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Yksityiskohta geologi ja taitei-
lija Risto Tynnin (1924–2011)
öljyvärimaalauksesta Itämeres-
sä 450–465 miljoonaa vuotta
sitten eläneistä alkeellisista, le-
vämäisistä elämänmuodoista
(akritarkeista). Taiteilija on he-
rättänyt teoksessaan Viron
Raplan keski-ordovikikautisen
kalkkikiven mikrofossiilit eloon
ja kuvaa millaiselta muinaisen
Itämeren elämä olisi voinut
näyttää.

Ylimmän rivin ulokkeelliset mikrofossiilit, akritarkit, vasemmalta oikealle ovat: Peteinospha-
eridium trifurcatum, Baltisphaeridium latiradiatum ja Ordovicium sp. Maalaus on kooltaan 82
x 103 cm ja yksityisomistuksessa. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Kivien

L
salattu kauneus

P Ä Ä K I R J O I T U S

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

ehden taideteeman mukai-
sesti kannessa voi ihailla
yksityiskohtaa taidokkaas-
ta öljymaalauksesta. Teos
on Risto Tynnin (1924–

2011) maalaama. Maalauksen kiehto-
vat olennot ovat mikroskooppisia le-
vämäisiä akritarkkeja, yli 400 miljoo-
nan vuoden takaa. Niitä vajosi suuria
määriä silloisen Itämeren pohjaliettee-
seen. Nyt niiden fossiileja sisältäviä
kalkkikiviä ja savikiviä löytyy Virosta,
Gotlannista, Ahvenanmaalta ja lohka-
reina Lounais-Suomesta.

Risto Tynni oli geologi, mikropale-
ontologi, mutta sielultaan taiteilija.
Maalauksen fossiilit ovat todellisuudes-
sa mikroskooppisen pieniä ja ne on
piirretty mikroskoopin avulla. Näistä
piirroksista Risto myöhemmin maala-
si taulujansa. Hän kertoi, että maala-
uksiin akritarkit on kuvattu niin kuin
ne olisivat elävinä leijumassa muinai-
sessa meressä. Risto jalosti mikropale-
ontologiset tutkimusaiheensa, fossiili-
pitoiset kivet, ensin tieteellisiin artik-
keleihin ja lopulta maalauksiin. Geo-
logia antaakin tieteen ja taiteen yhdis-
tämiseen mainiot mahdollisuudet,
mutta harva on tähän puuhaan uskal-
tautunut.

Mineralian teemana ovat siis kivet
ja taide, tavallaan kivien salattu kau-
neus. Kiviharrastajalle upea kivinäyte
voi olla mitä parhain taideteos. Ja lois-
teliaat korut ovat nekin monille esteet-
tinen nautinto. Tosin nykytaiteesta
monelle taitaa tulla ensimmäiseksi mie-
leen näyttelyt, joista ei ole oikein mi-
tään ymmärtänyt. Mutta jos teokset oli
valmistettu kivestä, niin kyllä nuo näyt-
telyt on yleensä tarkkaan käyty lävitse.
Kiviharrastushan liittyy kiinteästi veis-

totaiteeseen materiaalien ja työmene-
telmien kautta.

Geologian suhde taiteeseen on jopa
vallan oma tutkimusalueensa. Toni
Eerola nimittää sitä geoestetiikaksi.
Tonin uraauurtava artikkeli saa luki-
jan näkemään kivistä aivan uusia ulot-
tuvuuksia.

Kivet ovat aina seuranneet ihmistä:
ensin työkaluina ja aseina, sitten ko-
ruina. Kovin usein vain muinaisen ih-
misen käsittelemät kivet ovat hänestä
enää kertomassa. Muut ihmisjäljet aika
tuhoaa tehokkaasti. Sama voi toistua
tulevaisuudessa. Ehkäpä meidänkin
ajastamme lopulta säilyvät vain ajatuk-
sella muotoillut kivet. Näin miettii ar-
vostettu kuvanveistäjä Anne Koskinen.
Hänen ajatuksistaan ja hänen luon-
nonlohkareista muotoilemistaan veis-
toksista voi lehdessä sopivasti matkata
teatteriguru Jouko Turkan kivinäytte-
lyyn. Siellä Tampereen alueen muinais-

ihmisen ja villipetojen kiviset jäljet saa-
vat turkkamaisen taiteellisen käsittelyn.

Geologian alan valokuvanäyttelyt
ovat nekin geoestetiikkaa. Tuomas
Uusheimon valokuvia meteoriiteista
on ollut esillä gallerioissa Helsingissä
ja Kotkassa. Valokuvaus on keino do-
kumentoida, mutta taiteen maailmas-
sa sama kuva voi avata katsojalle koh-
teista uusia näkökulmia. Meteoriitti on
arvokas tieteellinen tutkimuskohde,
mutta samalla se on ikiaikaisen mys-
tiikan symboli.

Perinteisempiä kauneusarvoja löytää
Jukka Kelan Yli-Luoston uuden kai-
voksen ametisteista ja Satu Hietalan
kansannäytteinä tutkimista rikkikiisu-
konkreetioista. Kummatkin materiaa-
lit ovat haluttuja keräilykohteita ja sa-
malla luonnontaideteoksia.
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Teksti: Toni Eerola

ivet ja kalliot ovat van-
hin osa maamme
luontoa. Yhdessä jär-
vien ja metsien kanssa
niillä on suuri merki-

tys suomalaisessa maisemassa. Suoma-
laisilla onkin erikoinen suhde kiviin ja
kallioihin. Se on jotenkin sidoksissa
kansan identiteettiin. Suomalaisten
omakuva ja mielenlaatu vastaavat pe-
ruskallion graniitin ominaisuuksia:
vanha, vakaa, kova ja kestävä, mutta
eloton ja karu.

Suomalaisten suhde kiveen ja kalli-
oon ilmenee monin eri tavoin. Kalli-
oilla on ollut tärkeä asema historiassa
ja kansanperinteessä: ne ovat olleet lin-
navuoria, niillä on poltettu vartiotu-
lia, niille on pystytetty röykkiöhauto-
ja, niitä on kuvitettu kalliomaalauksin
ja ne ovat palvelleet uhri-, kyläneuvos-
to- ja käräjäpaikkoina. Taiteiljat ovat
ikuistaneet niitä kirjoituksin, maalauk-
sin ja valokuvin. Kolin kallioista ja Pie-
lisen harjuista tehtiin osa kansallismai-
semaa.

Kivien ja mineraalien keräily on ol-
lut suomalaisten luontoharrastus jo
vuosisatojen ajan. Sen tuloksena Geo-
logian tutkimuskeskus saa vuosittain
tuhansia kansannäytteitä. Puistojen ja
julkisten paikkojen maisemoinnissa
käytetään siirtolohkareita (Kuva 1),
kiviasetelmia ja kalliopaljastumia. Geo-
logisia luontopolkuja ja kivipuistoja ja
-museoita rakennetaan antamaan geo-
logista tietoa ympäristöstä ja kivilajeis-
ta.

Johdatus
geoestetiikkaan
Geologia on paljolti visuaalisuuteen
perustuva tiede. Suuri osa geologin
työstä tapahtuu luonnossa, missä hän
kohtaa tämän kauneuden. Se näyttäy-
tyy maisemissa, maaperässä, kalliois-
sa, kivissä, mineraaleissa ja fossiileissa.
Jo pikkupojasta asti minua on viehät-
tänyt tämä geologiassa ja sen elemen-
teissä piilevä esteettisyys. Pidän sitä

TAIDETTA GEOLOGIASSA,
GEOLOGIAA TAITEESSA!

Open mind for a different view
and nothing else matters

Metallica

To seee a world in a grain of sand,
And heaven in a wild flower,

Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour

William Blake

K

Kuva 1. Lohka-
remaisemointia
Espoonlahdessa.

Kuva 2. Grand
Canyon, Yhdysval-
lat. Kuva: Tuomo
Manninen

Geoestetiikan manifesti
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luonnon taiteena. Se oli yksi syy sii-
hen, miksi aloin opiskelemaan geolo-
giaa. Halusin ymmärtää, miten sen ele-
mentit olivat muodostuneet ja mitä ne
kertovat. Olenkin pohtinut geologian
ja taiteen suhdetta opiskeluajoistani
lähtien. Sen ihailu ja ihmettely ei ole
päättynyt alan ammattilaisenakaan, pi-
kemminkin lisääntynyt.

Yksi mielenkiintoisimmista kiviin ja
suomalaisiin liittyvistä ilmiöistä on
suomalaisten kiinnostus paljastettuihin
kallioihin ja lohkareisiin yksityisissä

pihoissa. Kirjoittaessani Mäntsälän
paikallisten asukkaiden puutarhojen
geologisesta ympäristötaiteesta, aloin
etsimään termiä joka kuvastaisi tätä
suhdetta, ts. taidetta geologiassa ja geo-
logiaa taiteessa. Keksin sellaisen tutki-
essani kauppakeskusten sisustuskiviä
yhdessä opiskelijoideni kanssa Brasili-
assa, psykomaantiedettä ja performans-
sia soveltaen. Siitä lähtien olen käyttä-
nyt tälle termiä geoestetiikka. Tässä ke-
hitetään geoestetiikan käsitettä geolo-
gin näkökulmasta. Kirjoituksessa se-

koitetaan surutta tiedettä, taidetta ja
kaikkea muutakin. Geoestetiikan kä-
site esitellään ja käsitellään tämän eri
ulottuvuuksia. Sen tieteellistä ja taiteel-
lista puolta tarkastellaan. Pohditaan,
onko geoestetiikka postmodernismia.
Yhteenvedossa kerrotaan mm. sen so-
velluksista.

Toivon mukaan se mitä en osaa sa-
noin kuvailla, selittyy valokuvien väli-
tyksellä. Valokuvat ovat kirjoittajan,
jollei toisin mainita.
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Geoestetiikka – luonto
taiteena ja taiteilijana
Amerikkalainen maantieteilijä J.K.
Wright havainnoi maisemien esteetti-
syyden vaikutuksia ihmismieleen. Hän
näki taidetta maisemassa. Kuka voisi-
kaan kieltää etteivätkö esim. Grand
Canyon (Kuva 2) tai Koli ole luonnon
muovaamia, henkeä salpaavia taidete-
oksia?

Luonnontieteiden pitäisikin kasva-
vassa määrin ottaa huomioon ympä-
ristön ekologiset, eettiset ja esteettiset
arvot. Geologi tarkastelee maapalloa
tieteellisestä, yhteiskunnallisesta (sovel-
tavasta) ja esteettisestä näkökulmasta.
Esteettinen näkökulma esiintyy geolo-
gien tutkimien kohteiden luonnollises-
sa kauneudessa. Taiteella, ympäristöl-
lä ja geologialla onkin läheinen suhde.
Geoestetiikka kuvaa juuri tätä suhdet-
ta: Geoestetiikka tarkoittaa sekä geo-
logisten prosessien tuottamaa luonnol-
lista estetiikkaa, ts. taidetta geologias-
sa, kuten esim. maisemaa, geomorfo-

logiaa, geologisia rakenteita, kallioita,
kiviä, mineraaleja, fossiileja, jne., ku-
ten myös luonnollisten geologisten
materiaalien tai -aiheiden käyttöä ark-
kitehtuurissa ja taiteessa.

Geoestetiikan käsitteeni on avant-
garde-antitaideliikkeiden inspiroima.
Avantgarden traditio alkaa impressio-
nisteista 1800-luvun loppupuolella,
jatkuen futuristeilla 1900-luvun alus-
sa. Dadaistit kehittivät antitaiteen, joita
seurasivat puolestaan surrealistit 1910–
20-luvuilla. Antitaiteen ideoita seurat-
tiin 1950–60-lukujen underground- ja
vastakulttuurissa, kiteytyen 1970-lu-
vun lopulla punkissa, joka vei antitai-
teen ideat rock-musiikkiin ja populaa-
rikulttuuriin. Historioitsija Eric Hobs-
bawnin mukaan nämä kapinalliset tai-
desuuntaukset voidaan nähdä taiteili-
joiden reaktioina nopeasti muuttuvaan
teolliseen ja jälkiteolliseen yhteiskun-
taan sekä kapitalistisen talouden ja tek-
nologisen kehityksen aiheuttamiin ris-
tiriitoihin.

Antitaiteen mukaan kuka tahansa
voi tehdä taidetta ja sitä voi olla mikä
tahansa; ei tarvitse olla ”nero” tai ”tai-
teilija” tuottaakseen sitä. Lähennetään
taidetta elämään ja kannustetaan sii-
hen osallistumista. Eli jos Duchampin
pisuaari, Pollockin action painting,
Warholin saippualaatikko tai Tapperin
kanto ovat modernia taidetta, niin eikö
kivi voi olla sitä myös, eli eräänlainen
”ready-made” -teos? Luonto on sen ”te-
kijä”. Riittää, että joku toteaa sen sel-
laiseksi. Se on lähellä kiinalaisten käsi-
tystä taiteesta kivissä. Kiven kauneus
on luonnon taidetta per si. Siihen ei
tarvita ihmistä – ts. ”taiteilijaa”.

Geologia on läsnä jokapäiväisessä
elämässämme, mm. käyttämiemme
luonnonvarojen muodossa. Olemme
myös taiteen ympäröiminä artkkiteh-
tuurissa, sisustuksessa, mainonnassa.
Geologia ja taide ovatkin läsnä kaik-
kialla, jopa odottamattomissakin yh-
teyksissä, kuten luonnossa, kadulla tai
kauppakeskuksissa.

Kuva 3. Mikroskooppikuva myloniitista Espoon Tapiolasta. Kuva: Kari A. Kinnunen
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Ihmisen lisäksi taidetta voivat luo-
da myös geologiset voimat, kuten laat-
tatektoniikka. Tämä tuottaa ja defor-
moi erilaisia kivilajeja, joissa voidaan
nähdä esteettisyyttä. Kivillä ja niiden
rakenteilla voi olla taiteellisia ja jopa
psykedeelisiä ulottuvuuksia, varsinkin
mikroskoopilla katsottuna (Kuva 3).
Maastopäivän jälkeen geologiset raken-
teet voivat näkyä geologin unissakin.
Esteettistä mielenkiintoa herättävät
mm. pallograniitit, gneissit, migmatii-
tit, marmori ja hiekkakivet. Kivien vä-
rivaihtelut, rakenteet ja muodot ovat
elementtejä, joita Mäntsälän asukkaat
halusivat tuoda esiin puutarhoissaan
paljastamissa kallioissa. Nämä piirteet
ovat taiteellisia elementtejä geologias-
sa.

Geologiset prosessit, kuten eroosio,
rapautuminen, sedimentaatio, magma-
tismi, deformaatio, jne., tuottavat mai-
semaa, vuoristoja, kiviä, maaperää, ra-
kenteita (Kuva 4), kerrostumia ja geo-
logisia ilmiöitä (Kuva 5). Laattatekto-

niikka, magmatismi, painovoima, tuu-
li, vesi, jää, eliöt ja aika ovat geologias-
sa nähdyn taiteen tekijöitä. Tämän tai-
teen koostumus, värit ja muodot eivät
ole ihmisen hallinnassa. Helsingin yli-
opiston Geotieteiden laitoksen Prof.
Juha Karhun mukaan maapallon ke-
hityshistoriassa voidaan myös nähdä
estetiikkaa.

Luonnolla ei kuitenkaan ole tarkoi-
tus tehdä taidetta. Sen kokemiseen tar-
vitaan ihminen, joka sen näkee sellai-
sena. Katsojalla on siinä merkittävä
rooli. Antitaidenäkemys kyseenalaistaa
iänikuisen, turhan ja ilman vastausta
jäävän kysymyksen: mikä on taidetta,
makukysymyksistä puhumattakaan.

Geologisen geoestetiikan
ulottuvuuksia
Kivissä ja mineraaleissa voidaan geo-
logian lisäksi nähdä abstraktia taidet-
ta, joka voidaan mm. maalata tauluik-
si tai valokuvata. Bruno Maximuksen
hypno-realistisissa maalauksissa kivet ja

kalliot ovat aktiivisesti läsnä (Kuva 6).
Jotkut geologitkin harrastavat mm.
geologisten aiheiden maalaamista. FT
Saku Vuori maalasi väitöskirja-alueensa
maiseman Etelä-mantereelta, kun taas
FT Risto Tynni maalasi muinaisia mik-
rofossiileja.

Kalliomaalauksetkin edustavat geo-
estetiikkaa. Suomalaisissa kalliomaa-
lauskohteissa itse kalliolla, sen muodol-
la ja sijainnilla on ollut merkittävä ase-
ma. Kiven tai maaperän voi jopa lait-
taa raameihin ja nostaa seinälle tauluksi
(Kuva 7). Sisustuskivet ovat myös esi-
merkki geologisesta taiteesta, jota voi-
daan asettaa seiniin, pylväisiin tai lat-
tiaan.

Maisema sinänsä on jo valmis tau-
lu, sitä ei tarvitse enää tehdä, vain kat-
soa. Kuten Reino Kalliola kirjoittaa
Kolista Maamme-kirjassa:

”Kun taiteilijat maalaavat maisemia,
he jättävät tavallisesti pois joitakin häi-
ritseviä yksityiskohtia tai muuttavat joi-
takin ääriviivoja ja muotoja luodakseen

Kuva 4. Poimurakenne vulkaanisissa kivissä Mosambikissa.
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Kuva 5. Öinen tulivuorenpurkaus Strombolilla Italiassa. Kuva: Antti Heikkilä
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ehyitä kokonaisuuksia. Kolilla se on tar-
peetonta. Täällä avautuu eteen valmis
taulu, jossa ei ole mitään poistettavaa tai
muutettavaa. Niin valtava ja levollinen
se on, niin kaunis on sen sommittelu ja
niin puhtaita sen värit”.

Saman voi sanoa monesta muusta-
kin maisemasta. Kirjailija Henry Mil-
ler itki liikutuksesta nähdessään Grand
Canyonin ensimmäistä kertaa. Taas jo
nimikin kertoo, mitä on nähtävissä
Monument Valleyssä (Kuva 8). Luon-
nonmuistomerkit näyttelevät merkit-
tävää osaa Godfrey Reggion
Koyaanisqatsi-elokuvassa,
Philip Glassin mahtiponti-
sen, syklisen ja orgaanisen
musikin pauhatessa taustalla.
Maiseman luonnollinen kau-
neus, yhdessä geologisen
merkityksen kanssa on yksi
niistä tekijöistä, joka on vie-
nyt geologisesti merkittävien
maisemakokonaisuuksien
suojeluun kansallispuistoina.

Kiviä, maisemia, paljastu-
mia ja muita geologisia ele-
menttejä voidaan taiteellisesti
valokuvata. Emeritusprofes-
sori Ron Vernon kertoo:
”Mikroskooppi avaa kokonaan
uuden ihmeiden ja kauneuden
maailman kiviin ja niiden ra-
kenteisiin” (ks. Kuva 3). Prof.
Martti Lehtinen on esitellyt
mikroskooppikuvia kivistä
esitelmissään. Kivien mikro-
skooppikuvien atlas on myös
hienoa katseltavaa, vaikka ei
olisikaan geologi.

Geologien ottamissa kal-
liopaljastumakuvissa näkyy
usein joku esine (numero-
laatta, kompassi, kynä, vasara, kolik-
ko, puukko, tms.) tai henkilö, joka
toimii mittakaavana. Erityisesti kuvi-
en vasaralla on geologeille tietynlaista
voimakasta esteettistä, ammattimaista
symboliarvoa (Kuva 9). Mente et mal-
leo, järjellä ja vasaralla, on geologian
ammattikunnan tunnuslause. Vasaraa
tarvitaan kiven tuoreen pinnan tarkas-
teluun sekä näytteenottoon. Se on geo-
login työkalu. Tätä vasaran valokuvaa-
mista eivät tosin maallikot aina ym-
märrä.

Geologisissa rakenteissa on tiettyä

säännönmukaisuutta eli luonnon
omaa, sen lakien mukaista geometri-
aa. Valokuvaus on kuitenkin vain väli-
ne luonnossa olemassolevan kauneu-
den dokumentointiin ja esittämiseen.
Kohteen kauneus tai merkittävyys on
ratkaiseva siinä, valokuvataanko se vai
ei. Luonnossa nähty taide on näin ole-
massa ilman ihmistä, eikä tätä tarvita
sen tekemiseen. ”It stands by itself”.
”The media and the message” ovat jo sii-
nä. Tosin sekin muuttaa muotoaan
koko ajan, hitaasti, mutta vääjämättö-

mästi, kuten Metzgerin itsestään tu-
houtuva taide. Ympäristöestetiikan
professorin Yrjö Sepänmaan mukaan
”valokuvat pysäyttävät muutokset, aset-
tavat rinnakkain vanhaa ja uutta, ka-
donneen ja tilalle tulleen”. Geologian ai-
kaperspektiivi on vain toinen, tuhan-
sissa, miljoonissa tai jopa miljardeissa
vuosissa. ”Geologin kamera on yksi kei-
no ikuistaa menneisyyden johtolangat ny-
kyään vallitsevien olosuhteiden kautta”,
kertovat The Art of Geology-kirjan te-
kijät, E. Moores ja F. Wahl.

Geoestetiikka edustaa karua kau-

neutta. Kiinalaiset puhuvat ”kivien ru-
muudesta, joka on kaunista”. ”Ru-
muus” voidaan ehkä kääntää parem-
min rujoudeksi tai eräänlaiseksi bru-
taaliksi estetiikaksi, mikä on varteen-
otettava elementti mm. Suomessa käy-
tetyssä lohkaremaisemoinnissa (Kuva
1). Taas esim. suuri avolouhos voi olla
kaunis ja merkityksellinen sen tuoman
raaka-aineen, taloudellisen hyödyn ja
hyvinvoinnin luomisen vuoksi. Toiselle
se taas voi edustaa tuhon estetiikkaa.

Kiviä ja mineraaleja voidaan myös
hioa koruiksi ja muotoilla
veistoksiksi. Veistoksia voi-
daan tehdä myös geologisista
aiheista. Luonto on myös
muotoilija ja kuvanveistäjä.
Rapautuminen ja eroosio
tuottavat veistoksia maise-
maan. Mikään ei ole pysyvää.
Mineraalikiteet ovat myös esi-
merkki luonnon geometrias-
ta ja symmetriasta.

Gaudín suunnittelema
Güellin puisto Barcelonassa
on erinomainen esimerkki ki-
ven mielikuvituksellisesta
käytöstä. Maataide käyttää
geologisia aiheita ja element-
tejä ja sen töitä kutsutaankin
mm. termillä Earthworks tai
Geoart. Maataide edustaakin
geoestetiikkaa. Ympäristö- ja
ekotaide ovat luonnon tulkit-
sijoita: teokset viestivät taiteen
ja estetiikan keinoin luonnos-
ta ja siinä tapahtuvista ilmi-
öistä.

Kartan piirto on tieteellis-
taiteellista toimintaa – kartta
edustaa geoestetiikkaa. Kallio-
peräkartat ovat tieteellisyyten-

sä lisäksi kaunista katsottavaa (Kuva
10). Nekin voidaan mieltää taideteok-
siksi. Vaikka geologisen kartan teko
perustuu luonnontieteellisin menetel-
min saatuun ja kuvattuun tietoon, on
sen piirtämisessä aina tietty subjektii-
visuus ja luovuus mukana. Ne eivät ole
todellisuuden täsmällisiä peilikuvia. Ne
ovat abstraktia käsitetaidetta parhaim-
millaan, sisältäen tietoa, jonka geologi
pystyy tulkitsemaan. Geologiset kartat
ovat perusta maankäytölle, rakentami-
selle, pohjaveden saannille, malminet-
sinnälle ja ympäristötutkimuksille.

Kuva 6. ”Jenolan sivistyneet perhoset” (Jenolan tippukiviluola,
Australia). Bruno Maximuksen maalaus 2006.
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Taidetta voidaan käyttää myös geo-
logian opetuksessa. Geologien piirtä-
mät kaaviokuvaluonnokset kalliopal-
jastumista ja kivilajien tai maaperän
kerrosten välisistä suhteista ja raken-
teista voidaan myös nähdä geoesteetti-
sinä taideteoksina. Sama pätee myös
geofysikaalisiin karttoihin sekä satelliit-
ti- että ilmavalokuviin, joissa näkyy
geologisia rakenteita.

Geologi tarkastelee luontoa eri mit-
takaavoissa. William Blaken mukaan
”hiekanjyvässä voi nähdä maailman-
kaikkeuden”. Eli samalla kun tutkitaan
esim. tietyn mineraalin mikroskoop-
pista- tai jopa atomirakennetta, sen
kiteytymis-, kulkeutumis- ja ympäris-
tö-olosuhteet, kemiallinen koostumus
sekä alueellinen-, manner-, globaali- ja
jopa maailmankaikkeudellinen asema
ovat tärkeitä, aikaperspektiiviä unoh-
tamatta. Tämän vuoksi ihmiskeskei-
nen, nykyhetkeen, -paikkaan ja -ym-
päristöön sidottu maailmankuva järk-
kyy ja muuttuu radikaalisti geologian
opintojen aikana.

opetuksessa. Siinä sovellettiin psyko-
maantiedettä, performanssia ja happe-
ningiä (Kuva 11). Kauppakeskusten
sisustuskiviä tarkasteltiin geologisesta,
taloudellisesta, sovelletusta sekä geoes-
teettisestä näkökulmasta. Etsittiin kau-
neutta (ja geologiaa) sieltä, missä sitä
ei luulisi olevan, aivan kuin modernis-
sa taiteessa.

Opetuksessa on myös mahdollista
käyttää roolipelejä kaivostoimintaan
liittyviä ympäristökonflikteja käsiteltä-
essä. ”Juoni”- ja ”graniittinäytelmiä”
voidaan soveltaa ja kokeilla opetuskäyt-
töön. Näissä opiskelijat jaetaan ryh-
miin, jotka muodostavat geologisia ele-
menttejä. Ryhmien liikkuminen kuvaa
erilaisia geologisia prosesseja eurytmii-
kan kautta.

Geologin työtä voidaan myös pitää
eräänlaisena ”performanssina”. Se on
”outoa käytöstä”, joka saa osakseen
ohikulkijoiden huomion, niin maaseu-
dulla, kuin kaupungissa. Sen aiheutta-
mia reaktioita tutkittiin opetuskokei-
lussani kauppakeskuksissa. Ohikulki-

joista tuli ”esityksen” yleisöä, tai jopa
osallistujia. Geologisia aiheita voi kä-
sitellä myös musiikissa.

Geoestetiikan kaksi puolta:
tieteellinen ja taiteellinen
Geologiset elementit voivat edustaa
abstraktia ja käsitetaidetta, koska niil-
lä on merkityksensä ja sanomansa, jon-
ka geologi pystyy tulkitsemaan. Mai-
seman ja kiven kauneuteen saa lisäar-
voa selittämällä niiden alkuperän. Ym-

Kuva 7. Harjun virtaus-
ja deformaatiorakenteita
tauluna GTK:n Etelä-
Suomen aluetoimiston
kirjastossa.

Kuva 8. Sateenkaari
Monument Valleyssa,
Yhdysvalloissa. Kuva:
Tuomo Manninen

Hyvin kirjoitettua geotieteellistä ar-
tikkelia voidaan pitää myös elämyksiä
antavana taideteoksena. Runoutta voi-
daan käyttää geologisten kohteiden
merkityksen avaamisessa suurelle ylei-
sölle. Prof. Martti Lehtinenkin teki ki-
vestä runon.

Geologisia elementtejä ja prosesseja
voidaan myös kuvailla teatterin kei-
noin. Geologian harjoitustyökokeilu-
ni brasilialaisissa kauppakeskuksissa on
esimerkki taiteesta geologiassa ja sen
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päristöestetiikan kirjallisuudessa tämä
on ollut kuitenkin ilmeisesti ympäris-
töesteetikoille hankala ja keskustelua
herättänyt kysymys. Luonnontieteili-
jänä en ymmärrä, mikä siinä on on-
gelmallista? Geologille se on itsestään-
selvyys. Luonnon ilmiöille ja piirteille
löytyy selitys. Sillä, mitä ja millainen
maisema, kivi, luonnonmuodostuma,
fossiili, tms. geologinen elementti on,
on syynsä olla.

Maisema on geologisten (fysikaalis-

kemiallisten), biologisten ja kronolo-
gisten prosessien ja tapahtumien tulos.
Maa- ja kallioperä vaikuttavat olennai-
sesti maisemaan. Luonnonlait toimi-
vat syy-seuraus-periaatteella. Siksi ki-
veä, maaperää ja muita geologisia ele-
menttejä (mm. maisemaa) voi ja pitää
yrittää selittää, jotta ymmärtäisimme,
miten planeettamme on syntynyt, ke-
hittynyt ja toimii. Se ei estä meitä ihai-
lemasta sen kauneutta.

Se, että pidämme jotain kauniina,

on tietysti inhimillistä, meistä riippu-
vaa. Siinä mielessä kivi voi olla ”sosiaa-
linen konstruktio”. T. Ranniston mu-
kaan kauneudentaju on itse mielihyvän
kokijalle selittämätön, mutta esteetti-
set mieltymykset eivät ole muusta elä-
mästä irti kytketty tunnealue. Tieto ei
siis suinkaan vähennä esteettistä koke-
musta. Se voi lisätä sitä. Kieltämällä tie-
don merkitys esteettisesti ja tieteellisesti
merkittävien geologisten kohteiden
kohdalla, luodaan esteitä mm. niiden



12 Kiviharrastajan Kuvalehti

suojelulle, geomatkailulle ja geologian
popularisoinnille.

T. Ranniston mukaan tieteellinen
tieto yhdessä esteettisten aistihavainto-
ominaisuuksien kanssa voi ohjata ja
antaa syvyyttä luontokokemuksen
pohtimiseen. Tieto toimii siis lähtö-
kohtana kokemukselle sen sisältöä se-
litettäessä. Olennaisia ovat kuitenkin
myös aistillisuus, mielen vapaus ja ku-
vitteellisuus, jotka antavat kokemuk-
selle syvyyttä ja yksilöllisyyttä. Näin
mm. akaatissa voi nähdä ”maisemia”.
Niitä voi kukin tulkita taiteellisesti
mielensä mukaan.

K. Kinnunen kommentoi tässä jul-
kaistua, hänen ottamaansa myloniitin
mikroskooppikuvaa (Kuva 3): ”mui-
naisen maanjäristyksen jäljet olivat vi-
suaalisesti mielessäni. Maankuori näyt-
tää olleen kuin vuolas virta paikallises-
ti, tuolloin ehkä rapakivien paikalleen-
asettumisen aikoina. Lähinnä tuollai-
set näkymät kiinnostavat visuaalisesti
ja geologisesti. Valokuvatessa tietenkin
minulla oli muistumia abstrakteista
teoksista ja viitekehykset taiteeseen sitä
kautta. Katsojahan näkee tuollaisissa
valokuvissa mitä tietää ja mitä muis-
tumia hänellä on”.

Geologisilla rakenteilla voi olla myös
vaikutusta mielentilaan. Rantahiekan
aallonmerkkien (kareiden) tai aavikon
dyynien kuvilla on rauhoittava vaiku-
tus ja näitä käytetään mm. mainonnas-
sa ja levyjen ja kirjojen kansissa. Näitä
tavataan myös hiekasta iskostuneissa
kallioissa (mm. Kolilla), kertoen mui-
naisesta kerrostumisympäristöstä. Taas
kaoottinen diamiktiitti (muinaisen jää-
kauden kivettynyt moreeni) ei tuota
samaa vaikutusta, vaikka olisikin kau-
nis ja geologiselta merkitykseltään tär-
keä (Kuva 9).

Tutkimuksissaan geologin mieli
vaeltaa miljoonissa vuosissa, muinaisis-
sa ympäristöissä ja ilmastonmuutoksis-
sa, mannerten repeillessä ja törmätes-
sä, tulivuorten purkautuessa, vuorijo-
nojen kohotessa ja kadotessa ja lajien
kuollessa sukupuuttoon ja uusien il-
mestyessä tilalle. Kun geologi tarkas-
telee muinaisesta prosessista ja ympä-
ristöstä kertovaa rakennetta, hänen
mielensä vaeltaa menneisyyteen, mis-
sä ”näkee” tämän geologisen tapahtu-
man ja ympäristön. Tämä ”mielikuvi-

tusmatka” voidaan piirtää tieteellistä
artikkelia kuvittavaksi kaavioksi.

Geoestetiikassa onkin kaksi puolta,
joista geologi pystyy nauttimaan - tie-
teellinen ja taiteellinen. Tieteellisessä
tulkinnassa geologia sitovat kulloinkin
vallalla olevat geotieteiden käsitteet ja
-teoriat. Taas taiteen tulkinta tai siitä
nauttiminen ovat ja pitääkin olla aina
yksilöllistä. Siitä voi nauttia myös maal-
likko ja se tekee geoestetiikasta haus-
kaa. Siihen ei tarvitse suhtautua ryp-
pyotsaisen vakavasti eikä välttämättä

taipumuksemme yksipuolisiin käsityk-
siin”. Samalla kun tutkitaan geologi-
sen ilmiön antamaa tietoa, voidaan
ihailla sen esteettisyyttä.

R. Pitkänen on esittänyt että maise-
man esteettisyyden kokeminen olisi si-
doksissa evoluutioomme: kauniiksi
koettu maisema on sellainen, mikä on
tarjonnut elämän edellytyksiä esi-isil-
lemme kautta aikain. Siihen yhdisty-
vät alava näköala, puita, vettä, eläimiä,
jne. Esteettisten mieltymysten luon-
nonhistorian näkökulmasta evoluuti-
operäiset maisemamieltymykset eroa-
vat sellaisesta esteettisestä arvioimises-
ta, josta esteetikot ovat perinteisesti
puhuneet. Näkemys ei kuitenkaan se-
litä, miksi pidämme kauniina myös
aavikon dyynejä, tulivuorten purkauk-
sia (Kuva 5) ja laavamaisemaa, jäätik-
köjä, vuoristoja tai Grand Canyonia,
jotka eivät ole elämälle välttämättä
kovinkaan suotuisia paikkoja.

Kuva 9. Diamiktiitti, Spitzkoppe, Namibia.

ymmärtää jotain taiteesta tai geologi-
asta. Ei tarvitse tietää, että kuva on
esim. mikroskooppikuva kivestä.  Kari
Kinnunen toteaa: ”Mikroskooppikuvi-
en vahvuus ja heikkous ovat siinä että
jokainen voi nähdä niissä asioita, mi-
hin hänellä on viitekehys. Ilman kuva-
tekstiä ne eivät ankkuroidu siihen todel-
lisuuteen josta ne ovat peräisin”. Kiven
iästä ja alkuperästä tietäminen voi kui-
tenkin lisätä esteettistä kokemusta ja
siitä kumpuavaa ihmetystä ja ihailua.

E. Mooresin ja F. Wahlin mukaan
”visuaalinen kuva voi tuottaa jo itses-
sään mielenkiintoisten geologisten tapah-
tumien tarinan, mutta geologi voi näh-
dä myös kohteen oman kauneuden, joka
on kylmän laboratoriologiikan ulkopuo-
lella”. Geologille tieteellis-esteettistä
nautintoa tuottaa selkeä geologinen
rakenne, ilmiö tai prosessi ja joka on
samalla (ja ehkä myös senkin vuoksi)
esteettinen. Se kertoo geologille jotain

merkittävää. Hän voi selittää sen. Sii-
nä tiede ja taide kulkevat käsi kädessä.
Esimerkkinä tästä ovat Olavi Granön,
Erkki Mikkolan ja Taneli Eskolan mai-
semavalokuvatutkimukset, joissa voi-
daan tieteen lisäksi nähdä taidetta.
Näitä ei välttämättä tarvitse erottaa
toisistaan; ne täydentävät toisiaan.

Tiede ja taide ovat tapoja tarkastel-
la maailmaa. Pekka Walhstedt on to-
dennut että ”tieteellinen ja taiteellinen
lähestymistapa eivät sulje toisiaan pois
ja yhdessä ne auttavat meitä ylittämään
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Kuva 10. Hatun liuskejakson geologinen kartta. Piirros Peter Sorjonen-Ward 1993

Postmodernismia?

Keskustelu postmodernismin luontees-
ta ja jopa sen olemassaolosta jatkuu
edelleen kiivaana. Materiaalien tyyli,
rakenteiden ja ympäristöjen moninai-
suus ovat sille ominaisia. Postmoder-
nismi yhdistelee surutta modernistisia
ja klassisia elementtejä leikkisästi, ko-
keellisesti ja itsetietoisesti. Postmoder-
nin kompleksisuus ja häilyvyys tuntu-
vat istuvan hyvin niihin moninaisiin,
hämmentäviin ja luokittelemattomiin
teoksiin joita sen avulla pyritään selit-
tämään. Se on itsessään moninainen,

laaja-alainen, epälineaarinen, asettaen
rinnakkain eri elementtejä resonoivaksi
kokonaisuudeksi.

Geoestetiikka on postmodernismia,
sillä se sekoittaa (geo)tieteen ja taiteen,
klassisen kauneuskäsitteen (maisema ja
luonnonmonumentit) sekä abstraktin-
ja käsitetaiteen kuvaston (kivien mik-
roskooppikuvat, rakenteet ja tekstuu-
rit, satelliittikuvat ja geologiset kartat),
performanssin ja maataiteen. Kyse on
myös minimalismista, koska luonnon
muovaamaa taidetta tarvitsee vain ha-
vainnoida ja dokumentoida. Se on jo

valmiina. Puolestaan maataide, jossa
käytetään mm. geologisia elementtejä
ja -käsitteitä, on postmoderni taide-
suuntaus, samoin kuin performanssi.

Taiteentekemisen ja -tekijän de-
konstruoiminen on antitaiteen mukais-
ta, mikä edustaa postmodernismia.
Geologia ei ole konservatiivinen, vaan
sen voimat samalla rakentavat ja tuho-
avat, edustaen tietynlaista ”luonnon
dialektiikkaa”. Myös geologiset teoriat
muuttuvat ajan myötä. Postmodernis-
mi on myös osallistumiseen ja vaikut-
tamiseen kannustavaa. Se on ollut an-
titaiteen ydin aina dadasta punkkiin.
Geoestetiikkaa voi tuottaa kuka tahan-
sa ja missä tahansa. Kuka tahansa voi
olla taiteilija, jopa luonto – siihen ei
tarvita neroutta tai ainutlaatuisuutta.
Voi laittaa vaikka kiven toisen päälle ja
tehdä teoksen.

Mäntsälässä paikalliset asukkaat
tuottavat geoestetiikkaa paljastamalla,
hoitamalla ja koristelemalla omien pi-
hojensa kallioita ja siirtolohkareita kivi-
installaatioin ja kukka-asetelmin, ole-
matta geologeja tai taiteilijoita sanan
varsinaisessa merkityksessä.

Postmodernismia on epätavallisten,
odottamattomien, uusien ja erilaisten
asioiden välisten suhteiden etsiminen
ja niiden suruton yhdistäminen. Geo-
estetiikka on anarkistinen ja kaiken sal-
liva. Sitä voi soveltaa ja kaupallistaa.
Se kuitenkin vaatii kunnioitusta luon-
non prosesseja ja ”luomiskykyä” koh-
taan, jotka ovat olleet toiminnassa jo
miljardien vuosien ajan ja tulevat toi-
mimaan pitkälle tulevaisuuteenkin, vä-
littämättä äskettäin tänne ilmestyneestä
ihmisestä.

Yhteenveto
Siitä, mitä on taide ja kuka taiteilija,
voidaan olla montaa mieltä. Keskuste-
lu jatkuu edelleen. Antitaide kyseen-
alaistaa käsityksen siitä että vain “tai-
deinstituutioon kuuluva taiteilija” voi
tehdä taidetta. Antitaiteen mukaan
kuka tahansa voi sitä tehdä ja mikä ta-
hansa voi olla taidetta. Tässä tapauk-
sessa jopa luonto – se riippuu katso-
jasta, joka määrittää sen itse, ilman etta
joku auktoriteetti tekee sen hänen puo-
lestaan. Siinä on geoestetiikan ydin. Eli
voi olla taiteilja, jos tekee kivi-instal-
laation pihalleen tai asettaa esim. ki-
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ven mikroskooppikuvan seinälleen,
näyttelyyn tai julkaisee sen kirjassa. Se
taide (kivi ja sen mikroskooppinen ra-
kenne) on kuitenkin jo itsestään ole-
massa ja luonto on sen tehnyt. Jonkun
on vain tuotava se tavalla tai toisella
esiin muillekin. Sitä varten ei tarvitse
valmistua korkeakoulusta tai olla viral-
lisesti tunnustettu ”taiteilija”.

Joko taiteen näkee geologiassa tai ei.
Se riippuu jokaisesta itsestään. Siihen
tarvitaan herkkyyttä ja ennakkoluulot-
tomuutta. Geoestetiikkaa voi ihailla
sekä luonnossa että kaupungissa. Se on
lähellä ympäristö- ja maataidetta, jo-
hon nämäkin kuuluvat. Tiedettä ja tai-
detta voidaan surutta yhdistää, eivät-
kä ne sulje toisiaan pois. Geoestetiikas-
sa on postmodernismin ekleettisyyttä
(taidesuuntien yhdistelyä) ja anarkis-
tisuutta.

Joku voisi sanoa, että geoestetiikas-
sa estetiikkaa ja taidetta ei oteta vaka-
vasti. Taas kollegani voivat sanoa etten
ota geologiaa vakavasti. Näin voi olla,
mutta asia on päinvastoin: antitaide
syntyi, koska sen edustajat ottivat tai-
teen vakavasti. Sama pätee geologiaan
– sitä kunnioitetaan ja ylistetään, mutta
sitä tarkastellaan eri näkökulmasta, an-
tamalla sille uusia merkityksiä ja ulot-
tuvuuksia. On myös todettu että ”geo-
tieteet ovat liian vakava asia jätettäväk-
si vain geotieteilijöille”.

Joka tapauksessa geoestetiikka on
hyvä termi käsittämään luonnossa näh-

tyä ja ihmisen tuottamaa, geologiaan
liittyvää estetiikkaa ja taidetta. Geoes-
tetiikka on eri tieteitä (ja taiteita) yh-
distävä, kuten maantiedekin.

Esteettisten elämysten lisäksi geoes-
tetiikkaa voidaan soveltaa ja käyttää
geologian opetuksessa, -popularisoin-
nissa, geologisten kohteiden suojelus-
sa, ympäristökasvatuksessa sekä luon-
tomatkailussa ja geoturismissa. Sen
avulla ihmiset voidaan saada kiinnos-
tumaan geologiasta. Geologiassa näh-
ty taide voi auttaa kunnioittamaan nii-
tä ihmistä suurempia voimia jotka ovat
rakentaneet ja rakentavat maailmaa,
jossa elämme. Maailmankaikkeus nou-
dattaa omia lakejaan, piittaamatta ih-
miskunnan toiveista. Sivilisaatiomme-
kin on olemassa vain geologisten voi-
mien ”suostumuksella”; se saattaa hä-
vitä geologisista syistä, ilman ennakko-
varoitusta. Geoestetiikka taas ei välitä
vallitsevasta taidekäsityksestä. Siksi
geologinen maailmankuva saattaakin
olla humanistille lohduton ja kyyni-
nen. Sillä on kuitenkin aivan eri pers-
pektiivi, joka on sidottu pitkiin ajan-
jaksoihin ja radikaaleihin ympäristön-
ja ilmastonmuutoksiin, mutta sen ja-
lat ovat tukevasti Maassa.

Geologia on tiedettä, taidetta, urhei-
lua, seikkailua ja elämyksiä. Kivissä on
kätkettyä tietoa ja kauneutta. Se pitää
tuoda esiin. Geologiassa näkyvää es-
teettisyyttä voidaan pitää luonnon tai-
teena. Sen nimi on geoestetiikka. Avaa

Kuva 11. Performanssi Beira-Mar kauppakeskuksen migmatiittiseinällä, Florianó-
polis, Brasilia. Kuva: Débora Aguiar

silmäsi, mielesi ja sydämesi näkemään
se. Vaikka joku onkin sanonut että kau-
neuden näkeminen ei ole älyn, vaan
sydämen asia, molemmat auttavat…

Kiitokset
Kiitokset Tuomo Manniselle, Kari Kin-
nuselle ja Ahti Heikkilälle valokuvista.

Lähteet
Carlson, A. 2007. Tarkasteluun kasvattaminen:

mikä on olennaista maisemassa? Teoksessa:
Sepänmaa, Y., Heikkilä-Palo, L. & Kaukio,
V. (toim.). Maiseman kanssa kasvokkain.
Maahenki, Hämeenlinna, 92–107.

Carlsson, M. 2006. Esitys ja performanssi.
Kriittinen johdatus. Suom. Riitta Manko-
la. Like keuruu, 359 s.

Chan, M.A. 1993. Artwork and creative dra-
wing – tools for learning and geological
synthesis. Jounal of Geological Education
36, 122–126.

Clifford, S. 1994. New milestones: sculpture,
community and the land. Teoksessa
O’Halloram, D.Green, C. Harley, M., Stan-
ley, M. & Knill, J. (eds.) Geological and
landscape conservation. The Geological So-
ciety of London, Oxford, 487–491.

Collier, M. 2007. Over the mountains. An ae-
rial view of geology. Mikaya Press, Madrid,
127 p.

Dempsey, A. 2002. Moderni taide. Suom. Rai-
ja Mattila, Jaana Iso-Mattila. Otava, Hel-
sinki, 304 s.

Edmeier, B. 2004. Earthsong. Phaidon, Singa-
pore, 232 s.

Edmeier, B. 2004. Patterns of the Earth.
Phaidon, London, 240 s.

Eerola, T. 1993. Geologian popularisoinnin on-
gelmista kehitysmaissa: esimerkkinä Brasi-
lia. Geologi, 45, 177–179.

Eerola, T. 2001. Paikalliset asukkaat geologis-
ten kohteiden suojelijoina ja hoitajina
Mäntsälässä. Terra 113: 2, 105–116.

Eerola, T. 2004. Miksi olen geologi? Outoa käy-
töstä kivisellä tiellä. Kivi 22: 4, 20–22.

Eerola, T. 2005. Geoestetiikka: taidetta geolo-
giassa, geologiaa taiteessa? Kivi 4/2006, 28–
34.

Eerola, T. 2006. Geologiaa kauppakeskuksissa:
psykomaantieteellinen opetuskokeilu Bra-
siliassa. Terra 118: 2, 97–105.

Eerola, T. 2007. The use of boulders in urban
landscaping at Espoo, Finland. In: Hints,
O. & Kaljo, D. (Eds.) Abstracts, 15th Mee-
ting of the Association of European Geolo-
gical Societies, Geological Society of Esto-
nia, Tallinn, 16–17.

Eerola, T. 2007. Onko kivi “sosiaalinen konst-
ruktio”? Kuudes kansainvälinen ympäristö-
estetiikan kongressi Kolilla. Kivi 3, 20–26.

Eerola, T. 2007. Uraaninetsintä, kansalaisjär-
jestöt ja paikalliset asukkaat. Kaivosteolli-
suuden uusi haaste Suomessa. Geologi 6,
172–176.

Eerola, T., Aguiar, D., Antunes, G., Masini, R.,
Parra, L., Vieira, M., & Blisset, L. 2003.
Psychogeographical experiences on geologi-
cal education in shopping centers of Great
Florianópolis (SC), Brazil (in Portuguese,



15MINERALIA    2 / 2014

with English summary). Revista Xaman 1/
2003 (http://www.helsinki.fi/hum/ibero/
xaman/articulos/2003_01/eerola.html)

Eerola, T. & Öhberg, J. 1995. Some methods
used in public geological education. Geo-
logical Survey of Finland, Special Paper 20,
59–65.

Frodeman, R. 2007. Geoaesthetics: New Or-
leans, landscape and eros. Contemporary
Aesthetics 5 (http://
www.contempaesthetics.org/newvolume/
pages/journal.php)

Gray, M. 2004. Geodiversity. Valuing and con-
serving abiotic nature. John Wiley and Sons,
Ltd., Chichester, 434 s.

Hannes, T. & Chambers, P. 2007. Esihistorial-
linen eläinmaailma. Suomennos J. Kaaro.
Gummerus, Wemding, 216 s.

Harvey, D. 1989. A condition of postmoder-
nity. An enquiry into the origins of cultural
change. 349 p., Basil Blackwell Ltd., Ox-
ford.

Hertell, L. 2004. Kun nostat kiveä, nostat maa-
ilmaa. Kivi 22: 4, 12–13.

Hertell, L. 2004. Maisemia akaatissa. Kivi 22:
2, 36–37.

Hobsbawn, E. 1999. Äärimmäisyyksien aika.
Lyhyt 1900-luku (1914–1991). Suom. Pasi
Junila. Tampere, Vastapaino.

Home, S. 1988. Assault on culture. Utopian
currents from Lettrism to Class War. AK
Press, London, 198 s.

Husa, J. 1999. Linnavuoria ja piiloluolia. Ym-
päristö 2, 25.

Johansson, H. 2005. Maataidetta jäljittämäs-
sä. Like, Helsinki, 160 s.

Kern, R. 2007. Stone. Colours and forms of a
hidden world. New Holland Publishers Ltd.,
Egedsa, 224 s.

Kinnunen, K. 2004) Taiteilja Seija Voijola saa
innoitusta kivistä. Kivi 22: 1, 34.

Leabbart, T. 1989. Modern and post-modern
mime. St. Martins Press, New York, 128-9.

Lailach, M. 2007. Land art. Taschen, Köln, 95
p.

Malin, D. & Roucoux, K. 2002) Heaven &
Earth. Unseen by the naked eye. Phaidon,
New York, 326 s.

Matless, D. 1997. The geographical self, the
nature of the social and geoaesthetics: work
in social and cultural geography, 1996. Prog-
ress in Human Geography 21: 3, 393-405.

McKenzie, W.S., C.H. Donaldson & Coulford,
C. 1982. Atlas of igneous rocks and their
textures. Harlow Longman Grain UK Ltd,
London, 148 s.

Monget, Y. 2006. The world tomorrow.
Scenarios of global catastrophe. Abrams,
New York, 193 s.

Moores, E. & Wahl, F. 1988. The art of geolo-
gy. Geological Society of America Special
Paper 225, 140 s.

Neve, M. 2004. Sensorium Communis Geo-
graphiae. Some introductory steps to a geo-
aesthetics. Ocula 5/2004. http://
www.ocula.it/05/txt/neve.pdf

O’Halloran, D.Green, C. Harley, M., Stanley,
M. & Knill, J. (eds.) Geological and landsca-
pe conservation. The Geological Society of
London, Oxford, 529 s.

O’Meara, D. 2007. Volcano. Portrait of a world
on fire. London, Cassell Illustrated, 288 p.

Paloheimo, E. 2007. Struktuuri. Terra Cogni-
ta, Vammala, 200 s.

Parker, R.B. 1990. Art as a major source of in-
correct information in secondary school
earth-science textbooks. Journal of Geolo-
gical Education 38, 193.

Pestrong, R. 1994. Geosciences and the arts.
Journal of Geoscience Education 2, 249–
257.

Pyhtilä, M. 1999. Taiteen kritiikki ja kritiikin
taide. Stewart Home porvarillisen kulttuu-
rin raunioilla eli länsimaisen kulttuurinihi-
lismin lyhyt oppimäärä. Like, Helsinki, 165
s.

Rannisto, T. 2007. Luonnon estetiikka. Multi-
kustannus, Jyväskylä, 128 s.

Romey, W.D. 1990. The liberal arts as a route
to rejuvenating geological education. Jour-
nal of Geological Education 38, 200-203.

Sepänmaa, Y. 2007. Me maisemassa, maisema
meissä. Teoksessa Sepänmaa, Y., Heikkilä-
Palo, L. ja Kaukio, V. (toim.) Maiseman
kanssa kasvokkain. Hämeenlinna, Maahen-
ki Oy, 12–19.

Shapiro, G. 2004. Territory, landscape, garden.
Towards geoaesthetics. Angelaki 9: 2, 103–
115.

Sorjonen-Ward, P. 1993. Geological map of the
Hattu Schist Belt. Ilomantsi Dsitrict, eas-
tern Finkland, 1:50.000. Appended to P.A.
Nurmi and P. Sorjonen-Ward (Eds.) Geo-

logical development, gold mineralization
and exploration methods in the late Ar-
chaean schist belt, Ilomantsi, eastern Fin-
land. Geological Survey of Finland, Special
paper 17.

Vernon, R. 2007. Beneath our feet. The rocks
of planet Earth. Cambridge University Press,
Cambridge, 169 s.

Vilkka, L. 1994. Voiko soveltava tutkimus ra-
kentua ekologisille, esteettisille ja eettisille
arvoille? Teoksessa Vilkka, L. (toim.) Ym-
päristöongelmat ja tiede. Ympäristötutki-
muksen filosofiaa. yliopistopaino, Helsin-
ki, s. 71–85.

Von Bonsdorff, P. 2007. Maisema toiminnan
ja kuvittelun tilana. Teoksessa Sepänmaa, Y.,
Heikkilä-Palo, L. ja Kaukio, V. (toim.) Mai-
seman kanssa kasvokkain. Hämeenlinna,
Maahenki Oy, 33–49.

Wallis, M. 1999. Mapping civil embodiment:
a walk around geoaethetics, performance
theory and historiography. Konferenssiesi-
telmä, “Here are the Dragons” – 5th Perfor-
mance Studies International Conference,
9.–12.4.1999, Aberystwyth.

Wright, J.K. 1947. “Terrae Incognitae”; The
place of imagination in geography. Annals
of the Association of American Geographers
37: 1, 1–15.

KIVI-, KORU- JA KÄDENTAITOMESSUT
Outokumpuhallissa

19.–20.7.2014 la-su klo 10–17
Liput 6 €, lapset alle 12-v. velotuksetta

 kivet ja mineraalit  korut  helmet  koriste- ja käyttöesineet
 lahjatavarat  kädentaitajien tuotteet  työpajoja  messukahvio

Yleisöluennot: Jan-Mikael Maros
la klo 14.00 Pyramidikivien salaiset voimat

su klo 14.00 Jalokivien parantava voima – historian saatossa
Luennoille päääsee messulipulla

Outokummun Kivikerho ry
puh. 050 521 1508   www.outokummunkivikerho.fi

JÄRJESTÄJÄ:



16 Kiviharrastajan Kuvalehti

Teksti:  Kari  A. Kinnunen

Helsingin Lasipalatsin taide-

galleriassa oli tammikuussa

valokuvaaja Tuomas Uushei-

mon valokuvanäyttely meteo-

riiteista: Fallen Angels. Kuvat

ovat kuin meteoriittien muoto-

kuvia. Vaikka teosten aihe

lähtökohdaltaan on luonnon-

tieteellinen, valokuvatut

meteoriitit Uusheimo valitsi

niiden ulkomuodon kiinnos-

tavuuden perusteella.

Chelyabinsk, 2013, Diasec, 90 x 120 cm.
Kuva: Tuomas Uusheimo.

Tseljabinskiin putosi 15. helmikuuta
2013 suurin kosminen kappale sitten
Tunguskan räjähdyksen vuonna 1908.
Meteoriitista arvioidaan pudonneen
maahan 4 - 6 tonnia ainesta. Suurin
järven pohjasta löydetty kappale painoi
570 kg. Tseljabinskin meteoriittisateen
kappaleet ovat koostumukseltaan
tavallista kondriittista kivimeteoriittia.

16 Kiviharrastajan Kuvalehti
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uomas Uusheimo val-
mistui arkkitehdiksi
TKK:sta Suomessa ja
hän on opiskellut va-
lokuvausta Yhdysval-

loissa Rhode Island School of Desig-
nissa. Hän työskentelee valokuvaajana
ja on erikoistunut lähinnä arkkitehtuu-
rin sekä rakennetun ympäristön valo-
kuvaamiseen.

Näyttelyn kuvat on otettu meteo-
riittikeräilijä, arkkitehti Jarkko Kettu-
sen kokoelman näytteistä. Ne on han-
kittu meteoriittikauppiailta ja alan
museoista. Kokoelmassa on jo noin
150 näytettä. Osa niistä on harvinai-
sia ja varsin arvokkaita.

Kettunen oli pyytänyt Uusheimol-
ta ensin valokuvausneuvoja kokoel-
mansa omatoimista dokumentointia
varten. Kettusen kokoelman meteorii-
tit sekä tarinat niistä tekivät vaikutuk-
sen Uusheimoon ja muutamaa päivää
myöhemmin hän ehdotti Kettuselle,
että kuvaisikin kokoelman itse. Yhdessä
kuitenkin päätettiin kuvata meteorii-
tit valokuvataiteen ehdoilla pelkän do-
kumentoimisen sijaan.

Uusheimo kuvaa keskikoon Phase
One -kameralla, jossa on 6 x 4,5 cm
kennon digitaaliperä. Sen resoluutio on
peräti 60 megaa. Kuvan pikselimäärä
on siten noin kaksinkertainen verrat-
tuna parhaimpiin täyden kennokoon

T
digijärjestelmärunkoihin. Objektiivei-
na hän käyttää Mamiyan ja Scheide-
rin linssejä. Uusheimo kertoi, että suuri
osa valokuvista kuvattiin erityisen pie-
nellä aukolla syvätarkkuuden maksi-
moimiseksi. Tästä johtuen tarkennus-
pinoamista (focus stacking) ei tarvin-
nut käyttää, vaan kohde oli riittävän
terävänä jo yksittäiskuvina.

Meteoriittikuvien valaistukseen hän
käytti kahta salamaa ja heijastimia.
Tausta oli musta. Hän rakensi mini-
studion keräilijä Kettusen tiloihin ku-
vausta varten.

Kuvat on valmistettu Tallinnassa
Diasec-menetelmällä. Tässä patentoi-
dussa tekniikassa valokuva laminoi-

Northwest Africa 6963 (Martian), 2013, Diasec, 45 x 60cm. Kuva: Tuomas Uusheimo.

Tämä erittäin harvinainen ja kallisarvoinen meteoriitin kappale on löytynyt eteläisestä Marokosta syyskuussa 2011. Tästä jo paljon aikaisem-
min tapahtuneesta meteoriittisateesta löydettiin autiomaasta yhteensä noin 8 kg yksittäisiä kappaleita. Tämä löytö on yksi noin sadasta Marsista
peräisin olevasta meteoriitista. Sen kappaleita peittää ohut sulamiskuori. Kivilajiltaan se on akondriittinen kivimeteoriitti ja tarkemmin
määriteltynä shergottiittia, joka koostuu valtaosiltaan pyrokseenista ja plagioklaasilasista. Lähde: Meteoritical Bulletin Database 8 Feb 2014.

18 Kiviharrastajan Kuvalehti
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daan dibond-alumiinikomposiittilevyn
ja 3 mm akryylilevyn väliin. Väreistä
tulee huomattavasti kirkkaammat kuin
tavanomaisessa paperitulosteessa. Ku-
vat ovat myös paremmin turvassa naar-
muuntumiselta ja ultraviolettisäteilyl-
tä. Tavanomaiseen pleksikehykseen
verrattuna kuva on sävykkäämpi, kos-
ka kuva on liimattu akryyliin ilman
häiritsevää ilmarakoa.

Putoavia enkeleitä
Kettusen kokoelmaa kuvatessa meteo-
riitit alkoivat kiehtoa Uusheimoa aina
vain enemmän. Meteoriiteista tuli hä-
nelle yksilöitä ja kuvista muotokuvia.
Uusheimolle tuli mieleen myytti Kaa-
ban mustasta kivestä. Siihen liittyvät
idän tarinat enkeleistä, jotka maahan
pudotessaan muuttuvat kiveksi, meteo-
riitiksi. Hän alkoi kuvata meteoriitte-
ja tämä näky mielessään. Kiven sula-
nut musta pinta ja putoamisessa syn-
tyneet lohkeamat kertoivat kuvallises-
ti tarinaa, jota idän tarinat olivat tois-
taneet tuhansia vuosia.

Noista kuvista syntyi näyttely, joka
sai nimeksi Fallen Angels, pudonneet
enkelit. Mustalla taustallaan yksittäi-
set meteoriitit ovat mystinen ja hätkäh-
dyttävä näky. Uusheimon kuvista ais-
tii helposti, miksi ihmiset aikoinaan
ovat liittäneet meteoriitteihin kiehto-
via tarinoita ja uskomuksia.

Näyttelyn esipuheessa professori
Jaakko Hämeen-Anttila kirjoittaa:
“Ajatus meteoriitista pudonneena tai
langenneena enkelinä palauttaa meidät
ihmiskunnan uskonnollisen kokemuk-
sen varhaishistoriaan. Monoteistisessa
perinteessä Saatana oli alkujaan hoh-
tavan kaunis enkeli, joka syöstiin tai-
vaasta maahan ja sillä matkalla paloi
rumaksi ja mustaksi. Kuin loistava täh-
denlento, joka maahan päästyään on
vain musta kivenlohkare. Mutta ehkä
lohkareen muodoissa ja rakenteessa on
vielä jotakin taivaallista kauneutta jäl-
jellä, kun katsomme tarkkaan.”

Fallen Angels näyttelyn kaikki kuvat
ovat katsottavissa netistä: http://www.
tuomasphoto.com/#/fallen-angels/

Meteoriittikeräilijä Jarkko Kettu-
nen. Kädessä hänellä on 9,8 kg
painoinen kappale Argentiinaan
4000–5000 vuotta sitten pudon-
neesta Campo del Cielo rautame-
teoriitista. Suurin kappale tätä
meteoriittia painoi peräti 37
tonnia. Meteoriitin kappaleiden
synnyttämiä kraattereita on
löydetty 20 km alueelta. Kuva:
Tuomas Uusheimo.

Tuomas Uusheimo ja taustalla hänen valokuvansa Toluca meteoriitin rautanikkelimineraalien
arkkitehtuurista, Widmanstättenin rakenteesta. Toluca rautameteoriitti putosi tuhansia vuosia
sitten Meksikoon. Paikalliset ihmiset käyttivät meteoriitin rautaa pitkään raaka-aineena ennen
kuin konkistadorit sen virallisesti löysivät 1700-luvulla. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Tuomas Uusheimo esittelee
näyttelyään Helsingin Lasipalatsis-
sa. Taustalla hänen valokuvansa
Kaalijärven meteoriittikraatterista
Viron Saarenmaalla ja Tseljabins-
kin meteoriitista. Kalevalaisen
runouden mahdolliset muistumat
Kaalin meteoriitin putoamisesta
innoittivat Uusheimoa kuvan
toteutukseen. Kuva: Kari A.
Kinnunen
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Uusheimon Fallen Angels -näyttely
uusine kuvineen oli kesäkuussa näh-
tävillä Kotkan Valokuvakeskuksessa.
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LohkareetLohkareet
uvanveistäjä Anne Kos-
kinen käyttää veistok-
siinsa kotipaikkansa
Karunan luonnon ki-
venlohkareita. Kun

luonnonpintaan yhdistää hieman ha-
kattua ja hiottua, niin kiven rakenteen
saa osaksi veistoksen muotoa.

Jokainen kokee kivet omalla taval-
laan. Kuvanveistäjälle kivi on perintei-
sesti tärkeä materiaali. Miten hän nä-
kee raakakivessä sen sisältämät mahdol-
lisuudet?

Keskustelin tästä kuvanveistäjä
Anne Koskisen kanssa hänen vierail-
lessaan GTK:lla. Alkuvuonna 2014
hän voitti kilpailun, jossa haettiin jul-
kisivuveistosta Espoon Otaniemeen ra-
kennettavaan VTT:n Ydinturvallisuus-
taloon. Ydinfyysikon omena -niminen
Koskisen veistosluonnos ilmentää hal-
kaistun omenan kautta ydinvoimaa.
Voittaneen ehdotuksen pienoismallin
hän veisti graniittisesta luonnonlohka-
reesta. Viime vuosina Koskinen onkin
käyttänyt veistostensa raaka-aineena
enimmäkseen kotipaikkansa Karunan
lohkareita.

Saksassa taidetta ja myös kielitiedet-
tä opiskellut kuvanveistäjä Anne Kos-
kinen kertoo, että saksankielessä sana
Findling tarkoittaa lohkareen lisäksi
myös löytölasta. Useimmat Saksan loh-
kareista ovatkin Pohjolan kiviä ja osa
Suomesta saakka kulkeutuneita jääkau-

den muistoja. Tavallaan ne ovat kuin
geologisia löytölapsia. Koskinen on
toiminut professorina Suomessa ja
opettanut myös Saksassa. Hänen töi-
tään on monissa julkisissa kokoelmis-
sa myös ulkomailla.

Sorakuoppien
kivet
Sorakuopista löytää mannerjäätikön
kuljetussuunnasta kulkeutuneita pyö-
ristyneitä kiviä kymmenien kilometri-
en etäisyydeltä. Moreenissa lohkareet
ovat paljon lähempää kulkeutuneita.
eivätkä niin pyöristyneitä. Lohkareiden
kivilajit ovat pitkälti samoja kuin mitä
näkee lähiseudun kallioissa.

Lohkareiden koko ja muoto ovat
perua kallioperästä. Varsinkin emäkal-
lion rakoilu on sanellut niiden kokoa
ja muotoa. Pintojen pyöristyminen taas
on tulosta mannerjäätikön rouhinnas-
ta ja jäätikköjokien voimallisesta myl-
lytyksestä. Tavallaan jokainen lohkare
on luonnon rajun kulutuksen ja kulje-
tuksen testaamaa laadultaan. Hauraat
kivet ovat hajonneet ja vain kestävim-
mät säilyivät. Tämä näkyy myös loh-

K

Karunan pihapiirin
kiviperhe. Veistokset:
Anne Koskinen. Kuva:
Anne Koskinen

Anne Koskisen Marie (löytölapsi) Findling-
sarjan veistos vuodelta 2014. Gneissi-
lohkare, takapihakivi Karunasta, 50 x 30 x
40 cm. Kuva: Jussi Tiainen.

Teksti:  Kari  A. Kinnunen

kuvanveistäjän materiaalina
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kareiden kivilajeissa. Graniitit, gneis-
sit, kiilleliuskeet ja migmatiit ovat säi-
lyneet Etelä-Suomessa luonnon myl-
lerryksissä parhaiten.

Veistäjän näkökulma
lohkareisiin
Anne Koskisen mielenkiintoisimpia
veistoksia ovat hänen kotipihansa loh-
kareista muotoilemat veistokset. Hän
nimittää niitä osuvasti takapihan kivik-
si, backyard stones. Niissä hän on säi-
lyttänyt huomattavan paljon myös loh-
kareen luonnonpintaa. Veistoksen piir-
teet, usein kasvot, on muotoiltu vain
osaan kiveä. Näin syntyvä vaikutelma
on voimakas. Aivan kuin hahmo olisi
jo ollut olemassa kivessä alusta asti. Tai
kuin taiteilija olisi vain pyyhkinyt pö-
lyt pois jo olemassa olevasta hahmos-
ta.

Monelle klassiselle kuvanveistäjälle
kiven kappaleessa oli jo sielun silmin
näkyvä hahmo, joka vain odotti syn-
tymistään. Michelangelon Carraran
marmorikappaleiden valintojen kerro-
taan olleen tällaista ideointia. Samoin
Kiinan jadeveistoksissa jatkettiin perin-
teisten maisemakivien, suisekien, ide-
aa ihmiskäden voimin vielä selvempiin
muotoihin.

Yleensä kuvanveistäjät tekevät itse
vain luonnoksen styroksista, jonka
pohjalta kivisepät sitten veistävät kiven
haluttuun muotoon. Koskinen tekee
veistoksen itse alusta loppuun. Yleen-
sä kuvanveistäjät myös käyttävät raken-
nuskivilouhosten irtokiviä raaka-ainee-
na, eivät luonnon lohkareita. Erään
veistäjäkollegan ennakkoluulot yllätti-
vät epätavallista kivimateriaalia käyt-
tävän Koskisen. Kollegan mielestä Kos-
kisen lohkareveistokset eivät olisi tar-
peeksi kestäviä, ainakaan ulkoilmassa.
Kollegan mielestä lohkareet rapautu-
vat helpommin kuin louhoskivet. Geo-
logisesti tämä kuitenkaan ei pidä paik-
kaansa. Päinvastoin, lohkareet ovat
luonnonvoimien koettelemaa ja kestä-
vimmäksi havaitsemaa kiviainesta.
Koskisen mielestä tapaus on hyvä esi-
merkki siitä, kuinka hyödyllistä tieteel-
linen tutkimus on kuvanveistäjällekin.
Parhaimmillaan tiede, oli se sitten geo-
logiaa tai kielitiedettä, voi auttaa tai-
teilijaakin aukaisemaan lukkiutuneita
ajatusmalleja ja näkemään uusia mah-

dollisuuksia jopa arkiympäristöstä löy-
tyvissä materiaaleissa.

Miten lohkare-
tekniikka alkoi
Anne Koskinen kertoi, että ensin hän-
kin teki perinteiseen tapaan veistoksia
marmorista. Sitten sattuma puuttui
peliin. Kotipihalle salaojaa tehtäessä
kaivannosta alkoi nousta valtavasti
kiinnostavia lohkareita. Lohkareiden
pesu toi rakenteet esiin ja ajatuksen
kokeilla niitä veistosten materiaalina.

Kastelu osoittautuikin sittemmin
parhaaksi tavaksi arvioida aineksen laa-
tua. Veistämistä haittaavat halkeamat
pysyvät kiven muuten kuivuttua pit-
kään märkinä ja erottuvat hyvin.

Ydinfyysikon omena. Graniittia, Karunan pihakivi raaka-aineena. Anne Koskisen VTT:n
Ydinturvallisuustalon julkisivuveistoskilpailun voittanut ehdotus. Kuva: Kari A. Kinnunen.

Anne Koskinen tarkastelee GTK:n Kivimuseon kivilajien soveltuvuutta veistosmateriaaliksi.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

Kiventyöstöön sisältyy monia vai-
keita kohtia. Lohkareissa on vaikea tie-
tää kuinka syvälle voi edetä, jotta kivi
ei liikaa tummene tai vaalene. Samoin
on lohkareista vaikea päätellä, mihin
suuntaan ne parhaiten murtuvat. Tämä
tuo työhön vääjäämättä enemmän jän-
nitystä kuin varsin tasalaatuisia louhos-
kiviä käytettäessä.

Eniten Anne Koskinen haluaa pai-
nottaa sitä, että sorakuopat ovat eko-
logista materiaalin hankintaa verrattu-
na louhoksiin. Isommat lohkareet ovat
hiekan ja soran kaivamisen oheistuot-
teita ja niille näin löytyvä käyttö on
pelkästään hyvä asia. Paikallista kiveä
käytettäessä myös pitkiltä kuljetusmat-
koilta säästytään.
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ouko Turkan keräämiä Pirk-
kalan pihakiviä oli näytteillä
Kuvataideakatemian Kuva/
Tila galleriassa Helsingissä.
Turkan tulkinnat kivien al-
kuperästä nostivat kivet upe-
aksi performanssiksi tieteen

ja taiteen perusteista. Jouko Turkka on
teatteritaiteen kunniatohtori ja kirjai-
lija. Kivistä hän on ollut innostunut jo
pitkään.

Harva taidenäyttely antaa niin pal-
jon pohdittavaa kuin Tunnistan leijo-
nan – Jouko Turkan löytämien kiviveis-
tosten näyttely. Se oli ihailtavissa tam-
mikuussa Kuvataideakatemian uudes-
sa galleriassa Helsingissä. Näyttelyn
videoteokset oli toteuttanut Jaakko
Ruuska. Näyttelyn toteutuksesta vas-
tasivat Turkan lisäksi Esa Kirkkopelto,
Pekka Kantonen ja Jaakko Ruuska.

Näyttely tuo taiteen keinoin esille
sen tosiasian, että jokainen näkee myös
kivet omalla tavallaan, omasta koke-
mustaustastaan ja uskomuksistaan kä-
sin. Taiteilijan kiihkeä usko pakottaa
muutkin näkemään asiat hänen silmil-
lään.

Näyttelyn kivet olivat Pirkkalasta
Turkan kotitilan Sotaplassin pinta-
maasta kaivettuja irtokiviä ja lohkarei-
ta. Geologin silmin ne ovat paikallista
kivilajia, kiillegneissiä. Kivien pinnas-
sa on ruskea sedimenttikerros ja kaik-
ki ovat kauempaa katsottuna aika sa-
mannäköisiä. Osa on hieman pyöris-
tyneitä lohkareita. Suurin osa näyttää
kallion pinnasta irronneilta kappaleil-
la, joissa yksi tai kaksi pintaa kertoo
jäätikön kuluttavasta voimasta. Joissa-
kin on erikoisia murtumarakenteita.

Useimmille meistä nuo kappaleet

olisivat tuiki tavallisia Tampereen seu-
dun kiviä, mutta Jouko Turkka löytää
niistä aivan oman maailman. Turkan
mielestä nuo kivet ovat ihmisen taidet-
ta satojen tuhansien vuosien takaa.
Pyörittämällä kasteltuja puhdistettuja
kiviä kädessään hän näkee niissä ihmis-
ja eläinhahmoja. Hahmot viittaavat
Turkan mielestä muodoiltaan Afrik-
kaan ja osoittavat ilmaston tuolloin
olleen paljon lämpimämpi.

Turkka vertaa kiviään Susiluolan
löytöihin. Museoviraston tutkijat ovat
hänet tässä aika täysin tyrmänneet.
Kuitenkin Turkan näyttelyn valokuvat
Sotaplassin rikkoutuneista kivistä ovat
katsojasta aika samanlaisia kuin vaik-
kapa Kansallismuseon Susiluolavitrii-
nin kivet. Tilanne on hieman saman-
lainen kuin Susiluolassa. Sekin kaivet-
tiin ensin osittain nopeasti auki ja vas-

Jouko Turkan
Pirkkalan kivien näyttely

Näyttelyn päävideossa
Jouko Turkka esitteli
katsojalle kotitalonsa
pihalta löytyviä kiviä ja
kallionpinnan muotoja.
Kuvassa Turkka etsii
kivistä leijonan piirteitä.
Kivistä löytyi eläin- ja
ihmishahmoja, jotka
Turkka selitti muinaisih-
misen tekemiksi veistok-
siksi. Videon oli kuvan-
nut Jaakko Ruuska.

J

Teksti:  Kari  A. Kinnunen
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Näyttelyn toinen Jaakko Ruuskan video
esitti Turkan näkemyksiä kivien eläimiä ja
ihmisiä muistuttavista muodoista. “Tää on
Suasalo...” Turkka näkee kivessä teatterikou-
luaikaisen oppilaansa Martti Suosalon
profiilin. Vierailijat saivat itse osallistua
muotojen etsintään, sillä monitorin edessä
pöydällä oli Turkan valitsemia kiviä. Niitä
sai vapaasti kosketella, kääntää ja kastella.
Kuva: Kari A. Kinnunen.

Jouko Turkka kotipihallaan Sotaplassissa,
Pirkkalassa 23.6.2013. Pihapiiristä
kaivetut kivet heräävät teatterigurun
haltioituneissa tarinoissa eloon Afrikan
villieläiminä ja kivikautisina työkaluina.
Kuva: Jaakko Ruuska
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ta myöhemmin se julistettiin arkeolo-
giseksi sensaatioksi ja suojeltiin.

Se ero Susiluolaan on, että Turkan
kotipihan kivet ovat ainakin näyttelyssä
lähinnä kiillegneissiä. Hiekkakivet,
kvartsit ja muut varhaisihmisen työka-
luille ja esineille tyypilliset kivilajit
puuttuvat. Tuontimateriaaliksi luoki-

Näyttelyvideossa pääsi näkemään Jouko Turkan kotitilan Sotaplassin kivikokoelmia, jotka levittäytyivät ikkunapöydiltä lattioille. Jokaiselle
kivelle löytyi tarinansa ja joillekin useita. Video: Jaakko Ruuska.

Artefakteja vai geofakteja? Luonnon vai ihmisen rikkomia kiviä? Jouko Turkan itse ottamat
valokuvat kotipihaltaan kaivamistaan kivistä ovat kuin arkeologiselta kaivaukselta. Näyttelys-
sä oli kymmeniä Turkan kuvia kiinnostavimmista kivilöytöjen muodoista. Kuva: Kari A.
Kinnunen.

teltavaa kiviainesta ei ole. Tämä var-
maan on ollut arkeologien lähtökoh-
ta, kun he ovat arvioineet Sotaplassin
mahdollista arkeologista merkitystä ei-
vätkä ole ryhtyneet suojelutoimiin.

Näyttelyssä esitettiin kahta videota,
joihin oli taltioitu Turkan voimakasta
tyyliä tarkastella kiviään. Näyttelyyn

tuodut kivet oli aseteltu puisille kehyk-
sille. Mukana oli myös vesiastia kivien
kastelemiseksi. Tällöin kivien muoto
entisestään korostuu. Näyttely oli sii-
täkin erilainen, että katsojaa kehotet-
tiin koskettelemaan kiviä, kääntämään
niitä ja muodostamaan oman tulkin-
tansa tätä kautta. Yleensä näyttelyissä
on Älä Koske kyltti.

Minulle Jouko Turkan Pirkkalan
kivien näyttely oli syvästi vaikuttava
kokemus. Se sai muistelemaan ja poh-
timaan vuosien takaisia kiistoja Susi-
luolan aika samanlaisten kivien muo-
tojen tulkinnassa. Näitä kiistoja on ol-
lut vaikea ratkaista edes vuosien tutki-
muksella. Lopulta asia kumminkin jää
uskon asteelle. Ehkä kiviä käsitteli
neandertalin ihminen, ehkä ei. Tieteel-
listä varmuutta siitä ei pystytä nyky-
menetelmin saamaan.

Turkan teos kuvaa mielestäni aika
täydelleen ihmistä, joka tavallaan tu-
lee uskoon näkemyksissään kivien tul-
kinnasta. Mikään ei horjuta hänen nä-
kemystään. Ei mikään museoinstanssi
eivätkä yksittäiset tutkijat tai muut
myötäeläjät. Ja aivan sama pätee ihmi-
siin, jotka muodostavat vastakkaisen
tulkinnan. Heidänkin näkemyksensä
on yhtä fanaattinen ja horjumaton.
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ihallani Idänpääntie
6:ssa on Aunelan uhriki-
vi, muinaisen uhrileh-
don ja polttokalmiston
äärellä. Nimitys uhriki-

vi tosin on vähän huono, sillä kivellä
ei ole uhrattu koskaan mitään. Nimi-
tys kuppikivi on siis parempi tai oi-
keampi. Kuppeja kivessä on 69 kpl.
Niistä museovirasto on tarkastanut ja
varmistanut 53 ihmisen tekemiksi.

Pienempiä kuppikiviä on Hämeen-
linnan seudulla useita: Imatran Voi-
malla, Vanajan kirkon portilla, Uhri-
kivenkadulla, Sibeliuspuistossa, Härkä-
tien museossa ja Linna-Golfin eräällä
greenillä.

Legendojen mukaan vuosisatoja ja
jopa yli tuhat vuotta sitten tämän alu-
een asukkaat – mennessään tekemään
jotain tärkeää, esimerkiksi kylvämään,
metsälle tai kalaan – asettivat ruokaa,
jyviä tms. omaan, itse kaivamaansa pie-
neen monttuun eli kuppiin kiven pin-
nassa ja siirtyivät uhrilehdon reunalle
katsomaan mitä tapahtuu. Hetken
päästä jokin lintu tuli ja vei jyvät lah-
jana Pellon Pekolle, joka oli muinai-
nen pellon jumala ja sadon suojelija.

Kalaan mennessä uhrattiin tietenkin
Ahdille. Jos naapurilla oli ilkeitä kaka-

roita, uhrattiin jopa Näkille, joka il-
keänä jumalana saattoi vetää liian kau-
aksi rannasta uineet lapset varpaasta
järven pohjaan. Metsämies puolestaan
lahjoi Tapiota tai Tellervoa, metsän
emäntää. Joskus lahja lähetettiin itse
Ukko ylijumalalle. Kiven ympärillä oli
aina yleensä uhrilehto. Kuppeihin ker-
tynyt vesi oli pyhää ja sitä käytettiin
lääkkeenä.

Järvi, jonka rannalla kivi sijaitsee, on
nimeltään Katumajärvi. Se kertoo ajas-
ta, jolloin muinaissuomalaiset pakko-
kastettiin kristinuskoon. Tämän alu-
een väki kastettiin ehkä Janakkalan
Pyhän Laurin lähteellä. Sieltä hämäläi-
set tulivat tähän rantaan, katuivat kään-
tymistään, vanhojen jumaliensa hyl-
käämistä ja pesivät kasteensa pois. Sii-
tä nimi Katumajärvi.

Toinen tarina Katumajärven nimek-
si on syntynyt miehestä, jolla oli kaksi
tytärtä. Kappola ja Mantereenlinna.
Kaunis Kappola oli koppava ja ylpeä.
Mantereenlinna sen sijaan oli iloinen
ja vietti hauskaa elämää miesten kans-
sa. Ennen kuin huomasikaan oli Man-
tereenlinna naimisissa ja onnellinen,
mutta miehiin koppavasti nuorena
suhtautunut Kappola olikin jo vanha
eikä enää kelvannut kellekään. Siksi
hän alkoi itkeä, ja kyynelistä syntyi
Katumajärvi. Nämä ja monta muuta
tarinaa kuulevat kuppikivellä vieraile-
vat ryhmät.

Kuppikiven päällä on kaksi pientä
kiveä: toinen isompi on rapakivigra-
niittia ja pienempi Porin hiekkakiveä.
Molemmat kivet olen tuonut Puolas-
ta, Veikselin rannalta, jonne asti viime
jääkausi eli ns. Weikselin jääkausi, yli
12 000 vuotta sitten on ne jään muka-
na kuljettanut ja pyöreäksi hionut.

Hämeenlinnan Aunelan

kuppikivi
Hämeenlinnan alueella on todel-
linen esihistoriallisten kuppikivi-
en keskittymä. Museoviraston
viralliseen muinaisjäännerekiste-
riin on luetteloitu rautakautisia
kuppikiviä Hämeenlinnasta
yhteensä 33 kpl. Koko Suomesta
niitä tunnetaan 394 kpl. Ainoas-
taan Savonlinnassa niitä on vielä
enemmän, 83 kpl.

Kuppiin kertyvä vesi on pyhää ja lääkitsevää.

Kuppikivi on irti maasta, koska sen alla asustaa
maahisia, menninkäisiä ja tonttuja.

P

Teksti ja kuvat: Pekka Lunnikivi

Pallot kuppikiven päällä ovat rapakivigraniit-
tia ja hiekkakiveä.
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ampivaaran ametisti-
esiintymä on useimmille
tuttu. Mutta myös So-
dankylän Yli-Luostolla
on kaivettu ametisteja jo

pitkään. Nyt esiintymä on kaivospiiri-
nä ja sitä hyödynnetään monin tavoin.

Hiljaa hyvä tulee
Maastossa liikkuessa kannattaa aina
olla tarkkana. Yli-Luostolla sijaitseva
ametistiesiintymä löytyi marjastusret-
kellä liki 20 vuotta sitten. Tarina on
tosi vaikka se kuulostaa uskomattomal-
ta. Yli-Luosto sijaitsee Pyhä-Luoston
tunturiketjun pohjoispäässä. 4-tieltä
Torvisen kylästä Luostolle päin ajetta-
essa Yli-Luostolle matkaa kertyy noin
8 kilometriä. Alueelle tehtiin valtaus ja
esiintymää kartoitettiin ja kaivettiin
kaikessa hiljaisuudessa vuosien varrel-

la. 2000-luvun puolivälissä tehdyissä
tutkimuksissa todettiin, että alue on
riittävän laaja kaivospiiriksi.

Pääsin mukaan Yli-Luoston esiinty-
män hyödyntämiseen kaivospiirin ha-
kemusvaiheessa. Byrokratia ja prosessi
kestivät melkein neljä vuotta. Olen ol-
lut mukana usean Lemmenjoen kulta-
kaivospiirin hakemusvaiheessa, mutta
tämän esiintymän vakiinnuttamisen
kesto toki yllätti. Byrokratia lieneekin
monen lupaavan kivi- ja mineraali-
esiintymän jarruna.

Olen kaivanut kultaa Lemmenjoel-
la yli 30 vuotta, ja sielläkin arvokivet,
kuten granaatit, korundit ja turmalii-
nit ovat kullan ohella aina kiinnosta-
neet. Nehän löytyvät tavallaan kullan-
kaivuun sivutuotteena, mutta toki hy-
vät kivet otetaan talteen. Yli-Luoston
tapauksessa ametisti on pääasia ja niin

JALOKIVIKAIVOS

Teksti:  Jukka Kela

Ametistikiteet peittävät Yli-Luoston kaivoksella Pyhätunturi-muodostuman kvartsiittien rakopintoja. Kuva: Jukka Kelan kotialbumi

L

Jukka Kela GTK:lla esittelemässä Yliluoston
ametistista valmistettua hippukorua. Kuva:
Kari A. Kinnunen

euroopan uusin
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Kultahipuista valmistettuja riipuksia.  Yllä oleva:
valmistaja Aarne Alhonen, hipun pituus 25 mm,
ametisti 9,7 mm. Oikealla: valmistaja Juha Jangner,
hipun pituus 13 mm, ametisti 8,2 x 6,2 mm. Hiput
ovat Pehkosenkurulta Lemmenjoen alueelta ja
ametistit Jukka Kelan uudelta ametistikaivokselta
Lampivaaran pohjoispuolelta Yli-Luostolta. Korut:
Jukka Kela. Kuvat: Kari A. Kinnunen.

Ametistikidesikerö (alla)
on valmis sellaisenaan
koristekiveksi tai työstet-
täväksi. Kuva: Jukka
Kelan kotialbumi

Yli-Luoston ametistilouhokselle otetaan vastaan tilausryhmiä.
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upea kivi, värisävyiltään mielikuvituk-
sellisesti vaihteleva, että se alkoi löytö-
jen kasvaessa kiinnostaa yhä enemmän.

Kivien jatkojalostusta
Esiintymästä löydetyistä kivistä hioivat
ensimmäiset viistekivet kullankaivaja
Jouko Korhonen ja Suomen Jalokivi-
tuotteen Kari Karkkulainen. Karkku-
lainen vertasi viistekivimateriaalia ja
lopputulosta ”parhaaksi siperialaiseksi
tasoksi”. – Se ei kertonut minulle mi-
tään ja kysyin, että mitä lausunto tar-
koittaa. Kari totesi painokkaasti, että
kivet ovat HYVIÄ. Lausuntonsa on
myöhemmin todettu useassa otteessa
todeksi.

Viistekivistä kultaseppä-kullan-
kaivaja Aarne Alhonen valmisti muu-
taman tilaustyön, joissa yhdistettiin
Yli-Luoston ametistia ja Lemmenjoen
kultahippuja. Näiden Lapin aarteiden
tunnelma ja värikirjo tuntuvat sopivan
yhteen. Ametistihan sopii melkein
minkä värin kanssa hyvänsä, mutta eri-
toten kultahipun mielikuvituksellinen,
rosoinen ja epätasainen pinta saa myös
kivelle erikoisen hohteen.

Verrattuna kuuluisaan Lampivaaran
esiintymään, ovat Yli-Luoston ametis-

tit hieman vaaleampia, mutta löytyy
myös tummasävyisiä kiviä. Alueelta on
löytynyt myös savukvartsia ja muita
kvartsin värisävyjä kuten ruusukvart-
sia sekä hematiittia ja jaspista.

Kiviä on työstetty viistehiomalla,
vibrarummussa ja tasohiomalla sahat-
tuja tasoja. Tasohiotuista kivistä on saa-
tu mm. hienoja somistepintoja ja kel-
lotauluja. Joku päällisin puolin ruma
kidesikerö voi kätkeä sisälleen upean
revontulimaiseman, samoin kuin eri-
laiset kiteet, jotka ovat muodostuneet
luonnon suuressa prosessissa.

Kaivoselämys
Olen harjoittanut toistakymmentä
vuotta pienimuotoista kultamatkailua
Lemmenjoen Pehkosenkurun kaivos-
piirilläni. Koskemattomasta maasta
kaivettu kultahippu on aina elämys,
samoin kuin ametistikiven löytäminen
kaivokseltamme. Yli-Luoston kaivok-
selle otetaan vastaan tilauksesta asiak-
kaita ja matkailijoita. On mielenkiin-
toista havaita, kuinka löytämisen ilo
vaikuttaa eri ihmisiin. Sitä voisi verra-
ta lohen ensi-iskuun Tenolla, siitä tu-
lee positiivinen rytmihäiriö. Mutta
kaikki eivät jää koukkuun, joku tulee

vuosi vuoden jälkeen uudestaan, joil-
lekin kertakokemus riittää. Sama jut-
tu kuin ns. kultakuumeen kanssa, kaik-
ki eivät sairastu.

Ametistiaarre-kaivoksen lähellä,
noin kilometrin päässä, sijaitsee Perhe-
luoston matkailukeskus. Siellä on mah-
dollista yöpyä ja käydä tilauksesta sa-
vusaunassa kauniin lammen rannalla.
Teemme myös yön-yli-paketteja, jois-
sa kaivetaan, saunotaan, kuullaan La-
pin, Luoston ja Lemmenjoen tarinoi-
ta katsellen kuvia videotykillä ja yövy-
tään uutukaisessa Tervakko-hotellissa.

Jotkut uskovat ametistin erilaisiin
voimiin. Itse olen havainnut, että ai-
nakin aktiivinen kaivuutyö Lapin upe-
an luonnon keskellä ja löydetty hieno
kivi piristävät mieltä kummasti. Hio-
tut kivet ovat upeita ja antavat hyvää
mieltä. Jollekin taas luonnon muovaa-
ma raakakivi antaa enemmän voimaa
ja tunnetta. Erilaiset kivet, korut, luon-
to, käsillä tekeminen ja ulkoilma ovat
hienoja juttuja ja upeaa, että niitä voi
kokea Suomessa ja Lapissa! Ei tarvitse
lähteä ns. merta edemmäs kiviä kaiva-
maan.

www.ametistiaarre.fi
www.ekokulta.fi

Pehkosenkurussa kaivetaan ekokultaa vanhalla tyylillä. Kuva: Jukka Kelan kotialbumi
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lokuussa 2014 ilmesty-
vä ”Itsenäisyyden ajan
suomalainen koru” -
teos kuvaa kokonaisval-
taisesti kultasepänalaa,

johon luetaan kuuluvaksi korumuotoi-
lu, korutaide, korujen valmistus ja
markkinointi sekä alan koulutus.

Korumuotoilun kultakausi alkoi
1950-luvulla, jolloin Elis Kauppi, Ber-
tel Gardberg, Tapio Virkkala, Börje
Rajalin, Jan Salakari ja Paula Häiväoja
alkoivat suunnitella moderneja suoma-
laisia koruja. Tuolloin suomalaisista
jalo- ja korukivistä tuli hyvin suosittu-
ja. Niiden tunnetuksi tekijöitä olivat
muun muassa geologi Aarne Laitakari

ja jalokivihioja Tauno Paronen. Uusi
muotoilijasukupolvi Björn Weckströ-
min, Pentti Sarpanevan, Liisa Vitalin
ja Eila Minkkisen johdolla laajensi ko-
run käsitettä entisestään. Vuosituhan-
nen lopulla syntyi korumuotoilun rin-
nalle omaperäinen, kansainväliseen
kontekstiin liittyvä korutaide.

Suomalainen kultasepäntaito kehit-
tyi kukoistukseensa suurelta osin Pie-
tarin työpajoissa työskennelleiden kul-
taseppien ansiosta. Tillanderin kulta-
seppäsuvun yli 150-vuotinen historia
avautuu kirjan sivuilla myötä- ja vas-
toinkäymisineen. Pietarin perintö kie-
toutui mestariopettajien välityksellä
alan koulutukseen. Taidekorujen ja

korutaiteilijoiden sekä kansainvälisten
tapahtumien kuvaukset johdattavat
lukijan monipuoliseen korun tulkin-
taan.

Alan teollisuus ja sen persoonalliset
johtohahmot piirtyvät kirjan sivuilta
aikalaistensa kuvaamina. Kalevala Ko-
run, Kultakeskuksen, Lapponian ja
useiden muiden teollisten yritysten
nousu- ja laskukaudet välittyvät haas-
tatteluiden ja historiallisten lähteiden
kautta. Kolmannella vuosituhannella
virinnyt nuorten yritystoiminta ja uu-
den teknologian käyttöönotto korujen
suunnittelussa sekä valmistuksessa saa-
vat oman lukunsa.

 Kirjan kirjoittajat, Lars ja Helena
Pahlman, Tuula Poutasuo, Päivi Ruu-
tiainen, Ulla Tillander-Godenhielm ja
Esko Timonen ovat työstäneet omia
osuuksiaan parin vuoden ajan. Kirjan
graafisen asun on suunnitellut Jukka
Aalto. Huomattavan määrän valoku-
via kirjaa varten ovat ottaneet Katja
Hagelstam ja Teemu Töyrylä. Kuvatoi-
mituksesta on vastannut Laura Arvela
ja tekstin toimituksesta Vuokko Ho-
sia. Kirjan on kustantanut Kustannus-
osakeyhtiö Tammi.

Kirja painetaan Porvoossa ja siitä
otetaan 2350 kappaleen numeroitu
painos. Kirjan sivukoko on 280 mm x
320 mm ja siinä on 432 sivua sekä 499
kuvaa.  Kirjan hinta on 324 euroa.

SYKSYN KIRJAUUTUUS

LAAJA TEOS
SUOMALAISESTA
KORUSTA
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GTK:n Kansannäytetoimiston kiviasiantuntija Satu Hietala vastaa usein lähettäjille pitkillä kirjeillä.
Monet niistä ovat kuin esseitä kivistä. Tutkimustuloksia voi siis myös esittää kiinnostavasti ja helposti
ymmärrettävässä muodossa. Jokaiseen näytteeseen ei voida vastata näin tyhjentävästi, sillä näytteitä tulee
tunnistettavaksi vuosittain jopa yli 6000 kappaletta.

Hei,  näytteenne on todennä-
köisesti nk. rikkikiisukonkree-

tio. Alla on hieman lisätietoa.
Rikkikiisukonkreetioille on tyypillistä

pyöreähkö muoto, joskus jopa melko sään-
nöllinen. Konkreetiot esiintyvät eri muotoi-
sina kuten pallomaisena tykinkuulaa muis-
tuttavana, litteänä levymäisenä, putkimaise-
na tai rypäleitä muistuttavina kasautumina.
Uloimpana osana on yleensä ohut kuoriosa
ja sisältä kivi on metallinkiiltoista mineraa-
lia – rikkikiisua, joka saattaa olla kasvanut
säteittäisesti kohti ulointa kuoriosaa. Konk-
reetioiden läpimitta voi vaihdella muutamas-
ta senttimetristä jopa useisiin metreihin.

Maailmalla tunnettuja rikkikiisukonkree-
tioiden löytöpaikkoja ovat mm. Marokko,
USA, Australia, ja Saksa. Suomesta niitä on
löydetty esimerkiksi Ahvenanmaalta, Lou-
nais-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoalue-
ilta sekä jonkin verran myös sisämaasta.

Konkreetio sanan alkuperä on latinankie-
linen concrescere (kasvaa yhteen), ja sillä
ymmärretään mineraalien pyöreähköä yh-
teenkasvettumaa. Se koostuu pääosin josta-
kin muusta mineraalista kuin ympäristönsä.
Tällaiset konkreetiot syntyvät sedimenttiki-
viin, usein hiekka- ja kalkkikiviin, kivetty-
misen eli diageneesin seurauksena Kivetty-
misen yhteydessä syntyy pallomainen ympä-
ristöään kovempi mineraalipitoinen kohta.

Konkreetiot voivat syntyä esimerkiksi si-
ten, että muodostuminen saanut alkunsa fos-
siilista. Fossiiliset rikkikiisukonkreetiot muo-
dostuvat vähähappisissa olosuhteissa ja tästä
syystä niiden yhteydessä tavataan usein or-
gaanisen aineksen jäänteitä. Säilyäkseen fos-
siilit tarvitsevat vähähappiset olosuhteet.
Konkreetio on tavallaan kasvanut fossiilin
ympärille. Tästä syystä monien konkreetioi-
den keskeltä saattaa löytyä esimerkiksi sim-
pukankuoren palasia tai ammoniitteja.

Konkreetiot voivat olla eri-ikäisiä. Näyte
saattaisi liittyä merenpohjan nuorempiin ker-

rostumiin (Selkämeri) tai Ahve-
nanmaan sedimenttiseen kalkki-
kivimuodostumaan, joka on iäl-
tään paljon nuorempaa kuin tyy-
pillinen Suomen kallioperä.
Tarkkaa ikämääritystä tälle näyt-
teelle kuitenkaan on vaikea antaa
ilman tarkempia laboratoriomääri-
tyksiä. Ikä on mahdollisesti siluurikau-
tinen eli 443–416 vuotta vanha tai ordo-
viikkikautinen eli 488–443 miljoonaa vuot-
ta vanha tai vanhempi kambrikautinen 542–
490 miljoonaa (International Stratigraphic
Chart). Ahvenanmaan sedimenttisen kalk-
kikiven ikä sijoittuu ordoviikkikauteen.

Niin kutsuttuja rautakiisuja sisältävät
konkreetiot voivat koostua rikkikiisusta tai
markasiitista. Silmämääräisesti näytteestä on
vaikea päätellä onko kyseessä juuri rikkikii-
su- vai markasiittikonkreetio. Markasiitti syn-
tyy matalammissa lämpötiloissa
sekä hapettomissa olosuhteissa,
kun taas rikkikiisu syntyy korke-
ammissa lämpötiloissa. Rautakii-
sut oksidoituvat eli hapettuvat ja
tumma kuori kivessä on todennä-
köisesti hapettunutta rikkikiisua
sekä rauta- tai mangaanioksidia.

Näyte on tutkittu perinteisillä
kivien ja mineraalien tunnistamis-
välineillä. Näytteelle on tehty
myös röntgenfluoresenssianalyysi
Kansannäytetoimiston kannetta-
valla käsi-XRF-laitteella (Olympus
Innov-X Delta Handheld Pre-
mium XRF-analysaattori). Tutki-
mus on näytettä tuhoamaton. Mittauksen
mukaan näyte sisältää runsaasti rautaa ja rik-
kiä, mikä viittaa juuri rikkikiisuun tai mar-
kasiittiin.”

Ystävällisin terveisin: Satu Hietala
Geologian tutkimuskeskus
Kansannäytetoimisto

 Rikkikiisukonkreetio

Vastaus kansannäytteeseen

Rikkikiisukonkreetioksi tunnistettu
kansannäyte Porin saaristosta. Löytäjä
Risto Wilenius 1960-luvulla. Näytteen
lähettäjä Leo Saarikorpi, Joensuu.
Läpimitta noin 6 cm. Kuva: Satu
Hietala.

Satu Hietala

Erikoisimpia rikkikiisukonkreetioita
ovat nk. rikkikiisuauringot tai -dollarit.
USA. Näissä konkreetiossa kiteiden
säteettäinen kasvu on selvästi näkyvissä,
sillä kappaleen muoto on melko litteä.

“

Näyte: Pekka Hietalan kokoelma.
Näytteen mitat ovat 9 x 9 x 0,5 cm.
Kuva: Satu Hietala, GTK.
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Kansannäytetoimiston kiviarkistosta
Kuopiosta löytyy kansalaisten lähettä-
miä kivinäytteitä 125 vuoden ajalta.
Toisin sanoen aina siitä lähtien kun
Keisari Aleksanteri III antoi touko-
kuun 21. päivänä 1885 armollisen ase-
tuksen, jolla perustettiin itsenäinen
geologinen tutkimuslaitos Suomeen.
Arkiston vanhin näyte on vuodelta
1887, kultaa Reisjärveltä! Kiviarkis-
toon on vuosikymmenien aikana ke-
rätty erilaisia kivi- ja mineraalinäyttei-
tä. Löysin arkistosta myös erään konk-
reetion, jonka on lähettänyt Pentti Sa-
lonen vuonna 1950. Näyte on löyty-
nyt Yläneen Heinjoelta. Näytteen mu-
kana on säilynyt alkuperäinen arkis-
tointilappu, josta selviää näytteen lä-
hettäjä, löytöpaikka, näytteen saapu-
mispäivä sekä vastauspäivä. Lappuun
on merkitty myös arkistointinumero,
joka on ajan saatossa muuttunut ar-
kistointijärjestelmän mukaan. Itse näy-
te on silloiseen tapaan laitettu ruske-
aan matalareunaiseen pahviseen laatik-
koon. Näyte on hyvin säilynyt.

Vladi Marmon ja Aarne Laitakarin

vuonna 1952 valmistuneessa Lounais-
Suomen rikkikiisukonkreetioita käsit-
televässä raportissa on tarkempi selvi-
tys tästä Pentti Salosen löytämästä näyt-
teestä. Näytteen mineraalit on määri-
telty mikroskooppisesti ohuthienäyt-
teestä. Ohuthienäyte on noin 30
mikrometrin paksuinen kivileike, jos-
ta mikroskoopin avulla pystytään teke-
mään mineraalimäärityksiä.

Tutkimuksessaan Marmo ja Laitaka-
ri jakavat Suomesta löytyneet konkree-
tiot neljään tyyppiin: hiekkakiven kal-
taiset rikkikiisukonkreetiot, kompaktit
rikkikiisukonkreetiot, markasiittia sisäl-
tävät konkreetiot ja liuskeista ainesta
sisältävät konkreetiot. Yläneen Heinjo-
en näytteestä on tutkimuksen mukaan
nähtävillä hiekkakivimäinen kerroksel-
linen rakenne, jossa päämineraalina on
rikkikiisu (Marmo ja Laitakari 1952).

Nyt tutkittavana ollut Risto Wile-
niuksen 1960-luvulla löytämä näyte
sekä Yläneen Heinjoen näyte saattaisi-
vat olla peräisin samalta lähtöalueelta.
Kuljetussuunnan perusteella näiden
”kiisupallojen” lähde olisi merialueen

pohjan sedimenttikivialue.
Arkistonäyte on tärkeä monella ta-

paa. Usein näytteitä tutkiessa olisi hyvä
olla nk. vertailunäyte. Arkiston uume-
nista on monesti löytynyt näytteitä,
joiden avulla uuden tuntemattoman
näytteen tarina alkaa selvitä. Yläneen
näyte on säilynyt tietoineen ja vahin-
goittumattomana arkistossa jo 62 vuot-
ta. Tämä kertoo myös siitä, että kan-
salaisten lähettämiä näytteitä on aina
arvostettu, jokainen näyte antaa lisä-
tietoja meidän kallioperämme ja maa-
perämme geologisesta historiasta.

Kiitokset myös Leo Saarikorvelle,
joka lähetti 1960-luvulla löydetyn
näytteen kansannäytetoimistoon tut-
kittavaksi. Näytteen avulla saimme taas
yhden, kirjaimellisesti konkreettisen
lisähavainnon. Jokainen näyte on ar-
vokas!

Lähde:
Marmo, V. ja Laitakari, A. (1952) Lou-
nais-Suomen rikkikiisukonkreetioista.
Geologinen tutkimuslaitos. Geoteknil-
lisiä julkaisuja no 53. 14 s.

 Arkiston aarteita

Yläneen Heinjoen konkreetion
puolikas. Näyte ja näytteen muka-
na olevat alkuperäiset tiedot ovat
säilyneet kansannäytetoimiston
arkistossa jo 62 vuotta. Näytteen
on arkistoinut ja tutkinut silloinen
kansannäytetoimiston hoitaja Max
Kulonpalo (MK). Kuva: Satu
Hietala, GTK.
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Maaliskuussa yhdistys esittäytyi Lahden kivimessuilla

Huhtikuussa vuosikokous ja Huippuvuorten geologiaa
Tampereen Kivikerhon kevätvuosiko-
kous pidettiin perjantaina 11.3. taival-
tajien tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin
vuoden 2013 toimintakertomus sekä
tuloslaskelma ja tase.

Tampereen Kivikerho osallistui maa-
liskuun lopulla Lahden Jalo- ja Koru-
kiviharrastajien järjestämille kivi-
messuille Jokimaan Ravikeskuksessa.
Yhdistyksemme oli näillä messuilla
mukana ensimmäistä kertaa. Kokemus
oli myönteinen ja  saimme uusia jäse-
niä sekä Mineralia-lehden vuosikerta-
tilauksia. Lehden jo ilmestyneitä irto-
numeroita myytiin runsaasti. Tampe-
reen kerhon messuosasto hoidettiin
seitsemän talkoolaisen voimin.

 Lahden maaliskuun messuilla Tampereen yhdistyksen pöydän takana vasemmalla Anna-Maija Rae, Liisa Hertell ja Martti Mäkelä.
 Antti Kankaisen Kittilän jaspisbreksiasta valmistama mallisarja pyöröhionnan eri vaihesista. Kuvat: Kari A. Kinnunen.

K A T S A U S  T A M P E R E E N  K I V I K E R H O N  T O I M I N T A A N

Pekka Lunnikiven (etuvasemmalla) esitelmän jälkeen keskusteltiin Huippuvuorten geologiasta.
Kuva: Liisa Hertell

Kokouksen jälkeen Pekka Lunnikivi
piti mielenkiintoisen esitelmän Huip-
puvuorten geologiasta. Paikalla oli kol-
misenkymmentä kuulijaa, kaukaisim-
mat Merikarvialta ja Oulusta.

Tapio Soukka tarkastelee permikaudelta
olevaa brachiosaurus-fossiilia. Taustalla Joel
Dyer. Kuvat: Liisa Hertell
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Kurun-retkellä tutustuttiin isojen kivien käsittelyyn
Lauantaina 12.4. Tampereen ki-
vikerholaisten retki suuntautui
Kuruun, jossa tutustuimme
Tampereen Kovakivi Oy:n toi-
mintaan. Kurussa on harmaata
graniittia louhittu jo sadan vuo-
den ajan. Ensimmäinen, vuon-
na 1914 perustettu yritys oli ni-
meltään Suomen Graniitti Oy.
Tampereen Kovakivi Oy perus-
tettiin 1960-luvulla. Molemmat
yhdistyivät 1980-luvulla.

Tampereen Kovakivellä on
harmaan kiven louhimo Kurun
Niemikylässä ja punaruskean
graniitin louhimo Parkkuussa.
Kurun harmaata graniittia käy-
tetään pääasiassa rakennuskive-
nä ja ympäristörakentamisessa.
Sahaushalleissa suuret auto-
maattisahat siivuttivat kivikuu-
tioita omaan tahtiinsa.

Kovakiven toimintaa meille
esitteli pitkän linjan kivimies
Jarmo Liesivesi. Hän jäi hiljan
eläkkeelle, mutta työskentelee
vielä osapäiväisenä. Jarmo näytti
meille miten hautakiven veistä-
minen käy häneltä viidessätois-
ta minuutissa käsityökaluin.
Koneita hän ei siinä työssä ole
tarvinnut. taltat ja kivivasarat
riittävät.

Kovakiveltä jatkoimme mat-
kaa Kurun keskustaan, jossa tu-
tustuimme Juha Liesiveden ja
hänen vaimonsa Jaana Haapa-
sen kivimyymälään. Juha on Jar-
mon poika. Myymälässä isä-Jar-
mo esitteli monipuolista kiviko-
koelmaansa. Kaikkiin kiviin liit-
tyi tietysti myös tarina. Välillä
juotiin isäntäväen tarjoamat
kahvit leivonnaisineen ja Juha
esitteli myymälänsä tuotteita.
Juha ja Jaana käyvät paljon mm.
Saksassa ostosmatkoilla.

 Automaattisaha siivuttaa
Kurun harmaata, vesi lentää ja
melu on melkoinen.

 Pinossa valmiiksi sahattua
tavaraa. Kuvat: Liisa Hertell

Jarmo Liesivesi näyttää, miten hän veistää hautakiven viidessätoista
minuutissa, työkaluina taltta ja vasara. Kuvat: Liisa Hertell

 Kun kaksi kurulaista kivimestaria, Pekka Kantola Niemikylästä
(vas.) ja Jarmo Liesivesi tapaavat, tarinaa riittää. Kantolan Pekan
opissa Tampereen kivikerholaisia oli kymmenkunta syksyllä 2004,
jolloin hän piti Kurussa meille nupukivikurssin. Opettelimme
kiventyöstöä käsityökaluilla, aina kiven halkaisusta lähtien, ilman
pörrääviä koneita. Kuva: Liisa Hertell
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Jarmo Liesivesi voitti ideoimallaan ja valmistamallaan kivi-
sellä leivällään 1. palkinnon Ylöjärven matkamuistokilpai-
lussa maaliskuussa 2014. Kivinen leipä on Kurun harmaata
graniittia. Kuru on nykyisin osa Ylöjärven kaupunkia.
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G.O.M.-yhdistyksen vieraat Tampereen
Kivikerholla: vasemmalta Claudio Seghezzi,
Tampereen Kivikerhon puheenjohtaja Liisa
Hertell, vieraiden isäntä Suomessa Joel Dyer,
Marco Sturla, Stefano Mariani, Vittorio Rosa,
Pietro Merlo ja Enrico Galli. Kuva: Mirja Koli

Sunnuntaina 4.5.2014 Tampe-
reen Kivikerho sai harvinaisia
vieraita, kun G.O.M. - Gruppo
orobico minerali Bergamo -yh-
distyksen kiviharrastajat Italias-
ta tulivat kylään. Yhdistyksen
puheenjohtaja Marco Sturla piti
meille esitelmän Pohjois-Italian,
lähinnä Bergamon provinssin
mineraaleista. Bergamon yhdis-
tyksessä harrastetaan Suomessa

Toukokuussa kiviharrastajavieraita Italiasta
vielä melko vähän tunnettua,
pieniin muovilaatikoihin upo-
tettujen kidesikeröiden keräilyä
(micromounting). Näytteitä va-
lokuvataan ja ihaillaan sitten
yhdessä stereomikroskoopeilla.

Marcon esityksen Tampe-
reella tulkkasi suomeksi Joel
Dyer, jonka huolella järjestämä
italialaisten vierailu Suomeen
oli.

Bergamon G.O.M.-kiviyhdistys toi Tampereen
kivikerholle tuliaisina kivinäytteitä, yhdistyk-
sen mineraalikirjan sekä julisteita. Lisäksi
Tampereen yhdistyksen puheenjohtajalle
lahjoitettiin Bergamon kiviyhdistyksen logolla
brodeerattu pikeepaita. Kahvipöydässä puheen-
johtaja Marco Sturla esittelee heidän yhdistyk-
sensä julistetta. Kuva: Liisa Hertell

Virtain “valinnasta” Ohtolan pallokiveä

Ohtolan pallokiveä löysivät kaikki retkellä olleet, tosin maasto oli hieman vaikeakulkuista, mäkistä ja rotkanteista. Kuvat Mike King

Tampereen Kivikerhon järjestä-
män kiviretken teemana hela-
torstaina 29.5. oli Virtain “va-
linta”. Retki tehtiin kimppakyy-
deiin ja siihen osallistui 30 ki-
viharrastajaa.

Retken pääkohde oli Ohto-
lan pallokivipaikka, josta löytyi-
kin mukavasti pallokivinäyttei-
tä. Lisäksi kävimme läheisillä
hiekkakuopilla. Sieltä tarttui
mukaan mm. jaspista, epidoot-

tia, myloniittia ja breksioita. Ai-
nakin yksi hannuhanhi löysi
myös ametistia. Pieni sade hiek-
kakuopilla kasteli kivet sopivas-
ti ja avitti löytöjen tekemistä.

Suuret kiitokset Satu Hieta-

lalle, jolta saimme hyvät ohjeet
ja kuvaukset näistä retkikohteis-
ta. Mielenkiintoinen oli myös
Heikki Hirvaksen ja Pekka
Huhdan 1980-luvun maaperä-
tutkimus Ohtolan alueesta.
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Järjestämme esitelmällisiä
kivi-iltoja kerran kuukaudes-
sa perjantaina Tampereen Tai-
valtajat ry:n kokoustiloissa,
Kortelahdenk. 10–12, Tam-
pere. Tilaisuudet alkavat klo
18.15 ja ovat avoimia kaikille
kiinnostuneille.

22.8. Italian kivimatkakuu-
lumiset, retki järjes-
tettiin toukokuussa:
Bergamo-Firenze-Ra-
venna-Apuan Alpit,
Monte Corchia.

19.9. Kesän kivilöytöjen
tunnistamista

10.10. aihe ilmoitetaan myö-
hemmin

14.11. Syysvuosikokous

12.12. perinteinen pikku-
joulu

Kivi-illat syksyllä

24.-26.10.  retki Pietariin, jos-
sa tutustumme mm. Fabergé-
munien kokoelmaan Shuvalo-
vin palatsissa, aarrekammioon
Eremitaasissa, Verikirkkoon ja
sen vieressä olevaan kivimuse-
oon sekä Pietari Paavalin lin-
noitukseen. Retken ohjelma
hintoineen ja ilmoittautumis-
ohjeineen on lähetetty jäsenil-
le sähköpostitse ja kirjeitse
niille joilla sähköpostia ei ole.

Tälle kesälle aiottua retkeä
Kuolan niemimaalle ei ehdit-
ty järjestää, joten se siirtyy tu-
levaisuuteen.

HUOM!
Vuoden 2015 kiviretki on
suunnitteilla järjestettäväksi
Skotlantiin, ajankohta olisi
elo-syyskuu.

Tulevia retkiä

Tampereen
Kivikerhon
tulevaa
toimintaa

Kiviretkeltä voi löytää myös kukkia valokuvaa-
van hengenheimolaisen. Anna-Maija Rae kohtasi
omansa toukokuussa 2004 Krimin-retkellämme,
jolla Martti Mäkelä Helsingistä oli ensikertalai-
sena mukana. Heti ensimmäisenä retkipäivänä
heidät tavattiin niityllä pyllistelemässä kameroi-
neen kukkia kuvaamassa. Pari vihittiin Krimin-
matkan 10-vuotismuistopäivänä 17.5.2014
Sääksmäen kirkossa.

Martti toimii yhdistyksemme sihteerikkönä ja
Anna-Maija varapuheenjohtajana.
Kuva: Liisa Hertell

Tampereen Kivikerhon esittelyteltta Konepäivä-tapahtumassa
lauantaina 7.6. Haverin kaivosmuseomäellä. Kuva: Liisa Hertell

Kesäkuussa Viljakkalan Haverissa
Tampereen Kivikerho osallistui
Viljakkalan Haverissa järjestet-
tyyn Konepäivä-tapahtumaan
lauantaina 7.6. Esittelyteltta
“pidettiin pystyssä” kymmenen
talkoolaisen voimin.  Meillä oli
mukana myös kivenhiontakone
siltä varalta, että hiontakokeilu
joitakin kävijöitä kiinnostaisi.

Olimme valmistaneet myös
15 erilaisen näytteen tunnistus-
tehtävän, jonka visaiset kivet
monia kovasti askarruttivatkin.
Toki myös annoimme sopivasti
tunnistusvihjeitä, ettei tehtävä
mennyt suorittajille vallan “ki-
ville”. Vähintään puolet kivistä
tunnistaneille jaoimme kiitok-
seksi osallistumisesta GTK:n
retkeilijän kivioppaan.

Kiviharrastajia kiinnostavin
tapahtuma oli järvimalmin su-
latus raudaksi. Päämestarina toi-
mi Häijään seppä Hannu Anti-
la, hänen oli myös tarkoitus päi-
vän päätteeksi takoa saadusta
raudasta jotain. Harmi vain, että
rauta ei ehtinyt sulaa taottavak-
si tapahtumapäivän aikana.

Raudan tekeminen on vaikea
prosessi. Siitä lisää ehkä seuraa-
vassa Mineraliassa.

Konepäivässä vieraili 1200
henkilöä, suurin osa oli tullut
moottoriseminaariin tai veteraa-
nitraktoreita haikailemaan. Ta-
pahtuman pääjärjestäjä oli Ha-
veri ry.

Kiventunnistustehtävän kiviä sai koskea, käännellä, haistaa ja vaikka
maistaakin. Kuva: Liisa Hertell

Tampereen Kivikerho onnittelee!
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