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Kallio kanssalaulajana
Lammasjärven kalliomaalausten laulumaisema ja sen spektrianalyysi

Ulla Valovesi & Riitta Rainio

Taatsinkirkon alla ovat lappalaiset laulanhet seitarukouksiansa. Se kun kumisi, siksi siellä lauloivat.

(Paulaharju 1932, 50.)

Muusikko Sami Wirkkala löysi syksyllä 2016 Lammasjärvellä suppilautaillessaan Suomen ete-
läisimmät kalliomaalaukset Raaseporista. Hirviä esittävien, hienojen kalliomaalausten lisäksi 
maalauskalliolla on poikkeuksellinen äänimaisema: se toistaa herkästi jokaisen sen edessä 
tuotetun äänen ja vastaa varsinkin lauluun kauniisti kaikumalla. Saamelaisten kerrotaan joi-
kanneen seidoilla, koska ne kaikuivat.

Suomesta on tähän mennessä löydetty noin 140 maalauskalliota, joista suurin osa sijaitsee 
Järvi-Suomen jyrkissä, suoraan veteen putoavissa kallioissa. Maalauksia on tehty sormella, 
siveltimellä, hieromalla ja painamalla. Maalina on käytetty useimmiten ilmeisesti punamul-
taa, jonka sidosaineeksi on lisätty esimerkiksi rasvaa, verta ja/tai munaa (Kivikäs 1995, 22�23; 
Lahelma 2008, 18; mahdollisista orgaanisista aineista ks. Kailamäki 2022, 3�9). Yleisimmät 
kalliomaalaustemme aiheet ovat ihminen, hirvi ja vene (kuva 1), mutta maalauksista voi 

Kuva 1. Suomen kalliomaa-
lausten yleisimmät aiheet 
ihminen, hirvi ja vene 
Astuvansalmella.
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tunnistaa myös muita eläimiä, teriantropomor�sia hahmoja eli ihmisen ja eläimen yhdistel-
miä sekä abstrakteja kuvioita, kämmenpainamia ja hierontajälkiä.

Tutkimme tässä artikkelissa Raaseporissa Pohjassa sijaitsevien Lammasjärven kalliomaala-
usten äänimaisemaa sekä erityisesti laulumaisemaa eli laulun kaikumista maalauskalliosta. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen laulumaisema kalliomaalausten edustalle 
muodostuu ja poikkeaako se lähiympäristön eli ympäröivän lahden muista kalliorannoista. 
Koska Suomen maalauskallioiden lähin vertailukohta ovat saamelaiset seidat, joita ne muis-
tuttavat monin tavoin, vertaamme saamiamme tuloksia kirjallisiin lähteisiin saamelaisista 
seidoista, niiden äänimaisemasta ja äänen käytöstä seidoilla. ˜änimaiseman ja kirjallisten 
lähteiden vertailun perusteella arvioimme laulumaiseman merkitystä kalliojyrkänteen vali-
koitumiseen maalauspaikaksi sekä osaksi kalliomaalauksille paikantuvaa, moniaistisista 
toimintaa.

Aikaisemmin tekemämme akustiset testit ja impulssivastemittaukset Etelä-Suomesta Poh-
jois-Suomeen ulottuvalla alueella ovat johtaneet havaintoon, että lähes kaikilla kalliomaa-
lauspaikoilla on muusta ääniympäristöstä erottuva, poikkeuksellisen hyvä kaiku. Usein var-
sinkin laulun rikas ja tarkka kaiku vaikuttaa erottavan maalauskallioita muista, lähettyvillä 
olevista kallioista. Laulun kaikumista kalliomaalauksilla ei ole aikaisemmin systemaattisesti 
tutkittu.

Olemme valinneet Lammasjärven kalliomaalaukset tämän tutkimuksen kohteeksi useam-
masta syystä: 1) Maalaukset sijaitsevat edelleen lähes samalla korkeudella järven pinnasta 
kuin maalausten tekoaikana, jolloin myös niiden äänimaisema vastaa maalausten tekoaikaa. 
Korvin todistettava kaiku on yksi harvoja objektiivisesti todennettavissa olevia yhtäläisyyk-
siä maalausten tekijöiden ja meidän välillämme, ja jo senkin vuoksi tutkimisen arvoista. 
2) Lammasjärven maalaukset sijaitsevat Natura-alueella, eikä lahdessa ole sen enempää 
mökkejä kuin liikenteen melua, joten äänimaisemaa ja akustiikkaa voi tutkia ilman häiri-
öitä. 3) Maalaukset sijaitsevat Etelä-Suomessa, tiheän tieverkoston alueella, joten paikalle 
on suhteellisen helppo ja nopea päästä raskaammallakin äänityskalustolla, ja olemme voi-
neet testata äänimaisemaa useampaan kertaan eri olosuhteissa. 4) Lammasjärven kallio-
maalauksia ei ole aikaisemmin tutkittu. Lammasjärven maalauskallio vastaa topogra�altaan 
ja maaston yksityiskohdilta muita Suomen kalliomaalauksia, joten tutkimuksen tuloksilla on 
merkitystä myös yleisemmin maalauskallioiden vastaavia piirteitä arvioitaessa.

Tutkimuksemme on poikkitieteellinen, ja siinä yhdistyvät folkloristiikan, etnologian, uskon-
totieteen, akustiikan ja musiikkitieteen metodit. Tutkimuksen pohjana on kalliotaiteen 
havainnointi visuaalisena ja auditiivisena aistikokemuksena: visuaalisten aistihavaintojen 
tallentamiseen ja välittämiseen olemme käyttäneet valo- ja videokuvausta ja auditiivisten 
havaintojen tallentamiseen äänitystä. Havaintojen tallentamisen apuna olemme käyttäneet 
myös kenttäpäiväkirjoja. Olemme tämän jälkeen analysoineet kuvamateriaalia kuvankäsit-
telyohjelmilla ja tuottaneet äänitallenteista spektrianalyysikuvaajia, jotka tarjoavat korvin 
havaittaville ääni-ilmiöille vaihtoehtoisen, visuaalisen representaation ja tuovat esiin tark-
kaa, mitattavaa ja vertailtavaa tietoa. Tuloksia tukevat vakioitua herätesignaalia käyttäen 
tehdyt akustiset impulssivastemittaukset. Vertaamme näin saamiamme tuloksia kirjallisiin 
lähteisiin, ja arviomme niitä osana pyyntikulttuureille ominaista, paikasta lähtevää tiedon-
muodostusta. Metodologisesti yhdistämme tutkimuksessa kulttuurin sisäisistä rakenteista 
ja ajattelutavoista lähtevän lähestymistavan (emic) kulttuurin ulkopuolella muodostuneihin 
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aineistoihin ja akateemisiin, vertaileviin käytäntöihin (etic), joita tarkastelemme sekä tois-
tensa että paikkaan kiinnittyneiden havaintojen ja kokemusten ristivalossa.

˜änimaiseman testaus Lammasjärvellä sekä artikkelin viimeinen luku ovat yhdessä teke-
miämme, ja yhteinen pohdinta ja kommentointiprosessi kantavat läpi artikkelin. Kalliomaa-
lausten tulkintaa, saamelaista folklorea ja etnogra�aa, Lammasjärven maalausten kuvastoa 
ja visuaalista maisemaa sekä laulamista tutkimusmenetelmänä koskevat luvut (Kalliomaa-
lausten tulkintaa, Seidat maalauskallioiden vertailukohtana, Joikaaminen osana seitaperin-
nettä, Lammasjärvi kulttuurien rajamaastossa, Kalliomaalaukset osana maisemaa ja Maa-
lauskallio kanssalaulajana) ovat Ulla Valoveden käsialaa. Lammasjärven lauluäänityksiä ja 
impulssivastemittauksia käsittelevät luvut sekä spektrogrammit (Kenttä-äänitykset ja spekt-
rianalyysit, Lammasjärven laulu ja sen spektrianalyysi ja Lammasjärven kaiun spektrianalyysi 
ja tulokulma) ovat puolestaan Riitta Rainion käsialaa.

Kalliomaalausten tulkintaa

Suomen kalliomaalausten tulkinta on seurannut pääasiassa yleisiä eurooppalaisia kalliotai-
teen tulkintamalleja. Jean Sibeliuksen vuonna 1911 löytämästä ensimmäisestä kalliomaala-
uksesta lähtien kalliomaalaukset tulkittiin useita vuosikymmeniä �metsästysmagiaksi� (Euro-
paeus 1922, 61�67; Sarvas 1969, 5�33; Sarvas ja Taavitsainen 1976, 30�48; Taavitsainen 1978, 
179�195). Myöhemmin Suomen kalliomaalaukset on liitetty muun muassa totemismiin 
(Autio 2000, 182, 187�9), elämän uusintamiseen (Kivikäs 1995, 33; Kivikäs 2009, 48, 69�80), 
sekulaariin metsästyskuvastoon (Mantere 2015) sekä käytetty useita erilaisia tulkintamal-
leja yhdistettynä (Kivikäs 1995, 33; Kivikäs 2001, 146�160; Miettinen 1990, 38�39; Miettinen 
2000, 37�40; tulkintahistoriasta tarkemmin ks. Saavalainen 2001; Lahelma 2008, 45�48).

Kuva 2. Havainnointia Lammasjärvellä. Kuva: Julia Shpinitskaya
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Folkloristi Anna-Leena Siikala (1980; 1981, 89�94; Siikala ja HoppÆl 1992, 60�66) ja uskon-
totieteilijä Juha Pentikäinen (1994) ovat tulkinneet kalliomaalausten liittyvän �eläinseremo-
nialismiin�. Saamelaisalueilta löytyneiden kalliotaidekeskittymien myötä saamelaisen folklo-
ren ja etnogra�an merkitys kalliomaalausten tulkinnassa on kasvanut (Autio 2000, 174�201; 
Luho 1971; Nœæez 1994, 55�63, Nœæez 1995, 123�133; Pentikäinen 1994; Pentikäinen ja 
Miettinen 2006), ja arkeologi Antti Lahelma (2008) on väitöskirjassaan perustellut paikallisen 
shamanismin Suomen kalliotaidetta toistaiseksi parhaiten selittäväksi tulkintamalliksi. Viime 
vuosina tutkimukseen ovat tulleet mukaan kalliomaalausten sijoittuminen maisemaan (Tas-
kinen 2005; Lahelma 2010; Luukkonen 2021; pohjoismaissa ks. esim. Helskog 1999; Gjerde 
2010) ja äänimaiseman tutkimus (kansainvälisesti ks. esim. Díaz-Andreu ja García Benito 
2012, 3591�3599; Gar�nkel ja Waller 2012, 50; Mattioli ym. 2017, Rezniko� 2006, 79�80; Till 
ym. 2017, 12�25; Waller 2006, 31�40).

Suomen kalliomaalausten poikkeuksellisen äänimaiseman havaitsi ensimmäisenä ranskalai-
nen arkeoakustisen tutkimuksen pioneeri, professori IØgor Rezniko� (1995, 541�557) vierail-
lessaan Mikkelin Astuvansalmen sekä Kirkkonummen Juusjärven ja Vitträskin maalauksilla. 
Tämä avasi Suomen kalliotaidetutkimukseen uuden näkökulman. Rainio on työryhmänsä 
kanssa tehnyt akustisia impulssivastemittauksia noin 40 kalliomaalauspaikalla, ja Valovesi 
on dokumentoinut kalliomaalausten kaikua akustisilla perustesteillä (perkussiosoittimilla ja 
taputtamalla) sekä laulamalla kalliomaalausten kaiun kanssa noin 120 maalauskalliolla (kuva 
2). Tutkimustemme tulokset osoittavat, että maalauskalliot eroavat muista kalliojyrkänteistä 
poikkeuksellisen kaiun sekä erityisen, juuri kalliomaalauskohtaan paikantuvan äänimaise-
man osalta (Rainio ym. 2014; 2017a; 2017b; Shpinitskaya ja Rainio 2021; Valovesi 2020).

Seidat maalauskallioiden vertailukohtana

Nykyisillä saamelaisalueilla on useita Euroopan suurimpia kalliotaidekeskittymiä esimerkiksi 
Altassa Norjassa sekä Kuolan niemimaalla Venäjällä. Koska pohjoinen kalliotaide, johon Suo-
men kalliomaalaukset kuuluvat, on saamelaisalueilla jatkunut paikoin mesoliittiselta ajalta 
keskiaikaan saakka � jolloin alueilla on asunut vain saamelaisia � voi sen tutkimuksessa käyt-
tää paikallista folklorea ja suoraa historiallista analogiaa (Devlet ja Devlet 2005, 82; Gold-
hahn, Fuglestvedt ja Jones 2010, 7; Lahelma 2012, 18; Mulk ja Bayliss-Smith 2006, 36�37, 
50�51; Shumkin 2000, 225; Simonsen 2000, 47�48). Saamelaiset ovat asuneet myös Suomen 
kalliomaalausalueilla Etelä- Suomessa aina 1500-luvulle ja Savossa 1600-luvulle asti (Carpe-
lan 1994; Itkonen 1984a, 91�96; Lehtola 2008; Sarvas ja Väärä 1998, 123, 133; Vahtola 1999, 
109�116).

Lähimmän vertailukohdan Suomen kalliomaalauksille muodostavat saamelaiset seidat, 
joissa on todettu monia yhtäläisyyksiä kalliotaiteen kanssa: 1) Seidat muistuttavat maalaus-
kallioita muun muassa muodoltaan ja sijainniltaan: molemmat ovat muusta maisemasta 
poikkeavia kalliojyrkänteitä ja siirtolohkareita, joissa on usein havaittavissa antropo- ja zoo-
mor�sia eli ihmisen ja eläimenkaltaisia muotoja (Fellman 1906, 17, 156, 166�170; Itkonen 
1946, 36�38; Lahelma 2008, III 124�130; Paulaharju 1932, 7, 29, 35, 50�53; Rheen 1897, 39; 
Taskinen 2005). Kaikkein arvostetuimpia ovat olleet ihmisen hahmoiset seidat, joita on kut-
suttu nimellä Gedgge olmush � �Kivi-ihminen� (Fellman 1906, 16�17; 1961, 42�44). 2) Lähes 
kaikki kalliomaalaukset sijaitsevat vesistöjen varrella samoin kuin saamelaiset kalaseidat. 
3) Arkeologiset löydöt, kuten eläinten luut, esineet ja ruuan valmistukseen liittyvät löy-
döt viittaavat samantyyppisiin uhrauskäytäntöihin ja paikan elollistamiseen kummassakin 
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perinteessä (Lahelma 2008, III 130�134; ˜ikäs 2015). 4) Kalliomaalausten kuvastossa on 
yhtäläisyyksiä saamelaisten noitarumpujen kanssa, ja molemmissa on käytetty punaväriä 
(Lahelma 2008, 58�59, V 123�125; Luho 1971; Pentikäinen ja Miettinen 2006, 75�82). 5) Sei-
doille on sekä etnogra�sen aineiston (ks. alla) että Kittilän Taatsinkirkolla tehtyjen akustisten 
mittausten perusteella (Rainio ym. 2017a; 2017b) ominaista samanlainen kaikuakustiikka 
kuin esihistoriallisilla maalauskallioilla.

Suurin ero seitojen ja maalauskallioiden välillä on, että maalauskallioita on maalattu ja 
hierottu punamullalla, johon on sekoitettu rasvaa, verta ja/tai munaa, kun taas seitoja on 
hierottu rasvalla ja/tai verellä (Fellman 1961, 49, 51; Holmberg 1915, 36�37; Itkonen 1984b, 
311�313; Tuderus 1905, 14�15). Seidoista on harvoin löydetty kalliomaalauksia tai -piirroksia 
(Mulk ja Bayliss-Smith 2006; Lahelma 2012). Seidoista vain kalaseidat ovat sijainneet vesis-
töjen varsilla, kun taas peura- ja poroseidat ovat yleensä olleet tuntureilla ja metsissä. Voi-
mallisimpia seitoja, kuten Taatsin seitaa on tosin voitu käyttää useampaankin tarkoitukseen 
esimerkiksi kala-, poro- ja peuraseitana (Paulaharju 1922, 138�139; 1932, 12). Kiviseitojen 
lisäksi saamelaisilla on ollut myös puuseitoja.

Vaikka ajallinen ja maantieteellinen ero Suomen kalliomaalausten ja historialliselta ajalta 
tunnettujen seitojen välillä on suuri, niin laajemmalla pohjoisen kalliotaiteen alueella, 
johon Suomenkin kalliomaalaukset kuuluvat, seita- ja kalliomaalausperinne ovat olleet osin 
samanaikaisia. Arkeologisissa kaivauksissa seidoilta on löydetty merkkejä uhraustoiminnasta 
700-luvulta tähän päivään asti. Kaivauksia on kuitenkin tehty vähän, eikä aineistosta voi pää-
tellä seitaperinteen alkamisajankohtaa tai variaatiota, mutta ne antavat meille �ikkunoita� 
seitaperinteen jatkumisen ja muuttumisen havainnointiin tietyillä paikoilla yli tuhannen 
vuoden ajanjaksolta (˜ikäs 2015; ˜ikäs ja Salmi 2013; 2015; ˜ikäs ja Spangen 2015). Pohjoi-
nen kalliotaide on jatkunut mesoliittiselta ajalta paikoin keskiajalle asti. Esimerkiksi Ruot-
sin BadjelÆnndassa kalliotaidetta on tehty 1300-luvulle, Norjassa paikoin 700�1000-luvuille 
ja Kuolan niemimaalla aina 1500�1600-luvuille asti (Lłdłen ja Mandt 2010, 33�35; Mulk ja 
Bayliss-Smith 2006, 10�16, 36�37; Shumkin 1990, 55�66; Shumkin 2000, 219�240; Simonsen 
2000, 47�48). Saamelainen seitaperinne on siten osittain samanaikaista saamelaisen keski-
aikaisen kalliotaiteen kanssa. Tämä tekee mahdolliseksi näiden kahden perinteen vertailun 
myös ajallisesti.

Vaikka meillä ei tällä hetkellä ole selkeää kuvaa Fennoskandian varhaisesta kielihistoriasta (ks. 
esim. Aikio 2012; Piha 2020; Saarikivi 2011), niin arkeologisten löytöjen perusteella Suomessa 
on ollut asutuksellinen ja jossain määrin myös kulttuurinen jatkuvuus jääkaudelta tähän 
päivään asti. Vasarakirves-, tekstiilikeraaminen ja pronssikautinen kulttuuri toivat muutoksia 
varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomen rannikkoalueille sekä Itä-Suomeen jo aikaisemmin, mutta 
vasta rautakaudella Baltiasta ja Skandinaviasta saapunut uusi väestö vakiinnutti pysyvän 
peltoviljelyn. Kiinteän asutuksen muodostuminen ja siihen liittyvä väestönkasvu syrjäyttivät 
vähitellen aikaisemmat pyyntikulttuurit. (HaggrØn ym. 2015; Huurre 1979; Hällström 1964, 
153�155; Halinen 2011.) Rautakausi on vedenjakaja myös kalliomaalauksilla, sillä niiden teko 
vaikuttaa hiipuneen Suomessa lopullisesti rautakaudella (Lahelma 2008, 44).
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Joikaaminen osana seitaperinnettä

Joikua pidetään ehkä varhaisimpana tähän päivään saakka jatkuneena musiikkiperinteenä 
Euroopassa (Arnberg ym. 1997, 43, 57; Lehtola 2000, 200; Sergejeva 2000a, 174). Perinteen 
pitkään ikään viittaa samantyyppinen laulutapa muun muassa suomalais-ugrilaisilla man-
seilla ja hanteilla Siperiassa (Kjellström ym. 1988, 100�102; Saastamoinen 2005, 210).

Joikua käytetään yleisnimityksenä saamelaiselle laulutavalle � jos näin voi sanoa, sillä saame-
laiset erottavat laulamisen ja joikaamisen toisistaan: ihminen �laulaa kirjasta�, mutta �joikaa 
metsästä� (Kjellström ym. 1988, 68). Joikaamisen alueelliset erot ovat varsin suuria, ja joikua 
kutsutaan eri alueilla eri nimillä. Esimerkiksi pohjoissaameksi joikataan luohtia, eteläsaameksi 
vuelieta, inarinsaameksi liv�eä, koltansaameksi leu·ddia ja kildinin- sekä turjansaameksi luv-
vjtia. Pohjoissaamea puhuvien alueella ovat tyypillisiä lyhyet, vähäsanaiset joiut ja voimakas 
kurkun ja kurkkuäänteiden käyttö, jolloin ääni on nasaali. Säveltä myös katkotetaan glottaa-
liäänillä. Pohjoissaamen itäisemmillä murrealueilla luohti muuttuu laulavammaksi ja alkaa 
lähestyä itäsaamelaisille kielille tyypillisiä pitkiä, kertovia ja vaihtelevan muotoisia joikuja, 
joissa kurkkuäänteitä käytetään harvoin. (Jouste 2011; Järvelä 1999, 93�94, 173; 2005, 46�49; 
Kjellström ym. 1988, 89�98; Saastamoinen 2005, 210�211.) Suomessa pohjoissaame on val-
litseva kieli Länsi- ja Pohjois-Lapissa, mutta Inarissa ja Lapin itäosissa puhutaan itäsaamelaisia 
kieliä (Jouste 2011, 43�44; Saarikivi 2011, 79�87; Sergejeva 2000a, 155�6).

Seidat ovat olleet pyhiä paikkoja, joiden luona saamelaiset ovat olleet yhteydessä seidassa 
oleviin henkiin muun muassa joikaamalla ja rummuttamalla (Holmberg 1915, 39�43; Itkonen 
1984b, 334�335; Rheen 1897,  40; Ruong 1969, 66). Joiulla on ollut keskeinen osa seidoilla 
tapahtuneissa uhrauksissa ja seremonioissa. Vanhimpia joikuja on kutsuttu nimellä Tolas 
juoigam, ja niitä on joikattu muun muassa uhreja ja noitumisia toimitettaessa. Varsinkin var-
haisemmat joiut ovat liittyneet loveen lankeamiseen eli toisen tietoisuuden tilan käyttöön 
seidoilla (Fellman 1961, 54; Järvinen 1999, 113�124; Paulaharju 1932, 53).

˜änimaisemalla on ollut tärkeä osuus seitoja valittaessa. Samuel Rehnin mukaan seidoiksi 
valittiin paikat, joissa kuultiin henkien läsnäolo:

Nämä kivet he pystyttivät tuntureille, vuorenrotkoihin tai jokien ja järvien rannoille, missä he entisai-
koina ovat kuulleet kummituksia1

(Rheen 1897, 39, käännös Harva 1915, 34�35.)

Samuli Paulaharju (1932, 50) puolestaan mainitsee, että Taatsinkirkolla eli seitapahdalla (kuva 
3) laulettiin sen vuoksi, että se kaikui. Kittilän Seitasaarella ihmiset lauloivat kesäöinä yhdessä 
kahden seidan kanssa:

Yksi meistä laulaa
Jänkäjärven seijassa,
toinen meistä laulaa
Särkijärven seijassa,
yhteen meillä laulu kuuluu.

(Paulaharju 1962, 140.)

1 Alkup.: �thesse steenar Vpreesa the I the �äll eller bergz Refwor, eller wijdh ˜lfwer och siöar, ther the i forna tijder hafwa 
hördt någott Spöökerij�.
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Seitojen kuultiin myös puhuvan, huutavan ja laulavan itsekseen ja keskenään (Itkonen 1946, 
56, 61; 1984b, 320; Paulaharju 1932, 23, 27, 50; 1962, 138�143). Johannes Sche�eruksen 
(1963, 164) mukaan henget ilmaisivat olemassaolonsa ja mieltymyksensä paikkaan siellä 
näyttäytymällä ja kuulumalla. Tämä teki paikan pyhäksi.

Saamelaisen folkloren mukaan joiku on alun perin saatu ulddilta, saiwoneidoilta, Passeva-
raolmailta, kadnihaheilta tai maahisilta (Holmberg 1915, 22�23; Laestadius 2000, 105�108; 
Pentikäinen 1995, 252�3; Turi 1979, 127, 188) � toisin sanoen hengiltä. Tätä kuvaa esimer-
kiksi lääninrovasti Henric Forbuksen 1700-luvulla ylös merkitsemä muistiinpano: �Mutta 
joikaaminen ja vastaus on saatu PassevaraOlmailta, pyhältä Vuorenväeltä�2 (Forbus 1910a, 
83). Noidan initiaatioon kuului oleellisena osana juuri joiun saaminen hengiltä. Tällä noita oli 
yhteydessä suojelushenkeensä ja saattoi sen avulla langeta loveen. Ilman suojelushenkeä ja 
tältä saatua joikua ei voinut tulla noidaksi (Fellman 1906, 62, 118, 129; Järvinen 1999, 124; 
Karsten 1952, 78, 99).

Vaikka rumpu yhdistetään yleensä arktiseen ja subarktiseen shamanismiin, niin useimmiten 
saamelainen noita on vajonnut loveen nukkuessaan. Toiseksi yleisin tapa on ollut joikaami-
nen. Rumpu mainitaan vasta kolmantena. (Manker 1950, 119; Sergejeva 2000b, 225; Solan-
der 1910, 24). Itse asiassa vahvimmat noidat eivät tarvinneet avukseen edes rumpua:

Passevaraolmai - - opettaa Noitia niin, ettei heidän aina tarvitse käyttää rumpua - - vaan he voivat vain 
joikata Passevaraolmaille3

(Forbus 1910b, 67.)

Kuva 3. Taatsinkirkko.

2 Alkup.: �Men Joikning är och swar tagit af PassevaraOlmai, helige �ällsmän.�

3 Alkup: �Passevaraolmai...underwisa Noiden, så att denna eij altid [skall] hafwa af nöden at betiena sig af Trumman...utan 
allenast joickningar på Passevaraolmai�.
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Monet alkuperäiskansat ovat käyttäneet laulua ja rummutusta toisen tietoisuuden tilaan 
siirtymisessä. Michael Harner (2013, 40�45) käyttää tästä termiä sonic tai auditory driving 
(ks. myös Winkelman 2000, 148�149), mikä viittaa äänen kuten laulun tai rummutuksen 
vaikutukseen keskushermostossa ja sen aiheuttamaan tietoisuuden tilan muuttumiseen. 
Koska äänimaisemalla on ollut suuri merkitys seitojen valinnassa ja niillä tapahtuneessa 
toiminnassa, on maalauskallioiden äänimaiseman ja akustiikan tutkiminen olennaista, jos 
haluamme tarkastella kalliomaalauksilla tapahtunutta toimintaa ja sen yhtäläisyyksiä seita-
perinteen kanssa. Koska seidoilla joikaaminen on ollut keskeinen osa saamelaisen noidan 
loveen lankeamista, saattaa tällä olla merkitystä myös maalauskallioilla tapahtunutta toi-
mintaa arvioitaessa.

Lammasjärvi kulttuurien rajamaastossa

Suomessa kalliomaalauksia on voitu ajoittaa lähinnä rannansiirtymään perustuvien mene-
telmien avulla. Merkittävä osa varsinkin Saimaan ja Päijänteen suurten vesistöjen varrella 
olevista kalliomaalauksista on ajoitettu noin 7000�3000 vuotta vanhoiksi ja pääosin kam-
pakeraamiseen kulttuuriin kuuluviksi, vaikka esimerkiksi uhraustoiminta on arkeologisten 
löytöjen perusteella ilmeisesti jatkunut tai jopa tiivistynyt vielä varhaismetallikaudella (Jus-
sila 1999, 113�133; Lahelma 2008, 33�35; 2012, 17; Seitsonen 2005, 6�7). Rannansiirtymään 
perustuvat menetelmät voivat kertoa meille maalausten varhaisimman mahdollisen teko-
ajan: sen, milloin kallio on noussut meren pinnan yläpuolelle. Paikoissa, joissa veden pin-
nan korkeus on edelleen lähes � tai jälleen � samalla tasolla kuin maalausten tekoaikana, 
maalaamisen tai maalauskallion käytön myöhäisintä ajankohtaa ei kuitenkaan voida määrit-
tää yksinomaan rannansiirtymään perustuvilla menetelmillä (Lahelma 2008, 33�35). Koska 
arkeologisia kaivauksia kalliomaalauksilla on tehty toistaiseksi vähän eikä maalauksia ole 
voitu ajoittaa niitä tuhoamatta, emme tiedä, milloin kalliomaalausten tekeminen tai käyttö 
on kokonaan loppunut.

Kaksikielisellä alueella sijaitseva Lammasjärvi, ruotsinkieliseltä nimeltään Fårsjö, on yksi 
monista Länsi-Uudenmaan metsäalueita kirjovista pienistä järvistä. Se on yli kaksi kilomet-
riä pitkä ja 60�770 metriä leveä ja laskee noin viiden kilometrin päässä olevaan Pohjanpi-
täjänlahteen. Maalaukset sijaitsevat järven luoteispäässä olevassa kalliossa, jonne pääsee 
vain vesitse tai jäätä pitkin. Luoteispään lahti kuuluu Natura-alueeseen, joka on rauhoitettu 
muun muassa kuikan pesinnälle. Järvellä on moottorivenekielto.

Lammasjärven kalliomaalaukset muodostavat yhdessä Raaseporista vuonna 2018 ja 2020 
löydettyjen Pikku Kullaanjärven ja Björnkittelnin kalliomaalausten kanssa Suomen eteläi-
simmän kalliomaalausalueen. Nämä uudet löydöt ovat siirtäneet kalliomaalausten maantie-
teellistä ja kulttuurista rajaa etelämmäksi, lähemmäksi merta ja keskelle suomenruotsalaista 
asutusta.

Meren pinta on Karjaa�Tammisaari-alueella kampakeraamisen kulttuurin aikana ollut noin 
17�38,5 metriä nykyistä korkeammalla (Hatakka ja Glückert 1995). Lammasjärvi sijaitsee 
35,8 mpy, joten sen korkeus vastaa hyvin kampakeraamisen kulttuurin esiintymisaluetta 
Pohjassa (Hällström 1964, 123�143). Kampakeraamisella ajalla järvi on ollut merenlahti tai 
topogra�asta päätellen todennäköisemmin ensimmäinen tai toinen järvi mereltä tultaessa. 
Maan nouseminen meren pinnan yläpuolelle antaa varhaisimman ajankohdan sille, milloin 
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maalaukset on voitu tehdä, mutta koska maalaukset sijaitsevat edelleen lähes samalla kor-
keudella kuin tekoaikana, ei maalaamisen tai käytön loppumisajankohtaa voi tämän avulla 
määrittää.

Lammasjärvi sijaitsee lähellä Kiskon rajaa ja siten Kiskon ja Suomusjärven mesoliittisen kult-
tuurin etelärajalla. Kiskon ja Suomusjärven paikallishistorian mukaan mesoliittinen, ei-ke-
raaminen kulttuuri alueella ilmeisesti jatkui samanaikaisesti Pohjan kampakeraamisen kult-
tuurin kanssa (Sarvas ja Väärä 1998, 27�48), joten Lammasjärven etelä- ja pohjoispuolella 
vaikuttaa asuneen kaksi pyyntikulttuuria rinnakkain. Pronssikaudella rannikolle saapunut 
uusi väestö asettui kapeana, mutta tiiviinä vyöhykkeenä Pohjanpitäjänlahden jokisuistoihin. 
Tämä todennäköisesti katkaisi tai ainakin vaikeutti kulkua Lammasjärveltä merelle. Rauta-
kausi ei � ehkä juuri tiiviistä pronssikautisesta vyöhykkeestä johtuen � levinnyt Pohjaan, 
jossa pyyntikulttuuri jatkui entiseen tapaan sisämaassa. (Hällström 1964, 124�155.)

Kuva 4. Punertava, isonenäisen �ukon� pro�ili Lammasjärven maalauskalliota kaakosta 
lähestyttäessä.

Lammasjärveltä on yhteys noin neljän kilometrin päässä sijaitsevalle Laptaalin nummelle 
ja suolle Pohjan ja Kiskon rajamailla. Alueen nimi on ruotsiksi Lappdal, ja sen suomalainen 
nimi Laptaali viittaa siihen, että alueella on asunut saamelaisia vielä suomenruotsalaisena 
aikana, ja lähellä asunut suomensuomalainen väestö on kääntänyt nimen ruotsista. Pai-
kallishistorian mukaan Kiskon alueella asui saamelaisia 1500-luvulle asti, jolloin Ruotsin 
kuningas Maunu Eerikinpojan vuonna 1334 antama julistus erämaiden avaamisesta maan-
viljelylle vei lopulta saamelaisilta oikeudet omiin maihinsa (Sarvas ja Väärä 1998, 123�133). 
Viimeisinä jäivät nimistöstä päätellen jäljelle muille kelpaamattomat suoalueet kahden 
maanviljelyskulttuurin rajamailla. Asiakirjojen mukaan sekä erämaista että saamelaisista oli 
viimeistään 1500-luvulla tullut talollisten omaisuutta Etelä-Suomessa (Vahtola 1999, 110).
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Raaseporissa, Kiskossa ja Suomusjärvellä on monia Lap-alkuisia paikannimiä, jotka viittaavat 
saamelaisten asumiseen alueilla. Lähialueen nimistöstä löytyy myös useita saamen kielten 
substraattinimistöön kuluvia paikannimiä kuten Siittenperä, Siitoonjärvi, Siitinvaha ja Sii-
toonmäki jotka viittaavat seitaan ja siitaan ja siten myös keskeiseen saamelaiseen yhteisölli-
sen järjestäytymisen muotoon, sekä Elimöträsket Björnkittelnin lähellä. Nimet viittaavat eri 
kieltä puhuneiden pyyntikulttuurien elämiseen rinnakkain, sanojen lainautumiseen ja väes-
töjen myöhempään sulautumiseen toisiinsa (Aikio 2004; 2007; 2012; ks. myös Halinen 2011; 
Lamnidis ym. 2018; Översti ym. 2019).

Kalliomaalaukset osana maisemaa

Ensimmäisenä maalausten löytäjän, Sami Wirkkalan, huomion kiinnitti lounaasta suppilau-
taillessa suuri, isonenäinen, punainen �ukon� pro�ili kalliossa (kuva 4). Kulman takana ole-
vassa, sileässä kalliossa silmään osuivat kaksi punamullalla maalattua hirveä. Paikallinen 
isäntä on kalastanut järvellä koko ikänsä kauniisti punertavien kallioiden edessä, mutta 
maalauksia hän ei ollut havainnut (henkilökohtainen tiedonanto 23.9.2017). Kalliomaalauk-
sista kiinnostunut ja Astuvansalmen kalliomaalauksilla käynyt muusikko sen sijaan huomasi 
ne heti.

Lammasjärven maalaukset sijaitsevat jyrkässä, suoraan veteen putoavassa kalliossa, sen 
sileässä ja hieman koverassa osassa, jossa on myös luontaista punaa, valkoista ja mustaa 
valumaa sekä kellertävää jäkäläkasvustoa. Kallion takana jyrkänne kohoaa yli 30 metrin kor-
keuteen. Maalaukset sijaitsevat noin 110�300 cm järven pinnasta eli ne ovat todennäköisesti 
edelleen lähes samalla korkeudella kuin maalausaikana. Maalauksia on kaikkiaan noin 15, ja 
ne sijaitsevat varsin pienellä 2 m x 2 m alalla.

Parhaiten maalauksista erottuu kaksi täyteishirveä maalausalueen yläosassa. Vasemman-
puoleinen, suurempi hirvi seisoo tanakasti maassa, ja oikeanpuoleinen, pienempi hirvi näyt-
tää hyppäävän tai ehkä leijuvan ilmassa. Molemmat ovat matkalla vasemmalle eli luoteeseen 
(kuva 5). Hyppäävän hirven alapuolelta erottuu suurempi, hieman vaikeammin hahmotet-

tava hirvi, joka tulee esiin alapuolella 
olevan kallion halkeamasta ja vaikut-
taa ennemminkin esiin hierotulta kuin 
maalatulta. Se näyttää seuraavan alla 
olevan kallion pinnan hieman hirvi-
mäistä muotoa. Tähän hirveen painau-
tuu tummemmalla punalla maalattu tai 
hierottu pyöreämpi eläin, ehkä karhu 
tai vasa, joka myös seuraa sen alla ole-
vaa pyöreää kallion muotoa.

Kuva 5. Kaksi täyteishirveä, toinen 
vasemmassa ja toinen oikeassa reu-
nassa, sekä esiin hierottu hirvi oikealla 
alakulmassa.














































