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Kaalin kraatteri Saarenmaalla on tunnetuin

Viron meteoriittikraattereista. Kaalin kraatte-

rikentässä on Kaalin lisäksi yhdeksän pienem-

pää kraatteria. Viron entinen presidentti

Lennart Meri on löytänyt Kaalin meteoriitti-

iskuun liittyvää kirjallista viitteistöä eri

lähteistä. Eräs niistä on kansalliseepoksemme

Kalevala. Sen 47. runo kertoo tulikipunan

putoamisesta ”läpi taivahan yheksän” (Heinsa-

lu et al. 2002).

M
eren havainto on ansiokas.
Kalevalaa on kuitenkin pidet-
tävä viime kädessä Elias Lönn-
rotin sommitelmana. Hän on

valinnut alkuperäisten kansanrunojen eri toi-
sinnoista ja aiheiltaan ”jopa kokonaan toisista
runoista” säkeitä ja säesarjoja, kuten kansan-
runouden tutkija Jouko Hautala (1910–1983)
on todennut v. 1954 keskeisessä teoksessaan
”Suomalainen kansanrunouden tutkimus”.

Lähes jokaisella Kalevalan säkeellä on toki
vastineensa kansanrunoudessa, mutta niiden
lainailu ja sommittelu on tapahtunut varsin

vapaasti. Lönnrot oli tavallaan viimeinen suu-
ri runonlaulaja, mutta laadultaan oppinut
”kaunokirjailija”.

”Tuli vetenä vieri”

Alkuperäisen muinaisrunon ilmaisu on sääs-
teliäisyydessään iskevä. Useista kansanrunojen
toisinnoista tehty kertosäkeiden runsas kasaa-
minen johti Lönnrotilla tyylilliseen laveuteen
(Hautala 1954). Hän kehitteli taivosesta pu-
donneen ja sinervän siian nielemän tulisoro-
sen teemaa vielä Kalevalan kahdeksasviidettä
runossa. Siinä tuli karkasi katajikolle, ”poltti
puolen Pohjan maata”, kuten useissa alkupe-
räisissäkin toisinnoissa.

Lukuisissa Raja- ja Pohjois-Karjalan toi-
sinnoissa (lähde: Suomen kansan vanhat ru-
not VII, SKS 1931) tulta iski ilman Ukko,
väläytti Väinämöinen. Joissakin toisinnoissa
Väinämöisen osuus kiistetään. Nurmeksessa
muistiin pantu kansanruno toteaa, että ”Tuli
on tehty taivosessa, Tehty taivosten navoilla,
Otavitten olkapäillä”. Kontiolahtelaisessa
toisinnossa tulta isketään ”tähtitarhojen tasal-
la”.

Tulen kipuna kuitenkin kirposi ”ylähältä
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taivosesta” veteen niin, että ”meri tuprahtu
tuleen”. Tällöin ”Vuoret notku, pilivet vapisi,
Taivahat kaikki tärisi… Muuttu hongat kal-
lellensak, Tuon tulen raukan seutuvilla…”.
Kuvaus vastaa varsin hyvin nykyihmisen ha-
vaintoja (Oja 1978) maahan syöksyvästä me-
teoriitista.

Tulikipuna putosi keskelle Alohen merta,
Veneen järveen tai Alven järveen, joka ”Ärjy
päälle parrastensa ”yhtenä kesäisenä yönä,
kuten ilomantsilainen Tulen synty -runo ker-
too. Kenttijärvellä aallot kuohuivat kuusten
tasalle (Hautala 1960).

Tuli aiheutti ihmisille palovammoja saa-
den ne ”visvana vuotamaan”. Niiden paranta-
miseen tarvittiin hyistä tyttiä, joka ”Hyistä
kelekkoo vetää”. Avuksi huudettiin myös me-
hiläistä, ilman lintua, tuomaan mettä palaneille
paikoille. Tuli ”Polti soita, polti maita. Paljon
soita, paljon maita... (Impilahti) ja ilmeisesti
myös Piilan suon Kaalista luoteeseen (Hein-
salu et al. 2002).

Mereen tai järveen pudonneen tulenkipu-
nan nieli hauki tai jokin muu kala. Nielijä jou-
tui tulen tuskiin ja lopulta toisen kalan niele-
mäksi. Lohi on yleensä nielijänä viimeinen.
Lohi pyydetään erinäisten vaiheiden jälkeen.
Tulonen saadaan, kun lohi ja niellyksi joutu-
neet kalat halkaistaan.

Syntyloitsun tehtävä

Tulen lukuja ja syntysanoja on käytetty paran-
nettaessa tulen synnyttämiä vammoja. Synty-
loitsu kertoo, miten se, johon halutaan vai-
kuttaa, on saanut alkunsa. Silloin se saadaan
hallintaan. Voide, esim. kerma, on ilman loit-
sua kuitenkin tehoton.

Pahan aikaansaaja saatetaan syntyloitsulla
tunnetuksi ja usein vielä vähäpätöiseksi. Tämä
tulee hyvin esiin Raudan synnyssä. Siinä to-
detaan, että rauta ei ollut suuri, ”kun sa mai-
tona makasit nuoren neitsyen nisissä...” tai

”kun sa suossa sotkettihin... (= suomalmi).
Tuleen suhtauduttiin kuitenkin selvästi

kunnioittavammin ehkä sen kosmikseksi koe-
tun alkuperän ja pyhyyden takia. Tosin muu-
tamissa suistamolaisissa toisinnoissa todetaan,
että tuli ei ollut silloin suuri, kun se makasi
”hauvin mahassa”, lepäsi ”siijan sisässä”.

Tulen synty runon pohjana on mitä ilmei-
simmin silminnäkijähavainto tai -havainnot
Kaalin meteoriitin iskeytymisestä maahan.
Ajallisesti siihen ei liene estettä, sillä törmäys
ajoittunee pronssikauden lopulle tai esirooma-
laiselle rautakaudelle. Tulen synnyn toisinnot
sisältävät keskeisiä meteoriitin maahansyök-
syyn liittyviä piirteitä suopaloja myöten. Kan-
tajuonen säilyminen risteytymisiltä ja muun-
tumisilta viittaa runon alkumuodon hallitse-
vuuteen.

Runon vaellushistoria, eri toisintojen synty
ja maantieteellinen levinneisyys koko muinais-
runojen esiintymisalueella olisi tutkimuksen
arvoinen asia.
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