
Hiiltyneitä hirsiä ja kivettömiä kivikuoppia – Keminmaan Valmarinniemen keskiaikainen 

kirkonpaikka 

Summary: Charred Wooden Remains and Other Features from the Early Mediaeval Churchyard of 

Cape Valmarinniemi, Keminmaa 

The excavations arranged by the University of Oulu at cape Valmarinniemi, Keminmaa during the 

summer of 1981 yielded extensive and significant research material concerning the early medieval 

history of Northern Finland. The traces of early ecclesiastical buildings were found with close to 

150 burials. Nils Cleve pointed out the location of the churchyard in the Kemijoki-river mouth 

already in the 1950s, and archaeologist Pentti Koivunen finally uncovered it after decades of debate 

regarding the location by other researchers. This article aims to examine the churchyard and the 

existing evidence of building remains, their radiocarbon dating and certain aspects of burials, such 

as their depth and orientation, with the help of GIS. These features can help understand the use of 

the churchyard throughout the medieval period, as the ecclesiastical activities at the site date from 

the 1300s to late 1400s or early 1500s. Previous research seems to indicate that cape Valmarinniemi 

witnessed the construction of two wooden churches before the churchyard was moved a few 

kilometers higher up Kemijoki-river, where the old stone church of Keminmaa, dating to early 16th 

century, is still standing. The radiocarbon dating of charred wooden remains and the location of 

certain features seemed to verify that at least one church was built in Valmarinniemi in the early 

1300s. However, the existence of two wooden churches could not be verified; the evidence was 

scarce and could be interpreted in different ways. Cape Valmarinniemi is an intriguing entity of 

fragmentary evidence that tell a tale of Christianization and also of unpredictable times for the 

people of Northern Finland from early 15th century onwards.  

Johdanto 

Tässä artikkelissa perehdytään yhteen pohjoisen Suomen keskiajan tutkimisen kannalta 

merkittävimmistä kaivaustutkimuksista. Keminmaan vanhaa harmaakivikirkkoa edeltäneen puisen 

kirkon paikkaa oli 1980-luvulle tultaessa yritetty selvittää aktiivisesti jo puolen vuosisadan ajan. 

Vahvan todistusaineiston avulla kirkkomaa paikantui viimein Valmarinniemelle, noin kaksi 

kilometriä Keminmaan vanhasta kivikirkosta etelään. Vuonna 1981 Oulun yliopiston historian 

laitos tutki paikalla lähes 1600 m2 alueen FM Pentti Koivusen johdolla.1 Odotukset kaivausten 

                                                           
1 Oulun yliopiston historian laitoksella aloitettiin jo 1970-luvulla monitieteinen ja monivuotinen tutkimushanke, jonka 

tavoitteena oli tutkia Pohjois-Suomen varhaisimman talonpoikaisasutuksen historiaa. Valmarinniemellä olivat aiemmin 

käyneet muutkin tutkijat, kuten Ilkka Kronqvist (kirjoittajien tavoittamaton raportti vuodelta 1933) ja Arvi Valmari 



merkittävyydestä palkittiin, sillä kesän aikana saatiin esille kirkkomaan oletettavasti keskeisin ja 

suurin osa ja tutkituksi 88 hautaa. Niin kutsutulta Riihipellon2 kaivausalueelta löydettiin myös 

rakennejäännöksiä, jotka näyttivät vahvistavan tietoa paikalla olleesta puisesta kirkosta; Koivusen 

mukaan kirkkoja oli ollut kaksi, joista ainakin vanhempi oli hävitetty polttamalla.3 

 Valmarinniemen aineistoa tutkittiin ja järjestettiin kaivausten jälkeisinä vuosina, 

minkä jälkeen se säilyi lopullisesti luetteloimattomana ja raportoimattomana vuoteen 2016 asti. 

Tutkimuksia ja julkaisuja Valmarinniemen aineistosta, erityisesti polttohautojen vainajista ja 

esineistöstä on kuitenkin laadittu erityisesti 2000-luvun puolelta nykypäivään.4 Tavoitteenamme on 

esitellä Valmarinniemen kaivausten tuottamaa aineistoa ja arvioida, miten aiemmin esitetyt 

näkemykset kirkkojen olemassaolosta ja sijainnista vertautuvat uusien radiohiiliajoitusten5 ja 

paikkatiedon tarjoamaan informaatioon. Olennaisimmilta vaikuttavat rakenteiden jäännökset 

otetaan tarkasteluun. Sen lisäksi hautojen suunta ja sijoittuminen tutkimusalueella sekä muut ilmiöt 

ja alueen topografia antavat mahdollisuuden hahmottaa kirkkojen rakennusvaiheita ja sijaintia 

kirkkomaalla. Vainajien ominaisuuksia ja heidän varustamistaan kuolemanjälkeiseen elämään 

esittelemme toisaalla julkaistavassa artikkelissa.6 Artikkelit liittyvät Oulun yliopiston arkeologian 

laboratorion projektiin, jonka puitteissa myös Valmarinniemen kaivausten alkuperäismateriaali 

käytiin systemaattisesti läpi, minkä tuloksena syntyi kirjoittajien laatima tutkimusraportti.7 Tämä 

                                                                                                                                                                                                 
(Arvi Valmari, ”Kemin ensimmäisen kirkon paikasta”. Jatuli 3 1951, 31–37). Kustaa Vilkunan (Kustaa Vilkuna, 

””Pohjanrannan” valtaus ja Kemin ensimmäinen kirkon paikka”. Uusi Suomi 19.2.1948 (48): 6) näkemyksen mukaan 

kirkonpaikka sijoittui Pörhölään, noin kaksi kilometriä Valmarinniemeltä luoteeseen. Perimätiedon ja kirjallisten 

lähteiden lisäksi Koivusen parhaimmaksi johtolangaksi osoittautui lopulta Nils Cleven 1950-luvulla löytämä ja 

julkaisema, Valmarinniemelle viittaava Waickon tilan RN:o 8 tiluskartta vuodelta 1737 (Nils Cleve, ”Valmarinniemen 

kirkosta vielä kerran”. Jatuli 5 1955, 72–73; Pentti Koivunen, ”Keskiaika ja 1500-luku”. Reija Satokangas (toim.), 

Keminmaan historia 1997, 39–55. Keminmaa, 44).  
2 Pohjoisempi pääkaivausalue, josta kaikki haudat löytyivät, nimettiin Riihipelloksi. Eteläisempi kaivausalue nimettiin 

Pajapelloksi. Muutamat Pajapellon kaivausalueelta löydetyt ilmiöt saattavat jatkossa olla avuksi Valmarinniemen 

hautausmaan laajemmassa hahmottamisessa. Sieltä löydettiin useita jäännöksiä, kuten tapuliksi kentällä nimetty 

rakenteen jäännös. 
3 Koivunen 1997, 46.  
4 Polttohaudoista ks. Jussi-Pekka Taavitsainen, Markus Hiekkanen ja Markku  Oinonen, ”Keminmaan Valmarinniemen 

polttohautaukset”. Janne Ikäheimo ja Sanna Lipponen (toim.), Ei kiveäkään kääntämättä: juhlakirja Pentti Koivuselle 

2009, 203–212 ja Janne Ikäheimo, Heli Maijanen ja Kirsti Paavola, ”Keminmaan Valmarinniemen polttohautaukset – 

luonne, löydöt ja konteksti”. Faravid 43 2017; esineistöstä ks. Kirsti Paavola, Janne Ikäheimo ja Rosa Vilkama, 

”Keminmaan Valmarinniemen kaksi keskiaikaista Kristus-sormusta”. Suomen Museo 2012 (2013), 45–68; Kirsi Jylkkä, 

Kruunun pajasta Kemin maahan. Keminmaan Valmarinniemen rahalöydöt. Yleisen arkeologian pro gradu -tutkielma. 

Oulun yliopisto ja Kirsi Jylkkä, ”Matkarahaa Manalaan. Rahalöydöt Keminmaan Valmarinniemen keskiaikaisissa 

kirkkomaahautauksissa”. Lähde 2006, 163–175. 
5 Hiilinäytteet KM39304: 269, 350, 442, 614, 678–679, 800, 831, 843, 848, 920–921 ja 932. Ks. myös Ikäheimo, tässä 

numerossa. Ajoituksia on saatu myös kahdeksasta ruumishaudasta ja kahdesta polttohaudasta (KM39304: 1451, 1473, 

1481, 1513, 1568, 1581, 1589, 1611, 1673 ja 1708). 
6 Tuuli Koponen ja Paula Pelttari 2018, artikkelikäsikirjoitus. Tässä artikkelissa käsitellään niitä hautojen piirteitä, jotka 

olivat olennaisimpia kirkon sijainnin hahmottamisen kannalta. Vainajien ominaisuudet ja hauta-antimet eivät näyttäneet 

tarjoavan selkeitä vastauksia tämän artikkelin tutkimusaiheeseen ja siksi aihetta käsitellään omassa julkaisussaan. 
7 Tuuli Koponen ja Paula Pelttari, Keminmaa, Valmarinniemi. Keskiaikaisen kirkkomaan kaivaus 25.5.–1.7. ja 3.8.–

16.9. 1981. Oulun yliopisto, arkeologian laboratorio. Pentti Koivunen kirjoitti kaivausten alustavia tuloksia esittelevän 



tutkimusraporttiin perustuva artikkeli tarjoaa ensimmäistä kertaa koottua ja yksityiskohtaista 

informaatiota kirkkomaasta ja toimii yhtenä uutena palasena varhaisinta Kemin seurakunnan ja 

seudun historiaa selventävässä palapelissä. 

 

Kirkkomaan sijainti ja ajoitus 

Valmarinniemi sijaitsee nykyisen Keminmaan kunnassa Kemijoen suistossa saarella, joka on 

maankohoamisen myötä kuroutunut lähes kokonaan kiinni mantereeseen. Kirkkomaa on perustettu 

saaren itäiselle sivustalle sen pohjoisosaan, josta matka mantereelle on kirkkomaan käytön aikaan 

ollut lyhimmillään (Kuva 1). Valmarinniemen kirkkomaa vertautuu sijainniltaan hyvin lähes 

samanaikaiseen Iin Illinsaaren kalmistoon, sillä molemmat sijaitsevat jokisuussa saarella lähes yhtä 

etäällä merestä. Torniojoen suulla on myös toinen esimerkki vastaavasta kirkonpaikasta; Alatornion 

Pirkkiön saaren pohjoisella niemellä, vain 17 kilometrin päässä Valmarinniemeltä, on sijainnut 

puinen kirkko 1300-luvulla todennäköisesti nykyisen kivikirkon paikalla.8 Syynä 

saarihautauspaikkoihin saattaa olla kalman leviämisen pelko, joka oli yleistä vielä 1600–1700-

luvuilla. Saaria käytettiin usein tilapäisinä hautapaikkoina – vainajien oli hankalampi palata veden 

yli takaisin elävien keskuuteen ja samalla vähennettiin myös eläinten aiheuttamia tuhoja. Erityisesti 

kalman leviämisen ajateltiin pysähtyvän vasta, kun vainaja haudattiin kirkkomaahan.9 Ainakin 

joissain Valmarinniemen hautauksissa on viitteitä vainajien levottomuuteen liittyvästä pelosta, joten 

kalmanpelko on siis saattanut vaikuttaa siitä huolimatta, että maa siunattiin.10 Kirkkomaan 

perustamisen kannalta edellä mainitut saaret olivat otollisia paikkoja, sillä kirkkoja rakennettiin 

vakiintuneille ja tärkeille kulku- ja kauppaväylille. 

 

 

Kuva 1. Kemijokisuun vedenkorkeus nostettuna 1300-luvun tasolle.11 Karttapohja © 

Maanmittauslaitos 8/2016. Muutokset: Tuuli Koponen.  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
artikkelin vuonna 1982 (Pentti Koivunen, ”Keminmaan kirkonpaikan tutkimukset Valmarinniemellä kesällä 1981”. 

Faravid 5 1982, 37–54). 
8 Markus Hiekkanen, Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2007, 494. 
9 Mauri Mönkkönen, ”Itäsuomalainen välihautausperinne”. Erkki Laitinen (toim.), Ruumis- ja kalmasaaret – Etäällä 

kirkkomaasta. Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen julkaisuja 3 2001, 45. Kalmalla tarkoitettiin vahingollista voimaa eli 

kuoleman aiheuttajaa (Ilmar Talve, Suomen kansankulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1990, 258). 
10 Esimerkiksi haudan 33 vainajan päälle oli asetettu kivi hänen nilkkansa oli mahdollisesti sidottu yhteen (Koponen & 

Pelttari 2018 artikkelikäsikirjoitus). 
11 Jari Okkonen, Jättiläisen hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä – Pohjanmaan muinaisten kivirakennelmien arkeologiaa. 

Oulun yliopisto 2003, liitteet 2 ja 8. 



 

Taulukko 1. Valmarinniemen vainajien ajoitustulokset. Näytteet 1673 ja 1708 ovat palanutta 

luuta.12  

 

Valmarinniemen kaivausalue on maankohoamisen nopeutta kuvaavien mallien 

mukaan noussut vedenpinnan alta viimeistään 1100-luvun alussa.13 Vainajien näytteet ajoittuvat 

aina 1000-luvulta 1300-luvulle (Taulukko 1). Näitä selvästi vanhempien, 700–800-luvuille 

ajoittuvien ruumishautojen vainajien näytteissä oli todennäköisesti konservointitoimenpiteissä 

1980-luvulla käytettyjä kemikaaleja, joiden epäillään vääristäneen ajoitustuloksia. 

Maankohoamisen nopeuden huomioon ottaen tämä heittää varjon myös erityisesti 1100-luvun 

ajoitustuloksiin. Ennen kaikkea ajoitustuloksiin on voinut vaikuttaa myös muut tekijät, kuten 

ruokavalio.14 Valmarinniemellä oli ruumishautojen lisäksi pääosin ristiretkiaikaan ajoittuvia 

polttohautoja. Valtaosa niistä näyttää liittyvän suoraan Valmarinniemeen ja sen 

käyttöönottoajankohtaan, sillä moni ruumishautaus ajoittuu samaan vaiheeseen – polttohautauksia 

ei siten välttämättä ole siirretty jälkikäteen siunattuun kirkkomaahan, mitä aiemmin on pidetty 

todennäköisimpänä.15  

Kirjalliset lähteet tukevat Kemin seurakunnan ja kirkon olemassaoloa 1300-luvun 

alussa, sillä vuodelta 1329 peräisin olevassa asiakirjassa kehotetaan kemiläisiä ja salolaisia 

kymmenysten maksamiseen.16 Edellä esitetyn valossa on mahdollista esittää kirkkomaan perustetun 

oletettua aiemmin 1200-luvun puolella ”tyhjälle” paikalle. Toinen vaihtoehto on, että kirkkomaa 

perustettiin vanhalle hautausmaalle, jossa polttohautauksia oli tehty itä-länsisuuntaisten 

ruumishautojen rinnalle.  Esimerkiksi Lappeen Kappelinmäellä, joka kehitykseltään muistuttaa 

                                                           
12 Näytteet on kalibroitu käyttäen OxCal -kalibrointiohjelmaa (versio 4.2.4. Bronk Ramsey (2013) kalibrointikäyrä 

IntCal 13. (Paula J. Reimer et al., ”IntCal and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50 000 Years cal 

BP”. Radiocarbon 55, 1869–1887). 
13 Okkonen 2003, liitteet 2 ja 8. Kaivausvuonna 1981 maanpinnan korkeus oli keskimäärin noin 7 m mpy. 

Hautakuvioiden pinta oli keskimäärin korkeudessa 6,66 m mpy; keskiaikaisen maanpinnan korkeus lienee ollut 

keskimäärin jossain näiden kahden luvun välillä. 
14 Markku Oinonen, ”Hautalöytöjen radiohiili- ja stabiili-isotooppitutkimukset”. Kati Salo ja Marianna Niukkanen 

(toim.), Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 22, 

Museovirasto 2011, 85. 
15 Taavitsainen et al. 2009, 210. Ks. myös Ikäheimo et al. 2017 (tässä numerossa).  
16 Säilynyt vain oikeaksi todistettuna jäljennöksenä (ks. Koivunen 1997, 41–42). Kyseessä on ensimmäinen tunnettu 

asiakirja, jossa Kemi mainitaan. Ks. myös Markku Mäkivuoti, ”Saloisten ja Kemin kymmenyssäännön ajoituksesta”. 

Faravid 5 1982, 55–66. 



Valmarinniemeä monilta osin, kirkkomaa on perustettu vanhan hautausmaan paikalle.17 Yleinen 

käsitys on, että kirkonpaikat valittiin tietoisesti vanhoista hautapaikoista erillään.18 

Kirsi Jylkän mukaan Valmarinniemen vanhempi kirkko vaikuttaa rahalöytöjen 

perusteella rakennetun viimeistään 1330-luvulla ja rahoissa havaittujen palojälkien perusteella 

mahdollisesti palaneen vuoden 1413 jälkeen ennen toisen kirkon rakentamista.19 Toinen kirkko 

rakennettiin kirjallisten lähteiden perusteella vuonna 143120 ja purettiin tai se mahdollisesti paloi 

vuonna 1517.21 1400-luvun puolivälin jälkeen lyötyjä, kirkkomaan käyttöaikaan liittyviä rahoja ei 

Valmarinniemen aineistossa juuri ole, mistä kirkkomaan käytön on päätelty jatkuneen 1480–1490-

lukujen paikkeille.22 Valmarinniemen kirkkomaan käytön loppumisajankohdan arvioinnissa on 

hyvä huomioida, että hautoihin ei välttämättä laitettu uusia rahoja eli ne ovat voineet olla muutaman 

vuosikymmenen kierrossa ennen hautaan päätymistään.23 Tämän viiveen vuoksi paremman välineen 

kirkkomaan käyttöajan määrittämiseen antavat todennäköisesti katoamishetkellä vielä käytössä 

olleet rahat eli 23 hautausmaan pinnalta löytynyttä tasokaivausrahaa (Kuva 2), joista osan on 

tulkittu pudonneen maahan kirkon lattian raoista.24 Ne näyttävät vahvistavan näkemyksen 

hautausmaakäytön loppumisesta 1400-luvun loppuvuosikymmeninä, sillä niistä nuorin on lyöty 

viimeistään 1470. 1400-luvun Pohjanrannan herruuteen liittyneet venäläisten hyökkäykset ylsivät 

myös Kemijokisuulle25 ja on todennäköistä, että alueen kirkot hävisivät ensimmäisten kohteiden 

joukossa savuna ilmaan, tai vähintään vaurioituivat levottomuuksissa. Talonpoikien valituskirjeessä 

vuodelta 1490 kerrotaankin venäläisten polttaneen Kemin kirkon.26 Rahojen ajoitusten takia on 

mahdollista, että vuonna 1517 tuhoutunut kirkko ei ole enää sijainnut Valmarinniemellä. Muut, 

kirkkomaan käyttöaikaa nuoremmat rahalöydöt Riihipellon kaivausalueelta ajoittuvat 1573–1645 ja 

1898–1921. 

                                                           
17 Ville Laakso ”Ensimmäiset Lappeelaiset – Pitäjän alue esihistoriasta keskiajalle”. Kauskilasta keisarin aikaan. 

Lappeen historia I. Porvoo 2011, 80. 
18 Ks. Esim. Markus Hiekkanen, Viipurin lääni – rautakaudesta keskiaikaan. Karjalan synty. Viipurin läänin historia I. 

Jyväskylä 2003, 502.  
19 Jylkkä 2004, 43–44, 47 ja 92. 
20 Tieto perustuu Mathesiuksen (Per Niklas Mathesius, (Kallinen et al. (toim.), Maantieteellinen väitöskirja 

Pohjanmaasta. Oulun yliopisto. 2008 [1734], 74) mainintaan kirkkoherra Erik Frosteruksen kautta saadusta 

tiedonannosta, joka on peräisin Johannes Messeniukselta. Alkuperäistä mainintaa ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa 

löydetty Messeniuksen tuotannosta (Koivunen 1982, 41). 
21 Ks. esim. Kaarlo Ilmari Cajanus, Piirteitä Kemin maaseurakunnan kirkkojen historiasta. Tornio 1927, 8. 
22 Jylkkä 2006, 167. Hiekkanen (2007, 509) pitää 1480–1490-luvulle kestänyttä Valmarinniemen käyttöä 

epätodennäköisenä, ja arvelee kirkonpaikan siirretyn muualle – mahdollisesti vanhan harmaakivikirkon paikalle – jo 

1400-luvun puolessavälissä. 
23 Kenneth Jonsson, ”Hur länge circulerade mynten under olika tidsperioder?”. Myntstudier 4 2005, 16-18. 

http://www.myntstudier.se/ Haettu 5.10.2016. Risto Nurmi, Development of the urban mind – an object biographical 

approach. The case study of the town of Tornio, Northern Finland. University of Oulu 2011, 126. 
24 Koivunen 1982, 51. 
25 Koivunen 1997, 47. 
26 FMU 4826, suomennettuna esim. Jylkkä 2004, liite 8.  



Valmarinniemellä oli kaivausjohtaja Pentti Koivusen yllätykseksi suhteellisen vähän 

hautoja – olihan paikalla ollut mahdollisesti kaksi kirkkoa, joiden yhteinen käyttöikä on 

pisimmillään voinut olla lähes 200 vuotta. Onkin esitetty, että keskiaikaisessa Kemissä on ollut 

käytössä myös muita hautaamiseen tarkoitettuja paikkoja ennen Valmarinniemeltä noin kolme 

kilometriä koilliseen sijaitsevan kivikirkon rakentamisen aloittamista.27 Valmarinniemellä haudat 

sijaitsivat noin 25 x 35 metrin kokoisella alueella, johon voi arvioida haudatun lähes 180 vainajaa.28 

 

 

Kuva 2. Valmarinniemen kirkkomaalta löydetyt keskiaikaiset sekä uuteen aikaan ajoittuvat 

tasokaivausrahat. Kaikki uuden ajan rahat ajoittuvat 1573–1645 lukuun ottamatta kolmea erikseen 

merkittyä. Keskiaikaisten rahojen rykelmä kaivausalueen keskivaiheilla oli haudan 130 päällä 

olleessa likamaakeskittymässä ja haudan täytemaassa. Näistä kahdeksasta rahasta viisi on voitu 

ajoittaa ja ne ajoittuvat 1320–1387. Oulun yliopiston arkeologian laboratorioon arkistoidusta 

kartasta ARKA11:6 muokannut Tuuli Koponen.   

Rakennejäännökset — kirkon rakenteita? 

Seuraavaksi tarkastelemme Riihipellolta löydettyjen rakenteiden ja ilmiöiden (Kuva 3) luonnetta 

sekä tulkitsemme niitä kirkkomaan käyttöajan – viimeistään 1300-luvun alusta 1400-luvun lopulle – 

näkökulmasta. Katsomme esimerkiksi, mihin kirkkomaan käytön vaiheeseen ajoitettujen hirsien 

jäännökset kuuluvat ja voiko mahdollisesti kahdesta kirkosta peräisin olevia rakenteiden jäännöksiä 

erottaa toisistaan ja millaisin perustein. Eri käyttövaiheiden erottelemiseksi teemme karkean jaon 

kahteen vaiheeseen. Varhaisella vaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa kirkkomaan perustamisesta 1400-

luvun alkuvuosikymmeniin asti. Nuoremmalla vaiheella tarkoitetaan tästä eteenpäin saman 

vuosisadan lopulle kestänyttä jaksoa, johon liittyy tieto toistuvista venäläishyökkäyksistä sekä 

Kemin kirkon tuhoutumisesta ja uudelleenrakentamisesta. 

                                                           
27 Jylkkä 2004, 46, 90 ja Koivunen 1997, 45. Kivikirkon rakentamisen aloittamisen ajankohta on tarkentunut 1530-

luvulle (Hiekkanen 2007, 510). 
28 Valmarinniemellä tehtiin useita koeojia, joiden avulla pyrittiin määrittämään hautojen levinneisyyttä ja tekemään 

havaintoja myös kirkkomaan aidasta. Haudat sijaitsivat pääasiassa noin 25 x 35 metrin kokoisella kaivausalueella eikä 

koeojissa havaittu hautoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (ks. Kuva 3). Ruumishautakuvioita havaittiin 157, 

joista osa (hautakuviot 7, 29, 31, 49, 63, 96, 102 ja 120) osoittautui tai niitä epäiltiin jo kaivausvaiheessa virheellisiksi 

havainnoiksi. Tutkituissa haudoissa (88 kpl) oli yhteensä 101 yksilön jäännöksiä. Polttohaudoissa oli merkkejä yhteensä 

15 vainajasta. Esimerkiksi varhaiskeskiaikaisella Ravattulan Ristimäellä, jossa hautaukset sijaitsevat noin 50 x 30 m 

kokoisella alueella (Juha Ruohonen, ”Löytöjä Ristimäeltä. Tuoreita tuloksia ja tulkintoja vuoden 2014 kaivauksilta. 

Arkeologia Nyt 1/2015, 9), hautauksien määräksi arvioidaan 200–300 yhtä pitkällä aikajaksolla, (Juha Ruohonen, ”Built 

of Wood and Turned to Soil: Perspectives of Research History and New Observations Concerning Finland’s Oldest 

Churches with Reference to Ristimäki in Ravattula”. New Sites, New Methods, The Finnish Antiquarian Society, Iskos 

21, 2016, 242), minkä valossa Valmarinniemen hautausten määrä ei vaikuta erityisen vähäiseltä.  

 



 

Kuva 3. Valmarinniemen Riihipellon rakenteiden jäännökset ja ilmiöt. Numerot viittaavat 

KM39304-numeroituihin hirsiin, joista on saatu radiohiiliajoitus. Pohjakartta: Irene Ryyppö. 

Muutokset: Paula Pelttari. 

Riihipellon pohjoisemmassa osassa oli noin 8 x 14 metrin laajuinen punaiseksi 

palaneen maan alue. Kaivauksilla alue hahmottui suhteellisen selkeärajaisena, mutta siihen liittyvät 

muistiinpanot ovat hajanaiset, eikä alueen stratigrafinen suhde esimerkiksi hautoihin ole täysin 

selvä. Alueen sijainti on kuitenkin hahmotettavissa kaivauksista laaditusta pienoismallista,29 joka on 

esillä Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan aulassa. Muita paloon liittyviä jälkiä 

tasokaivausalueella olivat hiiltyneiden hirsien jäännökset sekä hiilimaa-alueet, joita oli punaisen 

maan alueella, kaivausalueen pohjoispuoliskolla sekä lounaisneljänneksen alueella. Kolmestatoista 

hiilinäytteestä30 teetettiin radiohiiliajoitukset vuonna 2016 (Taulukko 2). 

 

 

Taulukko 2. Valmarinniemen hiilinäytteiden ajoitustulokset.31  

 

Valmarinniemen vanhimmat näytteet (KM39304: 920 ja 843) ajoittuvat varhais- ja 

keskirautakaudelle, eivätkä ajoitukseltaan suoraan liity kirkkomaahan.32 Muut ajoitustulokset 

jakautuvat kirkkomaan käyttöajan näkökulmasta neljään periodiin (Kuva 4). Ainakin kaksi näytettä 

(KM39304:269 ja 678) sopii kirjallisten lähteiden ja raha-ajoitusten perusteella muodostettuun 

näkemykseen kirkkomaan käyttöönottoajankohdasta viimeistään 1300-luvun alkupuolella eli 

varhaisempaan vaiheeseen. Kolme näytettä (KM39304:442, 679 ja 800) ajoittuu joko kirkkomaan 

käytön varhaisempaan tai nuorempaan vaiheeseen. Janne Ikäheimo liittää näytteet varhaisempaan 

vaiheeseen, mikä onkin ajoitusten todennäköisyyksien perusteella varmempi tulkinta: tähän 

vaiheeseen ajoittumista tukee myös nuoremman puun osan todennäköisempi esiintymisprosentti 

ajoitusnäytteissä.33  Näytteet KM39304: 614, 848 ja 932 voisivat myös olla peräisin nuoremmasta 

                                                           
29 Konservaattori Tuula Auerin johdolla kaivausten jälkeen 1980-luvulla laadittu pienoismalli on ainoa visuaalinen 

esitys, jossa punaisen maan paikka kaivausalueella on selkeästi hahmotettavissa. Pienoismallin luotettavuutta arvioitiin 

vertaamalla ilmiöiden sijainteja kenttäkarttoihin.  
30 Selkeästi hirsistä otetut näytteet olivat KM39304: 269, 442, 614, 678–679 ja 800.  
31 Näytteet on kalibroitu käyttäen OxCal -kalibrointiohjelmaa (versio 4.2.4. Bronk Ramsey (2013) kalibrointikäyrä 

IntCal 13. (Paula J. Reimer et al., ”IntCal and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50 000 Years cal 

BP”. Radiocarbon 55, 1869–1887). 
32 Hirsien alkuperän pohdinnasta ks. Janne Ikäheimo, ”Valmarinniemen uudet radiohiiliajoitukset ja bayesilaiset 

ajoitusmallit”. Faravid 43 2017 (tässä numerossa). 
33 Ikäheimo 2017. 



kirkkomaan käytön vaiheesta, mutta todennäköisemmin ne kuuluvat sen jälkeiseen aikaan, kuten 

nuorimmaksi ajoitetut näytteet (KM39304: 831 ja 921).  

 Hiilinäytteiden ajoitustulokset näyttävät tukevan näkemystä kirkkomaan 

perustamisesta 1300-luvun alussa. Kaksi hiiltyneiden hirsien ryhmää oli punaisen maan alueella, 

joista toinen, hiiltyneeksi lattiaksi tulkittu jäännös (KM39304:442) sijaitsi kaivauskuvien 

perusteella välittömästi punaisen maan päällä tai samassa kerroksessa. Toiset hirren jäännökset 

(KM39304:614) olivat dokumentaation mukaan palokerroksen yläpuolella eli mitä ilmeisimmin eri 

kerroksessa kuin punaiseksi palanut maa eivätkä ne ajoituksen perusteella välttämättä kuulu 

kirkkomaan käytön aikaan. Punaisen maan ilmiö ja hirrenjäänne sen välittömässä yhteydessä 

puolestaan kuuluvat todennäköisesti nimenomaan varhaisimpaan kirkkoon. Tätä puoltaa myös 

ilmiön sijainti kirkkomaan pohjoisosassa sekä sen koko.34 Myös Koivunen tulkitsi punaisen maan 

alueen liittyvän vanhan kirkon paloon.35    

 Koivunen hahmotteli paikalle myös toisen, 12 x 28 metrin kokoisen nuoremman 

kirkon, ja koska toista selkeärajaista paloaluetta ei alueella ollut, esitti hän sen mahdollisesti tulleen 

hävitetyksi purkamalla. Tämän kirkon koko hahmottui muun muassa kaivausalueen itäpuoliskolla 

sijainneen, alttarin paikaksi kutsutun ilmiön avulla.36 Myös Lappeen Kappelinmäellä havaittiin 

kahden ajallisesti peräkkäisen kirkkorakennuksen jäännöksiä, joiden rakentaminen on ajoitettu lähes 

samaan ajankohtaan kuin Kemin seurakunnan kirkot. Uudempi kirkko oli todennäköisesti purettu ja 

edellinen palanut kuten Valmarinniemellä. Kappelinmäellä ei uusi kirkko kuitenkaan näytä olleen 

edeltäjäänsä juurikaan suurempi.37 Osa Valmarinniemen hiilinäytteiden ajoituksista osuu 

vaiheeseen, jolloin oletettavasti nuoremman kirkon rakentamiseen käytetyt puut olisi kaadettu, 

mikäli tieto kirkon rakentamisesta 1400-luvulla pitää paikkansa. Todennäköisyydet olivat 

radiohiiliajoitusten perusteella kuitenkin varhaisemman vaiheen puolella ja kiistattomasti toisen 

kirkon olemassaoloa ei voida pelkästään hiilinäytteiden perusteella vahvistaa.  

 

                                                           
34 Markus Hiekkanen, Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsinki 2003, 158. Esimerkiksi Iin Haminassa keskiaikaisen 

kirkkorakennuksen lyhyemmän sivun pituus näyttää olleen noin 6 metriä (Titta Kallio-Seppä, ”Tietoja Iin kirkoista ja 

kirkkomaista kirjallisten ja arkeologisten lähteiden perusteella”. Titta Kallio-Seppä, Janne Ikäheimo ja Kirsti Paavola 

(toim.), Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa. Arkeologisia tutkimuksia 2011, 38). Ravattulan Ristimäen kirkko 

on ollut kooltaan noin 6 x 9,5 metriä (Juha Ruohonen, ”Kirkollisen kulttuurin alkulähteillä. Kaarinan Ravattulan 

varhaiskeskiaikainen kirkko ja kirkkomaa”. Historiallinen aikakauskirja 4 2013, 434). 
35 Koivunen 1997, 42–43. 
36 Koivunen 1997, 42–43, 46–47; Jylkkä 2004, 49. Alttariksi kutsuttu ilmiö oli punaisen hiekan tai kovan saven 

muodostama alue. Sen alla oli noin 7-vuotiaan lapsen hauta (hauta 89). Kaivauksilla erästä saven kovettamaa aluetta 

kutsuttiin asehuoneen saveukseksi, minkä avulla myös hahmoteltiin nuoremman kirkon paikkaa.  Nämä ilmiöt jäävät 

tutkimuksemme ulkopuolelle niiden stratigrafiaan liittyvien epämääräisyyksien takia. Jylkkä (2004, Liite 4) on esittänyt 

arvionsa kirkkojen sijaintipaikoista (Kuva 5). Tämän tutkimuksen kuvassa 3 esitetty punaisen maan sijainti perustuu 

Oulun yliopistossa olevaan Valmarinniemen kaivausten pienoismallissa hahmotettavissa olevaan alueeseen ja se osuu 

hieman enemmän kaakkoon kuin Jylkän esittämä alue.  
37 Laakso 2011, 100–102. 



Kuva 4. Valmarinniemen kirkkomaan ajoitetut hiilinäytteet neljään periodiin jaettuna. 

 

  

Lukuisat kaivausalueella havaitut kivikuopat38 ovat auttaneet kirkon paikan 

hahmottelussa ja etenkin Jylkkä vaikuttaa tulkinneen useat niistä kirkkojen rakenteiksi (Kuva 5).39 

Eräs ajoitus osoitti kivikuoppien ongelmallisuuden kirkkorakennusten sijainnin tulkinnassa; haudan 

149 päällä olleesta kivikuopasta otettu hiilinäyte (KM39304:831, Kuva 4) ajoittui aivan viime 

vuosisatoihin ja ajoittanee samalla myös kivikuopan kirkkomaan käyttöä nuoremmaksi. Jokseenkin 

hankalatulkintainen kivikuoppa haudan 113 päällä ei välttämättä myöskään liity 

kirkkorakennuksiin. Kirsi Jylkän esittämän kartan perusteella se osuu vanhan kirkon 

kaakkoisnurkkaan (Kuva 5),40 mutta kivikuopan alla oleva hauta 113 ajoittaa kivikuopan 

kirkkomaan nuorempaan tai sen jälkeiseen vaiheeseen.41 Kaksi muuta kivikuoppaa sijaitsivat 

edellisten länsi/lounaispuolella linjoilla Y= 720 ja 723 ja näyttävät olevan suorassa linjassa edellä 

mainittujen kuoppien kanssa – ne voivat liittyä kirkkomaakäytön aikaa nuoremman rakennuksen 

koillis- ja luoteisseinän rakenteisiin (Kuva 5). 1500–1600-luvuille ajoitetut hirrenjäänteet tukevat 

tulkintaa uudemmasta rakennustoiminnasta. Kirkkomaalta löytyneiden 1500- ja 1600-lukujen 

rahojen on tulkittu kuuluneen hajonneeseen kätköön, jolla ei ollut yhteyttä hiekkakerroksessa 

havaittuihin rakenteisiin.42 Useat uuden ajan rahakätköön kuuluvaksi tulkitut rahat olivat levinneet 

edellä kuvailtujen neljän kivikuopan muodostaman kuvion sisäpuolelle ja läheisyyteen (Kuva 2). 

Rahat vaikuttavat siis liittyvän mahdolliseen nuorempaan rakennukseen, eikä niitä siten välttämättä 

ole tuotu vanhalle kirkkomaalle uhraamistarkoituksessa.43 Ehkäpä vielä 1600-luvulla Pohjois-

Suomea uhanneet levottomuudet aiheuttivat tarpeen tehdä kätköjä.44 Muut kaivausalueen länsi- sekä 

pohjoispuoliskolla olevat kivikuopat voivat kuulua kirkkorakennuksiin: kaksi pohjois-

eteläsuuntaiselle linjalle kaivausalueen länsipuoliskolla olleet kivikuopat45 sopivat Jylkän 

näkemykseen vanhan kirkon länsiseinän paikasta. Kirkkorakennusten itä- ja eteläseinien linjat 

puolestaan ovat käyttämillämme keinoilla vaikeasti määritettävissä.  

                                                           
38 Kivikuopilla tarkoitetaan kaivauksilla havaittuja kuoppamaisia ilmiöitä, joista muutamissa oli tai oli ollut suuria kiviä 

ja/tai hiilimaata. Moni kivi oli poistettu paikoiltaan uusiokäyttöön (Koivunen 1997, 47). 
39 Koivunen 1982, 50–51; Jylkkä 2004, 49. 
40 Jylkkä käytti vanhan kirkon sijainnin tulkintaan rahojen lisäksi apuna ilmeisesti pääasiassa punaisen maan aluetta, 

mutta luultavasti asiaan vaikuttivat myös kivikuopat, joista yksi sijaitsee juuri Jylkän hahmottelemassa vanhan kirkon 

kaakkoisnurkassa. 
41 Haudan 113 pohjalta löydettiin Eerik Pommerilaisen aikainen (1420–1439) brakteaatti. Kivikuopan kuuluminen 

nuorempaan puukirkkoon vaikuttaa epätodennäköiseltä ainakin mikäli tieto rakentamisesta vuonna 1431 pitää 

paikkansa.  
42 Koivunen 1982, 51; Koivunen arveli rahojen tulleen kätketyksi puurasiassa, joka havaittiin ruudussa X= 490, Y= 732. 

Rasia oli kuitenkin melko etäällä löytyneistä rahoista, eikä itse rasiasta löydetty kolikoita. 
43 Jylkkä (2004, 65–66) esittää, että rahat olisi kätketty kirkon raunioiden suojaan. 
44 Pentti Virrankoski, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1600-luvulla. Oulu 1973, 495–498. 
45 Ruuduissa X= 510, Y= 712 ja X= 514, Y= 712. 



Brakteaatit ja rahat, jotka olivat mahdollisesti pudonneet alushiekkaan kirkon lattian 

raoista, ovat auttaneet kirkonpaikan hahmottamisessa.46 Niiden levintä ei muodosta selkeää 

kokonaisuutta (Kuva 2), jonka perusteella kirkkojen seinälinjoja voitaisiin yksiselitteisesti 

hahmottaa ja rahoja on voitu hukata kirkkomaallekin. Myös historiallisen ajan postdepositionaaliset 

tekijät on syytä muistaa. On kuitenkin mainittava, että keskiaikaiset tasokaivausrahat joka 

tapauksessa painottuivat kirkkomaan – ja mahdollisesti kirkon tai kirkkojen – länsipuoliskolle.47 

Lyöntivuosien 1400–1410 tasokaivausrahat puuttuvat aineistosta ja niinpä uudesta, 

tasokaivausrahoista laaditusta kuvaajasta on havaittavissa kaksi rahojen kertymisen kautta.48 Tämä 

voi viitata kahden kirkon olemassaoloon, mutta toisaalta notkahdus voi olla selitettävissä 1400-

luvun alun rahaliikenteessä tapahtuneilla muutoksilla, joita emme tunne. 

 

 

Kuva 5. Kirsi Jylkän (2004, Liite 4) hahmottelemat kirkkorakennusten paikat, johon on lisätty 

kivikuoppien sijainnit mustilla ympyröillä sekä hahmottelemamme uudemman rakennuksen 

mahdollisia seinälinjoja. Muutokset: Tuuli Koponen. 

Kirkkomaan rajat 

Valmarinniemeltä löydettiin aitarakenteiksi tulkittuja ilmiöitä (Kuva 3). Kaivausalueen pohjois- itä- 

ja eteläreunan koeojista löydettyjen kivien tulkittiin liittyvän kirkkomaata kiertäneeseen aitaan. 

Pohjoisin aitalinja oli suurin piirtein itä-länsisuuntainen oja, jossa oli sekä hiilensekaisen maan ja 

peltomaan täyttämä kuoppa. Kaksi muuta aitalinjaksi tulkittua ilmiötä olivat osin kivettyjä ojia,49 

joista läntisemmän suhde hautoihin on epäselvä. Mikäli läntinen oja oli kaivettu hautojen päälle, on 

rakenteen kuuluminen keskiaikaiseen kirkkomaahan epävarmaa. Lisäksi se on sijainniltaan 

sopimaton kirkkomaata rajaavaksi aidaksi, sillä se oli aivan punaiseksi palaneen maan reunalla. 

Kyseessä saattaa olla kirkkomaan käytön jälkeiseen aikaan liittyvä ilmiö, tai oja rajaa muuta kuin 

kirkkomaan reunaa. Itäisintä kivetyn ojan linjaa noudattelevasta hiiltyneestä hirrestä 

(KM39304:350; Taulukko 1) puolestaan saatiin ajoitus, joka kytkee sen kirkkorakennusten aikaan.  

                                                           
46 Koivunen 1982, 51; Jylkkä 2004. 
47 Jylkkä (2004, 57–58) esittää tämän syyksi Pentti Koivusen kanssa käydyn keskustelun perusteella sitä, että 

lattialankut olisivat olleet harvemmat kirkon länsiosassa, jossa kirkossakävijät ovat seisseet. Kaarinan Ravattulassa 

rahoja löytyi puolestaan alttarin edustalta kuorihuoneesta sekä sen läheltä runkohuoneen puolelta eli rakennuksen 

koillispäästä, jossa rahoja on käsitelty. (Ruohonen 2013, 436 ja Ruohonen 2016, 241). 
48 Ikäheimo 2017. 
49 Yksityiskohtaisia tietoja kivettyjen ojien rakenteesta on niukalti, mutta ainakin itäisimpään ojaan oli ladottu 

liuskamaisia kiviä, joiden päällä havaittiin jäännöksiä aidan muodostaneista hirsistä. 



Kirkkomaan aita oli tärkeä osa keskiaikaista hautausmaata ja usein edellytys kirkon 

vihkimiselle. Aita erotti kirkkomaan maallisesta alueesta ja piti eläimet poissa hautoja 

kaivelemasta.50 Kirkkomaata saattoi kiertää myös oja.51 Markus Hiekkasen mukaan keskiaikaisen 

kirkkomaan koko on ollut varsin vakiintunut. Kirkon pohjoispuolella oli tilaa vähiten, kun taas 

eteläpuolella aita sijaitsi usein 20–25 metrin etäisyydellä kirkon eteläseinästä. Itäpuolella tilaa oli 

10–15 metriä ja länsipuolella muutama metri vähemmän.52 Mikäli Valmarinniemen 

kirkkorakennuksen paikkaa asemoidaan vähäisten aidanjäännösten ja mainittujen etäisyyksien 

perusteella, osuu vanhan kirkon paikka ainakin etelä- ja itäpuolen aidanjäännöksiksi tulkittujen 

ilmiöiden perusteella kohdalleen.  

 

Kirkon paikka hautojen sijainnin valossa  

Kirkkorakennuksen paikkaa voidaan hahmotella hautausten sijainnin perusteella – kirkon sisällä sen 

eri osissa voi olla eroa hautausten määrässä, mikä ilmenee tihentyminä tai harventumina tietyssä 

osaa kirkkorakennusta. Keskiaikaisista hautausmaista julkaistujen hautakarttojen perusteella 

kirkkoon hautaaminen ei pohjoismaissa olisi ollut varhaiskristillisenä aikana kovin yleinen 

käytäntö, tai ainakin se oli vain harvojen ja valittujen oikeus.53 Kirsti Paavola epäilee, että 1300-

luvun lopulla pääsivät maallikotkin jo kirkon suojiin ja kirkkohautaaminen yleistyi.54 Kirkon 

sisäpuolelle hautaamisen yleisyyttä Valmarinniemellä on hankala arvioida tarkasti, sillä 

hahmotellun kirkon paikalla hautausten määrä ja tiheys eivät yksiselitteisesti poikkea kirkkomaan 

muista alueista; vain pari kohtaa näyttää harvaan haudatulta.55 Tulkinnan tekemistä vaikeuttaa se, 

että mahdollisesti kahden paikalla olleen kirkon sisälle hautaamisen käytännössä on voinut olla eroa 

ja mikäli kirkot olisivat sijainneet edes osittain päällekkäin, on vanhan kirkon paikalla myös 

nuoremman kirkon aikaisia hautoja.  

Valmarinniemellä hautoja oli kirkkojen paikaksi hahmotellun alueen pohjoispuolella 

vain muutama, eteläpuolella huomattavasti enemmän. Länsipuoliskolle oli haudattu hieman 

väljemmin, joten eniten hautoja oli kirkkomaan koko itäpuoliskolla. Kirkkomaa oli kuitenkin 

kooltaan pieni eli haudat olivat kirkon läheisyydessä. Tämä oli keskiaikaiselle hautausmaalle 

                                                           
50 Purhonen 1998, 128. 
51 Hiekkanen 2003, 159. 
52 Hiekkanen 2003, 161. 
53 Kristina Jonsson, Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia. 

Stockholm Studies in Archaeology 50. Stockholm University 2009, esim. kartat s. 55, 58–59, 73, 83, 120.  
54 Kirsti Paavola, Kepeät mullat. Kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan 

kirkkohaudoista. Acta Universitatis Ouluensis B. Humaniora 28. Oulu 1998, 36. 
55 Esimerkiksi hautojen 82 ja 154 pohjoispuoli. 



tyypillistä ja yleisesti ajateltiin, että mitä lähempänä kirkkoa hautapaikat olivat, sen parempi.56 

Pohjoismaisten lakien mukaan keskiaikainen kirkkomaa oli jaettu ainakin neljään vyöhykkeeseen, 

joille vainajat sijoitettiin yhteiskunnallisen asemansa mukaan, parhaimmassa asemassa olevat 

lähimmäksi kirkkoa.57 Koska Valmarinniemellä vain muutamissa haudoissa oli esineitä, on vaikea 

ottaa kantaa varallisuuteen perustuvaan erotteluun kirkkomaalla, mutta ainakin hyvänä 

hautapaikkana pidettyyn kirkkomaan itäosaan ja keskelle oli haudattu useita vainajia esineiden 

kanssa.58 Kirkkomaan pohjoisreunalla havaittiin vain yksi tai kirkkojen sijainnin tulkinnasta 

riippuen muutamia hautoja. Koska kirkko rakennettiin usein hautausmaan pohjoislaidalle, oli aidalla 

rajatun kirkkomaan pohjoislaidalla myös usein vähiten tilaa haudoille.59 Kaivausalueen 

pohjoisreunalla oli säilynyt itä-länsisuuntaisella linjalla muutamia, mahdollisesti 

kirkkorakennukseen kuuluvia rakenteiden jäännöksiä. Niiden perusteella kirkonpaikan 

pohjoispuolella olisivat ainakin haudat 14 ja 44 (ks. esim. Kuva 6). Jäännösten eli kivikuoppien 

kuuluminen nimenomaan kirkkorakennukseen on tämän valossa mahdollista; vain muutamat 

vainajat tulivat haudatuiksi kirkon pohjoissivustalle. On kuitenkin mahdoton tulkita liittyvätkö 

kivikuopat eri rakennukseen kuin punaiseksi palanut maa. 

Punaiseksi palaneen maan liepeillä, sen eteläsivulla, on neljän lähes toisissaan kiinni 

olleen haudan rykelmä, joista kaksi on osittain päällekkäin.60 Hautojen rykelmät voivat indikoida 

suosittua hautapaikkaa: ainakin Kaarinan Ravattulan kirkon läheisyydessä haudat leikkasivat 

toisiaan enemmän kuin kirkkomaan reunamilla.61 Valmarinniemen hautarykelmä voi siis olla kirkon 

läheisyydessä ollut, tavoiteltu hauta-alue. Näiden hautojen pohjois- ja eteläpuolella sattuu 

rivimäiseen muodostelmaan myös kuusi muuta hautaa, joista pohjoisemmat sijaitsivat punaisen 

maan alueella.62 Mikäli rivimäinen kokonaisuus on muodostunut suurin piirtein samanaikaisesti, se 

saattaa liittyä varhaisimman kirkkomaan käytön aikaan; yhdestä rivin haudasta löytyi kaivausten 

vanhin raha, joka ajoittuu 1320–1330-luvuille.63 Myös 1270–1390 AD ajoittuva polttohauta A64 oli 

samassa rivissä hautojen 101 ja 117 välissä; se on voitu kaivaa samanaikaisesti samalle hauta-

alueelle kuin ympärillä olevat ruumishaudat. 

                                                           
56 Olavi Rimpiläinen, Läntisen perinteen mukainen hautauskäytäntö Suomessa ennen Isoavihaa. Suomen 

kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 84 1971, 71–72; Kirsti Paavola, ”Keskiajan hautaustavoista”. Koroinen eläväksi. 

Koroinen-seminaari, 7.-8.4.2001. Turun maakuntamuseo 2003, 27. 
57 Jonsson 2009; 37, 78–79. 
58 Koponen & Pelttari 2018 artikkelikäsikirjoitus. 
59 Hiekkanen 2003, 158. 
60 Haudat 54, 55, 101 ja 143. Osittain päällekkäin ovat haudat 55 ja 143.  
61 Ruohonen 2013, 437–438. 
62 Haudat 24, 25, 80, 117, 121 ja 123.  
63 Raha löytyi haudasta 123. 
64 Taavitsainen et al. 2009, 207, taulukko 1. Polttohaudan A ajoitus (Hela-2006 BP 680 + 30) kalibroituna 1270–1316 

AD (60,4 %) 1355–1390 AD (35,0 %). Ilmoitettu kahden sigman (2σ) tarkkuudella. 



Valmarinniemellä oli kaksi vainajaa, joiden on epäilty saaneen hautapaikkansa 

kirkkorakennuksen sisältä. Kirkkoon hautaamista on perusteltu harvinaisilla Voittoisa Kristus -

sormuksilla, jotka löytyivät hautojen 59 ja 77 vainajilta. Sormukset viittaavat vainajien olleen 

mahdollisesti hengelliseen elämään vihkiytyneitä, mutta vähintään niiden voi nähdä osoittavan 

vainajan yhteiskunnallisesti korkeaa asemaa.65 Hautojen orientaatioerojen ja huomattavan 

keskinäisen etäisyyden perusteella on kuitenkin rohkeaa väittää, että vainajat olisi haudattu saman 

kirkon käyttövaiheen aikana.66  

 

Hautojen korkeus ja syvyys 

Valmarinniemen hautojen absoluuttista sijaintikorkeutta tarkastelemalla voidaan tavoittaa 

keskiaikaisen maanpinnan muoto ja katsoa, voiko sen perusteella hahmottaa kirkkorakennuksen 

paikkaa. Hautakuopan koon kautta puolestaan voidaan arvioida keskiaikaista hautaussyvyyttä. On 

kuitenkin oleellista huomata, että Riihipeltoa viljeltiin jo 1870-luvulla67 eli maanpinta on tasoittunut 

peltotöissä ja hautojen pinnat ovat todennäköisesti leikkautuneet. 

Valmarinniemellä hautakuvioiden pinnan korkeus saatiin mitatuksi 22 hautaa lukuun 

ottamatta (Kuva 6). Näin ollen se on kattavin hautoja koskeva luku. Kaivausvuonna Riihipellon 

keskiosa oli hieman ympäristöään korkeammalla. Sama näkyy myös hautojen pintakuvioiden 

korkeuksissa, mikä vuoden 1981 maanpintaa paremmin tavoittaa keskiaikaisen maanpinnan 

muodon ja korkeuden. Riihipellon pohjoispuolisko eli kirkkojen paikaksi hahmoteltu alue oli siis 

sekä keskiajalla että kaivausvuonna hieman ympäristöään korkeammalla,68 mikä puoltaa aluetta 

tälläkin tavalla kirkon paikkana – kirkko luultavasti pyrittiin rakentamaan alueensa korkeimmalle 

kohdalle.  

 

Kuva 6. Valmarinniemen hautakuvioiden pinnan korkeus.  

                                                           
65 Paavola 1998, 141, vrt. Paavola et al. 2013, 61–62. Haudan 77 vainaja on määritelty osteologisesti naiseksi (Koponen 

& Pelttari 2016, Liite I (Valmarinniemen (VN-81) ruumishautojen analyysi / Heli Maijanen), mutta muiden seikkojen 

(esimerkiksi kartiolisäkkeen muoto, vainajan pituus, sormuksen sisämitta) perusteella on pidetty todennäköisempänä, 

että kyseessä olisi mies (Paavola et al. 2013, 54–55). Jos hän olisi korkeassa asemassa oleva nainen, muistuttaa haudan 

sijainti kirkon länsipäätyyn tehtyjä mannereurooppalaisia naisten hautoja. Länsipäädyn hautapaikan on nähty viittaavan 

kirkon perustajahenkilöihin. Myös ruotsalaiselta hautausmaalta tunnetaan kirkon länsitornin kohdalla ollut naisen hauta 

(Anne-Sofie Gräslund, ”The Christianization of Central Sweden from a Female Perspective”. Michael Müller-Wille 

(Hrsg.), Rom und Byzanz im Norden. Mission und Galubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts. 

Band I. Academie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz 1997, 316. 
66 Paavola et al. 2013, 56. 
67 Koivunen 1997, 47. 
68 Oulun yliopiston arkeologian laboratorioon arkistoidut kartat ARKA11: 1, 3–4 ja 70–71. Korkeuskäyrät ruutujen X= 

504–510, Y= 718–726 ja X= 508–516, Y= 732–738 alueella. Paavola 2003, 27.  



Hautaussyvyydestä Valmarinniemellä voidaan esittää vain arvioita, sillä keskiaikaisen 

maanpinnan korkeutta ei varmasti tiedetä mutta kuten aiemmin todettu, todennäköisesti se sijoittuu 

johonkin vuoden 1981 maanpinnan ja hautakuvion pinnan välimaastoon. Hautaussyvyys 

hahmottunee siksi parhaiten hautakuvion pinnan ja haudan pohjan korkeuseron perusteella, joka 

mitattiin 77 haudasta. Hautakuopan syvyys oli Valmarinniemellä 17–84 cm ja keskimäärin sellainen 

oli 54,6 cm syvä. Vertailuaineistona toimii esimerkiksi Iin Haminan kalmisto, jossa hautaussyvyys 

oli 0,4–1 metri.69  

 

Palon jälkiä haudoissa 

Haudoissa havaittujen palojälkien ja hiilien avulla voidaan pyrkiä hahmottamaan palaneen kirkon 

paikkaa. Korkeassa lämpötilassa roihuava tuli saattaa jättää jälkensä vainajiin tai ainakin palon 

jälkeen hiilet saattavat päätyä täytemaan mukana tapahtuman jälkeen kaivettuun hautaan – 

oletettavasti palojälkiä olisi siten eniten palaneen kirkon alla tai välittömässä läheisyydessä olevissa 

haudoissa. Kaikki Valmarinniemen haudoista löydetyt hiilenpalaset eivät välttämättä ole päätyneet 

kontekstiinsa vahingossa täytemaan mukana vaan hautaan saatettiin heittää tarkoituksella muutama 

palanen hiiltä, ikään kuin muistumana pakanallisista polttohautaustavoista.70 Toisaalta hiilenpalanen 

haudassa saattaa kertoa myös hautausajankohdasta, sillä kaivamattoman haudan paikalla saatettiin 

talvella pitää nuotiota routakerroksen sulattamiseksi.71  

Palojälkiä ja/tai hiiltä havaittiin yhteensä 19 Valmarinniemen haudassa (Kuva 7), 

joista kaivausten aikana kolmen vainajan (haudat 17, 89 ja 113) tulkittiin selkeästi tummuneen 

palossa.72 Haudan 113 rahan ajoituksen (1420–1439) perusteella siellä havaitut palojäljet saattavat 

viitata 1400-luvun kuluessa tai sen jälkeen tapahtuneeseen paloon. Hauta oli tulkintamme mukaan 

kirkkoja nuorempaan rakennukseen liittyvän kivikuopan alla ja samaisten rakennejäännösten 

läheisyydessä oli myös toinen palojäljellinen hauta 17. Täytyy kuitenkin huomioida, että 

hiiltyneiksi tulkittujen vainajien näytteinä säilytetyt luut eivät näytä palaneilta ja kuvien perusteella 

palojäljet voivat olla myös maatumisen aiheuttamaa tummumista. Tutkimuksia siitä, miten tulipalo 

vaikuttaa hautauksiin ja miltä haudatut ruumiit näyttävät pitkäkestoisen palamisen seurauksena ei 

                                                           
69 Hanna-Kaisa Korpi & Titta Kallio-Seppä, ”Vainajien hautaustavoista”. Titta Kallio-Seppä, Janne Ikäheimo ja Kirsti 

Paavola (toim.), Iin vanhan Haminan kirkko ja hautausmaa. Arkeologisia tutkimuksia 2011, 65–66. 
70 Jonsson 2009, 122. Englantilaiset esimerkit kertovat hiiltä laitetun hautaan erityisesti ruttoepidemian aikoihin ja sitä 

aiemmin mahdollisesti puhdistautumisriitteihin liittyvässä tarkoituksessa (Roberta Gilchrist, ”Magic for the Dead? The 

Archaeology of Magic in Later Medieval Burials”. Medieval archaeology 52 2008, 145). 
71 Marja Ahola ja Juha Ruohonen, Kalmistopiiri. Lukijan kysymys: kuinka talvella hautaaminen menneisyydessä 

onnistui? <https://kalmistopiiri.wordpress.com/2016/03/30/lukijan-kysymys-kuinka-talvella-hautaaminen-

menneisyydessa-onnistui/ Haettu 13.9.2016. 
72 Muutamaa hautaa epäiltiin jo kentällä veden turmelemaksi ja vainajien tummumisen johtuvan siitä (haudat 24 ja 43, 

142). 



ole kirjoittajien tiedossa.73 Useita palon merkkejä tai hiiltä sisältäneitä hautoja74 on myös 

kirkkomaan keskiosissa ja punaisen maan läheisyydessä, mikä saattaa viitata kirkkorakennuksen 

paloon.  

 

 

Kuva 7. Palojäljet ja/tai hiilet Valmarinniemen haudoissa. 

 

Hautojen suunta ja ajoitus 

Lieväkin vaihtelu hautaussuunnissa voi Valmarinniemellä olla kronologisesti merkitsevä ilmiö, 

koska haudat olisi pyritty kaivamaan kirkkorakennuksen suuntaisesti.75 Hautojen suunnat katsottiin 

siksi parhaimmaksi tarkistaa (Kuva 8).76 Lisäksi tutkittiin, miten haudat löytöjen perusteella 

ajoittuvat ja onko samansuuntaisten hautojen sijainnissa havaittavissa järjestelmällisyyttä. 

Valmarinniemellä hautakuopat on kaivettu suuntaan 85–280°, kun varhaiskeskiaikaisilla 

hautausmailla hautaussuunnat ovat yleensä 66–290°.77 Suurin osa Valmarinniemen haudoista on 

kuitenkin suunnassa 251–279°, mikä tarkoittaa sitä, että kyseessä on varsin tiukasti itä-

länsisuuntainen kirkkomaa. Itä-länsisuuntaiset haudat voivat liittyä kirkkomaan nuorempaan 

käyttövaiheeseen jos otetaan lähtökohdaksi se, että itä-länsisuuntainen hautaaminen alkoi vakiintua 

kristinuskon saavuttua.78 

 

 

Kuva 8. Valmarinniemen vainajien hautasuunnat.  

                                                           
73 Muun muassa Joanne Bennett (Thermal alteration of buried bone. Journal of archaeological science 26 1999, 1–8) on 

tutkinut palamisen vaikutusta haudattuun luuhun savi- ja hiekkapitoisessa maassa, mutta oletettavasti tulokset eivät ole 

sovellettavissa vainajiin, joiden luiden päällä on kudosta.  
74 Hiiltä on otettu talteen haudoista 55, 77, 123, 130, 134 sekä 154. 
75 Paavola 1998, 188. Esimerkiksi Kaarinan Ravattulan varhaiskeskiaikasen kirkkomaan hautaukset ovat 

samansuuntaisia kirkkorakennuksen kanssa (Ruohonen 2013, 438).  
76 Käytettävissä olivat kentällä tehdyt, ilmansuuntiin perustuvat määritelmät sekä myöhemmin paikkatieto-ohjelmassa 

lasketut suunnat. Kentällä tehdyt määritelmät haudan suunnasta vaikuttivat pitävän parhaiten paikkansa manuaalisen 

kartalta laskemisen jälkeen, koska epäsäännölliset hautakuviot vääristävät paikkatieto-ohjelman tuloksia. Kaikki 

hautasuunnat tarkistettiin manuaalisesti sekä hautakuopan että vainajan orientaation mukaan. Vainajan ja hautakuopan 

suunta voivat erota joitakin asteita; tässä tutkimuksessa painotettiin vainajan orientaatiota. 
77 Purhonen 1998, 121–122.  
78 Esim. Ella Kivikoski, ”Suomen varhaisin kristillisyys muinaistieteellisen aineiston valossa”. Novella plantatio. 

Suomen kirkkohistoriallisen seuran juhlakirja Suomen kirkon juhlavuotena 1955. Suomen kirkkohistoriallisen seuran 

toimituksia 56. Helsinki 1955, 23–24 ja Anna-Liisa Hirviluoto, ”Päättyvän rautakauden ja varhaiskeskiajan 

hautalöydöistä”. Martti Linna (toim.), Muinaisrunot ja todellisuus. Suomen kansan vanhojen runojen historiallinen 

tausta. Historian aitta XX 1987, 32. Vrt. Georg Haggrén, ”Keskiajan arkeologia”. Georg Haggrén et al., 

Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Viljandi 2016, 392. 



Valmarinniemellä pääosa haudoista on itä-länsisuuntaisia ja toiseksi eniten on 

itäkoillis-länsilounassuuntaisia hautauksia (Kuva 9).79 Itä-länsisuuntaisissa haudoissa olleet rahat 

ajoittuvat kahdelle periodille, 1320–1380 ja 1410–1439 – ainoastaan yksi raha on 1320–1330-

luvulta ja siitä ajallisesti seuraavaa alettiin lyödä vuonna 1354. Itäkoillis-länsilounassuuntaisten 

hautojen rahat ajoittuvat 1352–1466.80 Hautaussuuntien ajallinen ero ei näytä olevan merkittävä 

raha-ajoitusten perusteella; itä-länsisuuntaisessa haudassa 12381 on koko kaivausaineiston vanhin 

raha, eivätkä itäkoillis-länsilounassuuntaiset haudat ajoitu itä-länsisuuntaisia hautoja huomattavasti 

vanhemmiksi. Lisäksi radiohiiliajoitukset lisäävät vanhojen itä-länsisuuntaisten hautojen joukkoon 

haudat 128, 130 ja 141. Myös Valmarinniemeltä löytyneet harvinaiset Kristus-sormukset 

kyseenalaistavat hautojen suunnan ajoituksellisen merkityksen; itä-länsisuuntaisen haudan 77 

sormus on 1300-luvun lopulta ja itäkoillis-länsilounassuuntaisen haudan 59 sormus 1400-luvun 

alusta.82 Kahteen pääsuuntaan jakautuvien hautojen sijoittumista tarkastelemalla myöskään kirkon 

paikka ei hahmotu aiempaa tarkemmin. 

 

Kuva 9. Valmarinniemen hautojen suunnat ja hautaraha- tai esineajoitukset.  

      

  Itäkaakko-länsiluodesuuntaisista haudoista tai Valmarinniemen ainoasta koillis-

lounassuuntaisesta haudasta 76 ei ole ajoitettuja esineitä. Kaakko-luodesuuntaisista haudoista vain 

haudassa 149 oli brakteaatti ajalta 1363–1380. Valtasuunnista poikkeavia hautoja ei siis voida 

vertailla ajallisesti, mutta sijainnin perusteella niiden kesken voidaan havaita järjestelmällisyyttä – 

ne näyttävät kaikki sijaitsevan kirkkomaan reunamilla. Havainnolle on vaikea esittää yksittäistä 

syytä, mutta perinteisestä hautaussuunnasta tiedetään joskus poiketun käytännöllisten syiden, kuten 

kirkon rakenteiden vuoksi.83 Itä-länsisuuntaisesta hautaussuunnasta on voitu joutua poikkeamaan 

myös esimerkiksi aidoilla rajattujen hauta-alueiden reunoilla. Poikkeavat hautaussuunnat voivat 

ilmentää myös vainajasta johtuvaa ja sosiaalisiin syihin perustuvaa erikoiskohtelua.  

 

                                                           
79 Itä-länsisuuntaisiksi on tässä artikkelissa määritelty 265–275°  suuntaiset haudat ja itäkoillis-länsilounassuuntaisiksi 

242,5–252,5° suuntaiset haudat; viiden asteen heitto hautaussuunnassa ei ole tulkinnallisesti merkittävä. 
80 Haudan 22 nuorin raha ajoittuu Jylkän mukaan joko 1454–1466 tai 1494–1535. Suhteessa muihin haudasta 

löydetyihin rahoihin ajoitus vaikuttaa liian nuorelta. Rahan huonon kunnon vuoksi ajoitusta ei voitu varmentaa. 

Kyseinen raha jätettiin pois hautasuuntien ikäkeskiarvoja laskettaessa. Näin ollen itä-länsisuuntaisten hautojen rahojen 

nuorimman mahdollisen lyöntiajankohdan keskiarvo on 1380 ja itäkoillis-länsilounassuuntaisten 1376. 
81 Haudan 123 vainaja oli itä-länsisuunnassa, mutta hautakuoppa oli itäkaakko-länsiluodesuuntainen.  
82 Visa Immonen, Golden Moments. Artefacts of Precious Metals as Products Luxury Consumption in Finland c. 1200-

1600. II Catalogue. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVI. Turku 2009, 133–134; Paavolta et al. 2013, 55.   
83 Juhani Rinne, ”P. Olavin luostari ja rauniot Kaskenkadun ja Ison Hämeenkadun yhtymän tienoilla Turussa”. 

Lännetär. Uusi jakso 1 1908, 153. Ks myös Kirsti Paavola, Kepeät mullat. Kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin 

perustuva tutkimus Hailuodon kirkkohaudoista. Historian laitos, Oulun yliopisto 1995, 113. 



Loppusanat 

Valmarinniemen kirkkomaan harvalukuiset rakennejäännökset sekä haudat muodostavat 

enigmaattisen kokonaisuuden, joka jättää vielä tulkinnalle varaa. Tässä artikkelissa niiden 

perusteella pohdittiin kirkkorakennusten sijaintia ja lukumäärää. Kirkon paikka voitiin kohtalaisella 

varmuudella paikantaa siihen kohtaan, johon jo aikaisempi tutkimus sen sijoittaa eli kaivausalueen 

pohjoisempaan osaan punaisen maan kohdalle. Punaisen maan välittömässä yhteydessä olleen 

hirren jäännöksen ajoitus kytkee punaisen maan alueen varmuudella yhteen – todennäköisesti 

varhaisimpaan – kirkkorakennukseen. Moni hirren jäännöksen ajoitus sopii tulkintaan, jonka 

mukaan kirkkomaa on perustettu 1300-luvun alussa. Kirkkomaa puolestaan perustettiin 1200-

luvulle ajoittuvien vainajien näytteiden perusteella todennäköisimmin käytössä olleelle 

hautausmaalle. 

Radiohiiliajoitukset eivät sulje pois mahdollisuutta, että Valmarinniemellä on ollut 

vain yksi kirkko. On kuitenkin hankala ajatella kirkkorakennuksen selvinneen 1400-luvun 

rauhattomista ajoista – vuosisadalle ajoittuu tieto sekä Kemin kirkon rakentamisesta että sen 

palamisesta. Emme kuitenkaan varmuudella tiedä, mihin paikkaan kyseiset tapahtumat viittaavat: 

Mathesius vaikuttaa kohdistavan tiedon rakentamisesta Valmarinniemen alueeseen, mutta 

mielestämme olennaisinta on tieto rakentamisesta yleensä 1400-luvulla muiden yksityiskohtien 

jäädessä todistusarvoltaan epäselvemmiksi. Kirjalliset lähteet ja myöhempi tutkimus näyttää 

uskovan kahden kirkon paikallaoloon Valmarinniemellä, eivätkä radiohiiliajoitukset sulje pois 

täysin tätäkään vaihtoehtoa. Kahden kirkon teoriaa tukee tasokaivausrahojen notkahdus vuosien 

1405 ja 1420 välisenä aikana ja yksi kaivausalueelta löydetty, 1430–1470 ajoittuva 

tasokaivausraha.84 Kahden kirkon seinälinjojen hahmottaminen eli kivikuoppien ja muiden 

ilmiöiden erotteleminen kahteen eri rakennukseen oli tässä tutkimuksessa käytetyillä keinoilla 

mahdoton tehtävä. Tämä voi johtua siitä, että kirkot on mahdollisesti – ellei todennäköisesti – 

rakennettu lähes samoille sijoille.  

Radiohiiliajoitukset viittasivat myös itäisen kirkkomaata kiertäneen aidanjäännöksen 

olevan peräisin kirkkomaan käytön ajalta – tämä vaikutti jo sen sijainnin perusteella hyvin 

todennäköiseltä. Ajoitukset auttoivat myös erottelemaan kirkkorakennuksiin kuulumattomat ilmiöt; 

yhdestä kivikuopasta saatu ajoitus auttoi hahmottelemaan paikalle radiohiiliajoitusten perusteella 

1600–1700-luvulle kuuluneen rakennuksen.  

Raha-ajoitusten perusteella näyttää siltä, että kirkkomaa on siirretty Valmarinniemeltä 

muualle viimeistään 1400-luvun loppupuolella, siis mahdollisesti samoihin aikoihin, kun talonpojat 

                                                           
84 Huomautettakoon kuitenkin, että suurin osa tasokaivausrahoista sekä hautarahoista on lyöty viimeistään 1439.  



valittivat kirjeessään muun muassa Kemin kirkon polttamisesta. Kirkonpaikka näyttää siis siirretyn 

jo ennen vuotta 1517, jolloin Salon kirkon arkistodokumentit kertovat Kemin kirkon palaneen. 

Kemin kirkko lienee siis tuolloin ollut ja palanut jossain muualla kuin Valmarinniemellä. Ennen 

Valmarinniemen kirkkomaan löytymistä kirkon paikaksi esitettiin esimerkiksi kahden kilometrin 

päässä sijaitsevaa Pörhölää. Todennäköisemmältä vaikuttava vaihtoehto on Hiekkasen esittämä 

teoria, että puukirkko on sijainnut vanhan harmaakivikirkon paikalla, jonka rakentaminen aloitettiin 

1530-luvulla. Jatkotutkimuksen tehtävä on ratkaista mahdollisen toisaalla sijainneen puukirkon tai -

kirkkojen arvoitus.  
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