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SM811 

Pituus: 660 mm 

Leveys: 190 mm 

Korkeus: 107 mm 

 

 

Historia 

Kantele on saatu Sibelius-museolle lahjoitukse-

na Helsingistä vuonna 1990. Lahjoittajan anta-

mantiedon mukaan soitin on ollut Thesleff –

suvun hallussa. Muuta tietoa kanteleen histori-

asta ei ole. Luultavimmin kantele on valmistu-

nut 1800-luvulla. 

Sibelius-museon kantele 

Arja Kastinen 11.1.2019 
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Porvoon museon kantele BM293 on ulkoasul-

taan ja monilta yksityiskohdiltaan niin saman-

kaltainen, että voi olettaa niiden olevan saman 

rakentaja tekemät—tai jos kanteleilla eri ra-

kentajat, on ainakin toisen heistä täytynyt 

nähdä toisen luomus ennen omansa rakenta-

mista. Porvoon museon kantele on Keski-

Pohjanmaalta Kaarlelasta (Kokkolan maalais-

kunta vuoteen 1927 saakka). Kanteleen poh-

jaan on kirjoitettu tekstiä, josta on luettavissa 

”...Torppa från Gamla Karleby Socken… No 185 

G. Alopeus 1857”. Porvoon museon kantele on 

mitoiltaan hitusen suurempi kuin tämä Sibe-

lius-museon kantele (se on rakennettu 14-

kieliseksi). Kyseisen kanteleen tiedot ja kuvat 

ovat nähtävissä: http://www.temps.fi/esitykset/  

Myös Kansallismuseon kokoelmista löytyy sa-

mankaltainen kantele: KF2183. Se on Porvoon 

museon kanteleen tapaan rakennettu 14-

kieliseksi, mutta sitä ei ole koristemaalattu 

useilla väreillä ja viritystapit ovat näistä poi-

keten säännöllisen muotoiset. Kanteleen koti-

paikaksi on merkitty Karjala, mutta rakenne-

piirteet viittaavat Pohjanmaalle. Kansallismu-

seon kanteleen kuva ja tiedot löytyvät   osoit-

t e e s t a :  h t t p s : / / w w w . f i n n a . f i / R e c o r d /

musketti.M012:KF2183: 

 

Rakennuspaikkakunta 

Ei tiedossa. 

 

Rakennustiedot 

Osista rakennettu, metallitappinen 13-kielinen.  

Kansi ja pohja havupuuta (mahd. kuusta), si-

vut, viritystappipenkki ja ponnen ylin osa leh-

tipuuta (mahd. koivua). Kopan korkeus 70 mm, 

josta kansi n. 5 mm ja pohja n. 4 mm. Sivujen 

pituudet: lyhyt sivu 284 mm, peräsivu 152 mm, 

pitkä sivu 645 mm, viritystappisivu 420 mm. 

Pohjan mitat: lyhyt sivu 205 mm, peräsivu 160 

mm, pitkä sivu 582 mm, viritystappisivu 434 

mm. Lyhimmän kielen soiva pituus n. 235 mm. 

Pisimmän kielen soiva pituus n. 565 mm. Lai-

timmaisten kielten etäisyys ponsipäässä n. 148 

mm. Laitimmaisten viritystappien etäisyys n. 

385 mm. Viritystappipenkin korkeus n. 25 mm. 

Pitkän sivun ja peräsivun välinen kulma n. 92°. 

Peräsivun ja lyhyen sivun välinen kulma n. 97°. 

Lyhyen sivun ja viritystappisivun välinen kul-

ma n. 148°. Viritystappisivun ja pitkän sivun 

välinen kulma n. 23°. Pohjassa on ollut 4 puista 

tappijalkaa, joista kärjen jalka puuttuu. Jalko-

jen korkeus n. 14 mm. Viritystappeina erikoisen 

muotoisia rautatappeja (sepän takomia), jois-

sa lähes kaikissa väkä. Peräpäässä kielet on 

kiinnitetty rautanastoihin, joista 6 jäljellä. Te-

räskieliä 4 kpl ja lisäksi katkenneiden kielten 

pätkiä 5 tapin ympärillä. Jäljellä olevien kiel-

ten läpimitta on n. 0,52–0,55 mm. 

 

Rakenteen erityispiirteitä 

Erittäin kevyt. Taidokasta puutyötä sisältäen 

myös profilointia ja koristemaalausta. Osien 

kiinnitykseen käytetty liimaa ja puunauloja.  

Kannessa on kaksi ääniaukkoa; keskellä suu-

rempi, kuusilehdykkäinen kukka/aurinko, ja 

kärjessä pienempi, sydämenmuotoinen ää-

niaukko. Kansi on maalattu valkoiseksi ja sen 

päälle on mahdollisesti pensselin kärjellä 

”töpöttämällä” paineltu tummanvihreällä maa-

lilla  raitoja. Raidat kulkevat pitkittäissuun-

nassa; lyhin ja pisin reunojen linjan mukaan. 

Lisäksi yksi raita reunustaa viritystappisivua. 

Kanteleen sivut, pohja ja ponsi on ilmeisesti 

lakattu punertavanruskeiksi. Erillisessä ponsi-

osassa on useampaa väriä; ruskeaa, tumman-

vihreää ja keltaista. Kielinastojen ympäristö 

on maalattu tummanvihreäksi ja ponnen pääl-

lä on yksi tummanvihreä juova. Tämän juovan 

vieressä kulkee keltainen juova, joka jatkuu 

ponnen profilointia mukaillen suorakaiteen-

muotoisena kannen suuntaan. Viritystappipen-

kissä on kannen puoleisella sivulla musta ja 

keltainen raita sekä ulkosivulla yksi keltainen 

raita. 

Kanteleen perä ja ponsiosa muodostuu kaartu-

vista sivuista (lyhyt ja pitkä sivu sekä peräsi-

vu), joiden päälle on sijoitettu  alta suora, mut-

ta päältä kaareva ja profiloitu puuosa. Peräsi-

vu on sijoitettu lyhyen ja pitkän sivun sekä 

pohjan ja ylimmäisen ponsipalan muodosta-

man kehyksen sisäpuolelle. Kopan sisäpuolella 

ponsiosa on täyttä puuta (mahdollisesti useas-

ta palasta—ks. kuvat).  

Ponnen päällimmäisessä palassa on sekä lyhy-

ellä että pitkällä sivulla nähtävissä halkeamat 

ponnen korvakkeiden kohdalla. Pitkän sivun 

korvakkeesta on myös lohjennut pieni pala 
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pois. Vaikuttaa siltä, että ponsiosan kannen 

puoleista reunaa on rikkoutumisen jälkeen sa-

hattu lyhyemmäksi. (Olisiko tässä ollut ensin 

varras?) Tämän seurauksena kannen reunaa 

on jouduttu jatkamaan ponsipäässä pienellä 

listalla, joka on leveämpi lyhyellä sivulla ja 

kapenee kohti pitkää sivua. Paikkauslistassa 

näkyy kaksi pientä naulaa, joista toinen on 

lyhyeltä sivulta katsottuna viidennen kielinas-

tan kohdalla ja toinen kuudennen ja seitsemän-

nen kielinastan välissä.  

Ponnen päällä, lähempänä pitkää sivua näkyy 

yksi suurehko kulmikas puunaula. Tämän ala-

puolella, peräsivulla nauloja näkyy kaksi (–

toinen ei siis nouse ponnen läpi). Näiden puu-

naulojen kohdalla kulkee pitkä halkeama. Ly-

hyen sivun ja peräsivun liitoskohdassa on kol-

me puunaulaa, pohjan peräsivulla neljä + yksi 

naulanreikä. Näiden lisäksi vielä kanteleen 

kärjessä, pitkän sivun ja viritystappisivun lii-

toksessa on kaksi puunaulaa.  

Viritystapit ovat erikoisen muotoisia, katkais-

tuja rautapiikkejä, joissa lähes kaikissa on 

pieni väkä—ikään kuin tapit olisi otettu jos-

tain työkalusta ja taottu viritystapeiksi. Tapit 

kapenevat ja litistyvät kärjen suuntaan ja ovat 

yläosastaan pääsääntöisesti nelikulmaisia. Lä-

hempänä kantta tappien muoto on  pyöreämpi. 

Kielen pää on tapin väkäsen alla ja kielikier-

rokset ovat sen alapuolella, tapin pyöreän osan 

ympärillä. Tapit on kiinnitetty erilliseen, kau-

niisti profiloituun viritystappipenkkiin, joka 

jatkuu viritystappisivun ulkopuolelle. Tappien 

suippenevat kannat tulevat tämän ulkoneman 

läpi näkyen siis sen alapuolella. Muutaman 

tapin juuressa, viritystappipenkin päällä, nä-

kyy täytettä (ilmeisesti puuta), jolla on pyritty 

korjaamaan tappien luistaminen. Kukin viri-

tystappi on yksilöllisen kokoinen ja muotoinen, 

joten virittäminen on varmaan ollut haasteel-

lista. Yksi viritystapeista on katkennut ja osas-

sa näkyy vaurioita.  

Kielet kulkevat suoraan viritystapeilta ponsi-

pään metallisiin nastoihin, joita on jäljellä 

kuusi. Puu on halkeillut nastojen ympärillä. 

Teräskieliä on jäljellä neljä. Kielisolmuissa on 

1–2 kierrettä kielen ympärillä. Kahden kielen 

silmukat on nostettu samalle nastalle(–ehkä 

museossa varastoidessa tai jo omistajan toi-

mesta, kun soitin ollut käyttämätön). Neljän 

säilyneen kielen lisäksi viiden viritystapin ym-

pärillä on katkenneiden kielten jäämiä.  

Pohjassa on ollut neljä puista, pyöreätä, alas-

päin kapenevaa jalkaa, joista kärjen jalka 

puuttuu (kolme siis jäljellä). Jalkojen tapit lä-

vistävät pohjalevyn ja jatkuvat kopan sisäpuo-

lelle. Pohjan keskellä on myös ilmeisesti oksan-

reiän kohdalle laitettu siisti puutappi, joka jat-

kuu kopan sisällä.  

Puuttuvan jalan reiän kohdalta lähtee pitku-

lainen lohkeama kärjen ja viritystappisivun 

suuntaan. Myös pohjan pitkältä sivulta on loh-

jennut pitkä siivu kärjestä lähtien.  

Pohjalevyn ja viritystappisivun kulmassa on 

seitsemän jälkeenpäin syntynyttä ovea, jotka 

näyttävät veistetyiltä (tai terävän esineen han-

kaamilta?).  

 

Kuvia 
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Kanteleen ruskean pohjavärin lisäksi sitä on koris-

temaalattu valkoisen, vihreän, keltaisen ja mustan 

sävyillä. Viritystappilista ja ponnen päällimmäi-

nen osa on profiloitu kauniisti. 

Koristeellisten ääniaukkojen muoto viittaa Pohjan-

maalle. 
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Kansilevyyn on tehty pieni jatkopala ponnen reunaan ja vaikuttaa siltä kuin ponsipalan kan-

nenpuoleisesta reunasta olisi sahattu pala pois. Olisiko kanteleessa ollut alun perin varras? 

Peräsivulla on kaksi suurta puunaulaa, joista vain 

toinen ylettyy ponnen päälle. 

Lyhyen sivun ponsipäässä on kolme puunaulaa. Kansilevyyn tehty jatkopala näkyy selvästi 

lyhyellä sivulla. Ponnen lyhyissä korvakkeissa on halkeamat ja pitkällä sivulla lohkeama. 
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Toisin kuin Porvoon museon sisaruskanteleessa, tässä kanteleessa lyhyt sivu ja viritystappisivu 

eivät ole samasta puusta taivutettuna vaan eri osista liimaamalla yhdistetty.  

Kanteleen neljä jäljellä olevaa kieltä on kiinnitetty peräpään nastoihin silmukalla, jonka solmus-

sa on 1–2 kierrettä kielen ympäri. Puu on halkeillut kielinastojen välissä. 

Kanteleen pohjassa on 

ollut neljä alaspäin ka-

penevaa puujalkaa. 

Kärjen jalka puuttuu ja 

sen kiinnitysreiän koh-

dalta on lohjennut pala. 

Myös pohjalevyn kärki-

osan pitkältä sivulta on 

lohjennut pala pois. 
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Kanteleen viritysta-

pit ovat hyvin eri-

koisen muotoisia.  

Viritystapeissa näkyy kyläsepän 

kädenjälki. Olisiko tapit otettu 

jostain aiemmin käytössä olleesta 

työkalusta? 

Kielen pää kiinnit-

tyy tapin väkäsen ja 

kielikierroksen alle. 

Osassa tapeista 

näkyy vaurioita. 

Yksi viritystappi on poikki. 
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Viritystapit kapenevat 

kärkeä kohti. Yläosa on 

kulmikas; kannen juu-

resta tappi on pyöreäm-

pi. Kielikierrokset sijoit-

tuvat tapin pyöreälle 

osalle. 

Kaikki tapit ovat yk-

silöllisen kokoisia ja 

muotoisia, joten virit-

täminen on varmaan 

ollut haasteellista. 

Myös virityksen pitä-

vyyden kanssa on 

ollut ongelmia; muu-

taman tapin juureen 

on lisätty täytettä 

pidon lisäämiseksi. 

Viritystapit suippenevat 

myös juurta kohden ja 

lävistävät viritystappi-

penkin.  

Pohjalevyn viritystappisivulla on 

syviä lovia ja lohkeamia, jotka 

vaikuttavat veistetyiltä tai terä-

vän esineen hankaamilta. 
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Kanteleen osien 

kiinnittämiseen on 

käytetty puu-

nauloja ja liimaa. 

Kanteleen pohjan reikä on paikattu 

puutapilla (ks. alla). 

Kuvia kopan sisältä 

Kanteleen kärki. 

Pohjan keskellä oleva tappi kah-

desta eri suunnasta kuvattuna. 
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Pitkän sivun ja perän kulma. 

Lyhyen sivun ja viritys-

tappisivun kulma. 

Perän ja lyhyen sivun kulma. 


