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Tarinat ja historia maustavat 
aarteita.

Helsingin Olympialaiset olivat 
pikkuruiset ainakin olympiasoih-
tujen määrän osalta. Kun nyky-
vuosituhannen olympialaiset on 
kaupallistettu kymmenillä tuhan-
silla olympiasoihduilla, Helsingis-
sä juoksutettiin vain 22 soihtua. 
Taidegraafi kko  Aukusti Tuhkan 
suunnittelemista soihduista seit-
semän oli hopeoitua messinkiä ja 
loput täyttä hopeaa.

”Holmaston kansainvälisessä 
huutokaupassa olympiakohteet 
ovat olleet aina hyvin edustettui-
na. Helsingin olympiasoihdut ovat 
hyvin harvinaisia ja kallisarvoisia 
keräilykohteita”, kertoo Holmas-
ton toimitusjohtaja Christian von 
Schantz. Hänen mukaansa hope-
oidut soihdut lahjoitettiin olym-
pialaisten jälkeen soihtukomitean 
jäsenille. Alkuvuonna yksi näistä 
soihduista myytiin 134 000 euron 
vasarahinnalla Holmaston huuto-
kaupassa. 

HOLMASTON liike sijaitsee arvo-
valtaisella paikalla Aleksanterin-
kadulla Domus Litoniissa. Myy-
mälän näyteikkuna on klassikko, 
jota ohikulkijat jatkuvasti tutki-
vat. Kiinnostavuutta lisäävät sel-
keästi näkyvillä olevat hinnat. 

Von Schantz johtaa vuonna 
1949 perustettua Holmastoa, jo-
ka on erikoistunut keräilyesinei-
den, vanhojen rahojen, jalome-
tallien korujen sekä arvokellojen 
kauppaan. Holmasto on perheyri-
tys jo kolmannessa sukupolvessa. 
Schantz päätyi itse vaimonsa su-
vun yritykseen vuonna 1981. Hän 
oli aikaisemmin työskennellyt 
Keskon ATK-osastolla, joten oli 
luonnollista, että hänen tulonsa 
myötä Holmasto siirtyi tietokone-
aikaan, joka on nyt huipentunut 
reaaliaikaiseen nettihuutokaup-
paan. Hänen vaimonsa oli jo ai-
kaisemmin vaihtunut pankki-
virkailijan työn perheyrityksen 
palvelukseen.

Kallion Toiselta linjalta paperi- 
ja postimerkkikauppana alkun-
sa saanut yritys on matkannut 
pitkän matkan Aleksanterinka-
dulle maamme johtavaksi nu-
mismaattiseksi yritykseksi, jonka 
tavaramerkki on neljästi vuodessa 
järjestettävä kansainvälinen huu-
tokauppa. 

SCHANTZ laskee Holmastol-
la olevan aktiivisia asiakkaita yli 
40 maassa. Kaukaisin herra, jo-
ta Schantz on henkilökohtaisesti 
palvellut, oli kotoisin Vanuatulta. 
Eksotiikka on usein läsnä Hol-
mastossa myös kaukomaiden kul-
tarahojen muodossa.

Liikkeen alakerran myymäläs-
sä käy jatkuva asiakasvirta. Vä-
keä on myymässä, ostamassa ja 
arvioituttamassa erilaisia esinei-

tä. Käytettyjen kultakorujen hin-
nat ovat toki uusia designkoruja 
halvemmat, mutta edes täällä ei 
myydä jalometalleja tai -kiviä alle 
maailmanmarkkinahinnan. 

”Tehtävänämme on saada asi-
akkaillemme aina korkein mah-
dollinen hinta. Tuotteiden hin-
nanarviointi on haasteellista ja 
joskus asiakkaiden odotukset, joi-
hin voi liittyä henkilökohtaisia 
tunnesiteitä, ovat epärealistiset. 
Voimme ostaa tuotteen tai ottaa 
sen joko liikkeeseemme tai huu-
tokauppaan myytäväksi”, Schantz 
kertoo. Huutokauppa on niin os-
tajalle kuin myyjälle läpinäkyvä 
tapa tehdä arvoesinekauppaa.

Netti on täynnä kaikenkarvaista 
hintatietoa, jota kannattaa tulkita 
kriittisesti. ”Luotettavassa tutki-
muksessamme voi paljastua, että 
esine on muun muassa kunnosta 
riippuen nettiarvioita kalliimpi tai 
halvempi”, Schantz huomauttaa.

Aika ajoin esimerkiksi perikun-
tien jäämistöistä löytyy harvinai-
sia kokoelmia, joista Schantz ei 
luottamuksellisuuteen vedoten 
voi kertoa sen enempää. 

Sen sijaan hän varoittaa mark-
kinoilla liikkuvista lukuisista vää-
rennöksistä. Hän kertoo rouvasta, 
joka oli ostanut ulkomailta antiik-
kirahan. ”Mutta minä näin omin 
silmin kuinka poika löysi kolikon 
antiinkin ajan raunioilta”, rouva 
kertoi.

VON SCHANTZ, joka on itsekin 
kerännyt rahoja 50-luvulta lähti-
en, miettii tovin ja ehdottaa 100 
kappaleen kokoelman periaatet-
ta. Kokoelman häntäpään yksilöt 
voi myydä pois ja hankkia tilalle 
jotain vielä arvokkaampaa. Näin 
kokoelma jalostuu ajan myötä 
huippuunsa kilotavaraksi rönsyi-

lyn sijaan. ”Määrä ei korvaa kos-
kaan laatua”, Schantz painottaa.

AIKA ajoin huutokaupattavak-
si tulee esineitä, joihin liittyy  hy-
vinkin omalaatuinen historia. 20 
kopeekan seteliin vuodelta 1822 
on kirjoitettu ruotsiksi ”pidätyk-
sen yhteydessä takavarikoitu”. 
Kyseinen seteli oli perua paha-
maineiselta Sika-Kyösti Numme-
linilta, joka oli 1800-luvulla riehu-
nut  suurrikollinen. Seteli päätyi 
nimismiehen lippaaseen ja lopul-
ta yli 180 vuoden jälkeen huuto-
kaupattavaksi. Nummelinin ri-
kollisessa elämässä olisi aineksia 
useamammankin jännityseloku-
van verran. Paljastetaanpa juonen 
loppu jo nyt. Vankilasta karku-
matkalla olleen Nummelin elämä 
päättyi nimismies Landzettin am-
pumiin hauleihin vuonna 1836.

HOLMASTON liiketila asettuu kol-
meen kerrokseen. Tunnelma on 
vanhanaikainen kuten keräilyesi-
neiden erikoisliikkeelle hyvin so-
pii. Paikat ovat pullollaan tavaraa 
ja asiakirjoja, joihin kätkeytyy iki-
muistoisia tarinoita. 

Kolikkoihin ikuistetuissa ku-
va-aiheissa komeilevat mennei-
den aikakausien hallitsijat, ka-
donneiden kuningaskuntienkin 
kruununpäät. Keräilyesineiden es-
tetiikka johdattelee meidän histo-
rian ja maantiedon pariin. 

Suomen historian kallein keräi-
lyraha, Venäjän 10 ruplan kultara-
ha tsaari Nikolai II:n kruunajais-
vuodelta 1896 myytiin Holmaston 
huutokauppasalissa viime maalis-
kuussa 132 000 euron hinnalla. 

Arvoesineiden kuten kultaraho-
jen keräily voi olla myös osa ha-
jautettua ja pitkäjänteistä sijoitus-
suunnitelmaa. 

Vaikka kauppaa voi nyt käydä 
netissä, ei mikään korvaa  huuto-
kauppasalin maagista tunnelmaa. 
Eturivin tuntumassa istuu yleen-
sä joukko venäläisostajia. Muu-
ten salin väki vaikuttaisi olevan 
vähintäänkin puoliammattilaista. 
Mikään ei estä tavallista kadun-
tallaajaa osallistumasta huuto-
kauppaan ja hankkimasta vaik-
kapa kaunista antiikkikolikkoa, 
jonka voi huutaa joskus reilusti 
alle satasellakin.

ALEKSANTERINKADULLE omiin 
liiketiloihin Holmasto päätyi 
vuonna 2002. ”Olimme etsineet 
jo pitkään toimintaamme sopi-
vaan liiketilaa ostettavaksi. Lito-
niuksen suvun edustaja, isännöit-
sijä Pär Silén soitti minulle illalla 
ja kysyi haluanko liiketilan omis-
tajaksi. Päätöksenteolle oli aikaa 
alle kuusi tuntia. Päätimme vai-
mon kanssa siltä istumalta, että 
ostamme tämän tilan omaksi, em-
mekä ole päätöstämme koskaan 
katuneet”, Schantz kertoo.

Litoniuksen talo lukeutuu 
Schantzin mukaan täysin omaan 
kategoriaansa niin sijaintinsa, his-
toriansa kuin  omaleimaisuutensa 
ansiosta.

Kalleuksien talo

Sebastian von Schantz, Holmaston kolmannen polven yrittäjä, esittelee isäntä Christian von Schantzin 
kanssa historiallista olympiasoihtua. 
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