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Lisiä Suomen kiikkuvien lohkareiden luetteloon
AIMO KEJONEN

Kiikkuvat lohkareet ovat luonnon erikoiseen ta-
sapainoasemaan asettamia pultereita, joita ih-
minen voi keinutella käsivoimin, siirtämällä pai-
noaan rytmillisesti kiven puolelta toiselle tai kan-
gella vääntäen. Kiikkuvalle lohkareelle on omi-
naista, että se palaa kiikutuksen loputtua alku-
peräiseen asentoonsa. Kiikkuva lohkare ei liioin 
ole mikä tahansa kulkijan painon alla kiikkuva 
louhikon pikkulohkare, vaan useiden kuutiomet-
rien kokoinen, suhteellisen pitkän aikaa tasapai-
noasemassaan pysynyt ja paikallisena nähtävyy-
tenä tunnettu.

Aiemmassa kiikkuvia lohkareita käsitelleessä 
tutkimuksessani (Kejonen 2001) kuvasin 15 kiik-
kuvaa tai sellaiseksi väitettyä lohkaretta, joista 13 
olin tarkastanut maastokäynnillä. Tutkimuksen jul-
kaisemisen jälkeen olen saanut uusia tietoja kiik-
kuvista lohkareista. Koska asialla on luonnontie-
teellistä, paikallishistoriallista ja matkailullista 
merkitystä, esittelen tässä minulle ilmoitetut uu-
det kiikkuvat lohkareet.

Heiluvakivi, Valkeala

Valkealassa, lähellä Luumäen rajaa oleva Heilu-
vakivi (Karttalehti: 3131 06 Kannuskoski; Koor-
dinaatit: x=6764,36, y=3510,50) on maantien var-
rella, pienen silokallion päällä oleva, hyvin pyö-
ristynyt rapakivilohkare. Sen pituus on 4,2 m, le-
veys 2,5−3 m ja korkeus 1,5−2,1 m. Lohkaretta 
voi kiikuttaa melko pienellä voimalla. Enimmil-
lään se kiikkuu noin 30 cm verran. Lohkare on 
paikallinen nähtävyys. Se on rauhoitettu luonnon-
suojelulain nojalla.

Liikkuvakivi, Saarijärvi

Hoikankylän koillispuolella oleva Liikkuvaki-
vi (2243 09 Pajupuro; x=6943,79, y=2569,04) on 
keskellä tiheää metsää, pienellä silokalliolla sei-
sova, kulmiltaan pyöristynyt kiillegneissilohkare. 
Sen sivujen pituudet ovat 4,2 m x 3,7 m x 2,7 m x 
3,1 m ja korkeus noin 2,5 m. Lohkare koskettaa al-
laan olevaa kalliota 10 cm x 20 cm kokoiselta alal-
ta. Kivi kiikkuu parhaiten kahteen toisiinsa näh-
den vinossa kulmassa olevaan suuntaan. Kiikku-
mismäärä on 5−10 cm. Lohkareen alla olevassa si-
lokalliossa olevien uurteiden suunta on 350o. Loh-
kareen alle tietäjät ja noidat veivät aikoinaan uhre-

ja ja taikapusseja parantaakseen sairaita ja saadak-
seen lapsi-, naima-, karja- ja metsästysonnea.

Heiluvakivi, Keuruu

Keuruun Pihlajaveden kylässä oleva Heiluvaki-
vi (2241 07 Liesjärvi; x=6920,46, y=2523,18) on 
noin 5 m pitkä ja leveä ja 4 m korkea, pyöristy-
nyt graniittilohkare. Se seisoo pienen silokallio-
kynnään päällä. Lohkare ja alla oleva kallio ovat 
samanlaista graniittia. Lohkare kiikkuu enimmil-
lään noin 10 cm verran. Lohkareen erikoisuus on 
sen lumipeitteen säätelemät kesä- ja talviasento. 
Lohkareen reunalla olevaan painaumaan keräyty-
vän lumen ja jään vaikutuksesta kivi on talvella 
kallistunut painavan lumilastin suuntaan ja kesäi-
sin lumikuorman sulettua kivi kääntyy pystyyn. 
Lohkareen talvi- ja kesäasentojen välinen kallis-
tuma on 25−30 cm. Lohkareeseen ei liity kansan-
tarinoita. Siitä ollaan kehittämässä pienimuotois-
ta turistinähtävyyttä.

Kalkatuskivi, Heinävesi

Kalkatuskivi (4221 05 Karvio; x=6932,84, 
y=4434,41) on Heinävedellä Lepikkomäen Pirun-
pesän suonigneissikallion louhikkoa, luolia ja too-
rin käsittävään muodostumaan kuuluva laakamai-
nen lohkare. Se on 1,7 m pitkä, 1,2 m leveä ja 0,8 
m paksu. Pirunpesä oli muinainen pirun asuinpaik-
ka ja tietäjien pyhäkkö ja nykyään tunnettu kettu-
jen pesä- ja pyyntipaikka. Kalkatuskivi on yksi 
pakkasrapautumisen synnyttämän louhikon loh-
kareista. Se on pisimmän luolan alemman suuau-
kon edustalla. Metsästäjät lukitsevat sen liikku-
mattomaksi pienemmän, Kalkatuskiven alle sijoi-
tettavan lukituskiven avulla. Metsästystilanteis-
sa, lukituskiven poistamisen jälkeen Kalkatuski-
vi kiikkuu 15−20 cm. Kiikutettaessa syntyy jyri-
sevä ääni, joka ajaa ketut pois louhikosta. Luolis-
sa kerrottiin asuvan piruja ja kummittelevan, joten 
sitä pelättiin laajalti. Todennäköisesti Kalkatuski-
ven äänellä on oma merkityksensä kummitustari-
noiden synnyssä. 

Kiikkukivi, Lieksa

Kelvän kylässä oleva Kiikkukivi (4331 02 Kel-
vä; x=6996,56, y=4503,88) on 4,5 m pitkä, 3 m 
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leveä ja 3−4 m korkea graniittigneissilohkare. Se
tasapainoilee graniittigneissiä olevalla silokalliol-
la, puolittain runsaan metrin korkuisen jyrkän-
teen reunan yli kurottuen. Jyrkänne ja Kiikku-
kivi muodostavat yhdessä pienen lipan (1,5 m x 
4,5 m x 1 m). Lohkare tasapainoilee 120 cm pit-
kän ja 1−2 cm leveän, alapinnallaan 30−40 cm 
päässä pikkujyrkänteen reunasta olevan ulkone-
man varassa. Lohkareen molemmista päistä on 
irronnut laattamainen osa, joiden koko on 2 m 
x 2 m x 0,8−1,3 m. Toinen lohkareista muodos-
taa Kiikkukiven alla olevan lipan eteen eräänlai-
sen etuseinän. Toisesta irronneesta lohkareesta 
on muodostunut Kiikkukiven viereen kivipöytä 
tai alttari, jossa iso laakalohkare (2 m x 2 m x 
0,8−1 m) on neljän pienemmän lohkareen päällä. 
Kiikkukivi kiikkuu noin 5 cm verran allaan ole-
vaan jyrkänteeseen nähden poikittaisessa suun-
nassa. Kiikkumista rajoittaa lohkareen osumi-
nen jyrkänteen reunaan. Lohkare on aiemmin ol-
lut paikallisen tietäjän parannuspaikka, marja-
miesten sateenpitopaikka ja kylän poikien leik-
kipaikka.

Jyskynkivi, Pielavesi

Jyskynkivi (3313 08 Utrianlahti; x=6996,30, 
y=3484,20) on Paljakanmäen Kettuluolien louhik-
koalueella oleva, 2,3 m pitkä, 1,3−1,7 m leveä ja 
1,5 m paksu, hieman laattamainen porfyyrigraniit-
tilohkare. Jyskynkivi on pakkasrapautumisen syn-
nyttämässä louhikossa parin hieman pienemmän 
lohkareen päällä. Kivi ei normaalisti kiiku, mutta 
metsästystilanteessa yksi mies saa sen kiikkumaan 
painamalla sitä alaspäin toisesta päästä, jolloin ki-
ven toinen pää nousee 10−15 cm. Palautuessaan al-
kuperäiseen asemaansa lohkare iskee melkoisella 
jysäyksellä allaan oleviin pienempiin lohkareisiin. 
Lohkaretta kiikutettaessa syntyy konevasaran taon-
taa muistuttava jyskytys, joka vapisuttaa koko lou-
hikkoa. Kiven käyttö kettujahdissa keksittiin sattu-
malta joitakin vuosia ennen Kansalaissotaa.

Kiikkuvien lohkareiden synty

Kiikkuvia lohkareita kutsutaan englanninkielisis-
sä maissa termeillä rocking stone, balanced rock

Kuva 1. Valkealan Heiluvakivi.
Fig. 1. Heiluvakivi (= Rocking boulder) at Valkeala.
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tai balanced stone, logging rock tai logging stone,
logan stone, cheesewring jne. (Fairbridge 1968, 
Twidale et al. 2005). Ne ovat pintalohkareiden 
(perched boulders tai perched blocks) erikoisryh-
mä. Jäätiköityneillä alueilla kuten Suomessa ylei-
simpiä pintalohkareita ovat mannerjäätikön ja jää-
vuorten kuljettamat siirtolohkareet (glacial errat-
ics). Toinen yleinen pintalohkareiden ryhmä ovat 
lohkarepitoisten kerrostumien jäätikkö- tai joki-
eroosion tai epätasaisen rapautumisen ja eroosion 
tuottamat lohkareet (differentially weathered errat-
ics). Ne ovat alkuaan olleet hautautuneina moree-
niin, jokikerrostumiin tai rapakallioon ja ovat ir-
rallisia eroosiojäänteitä. Kolmas pintalohkareiden 
ryhmä ovat maanvyörylohkareet (landslip boul-
ders), jotka maanvyöry tai vuorenvyöry on kasan-
nut päällekkäin. Osa pintalohkareista kuuluu ek-
soottisten lohkareiden (exotic boulders) ryhmään. 
Ne ovat kulkeutuneet nykyiseen asemaansa mm. 
tektonisten ylityöntöjen, vulkaanisen toiminnan ja 
muiden epätavallisten prosessien kuljettamia. Ne 
ovat saattaneet paljastua myöhemmän rapautumi-
sen ja eroosion toimesta. 

Kansainvälisesti tunnetuin kiikkuvien lohka-
reiden ryhmä ovat raonmyötäisen rapautumisen 
ja eroosion synnyttämät toorilohkareet (tor boul-
ders). Ne kuuluvat epätasaisen rapautumisen ja 
eroosion synnyttämiin lohkareisiin (differential-
ly weathered erratics). Niitä esiintyy kaikkialla, 
missä on tapahtunut rakomyötäistä syvärapautu-
mista, ja paikoin alueilla, joissa esiintyy kallioi-
den rakomyötäistä hydrotermistä rapautumista ja 
sen jälkeistä eroosiota.

Tässä tutkimuksessa kuvatuista kuudesta kivestä 
neljä on siirtolohkareita, jotka jäätikkö tai muinai-
sen Itämeren jäävuoret kuljettivat nykyisille pai-
koilleen. Kalkatuskivi ja Jyskynkivi ovat pakkas-
rapautumisen synnyttämiä. Ne kuuluvat siten epä-
tasaisen rapautumisen ja eroosion tuottamien kiik-
kuvien lohkareiden ryhmään. 

Summary: MORE ROCKING BOULDERS IN FINLAND

Six new rocking boulders have been described in this 
paper. Four of them are typical, 3−5 m long, 2−5 m 
broad and 2−4 m high glacial erratics. The other two 
boulders are smaller, 1.2−2 m long and broad and 
0.8−1.3 m thick. They are in the boulder concentra-
tions caused by the frost weathering. The total num-
ber of the known rocking boulders in Finland is nowa-
days some over 20. Many of them are local sights. The 
sound effect of the Kalkatuskivi (= Clanking Boulder) 
at Heinävesi and the Jyskynkivi (= Booming Boulder) 
at Pielavesi have been used in fox hunting.
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