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KUNNIOITUK SEN KUVAT

Heikki Willamo tutki tuhansien vuosien 
takaista kalliotaidetta. Hän löysi ja toi kuvissaan 
nykypäivään ihmisen hukkaaman kunnioituksen 
eläimiä kohtaan.

TEKSTI JUHA KAUPPINEN / KUVAT HEIKKI WILLAMO
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Alkuhärät, Suomusjärvi 2016.
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”On jollakin täytynyt olla melkoinen tarve tehdä ne”, 
Willamo sanoo.

”Taidokkaasti tehtyjä kuvia. Naturalistisia, mutta kuiten-
kin surrealistisia”, Willamo kuvailee Rouffignacin ”Sadan 
mammutin luolan” eläimiä.

”Mestarillisella tekniikalla tehtyjä, hyvin näköisiä, mut-
ta kuitenkin vähän liioiteltuja, vähän todellista pienemmät 
jalat usein, etupää korostetun voimakas.”

”Taidetta. Ne ovat kuvia, jotka me käsitämme oikeana 
taiteena.”

Heikki Willamo, 63, on ollut luontokuvaa-
ja 30 vuotta. Ura on ollut menestyksekäs, 
1990-luvulla syntyivät esimerkiksi vuo-
den luontokirjaksi valittu Kaakkurin huu-
to (1994) ja jo klassikoksi noussut Hauk-

kametsä (1998).
Tällä vuosituhannella Willamo on lähtenyt myyttien jäl-

jille. Hirven klaanissa (2005) etsittiin jo yhteyttä kallio-
maalauksiin ja hirveen sellaisena kuin muinaiset metsäs-
täjät sen näkivät.

Hän on tehnyt kirjan myös kalliomaalauksista, Pyhät 
kuvat kalliossa (2007, yhdessä Timo Miettisen kanssa). 
Huuhkajavuorella (2008, yhdessä Leo Vuorisen kanssa) 
etsittiin paikkoja, joissa sadut elävät.

Neljä vuotta sitten syntyi mustavalkoinen Vuosi met-
sässä (2012), jonka kuvat Willamo otti yhdessä metsäs-
sä yhden vuoden aikana.

Sitten hän tapasi ruotsalaisen omien polkujensa kulki-
jan Mats Anderssonin, jonka kanssa he kuvasivat yh-
dessä mustavalkoisen, perinteisiä luontokuvan rajoja utui-
silla unikuvilla rikkovan kirjan Kohtaamisia (2014).

”Matsin tapaaminen oli älyttömän tärkeä juttu mulle. 
Kohtaamisia oli avain myytteihin, joiden kintereillä olen 
nyt ollut”, Willamo sanoo.

Myyttisessä matkassa Willamo on rikkonut rajoja, joi-
ta jotkut pitävät ylittämättöminä luontokuvaajille. Kirjas-
sa on esimerkiksi kuvattu kesyjä eläimiä, ylämaan karjaa 
ja tarhattuja biisoneita. Miksi?

”Halusin löytää yhteyden noihin muinaisiin kuvanteki-
jöihin. Minulla on ollut jo aiemminkin tunne, että hei-
dän syissään tehdä kuvia voi olla jotain samaa kuin omis-
sa motiiveissani.”

Willamo halusi astua valokuvan avulla jääkautisen met-
sästäjän ja kuvantekijän maailmaan. Alkuhärkiä ja arobii-
soneita ei enää ole, mutta niitä muistuttavia eläimiä kyllä, 
vieläpä aivan Willamon kotikonnuilla. Hänen mukaansa 
tuntui toki oudolta käydä kuvaamassa lehmiä.

”Nehän ovat aina siellä. Sitten oivalsin, että eivät ne oi-
keanlaiset kuvat ole aina siellä. Että onnistunut valokuva, 
joka kuvastaisi jotenkin heidän mielenmaisemaansa, on 
vaikea ottaa, vaikka se esittäisi lehmää. Kaiken pitää silti 
osua kohdalleen, ratkaiseva hetki tarvitaan.”

Willamo kävi myyttistä matkaansa tehdessään monilla 
Pohjois-Euroopan kalliotaidepaikoilla, muillakin kuin Suo-
men tunnetuilla kampakeraamisen ajan maalausseinämil-
lä. Hän otti kuvia muinaisista kuvista samalla tiedostaen, 
että jotain puuttuu.

 O li pakko päästä itse katsomaan. Niin se oli.  
Luontokuvaaja Heikki Willamo ei ole mi-
kään matkustelija, vaan viihtyy hyvin koti-
konnuillaan entisellä Karjalohjalla, nykyi-
sen Lohjan kunnassa – josta tosin on met-

sät hakattu vähiin. Mutta hirviä siellä on, huuhkajia, kana-
haukkojakin vielä, kun tietää mistä etsiä, ja kuusipeuroja 
tai täpläkauriita, joiksi niitä nykyisin kutsutaan. 
Tuon kerran oli kuitenkin päästävä Ranskaan, Dordog-

nen laaksoon, joka on saanut nimensä satumaisen kau-
niina viheriän laakson halki matelevasta Dordognejoes-
ta. Laakso on tunnettu luolamaalauksista ja kaiverruksis-
ta, joista vanhimmat ovat 20 000 vuoden takaa. Willa-
mo oli katsellut kuvia kotona työpöydän vieressä: Rouf-
fignac, Font de Gaume, Les Combarelles, Bernifal, Pech 
Merle, Lascaux.

Nuo asiat olivat pyörineet hänen mielessään: eihän mui-
naisten kuvien kuvaamisessa välttämättä olisi mitään jär-
keä, eikä Dordognen luolien kuvia edes pääse valokuvaa-
maan, sillä niitä vartioidaan kuin valtiosalaisuutta. Ku-
vauslupia ei heru, mutta kuvat olisi kuitenkin päästävä 
näkemään.
Rouffignacin luolan suuaukko oli muutaman metrin le-

veä ja tuskin miehen korkuinen. Suuaukon yläpuolella ko-
hosi lehtometsä. Aukon edessä oli penkki kulkijoiden istah-
taa ja ehkä koettaa edes etäisesti käsittää muinaista vies-
tiä, joka kallioiden sisällä yhä elää.

Willamo astui seurueen kanssa luolaan.
Myyttinen matka oli alkanut. Nyt, viisi vuotta myöhem-

min, samanniminen kirja on valmis. 
Kuvat ovat matka ihmisyyden alkuhämärään, ensim-

mäisille seinämille, joihin hiili piirsi mammutin.

 Se tuntui kyllä myös matkalta maan keskipis-
teeseen. Willamo ja muu seurue istuivat luolan 
sisällä siniharmaan veturin kiskoman kummi-
tusjunan vaunuihin. Juna nytkähti liikkeelle 
ja veti kävijät yhä syvemmälle maan uumeniin. 

Ikuisuudelta tuntuvan ajan päätteeksi se pysähtyi, min-
kä jälkeen seurue jatkoi vielä kappaleen matkaa jalan. Ol-
tiin kahden kilometrin syvyydessä, luonnon muovaamas-
sa tunnelissa, sysipimeässä ja koleassa.

He saapuivat saliin, joka oli pari kolme metriä korkea. 
Valaistus oli hämärä. Willamo tuijotti kuvia: kymmenit-
täin eläimiä, naturalistisen tarkasti mustin ääriviivoin ja 
muutamin yksityiskohdin kuten silmin ja karvatupoin ku-
vattuja eläimiä: mammutteja, villasarvikuonoja, villihe-
vosia, arobiisoneita – eläimiä, joita ei enää ole olemassa.

Willamo tuijotti hevosta, joka oli kenties pari metriä pit-
kä ja aidon näköinen, kun opas sanoi, että kuvien maalaa-
misen aikoihin tämä kohta luolasta oli vain 60 senttiä kor-
kea. Eläimet on siis maalattu selällään maaten. Sittemmin 
luola on ruopattu ja avattu turistien kulkea.

Tämä ajatus: joku on tullut tänne kahden kilometrin sy-
vyyteen soihtu kädessään. Joku tai jotkut. He ovat kerta toi-
sensa perään kontanneet, ryömineet ja liu’uttaneet itsen-
sä senaikaiseen puoli metriä korkeaan syvennykseen saa-
dakseen maalata kuvat kallioon, piiloon kaikkien katseilta.

Willamo halusi astua 
valokuvan avulla
jääkautisen  
metsästäjän ja 
kuvantekijän 
maailmaan.

Karhu, kiillotettu kalliouurros, 
Ballangen, Norja, ikä noin  
11 000 vuotta.

Hirvi, kalliomaalaus, Saraakallio, 
Suomi, ikä noin 7000 vuotta.

 Karhut, Kuhmo 2015.
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Alun perin Willamo kuvasi näyttelyä varten, kirjaidea tuli 
vasta myöhemmin: ”Jossain vaiheessa tajusin yhtäkkiä, että 
en laita näyttelyyn yhtään kuvaa kalliotaiteesta, kirjan al-
kuun ehkä muutaman. Juju on siinä, että olen kulkenut kal-
liotaidepaikoilla ja koettanut käsittää, miksi kuvat on teh-
ty ja miksi ne minua niin kiinnostavat. Tästä kaikesta ins-
piroituneena olen sitten tehnyt omat kuvani.”

Miksi kuvat on sitten aikoinaan tehty?
”No tätä ei tietenkään voi tietää, mutta kierrettyäni mo-

nilla merkittävillä kalliotaidepaikoilla minulle on aivan sel-
vää, että yksi syy on suuri kunnioitus ja ihailu eläimiä koh-
taan. Eläimiä, jotka ovat isompia ja vahvempia kuin ih-
minen, eläimiä, joilla ehkä ajateltiin olevan yhteys henki-
maailmaan.”

Willamo löysi oman kalliomaalausten 
peuransa sattumalta. Tuolloin oli kau-
nis syksyinen ilta kotiseudun tutulla 
kuvauspaikalla.

”Kaksi täpläkaurista seisoi erityisen 
komeassa tervalepikossa. Pääsin kokeilemaan erilaisia ka-
meran liikutteluita, ja kun vilkaisin kameran takaseinää, 
ajattelin, että nyt tuli kalliomaalaus! Peurat olivat monis-
tuneet siihen.”

Ensin Willamo ajatteli, että se on vain hänen vaikutel-
mansa kuvasta.

”Että nää on taas näitä mun omia juttuja”, hän sanoo nau-
rahtaen. Mutta sitten hän näytti kuvaa muille, sellaisillekin 
ihmisille, joilla ei ole erityistä suhdetta muinaisiin kuviin, 
ja poikkeuksetta ihmisten ensimmäinen reaktio oli, että kas 
vain, kalliomaalaus.

Willamo kuvasi samaa kauriiden laumaa yhä uudestaan, 
ja hiljalleen valkeni hänen matkansa tarkoitus, matkustus 
muinaisten kuvantekijöiden jalanjäljissä.

”Tein oman matkani rakkaudesta eläimiin, mutta myös se-
kä kuvaan että kuvantekemiseen – siis eläinkuvaan. Näin 
poluksi valikoitui reitti eläinkuvia tehneiden ihmisten his-
toriaan.”

”Kuvasin lehmiä, hevosia ja biisoneita luodakseni paleo-
liittisen metsästäjän ja kuvantekijän kuvitteellisen mielen-
maiseman.”

Willamoa kiehtoo se, että kesytetyt eläimet kantavat peri-
mässään sukupuuttoon kuolleiden kantalajien eli alkuhärän, 
Euroopan villihevosen ja arobiisonin perimää. Hevonen ja 
biisoni ovat luolataiteen yleisimmät eläimet. Lascauxin al-
kuhärät taas tunnetuimmat yksittäiset kuvat.

K arhu on erityinen eläin Willamolle.
”Karhu on karhu, ylivoimainen eläin. Jos 

sotkee mukaan kaiken sen mytologian, min-
kä tunnen, karhu on jotain aivan muuta kuin 
mikään toinen eläin.”

Karhu on ollut alusta asti oleellinen osa Willamon kul-
kemaa Myyttistä matkaa, mutta tärkein kohtaaminen kar-
hun kanssa tapahtui Norjassa. Siellä on seitsemällä paikal-
la niin sanotulla kiillotustekniikalla tehtyjä kuvia kalliois-
sa. Ne ovat Pohjolan vanhimpia, jopa 11 000 vuotta vanho-
ja. Willamo matkusti eräälle näistä seitsemästä paikasta Lo-

Hirvet, Raasepori 2011.

Karhu, Kuhmo 2015. Kalliomaalauskauriit, Raasepori  2012. Täpläkauris, Raasepori 2012. 
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foottien kohdalle, mutta mantereen puolelle. Paikka on kau-
kana teistä, sinne taivaltaminen kesti hyvän aikaa.

Willamo lähestyi paikkaa, jonka maisema miellytti hän-
tä: kallioselänteitä, harvassa mäntyjä, joista vanhimmat eh-
kä jopa tuhatvuotisia, mutta silti niukassa maassa pieniksi 
jääneitä, ehkä viisimetrisiä bonsaipuita muistuttavia puu-
vanhuksia.

Sitten tässä alkumaisemassa ilmaantui yhtäkkiä näky-
viin kalliokuvia: kolme hyljettä, pyöriäinen, peura. Suuria 
kuvia, luonnollisen näköisiä eläimiä.

”Kiinnitin huomiota yhteen vanhaan mäntyyn niiden ku-
vien yläpuolella kalliolla. Olin nähnyt siitä samasta kohtaa 
otetun kuvan vuodelta 1932, ja se mänty oli edelleen täs-
mälleen samannäköinen kuin se oli ollut silloin 80 vuotta 
sitten. Se oli hieno hetki. Ajattelin, että jumalaut mikä mes-
ta, täällä ei muutu mikään!”, Willamo kertoo.

Sitten Willamo näki karhun. Se oli hiottu kallionseläntee-
seen. Se oli laiha, kuin talven laihduttama kevätkarhu. Kar-
hukuvasta tuli Willamolle jonkinlainen pyhiinvaelluskohde.

 ”Karhu ei ole mikään yleinen aihe kalliotaiteessa. Sii-
hen on voinut liittyä tabuasetelmia eikä sitä näin ollen ole 
saanut kuvata.”

Willamo on nähnyt joitain yksittäisiä luolakarhun kuvia 
sekä Chauvet’n luolassa Kaakkois-Ranskassa että muuta-

missa Dordognen luolissa. Suomen kalliomaalauksissa on 
vain muutamia todennäköisiä karhukuvia, jotka nekään ei-
vät takuuvarmasti esitä karhua.

Juuri tämä yksi kuva, keskellä erämaata Norjassa, kasvoi 
myyttisiin mittoihin Willamon päässä.

On mielenkiintoista, että karhun asema on kestänyt, kun 
kulttuurimme on alkanut muuttua.

”Pronssikaudella, kun ihminen irtaantui luonnosta, otti hal-
tuun pellot ja metsästä vieraantuminen alkoi, karhusta, enti-
sestä myyttisestä jumalhahmosta, tuli vähitellen vihollinen.”

Se ei tapahtunut yhtäkkiä.
”Karhulla on ollut sellainen tietynlainen myyttinen suoja. 

Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun karhu tuli karjaa tap-
pamaan, sitä ei pidetty karhun syynä.”

Syy vieritettiin naapurin niskoille.
”Siitä ajateltiin, että sen oli tietäjä voimillaan nostatta-

nut, lähettänyt kilpailijan, vihamiehensä karjaa tappamaan.”
Vähitellen karhu muuttui niinkin pahaksi ihmisten sil-

missä, että siitä maksettiin tapporahaa.

”Olen koettanut käsittää  
 miksi kuvat on tehty, 
 ja miksi ne minua   
 niin kiinnostavat”

 Revontulet, Varanki, Norja 2015.

Puro, Ballangen, Norja 2013. Poukama, Varanki, Norja 2015.

Metsänpeitto, 
Raasepori 2013. 
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Karhu on toki kokenut uuden nousun. Siitä tehtiin 
kansalliseläin.

Norjan hiottujen kuvien jälkeen alkoi pa-
rin tuhannen vuoden ajanjakso, jolta 
Pohjolasta ei tunneta kalliotaidetta. Sen 
jälkeen tuli kampakeraamisen kauden 
kukoistus, jota Suomen tunnetut kallio-

maalaukset kuten Astuvansalmi ja Saraakallio edusta-
vat. Ne on tehty 7000 vuotta sitten alkaneella kaudel-
la muutaman tuhannen vuoden aikana. Samaan sar-
jaan kuuluvat Ruotsin Nämfors ja Norjan Alta, Äänis-
järven ja Vienanmeren kuvat.

”Kalliotaiteen mekkoja, suurenmoisia keskittymiä”, 
Willamo kuvailee.

Kalliotaide siirtyi lopullisesti luolista avotaivaan al-
le. Tämä tuo Willamon mielestä kuville erilaisia mer-
kityksiä.

”Kun on mennyt sinne luoliin, kävellyt hiljaisuuden, 
pimeyden ja taiteen maailmaan, tai kun seisoo jossain 
Jäämerellä rantakalliolla, avotaivaan alla, tunnelma on 
vain täysin toinen. Luolassa siihen liittyy vahvasti sug-
gestiivinen tila, huomio kääntyy mielen sisälle. On help-
po kuvitella, että se on ollut henkilökohtaisempaa, kun 
taas avotaivaan alle sitä kuvittelee ryhmiä ihmisiä, joi-
tain yhteisiä rituaaleja. Siis kuvittelee. Nämä ovat asioi-
ta, joihin ei koskaan saada vastausta.”

Kampakeraamisen ajan jälkeen ihmiselle tapahtuu jo-
tain dramaattista, jonka voi suoraan lukea kuvista. Wil-
lamo ei käsittänyt muutoksen näkyvyyttä, ennen kuin 
hän matkusti Ruotsin länsirannikolle, Göteborgin lähel-
le, Tanumin maailmanperintökohteen pronssikautisille 
kuvakentille, jotka on uurrettu 3000–4000 vuotta sitten.

”Luokkayhteiskunta, valta, omistaminen alkavat nä-
kyä kuvissa. Vaikka helvetin hienoja ne ovat visuaali-
sesti, mutta ne edustavat jotain ihan muuta maailmaa.”

Kuvissa ihminen nousee isoon osaan. Eläimet ovat 
mukana, hevoset korskeita, härät valjastettu aurojen 
eteen, mutta pääosassa ovat sotaisat ihmiset, jotka sei-
sovat vastakkain miekkojen ja pronssikirveiden kanssa. 
Kuvissa on myös laivoja, ja ne ovat isoja.

”Se on maailma, joka ei puhuttele minua millään ta-
valla.”

Tanumissa Willamolle vahvistui, että hän on oikeas-
taan kiinnostunut muinaisesta ihmisestä, metsästäjäs-
tä ja kuvantekijästä sekä hänen suhteestaan eläimiin ja 
muuhun luontoon – ja että hän kokee jakavansa tuon 
eläinkuvan.

”Tuo ihmisen suhde eläimeen, sen jäljillä olen ja ha-
luan olla. Se on juuri se tapa, jolla minä koen eläimet. 
Haen menneisyyden mielenmaisemaa.”  n

Heikki Willamon (kuvassa 
teoksessa Uni) näyttely Myyttinen 
matka Salon taidemuseossa 
alkaen 4.2.2017. Mukana myös 
Perttu Saksan videohenkilökuva ja 
Kie von Hertzenin äänimaisemat. 

Hevonen, Islanti 2016.

Silmä, Suomusjärvi 2013. Alkuhärkä, Suomusjärvi 2015.


