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Kivikauden ihmisille metsii oli elinymptiristo, jo-
hon koko eliimiinmeno llittyi tavalla tai toisella.
Nykyihmisen yhteys alkukotiimme, metsiidn, on
katkeamassa. Meitii ympiiroivii keinotodellisuus
hiimilrtaa havaintokykyiimme ja turruttaa aiste-
jamme. Kallioihin maalattujen tuhansien wosien
takaisten punamultaviestien kautta voimme ta-
voittaa jotakin tuosta menneestii eliimiinmenosta
kunhan ensin keskitymme kuulemaan, ndke-
miiiin ja palaamme olemisen alkuelementteihin.
maahan, veteen, ilmaan ja aurinkoon. Kallioiden
hiljaiset viestit kiehtovat ihmismielta sukupol-
vesta toiseen, koska niihin edlelleen liittyy pal-
j on arvoitukselli suutta j a salaperiiisyyttd. Kuvia
voidaan tulkita monin tavoin katsojan kulttuuri-
taustasta, maailmankatsomuksesta ja mielikuvi-
tuksesta riippuen.

"En piiiise irti lumouksesta, haluaisin jatkaa
loputtomiin tiitii hetkeii. Kuvan iiiiriviivat liuke-
nevat loputtomiin, tuulen humina katoaa kuulu-
mattomiin. Sisiiisessli avaruudessa, ajan ja pai-
kan 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 - ih-
miskunnan menneisyydesta?" Tallaisiin tunnel-
miin ja mietteisiin on arkeologi Timo Miettisen
innoittanut hanen loytiimiinsii hirvimaalaus,
"Haukkaluoren hirvi". Vaikka kuva on pieni,
27 x28,5 cm, se on hirvieliiinkuviemme suures-
sa joukossa poikkeuksellisen elava (Kivikiis
2000 34). Timo Mietisen mukaan hirvessd on
samoj a piirteita kuin Fennoskandian vanhimmis-
sa hirvielainkuvissa. Iitin Konniveden "Haukka-
vuoren hirvi" sijaitsee Kymijoen ensimmiiisten
lasku-uomien darella. mistii kalliomaaluksia on

loydetty eniten. Keskeisii maalausalueita ovat
myos eteliiinen ja keskinen Saimaa.

Pohjoisen pyyntikulttuurin kuvat

Vanhimmat kallioihin ja kiviin tehdyt maalauk-
set ovat noin 30 000-35 000 r,uoden takaa. En-
simmriiset kalkkikiviluolien seiniin uurretut
eliiinhahmot loydettiin Ranskasta ja Espanjasta,
mutta maalausperinne on levinnyt ympliri maa-
pallon (Kivikiis 1995: l1). Fennoskandian kal-
liokuvat, jotka puhuvat pohjoisen pyyntikulttuu-
rin kuvakielta, ovat paljon nuorempia. (Kivikiis
1995: ll). Suomen noin 80 kalliomaalausta ja
yli 20 punamultalaiskaa edustavat yhtii kuva-
murretta halki pohjoisen pallonpuoliskon ulottu-
vassa kuvavirrassa. "Haukkavuoren hirvi" orr
Suomen vanhimmaksi ajoitettu kalliomaalaus,
jolla on ikiiii noin 6900 vuotta. (Kivikiis, 2000.
Jt+ |

Vaikka pohj oisten plyntiyhteisoj en kuvakieli
on ollut hyvin samankaltaista, selviii erojakin
havaitaan. Suomesta on muutamia irtokiviloyto-
jii lukuun ottamatta loydetty ainoastaan kallioon
maalallqa kuvia, kun taas Norjassa, Ruotsissa
ja Kuolassa on sekii maalauksia ettii piirroksia,
Sitii vastoin Itii-Karjalasta on loydetty vain kal-
liopiirroksia eli kallioon uurrettuja, hakattuja tai
raaputettuja kuvia. (Kivikiis 2000: l3). Kuva-
maailmassa on eroavaisuuksia mm. siten, ettii
Suomessa koukkupolviset ihmishahmot oval
yleisempid kuin muualla. Ruotsissa suosituin
kuva-aihe on hirvi, kun taas Aanisen kalliokuvia
hallitsevat vesilinnut. Suomen yleisimmiit maa-
lausaiheet ovat ihminen ja hirvi. Muita tyypillisia
aiheita ovat sarvi- ja veneaiheet, verkkokuviot
ia siksak-viivat. Suomen ensimmiiinen kallio-
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maalausloyto on Kirkkonummen Vittraskissd si-
jaitseva verkkokuvio, josta siiveltiijtimestari
Jean Sibelius ilmoitti Kansallismuseoon vuonna
l 9 l  l .

Punamulta - eldmdn vdri

Maalaukset on tehty auringossa haalistumatto-
malla punamullalla, joka on rautaoksidipitoista
savimaata. Rautaoksidi taas on kiven omaa ai-
nesta. Suojaisilla kalliopinnoilla sijaitsevien
maalausten sliilymisen salaisuus on kuitenkin
niiden pinnalla oleva lasimaisen piidioksidiker-
ros. Sen liipiniikyryys vaihtelee vaikuttaen maa-
lausten selkeyteen (Kivikiis 2000: l8). Maalaus-
ten viirikirjo puolestaanjohtuu paitsi itse puna-
mullan viirisiivyn vaihtelusta myrls vdriaineeseen
sekoitetuista muista aineksista. Tuhansia vuosia
kestiiviin viirijauheen, jonka veroista nykykulki-
ja ei niiytd onnistuvan valmistamaan, koostumus
on todella kiintoisa! Vtirijauheeseen saatettiin
sekoittaa mm linnunmunia, ihraa ja muita ras-
voja, vettii, virtsaaja verta.

Veri on todenntikoisesti ollut periiisin uhri-
eliiimist?i koska monet maalauskalliot ovat ol-
leet kulttipaikkoja, joilla rukoiltiin jumalia ja uh-
rattiin. Mesoliittisena ja kampakeraamisena ai-
kana joidenkin vainajien ptiiille ripoteltiin puna-
multaa. Sitii saatettiin kaftaa myos ihomaa-
lauksiin. Kalliomaalausten ja punamultahautojen
tekoaika osuus yksiin, mikii viittaa v6rin rituaa-
liseen 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 maalaamiseen vedest6 tai jitillfit sopivin
ajankohta. Saimaalta ja Piiijiinteeltii saatujen
mittaustulosten perusteella maalaukset sijoittu-
vat piiiiosin samalle korkeudelle kampakeraa-
misten loytojen kanssa (Kivikas 1997: l2).
Maalausten ikiiti voidaan milArfttita myos vertaa-
malla kuva-aiheita samankaltaisiin muualta loy-
dettyihin kuviin, joiden ikii tiedet66n. Hanka-

luutena on se" etta maalusperinne on jatkunut

hyvin kauan samanlaisena (Kivikiis 2000: l3).
Suurin osa maalauksistamme sijoittuu Saimaan
ja Piiijiinten muodostaman muinaisen Suurjiir-
ven alueelle ja Kymijoen ensimmiiisten eteliiis-
ten lasku-uomien tuntumaan. Alueen maalauk-
set on ajoitettu 6 900-3 300 vuoden ikiiisiksi.

Maalauskall iot on valittu huolella

Kivikauden ihmiset liikkuivat harjuja ja vesistojti
pitkin. Ttirkeiiii oli oikean kulkureitin valinta,
mika ei sokkeloisessa vesistcilabyrintissii ollut
helppoa. Kaukaa niikyviit jylhat kalliot puna-
multaisine maalauksineen olivat hyviii maamerk-
keja, jotka helpottivat reitin valintaa. Tyypillisili
maalauspaikkoja ovat ollet juuri vesireittien ris-
teiimiikohdissa, kannaksilla - erityisesti ns. ve-
totaipaleitten iiiirell?i - jiirvikapeikoissa ja kos-
kenniskoilla sijainneet kalliot.

Mieluisimpia maaalauskallioita ovat olleet
pystyt, auringonpuoleiset ja ruhjepintaiset jyr-
kiinteet, joiden yldosassa on suojaava kalliolippa
(Kivikiis 1997. ll). Myos suuret siirtolohkareet
ja jiitikauden sileiksi hiomat kallioseiniimiit ovat
olleet suosittuja. Suomen kalliomaalausten loy-
t<ipaikat sijaitsevat muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta aivan veden iiiiressii, vaikka
usein rantametsan peittamiit kalliopinnat olisivat
olleet maalaamiseen sopivampia. Kallioseinii-
miix suunta neyfiitld myos olleen tdrkeii maalaus-
paikan valintaperuste. Olennaista on ollut se, et-
tii aurinko on piiivittaisella vaelluksellaan yli tai-
vaankannen voinut "lammittid ja lukea" maa-
lauskalliota eli suunta on aamun kajastuksesta
illan kajoon (Kivikes 1999. 9). Kulttuurista riip-
pumatta kallion ihmiskasvoja muistuttava muo-
to na$tAa aina vaikuttaneen ratkaisevasti maa-
lauskallion valintaan.

Moniulotteinen ja kiehtova sanoma

Maalauspaikoilla vartijahenkia on rukoiltu ja
niille on uhrattu. Todenniik0isesti maalaukset
kuvaavatkin juuri pyyntiyhteison jasenten tAr-
keitii, jtiseniti yhdisttiviti rituaaleja ja uskomuksia
(Ojanen 199 5 : 52). Maalaukset kuvaavat rituaa-
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lien ja uskomusten ohella ihmisen omaa olemas-
saoloa, kuolernaa ja tuonpuoleisuutta (Ojanen
1995. 56). My0s maailmankatsomusta sekii ih-
miseen ja aikaan liittyviii aiheita on maalauksissa
kasitelty. Maalauspaikat ovat tyypillisesti sellai-
sia, missii peruselementit maa, ilma, vesi ja au-
rinko kohtaavat eli niihin liittyy sekii uskonnol-
lista etti kosmologista symboliikkaa.

Kalliokuvat liitetaan usein shamanismiin
(Ojanen 1995: 58). Kivikauden kampakeraami-
sen ajan shamaani oli pyyntiyhteiscinsii uskon-
nollinen "asiantuntij a", j oka saattoi maalauskal-
lion luona - transsissa - kulkea "vuorta" pitkin
y16s tai sukeltaa jiirven pohjan "liipi" alas tuon-
puoleiseen. "Matkojaan" shamaani teki niin
pyyntionnen turvaamiseksi kuin sairauden pa-
rantamiseksikin. Sekii sarvipiiiset ihmishahmot,
siksak-viivat, kalat ett6 piiii alaspiiin kuvatut ih-
miset tulkitaan usein juuri niiiden matkojen ku-
vauksiksi.

Vaikka maalauksemme ovat yleensd pieniA,
on meilla kolme kookasta, komeaa kuvaseind-
mdd: Ristiinan Astuvansalmi, Laukaan Saraakal-
lio ja Suomussalmen Hossan Vtirikallio, joka on
maalauksistamme pohjoisin. Viirikalliossa on
mm. erotettavissa kuvajono, joka voidaan tulki-
ta shamaanin taivasmatkan kuvaukseksi. Kun
samassa kalliossa on hyvin erotettavissa myos
sarvipiiinen shamaani hantineen, tulkinta vaikut-
taa perustellulta. Hirvi puolestaan on ollut kivi-
kauden kulkijoiden tiirkein toteemieliiin ja yhtei-
son koossapysymistii auttanut aurinkoeliiin. To-
teemi oli yhteisoa yhdistiivii nimikkohahmo, jo-
ka edusti esi-isien sielua.

Saraakallion hirvivene
ja Astuvan Artemis

Tamperetta liihin - ja samalla ainoa esihistorial-
linen - kalliomaalaus loytyy Kukkian Salmin-
kalliolta. Eteliikaakkoon katsovasta maalauk-
sesta osa on tuhoutunut, mutta edelleen erotet-
tavissa ovat ihmishahmot, joista yhdella on ke-
dessiilin siksak-viivan ndk0inen kdiirme. Vuonna
1987 loydetty maalaus on ajoitettu kivi- ja
pronssikauden taitteeseen (Kivikas 1995: 306).
Saraakallion kiehtovimpiin aiheisiin kuuluu kak-
sipiiinen 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 Sarvaan vuonna 1968 16y-
tiimiin Astuvansalmen kuvakentiin kiehtovimpiin
kuviin puolestaan kuuluu jousikatinen nainen,
joka seisoo hirven edessii. Yleensii kalliomaa-
lausten ihmiset on maalattu hirvieldinten taakse
Lempinimen "Astuvan Artemis" saanut myltti-
nen hahmo on tunnistettavissa naiseksi uloke-
maisista rinnoista. Kuolansaamelaisten kerto-
musten mukaan maalaus selittyy tiirkeiin uh-
raustapahtuman kuvaukseksi (Kivikas 2000
58). Realistinen metsdstyskuvaus se tuskin on,
sillii kivikauden pyyntiyhteisossti naiset eivtit
osallistuneet pyyntiretkille. Kuva tulkitaan mie-
luummin metsiinhaltijaksi - mytologian Artemis
- jolta pyydettiin hyviiii metsiistysonnea (Ojanen
1995. 61). Yhtii hyvin kuva voidaan tulkita sha-
manistisen rituaalin kuvaukseksi. Se voidaan
niin ikiiiin liifiaa hedelmiillisyysmagiaan: maa-
lausten avulla haluttiin juhlistaa ja edistiiii luon-
non hedelmiillisygtd - niin saaliseliiinten kuin
oman yhteisdnkin osalta.

Maalausmaisemat
tarvitsevat suojelua

Kalliomaalaukset ovat olennainen osa ympiiroi-
v?i?i maisemaa, jonka muutokset heijastuvat ku-
viin. Monet maalauksemme sijaitsevat aivan ke-
siim0kkien pihapiirissli, ja muovitilpeh6orin le-
vittaytyminen maalauskallion alle hiljentiid kau-
kaa menneisyydestii tulevaa sanomaa. Kun mai-
sema tuhotaan esim. metstinhakkuulla tai kun
lahikallioon tOherelliiiin "tikku-ukkoja", viesti
vuosituhansientakaa katkeaa. Pahin uhka maa-
lauksille ovat kuitenkin piidioksidia tuhoavat
ilmansaasteet. Tahalliselta vahingoittamisel-ta-
kaan maalauskalliot eiv6t ole siiiistyneet. Esim.
Saraakallion seiniimiid on ammuskeltu muinais-
muistokyltin kiinnittamisen jiilkeen. Maalauspai-
kat ympfistoineen ovat todellista suojelun an-
saitsevaa "ympdristotaidetta", jonka iiiirellii ku-
vaviestit kaukaa menneisyydestii puhuttelevat
nykykulkijaa.
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Kuvassa Ristiinan Astuvansalmen jyrkkiiii kal-
lioseiniimiiii. Astuvansalmelta on loydetty har-
vinainen kuva aseistuneesta naisesta, joka tun-
netaan lempinimellli "Astuvan Artemis".
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