FT, dos. Jussi S Heinonen

Olen geologi ja harrastanut ulkokiipeilyä (lähinnä sporttia) vuodesta 2007 alkaen. Tälle Kiipeilylehdessä vuosina 2013–2022 julkaistulle juttusarjalle herätteenä toimivat muiden kiipeilijöiden
kanssa käydyt keskustelut Suomen eri kiipeilykallioiden laadusta: mistä kallioiden suuri koostumusja rakennevaihtelu johtuu, ja miksi jostain löytyy vain pientä terävää listaa ja toisaalta sitten taas
käsiystävällistä pehmeää kahvaa?
Juttusarja on nyt koottu yhteen Kiipeily-lehden päätoimittajan Jari Kosken siunauksella. Hänelle
kuuluu suurkiitos artikkeleiden toimittamisesta ja kannustuksesta vuosien varrella. Kiitos myös
kaikille kanssakiipeilijöille kärsivällisyydestä kallioiden ihmettelyyni.
Juttuihin on tehty pieniä muutoksia alkuperäisestä ja ne on taitettu tähän formaattiin sopivaksi. En
niinkään keskity jutuissa itse kalliopinnan ja jyrkänteen muodostumiseen (lähes kaikki ne liittyvät
viime jääkauden aikaisiin tapahtumiin) vaan kallioilla esiintyvien kivilajien syvimpään olemukseen.
Toivon, että analyysini ovat antoisia Suomessa kiipeilyä harrastaville ja samalla mieleenne jää
joitain mielenkiintoisia yksityiskohtia maankamaramme yli 3000 miljoonaa vuotta kestäneestä
kehityshistoriasta.
Helsingissä 6.9.2022, Jussi Heinonen (jussi@tulivuoret.net)
Seuraa vetämääni geologista tietokirjaprojektia: www.tulivuoret.net!
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Uutta länsirintamalla (6b+), Hyttyskallio, Salo (Kuva: Tommi Karesvuori)
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Suomen kiipeilygeologia

Mistä kivilajeista Suomen kiipeilykalliot koostuvat? Vuoden 2016 kesälomani sadepäivien ratoksi
kävin läpi kaikkien Suomen köysikiipeilykallioiden kivilajit. Hyödynsin omaa kokemustani,
Geologian tutkimuskeskuksen Maankamara-palvelua sekä 27 Cragsin paikkatietoa, käyttäjien
kommentteja ja valokuvia.

Suomen kiipeilykalliot kallioperäkartalla. Huomioi, että kartan resoluutio on varsin karkea – maastossa
kivilajivaihtelu on paljon tiheämpää ja ei aina niin selvärajaista. Kallioperäkartan lähde: Geologian
tutkimuskeskus.
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Aineisto
Lopulliseen analyysiin päätyi yhteensä 130 kalliota, jotka oli listattuna 27 Cragsiin vuonna 2016.
Olen pyrkinyt jättämään pois laskuista kalliot, jotka ovat kiipeilykiellossa tai joiden sijainti on
epäselvä. Mukana ei juurikaan ole boulderointipaikkoja, koska niitä on niin valtavasti ja monen
niistä kohdalla on epäselvää, että edustavatko lohkareet paikallista kalliota vai ovatko ne joutuneet
mannerjäätikön kuljettamiksi edellisen jääkauden aikana (reilut 10 000 vuotta sitten). Varmasti
emäkalliossa kiinni olevat boulderointipaikat on laskettu mukaan vain, jos niillä esiintyy myös
joitain köysireittejä (esim. Mäyrävuori, Djupviksgrottorna) tai jos niillä on historiallista merkitystä
(Taivaskallio).
Kallioiden luokittelu
Alustavan kartoituksen jälkeen jaoin kalliot erilaisiin luokkiin niiden edustamien kivilajien
perusteella. Kivilajien eksakti termistö on kuitenkin tähän tarkoitukseen liian yksityiskohtainen ja
siksi jako jalostuikin lopulta kuuteen pääluokkaan niin, että jaolla on jonkinlaista kiipeilyllistä
merkitystä. On myös hyvä muistaa, että ihmisen keksimät luokitteluperusteet luonnonilmiöille ovat
aina hieman keinotekoisia ja eri kivilajitkin usein vaihettuvat luonnossa toisikseen. Suluissa on
esitetty luokkaan lukeutuvien kallioiden absoluuttiset lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet
Suomen kiipeilykallioista.

Falkberget – vuorijonopoimutuksen seurauksena
syvälle hautautuneista sedimenttikivistä osittain
sulanutta mikrokliinigraniittia (ikä n. 1.8 miljardia
vuotta).

Granitoidit (90 kpl; 69%): Tähän luokkaan kuuluvat graniitit, granodioriitit ja tonaliitit eli
kivisulasta syvällä maan uumenissa hitaasti kiteytyneet kivet, joiden päämineraaleihin kuuluvat
maasälvät ja kvartsi. Molemmat näistä mineraaleista ovat hyvin kovia. Maasälpä lohkeilee miltei
kohtisuoria lohkosuuntia pitkin muodostaen teräviä listoja ja kulmia ja kvartsin epäsäännöllinen
lohkeavuus voi muodostaa erittäin teräviä tai sitten toisaalta liukkaita otepintoja. Molemmat
ominaisuudet ovat varmasti graniitin hinkkaajille varsin tuttuja ja niiden vaikutuksen voimakkuus
riippuu paljolti kiven raekoosta. Granitoidit rakoilevat helposti kohtisuorissa suunnissa, jotka
tekevät niistä monin paikoin oivallisia kivilaatuja perinteisen vapaakiipeilyn harrastajille (esim.
Kustavin seutu). Svekofennisen vuorijonopoimutuksen jälkimainingeissa syntyneissä Etelä-Suomen
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mikrokliinigraniiteissa tavataan yleisesti punertavaa granaattia ja tummia gneissimäisiä sulkeumia
(esim. Olhava, Falkberget). Saman ikäisissä granitoideissa Lapissa esiintyy myös selkeäpiirteistä ja
tiheää horisontaalista rakoilua (Karhunulkki, Käärmerakka). Suurissa kaikkia muita graniitteja
nuoremmissa rapakivigraniitti-intruusioissa (21% kaikista kiipeilykalliosta) esiintyy paikoin
hyvinkin suuria pyöreitä maasälpäkiteitä, jotka toimivat usein yksittäisinä otteina – näin etenkin
Kymenlaakson alueella (esim. Louhos, Haukkakallio).

Jaanankallio – vaippaperäisistä sulista
kiteytynyttä kvartsista köyhää gabroa ja
dioriittia (ikä n. 1.88 miljardia vuotta).
(Kuva: Riikka Kokko)

Gabroidit (6 kpl; 5%): Gabroidit (gabrot, dioriitit ja
noriitit) ovat granitoidien tavoin kivisulasta syvällä
maan uumenissa hitaasti kiteytyneitä kiviä, mutta
niiden kantasulat ovat lähtöisin maapallon
vaippakerroksesta ja niissä on siksi vähemmän piitä ja
enemmän rautaa ja magnesiumia kuin granitoideissa.
Tämän vuoksi niissä esiintyy vähän tai ei ollenkaan
kvartsia ja päämineraaleihin lukeutuu yleisesti
suhteellisen pehmeitä ja kuituisia tummia amfiboleja.
Gabroidien sormituntuma on tästä syystä suorastaan
silkkinen granitoideihin verrattuna. Gabroideja
esiintyy Suomessa laajalti, mutta esiintymät ovat
yleensä pinta-alaltaan hyvin pieniä. Hyvinkään
epätavallisen suuri gabrointruusio on osin eteläisen
sijaintinsa puolesta tilastossa yliedustettuna
(Jaanankallio, Kiiskilampi, Piilolampi ja Rautavuori)
– näiden lisäksi varmasti gabroidisia kiipeilykallioita
ovat vain Kanavuori Keski-Suomessa ja Kyrkskär
Varsinais-Suomen saaristossa.

Metavulkaniitit ja diabaasit (3 kpl; 2%):
Metavulkaniitit ovat heikosti alhaisessa paineessa
ja lämpötilassa uudelleenkiteytyneitä eli metamorfoituneita vulkaanisia kivilajeja. Diabaasit taas
ovat vulkaanisiin kiviin liittyviä tulivuorten
jähmettyneitä syöttökanavia. Kaikki kolme tähän
luokkaan luettavaa Suomen kiipeilykalliota
(metavulkaniitti: Hampusvaara ja Luhti; diabaasi:
Moisseenvaara) ovat alkuaine-koostumukseltaan
gabroja vastaavia ja siksi hyvin tummia ja
kvartsiköyhiä. Erotuksena gabroideihin
metavulkaniiteilla ja diabaaseilla on hienompi
raekoko, joka voi tehdä niistä vieläkin kiipeilyystävällisempiä kuin edellisestä luokasta. Tosin
ainakin Luhdissa esiintyy myös metavulkaniittia
leikkaavia kvartsijuonia, jotka tuovat liukkaan ja
terävän lisänsä joihinkin kallion reitteihin.
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Luhti – voimakkaasti metamorfoituneita ja
kvartsisuonien leikkaamia basalttisia
laavavirtoja ja tulivuorten muita
purkaustuotteita (ikä n. 1.9 miljardia
vuotta). (Kuva: Marttiina Rantala)
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Rollarit – liuskeiksi ja gneisseiksi
metamorfoituneita vulkaanisen kaaren
edustan sedimenttikiviä (ikä n. 1.9 miljardia
vuotta). (Kuva: Tommi Karesvuori)

Liuskeet (6 kpl; 5%): Liuskeet ovat myös
suhteellisen alhaisessa paineessa ja lämpötilassa
metamorfoituneita sedimentti- tai
vulkaanisperäisiä kivilajeja. Niille on ominaista
runsas kiillemineraalien määrä, jonka ansioista
kivi lohkeilee litteiksi siivuiksi hyvinkin etevästi.
Otteet voivat olla hyvin teräviä kohtisuoraan
liuskeisuustasoa vastaan ja toisaalta hyvin
liukkaita liuskeisuustasojen suuntaisesti.
Liuskeiset kiipeilykalliot ovat muita kallioita
alttiimpia otteiden rikkoutumiselle juuri etevän
lohkeavuutensa vuoksi – otteiden rikkoutumista
on raportoitu ainakin Mustavuorelta, Viitapohjasta
ja Jynkästä. Liuskeet vaihettuvat gneisseiksi
metamorfoosiasteen kasvaessa (esim. Rollarit).
Myös monissa muissa kivilajeissa (esim.
granitoideissa ja kvartsiiteissa) voi esiintyä
heikkoa liuskeisuutta.

Kvartsiitit (3 kpl; 2%): Kvartsiitit ovat kvartsihiekkakivistä metamorfoituneita lähes pelkästään
kvartsista koostuvia kivilajeja. Pääosa Suomen kvartsiiteista on muodostunut yli 2,5 miljardia
vuotta vanhan muinaismantereen reuna-altaisiin kerrostuneista kvartsihiekoista ja sen vuoksi niitä
esiintyy lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Ainoastaan kolme kiipeilykalliota koostuu suurimmaksi
osaksi kvartsiitista: Notko, Hautapää ja Ruoppivaara. Näistä ainakin Notkossa esiintyy myös jonkin
verran kiillemineraaleja, jotka saavat kvartsiitin lohkeilemaan säännöllisissä suunnissa liuskeiden
tavoin. Ikävä kyllä itselläni ei ole kvartsiitista kiipeilykokemusta, joten kiipeilyominaisuuksien
arviointi jää tässä lähinnä geologisen tuntemuksen varaan. Pahimmillaan kvartsiitti voi olla varmasti
aika terävää ja liukasta, mutta on hyvä muistaa, että kvartsiitin alkuperä on hiekkakivessä. Jos
kvartsiitti ei ole kovin voimakkaasti metamorfoitunut, alkuperäisen hiekkakiven sokerimainen
rakenne on voinut säilyä suhteellisen hyvin ja tällöin sormituntuma ja kitka voi olla jopa
miellyttävä. Tämä jääköön kuitenkin vielä ainakin itselleni varmistusta vaille.
Gneissit (22 kpl; 17%): Gneissit ovat korkeassa paineessa ja lämpötilassa (esim. suurten vuoristojen
juuriosissa) metamorfoituneita kivilajeja. Niiden lähtökivilaji voi olla mikä tahansa muu kivilaji,
joten ne ovat varsin heterogeeninen luokka. Jos lämpötila on metamorfoosissa noussut hyvin
korkeaksi (> 600 °C), niin gneissi on voinut alkaa osittain sulaa, jolloin tuloksena on tumman
sulamattoman aineksen seassa olevia graniittisia raitoja ja osueita. Tällöin kyseessä on seoskivi eli
migmatiitti. Helsingin legendaarisen Taivaskallion kivi on malliesimerkki migmatiitista. Gneissit
ovat myös kiipeilyllisesti hyvin monimuotoisia riippuen siitä, mikä on ollut lähtökivilaji ja missä
osassa gneissiä otteet sijaitsevat. Kiillepitoiset tummat osat voivat olla hyvinkin sileitä ja liukkaita,
kun taas graniittiset osat – no, graniittisia. Gneisseissä voi esiintyä metamorfoosissa muodostuneita
suuria erikoislaatuisia kiteitä – tästä esimerkkinä Nummen sporttikallio, josta voi bongata suuria
punertavia granaattirykelmiä ja tummansinertävää kordieriittia.
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Lopuksi
Kallioperämme pinta-alasta noin 53% on granitoideja, 22% gneissejä ja migmatiitteja, 8%
gabroideja, 9% erilaisia liuskeita (mukaan lukien metavulkaniitit), 4% kvartsiitteja ja 4% korkean
metamorfoosiasteen granuliitteja. Kiipeilykallioiden määräsuhteet siis heijastelevat varsin hyvin
kallioperäämme, joskin granitoidit (69%, n. kaksi kolmesta) ovat muihin luokkiin verrattuna hieman
yliedustettuna. Tämä johtuu varmasti osin siitä, että granitoidit ovat usein kulutusta hyvin kestäviä
homogeenisiä kiviä ja ne ovat siksi jääneet kallioperässämme enemmän koholle kuin muut kivilajit.
On myös hyvä muistaa, että asutustiheys vaikuttaa kiipeilykallioiden suhteelliseen runsauteen
eteläisessä Suomessa (enemmän kiipeilijöitä – enemmän löydettyjä kallioita).
On tärkeää huomioida, että monin paikoin jääkauden aiheuttaman kulutuksen ja
heikkousvyöhykkeiden sijainnin yhteisvaikutuksen tuloksena syntynyt kallion lopullinen muoto,
jyrkkyys, sijainti (esim. pohjois- tai eteläseinämä) sekä muut kallion rakenteelliset piirteet (esim.
leikkaavat kvartsijuonet) voivat vaikuttaa kiipeilyllisiin ominaisuuksiin enemmän kuin itse kallion
kivilaji. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, kivilajit myös vaihettuvat toisikseen, ja niiden raekoko voi
vaihdella saman luokan sisällä hyvinkin paljon. Yleisesti ottaen hienorakeiset ja kvartsiköyhät
kivilajit ovat sormiystävällisempiä ja omaavat paremman kitkan kuin karkearakeiset ja
kvartsirikkaat kivilajit.
Toimikoon tämä artikkeli ensisijaisena tietolähteenä kiipeilijöille Suomen
kiipeilykallioiden kivilajeista. Alkuperäinen Excel-tiedosto on saatavissa kirjoittajalta. Asiasta
kiinnostuneet voivat myös käydä tutustumassa Geologian tutkimuskeskuksen Maankamarapalveluun (https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/), jonka avulla Suomen maastokarttaa voi tarkastella
yhdessä kallioperäkartan kanssa.
Taulukko 1 (seuraavilla sivuilla). Suomen kiipeilykalliot ja niiden kivilajit. Tyyppi: s = sport
(≥75% sporttireittejä), t = traditional (≥75% tradireittejä), m = traditional + sport. Luokka: GR =
granitoidi, GB = gabroidi, MD = metavulkaniitti/diabaasi, L = liuske, KV = kvartsiitti, GN =
gneissi. Ikähaarukka ilmoitettu miljardeissa vuosissa (Ga = 109 vuotta; monille kallioille voi olla
olemassa tarkempikin ikämääritys, mutta niitä en lähtenyt enää kaivelemaan).
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Kalkkikivi vs. graniitti

Miksi graniitti ja kalkkikivi ovat kiipeilyominaisuuksilta kuin eri maailmoista? Miksi Suomessa ei
ole kalkkikivikallioita? Näihin kysymyksiin saat toivottavasti tyydyttävän ja läpikotaisen
vastauksen tästä artikkelista.
Kalkkikiven ja graniitin kiipeilylliset erot
Jokainen ulkomaisilla kalkkikivikallioilla vieraillut kiipeilijä muistaa varmasti sen ensimmäisen
kosketuksen kotimaisen graniitin raastamissa kätösissään. Tippukivimuodostumien silkkinen pinta
ja varsinkin otteiden monimuotoisuus ei lakkaa hämmästyttämästä kokeneempaakaan kiipeilijää.
Graniitin ja kalkkikiven syntymekanismit eivät voisi olla paljon erilaisempia: graniitit ovat
kilometrien syvyydellä maankuoressa hiljalleen jäähtyneistä pii- ja alumiinirikkaista kivisulista
kiteytyneitä magmakiviä eli syväkiviä, kun taas kalkkikivet ovat pääosin merivedestä saostuneita tai
merieläinten kuoriaineksista kerrostuneita sedimenttikiviä. Kalkkikivi ja graniitti eroavat myös
kiipeilyllisesti toisistaan huomattavan paljon, ja näiden erojen perimmäiset syyt voidaan jakaa
kolmeen päätekijään:
1. Kulutuskestävyys
Kivilajeja muodostavien mineraalien kovuutta arvioidaan yleisesti Mohsin kovuusasteikolla (Kuva
1). Mitta-asteikko ei ole absoluuttinen tai lineaarinen ja toimii lähinnä suuntaa antavasti, mutta on
geologin arkikäytössä varsin hyödyllinen. Kovuusasteikko koostuu kymmenestä pääluokasta, joista
jokaisen tyyppinäytteenä on jokin yleinen tai muuten tunnettu mineraali (ääripäinä talkki ja timantti,
kovuudet 1 ja 10). Suuremman Mohsin kovuuden omaava mineraali naarmuttaa aina pienemmän
kovuuden mineraalia.

Kuva 1. Mohsin kovuusasteikko verrattuna mineraalien absoluuttiseen kovuuteen ja muutamien artikkelissa
mainittujen kivilajien päämineraalien sekä materiaalien Mohsin kovuuksia.

Graniitin päämineraaleja ovat punertavat tai valkoiset maasälvät (KAlSi3O8–NaAlSi3O8–
CaAl2Si2O8) sekä läpikuultava tai harmaa kvartsi (SiO2). Mohsin kovuusasteikolla nämä mineraalit
ovat kovuuksien 6 ja 7 tyyppimineraaleja ja ne ovat oikeastaan kovimpia kuoren kivissä hyvin
yleisesti esiintyviä mineraaleja. Kalkkikiven päämineraalit sitä vastoin ovat karbonaatteja
(useimmiten kalsiitti, CaCO3, ja/tai dolomiitti, CaMg(CO3)2), jotka löytyvät Mohsin
kovuusasteikolta 3 ja 4. Ne ovat siis hammaskiillettä muodostavaa apatiittia (kovuus 5)
pehmeämpiä mineraaleja. Pehmeytensä vuoksi kalkkikivikalliot kiillottuvat paljon nopeammin kuin
vastaavanlaisen kulutuksen kohteena olevat graniittikalliot. Siksi onkin erittäin tärkeää putsata
kengänpohjat irtoaineksesta ennen kalkkikivellä kiipeämistä.
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Perinteisen kiipeilyn varmistusvälineissä yleisesti käytettävien metalliseosten Mohsin
kovuus on luokkaa 5–7 ja niiden käyttöä kalkkikivellä on siksi hyvä välttää. Pitkään jatkuva
naarmutus suurentaa salakavalasti kalkkikiven rakoja ja kiipeilijä voi yllättäen huomata, että ennen
rakoihin hyvin istuneet kiilat eivät enää annakaan minkäänlaista turvaa.
2. Kemiallisen rapautumisen kestävyys
Suomen maisema on tunnettu tuhansia vuosia paljaina olleista graniittikallioistaan. Maasälpä kestää
kemiallista eroosiota verrattain hyvin ja kvartsi on käytännössä inertti sateen tai pohjaveden
syövytysvaikutuksille. Siksi graniitti pitää varsin hyvin muotonsa ja graniittikallioiden otteet
koostuvat lähinnä mekaanisten halkeamien ja siirrosten muodostamista raoista ja listoista.
Karbonaattimineraalit sitä vastoin reagoivat erittäin herkästi happamien vesiliuosten
kanssa. Tämän vuoksi esimerkiksi kalsiitin tunnistamiseen kenttäolosuhteissa käytetään laimeaa
vetykloridihappoa: reaktio CaCO3 + 2 HCl = CO2 + CaCl2 + H2O on erittäin voimakas ja saa
kalkkikiven kuplimaan silminnähtävästi. Kalsiitista kuumentamalla saatavaa ”kalkkia” (CaO)
käytetään yleisesti neutraloimaan happamuuden vaivaamia ympäristöjä.
Tämän ominaisuuden seurauksena kalkkikivi reagoi erittäin herkästi sateiden tai
pohjavesien happamuuteen. Syöpymisen ja sitä seuraavan saostumisen seurauksena erilaisissa
lämpötila- ja happamuusolosuhteissa syntyy onkaloita, monimuotoisia tufamuodostelmia ja
tippukiviluolia. Tippukivet syntyvät vuosituhansien kuluessa syöpyneen karbonaattiaineksen
saostuessa luolan katosta tippuvista vesipisaroista. Veden virratessa luolan pohjalla ja seinämiä
pitkin voi saostua hyvin sileäpintaisia virtauskiviä (engl. flowstones) tai verhomaisia/evämäisiä
rakenteita (engl. draperies). Tällaisten luolien romahtaessa ovat syntyneet eräät tunnetuimmista
kiipeilypaikoista, esim. Kalymnoksen Grande Grotta (Kuva 2).

Kuva 2. Tippukiviluolan synty: A) Hapan pohjavesi syövyttää kalkkikiveen suuren onkalon. B) Pohjaveden
pinta laskee (tai kalkkikivikallio kohoaa) ja onkalo täyttyy ilmalla. Yläpuolisen kalkkikivimassan läpi tihkuva
kalsiumista kylläinen sadevesi alkaa muodostaa tippukiviä (stalaktiitteja) onkalon kattoon. Onkalon pohjalla
virtaava vesi muodostaa sileäpintaisia flowstone-kerrostumia. Jos virtaavaa vettä ei olisi, luolan pohjalle
muodostuisi stalagmiitteja. C) Kallio kohoaa edelleen ja onkalon toinen puoli romahtaa. D) Grande Grotta.

12

Kalkkikivi vs. graniitti

Myös epätavallisen terävät kalkkikivikalliot ovat usein syöpymisen seurausta. Sadepisarat
ja niiden jälkeensä jättämät lätäköt syövyttävät kalkkikivipinnoille hitaasti kasvavia kuppimaisia
onkaloita, joiden reunat voivat olla veitsenteräviä. Tällaiset niin sanotut ”cheese grater”-kalliot
ovatkin usein positiivisen kulman omaavia, koska sadepisarat harvoin osuvat vertikaaleille tai
negatiivisille pinnoille. Suosittelenkin kaikille kalkkikiven parhaista puolista nauttimaan haluaville
tiukkoja hänkkitreenejä.
3. Raekoko
Yksi magmakivilajien mineraalien raekokoon keskeisesti vaikuttavat tekijä on aika. Kuten todettua,
graniitti syntyy hiljalleen kiteytymällä syvällä maankuoressa. Mitä pitempään kivellä on aikaa
kiteytyä, sitä varmemmin alkuaineet löytävät oikean paikkansa ja sitä suuremmiksi mineraalikiteet
kasvavat. Graniitin raekoon vastakohtana voi pitää vaikka basalttia, joka jäähtyy maanpinnalle
purkauduttuaan hyvin nopeasti, ja jossa eri mineraaleja ei usein siksi erota mikroskoopillakaan.
Graniitin suuret ja kovat maasälpä- ja kvartsikiteet ovat kidepinnoiltaan liukkaita ja -särmiltään
teräviä ja siksi graniitin sormiystävällisyys korreloi yleensä negatiivisesti sen raekoon kanssa.
Saostumalla syntyneet kalkkikivet kiteytyvät yleensä yksi mikroskooppisen ohut
mineraalikerros kerrallaan (esim. tippukiven saostuminen vesipisarasta) ja siksi ne ovat hyvin
hienorakeisia. Yksittäisiä kiteitä on mahdotonta tuntea sormenpäillään – joskus jopa toivoisi, että
liukkaimmilla kalkkikivikallioilla olisi vähän karkearakeisempia ja ”hiekkakivimäisemmän” kitkan
omaavia osueita.
Miksi Suomessa ei ole kalkkikiviä?
Suomen kallioperä koostuu miltei kokonaan kivilajeista, jotka ovat yli 1.5 miljardia vuotta vanhoja
ja ovat useimmiten läpikäyneet useita muodonmuutosvaiheita. Näiden kivien joukkoon kuuluu
myös kalkkikivistä metamorfoituneita eli uudelleenkiteytyneitä marmoriesiintymiä, mutta huonon
kulutuskestävyytensä vuoksi edellinen jääkausivaihe kulutti ne ympäröivää graniittista kallioperää
syvemmälle, eikä muutamia metrejä korkeampia marmorikallioita tunneta Suomesta. Marmorin
raekoko on myös yleensä huomattavasti suurempi kuin alkuperäisen kalkkikiven ja marmori voikin
olla olemukseltaan ikävän teräväsärmäistä ja helposti lohkeilevaa. Ikivanhaan kotimaiseen
marmoriin voi käydä tutustumassa mm. Lohjan Tytyrin kaivoksen ympäristössä ja sen yhteyteen
perustetussa kaivosmuseossa.
Välimeren alue sitä vastoin on Suomen kallioperään verrattuna varsin ”nuorta”
(korkeintaan muutama sata miljoonaa vuotta vanhaa). Se on syntynyt pikku hiljaa muinaisen
Tethys-valtameren kurouduttua umpeen Afrikan mannerlaatan työntyessä Euraasian mannerlaattaa
vasten (Kuva 3). Tässä rytäkässä ovat syntyneet mm. Alpit ja Italian tulivuoret. Muinaisen Tethysmeren pohjaa, mukaan lukien sinne muodostuneita kalkkikiviä, on Afrikan törmäysvaikutuksen
vuoksi kohonnut merenpinnan yläpuolelle erillisinä siirroslohkoina. Näitä lohkoja on paljastuneena
niin Välimeren saaristossa (esim. Mallorca ja Kreikan saaristo) kuin sisämaassakin (esim. Ranskan
Céüse ja Espanjan El Chorro).
Jos kalkkikivifanaatikkoja yhtään lohduttaa, niin Välimeren alueen kalkkikivikallioita ei
olisi olemassa ilman kotimaisia graniittejamme. Jälkimainitut kuuluvat Fennosarmatian
peruskalliokratoniin, joka on Euroopan geologinen ydin – pitihän Afrikalla olla tarpeeksi jämäkkä
vastus, jonka kylkeen rypyttää merenpohjaa ja kalkkikiviä kiipeilijöiden nautittavaksi.
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Kuva 3. A) Suurimpien mannerlaattojen rekonstruktio n. 200 miljoonaa vuotta sitten. B)
Fennosarmatian muinaisen peruskalliokratonin (violetti) ja Alpiinisessa vuorijonomuodostuksessa
syntyneiden ja Tethys-meren pohjakerrostumia sisältävien kalliolohkojen (punertava) summittaiset
esiintymisalueet.
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Kuva 1. Rapakivigraniittien esiintymisalue ja absoluuttiset iät Suomessa. Yellowstonen supertulivuoren
nykyinen kaldera samassa mittakaavassa. Haukkakallion, Louhoksen, Hopiavuoren ja Kräkiniemen
kiipeilykalliot merkitty kartalle. Alkuperäisen kuvan viite: Heinonen, A., Andersen, T., & Rämö, O.T. (2010).
Re-evaluation of Rapakivi Petrogenesis: Source Constraints from the Hf Isotope Composition of Zircon in
the Rapakivi Granites and Associated Mafic Rocks of Southern Finland. Journal of Petrology 51, 1687-1709.

Haukkakallio ja Louhos ovat eräitä
suosituimpia ja reittirikkaimpia KaakkoisSuomen kiipeilykallioita (Kuva 1). Louhos
on lähes yksinomaan sporttikallio
(kirjoitushetkellä vuonna 2013: 43 reittiä;
27crags.com) ja Haukkakalliolta löytyy
ainakin 62 perinteistä reittiä ja 51
sporttireittiä (27crags.com), joista
viimemainituista osa on tosin pultattu
perinteisilläkin menetelmillä varmistettaville
rakolinjoille. Graniittiahan nämä kalliot ovat
– kaikki ovat sen varmaan todenneet
teräväsärmäisiä kvartsi- tai maasälpäkiteitä
hipellellessään, mutta mitkä ominaisuudet
mahdollistavat näille alueille näin laajan
(etenkin sportti-) reittikirjon? Osasyy on
graniitille tyypillinen suorakulmainen
lohkorakoilu, jota tavataan useilla muillakin
Etelä-Suomen kiipeilykallioilla, mutta
oleellisia tekijöitä ovat myös tämän kyseisen
graniittilaadun tekstuuri ja rapautumisominaisuudet. Monet ovat varmaankin
huomanneet pyöreät ja punertavat
pallonmuotoiset kiteet, joita esiintyy kivessä
läpikotaisin, ja joiden läpimitta vaihtelee
muutamasta senttimetristä jopa kymmeneen
senttimetriin (Kuva 2a).

Kuva 2. Haukkakallion reitiltä Kotkanruusu (5c)
voi tavata rapakivigraniitille tyypillisiä pyöreitä
maasälpäkiteitä (a) sekä kaasuontelon, jota
reunustavat suurehkot kvartsi- ja maasälpäkiteet
(b). Iso kuva: Tommi Karesvuori.
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Graniitit ovat syväkiviä eli syvällä maan kuoren sisuksissa kuumasta kivisulasta eli magmasta
kiteytyneitä kivilajeja. Syvällä kuoressa on lämmintä ja kivisula kiteytyy hitaasti. Tämän vuoksi
alkuaineilla on rutkasti aikaa löytää oma paikkansa ja mineraalikiteet kasvavat täten verrattain
suuriksi. Graniiteissa nämä eri mineraalit (pääosin kvartsi, maasälvät, kiilteet ja sarvivälke) ovatkin
selkeästi paljain silmin erotettavissa, toisin kuin maanpinnalle purkautuneissa ja nopeasti
jäähtyneissä laavakivissä.
Haukkakalliolla ja Louhoksella tavattavia pyöreitä jättikiteitä tunnetaan vain tietyn tyyppisistä
graniiteista, joita kutsutaan yleisesti rapakivigraniiteiksi (Kuva 3). Rapakivigraniitit eivät rapaudu
tasaisesti, vaan suuret maasälpäkiteet (ja kvartsi) kestävät rapautumista muita kiven mineraaleja
paremmin ja esiintyvät kallioissakin siksi selvästi ulkonevina otteina. Pitemmälle edenneen
rapautumisen tuloksena on pyöreistä pallosista koostuvaa soraa eli moroa.

Kuva 3. Viipurin batoliitin rapakivigraniitin tekstuuria. Suuria punertavia kalimaasälpäkiteitä reunustavat
valkeat plagioklaasimaasälvästä koostuvat kehät. Läpikuultavat, pisaramaiset ja harmahtavat kiteet
perusmassassa ovat kvartsia ja mustat mattapintaiset kiteet biotiittia (kiille) ja sarvivälkettä.

Pyöreähköt maasälpäkiteet ja epätasainen rapautuminen eivät ole rapakivigraniittien ainoa
erikoisominaisuus Suomessa. Verrattuna tavallisiin graniittisuliin, rapakivigraniittisulat kiteytyivät
matalissa kuoren osissa (n. 5 km), jolloin alhainen paine mahdollisti kaasujen voimakkaan
erkaantumisen kivisulasta. Sulan puuromaisuudesta johtuen kaasut eivät kuitenkaan päässeet
pakenemaan ylöspäin, vaan jäivät sulan sisään vangiksi. Tällainen rapakivisulan vangiksi jäänyt
”kaasuontelo” löytyy mm. Haukkakallion Kotkanruusu (5c) –reitin loppuosaa hallitsevan pilarin
keskeltä. Halkaisijaltaan 20-senttimetristä pokettiotetta reunustavat teräväsärmäiset kvartsi- ja
maasälpäkiteet, jotka kiteytyivät loppuvaiheessa kuumista liuoksista kaasuontelon seinämille (Kuva
2b).
Rapakivigraniitit ovat Suomen kallioperän nuorimpia yksiköitä (ikä “vain” n. 1600 miljoonaa
vuotta). Rapakivigraniitteja ei muodostu mannerten törmäysvyöhykkeillä, niin kuin graniitteja
yleensä, vaan niiden muodostuminen liittyy mannerkuoren repeilyyn. Rapakivimagmaa muhii myös
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maailman suurimman nykyisin aktiivisen tulivuoren, Yellowstonen, sisuksissa! Kaakkois-Suomen
nykyinen eroosiotaso edustaakin syväleikkausta vastaavanlaisen, mutta vielä paljon suuremman,
supertulivuoren sisäosista (Kuva 4; vertaa Kuva 1). Aikoinaan Yellowstonekin tulee sammumaan ja
sen sisäosien suuri magmakammio jähmettyy hiljalleen graniitiksi. Suomesta supertulivuoren
purkaustuotteet ovat suurimmaksi osaksi rapautuneet pois, mutta merkittäviä kivettyneitä kide- ja
tuhkapurkauskerrostumia on säilynyt mm. Venäjälle kuuluvassa Suursaaressa.

Kuva 4. Läpileikkaus Kaakkois-Suomen kallioperästä (Viipurin batoliitti) ~1600 miljoonaa vuotta sitten.

Haukkakallio ja Louhos eivät ole ainoita Suomen kiipeilykalliota, jotka sijaitsevat
rapakivigraniittialueilla. Valtavan suuren Kaakkois-Suomen yksikön (Viipurin batoliitti; batoliitti =
suuri syväkiviesiintymä) lisäksi samanikäisiä ja kemialliselta koostumukseltaan vastaavia
rapakivigraniitteja tunnetaan myös pääkaupunkiseudulta, Lounais-Suomesta ja Ahvenanmaalta
(Kuva 1). Muun muassa Kräkiniemen ja Hopiavuoren kalliot ovat rapakivigraniittia ja useat EteläSuomen siirtolohkareet (mm. Pitkäkosken boulderi Helsingissä) ovat lohkoutuneet ja kulkeutuneet
Kaakkois-Suomen rapakivikallioista jäävuorten mukana viimeisen jääkauden aikana (n. 100 000–10
000 vuotta sitten). Viipurin batoliitti on näistä yksiköistä se, jossa rapakivitekstuuri pyöreine
maasälpäkiteineen esiintyy läpikotaisesti ja on selvästi havaittavissa, ja siksi se on myös
kiipeilyllisesti Suomessa ainutlaatuinen. Miksi tämä ominaisuus korostuu juuri Viipurin batoliitissa,
on edelleen arvoitus. Tekstuurin on epäilty syntyneen, kun epätavallisen voimakkaat purkaukset tai
kivisulien sekoittuminen on muuttanut kiteytymisolosuhteita (paine, lämpötila ja koostumus)
magmasäiliössä. Helsingin yliopistolla on juuri alkanut tutkimusprojekti, jossa rapakivigraniittien
syntymekanismeja yritetään vielä hieman tarkemmin haarukoida. Viipurin batoliitti on
rapakivigraniitin tyyppiesiintymä maailmassa ja suomalaisilla on aiheesta pitkät ja ansiokkaat
tutkimusperinteet.
Tasapainoista ja herkkää kiipeilytekniikkaa vaativat Haukkakallion ja Louhoksen maasälpäpalloset
ovat siis kiteytyneet muinaisen jättiläistulivuoren uumenissa. Kun seuraavan kerran otat niistä kiinni
ja alkaa kuumottaa, niin voit yrittää rauhoittua sillä tiedolla, että 1600 miljoonaa vuotta sitten fiilis
olisi voinut olla vielä vähän enemmän kuumottavampi.
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Luhdin kiipeilykallio sijaitsee noin 70 kilometrin ja tunnin ajomatkan päässä Helsingistä koilliseen
Askolan kunnassa. Kirjoitushetkellä (vuonna 2014) kalliolle on kehitetty 16 sporttireittiä ja 19
luonnollisia varmistuksia vaativaa reittiä. Greidejä löytyy skaalalla 5–7c+ suurimman osan reiteistä
ollessa kuitenkin vaikeaa kuutosta tai helppoa seiskaa. Hyvän saavutettavuutensa ja kattavan
reittivalikoimansa lisäksi Luhdin kalliolla on muitakin mieltä ylentäviä piirteitä: tumma kivilaatu on
monimuotoista ja parhaimmillaan erittäin sormiystävällistä ja hyväkitkaista. Lisäksi kallio on miltei
koko päivän varjossa tarjoten täten varteenotettavan kiipeilyvaihtoehdon kuumana kesäpäivänä.
Luhdin viileisiin varjoihin kätkeytyy kuitenkin varsin lämmin menneisyys…
Eräs Luhdin kallion silmiinpistävimmistä piirteistä on juuri sen monimuotoisuus. Seinämää jo
etäältä tarkastellessa voi hahmottaa vuorottelevia vaaleita ja tummia juovia, tumman ja kohtalaisen
hienorakeisen kiviaineksen ollessa kuitenkin vallitsevana (katso luvun kansikuva). Jos tällaisesta
tummasta osueesta irrottaisi palasen, analysoisi sen alkuainekoostumuksen laboratoriossa ja vertaisi
sitä globaaliin aineistoon, vastinkappaleita löytyisi yllättäviltä suunnilta: mm. Japanin ja Indonesian
vulkaanisista kaarista.
Noin 1900 miljoonaa vuotta sitten Etelä-Suomen nykyiset alueet olivat mannerlaattojen
myllerrysten keskipisteessä. Lukuisia nuoria ja kooltaan pieniä mannerkappaleita törmäsi yhteen
Pohjois- ja Itä-Suomen kallioperän muodostavan muinaismantereen kanssa (Kuva 1).
Mannerkappaleiden välisille törmäysvyöhykkeille muodostui samanlaisia vulkaanisia saarikaaria
kuin esim. juuri Indonesiassa on tänä päivänä.
Vulkaanisen saarikaaren laavavirroista ja
muista purkaustuotteista kerrostuivat
myös Luhdin kallion alkuperäiset kivilajit,
mutta sen geologinen tarina ei kuitenkaan
päättynyt tähän vaiheeseen. Seuraavan
sadan miljoonan vuoden aikana
mannerkappaleet puristuivat yhä
tiiviimmin toisiinsa. Tämän seurauksena
vulkaaniset muodostumat poimuttuivat ja
painuivat mannerkuoren syvyyksiin,
jolloin niiden olemus muuttui
(metamorfoosi) ja niiden sekaan tunkeutui
graniittisia kivisulia. Näin kävi myös
Luhdin kiville – suuren graniittiintruusion osia on paljastuneena jo saman
kalliokukkulan länsirinteessä.
Kuva 1. Suureen mannertörmäykseen liittyvien
vulkaanisten saarikaarien jäänteet Suomessa ja Luhdin
kiipeilykallion sijainti. Lähde: Suomen kallioperäkartta
(1999), Geologinen Tutkimuskeskus.

Tällaisten vuorijonopoimutukseen ja kuorenmuodostukseen liittyvien prosessien seurauksena monet
Suomen muinaisten saarikaarien alkuperäisistä vulkaanisista rakenteista hämärtyivät. Luhdin
vaaleista raidoista osa saattaa edustaa alkuperäisiä tulivuoren purkaustuotteiden
koostumusvaihteluita, mutta osa on varmasti peräisin myös niistä korkeissa maankuoren paineissa
ja lämpötiloissa erottuneista aineksista sekä läheisistä graniitti-intruusioista kiveen tunkeutuneista
juonista (katso kansikuva). Tällaisia valkeita, liukkaita ja teräviä kvartsiosueita voi hypistellä
eritoten mm. Jah Peoplen (6c) alun kruksissa, Pudotuspelin (7a) loppuosalla sekä Ylimarkun (6b+)
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ilmavalla laatalla (Kuva 2). Ne tuovat oman
”pikantin” lisänsä muuten kvartsista vapaaseen
ja siksi hyväkitkaiseen kiipeilyyn (tumman
metavulkaniitin päämineraalit ovat musta
sarvivälke ja valkea plagioklaasimaasälpä).

Kuva 2. Ylimarkun (6b+) alkuosa on
hyväkitkaista metavulkaniittia, mutta lopun
kruksiosiolla joutuu hypistelemään teräviä
kvartsijuonteita. Onneksi reitti on miltei koko
päivän varjossa. (Kuva: Marttiina Rantala)

Osittain pultattu Ma Route (6b+) kulkee pitkin
kallion paksuinta graniittista juonnetta (katso
luvun kansikuva). Valkea graniittijuoni ja sitä
ympäröivä tumma vulkaanisperäinen kivilaji
ovat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin
erilaisia ja ne venyivät ja muotoutuivat
kallioperän syvissä liikunnoissa toisistaan
juurikaan piittaamatta. Tämän fysikaalisen
epäsuhdan vuoksi graniittijuoni näyttääkin
olevan paikoin kuin ”irrallaan” muusta kalliosta
ja sen molemmilla puolilla esiintyviin rakoihin
voi tunkea niin kättään kuin myös luonnollisia
varmistuksia.

Reitit Putoavankivenpolku (6c) ja Putoavankiventie (6c+) ovat myös kehitetty fysikaalisesti muusta
kalliosta eroavalle sektorille. Reiteiltä alas pudonneista lohkareista erottaa paljaalla silmälläkin
runsaasti valossa välkkyviä kiillemineraaleja. Nämä osueet ovat alkuperäisessä vulkaanisessa
kivessä olleet todennäköisesti tuhka- tai savipitoisia kerroksia, jotka ovat syvän maankuoren
olosuhteissa paistuneet kiilteeksi. Kiillemineraalit ovat olemukseltaan litteitä ja niiden ansioista
kiviin kehittyy liuskeisuutta, jonka muodostamia tasoja pitkin kivi helposti lohkeilee. Olkaa siis
jatkossakin tarkkana tällä sektorilla.
Yksi tummien vulkaanisten kivien ominaisuuksista on niiden korkea ravinnepitoisuus esim.
graniitteihin verrattuna. Siinä missä Indonesian tulivuorten hedelmällisillä rinteillä viljellään riisiä
ja tupakkaa, Luhdin metavulkaniitissa kasvavat verrattain nopeasti sammaleet ja jäkälät. Käykää
siis Luhdissa kiipeämässä ja pitäkää reitit puhtaana – uusia vulkaanisen saarikaaren jäänteistä
koostuvia sormiystävällisiä kallioita ei ole muodostumassa Suomeen aivan lähiaikoina.
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Hyvinkään gabro lämmittää kehoa ja Vompatti (6c) mieltä (Kuva: Pasi Poikonen).
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Jaanankallio sijaitsee noin viisi kilometriä länteen Hyvinkäältä maaseutuidyllisen Kytäjäntien
varressa. Kirjoitushetkellä (vuonna 2014) kalliolle on kehitetty 15 sporttireittiä ja 11 luonnollisia
varmistuksia vaativaa reittiä, joskin kallion parhaimmat ja vaikeimmat reitit (aina 7c asti)
keskittyvät sporttisektoreille. Monen kiipeilijän suusta olen kuullut, että ”Vompatti on Suomen
paras 6c”, ja en voi muuta kuin yhtyä tähän mielipiteeseen, vaikka kokemusta ei tästä greidistä vielä
ihan hirveästi olekaan. Käykää siis kaikki kynnelle kykenevät koluamassa kyseinen
luonnonvoimien ja Teemu Ojalan aikaansaama mestariteos. Perinteisen kiipeilyn juuri aloittaneille
kallion korkein reitti Rev it up (4+/5-, ~25 m) tarjoaa mukavine lepoineen oivan harjoittelu- ja
fiilistelyalustan (ja topista hienot maisemat).
Jaanankallio, kuten edellisessä geologiasarjan
artikkelissa käsitelty Luhtikin, on kiipeilyominaisuuksiltaan Suomen graniittikallioista
positiivisella tavalla poikkeava. Tähän on yksi
hyvin merkittävä syy: Jaanankalliolta ei löydy
juuri ollenkaan graniitille tyypillistä
harmahtavan läpikuultavaa ja epäsäännöllisen
terävästi lohkeilevaa kvartsia! Jaanankallion
kivi koostuu suurimmaksi osaksi kahdesta eri
mineraalista, jotka ovat helposti paljain
silminkin erotettavissa kiven jäkälästä vapaalta
rapautumispinnalta: vaalea plagioklaasimaasälpä ja tummanvihertävä sarvivälke/pyrokseeniseos (Kuva 1). Etenkin sarvivälke
on kuituinen, pehmeä ja paljon
käsiystävällisempi kuin graniittisten kivien
päämineraalit, vaikka ihan kalkkikivien
mukavuusasteikolle ei ylletäkään.

Kuva 1. Lähikuva Hyvinkään gabrosta
Jaanankalliolta. Vaalea mineraali on
plagioklaasimaasälpä ja tummat pääasiassa
pyrokseenin ja sarvivälkkeen sekoitusta
(pyrokseeni on osittain tai kokonaan muuttunut
sarvivälkkeeksi syvällä maankuoressa
kiertäneiden kuumien liuosten vaikutuksesta).
Kvartsi loistaa poissaolollaan!

Plagioklaasin ja pyrokseenin/sarvivälkkeen muodostamaa karkearakeista kivilajia kutsutaan
gabroksi, joka on hyvin yleinen ja kestävä rakennuskivi ja siksi suosittu mm. tummien hautakivien
raaka-aineena. Gabromaiset kivet ovat myös suosittuja eräässä toisessa hyvin merkittävässä
käyttötarkoituksessa, nimittäin kiuaskivinä. Tämä johtuu gabron korkeasta ominaislämpökapasiteetista eli se varastoi lämpöä huomattavasti tehokkaammin kuin esim. graniitti. Tämän
huomaa myös Jaanankalliolla aurinkoisena kesäpäivänä: tumma kivi kuumenee nopeasti ja kitka
alkaa huonontua jo aikaisin aamupäivästä. Jaanankallio on näistä syistä ehdottomasti
parhaimmillaan alkukeväästä tai loppusyksystä.
Miksi Etelä-Suomen graniittien keskeltä sitten löytyy sekä olemukseltaan että koostumukseltaan
täysin erilaista kivilajia? Kuten suurin osa Etelä-Suomen kivistä, myös gabrot liittyvät suureen
mannertörmäykseen, jossa pieniä mannerkappaleita kasautui yhteen Pohjois-Suomen
muinaismantereen kanssa noin 1900 miljoonaa vuotta sitten (Kuva 2). Kun graniitit kiteytyivät
pitkälle kehittyneistä tai vanhemman kuoriaineksen osittaisista sulista (T ≈ 700 °C), gabrot
kiteytyivät suoraan maapallon vaippakerroksesta vapautuneista kuumista sulista (T ≈ 1000 °C),
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jotka eivät juuri sekoittuneet kuorellisen aineksen kanssa. Tämä selittää niiden rauta- ja
magnesiumrikkaan koostumuksen (kuoressa näitä alkuaineita on verrattain vähän) sekä korkean
ominaislämpökapasiteetin. Kuten monet graniititkin, myös gabrointruusiot edustavat usein
tulivuorten jähmettyneitä magmasäiliöitä. Näistä kuumista magmasäiliöistä purkautui basalttisia
laavoja, samankaltaisia kun Luhdin kallion kivet alun perin edustivat.

Kuva 2. Suureen mannertörmäykseen liittyviä kivilajeja Suomessa ja Jaanankallion sijainti. Lähde: Suomen
kallioperäkartta (1999), Geologinen Tutkimuskeskus.

Jaanankallion leikkaama Hyvinkään gabrointruusio on ollut myös malmigeologisten etsintöjen
kohteena. Vaippaperäisissä kivisulissa liikkuu runsaita määriä mm. nikkeliä ja kuparia sekä
harvinaisia platinaryhmän metalleja, joita hyödynnetään esimerkiksi autojen katalysaattoreissa.
Hyvinkään gabrosta mitatut arvometallipitoisuudet ovat kuitenkin olleet toistaiseksi varsin alhaisia.
Toivotaan, että kallion idylli säilyy vielä tulevillekin kiipeilijäsukupolville.
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Poimuvuoriston juuriosien syleilyä Olhavalla (Riippuvat puutarhat, 6-/6a) (Kuva: Tommi Karesvuori).
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Olhavan graniitti poimuvuoriston juurista

Olhavanvuorella Repoveden kansallispuistossa on Suomen korkein (~50 m) ja vaikuttavin
yhtenäinen kallioseinämä, eikä sen merkitystä maamme kiipeilykulttuurille tarvitse tässä erikseen
kertailla. Olhavan jylhyys kuitenkin kalpenee kallion muodostavan graniittisen kiven syntyaikoihin
nykyisen eteläisen Suomen alueilla vallinneista olosuhteista.
Kahdessa aikaisemmassa artikkelissani käsiteltyjen Luhdin ja Jaanankallion vaippaperäiset kivilajit
sekä valtaosa eteläisen Suomen graniiteista liittyvät pienten mannerkappaleiden ja Indonesian
kaltaisten saarikaarien törmäilyyn ja kasautumiseen muinaismantereen reunamilla n. 1910–1860
milj. vuotta sitten (Kuva 1). Tämän jälkeen alueidemme vulkaaninen aktiivisuus rauhoittui
vuosimiljooniksi ja törmäyksissä muodostunut poimuvuoristo alkoi romahdella oman painonsa alla.
Vuoriston on arveltu näihin aikoihin olleen Himalajan korkuinen, ja moni suomalainen alppinisti
kääntäisikin varmasti mielellään kelloja reilusti taaksepäin (jäkälien ja kasvillisuuden täydellinen
puuttuminen olisi myös voinut olla mieleen, joskin happipullot olisivat olleet tarpeen silloisessa
ilmakehässä).

Kuva 1. Etelä-Suomen myöhäisorogeenisten graniittien esiintyminen kallioperäkartalla sekä Olhavan ja
Falkbergetin sijainti. Lähde: Suomen kallioperäkartta (1999), Geologinen Tutkimuskeskus.

Suuren poimuvuoriston juuriosissa oli hautautuneena sedimenttikiviä, jotka olivat poimutuksen
myötä korkeissa paineissa ja lämpötiloissa metamorfoituneet gneisseiksi. Lämpötilan edelleen
noustessa nämä gneissit alkoivat osittain sulaa n. 20 kilometrin syvyydessä muodostaen
jähmetyttyään graniittisia intruusioita. Näissä nk. ”myöhäisorogeenisissa” n. 1850–1790 milj.
vuotta vanhoissa graniiteissa on edelleen nähtävissä alkuperäisten lähtökivilajien haamumaisia
piirteitä: mm. Olhavan tiukimman sporttireitin ”Oma planeetta (8a+) ” varjoisen negatiivisessa ja
siksi kasvillisuudesta vapaassa loppuosiossa erottuu selkeästi tummia vaakasuuntaisia juovia, jotka
ovat todennäköisesti jäänteitä gneissin raitaisuudesta (Kuva 2). Juovat koostuvat suureksi osaksi
kiillemineraaleista, samoin kuin tummat ja pyöreähköt halkaisijaltaan senttimetrin luokkaa olevat
laikut, joita myös esiintyy kivessä läpikotaisin. Joskus näiden laikkujen keskeltä pilkistää punaista
jalokivimäistä mineraalia, joka on korkeassa paineessa kiteytynyttä granaattia. Sekä kiille että
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granaatti ovat alumiinirikkaita mineraaleja, jotka myös osaltaan todistavat graniittien sulaneen
sedimenttivaltaisesta aineksesta. Myöhäisorogeeniset graniitit ovat luonteeltaan tasarakeisia ja
niissä esiintyvien mineraalien muodostavat kiteet ovat vierasmuotoisia (eivät siis muodosta selkeitä
kidekulmia). Näiden ominaisuuksien johdosta Olhavankin graniitti on kiipeilyllisesti ehkä
keskimäärin hieman käsiystävällisempi kuin sitä vanhemmat tai nuoremmat graniitit (vrt.
rapakivigraniitit).

Kuva 2. Kiillepitoisia juovia ja laikkuja Olhavan graniitissa. Mittakaavana ”Oma planeetta (8a+)” -reitin
kolmas pultti (Kuva: Tommi Karesvuori).

Hieman yllättäen myös toinen suomikiipeilylle merkittävä kallio sijaitsee näissä myöhäisiin
vuorijonovaiheisiin liittyvissä graniittimuodostumissa. Jos Olhavaa pidetään suomalaisen
tradikiipeilyn kehtona, eräänä merkittävimmistä kotimaisista sporttikallioista voidaan pitää
Kirkkonummen Falkbergetiä. Noin 30 metriä korkea Falkberget koostuu täsmälleen samanlaisesta
graniitista kuin Olhava (kiillejuovineen ja -laikkuineen), vaikka on kiipeilyllisesti hyvin erilainen!
Erilaisuuteen vaikuttavat merkittävästi kolme asiaa: 1) Olhava on profiililtaan pääasiassa
positiivinen, Falkberget taas hieman negatiivinen. 2) Olhavan kallioseinämä on ollut olemassa jo
satoja, ellei tuhansia vuosia, kun taas Falkbergetin nykyinen seinämä on saanut muotonsa valtavan
romahduksen seurauksena viime vuosisadalla. Tästä johtuen Falkbergetin otteet ovat keskimäärin
terävämpiä ja vähemmän pyöristyneitä ja kallion luonne on muutenkin ”rosoisempi” kuin
Olhavalla. 3) Toisin kuin Falkbergetin lähialueilta, Repoveden kallioperästä tunnetaan
voimakaspiirteisiä siirroslinjoja, jotka liittyvät supertulivuoren muodostumiseen nykyisen
Kaakkois-Suomen alueelle n. 1600 milj. vuotta sitten (kts. Kuva 1). Tällaiseen siirroslinjaan on
muodostunut myös voimakkaasti rakoillut Olhavan kallioseinämä. Lukuisat tunnusomaisen
sirppimäiset otteet Olhavan laatalla ovat todennäköisesti syntyneet kahden siirroksessa olleen
kalliolohkon hankautuessa toisiaan vasten. Läntisempi lohko on sittemmin romahtanut alas ja
kiipeilijöiden iloksi paljastanut Olhavanvuoren koko komeudessaan!
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Jalkatukea graniittijuonesta, käsi mukavasti metagrauvakalla (Interpid stand start, 7a).
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E75 - kotimaista hiekkakiveä

Viime vuonna (siis vuonna 2014) korviini kantautui huhuja hiljattain löydetystä laadukkaasta
boulderointialueesta Lahti-Heinola moottoritien (E75) läheisyydessä. Erityisesti hämmästyin, kun
kuulin lohkareiden koostuvan hiekkakivimäisestä materiaalista ja muistuttavan parhaimmillaan
Fontainebleaun boulderimekan lohkareita! Samaa viestiä toitottivat myös 27crags-sivuston lukuisat
aluetta kehuvat kommentit.
Geologian opinnoistani muistelin, että miltei alkuperäisessä muodossaan säilyneitä sedimenttikiviä
ei Suomen muinaiselta kilpialueelta juurikaan pitäisi löytyä, lukuun ottamatta verrattain pienialaisia
Oulun seudun (Muhos ja Hailuoto) ja Satakunnan muodostumia, jotka ovat Suomen kallioperän
aikaskaalassa hyvin nuoria (kerrostuneet ”vain” n. 1200–600 milj. v. sitten; Kuva 1). Miten
ihmeessä nämä E75:n”hiekkakivilohkareet” olivat sitten oikein päätyneet nykyisille sijoilleen
Päijät-Hämeeseen – oliko mannerjäätikkö kuljettanut ne viime jääkaudella nykyisestä Oulusta asti?
Pitihän asia käydä paikan päällä tarkastamassa.

Kuva 1. Etelä-Suomen kallioperäkartta artikkelin kannalta relevanttien kivilajiyksiköiden suhteen sekä E75boulderalueen sijainti. Lähde: Suomen kallioperäkartta (1999), Geologinen tutkimuskeskus.

Kun lähestyin ensimmäistä lohkaretta (”Iso hiekkakivi”) viime syyskuussa, niin olin sekä ammatin
että harrastuksen johdosta odottavan innostuksen vallassa. Jo jonkin matkan päästä sattui silmiini
piirteitä, jotka viittasivat lohkareiden alkuperän kuitenkin olevan paljon vanhempi kuin esim. Oulun
seudun hiekkakivien. Punertavat graniittiset juonteet mutkittelivat ja leikkasivat kiven rakenteita ja
harmaa rakeinen kivilajikin oli paikoin hieman deformoitunut ja poimuttunut (Kuva 2). Nämä
lohkareet olivat peräisin Lahden seudun paikallisesta kallioperästä, johon kuuluu suuren
mannertörmäyksen aikana (n. 1900 milj. vuotta sitten) kerrostuneita ja vuorijononmuodostuksessa
graniittisten sulien kanssa tekemisiin joutuneita ja poimuttuneita metasedimenttikiviä (Kuva 1).
E75:n lohkareita kutsutaan geologisesti termillä metagrauvakka, joka tarkoittaa metamorfoitunutta
hiekka-aineksesta ja hienorakeista savisesta väliaineksesta koostuvaa sedimenttikiveä.
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Mutta kylläpä tämän metagrauvakan alkuperäiset piirteet olivat paikoin epätavallisen hyvin
säilyneitä! Yleensä tämän ikäiset metasedimentit ovat metamorfoituneet gneisseiksi ja
migmatiiteiksi, mutta näissä kivissä oli nähtävissä vielä sedimentaation aikaisia kerrosrakenteita
(Kuva 2). Suuri osa mineraalirakeista oli myös säilyttänyt pyöreän muotonsa
vuorijonomyllerryksistä huolimatta. Juuri tämä veden (ja joskus myös tuulen) kuljetuksen
aiheuttama mineraalirakeiden pyöristyminen tekee hiekkakivistä niin käsiystävällisiä. Hyvästä
kitkasta taas saamme kiittää kvartsista ja maasälvistä koostuvien mineraalirakeiden välitiloja
täyttävää hienorakeista matriksia ja/tai iskosta, joka on kiteytynyt sedimentin puristuessa kiveksi.
Nämä materiaalit rapautuvat mineraalirakeita helpommin, jolloin rakeet jäävät koholle kiven
rapautumispintaan ja tuottavat tunnusomaisen hiekkapaperimaisen tuntuman.

Kuva 2. Poimuttuneita ja punertavia graniittijuonia, jotka leikkaavat metagrauvakan rakenteita.
Sedimenttikiven alkuperäinen kerroksellisuus erottuu haamumaisina harmaan eri sävyinä ja raekoon
vaihteluna.

Ei tässä muuta voi todeta, kuin että kyllä kiipeilijät tuntevat kivensä! Unohdettakoon siis
pilkunviilaus tässä tapauksessa ja kutsuttakoon lohkareita vastaisuudessakin hiekkakiveksi, vaikka
se ei geologisesti täysin validi termi tässä tapauksessa olekaan. Ovathan ne lohkareet kuitenkin
puhdasta hiekkakiveä joskus olleet, alkuperäiset ominaisuutensa hyvin säilyttäneet ja
käsituntumaltaan pääosin ihan jotain muuta kuin maamme perinteiset sormentappajagraniitit ja gneissit.

30

Viitapohjan liuskeen kurotusta reitillä Sikanaisia (6c)
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Viitapohjan sormenleikkaajaliuske

Joskus kiipeilykallioiden reittien nimet heijastavat kallion geologisia ominaispiirteitä varsin
osuvasti. Tästä ehkä parhaita esimerkkejä on Oriveden ja Tampereen rajamailla sijaitseva
Viitapohjan kiipeilykallio, jolta löytyvät mm. reitit Sormenleikkaaja (6a), Kynnenleikkaaja (7a)
sekä Missä ote? (7b).

Kuva 1. Suureen mannertörmäykseen liittyvien vulkaanisten saarikaarien jäänteet Suomessa ja niihin
liittyvien kiipeilykallioiden sijainteja. Lähde: Suomen kallioperäkartta (1999), Geologinen Tutkimuskeskus.

Kuva 2. Voimakkaasti kehittynyt liuskeisuus saa
kiven lohkeilemaan terävästi.

Viitapohjan kallio kuuluu samoihin 1900
miljoonaa vuotta vanhoihin tulivuoriketjujen
muodostumiin kuin aikaisemmin käsitellyt
Luhdin laavat sekä syvällä kiteytynyt
Jaanankallion gabro (Kuva 1). Viitapohjan
alkuperäinen rakennusmateriaali koostui
hienojakoisesta sedimenttiaineksesta, joka
sekoittui vulkaanisen tuhkan kanssa
muinaisen tulivuoriketjun etualtaissa. Kun
sedimenttiaines myöhemmissä
myllerryksissä kovettui ensin kiveksi ja
sitten metamorfoitui korkeissa paineissa ja
lämpötiloissa, sedimenttien sisältämät
savimineraalit muuttuivat erilaisiksi
kiillemineraaleiksi.

Kiilteet ovat hyvin litteitä mineraaleja ja sen vuoksi kiillepitoiset kivet lohkeavat helposti ohuiksi
siivuiksi näiden mineraalien muodostamia tasosuuntia pitkin. Tätä ominaisuutta kutsutaan
liuskeisuudeksi. Liuskekivet ovat varmasti monelle tuttuja esim. pihapolkujen koristeina.
Viitapohjan kallionkin läheisyydestä on liuskekiviä louhittu ihan myytäväksi asti.
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Reitit Sormenleikkaaja (6a) ja Kynnenleikkaaja (7a) sijaitsevat seinämällä, joka on suunnilleen
kalliolla vallitsevan ~itä-länsisuuntaisen liuskeisuuden suuntainen, ja siksi näiden reittien
ominaispiirteisiin kuuluvat lukuisat ohuet ja terävät listaotteet (kts. Kuvat 2 ja 3), jotka ovat
syntyneet kallion lohkeillessa liuskeisuustasoja pitkin.
Reitti Missä ote? (7b) on sitä vastoin kyhätty miltei liuskeisuutta kohtisuoraan vastaan olevalle
kalliopinnalle, jossa liuskeisuuden suuntainen rakoilu on vähäistä ja listaotteetkin harvassa (Kuva
3). Samansuuntaisella lohkopinnalla olevaa, mutta paljon positiivisempaa ja siksi helpommin
kiivettävää kalliopintaa edustaa Kultainen keskitie (5+). Liuskeisuuden suuntaisissa harvoissa
isoissa raoissa kulkevat tradireitit Vasen väärä (4+) sekä Savupiippu (5+).

Kuva 3. Viitapohjan erisuuntaiset kalliopinnat ovat kiipeilyllisestikin hyvin erilaisia.

Viitapohjan rikkonaisuutta on osaltaan tehostanut aluetta leikkaava myöskin ~itä-länsisuuntainen
hiertovyöhyke, jonka heikompiin osiin ovat muodostuneet mm. läheiset Pukalan ja Metehisen järvet
sekä aivan kallion vieressä sijaitseva pieni Peräjärvi. Kalliolla hierrosta on jäänteenä sen itäosassa
sijaitseva ”haarniskapinta” (Kuva 3). Muinaiset maanjäristykset hankasivat toista irtonaista
kalliolohkoa tätä pintaa vasten tuhoten suurimman osan sen mahdollisesti orastavista
kiipeilyotteista. Näin jäljelle jäi vain epämääräisesti kuhmurainen pinta, josta ei tälläkään hetkellä
reittejä löydy.
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Poketteja paossa Tussinkosken reitillä Koski-Jyrkynen (6c+).
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”Vedä siitä kahvasta!” Tämä huudahdus on tavallisilla krimppiotteiden luonnehtimilla
graniittikallioilla varsin harvinainen, mutta Vantaan Korsossa sijaitsevalla Tussinkoskella (tai
Reimankalliolla) ehkä se kaikista tavallisin. Monin paikoin seinämä ihan tursuaa kahvoja ja
poketteja! Lukemattomien sendaajien väsyneet forkut ovat saaneet niistä sen kaivatun pelastuksen.
Ilman näitä otteita ei olisikaan mahdollista, että tällaiselta jopa hieman negatiivisen profiilin
kalliolta löytyisi niin runsaasti laadukkaita, joskin matalia, alakutosen reittejä kuten Kutiona (6a),
Korva (6a) ja Lista (6a+). Mitä ihmettä on tapahtunut, että Korsoon on saatu tällainen
ulkokiipeilyhelmi?
Aloitetaan tarina kallion vasemmasta laidasta, jossa sijaitsevat kallion vaikeimmat reitit
Reinkarnaatio (7b) ja Tussari (7a). Näiden reittien alkuosat ovat tutunlaista Suomi-kiipeilyä ja
etenkin Tussarin alkuosassa saa hipeltää monille graniittikallioille tavallisia ja teräviä kvartsi- ja
kalimaasälpäkiteitä. Kahvat ovat harvassa ja pieniä sellaisia löytyy lähinnä parista poikittaisraosta.
Tämä graniittinen kivi on sukua esimerkiksi Kirkkonummen Falkbergetin ja Olhavan graniiteille.
Se on syntynyt suuren poimuvuoriston uumenissa noin 1800 miljoonaa vuotta sitten. Silloin
vuoriston syviin osiin poimuttuneet sedimenttikivet alkoivat osittain sulaa. Nämä osittaissulat
kerääntyivät yhteen kuoressa ja jähmettyivät hiljaksiin graniiteiksi.
Tussarin loppuosassa saa kuitenkin jo kosketusta hieman erikoisiin syvennyksiin ja poketteihin.
Näyttää siltä, että graniitin sisällä olisi tummia kivikappaleita, joiden ulkokehä on kulunut pois.
Näitä samoja kappaleita ja niiden rei’iksi kuluneita ulkokehiä ovat kallion kiipeilyllisesti
helpommatkin osat täynnä. Tumma kivi on sarvivälkegneissiä tai jonkinlaista gabroa – hyvin
samanlaista kiveä, jota löytyy Hyvinkään Jaanankalliolta. Se koostuu lähinnä tummasta
sarvivälkkeestä ja vaaleasta maasälvästä ja siitä puuttuu mm. graniitille tyypillinen terävä kvartsi
lähes kokonaan. Tähän kiveen voi Tussinkoskella parhaiten tutustua esimerkiksi reittien Kahva
variaatio (6b+) ja Put Your Hands in my Pocket (6b) välissä.

Juuri näiden kahden kiven, tai oikeammin graniittisen kivisulan ja gneissin, kohtaaminen selittääkin
Tussinkosken kahvojen ja pokettien taian! Niiden tarina mennee kokonaisuudessaan seuraavasti
(katso mallikuva):
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1) Vaippaperäisistä kuumista kivisulista alun perin noin 1900 miljoonaa vuotta sitten muodostunut
sarvivälkegneissi majailee rauhassa kilometrien syvyydellä kuoren uumenissa. Jos kivilajin tarina
päättyisi tähän, Tussinkosken kallio todennäköisesti muistuttaisi kiipeilyllisesti Jaanankalliota.
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2) Noin sata miljoonaa vuotta myöhemmin muodostunut graniittinen kivisula, jonka lämpötila on
noin 700–800 °C, kuitenkin kohoaa kuoressa ylöspäin ja tunkeutuu väkivaltaisesti gneissiin
pilkkoen sitä kappaleiksi sekaansa!
3) Tumma gneissi ja graniittinen kivisula eivät ole termodynaamisessa tasapainossa, vaan niiden
välillä tapahtuu erilaisia tasapainoa kohti pyrkiviä reaktioita. Kivisulassa vellovat volatiilit ainekset,
kuten vesi ja hiilidioksidi, edesauttavat ja nopeuttavat reaktioita. Reaktioissa gneissin hyvin
rapautumista kestävä sarvivälke alkaa korvautua jollain helposti kuluvalla mineraalilla, kuten
kiilteellä. Systeemin lämpöenergia kuitenkin loppuu kesken ja kivisula alkaa jäähtyä ja kiteytyä
graniitiksi. Reaktiot gneissin kanssa toteutuvat ainoastaan osittain ja rajoittuvat kappaleiden
ulkokehille. Reaktioiden voimakkuudessa on myös koostumuseroista johtuvaa paikallista vaihtelua.
4) Satoja miljoonia vuosia myöhemmin kallioperä rakoilee ja siinä virtaavat vedet alkavat vaikuttaa
huonosti rapautumista kestävään mineraaliainekseen gneissikappaleiden reaktiokehissä. Tämä
luonnollisesti korostuu kallion ulkopinnalla, joka on nykyäänkin jatkuvasti alttiina vedelle ja
lämpötilan muutoksille. Näin gneissikappaleiden ulkokehälle alkaa muodostua tyhjää tilaa. Monet
poketeista kätkevät sisäänsä gneissikappaleen, joka on vielä pois rapautunutta kehää lukuun
ottamatta piilossa graniitin sisässä.
Näin siis saatiin aikaiseksi Tussinkosken kahvat ja poketit kiipeilijöiden kourittaviksi. Kivisulien ja
niiden sivukivien reaktiot ovat yksi geologian monimuotoisimmista prosesseista. Päätejäsenten
koostumuksesta ja lämpötilasta riippuen voi tapahtua vähän kaikenlaista. Tällaisiin sekottumisiin
liittyy esimerkiksi malminmuodostusta ja joskus ne jopa aiheuttavat tulivuorten purkauksia
maanpinnalla. Tussinkosken tapauksessa prosessi on muodostanut erään Suomen erikoisimmista
kiipeilykallioista!
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