
LUMENVEISTO
ILOA VAUVASTA VAARIIN
ja mukelosta mummoon

LUMENVEISTO HARRASTUKSENA
Lumenveisto on liikunnallinen ja ekologinen harrastus ja mitä parhainta yhdessä oloa raittiissa ilmassa. Lumen-
veisto kehittää samalla kolmiulotteista luovaa ajattelua. Lumenveisto sopii kaikille: niin perheille, kouluryhmille, 
ystäväporukoille kuin ammattilaisjoukkueillekin. Tässä käydään läpi helpon koko perheelle soveltuvan lumenveis-
ton peruselementtejä.

TYÖKALUT
Lunta voi veistää monenlaisin työkaluin. Alkuun pääsee 
joka kodista löytyvillä tarvikkeilla, kuten vanhoilla keit-
tiötyövälineillä, hiekkaleluilla ja työkaluilla. Veistotaidon 
kehittyessä uusia työkaluja voi suunnitella ja tehdä lisää 
itse. Suurien linjojen muotoiluun sopivat esimerkiksi 
erilaiset lapiot ja sahat. Yksityiskohdissa ja pintaku-
vioinnissa voi käyttää esimerkiksi veitsiä, haarukoita, 
lastoja, raspeja ja raastimia. Myös ämpäreitä, lumikolaa 
ja lumilapiota voidaan tarvita lumensiirtoon. 

Lumenveistäjien tulee kiinnittää huomiota myös 
pukeutumiseen, sillä veistosten tekoon voi hurahtaa 
jopa useita tunteja. Päällysvaatteet, jalkineet ja käsi-
neet kastuvat helposti, joten vedenpitävät vaatteet ja 
lämmittelytauot ovat tarpeellisia. Lasten ja nuorten 
veistäessä lunta on otettava huomioon turvallisuus 
erityisesti terävien työkalujen, painavien rakenteiden 
ja veistosten koon suhteen. Aivan pienimpien kanssa 
veistettäessä aikuisten läsnäolo on välttämätöntä. 

LUMIAIHIOT
Lumenveistoaihio valmistetaan tiivistämällä lunta ka-
saan tai erilliseen muottiin. Parasta lunta aihion teke-
miseen on puhdas ja hienojakoinen pakkaslumi. Muot-
teina voivat alkuun toimia isot astiat tai lujarakenteiset 
laatikot. Jos lajista innostuu enemmänkin, voi rakentaa 
vanerista tms. kestävämmät valmiit aihiot. Tarkoitukse-
na on saada aikaan puhdas ja kiinteä lumimassa. Tämä 
syntyy, kun lunta lisätään aihioon pienissä erissä, välillä 
lapioilla tasoittaen ja jaloin polkemalla. 

Täyden aihion annetaan tiivistyä jonkin aikaa. Mitä 
pidempään, sitä kiinteämpi ja kovempi aihiosta tulee. 
Kun aihio on hyvin tampattu, jo 15-20 minuutin tiivis-
tymisaika voi olla riittävä. Etenkin lasten on helpompi 
työstää lunta, joka ei ole liian kovaa. Jos veistämiseen 
halutaan paneutua ja veistoksesta halutaan kestäväm-
pi, aihion annetaan tiivistyä jopa yön yli (huom! tämä 
periaate ei päde suojasäässä)



TEKNIIKKA
Lunta voi veistää monin erilaisin tekniikoin. Pääperiaate 
on kuitenkin, että veistos syntyy veistämällä lunta pois, 
ei lisäämällä sitä. Veistäminen aloitetaan hahmottele-
malla ensin päälinjat ja siirtymällä sitten tarkempiin yk-
sityiskohtiin. Jos lunta on veistetty pois liikaa tai jokin 
osa romahtaa, voi sitä yrittää korjata nuoskalumella tai 
pakkassäällä lumen ja veden sekoituksella. Isoissa veis-
toksissa työskentely kannattaa aloittaa yläosasta, jotta 
romahdusvaara olisi mahdollisimman pieni.
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Lopuksi kuitenkin tärkein; lumenveisto on 
hauskaa ulkoilua itsessään. Lopputulos vä-
lillä yllättää itse taiteilijatkin ja joskus taas 
jäljelle jää vain pieni kasa lunta.


