
tehdään pähkinäpuusta. Omani olen tehnyt pihlajasta.

Kuva 8

Sahan rautalanka on oltava taipuisaa. Mitä ohuempi lanka, sitä hienompi jälki,
mutta ohut lanka myös kuluu ja katkeaa nopeammin.
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Molempiin päihin tehdään kapea hahlo rautalankaa varten. Yhteen päähän
kiedotaan ylimääräistä varalankaa, sillä lanka kuluu ja katkeaa sahatessa
(kuva 9).

Kuva 9

Rautalanka pujotetaan kivilevyn reiästä ja kiinnitetään sahan toiseen päähän.
Lanka asetetaan hahloihin molemmissa päissä (kuva 10). Langan tulee olla
niin tiukka, että se pysyy suorana kun sahaa, mutta ei liian kireä, sillä se
katkeaa nopeammin, ja voi jopa murtaa oksasta valmistetun kuivan
kaarisahan.

Kuva 10
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Kuvassa 11 on oikea työasento. Sahan lanka on noin 10 asetta vinossa
levyyn nähden. Näin saadaan vähän isompi aukko levyn takapuolelle kuin
etupuolelle.
Rautalanka vain kuljettaa piikarbidijauhetta, jauhe suorittaa kiven
kuluttamisen eli leikkaamisen.
Kaarisaha leikkaa vain suoraan alaspäin. On erittäin tärkeää, seurata kuviota
ja kääntää kivilevyä vähän väliä, jotta kuvion leikkauslinja olisi aina suoraan
alas. Välillä, kuviosta riippuen, joutuu kääntämään levyä vain muutaman
sahan vedon jälkeen.

Kuva 11
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120-karkeuden piikarbidijauhe on varsin tehokas. Aikaa kuluu sitäkin
enemmän levyn kääntämiseen - avaa kiristysruuvia, käännä levyä, kiristä
ruuvi uudelleen - jotta kuvion viiva olisi aina suoraan alas.
Piikarbidilietettä nostetaan rautalangalle levyn takapuolelle (kuva12). Lietettä
kulkeutuu myös etupuolelle, jolloin se on pyyhittävä pois, jotta voisi seurata
sahattavan kuvion linjaa.
Välillä joutuu nostamaan carborundum-lietettä yhtenään, toisinaan voi sahata
muutamia minuutteja syöttämättä lisää jauhetta.
Lietettä tippuu runsaasti ympäri. Kuivuneen jauheen voi kerätä ja käyttää
uudelleen.

Kuva 12

Kaarisaha on kevyt ja hiljainen, ja sillä saa tehtyä kaksi työvaihetta kerralla –
aukon sahaus ja aukon suurentaminen takapuolelle. Huono puoli on hitaus ja
sotkuisuus. Lietettä roiskuu ympäri parin metrin säteelle, joten työpiste on
suunniteltava ja suojattava hyvin.
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Sahaus kayttäen timanttipinnoitteista kuviosahaa
Kuvassa 13 on Taurus II, sunniteltu Tiffany-töiden lasien leikkaamiseen.
Valmistajan mukaan sillä voi leikata kivilevyjä, mutta tarkoittanee pehmeitä
kiviä ja ohuempia kuin 1 cm. Leikkaava terä on timanttipinnoitteinen lanka,
joita on kahta mallia - umpirenkaita ja avattavia renkaita. Käytän avattavaa
terää, jotta saan leikattua kuvionmukaisen aukon kiven keskelle.
Valitsemani 1 cm paksu gneissilevy oli sahan äärirajoilla ja sahaamiseen
kului 4,5 tuntia.

Kuva 13

Kuvassa 14 kuvion aukot on sahattu. Kontaktimuovia ei kannata poistaa
ennen kuin aukot on viimeistelty.

Kuva 14
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Perinteinen kaarisaha avaa aukon suurempana levyn takapuolelta, mutta
sähkösaha timanttiterällä leikkaa suoraan. Näin ollen koneella leikatut aukot
on suurennettava kivilevyn takapuolelta. Se on ylimääräinen työvaihe, jolta
säästyy jos käyttää perinteistä kaarisahaa ja piikarbidilietettä.
Aukon voi suurentaa takapuolelta Dremelillä ja timannttiterillä, ja runsaalla
vedellä.
Kuvassa 15 Dremelissä on isohko terä, veden tiputin, ja astia veden
keräämiseen. Vedenkeräysastiani on leveäreunainen peltivuoka, joka ei
paina ranteita.

Kuva 15

Kuvassa 16 tarkistetaan aukkojen muoto. Levyn taakse on asetettu valo, ja
kalkkeripaperille piirretty malli levyn päällä. Korjattavat kohdat voi merkitä
lyijykynällä, vahakynällä tai tussilla. Tussinkin muste kuluu pois myöhemmin
kun pintaa hiotaan.
Aukot siistitään etupuolelta timanttiviiloilla. Dremeliä ei kannata käyttää; se on
liian nopea ja karkea työkalu.

Kuva 16
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Aukko viimeistellään etupuolelta timanttiviiloilla, joita tarvitaan viittä eri
muotoa: suora, toinen puoli kaareva, pyöreä, kolmionmuotoinen, ja
neliskulmainen. Viilaa pidetään 10-15 asteen kulmassa, aina (kuva 17). On
tärkeää, ettei viilaa pidä pystysuorassa, jolloin yläreuna kuluu jopa enemmän
kuin alapuoli. Jos aukko on isompi yläreunasta ja kiveä on reunan alla
enemmän kuin yläreunassa, ei intarsiapalojen sovittaminen onnistu. Tämä on
tekniikan perusidea.

Kuva 17

Firenzessä kurssilla jokaisella oli viiden erimuotoisen neulaviilan sarja. Itse
olen sittemmin hankkinut viilasarjat kolmea eri kokoa - isot, keskikokoiset
neulaviilat, ja miniviilat (kuva 18).

Kuva 18

Aukkoja on viimeisteltävä viiloilla mallin mukaisesksi niin tarkkaan kuin on
suinkin mahdollista. Periaate on, ettei taustaa enää sen jälkeen hiota. Palat
sovitetaan taustaan, eikä taustaa hiota palojen mukaan.
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Työalustana käytetään perinteisesti tukevaa marmori- tai liuskekivilevyä.
Sopiva koko on noin 40 x 40 cm, ja noin tuuman paksuinen (kuva 19). Levy
vedetään työtasolta hieman ulos, ja viilattava pala tuetaan kivilevyn kulmaan.
Levyyn kulmaan kuluu kätevän muotoinen kolo, josta saa hyvän tuen
viilattaville intarsiapaloille.

Kuva 19

Intarsiapalojen valmistus
Intarsiapaloille tarvittava materiaali on hankittava ennen työn aloittamista.
Levyjen etupinta on tasoitettava ja sahausjäljet hiottava pois. Palojen
etupinnassa ei saa olla epätasaisuutta. Ei olisi järkevää hioa koko työ alas
yhden epätasaisen palan syvimmän kuopan tasolle.
Palojen sovitus kuvioaukkoon aloitetaan sivusta ja edetään kohti keskiosaa.
Vaikein soviteltava on viimeinen pala, jonka kaikki sivut on saatava sopimaan
aukkoon.
Yhden palan valmistusvaiheet ovat:
- Pala piirretään kuultopaperille (kuva 20), piirustus siirretään kontaktimuoville
(kuva 21), ja leikataan kontaktimuovista irti (kuva 22)
- kivilevystä valitaan sopiva kohta ja kontaktimuovin pala kiinnitetään kohtaan,
josta intarsiapala tullaan valmistamaan
- pala sahataan irti kivilevystä kivisahalla
- aloitetaan palan sovitus aukkoon
Alla tarkempi selvitys.
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Palan muodon piirtäminen kontaktimuoville:
Aseta taustalevy valoa vasten. Levyn voi kiinnittää ruuvipuristimeen pystyyn
ja asettaa valo taakse. Mielestäni helpompi tapa on asettaa levy parin
puukapulan päälle ja led-valo levyn alle.
Kuva 20: Piirrä kuultopaperille palan aukon ääriviivat, hyvin tarkkaan,
terävällä lyijykynällä.

Kuva 20

Kuva 21: Käännä kuultopaperi
nurinpäin ja kopioi lyijykynällä kuvio
nurjalle puolelle. Tarkkaan.

Kuva 22: Kalkkeeraa palasta piirretty
viiva kontaktimuoville. Leikkaa irti
kontaktimuovista terävällä veitsellä.
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Palan sahaaminen kivilevystä
Käytä kontaktimuoviin syntynyttä aukkoa etsiessäsi kivilevyistä parhaan
kohdan intarsiapalalle. Tämä on kätevä tapa erottaa yksityiskohdat ja värit
kivilevyltä.
Valittuun kohtaan piirretään lyijykynällä tai tussilla palan ääriviivat.
Kontaktimuovin pala liimataan kohtaansa.
Kuva 23: Pala sahataan irti kivilevystä. Sahataan läheltä kuvion reunaa,
mutta jätetään mielellään vähintään yksi millimetri ylimääräistä materiaalia.

Kuva 23

Palan esimuotoilu
Palaa voi esimuotoilla joko kivisahan terän sivulla (kuva 24) tai
letkuporakoneeseen kiinnitetyllä karkealla timanttiterällä (kuva 25).

Kuva 24
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Kuva 25

Kuvassa 26 on esimuotoiltu pala.

Kuva 26

Palan sovittaminen aukkoon
Taustalevy asetetaan pystyyn ruuvipuristimeen ja valo asetetaan sen taakse
niin, että aukko näkyy terävästi.

Kuva 27: pois hiottavat kohdat näkyvät selkeästi valoa vasten; kontaktikohdat
ovat liian korkeita, niistä on hiottava pois, jotta pala sopisi aukkoon.
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Pala vuoroin sovitetaan aukkoon ja viilataan ylimääräinen pois. Sovitus
aukkoon ja viilaus toistetaan niin monta kertaa kunnes valo ei kuulla
saumasta läpi. Se voi onnistua kymmenellä sovituksella; yleensä siihen kuluu
paljon enemmän sovituskertoja.
Samalla kun muotoillaan palaa yhteensopivaksi taustaansa, viilataan myös
takapuolti kapeammaksi kuin yläreuna. Viilaa pidetään 10-15 asteen
kulmassa koko ajan.

Kuva 28: Palaa muotoillaan marmorilevyn
reunalla. Viila pidetään noin 15 asteen
kulmassa. Viila tuetaan marmorilevyn
alapintaa vasten, samalla marmorilevyyn kuluu
sopiva kolo.

Palan viimeistely:
Pala viimeistellään hiomalla saumaa 400 karkeuden piikarbidijauheella
(Carborundum). Carborundum 400:sta ja vedestä sekoitetaan paksuhko liete,
johon pala kastetaan. Palaa hierotaan saumakohdassa varovaisin ylös-alas
liikkein. Liike on ylös-alas, ei sivuttain. Jos hioo sivuttain pilaa koko
sovituksen! Tätä viimeistelyvaihetta kutsutaan italiaksi cucciare
(=yhteensovittaminen).

Kuva 29

19

Perinteisestä poikkeava työtapa:
Olen helpottanut palan sovitusta menetelmällä, jota opettajamme eivät
hyväksy.
Sahauksen jälkeen olen kaivertanut palan alapuolta letkuporakoneella
(Dremel) ja timanttiterällä (yllä kuva 25). Näin säästyy paljolta viilaamiselta,
mutta on syytä olla varovainen, sillä Dremel kuluttaa nopeasti enemmän kuin
oli tarkoitus. Varsinkin on syytä varoa hiomasta yläreunaa Dremelillä.
Esivalmistetun palan olen sitten sovittanut perinteisesti timanttiviiloilla käsin.
Ja lopuksi sauman hienosovitus piikarbidijauheella karkeus 400 (kuva 29).
Hyvin pienet palat, joita on vaikea pitää sormin kiinni, voi liimata naulaan, joka
toimii dopsina (kuva 30). Naula liimataan palan etupintaan, ja palaa
sovitetaan aukkoon levyn etupuolelta (kuva 31). Dopsiliimaksi sopii
esimerkiksi syanoakrylaattiliima Loctite Super Glue Precision. Se kuivuu
nopeasti, on työstövalmis 10 minuutissa, ja irtoaa helposti kuumentamalla
naulaa, ei kiveä!

Kuva 30

Kuva 31
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Hyvin kapeat palat, kuten kuvassa 32 linnun jalka, jota on lähes mahdoton
valmistaa rikkomatta, tehdään liian leveäksi, sovitetaan vain yhdeltä puolelta,
liimataan paikkaansa, ja vasta sitten hiotaan haluttuun kapeaan muotoon.
Näin valmistetaan myös esimerkiksi pitkät kapeat lehtiruodit - pala leikataan
liian leveäksi, sovitetaan yhdeltä puolelta lehteen, liimataan paikalleen, ja
sitten hiotaan kapeaksi.

Kuva 32

21

Palan väliaikainen kiinnitys taustaan
Palat liimataan taustapuolelta vasta kun kaikki palat ovat valmiit. Kuitenkin,
jotta voisi sovittaa seuraavan palan tarkasti paikkaansa, on valmiiden palojen
oltava kiinteästi pakoillaan. Tähän käytetään väliaikaista colofonia-liimaa, joka
valmistetaan mehiläisvahasta ja parafiinista.
Colofonia valmistetaan 2 osasta mehiläisvahaa ja 1 osasta parafiinia. Ne
sulatetaan vesihauteessa (italiaksi bagno Maria). Lämmin seos kaadetaan
kivilevylle, joka on kostutettu vedellä. Seosta työstetään nopeasti, kuin
taikinaa, ja venytetään käsin kunnes se on muuttunut vaaleaksi ja jäähtynyt,
noin 5-10 minuuttia. Käsiä kastellaan vedellä, jottei vaha tarttuisi käsiin. Näin
saadaan tasainen liimavaha, jossa ei ole kiteitä. Vaha ei saa kiteytyä!
Vahasta muodostetaan sopivankokoisia möhkäleitä, joista on hyvä pitää
käsin kiinni.

Kuva 33

Colofoniaa käytetään edelleen tänäkin päivänä palojen väliaikaiseen
kiinnitykseen. Vasta kun kaikki palat ovat valmiit, poistetaan suurin osa
colofonia-vahasta veitsellä, ja palat kiinitetään lopullisesti nykyaikaisilla
teollisuusliimoilla.
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Perinteinen rautalasta ja liekki:
Colofoniaa sulatetaan pisara kerrallaan liimattavien palasten saumoille.
Apuna käytettiin lastaa, joka oli kuumennettu painekaasuliekillä. Raudasta
valmistetulla lastalla oli pieni pitkänomainen lasta-osa, noin 12 cm pitkä varsi,
sekä puuvarsi käden suojaksi.
Liekin korvikkeena olen käyttänyt sähköistä juotoskolvia (kuva 34). Kolvini on
Tiffany-töiden tinasaumojen juotoskolvi, halvempi malli, jossa ei ole
termostaattia. Termostaatin korvikkeena olen käyttänyt sähkölampun
himmennintä. Tämä ratkaisu on toiminut minulla hyvin.

Kuva 34: colofonian sulatus kolvilla.

Vahan sulatus saumaan on vaikea hallita tarkasti, ja vahaa tippuu myös mihin
sitä ei vielä tarvita. Ylimääräinen vaha poistetaan terävällä työkalulla,
esimerkiksi kapealla mattoveitsellä tai vastaavalla (kuva 35). Vaha tukkii viilat,
sitä ei saisi jäädä aukon kohtiin, joita vielä työstetään ja viilataan.

Kuva 35: aukosta poistetaan
ylimääräinen vaha.

Kun kaikki palat on valmistettu, on aika liimata työ.
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Liimaus
Työvaiheet ovat:
- puhdistetaan etupuoli ja asetetaan puhtaalle täysin tasaiselle pinnalle
- poistetaan taustalta suurin osa väliaikaisesta liimasta
- valmistetaan pigmentit
- liimataan intarsiapalat taustapuolelta
- liimataan taustalle peitelevy
- liimataan saumat etupuolelta
Kun kaikki palat on tehty ja kiinnitetty taustaan väliaikaisella vahaliimalla,
voidaan aloittaa valmistelut liimausta varten.
Työ puhdistetaan etupuolelta
Yksikin muru vahaa aiheuttaa sen, ettei liimausvaiheessa palat asetu tasoon
pinnan kanssa. Koholle jäävät palat teettävät turhaa työtä pinnan
tasoitushionnan vaiheessa.
Puhdistetaan ja suojataan levinpaperilla tai muovilla tasainen työtaso, jolla
liimaus tehdään, ja asetetaan työ nurinpäin taustapuoli ylös.
Poistetaan suurin osa väliaikaisesta vahaliimasta, colofoniasta, ja
jätetään saumojen pohjalle vain sen verran, että palat pysyvät paikallaan.
Kuvassa 36 on tarkoitukseen käteviä välineitä - pieni terävä veitsi ja
hammaslääkäriin piikki. Kiviliima on vahva, mutta se ei tartu vahaan.
Jokaisessa palassa on oltava vahasta vapaata pintaa, johon liima voi tarttua.

Kuva 36

Kun ylimääräinen colofonia on poistettu, työtä ei voi enää nostaa, sillä palat
todennäköisesti putoaisivat pois, ja niitä voi olla vaikea tunnistaa ja asettaa
takaisin oikealle paikalleen. Tämäkin neuvo on kantapään kautta opittua ...
Siksi on tärkeää, että liimaustaso on valmistettu ennen colofonian
poistamista.
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Valmistetaan kivimurska liiman värjäämistä varten.

Kuva 37

Harrastajan saumat ovat harvoin mestariluokkaa, palojen ja taustan väliin jää
aukkoja. Ne on hyvä täyttää palan tai taustan värisellä liimalla. Tätä varten
valmistetaan kivijauhetta jokaisesta intarsiassa käytetystä kivestä. Kivi
sahataan pieniksi paloiksi ja annetaan kuivua. Palat murskataan
huhmareessa. Yhdistyksen hiomolla on iso lattialla seisova huhmare. Kotona
olen käyttänyt isoäidin messinkistä maustehuhmarea. Kätevin on
emalointilasin huhmare (kuva 37). Kivijauheen siivilöintiin riittä kaksi eri
silmäkokoa olevaa keittiösiivilää.
Liima

Kuva 38

Firenzen kurssilla opettajamme suositteli ammattirestauroijien ja
kiviteollisuuden käyttämää jähmeää Tenax-kiviliimaa. Se on kaksikomponentti
polyesterihartsi ja kovetin (benzoyyliperoksidi) (kuva 38). Kovetinta käytetään
vain 3%. Käyttämäni Tenax solido trasparente on jähmeä, läpikuultava, se
sekä liimaa että täyttää. Tenax-liimojen maahantuoja ja myyjä Suomessa on
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Levanto Oy. Tenax-kiviliimat ovat korkealaatuisia tuotteita marmoreiden,
graniittien ja betonituotteiden manuaaliseen ja automaattiseen kittaukseen,
paikkaukseen ja liimaukseen.
Kuten lähes kaikki liimat, Tenax ja sen kovetin ovat luokiteltu vaarallisiksi
aineiksi. Ne ovat helposti syttyviä ja terveydelle haitallisia pitkäaikaisessa tai
jatkuvassa käytössä. Liimaus tulisi tehdä hyvin ilmastoidussa tilassa, mikä
useimmiten ei ole mahdollista kotioloissa meidän ilmastossamme. Siis
kannattaa tehdä liimaus nopeasti ja poistua työtilasta välittömästi seuraavaan
päivään saakka. Itse olen huomannut, että liima ärsyttää paljon vähemmän,
kun käyttää paperista hengityssuojainta, umpinaista silmäsuojusta, ja tietysti
suojakäsineitä.
Työvälineet puhdistetaan spriillä.

Kuva 39

Limaa on saatavana sekä läpikuultavana väritömänä että valmiiksi
sävytettynä. Läpikuultava väritön on kellertävä (kuva 39), sävy haittaa hieman
värjäämistä pigmenteillä tai kivijauheella. Valkoisen kiven liimaamiseen
kannattaa valita valmiiksi sävytetty maidonvalkoinen Tenax. Jos värjää itse
valkoisella pigmentillä, sitä kuluu melko paljon kellertävän sävyn
peittämiseen.
Yleinen sääntö on, että epoksiliimoihin saa lisätä enintään viisi prosenttia
(5%) pigmenttiä.
Levanto myy Tenaxille tarkoitettuja pigmenttipastoja. Kun aloitin
harrastuksen, ei Tenaxin pigmenttejä ollut saatavilla, joten hankin silloin
taiteilijatarvikeliikkeestä korkealaatuisia puhtaita mineraalipigmenttejä (kuva
39). Pigmentin valinnassa on oltava tarkka, se ei saa sisältää rasvaa.

Kuva 39:
puhtaita mineraalipigmenttejä
ja kivimurskeita
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25 asteen lämpötilassa, 3%:lla kovetinta jähmeä Tenax alkaa kovettua 3-4
minuutissa, ja se on levitettävissä lastalla 5-7 minuuttia. On siis
työskenneltävä nopeasti, eikä jähmeä liima muutenkaan ole omiaan
pikkutarkalle levittämiselle. Varovaisuutta tarvitaan kuitenkin, varsinkin
pienten kapeiden palojen osalta, ettei jähmeällä takertuvalla liimalla työnnä
paloja kyljelleen ja vinoon. Seuraavana päivänä palaa ei saa irti, vaan joutuu
hiomaan koko palan pois, ja uuden palan sovitus on entistä hankalampaa.
Kuvassa 40 olen lastalla työstänyt epoksihartsia pari minuuttia, jotta
kemiallinen koostumus tasoittuisi. Seuraavaksi sekoitan sävyttävän
kivijauheen hartsiliimaan, lopuksi sekoitan nokareen valkoista kovetintahnaa.

Kuva 40

Kuvassa 41 olen täyttänyt palojen taustan liimalla. En ole liimannut taustan
peitelevyä samaan aikaan kuin palat, jotta liima kuivuisi paremmin. Peitelevyn
olen liimannut taustaan aikaisintaan vuorokauden kuluttua. Näin myös
varmistan, etteivät palat liikahda, kun koko tausta peitetään liimakerroksella.

Kuva 41
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Intarsian ja mosaiikin liimauksessa on ero
Tenax on erinomainen intarsiatöihin, mutta se ei ole helppo mosaiikkitöiden
liimaukseen. Intarsiatyössä palojen ympärillä on ehjä taustalevy ja liimaa joka
puolella. Liiman kutistuminen kovettuessa tapahtuu tasaisesti kaikilta puolilta
ja pala pysyy hyvin paikallaan.
Sen sijaan mosaiikkitöissä, joissa kaikki palat ovat erillisiä, liiman vähäinenkin
kutistuminen nostaa palojen vapaita reunoja ja työ vääntyy reunoilta useita
millimetrejä pystyyn. Tähän vääntymisongelmaan löysin ratkaisuehdotuksen
yhdysvaltalaisen kivi-intarsiataiteilijoiden yhdistyksen kotisivulta, jota
valitettavasti ei enää löydy. Tein oman versioni puristimesta, jolla pitää palat
paikallaan liiman kuivumisen ajaksi (kuva 42). Se toimii kohtalaisen hyvin,
kunhan paloilla on suora tasainen tausta, johon puristin voi painautua. Palat
liimataan ja asetetaan puristimeen pari palaa kerrallaan. Leveitä puristavia
ruuveja on oltava paljon ja tiheään, jotta puristus osuisi oikeaan kohtaan.

Kuva 42
Tätä puristinta tarvitaan mosaiikkitöiden liiman kuvumiseen, silloin kun palat
valmistetaan mahdollisimman yhteensopiviksi commesso fiorentino
periaatteella, eli palojen takapuoli on kapeampi kuin etupuoli.
Puristinta ei tarvita intarsiatöissä, joissa palat on upotettu taustalevyyn, eikä
myöskään perinteisen mosaiikin liimauksessa. Perinteisessä mosaiikissa
liimaus tehdään vasta lopussa, kaikki palat yhdellä kertaa, vallamalla
kokonainen kerros betonia palojen päälle, jolloin reunapalojen vääntymistä ei
tapahdu.
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Taustan peitelevy
Commesso fiorentino töissä tausta peitetään ohuella noin 3-4 mm kivilevyllä.
Minä en ole onnistunut saamaan ohuita levyjä Suomessa, joten olen
käyttänyt taustalle lasilevyä. Tiffany-töihin on saatavana runsas valikoima eri
värisiä 3 mm lasilevyjä.
Leikkaan levyn vähän isommaksi kuin työni. Työni taustakivi ei aina ole
tarkasti suorakulmainen tai määrämittainen. On helpompi hioa ohutta
lasilevyä kuin koko kivilevyä lasin mittaiseksi.
Ennen liimausta on hyvä karhentaa lasilevyn liimattava puoli, hyvän
tartuntapinnan takaamiseksi (kuva 43).

Kuva 43

Peitelevyn ulkopinnan reunat on hyvä suojata maalarinteipillä siltä varalta,
että liimaa pääsisi leviämään levyn näkyviin jäävälle puolelle (kuva 44).

Kuva 44

Liimaa sekoitetaan runsaasti: Sitä levitetään noin 1 mm kerros koko levylle
reunoille asti. Reunoille tuleva liima saisi olla värjätty taustaan sopivalla
sävyllä, sillä sivulta katsottuna liima jää näkyviin peitelevyn ja intarsialevyn
välistä.
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Kun intarsiatyön painaa peitelevyä vasten, liimaa pursuaa jonkun verran
reunoilta. 15 minuutin kuluttua liima on hyytelömäistä ja sen voi leikata pois
terävällä lastalla.
Liima annetaan kuivua 2-3 päivää.
Kun liima on kuivunut, poistetaan ylimääräinen lasi reunoilta. Jotta lasi ei
riikkoontuisi hallitsemattomasti jännitteiden vuoksi, on siihen vedettävä
leikkausviiva. Liimaa on kuitenkin levinnyt reunalle ja estää perinteisen
lasiveitsen käyttön. Leikkausviivan voi merkitä lasiin letkuporakoneeseen
asennetulla timanttileikkurilla. Terällä on tarkoitus vain hioa ura, ei leikata
lasia irti (kuva 45).

Kuva 45

Kuva 46

Kätevä työkalu poistaa suurin osa ylimääräisestä lasireunasta on mosaiikkija Tiffany-töissä käytetty Zagzag-leikkurilla (kuva 46).
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Lasirreunan voi hioa tasaiseksi joko laattasahan timanttiterän syrjällä (kuva
47) tai letkuporakoneeseen asennetulla kartionmallisella timanttiterällä (kuva
48).

Kuva 47

Kuva 48

Kun reuna on tasainen ja lasin terävät reunat pyöristetty huomaa, että
taustalevyn liimaus harvoin onnistuu niin hyvin, etteikö olisi jäänyt aukkoja.
Sauman aukkoihin lisätään limaa tarpeen mukaan (kuva 49).

Kuva 49
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Sivut hiotaan, mielellään kumirumputahkolla, karkeudet 100, 220, 500, 800 ja
1200 (kuva 50). Jos kumirumputahkoa ei ole käytössä, on hiottava reunat
käsin vesihiontapapereilla, timanttityynyillä, tai timanttilevyillä, samat
karkeudet 100, 220, 400, 800, 1200 (kuva 51).

Kuva 51

Kuva 50
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Etupuolen saumojen liimaus
Väliaikaista colofonia-vahaliimaa pääsee valumaan saumoihin ja osittain
etupuolellekin. Se on poistettava terävällä veitsenkärjellä tai piikillä (kuva 52)
ennen etupuolen saumojen liimausta.

Kuva 52

Värjätään liimaa kuvion väreihin sopivaksi, ja levitetään reilusti saumojen
päälle (kuva 53). Liimaa saa olla vähän korkeampi määrä kuin työn pinta, sillä
kuivuessa se kutistuu, ja sauma voi jäädä kuopalle.
Annetaan kuivua 3 vuorokautta.

Kuva 53
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Hionta
Jos työ olisi pieni, sitä voisi hioa vesihiontapapereiden päällä. Mutta 30 x 30
cm levy on liian iso ja raskas pyörittää. Työ lepää pöydällä ja hiontajauheita ja
-välineitä hangataan sen pinnalla.
Perinteisesti isompien pintojen hionta tehtiin akaattilevyllä ja
smirgelijauheella. Itse käytän ehjää tiivistä akaattilevyä ja piikarbidijauheita.
Kuvissa 54 ja 55 on sopivan kokoinen akaattilevy, johon on kahvaksi liimattu
puukapula kaksipuoleisella teipillä. Toinen hyvä hiontaväline on käden
kokoon ja muotoon sopiva akaattinoduli (kuva 54). On tärkeää, että akaatti on
ehjää ja tiivistä; siitä ei saa irrota naarmuttavia siruja.

Kuva 54

Kuva 55
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Vaihtoehtoisesti voi käyttää timanttipinnoitettuja hiontalevyjä, johon on liimattu
kahva (kuva 56).

Kuva 56

Pinnan tasoittaminen on hionnan työläin vaihe. Palojen liimaus harvoin
onnistuu niin hyvin, etteikö olisi paloja liian syvällä tai liian korkealla. Koko
pinta on hiottava kunnes kaikki palat ja tausta ovat samalla tasolla.
Alkutasoitukseen sopiva hiontakarkeus on 80 tai100 niin piikarbidijauheella
kuin timanttilaikalla hiotessa. Ei kannata painaa, sillä karkea hiontajauhe voi
jättää syviä naarmuja, joita on työlästä hioa pois.

35

Yksityiskohtia kaivertaen ja väriliimalla
Kun työ on hiottu tasaiseksi voidaan lisätä sellaisia yksityiskohtia
kaivertamalla ja värjätyllä liimalla, joita ei ole kohtuullisella työllä mahdollista
tehdä erillisinä paloina. Esimerkiksi linnun silmät tehdään kaivertaen ja
värjätyllä liimalla. Tätä vaihetta ei kannata tehdä ennen kuin työ on tasoitettu,
sillä karkea tasoitushionta kuluttaisi ne pois.
Kuvass 57 aloitetaan yksityiskohtien kaivertaminen letkuporakoneella ja
pienillä timanttiterillä.

Kuva 57

Kuvassa 58 värjättyä liimaa on levitetty kaiverrettuihin uriin, sekä myös
korjattu saumojen liimausta.

Kuva 58
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Liima kutistuu hieman kuivuessaan, joten sitä levitetään reilusti. Mutta turha
ylimääräinen liima kannattaa poistaa ennen kuin se kovettuu. Liima on
sopivan venyvää ja vielä pehmeää 10-15 minuutin kuluttua, ja irtoaa helposti
veitsellä tai terävällä lastalla. Kuvassa 59 poistetaan liimaa saumojen
ulkopuolelta kätevällä terävällä lastalla, joita myydään varsinaisesti
polymeerimassatöihin.

Kuva 59

Liiman annetaan kuivua kolme (3) vuorokautta.
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Hionta
1500-luvulla intarsian pinta hiottiin smirgelillä ja hohkakivellä.
Nykyisin käytetään teollisuuden valmistamia tasarakeisia piikarbidi- ja
timanttijauheita. Hionta tehdään käsin akaattilevyllä, kuten 1500-luvulla.
Ammattihenkilöt käyttävät isojen intarsiapöytälevyjen hiontaan paineilmalla ja
runsaalla vedellä pyöriviä hiontakiekkoja. Harrastajalla ei ole mahdollisuutta
hankkiia sellaisia isoja koneita ja niiden käyttöön soveltuvia tiloja. Niinpä on
tyydyttävä käsityöhön.
Tämän esimerkkityöni liimausten jälkeiseen tasoitukseen kului akaattilevyllä
ja piikarbidijauheella käsin yhteensä lähes 2 ½ tuntia ja 80-piikarbikijauhetta
kului lähes desilitra. Hionnan muut vaiheet ovat paljon nopeampia, noin 15-20
minuuttia per karkeus, ja hiontajauhetta kuluu pari ruokalusikallista per
karkeus.
Aloitetaan siis 80-karkeuden piikarbidilla ja hiotaan kunnes liima ja pinta ovat
täysin tasaisia. Seuraavat vaiheet, 15-20 minuuttia per karkeus, ovat vedellä
ja piikarbidijauheilla 220, 400, 600, 800 ja mielellään myös 1200.
600- tai 800-hionnan jälkeen kannattaa tarkastaa pinta kriittisesti. Jos
liimauksessa on aukkoja, ne on korjattava, sillä aukot vain suurenevat
hionnan edetessä. Liiman kuivuttua hiotaan pieni korjattu alue uudestaan
80:stä 800:aan saakka. Jos pinnassa on vielä naarmuja, on ne hiottava pois,
sillä ne eivät katoa vaan korostuvat hionnan edetessä. Hionta kannattaa
aloittaa joko 200 tai 400 uudestaan, naarmun syvyydestä riippuen.
Koska piikarbidijauheita ei ole 1200 hienompaa, siirrytään 800 (tai 1200)
jälkeen timanttitahnoihin. Ne on sekoitettu öljyyn, joten vettä ei voi käyttää
hionnassa. Oliiviöljy on sopiva ohenne timanttitahnojen kitkan
vähentämiseksi. Hiotaan karkeudet 10.000, (14.000), 22.000, ja 50.000.
Kuvassa 60 on kaikki hiontaan ja esikiillotukseen tarvittava: hiontalevy
akaatista, eri karkeudet piikarbidijauheita ja timanttitahnoja.

Kuva 60
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Kiillotus
Työ hiotaan 50.000 tai ainakin 22.000 saakka. Sitten siirrytään kiillottamaan
tinatuhkalla ja huopalaikalla. Mielellään myös erittäin hienolla 100.000
timanttitahnalla tai 100.000 timanttilaikalla.
Kuvassa 61 on eri kiillotusvälineitä: huopakiekko kiinnitetty porakoneen
tarralaikkaan ja tinatuhkaa; taipuisa timanttilaikka karkeudeltaan 100.000
kiinnitetty porakoneen tarralaikkaan; ja kolmantena vaihtoehtona
akaattihiontalevy ja 100.000 timanttitahnaa sekä oliiviöljyä. Itse käytän sekä
tinatuhkaa että 100.000 timanttilaikkaa runsaan veden kanssa, vuorotellen.
Porakoneen hitaatkin kierrokset aiheuttavat kitkaa ja kuumenemista, ja on
vaarana sulattaa liima sekä polttaa tinatuhka saumojen liimaan kiinni.
Timanttilaikka tai timanttitahna akaattihiontalevyn kanssa poistavat saumoihin
tarttuneen tinatuhkan. Tästä syystä käytän mielelläni sekä tinatuhkaa että
timanttilaikkaa vuorotellen.

Kuva 61
Kuvassa 62 intarsialevy on kiinnitetty vedenkestävään vanerilevyyn
kaksipuolisen teipin palasilla, ja asetettu korkeareunaisen roiskeasian
pohjalle. Kiillotusta varten tinatuhkaa, sumutinpullo, ja porakoneessa
tarralaikkaan kiinnitetty huopakiekko.
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Kuva 62

Kun intarsiaa on kiillotettu 30-40 minuuttia, siirryn 100.000 timanttilaikkaan
(kuva 63), joka sekä kiillottaa että myös poistaa saumoihin tarttuneen
tinatuhkan.

Kuva 63

Tällä kertaa kiillotukseen tinatuhkalla ja timanttilaikalla kului alle tunti. Joskus
on kulunut parikin tuntia ennen kuin levyyn on tullut riittävä vahakiilto. Näin
käsin hiomalla, kun kiilotuslaikkaa ei voi painaa eikä muodostaa lämpöä, ei
myöskään saa lasimaista korkeaa kiiltoa, vaan on tyydyttävä vahakiiltoon.
Kiven väri on syvä ja esimerkiksi tässä työssä käytetyn spektroliitin värileikki
tulee hyvin esiin. Näin ollen pidän kiiltoa riittävänä. Sitä parannetaan vielä
vahaamalla.
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Pienten töiden kiillotus - perinteinen työtapa
Perinteinen tapa kiillottaa pienet intarsiatyöt on käsin kankaalla, johon on
imeytetty hiontajauhetta. Alustana on 3-4 kertaa taitettu taulukangas, johon
on levitetty paksu kerros tinatuhkaa veden avulla (kuva 64). Intarsiaa
hangataan edestakaisin kankaan päällä, lisäten vettä sumutinpullosta ja
kiillotusjauhetta tarpeen mukaan.

Kuva 64

Tinatuhkaa imeyy kankaaseen yllättävän paljon, ½ - 1 dl. Se ei kylläkään
mene hukkaan. Käytön jälkeen kankaan annetaan kuivua, säilytetään pölyltä
suojassa esimerkiksi paperiin käärittynä, ja käytetään aina uudelleen.
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Vahaus
Kiven pinnassa on usein huokoisempia huonosti kiillottuvia kohtia. Kiiltoa voi
parantaa vahaamalla. Kaikki korkealaatuiset vahat sopivat. Kurssilla
käytimme Antiquax kivivahaa. Itse käytän mieluitten Renaissance
mikrokiteistä vahaa (kuva 65). Vaha levitetään koko pintaan pehmeällä
harjalla tai kankaalla, annetaan kuivua vartin, ja kiillotetaan pehmeällä
kankaalla.

Kuva 65

Signeeraus
Työn voi signeerata mielensä mukaan.
Itse olen kaivertanut pienellä timanttiterällä taustan peitelevyyn työn aiheen,
nimikirjaimeni ja vuosiluvun. Kaiverrettuun uraan levitin Talens Antique Paste
kultaustahnaa (kuva 66), jonka annetaan kuivua pari tuntia, ja hangataan
kiiltäväksi nukattomalla kankaalla.

kuva 66
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Työ on valmis (kuva 67, 30 x 30 cm).
Oli hauska toteuttaa mieluinen aihe!
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Muita intarsiassa käytettyjä elementtejä - kaiverretut palat ja lehtikultaus
- Kohollaan olevat kaiverretut palat
Joissakin töissä on intarsiakuvioinnin yksityiskohtana kivestä kaivertamalla
muotoiltu kohokuvio, esimerkiksi kukka tai rypäleterttu. Näiden valmistusta ei
opetettu kurssilla, johon osallistuin. En tässä selitä miten kaiverrustyöt kivestä
valmistetaan, se olisi erillinen juttu. Kerron seuraavaksi miten käsitykseni
mukaan kohollaan oleva kaiverrettu pala yhdistettäisiin intarsiaan.
Intarsian kaikki palat valmistetaan. Itse valmistaisin myös kaiverrettavan
palan ennen liimausta, sillä sovitus aukkoon on helpompi ja tarkempi kun
palaa voi sovittaa taustavaloa vasten.
Kaiverrettava pala esimuotoillaan ulkoreunoiltaan aukkoon sopivaksi. Palan
pinta muotoillaan valmiiksi kuten pienet kiviveistokset. Palan sovitus aukkoon
viimeistellään. Pala kiillotetaan, kuten kaiverrustyöt yleensä, ja asetetaan
sivuun.
Muut palat, kaiverrettua kohopalaa lukuunottamatta liimataan, kuten myös
taustan peitelevy. Kohokuvion aukosta poistetaan liima ennen kuin se
kovettuu (eli Tenax-kiviliimaa käytettäessä 15 minuutin kuluttua liiman
levittämisestä). Intarsian pinta hiotaan ja kiillotetaan kokonaan valmiiksi.
Lopuksi valmiiseen kiiltävään intarsialevyyn upotetaan ja liimataan kaiverrettu
kohopala.
- Lehtikultaus
En muistaakseni ole nähnyt lehtikultausta käytettävän kivi-intarsiatöiden
etupinnalla, vaikka se on mahdollista. Kultaus tehtäisiin normaalin
kultausmenetelmän tapaan mixtion-kultausliimalla ja lehtikullalla.
Kultauksesta kivelle on työohje Kivi-lehdessä nro 4/2019.
Sen sijaan muutamissa Firenzen Pietre Dure -museon töissä oli
yksityiskohtana läpikuultava tai läpinäkyvä pala, jonka taustalla oli lehtikultaa.
Esimerkiksi ametistista valmistettuun rypäleterttuun oli luotu efekti valon
heijastuksesta pienillä paloilla lehtikultaa rypäleiden taustapinnalla.
Tekniikka kiehtoi minua ja olenkin käyttänyt lehtikultaa muutamissa töissäni.
Kuvassa 68 intarsian taustakivi on mustaliusketta, enkelikuvio on yksi pala
läpinäkyvää Kotkan savukvartsia. Kvartsipalan etupinta on sileä, tasossa
mustaliuskeen kanssa. Kvartsipalan nurjan puolen olen kaivertanut,
kiinnittänyt lehtikultaa ja lopuksi liimannut mustaliusketaustaan.
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Kuva 68

Kuvassa 69 narsissin keskiosa, kukan torvea kuvaava pala, on läpinäkyvää
savukvartsia. Palan etupuoli on sileä, intarsian tasossa. Palan nurjapuoli on
kaiverrettu, lehtikullattu, ja liimattu muiden palojen kanssa.

Kuva 69: Tausta
Outokummun
kuparimalmia (noin
19 x 19 cm),
terälehdet EteläPohjanmaan
keltakvartsia,
keskiosa Kotkan
savukvartsi ja
lehtikultaa.

Kuvissa 70 ja 71 perhonen ja lepakko ovat läpinäkyvää savukvartsia. Etupinta
on sileä, tausta on kaiverrettu ja lehtikullattu.

Kuva 70 (5 x 6.5 cm)

Kuva 71 (4 x 6.5 cm)
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Kuvissa 72 ja 73 on lisää esimerkkejä nurjan puolen kaiverruksesta ja
lehtikultauksesta.

Kuva 73
(kuva-ala 4.5 x 6.5 cm)

Kuva 72 (kuva-ala 11 x 15 cm)

Lopuksi muutamia kuvia commesso fiorentino -työstöavalla tehdyistä töistäni
(kuvat 74-84).

Kuva 74: Sinirinta uros ja
naaras.
Tausta Verde Guatemala marmoria (noin 22 x 28 cm),
lehdet ja oksat epidoottia, linnut
valkeaa, harmaata, ja
lohenpunaista marmoria,
kirjomaasälpää, sodaliittia; nokka
valkeaa akaattia, jalat jaspista.
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Kuva 75. Poinsetia (joulutähti). Tausta Outokummun kuparimalmia (noin 19 x
19 cm), jaspista ja epidoottia, lehdet kromidiopsidia, keskellä pieniä
pyöröhiottuja turmaliineja (punaisia, keltaisia ja vihreitä).

Kuva 76: Pihlajan oksa. Tausta Nero marquino -marmoria (noin 27 x 24 cm),
marjat jaspista, lehdet epidoottia ja marmoria. Varret värjättyä liimaa.
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kuva 77

kuva 78

Kuva 77: Kellotaulu, Särkynytsydän. Tausta Pihtiputaan liuskekiveä; lehdet
kromidiopsidia; kukat läpinäkyvää ruusukvartsia, jonka tausta on hiottu
pyöreäksi ja kiinnitetty valkoisella liimalla; valkoista opakkia opaalia. Varret
värjättyä liimaa.
Kuva 78: tausta marmoria (noin19 x 12 cm), perhoset spektroliittia, sodaliittia,
ruskeaa hiekkakiveä.
Kuvassa 79 on esimerkki hyvin pienistä palasista commmesso fiorentino työstötavalla valmistetut riipus ja rannekoru. Riipuksen tausta on
mustaliusketta ja rannekorun taustat mustaa kvartsia. Aukot kuvioille tein
letkuporakoneella ja hyvin pienillä timanttiterillä. Palat liimasin sovitusta
varten pienten naulojen päähän, sillä niitä en olisi onnistunut pitämään sormin
kiinni.

Riipus 5.5 x 6.5 cm;
rannekorun osat
2.5 x 3 cm.
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Kuva 80: Tausta vihreää marmoria
(noin 25 x 23 cm), lehdet ja varret
epidoottia, Phalenopsis kukat
marmoria ja rodoniittia.

Kuva 81: Tausta Nero Marquina marmoria, lehdet Lapin lumo -tuffiittia,
ruusu Vuosaaren marmoria.

Kuva 82: Valkoisia ruusuja. Tausta
mustaliusketta, jossa rikkikiisuraitoja
(noin 20 x 20 cm); kukat valkeaa ja
harmaata akaattia; lehdet epidoottia.
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Kuvien 83 ja 84 työt ovat mosaiikkeja, niissä ei ole ehjää taustaa, vaan ne
muodostuvat kokonaan paloista. Palojen yhteensovittamisessa käytin samoja
työtapoja kuin intarsiassa. Liimauksessa käytin sivulla 27, kuvan 42 puristinta,
liimaten muutaman palan keraallaan yhteen, ja lopuksi taustalevyn (ilman
puristinta).

Kuva 83: Järvelän 1700-luvun talo Pohjanmaalla. Punaista jaspista, valkoista
maasälpää, katto hiekkakiveä, ikkunat spektroliittia, tie gneissiä, nurmikko ja
pelto marmoria, taivas marmoria, puut aventuriinikvartsiittia, kromimarmoria,
zoisiittia, rungot marmoria. Koko 26 x 32 cm.

Kuva 84: Maakotkat, noin 30 x 30 cm, marmoria, kirjomaasälpää,
spektroliittia, porfyyriä.

Työkaluja ja välineitä on monenlaisia. Tässä olen esittänyt niitä työtapoja,
jotka ovat olleet minun ulottuvillani. Muita kätevämpiä ratkaisuja on
varmastikin.
Toivon kuitenkin, että tämä ohje antaa riittävät tiedot aloittaa itsenäisesti kiviintarsian valmistamisen.
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