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H
iljakkoin ilmestynyt kokooma-
teos Precambrian Geology of
Finland – a Key to the Evolution
of the Fennoscandian Shield

antaa syvällisen ja tieteellisesti hyvin perustel-
lun käsityksen kallioperämme rakenteesta, syn-
nystä ja kehityksestä. Siitä huolimatta, että kir-
joittajat ovat tämän päivän tietämyksen hui-
pulla olevia kallioperägeologeja, perustuu teok-
sen kuvaama kokonaisuus yli vuosisadan kes-
täneeseen monipuoliseen tutkimustyöhön.
Tätä tutkimusta on toteutettu sekä yliopistois-
sa että erityisesti Geologian tutkimuskeskuk-
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– geologi, humanisti ja totuudenetsijä

sessa, joka on keskeiseti vastannut kallioperäm-
me kartoituksesta ja tutkimuksesta.

Geologian tutkimuskeskuksen, alun perin
Geologiseksi Komissioksi nimetyn viraston
tehtäväksi annettiin syntyvaiheessa vuonna
1886 maan geologinen kartoitus. Samaan ai-
kaan perustettiin myös Helsingin Aleksante-
rin yliopistoon geologian laitos, ja nämä mo-
lemmat instituutit kehittyivät rinnakkain ja
hyvässä yhteistoiminnassa. Oli onnekas sattu-
ma, että molemmille laitoksille saatiin 1890-
luvun alkupuolella innokkaat, nuoret ja työl-
leen täysin antautuvat johtajat: Wilhelm
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Hietalahden satama Helsingissä. Kuva: J.J. Sederholm, 1890. GTK tietokannat / Vanhatkuvat nro 583.

Ramasay yliopistoon ja J.J. Sederholm Geo-
logisen Komission johtajaksi.

Ramsay ja Sederholm olivat ikätovereita,
jotka molemmat aloittivat opiskelunsa Helsin-
gissä, mutta jatkoivat varsinaista geologian
opiskeluaan Tukholmassa professori W.C.
Bröggerin johdolla. Sederholm suoritti 1885
kandidaatin tutkinnon ja siirtyi sen jälkeen
opiskelemaan Heidelbergissä kuuluisan petro-
login Harry Rosenbuschin johdolla. Professo-
ri Rosenbusch oli alun perin Henry Sorbyn
kehittämän mikroskooppisen petrografian
uranuurtaja ja johtava tutkija, ja hän pereh-
dytti suuren joukon oppilaita tähän petrolo-
gian keskeiseen tutkimusmenetelmään; näiden
joukossa mm. Sederholm ja Ramsay.

Sederholm nimitettiin 30-vuotiaana Geo-
logisen Komission johtajaksi, ja hän toimi teh-
tävässä yli 40 vuoden ajan. Hän aloitti miltei
tyhjästä, mutta jätti jälkeensä Komission, joka

oli tutkimustensa ansiosta maailmankuulu ja
jolla oli selvät suuntaviivat ja tavoitteet toimin-
nalleen. Komissiolla oli Sederholmin jälkeen
myös takanaan merkittävät saavutukset Suo-
men geologisessa kartoituksessa 1:400 000
mittakaavassa sekä kahden merkittävän mal-
miesiintymän, Outokummun ja Petsamon
löytymiseen johtaneet tutkimukset.

Toisaalta myös Sederholmin henkilökoh-
tainen tutkimusprofiili oli tuottanut niin mer-
kittäviä kansainvälisiä tuloksia, että niitä vielä
tänä päivänä pidetään ajankohtaisina, ja hä-
nen tieteellisiä havaintojaan kerrattiin mm.
viime elokuussa pidetyn 33. Kansainvälisen
Geologikongressin jälkeen järjestetyllä Seder-
holmin muistoekskursiolla eteläisessä Suomes-
sa.

Barbro Scheininin ja Kalevi Korsmanin
kirjoittama J.J. Sederholmin elämäkerta (Barb-
ro Scheinin och Kalevi Korsman: Jakob Jo-
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hannes Sederholm – Geolog humanist och
sanningssökare, 2007) kuvaa tämän epätaval-
lisen persoonallisuuden elämänkaarta ja usko-
mattoman laajalle ulottunutta vaikutusta sekä
geologisen tutkimuksemme kehittäjänä että
myös tiedemiehenä, jonka mielenkiinto ulot-
tui hyvin laajalle sekä geologian kentällä että
myös yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Ruot-
sinkielinen elämäkertateos on julkaistu ulko-
asultaan turhan vaatimattomana vihkosena
Finska Vetenskaps-Societetin julkaisusarjassa
”Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och
Folk 170”.

Teoksen kirjoittajista lääketieteen ja kirur-
gian tohtori Barbro Scheinin on J.J. Sederhol-
min pojantytär ja professori Kalevi Korsman
GTK:n kallioperäosaston eläkkeellä oleva joh-
taja. Barbro Scheinin on tuonut teokseen
Sederholmin elämäntaipaleen yksityiskohtien
lisäksi myös säilyneen tavattoman laajan kir-
jeenvaihdon, jota Sederholm elämänsä aikana
kävi sekä perheensä kanssa että myös lukuis-
ten ystävien kesken ympäri maailmaa.

Elämänkerran kirjoittajat tuovat oivallisel-
la tavalla esille tiedemiehen, joka alusta alka-
en pani Geologisen Komission kartoituksessa
ja tutkimuksessa tieteellisen, kallioperän ke-
hitykseen liittyvän näkökohdan tärkeimmäk-
si tavoitteeksi ja toteutti periaatetta myös hen-
kilökohtaisessa tutkimuksessaan ja kenttätyös-
sä, jota hän teki esimerkillisellä tavalla koko
elämänsä ajan. Nyt julkaistun kirjeenvaihdon
kautta hahmottuu kuitenkin myös ihminen,
joka täydellisesti eli omalle työlleen ja oikeiksi
katsomilleen tavoitteille.

Sederholm oli paitsi näköalapaikalla myös
ratkaisujen tekijänä kansakuntamme histori-
an vaikeina ja ratkaisevina kehitysvuosina, ja
hänen kokemuksensa ja humanistinen elämän-
asenteensa johti Kansainliiton neuvonantajaksi
mm. Albanian itsenäistymispyrkimyksissä
1920-luvulla. Viime vuosien tapahtumat Bal-
kanin niemimaalla ovat omalla karulla taval-

laan tuoneet tämän alueen pitkään jatkuneet
ongelmat uudelleen esille, ja siinä yhteydessä
Sederholmin varhainen työskentely Albanian
historian, yhteiskuntarakenteen ja kulttuurin
parissa on saanut uutta syvyyttä. Sederholm
myös osallistui aktiivisena asiantuntijana Ah-
venanmaan kysymykseen, joka ratkesi Kan-
sainliiton 1921 tekemällä päätöksellä Ahve-
nanmaan kuulumisesta Suomeen ja eduskun-
nan antamaan laajaan itsehallintoon.

On hämmästyttävää, miten moniin ongel-
miin Sederholmin mielenkiinto kohdistui.
Hän kirjoitti syvällisten geologisten tutkimus-
ten lisäksi täysipainoista tekstiä yhtä hyvin työn
suunnittelusta ja järkeistämisestä (Om den
amerikanska effektivitetsrörelsen, med särskilt
hänsyn till den s.k. Scientific Management,
1914; Arbetets vetenskap, 1915) kuin mui-
naisaikojen eläimistöstä, pohjavesikysymyksis-
tä tai ihmisen vaikutuksesta luonnontalouteen
(Människans ingrepp i naturens hushållning
1910). Hänen Kansainliitolle laatimansa muis-
tiot sekä Albanian että Ahvenanmaan kysy-
myksistä ovat yhä ollet nykyisten ongelmien
ratkaisijoille arvokasta taustatietoa.

Sederhlm oli monen tieteellisen seuran
kunniajäsen tai kirjeenvaihtaja.The Geologi-
cal Society of America antoi hänelle Penrose-
mitalin ja the Geological Society of London
Murchinson-mitalin, jotka molemmat ovat
korkeimpia geologian alan kunnianosoituksia.
Lisäksi hän oli kahden Pohjois-Amerikan in-
tiaaniheimon kunniajäsen.

Sederholmin tutkimusten säilyminen kan-
sainvälisen geologian huipulla vuosisadan ajan
perustuu ainakin osittain siihen, että hän teki
kenttätutkimuksensa pieteettisen tarkasti, ra-
portoi yksityiskohtaisesti havaintonsa ja hänen
johtopäätöksensä perustuivat laajaan havain-
toaineistoon. Teoriat tulevat ja menevät, tar-
kat havainnot ja kirjatut tosiasiat säilyttävät
arvonsa. Tiede ja tieto kasvaa ajan kuluessa;
vanha tieto muodostaa pohjan, jolle uusi ja
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nykyaikainen tietämys rakentuu kerros kerrok-
selta. Tältä osin voin hyvällä sydämellä yhtyä
kirjoittajien lausumaan, joka vapaasti suomen-
nettuna kuuluu: Yhäti on liian tavallista, että
vähätellään tai unohdetaan edeltäjät, jotka loi-
vat pohjan ja perustan tämän päivän tietämyk-
sellemme. Kaikki eivät ole ihmisinä niin kyp-
siä, että voisivat Isaak Newtonin tavoin sanoa:
”Se, että näen kauas johtuu siitä, että seison
jättiläisen hartioilla.”

Scheininin ja Korsmanin Sederholmin elä-
mäkerta on arvoteos, jonka soisi kuuluvan jo-
kaisen nuoren ja varttuneenkin geologin lu-
kuelämyksiin. Kirjan saa hankittua Tiedekir-
jasta, Kirkkokatu 6, Helsinki, hintaan 15 eu-
roa. Valitettavasti kirjan painoasu on vaatima-
ton, ja erityisesti kirjeiden monessa suhteessa
herkullinen ja opettavainen teksti on painettu

niin pienellä kirjasimella, että niiden lukemi-
nen oli ainakin minulle heikkonäköiselle vai-
valloista.

Sederholm oli todella niin merkitykselli-
nen vaikuttaja sekä Suomen geologisen tutki-
muksen historiassa että myös kulttuurihenki-
lönä, että toivoisin tästä kirjasta saatavan näyt-
tävään asuun painettavan suomennoksen, joka
olisi helposti myös suuren yleisön saavutetta-
vaissa. Sillä kohotettaisiin geologisen tutki-
muksen ja geologien profiilia. Tässä olisi sopi-
va tehtävä 125-vuotisjuhliin valmistautuvalle
Suomen Geologiselle Seuralle sekä myös Geo-
logian tutkimuskeskukselle!
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