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Kivitaide ja taide kivistä
ämän lehden kannessa on kuva Hvit-
träskin kalliomaalauksesta, joka on
vanhinta esisuomalaista taidetta. Se on

aiheeltaan ainutlaatuinen Suomen alueella, vaik-
ka vastaavanlaisia verkkokuvioita tunnetaankin
muualta Pohjoismaista ja Euroopasta. Kallio-
maalaukset ja kalliotaide yleisesti on taiteenlaji,
joka on lähinnä tieteenalaamme. Geologit ovat
tutkineet arkeologien kanssa kalliomaalausten
kemiaa, mineralogiaa ja säilymisen mekanisme-
ja.

Myös mediassa tuodaan ajoittain esille ki-
viä tai kivimuodostumia, joiden arvellaan ole-
van ihmisen tekemiä, ja jälleen on tarve ammat-
titaidolle. Viimeisin tapaus lie Lappeenrannan
ja Imatran kalliokuviot, joita Ylen uutisissa (YLE
7.6.2019) ensin ihmeteltiin ja arveltiin ihmisen
tekemiksi, mutta pian geologi Satu Hietala (YLE
13.6.2019) antoi asialle luonnollisen selityksen.
Vastaavanlainen kivitaiteeseen ja geologiaan liit-
tyvä tapaus sattui aivan geologinurani alussa.
Silloinen kivimuseon yli-intendentti Martti Leh-
tinen antoi Helsingin Sanomissa (HS 13.11.
2000) lausunnon juonesta Mäntsälän kalliois-
sa. Juonen oli tulkittu muistuttavan arabiankie-
listä kirjoitusta ja julistavan profeetta Muham-
medin nimeä. Lehtinen jätti huolellisesti teke-
mättä tulkintoja itse tekstistä, mutta tokaisi
omaan letkeään tyyliinsä: ”Ja ihminen näkee
mielellään tuttuja hahmoja luonnon muovaamis-
sa muodoissa.”

Tässä lehdessä puidaan kahdelta eri näkö-
kulmalta taiteen ja tieteen risteyskohtia. Aku
Heinosen syväluotaava näkemys Italo Calvinon
teoksiin ja niiden tieteellisiin risteyskohtiin on
itsessään taideteos, ja olen iloinen saadessani
tuoda sen luettavaksenne. Samalla se toimi in-
noittajana omalle retkelleni taiteen maailmaan.

Kultakauden taiteilijoiden taulujen tutkiminen
oman asiantuntemuksen näkökulmasta oli hen-
kilökohtaisesti virkistävää, ja toivon löytäneeni
myös jotakin Geologin lukijoita viihdyttävää.
Ainakin vahvistin omaa mielikuvaani kultakau-
den taiteilijoiden ihastumisesta luonnon kauneu-
teen. Ehkä he näkivät siinä ”tuttuja hahmoja”,
ja halusivat tuoda sen esiin, samalla kun valoi-
vat kansallisen projektin perustuksia. Eikä luon-
non ihmeisiin tutustuminen rajautunut suin-
kaan kuvataiteeseen: kannessa olevan Hvitträs-
kin kalliomaalauksen löysi Jean Sibelius hiihto-
retkellään.
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