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Suomen kallio m aalaukset
Kivikauden ihmisille metsii oli elinymptiristo,johon koko eliimiinmeno llittyi tavalla tai toisella.
Nykyihmisen yhteys alkukotiimme, metsiidn, on
katkeamassa.Meitii ympiiroivii keinotodellisuus
hiimilrtaa havaintokykyiimme ja turruttaa aistejamme. Kallioihin maalattujentuhansienwosien
takaisten punamultaviestienkautta voimme tavoittaa jotakin tuosta menneestiieliimiinmenosta
kunhan ensin keskitymme kuulemaan, ndkemiiiin ja palaamme olemisen alkuelementteihin.
maahan,veteen, ilmaanja aurinkoon. Kallioiden
hiljaiset viestit kiehtovat ihmismielta sukupolvesta toiseen, koska niihin edlelleen liittyy palj on arvoituksellisuutta j a salaperiiisyyttd.Kuvia
voidaan tulkita monin tavoin katsojan kulttuurija mielikuvitaustasta, maailmankatsomuksesta
tuksestariippuen.
"En piiiise irti lumouksesta, haluaisin jatkaa
loputtomiin tiitii hetkeii. Kuvan iiiiriviivat liukenevat loputtomiin, tuulen humina katoaa kuulumattomiin. Sisiiisessliavaruudessa,ajan ja paikan olemattomuuden haurasta rajaviivaa pitkin
liihestyy kepeii laukka, rummuttaa ohimooni
viestin - ja katoaa. Enko ole kuullut saman
viestin lukemattomia kertoja? Emmeko ole
kaikki kuulleet sen menneisyydestiimme- ihmiskunnan menneisyydesta?"Tallaisiin tunnelmiin ja mietteisiin on arkeologi Timo Miettisen
innoittanut hanen loytiimiinsii hirvimaalaus,
"Haukkaluoren hirvi". Vaikka kuva on pieni,
27 x28,5 cm, se on hirvieliiinkuviemme suuressa joukossa poikkeuksellisen elava (Kivikiis
2000 34). Timo Mietisen mukaan hirvessd on
samoja piirteita kuin Fennoskandianvanhimmissa hirvielainkuvissa.Iitin Konniveden "Haukkavuoren hirvi" sijaitseeKymijoen ensimmiiisten
lasku-uomien darella. mistii kalliomaaluksia on

loydetty eniten. Keskeisii maalausalueitaovat
myos eteliiinenja keskinen Saimaa.

pyyntikulttuurin
Pohjoisen
kuvat
Vanhimmat kallioihin ja kiviin tehdyt maalaukset ovat noin 30 000-35 000 r,uoden takaa. Ensimmriiset kalkkikiviluolien seiniin uurretut
eliiinhahmot loydettiin Ranskastaja Espanjasta,
mutta maalausperinneon levinnyt ympliri maapallon (Kivikiis 1995: l1). Fennoskandiankalliokuvat, jotka puhuvat pohjoisen pyyntikulttuurin kuvakielta, ovat paljon nuorempia. (Kivikiis
1995: ll). Suomen noin 80 kalliomaalaustaja
yli 20 punamultalaiskaa edustavat yhtii kuvamurretta halki pohjoisen pallonpuoliskon ulottuvassa kuvavirrassa. "Haukkavuoren hirvi" orr
Suomen vanhimmaksi ajoitettu kalliomaalaus,
jolla on ikiiii noin 6900 vuotta. (Kivikiis, 2000.
Jt+ |

Vaikka pohjoisten plyntiyhteisoj en kuvakieli
on ollut hyvin samankaltaista,selviii erojakin
havaitaan.Suomestaon muutamia irtokiviloytojii lukuun ottamatta loydetty ainoastaankallioon
maalallqa kuvia, kun taas Norjassa, Ruotsissa
ja Kuolassa on sekii maalauksia ettii piirroksia,
Sitii vastoin Itii-Karjalasta on loydetty vain kalliopiirroksia eli kallioon uurrettuja, hakattuja tai
raaputettuja kuvia. (Kivikiis 2000: l3). Kuvamaailmassaon eroavaisuuksia mm. siten, ettii
Suomessa koukkupolviset ihmishahmot oval
yleisempid kuin muualla. Ruotsissa suosituin
kuva-aiheon hirvi, kun taas Aanisenkalliokuvia
hallitsevat vesilinnut. Suomen yleisimmiit maalausaiheetovat ihminenja hirvi. Muita tyypillisia
aiheita ovat sarvi- ja veneaiheet,verkkokuviot
ia siksak-viivat. Suomen ensimmiiinen kallio-

maalausloytoon Kirkkonummen Vittraskissd sijaitseva verkkokuvio, josta siiveltiijtimestari
Jean Sibelius ilmoitti Kansallismuseoonvuonna
l9l l.

- eldmdnvdri
Punamulta
Maalaukset on tehty auringossa haalistumattomalla punamullalla, joka on rautaoksidipitoista
savimaata.Rautaoksidi taas on kiven omaa ainesta. Suojaisilla kalliopinnoilla sijaitsevien
maalausten sliilymisen salaisuus on kuitenkin
niiden pinnalla oleva lasimaisen piidioksidikerros. Sen liipiniikyryys vaihteleevaikuttaen maalaustenselkeyteen(Kivikiis 2000: l8). Maalausten viirikirjo puolestaanjohtuu paitsi itse punamullan viirisiivyn vaihtelustamyrls vdriaineeseen
sekoitetuistamuista aineksista.Tuhansia vuosia
kestiiviin viirijauheen,jonka veroista nykykulkija ei niiytd onnistuvanvalmistamaan,koostumus
on todella kiintoisa! Vtirijauheeseen saatettiin
sekoittaa mm linnunmunia, ihraa ja muita rasvoja, vettii, virtsaaja verta.
Veri on todenntikoisesti ollut periiisin uhrieliiimist?i koska monet maalauskalliot ovat olleet kulttipaikkoja, joilla rukoiltiin jumalia ja uhrattiin. Mesoliittisena ja kampakeraamisenaaikana joidenkin vainajien ptiiille ripoteltiin punamultaa. Sitii saatettiin kaftaa myos ihomaalauksiin. Kalliomaalaustenja punamultahautojen
tekoaika osuus yksiin, mikii viittaa v6rin rituaaliseen merkitykseen: v6ri koettiin veren kautta
eliimiin viiriksi (Kivikas 2000: l8).

Kalliomaalausten
ajoittam
inen
on mutkikasta
Kalliomaalausten ikiiii selvitetiitin p66asiassa
vertaamalla muinaisrantojen, asuinpaikkojen ja
maalausten korkeuksia toisiinsa. Niiin voidaan
piititellii maalaamiseenvedest6 tai jitillfit sopivin
ajankohta. Saimaalta ja Piiijiinteeltii saatujen
mittaustulosten perusteella maalaukset sijoittuvat piiiiosin samalle korkeudelle kampakeraamisten loytojen kanssa (Kivikas 1997: l2).
Maalausten ikiiti voidaan milArfttita myos vertaamalla kuva-aiheita samankaltaisiinmuualta loydettyihin kuviin, joiden ikii tiedet66n. Hanka2l

luutena on se" etta maalusperinneon jatkunut
hyvin kauan samanlaisena(Kivikiis 2000: l3).
Suurin osa maalauksistammesijoittuu Saimaan
ja Piiijiinten muodostaman muinaisen Suurjiirven alueelle ja Kymijoen ensimmiiisteneteliiisten lasku-uomien tuntumaan. Alueen maalaukset on ajoitettu 6 900-3 300 vuoden ikiiisiksi.

Maalauskalliot
on valittuhuolella
Kivikaudenihmisetliikkuivatharjujaja vesistojti
pitkin. Ttirkeiiii oli oikean kulkureitin valinta,
mika ei sokkeloisessa
vesistcilabyrintissii
ollut
helppoa.Kaukaa niikyviit jylhat kalliot punamultaisinemaalauksineen
olivat hyviii maamerkkeja,jotka helpottivatreitin valintaa.Tyypillisili
maalauspaikkoja
ovat ollet juuri vesireittienriskannaksilla- erityisestins. veteiimiikohdissa,
ja kostotaipaleitteniiiirell?i- jiirvikapeikoissa
kenniskoillasijainneet
kalliot.
Mieluisimpiamaaalauskallioita
ovat olleet
jyrja ruhjepintaiset
pystyt, auringonpuoleiset
kiinteet,joidenyldosassa
on suojaavakalliolippa
(Kivikiis 1997.ll). Myos suuretsiirtolohkareet
ja jiitikaudensileiksihiomatkallioseiniimiitovat
loyolleet suosittuja.Suomenkalliomaalausten
t<ipaikat sijaitsevat muutamaapoikkeusta lukuun ottamatta aivan veden iiiiressii, vaikka
peittamiitkalliopinnatolisivat
useinrantametsan
olleet maalaamiseen
sopivampia.Kallioseiniimiix suuntaneyfiitldmyosolleentdrkeii maalauspaikanvalintaperuste.
Olennaista
on ollut se,ettii aurinko on piiivittaisellavaelluksellaanyli taivaankannenvoinut "lammittid ja lukea" maalauskalliotaeli suuntaon aamunkajastuksesta
illan kajoon(Kivikes1999.9). Kulttuuristariippumattakallion ihmiskasvoja
muistuttavamuoto na$tAa aina vaikuttaneenratkaisevastimaalauskallionvalintaan.

ja kiehtova
Moniulotteinen
sanoma
Maalauspaikoillavartijahenkia on rukoiltu ja
niille on uhrattu. Todenniik0isestimaalaukset
kuvaavatkinjuuri pyyntiyhteisonjasenten tArkeitii,jtisenitiyhdisttivitirituaalejaja uskomuksia
(Ojanen1995: 52).Maalauksetkuvaavatrituaa-

lien ja uskomustenohella ihmisen omaa olemassaoloa, kuolernaa ja tuonpuoleisuutta (Ojanen
1995. 56). My0s maailmankatsomustasekii ihmiseenja aikaanliittyviii aiheita on maalauksissa
kasitelty. Maalauspaikat ovat tyypillisesti sellaisia, missii peruselementitmaa, ilma, vesi ja aurinko kohtaavat eli niihin liittyy sekii uskonnollista etti kosmologista symboliikkaa.
Kalliokuvat liitetaan usein shamanismiin
(Ojanen 1995: 58). Kivikauden kampakeraamisen ajan shamaani oli pyyntiyhteiscinsiiuskonnollinen "asiantuntija", j oka saattoi maalauskallion luona - transsissa- kulkea "vuorta" pitkin
y16stai sukeltaajiirven pohjan "liipi" alas tuonpuoleiseen. "Matkojaan" shamaani teki niin
pyyntionnen turvaamiseksi kuin sairauden parantamiseksikin. Sekii sarvipiiiset ihmishahmot,
siksak-viivat, kalat ett6 piiii alaspiiin kuvatut ihmiset tulkitaan usein juuri niiiden matkojen kuvauksiksi.
Vaikka maalauksemmeovat yleensd pieniA,
on meilla kolme kookasta, komeaa kuvaseindmdd: Ristiinan Astuvansalmi,Laukaan Saraakallio ja SuomussalmenHossan Vtirikallio, joka on
maalauksistamme pohjoisin. Viirikalliossa on
mm. erotettavissakuvajono, joka voidaan tulkita shamaanin taivasmatkan kuvaukseksi. Kun
samassakalliossa on hyvin erotettavissa myos
sarvipiiinenshamaanihantineen,tulkinta vaikuttaa perustellulta.Hirvi puolestaanon ollut kivikauden kulkijoiden tiirkein toteemieliiinja yhteison koossapysymistiiauttanut aurinkoeliiin. Toteemi oli yhteisoa yhdistiivii nimikkohahmo, joka edustiesi-isiensielua.

hirvivene
Saraakallion
ja AstuvanArtemis
Tamperetta liihin - ja samallaainoa esihistoriallinen - kalliomaalaus loytyy Kukkian Salminkalliolta. Eteliikaakkoon katsovasta maalauksestaosa on tuhoutunut, mutta edelleenerotettavissa ovat ihmishahmot,joista yhdella on kedessiilinsiksak-viivanndk0inen kdiirme. Vuonna
1987 loydetty maalaus on ajoitettu kivi- ja
pronssikaudentaitteeseen(Kivikas 1995: 306).
Saraakallionkiehtovimpiin aiheisiin kuuluu kaksipiiinen hirvivene, joka on maalauskuvioidem-

me joukossa ainutlaatuinen. Kuvassa on ollut
viidestii kolmiosta muodostunut vene, johon on
myohemmin tehty jalat. Ntiin vene on alkanut
muistuttaa hirveii!
Arkeologi Pekka Sarvaanvuonna 1968 16ytiimiin Astuvansalmenkuvakentiin kiehtovimpiin
kuviin puolestaan kuuluu jousikatinen nainen,
joka seisoo hirven edessii. Yleensii kalliomaalausten ihmiset on maalattu hirvieldinten taakse
Lempinimen "Astuvan Artemis" saanut mylttinen hahmo on tunnistettavissa naiseksi ulokemaisista rinnoista. Kuolansaamelaisten kertomusten mukaan maalaus selittyy tiirkeiin uhraustapahtuman kuvaukseksi (Kivikas 2000
58). Realistinen metsdstyskuvausse tuskin on,
sillii kivikauden pyyntiyhteisossti naiset eivtit
osallistuneetpyyntiretkille. Kuva tulkitaan mieluummin metsiinhaltijaksi- mytologian Artemis
- jolta pyydettiin hyviiii metsiistysonnea(Ojanen
1995. 61). Yhtii hyvin kuva voidaan tulkita shamanistisen rituaalin kuvaukseksi. Se voidaan
niin ikiiiin liifiaa hedelmiillisyysmagiaan:maalausten avulla haluttiin juhlistaa ja edistiiii luonnon hedelmiillisygtd - niin saaliseliiintenkuin
oman yhteisdnkinosalta.

Maalausmaisemat
tarvitsevat
suojelua
Kalliomaalaukset ovat olennainenosa ympiiroiv?i?imaisemaa,jonka muutokset heijastuvat kuviin. Monet maalauksemmesijaitsevat aivan kesiim0kkien pihapiirissli, ja muovitilpeh6orin levittaytyminen maalauskallionalle hiljentiid kaukaa menneisyydestiitulevaa sanomaa.Kun maisema tuhotaan esim. metstinhakkuulla tai kun
lahikallioon tOherelliiiin "tikku-ukkoja", viesti
vuosituhansientakaa katkeaa. Pahin uhka maalauksille ovat kuitenkin piidioksidia tuhoavat
ilmansaasteet. Tahalliselta vahingoittamisel-takaan maalauskalliot eiv6t ole siiiistyneet.Esim.
Saraakallion seiniimiid on ammuskeltu muinaismuistokyltin kiinnittamisenjiilkeen. Maalauspaikat ympfistoineen ovat todellista suojelun ansaitsevaa"ympdristotaidetta",jonka iiiirellii kuvaviestit kaukaa menneisyydestii puhuttelevat
nykykulkijaa.
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Kuvassa Ristiinan Astuvansalmenjyrkkiiii kallioseiniimiiii. Astuvansalmeltaon loydetty harvinainen kuva aseistuneestanaisesta,joka tunnetaanlempinimellli "Astuvan Artemis".
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