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Katsaus Ylämaan spektroliitin käyttöta
Suomessa vuonna 2000 

Korukivien käyttötavoista ei Suomessa 
tiettävästi ole aikaisemmin tehty laajempaa 
selvitystä. Viime vuosikymmenien korukivi-
harrastus ja innostus pienimuotoiseen kiven-
käsittelyyn on synnyttänyt lukuisia 
pienyrityksiä ja harrastuspiirejä. 
Tuotevalikoima on samalla merkittävästi 
monipuolistunut. Selvityksen kohteeksi 
valittiin spektroliitti, koska se 
markkinatutkimusten perusteella on ostetuin 
kotimainen korukivi. 
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Tiedot käyttötavoista on kerätty vuonna 2000 
yrityksiltä, kivimessuilta, julkaisuista ja 
mainoksista, internetistä ja haastattelemalla 
hiojia, kultaseppiä ja kiviharrastajia. Valinta-
perusteeksi nousi se, että spektroliittia 
kuhunkin tarkoitukseen on konkreettisesti 
käytetty. Tämä edellytti joko itse esineen tai 
ainakin siitä otetun valokuvan näkemistä. 

Spektroliittia on käytetty yhteensä noin 
kuuteenkymmeneen tuotteeseen (ks. kääntö-
puoli). Käyttötavat voi ryhmitellä neljään 
luokkaan: rakennuskivi-, pienesine-, korukivi-
ja muuhun käyttöön. Korukivien ja rakennus-
kivien käyttötavat on jaettu alaryhmiin 
valmistusmenetelmän perusteella. Spektro-
liittiin on sovellettu kaikkia yleisimpiä valmis-
tusmenetelmiä ja tämä selittää osaltaan 
tuotteiden monipuolisuutta. Spektroliitin 
käyttö monumentaalisista rakennuskivistä 
laatu-kellojen millimetrin paksuisiin 
kellotauluihin puolestaan osoittaa materiaalin 
ominai-suuksien olevan monikäyttöisyydelle 
myös merkittävä selittäjä. 
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Ylämaan spektroliitti on oll
monille välillisille tuotteille 
ensimmäisille kivimessuille,
kivikoulutuksen käynnistämis
yhä laajemmin turismin mon
Maamme lukuisten mu
esiintymien käyttötavat 
rajoitetumpia mutta niid
kannattaisi suunnitella 
toimintaa. 

Käyttötavat ovat vuosien varrella tehtyjen 
kokeilujen ja sitä kautta kertyneen kokemuk-
sen tulosta. Vaikka hiotuille spektroliiteille on 
laadittu kansainvälinen laatu-luokitus, niin 
raakakiville ja spektroliitin kallioesiintymille ei 
ole olemassa vastaavia laatukriteerejä. 
Rakennuskiville on tieteellisesti laadittuja 
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