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Valmarinniemen keskiaikaisella kirkkomaalla Keminmaan kunnassa vuonna 1981 

suoritettujen kaivausten tulosten tulkinta, kuten myös Perämeren alueen poliittis-so

siaalisten olojen tutkimus rautakauden lopun ja keskiajan taitteessa noin 1200-1600 

jKr. arkeologisesta näkökulmasta on edistynyt vastikään merkittävästi aihepiiriä kä

sittelevien uusien julkaisujen 1 sekä kulttuuriperintöhallintoa palvelevien dokument

tien valmistumisen myötä". Loppuvuodesta 2016 Valmarinniemen tutkimuksissa 

otettiin jälleen uusi askel, kun aineistoa käsitteleville tutkijoille avautui hieman yl

lättäen mahdollisuus teettää radiohiiliajoituksia kalmistoon ruumishaudattujen vai

najien luista otetuista näytteistä.3 Aiemmin ajoitustuloksia Valmarinniemeltä oli tee

tetty ainoastaan polttohaudatuista vainajista.4 Museovirastolta haetun ja kiitettävän 

Tuuli Koponen & Paula Pelttari, "Hiiltyneitä hirsiä ja kivettömiä kivikuoppia - Keminmaan Val

marinniemen keskiaikainen kirkonpaikka". Faravid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen 

vuosiki1ja 43 (2017), 55-79; Janne Ikäheimo, Heli Maijanen & Kirsti Paavola, "Keminmaan 

Valmarinniemen polttohautaukset - luonne, löydöt ja konteksti". Faravid: Pohjois-Suomen his

toriallisen yhdistyksen vuosikilja 43 (2017), 81-105; Janne Ikäheimo," Valmarinniemen uudet 

radiohiiliajoitukset ja bayesilaiset ajoitusmallit". Faravid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdis

tyksen vuosiki1fa 43 (2017), 107-124. Valmarinniemeä koskevista muista julkaisuista, ks. Ikähei

mo et al. 2017, 81 viite 1. Perämeren aluetta koskevista tuoreista yleisesityksistä erityisesti Jari

Matti Kuusela, Risto Nurmi & Ville Hakamäki, "Co-existence and colonisation: re-assessing the 

settlement history of the pre-Christian Bothnian Bay coast". Norwegian Archaeological Revie,v 

49:2 (2016), 177-203 sekä Timo Ylimaunu, Sami Lakomäki, Titta Kallio-Seppä, Paul R. Mullins, 

Risto Nurmi & Markku Kuorilehto, "Borderlands as spaces: creating third spaces and fractured 

landscapes in medieval Northern Finland". Journal ofSocial Archaeology 14:2 (2014), 244-267. 

Kaivausraportti: Tuuli Koponen & Paula Pelttari, Keminmaa, Valmarinniemi. Keskiaikaisen kirk

komaan kaivaus 25.5.-1.7. ja 3.8.-16.9.1981. Oulun yliopisto, arkeologian laboratorio, Oulu 

2016; löytöluettelo: KAl 39304: Keskiaikaisia kirkkopaikkalöytöjä,jotka lehtori Pentti Koivunen 

kaivautti Keminmaan Valmarinniemeltä 1.6.-16.9.1981. Diar. 25.2.2013. 

Tästä mahdollisuudesta haluan kiittää yliopistotutkija, dosentti Markku Niskasta sekä hänen 

johtamaansa bioarkeologian (BARC) tutkimusyhteisöä. Lisäksi kiitän filosofian tohtori Kirsti 

Paavolaa, FM Tuuli Koposta ja FM Paula Pelttaria ajoitusaineiston valinnassa ja lähettämisessä 

saamastani avusta sekä käsikirjoituksen eri versioita koskevista hyödyllisistä kommenteista. 

Jussi-Pekka Taavitsainen, Markus Hiekkanen & Markku Oinonen, "Keminmaan Valmarinnie

men polttohautaukset". Janne Ikäheimo & Sanna Lipponen (toim.), Ei kiveäkään kääntämättä: 

juh/aki1ja Pentti Koivuselle. Pentti Koivusen juhlaki1jatoimikunta, Oulu 2009, 203-212. 
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Taulukko 1. Valmarinniemen vuoden 1981 kaivausten löytöaineiston (KM 39304) sisältä-

mistä ihmisluunäytteistä teetettyjen "uusien" radiohiiliajoitusten perustiedot ja -tulokset. 

Stabiili-isotoopit %0 
Beta- Konteksti Alanro %,te Ajoitustulos cwt0

,o Nw1'% 8 13C 131sN 131so C/N % \far 

451048 hauta 13 :1406 peruttu 39,7 12,4 
451049 hauta 24 :1451 84,8±0,3 1320±30 BP 40,4 13,7 -19,5 14,7 - 3,7 23,0
451050 hauta 39 :1473 92,5±0,4 630±30 BP 40,6 13,2 -19,8 12,8 - 3,4 18,0
451051 hauta 44 :1481 86,9+0,3 1130±30 BP 42,8 13,6 -18,4 13,5 - 3,6 41,0
451052 hauta 65 :1513 86,1±0,3 1200±30 BP 42,7 12,5 -17,9 14,0 - 3,7 49,2
451053 hauta 123 :1568 91,3±0,3 730±30 BP 41,2 12,1 -21,0 14,2 - 4,0
451054 hauta 128 :1581 89,3±0,3 910±30 BP 39,9 13, 1 -20,2 13,1 - 4,0 11,5 
451055 hauta 130/3 :1589 90,6±0,3 790±30 BP 42,8 14,0 -18,5 13,8 - 3,5 39,3
451056 hauta 141 :1611 91,0±0,3 760±30 BP 39,7 12,4 -19,3 12,0 - 3,6 26,2
451057 polttoh. E :1673 91,2±0,3 740±30 BP - -22,9 - -20,5
451058 polttoh. K :1708 89,5+0,3 890+30 BP - -24,5 - -16,8

Selite: %
M
e= percent modem carbon eli prosentteja vuoden 1950 14C-tasosta; %""= merellisen ruokavalion 

osuus, 

ripeästi saadun tutkimusluvan5 myötä yhteensä yksitoista näytettä (ks. Taulukko 1) -

yhdeksän palamattomasta ihmisluusta ja kaksi polttohaudattujen vainajien palanees

ta luusta - lähetettiin Beta Analytic lnc. -radiohiiliajoituslaboratorioon Yhdysvaltoi

hin. Ajoituslaboratorion valinnan perusteli lyhyt toimitusaika sekä toimitusvannuus, 

sillä analyysien kustannukset tuli laskuttaa ja maksaa vielä saman kalenterivuoden 

aikana. 

Ajoitustulosraportti6,joka valmistui muutama päivä ennen joulua, oli sille asetet

tuja ennakko-oletuksia peilaten yllätyksellinen. Pääosa vainajista tai ainakin vaina

jien ajoituksista oli merkittävästi vanhempia kuin mitä kirjallisten lähteiden ja arke

ologisten löytöjen tarjoamaa informaatiota yhdistellen olisi voinut olettaa (Taulukot 

1-2). Yksi ajoitustuloksista on niin vanha, että se olemassaolollaan kyseenalaistaa

Kemin alueelle laaditun rannansiirtymiskronologian, jota koskevien tulkintojen mu

kaan Valmarinniemen alue oli kuivaa maata aikaisintaan noin 1000-1100 jKr.7 Vielä

lähes toista sataa vuotta tuon ajankohdan jälkeenkin ihmisen toiminta alueella on

Tutkimuslupapäätös MV /22/07. 05. 00.00/2016. 
Beta Analytic Inc. Report of Radiocarbon Dating Analyses #71769. 20.12.2016. Kopio kirjoitta
jan hallussa. 
Ikäheimo 2017, 112-114; Koponen & Pelttari 2017, 58. 
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Taulukko 2. Kalibroidut ajoitukset (2(5) ennen ja jälkeen allaskmjauksen suorittamisen. 

Ko1jaamaton Korjattu 

Beta- Konteksti Ajoitustulos calAD p calAD p % 

451049 hauta 24 1320±30 BP 655-720 0.770 729-737 0.011 23,0 
740-756 0.230 768-969 0.007 

451050 hauta 39 630±30 BP 1285-1400 1.000 1324-1349 0.078 18,0 
1391-1452 0.922 

451051 hauta 44 1130±30 BP 780-790 0.031 1045-1259 1.000 41,0 
870-985 0.969 

451052 hauta 65 1200±30 BP 720-740 1.000 1032-1255 1.000 49,2 

451053 hauta 123 730±30 BP 1255-1290 1.000 1224-1237 0.033 
1241-1297 0.967 

451054 hauta 128 910±30 BP 1030-1210 1.000 1067-1076 0.009 11,5 
1153-1268 0.91 l 

451055 hauta 130/3 790±30 BP 1210-1275 1.000 1311-1457 1.000 39,3 

451056 hauta 141 760+30 BP 1220-1285 1.000 1300-1423 1.000 26,2 

Selite: P= todennäköisyys; %,,ne= merellisen ruokavalion osuus. 

voinut olla haasteellista merenpinnan vaihtelujen johdosta8
• Tuohon paradigmaan

sopii huonosti todennäköisyysjakaumaltaan 700-900-luvuille jKr. painottuva tulos.

Tämä artikkeli tarkastelee lähemmin Valmarinniemen vainajista joulukuussa 

2016 saatuja radiohiiliajoituksia. Näkökulmista tärkein on kysymys uusien tuloksien 

vaikutuksesta aiemmin esitettyihin tulkintoihin hautausmaan käyttöiästä ja -ajankoh

dasta sekä sinne haudatuista vainajista. Näiden seikkojen arvioimiseksi on aluksi pe

rehdyttävä Valmarinniemen vainajien luunäytteiden talteenotto- ja konservointipro

sessiin, merellisten hiilireservien ja hiilen kierrossa esiintyvien erojen synnyttämään 

niin kutsuttuun allasefektiin ja sen vaikutukseen ajoitustuloksiin sekä näytteiden 

käsittelyn aikana mahdollisesti havaittuihin epäsäännöllisyyksiin. Lisäksi näytteistä 

mitattuja hiilen ja typen stabiilien isotooppien vertailuarvoja o 13C ja o 15N hyödyn

netään arvioitaessa Valmarinniemelle haudatun populaation ravitsemusta ja yhtei

söllistä homogeenisuutta. Lopuksi tulokset rinnastetaan tyypiltään vastaaviin ja/tai 

samanikäisiin kohteisiin Pohjois-Suomessa, sillä artikkelissa esiteltävät näkökulmat 

pätevät myös niiden ihmisluumateriaalista teetettyjen radiohiiliajoitusten ja isotoop

pianalyysien tulkintaan. 

Ks. esim. Kimmo Kahma, Hilkka Pellikka, Katri Leinonen, Ulpu Leijala & Milla Johansson, 
Pitkän aikavälin tulvariski! ja alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Suomen rannikolla. 

Ilmatieteen laitos, Helsinki 2014; Antti Paijanne & Mikko Huokuna, Tulviin varautuminen ra

kentamisessa: opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla. Suomen 
ympäristökeskus, Helsinki 2014. 
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Kaivauksista ja konservoinnista 

Valmarinniemellä kesällä 1981 tutkitut 88 ruumishautaa sisälsivät pääsääntöisesti 

hyvin pitkälle maatuneita ihmisjäänteitä, joissa kovaa luuainesta ei ollut liialti jäljel

lä. Niinpä kaivauksilta ei voitu tallettaa ainoatakaan ehjänä säilynyttä pitkää luuta tai 

kalloa puhumattakaan täydellisesti säilyneestä luurangosta.9 Niiden sijaan kaivaus

löydöiksi tai ehkä paremmin ilmaistuna kaivauksilta otetuiksi näytteiksi päätyi se

kalainen kokoelma eritasoisesti säilynyttä luuainesta. Vainajien huono säilymisaste 

on ensisijaisesti seurausta pohjoista havumetsävyöhykettä Suomessa luonnehtivasta 

happamasta maaperästä sekä Valmarinniemen hiekkaisista maakerroksista, jotka ve

si läpäisee helposti. Alueen käyttö myöhempinä aikoina sekä hakamaana että vilje

lyyn10 on osaltaan edistänyt maatumista esimerkiksi lannan ja lannoittamisen kautta. 

Oleellisena lisätekijänä Valmarinniemen tapauksessa on mainittava meren läheisyys, 

jonka pinnan vaihtelut ovat vaikuttaneet haudattujen polttamattomien ihmisjääntei

den säilymiseen 11 - polttohautauksien kovaksi palanut luu on sen sijaan näennäisesti 

ympäristövaikutuksia paremmin kestävää. 12 

Ruumishaudan hautakuopan kaivaminen sekoittaa puolestaan maaken-okset, 

minkä johdosta kuopan alue sitoo paremmin kosteutta kuin sitä ympäröivä kajoa

maton maaperä. Todiste tästä saatiin jo Valmarinniemen kaivausten aikana, jolloin 

maaperän häiriöt kuten hautakuopat sekä rakennusten seinälinjoja noudattavat kai

vannot hahmottuivat hiekan kosteuseroista johtuvien värierojen perusteella. 1 3 Maa

aineksen kohonnut kosteus hautakuopissa merkitsee muun muassa sitä, että ne ovat 

otollisia kasvupaikkoja kasveille, joiden juuret työntyvät näillä kohdin maaperäs

sä syvälle. Tätä osoittaa haudan 13 vainajasta otetun ajoitusnäytteen (Beta-451048) 

10 

11 

" 

13 

Pentti Koivunen, "Keminmaan kirkonpaikan tutkimukset Valmarinniemellä kesällä 1981 ". F ara

vid: Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja 5 (1982), 49. 

Pentti Koivunen, "Siirtyminen historialliseen aikaan". Pentti Koivunen, Jouko Vahtola, Reija Sa

tokangas & Martti Itkonen (toim.), Keminmaan historia. Keminmaan kunta, Keminmaa 1997, 

47. 

Osa hautojen vainajien luista tulkittiin kaivaushetkellä veden turmelemiksi, ks. Koponen & Pelt

tari 2016, 84 (hauta 24), 108 (hauta 43), 140 (hauta 68) ja 215 (hauta 142). 

Esim. Mikael Fortelius, Johdatus arkeologisen luuanalyysiin. Museoviraston esihistorian toi

miston julkaisu 1. Museovirasto, Helsinki 1981, 11. Polttohautauksen luuaineksen ajoittaminen 

saattaa kuitenkin olla oletettua ongelmallisempaa, sillä esimerkiksi roviossa käytetyn puun on 

raportoitu vanhentavan ajoitusta. Ks. Jesper Olsen, Jan Heinemeier, Karen Margrethe Homstrup, 

Pia Bennike & Henrik Thrane, '"Old wood' effect in radiocarbon dating ofprehistoric cremated 

bones?" Journal of Archaeological Science 40: 1 (2013), 30-34. Lisäksi kremaatioprosessi muut

taa luiden stabiili-isotooppisuhteita, ks. Michaela Harbeck, Ramona Schleuder, Julius Schneider, 

Ingrid Wiechrnann, Wolfgang W. Schrnahl & Gisela Grupe, "Research potential and lirnitations 

oftrace analyses of crernated rernains". Forensic Science International 204 (2011), 191-200. 

Koivunen 1982, 51. 
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prosessointi, joka keskeytyi heti alkuunsa siitä eristetyn kollageenin ollessa täynnä 

pieniä juuria 14• 

Kaivausten aikana kerätyt luunäytteet todettiinkin joko kentällä tai viimeistään 

laboratoriotutkimusten aikana niin hauraiksi, että niitä tai ainakin osaa niistä päätet

tiin vahvistaa konservoinnissa yleisesti käytetyllä Paraloid B72® -kopolymeerillä. 

Tämä ei ole ennenkuulumatonta, sillä esimerkiksi 1900-luvun puolen välin tienoilla 

Grönlannissa kaivettujen viikinkiaikaisten vainajien luita on vahvistettu vastaavalla 

aineella. 15 Paraloid B72®:n käyttöä ei kuitenkaan dokumentoitu asianmukaisella ta

valla, ja siten vasta ajoitettavan aineiston lähettämisen jälkeen esikäsittelyvaiheeseen 

kuuluvassa mikroskopoinnissa selvisi, että ainakin osa näytteistä (Beta-451049 ja 

Beta-451052) sisälsi siihen kuulumatonta ainesta. Aineen poistamisesta radiohiili

ajoitusnäytteistä liuottamalla on kuitenkin saatu positiivisia tuloksia 16 ja siksi vastaa

va käsittely päätettiin tilata lisäpalveluna näille kahdelle näytteelle. Liuotinkäsittelyn 

onnistumisesta sekä muista aineistoa koskevista havainnoista tarkemmin ajoitustu

losten käsittelyn yhteydessä. 

Ajoitustulosten "korjaamisesta" 

Valmarinniemeltä joulukuussa 2016 ajoitetun kymmenen näytteen analyysitulokset 

(Taulukko 1) voidaan jakaa luotettavuudeltaan kolmeen ryhmään, kun tarkastelun 

lähtökohtana ovat tuloksen lisäksi samasta näytteestä mitattujen stabiilien isotoop

pien pitoisuudet sekä niiden keskinäinen suhde. Ensimmäinen ja käytännössä ongel

maton tai ainakin ongelmattomaksi miellettävä ryhmä muodostuu kahden polttohau

dan, E ja K, ajoituksista Beta-451057 ja Beta-451058. Ne täydentävät hyvin aiemmin 

ajoitettujen kuuden polttohautauksen muodostamaa kokonaisuutta 17 niin varsinais

ten ajoitustulosten kuin myös hiilen stabiilista isotoopista mitattujen 8 13C-arvojen 

suhteen vahvistaen samalla näkemystä kyseisen hautaustavan ainakin osittaisesta 

14 Näytteenvalmistusprosessista ks. http://www.radiocarbon.com/pretreatment-carbon-dating.htrn#Collagen. 
15 Jetten Ameborg, Jan Heinemeier, Niels Lynnerup, Henrik L. Nielsen, Niels Rud & Amy E. 

Sveinbjörnsd6ttir, "Change of diet of the Greenland Vikings determined from stable carbon iso
tope analysis and 14C dating oftheir bones". Radiocarbon 41 :2 (1999), 158. 

16 Lucia Caforio, Mariaelena Fedi, Lucia Liccioli & Antonella Salvini, "The issue of contamination 
by synthetic resins in radiocarbon dating: the case of a painting by Ambrogio Lorenzetti". Proce

dia Chemistry 8 (2013): 28-34. 
i- Taavitsainen et al. 2009, 207 taulukko 1.
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Kuva 1. Keminmaan Valmarinniemen polttohautausten ajoitustulosten summakuvaaja 

osoittaa hautaustapaa käytetyn pääasiassa n. 1050-1300jK1: 

ajallisesta päällekkäisyydestä kristillistyyppisen ruumishautauksen kanssa (Kuva 
1 ). Ajoitusten toinen ryhmä sisältää tulokset, joiden näytteenkäsittelyprosessissa tai 
stabiili-isotooppien viitearvoissa ei havaita mitään poikkeavaa: Beta-451050, Be
ta-451051, Beta-451055 ja Beta-451056. Kolmas ryhmä käsittää loput ajoitustulok
set, joiden näytteiden esikäsittelyn aikana havaittiin jotain tavanomaisesta poikke
avaa (Beta-451049 & 451052) tai joiden C/N-arvon ilmaisema stabiili-isotooppien 
keskinäinen suhde sisältää viitteen mahdollisesti kontaminoituneeseen näytteeseen 
(Beta-451053 & 451054). 

Ruumishautausten ajoitustuloksia yhdistää kuitenkin lievästi kohonnut 8 13C-arvo 
(-17,9--21,0 %0),joka kuvastaa muun muassa yksilön nauttiman ravinnon laatua ai
nakin viimeisen kymmenen elinvuoden ajalta. 18 Mitä enemmän ruokavalioon kuuluu 
merellistä ravintoa, sitä suurempi 8 13C-arvo vainajasta otetusta näytteestä yleensä 
mitataan. 8 13C-arvo kertoo myös hiilen isotooppien fraktioitumisesta ja heijastaa 
siten radiohiiliajoitukseen käytetyn 14C-isotoopin määrää näytteessä. Korkeamman 
8 13C-arvon omaavissa näytteissä isotooppijakauma on vinoutunut hiilen kevyempi
en muotojen hyväksi 19• Suuriin ja erityisesti syviin merialtaisiin, joissa hiilen kierto 
on muuta ekosysteemiä hitaampaa, on meriveteen sitoutuneena runsaasti "kuollutta 
hiiltä". Tuo hiili siirtyy ravintoketjujen kautta niin merieliöstöön kuin meren antimia 

18 Robert E. Hedges, John G. Clement, C. David L. Thomas & Tamsin C. O'Connell, "Collagen 

tumover in the adult femoral mid-shaft: modeled from anthropogenic radiocarbon tracer mea

surements". American Journal o.f Physica/ Anthropology 133, 815. 
19 Dale A. Schoeller, "Isotope fractionation: why aren't we what we eat?". Journal of Archaeologi

cal Science 26:6 (1999), 668-671. 
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runsaasti käyttäviin eläimiin ja ihmisiin samalla "vanhentaen" näiden elollisten olen
tojen hiili-isotooppijakaumaa. Tästä syystä esimerkiksi Pohjois-Atlantilta pyydetty
jä merieläimiä on ajoitettu radiohiilimenetelmällä yli 400 vuotta niiden todellista 
ikää vanhemmiksi20

, ja samalla periaatteella meren antimia runsaasti ravinnokseen 
käyttäneiden arkeologisten ihmis- tai eläinpopulaatioiden yksilöt ajoittuvat niiden 
todellista ikää vanhemmiksi. Onneksi vääristymä on mahdollista korjata samaisen 
o 13C-arvon avulla.

Korjauksen suorittamiseksi tarvitaan tieto tarkasteltavan merialtaan ympärillä 
asuneiden, täysin mantereista ravintoa käyttäneiden populaatioiden sekä vastaavasti 
pelkästään merellistä ravintoa käyttäneiden populaatioiden o 13C-arvoista. Itämeren
altaan alueella tällaisiksi raja-arvoiksi on määritetty o 13Cmin -20,9 %0 (mantereinen) ja
o 13Cmax -14,8 %0 (merellinen). Lisäksi on tiedettävä allasvaikutuksen, joksi vääristy
mää yleensä kutsutaan, maksimivaikutus (l-.R) kyseisellä merellä.2 1 Itämeren alueen 
tutkimuksissa on viime aikoina käytetty 262±100 vuoden maksimikorjausta22 aiem
min sovelletun arvon 279±100 sijasta23

. Allaskorjauksen määrä lasketaan kullekin 
ajoitustulokselle erikseen, ja se ilmoitetaan merellisen ruokavalion osuutena koko
naisruokavaliosta esimerkiksi käyttäen kaavaa l(o 13C-o 13Cmjo 13Cmax-o 13CmJ X 100%1. 
Valmarinniemen aineistoon sisältyy ainoastaan yksi ajoitustulos (Beta-451053, o13C 
-21,0 %0), jota ei tarvitse korjata allasefektin suhteen lainkaan; muita ajoituksia on
syytä korjata niille lasketun, merellistä ruokavaliota ilmaisevan arvon mukaisesti (ks.
Taulukko 2).

Allaskorjattujen ajoituksen kalibroimiseen käytettiin CALIB 7.1 -ohjelman 
verkkoversiota,24 tarkemmin sanottuna sen merellisen sekä pohjoisen pallonpuolis
kon ilmakehän kalibrointikäyrät yhdistävää laskentamallia, johon k01jausarvot on 

2° Ks. Wendy Hanford Arundale, "Radiocarbon Dating in eastern Arctic archaeology: a flexible ap

proach". American Antiquity 46:2 (1981), 255 table 2. 
21 Ron W. Reimer & Paula J. Reimer, "Marine reservoir corrections and the calibration curve". 

23 

PAGES Ne1\'s 14:3 (2006), 12-13. 

Jussi-Pekka Taavitsainen, Markku J. Oinonen & Göran Possne11, "The Turku Cathedral relics 

revisited and anonymous relics dated to the eleventh and twelfth centuries". Mirator 16:2 (2015), 

316; ks. myös B.C. Lougheed, H.L. Filipsson & I. Snowball, "Large spatial variations in coastal 
14C reservoir age - a case study from the Baltic Sea". Climate of the Pasi 9 (2015), 1015-1028. 

Esim. Petro Pesonen, Markku Oinonen, Christian Carpelan & Päivi Onkamo, "Early Subneo

lithic ceramic sequences in eastern Fennoscandia. A Bayesian approach". Radiocarbon 54:3-4 

(2012), 665; Markku Oinonen. Andrejs Vasks, Gunita Zarina & Mika Lavento, "Stones, bones, 

and hillfort: radiocarbon dating of 1>.ivutkalns bronze-working center". Radiocarbon 55:2-3 

(2013), 1260. 
24 Minze Stuiver, Paula J. Reimer & Ron W. Reimer, CALIB 7.1 [WWW-ohjelma] osoitteessa http:// 

calib.org. Vierailtu 5.6.2017. 
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Kuva 2. Esimerkki allaskorjauksen syöttämisestä CALIB 7.1 -ohjelmaan (ajoitus Beta-

451049). 

mahdollista syöttää suoraan (ks. Kuva 2). Radiohiiliajoituslaboratorion toimittamat 

ajoitukset kalibrointeineen sekä CALIB 7 .1 -ohjelmalla allaskmjatut kalibroidut 

ajoitukset on vertailun mahdollistamiseksi koottu oheiseen taulukkoon (Taulukko 2). 

Taulukosta 2 havaitaan, että allaskorjauksen vaikutus kalibroituun radiohiiliajoi

tukseen riippuu korjauksen määrän lisäksi myös te1Testrisen ja mariinisen kalibrointi

käyrän interpoloidusta summakäyrästä25 ja siinä esiintyvistä poikkeamista. Erityisen 

merkittävä ilmiö on radiohiilen tuoton hidastuminen yläilmakehässä 1300-luvulla26
, 

jolloin kyseiselle vuosisadalle painottuvat kalibroidut todennäköisyysjakaumat ovat 

graafisesti esitettynä usein muodoltaan kaksihuippuisia.27 Allaskorjauksen suoritta

misen jälkeen ajoitukset sopivat edelleen huonosti aiempaan kuvaan Valmarinnie

men kirkkomaan käyttöajankohdasta, sillä ne ovat joko hieman tai huomattavasti 

kirjallisten lähteiden ja arkeologisten löytöjen perusteella haarukoitua ajankohtaa 

varhaisempia. Tämän johdosta on seuraavaksi syytä selvittää, onko syynä kaivaus-, 

näytteenotto- tai näytteenkäsittelyprosessissa tapahtunut virhe, useamman virheen 

yhteisvaikutus vai ajoittavatko ajoitustulokset todellakin kristillistyyppisten ruumis

hautausten tekemisen alun Valmarinniemellä aiemmin oletettua varhaisemmaksi. 

Ajoitustulosten tulkinnasta 

Ajoitusaineistoa tarkasteltaessa ensimmäinen merkillepantava seikka on, että mo

lemmat Paraloid B72® -kopolymeerilla vahvistetut näytteet haudoista 24 ja 65 ovat 

selvästi muuta aineistoa vanhempia, haudasta 44 saatu ajoitustulos Beta-451051 pois 

lukien. Kyseisen tuloksen viitearvoissa ei esiinny mitään poikkeavaa, joten ainakin 

se haastaa olemassaolollaan aiemmat näkemykset ruumishautauksen käyttöönoton 

ajoituksesta Kemijoen suussa keskiajalla. Sijainti saattaa tarjota selityksen haudan 

44 varhaiseen ikäykseen; se nimittäin sijaitsee erillään, noin 5 metriä muista kirkko

maan haudoista pohjoiseen ja niitä hieman korkeammalla. Siksi onkin houkuttelevaa 

25 

26 

7..7 

Ks. esim. Ameborg et al. 1999, 163 kuva 2. 

M. Oinonen, E. Hilasvuori, H. Mehtonen, K. Uotila & P. Zetterberg, "On the eve ofurbanization:

Bayesian model dating för Medieval Turku". Radiocarbon 55:3 (2013), 1265, 1266 fig. 1.

Ikäheimo 201 7, 111 kuva 2.
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tulkita se ruumishautaukseksi ,joka voi olla peräisin ajalta ennen kirkon rakentamis

ta Valmarinniemelle.28 

Haudan 65 vainaja löytyi muihin vainajiin verrattuna epätavalliseen asentoon 

haudattuna,29 mutta kysymys, kuinka tämä piirre selittäisi vainajan verrattain varhai

sen ajoituksen, jää toistaiseksi vaille vastausta. Haudassa 24 oli puolestaan jäänteitä 

kahdesta vainajasta, joista päällimmäisenä löydetyn luuranko oli puutteellinen ja se

kaisin30 mahdollistaen tulkinnan muualle ruumishaudatusta mutta sittemmin Valma

rinniemen kirkkomaalle siirretystä vainajasta. Ajoitettu näyte on kuitenkin tiettävästi 

peräisin haudan alemmasta vainajasta. 

Hautojen 123 ja 128 ajoitustuloksissa on huomioitava puolestaan niiden korkea 

hiili-typpisuhdeluku (C/N). Se kertoo luussa olevan kollageenin säilymisasteesta ja 

sen mahdollisesta kontaminoitumisesta maaperän humushappojen vaikutuksesta.31 

Normaalitilanteessa suhdeluvun pitäisi olla 2,9-3,632 eli käytännössä puolessa Val

marinniemen uusista ajoituksista C/N-arvo on enemmän (4,0) tai vähemmän (3,7) 

koholla. Sama on todettava myös kollageenin sisältämän hiilen määrästä (Tauluk

ko 1, Cwt%), joka on aivan van Klinkenin raportoiman33 vaihteluvälin (34,8±8,8) 

ylärajoilla vastaavan typpiarvon (Taulukko!, Nwt%) ollessa kuitenkin normaali. 

Tällaisissa tapauksissa on muun muassa tarkasteltava 8 13C-arvoa, joka kasviperäisten 

humushappojen kontaminoimassa näytteessä on joko -22--24,0 %0:a tai vielä mata

lampi.34 Yksikään näyte Valmarinniemeltä ei alita kyseistä 8 13C-arvoa, mutta edellä 

mainituissa näytteissä se on hieman muita korkeampi. 

Kiinnostavaksi tilanne muuttuu verrattaessa haudan 123 ajoitustulosta sitä kos

kevaan muuhun ajoitustietoon. Radiohiiliajoituksen mukaan hautaus tehtiin suurim-

28 

29 

30 

31 

32 

34 

Aiemmin hautaa 44 on pidetty kirkon pohjoispuolelle tehtynä, synnytykseen kuolleen äidin ja 

tämän lapsen hautana, ks. Koivunen 1997, 45. 

"Vainaja oli varsin epätavallisessa asennossa. Vasemman käden olkavarsi oli pystyasennossa ja 

loppuosa kädestä osoitti taaksepäin. Oikean käden olkavarsi oli myös hieman koholla etuviistoon 

osoittaen, mutta poikki ennen kyynärpäätä. Oikean jalan reisiluu oli pystyasennossa ja jalka tai

pui sitten polven jälkeen hieman alaspäin. Oikean jalan jalkaterä oli siten noin 19 cm vasemman 

jalan pinnan yläpuolella. Vasen jalka oli suorana". Koponen & Pelttari 2016, 136-137. 

Koponen & Pelttari 2016, 84. 

Gert J. van Klinken, "Bone collagen quality indicators för palaeodietary and radiocarbon measu

rements". Journaf of Archaeofogical Science 26:6 (1999), 687-695. Humushapoista tarkemmin, 

ks. Gert J. van Klinken and Robert E.M. Hedges, "Experiments on collagen-humic interactions: 

speed of humic uptake, and effects of diverse chemical treatments". Journaf of Archaeofogica/ 

Science 22:2 (1995) 22, 263-270. 

Michael J. DeNiro, "Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope 

ratios in relation to palaeodietary reconstruction". Nature 317 (1985), 806-809; Stanley H. Am

brose, "Preparation and characterization of bone and tooth collagen för isotopic analysis". Jour

nai ofArchaeofogicaf Science 17:4, 431-451; vrt. G. Grupe & H. Piepenbrink, "Processing of 

prehistoric bones för isotopic analysis and the meaning of collagen C/N ratios in the assessment 

of diagenetic effects". Human Evofution 2:6 (1987), 514. 

van Klinken 1999, 691. 

van Klinken 1999, 691-692. 
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malla todennäköisyydellä vuosina 1241-1297, mutta sen puhdistuksen yhteydessä 

löydettiin ruotsalaiseksi tunnistettu ja vuosiin 1300-1320 ajoittuva hopearaha. Tästä 

seuraa, että joko raha on tunnistettu ja ajoitettu väärin, seulalöytönä talteen otettu 

raha ei liitykään hautaukseen35 tai sitten korkean C/N-arvon mukaisesti ajoitusnäyte 

oli kontaminoitunut. Jälkimmäisen vaihtoehdon hyväksyminen tarkoittaisi samalla 

sitä, että haudan 128 ajoitus olisi yhtä lailla kyseenalainen. Samalla on kuitenkin 

huomautettava, että edellä käsitellyt arvot voisivat yhtä hyvin heijastella paikallista 

ilmastoa ja kasvillisuutta.36 Pohjois-Suomen keskiaikaisista ja uuden ajan alun vai

najista on kuitenkin tehty stabiili-isotooppianalyyseja, ja nämä vertailukohdat "nor

maaliarvoihin" eivät tue ajatusta poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutuksesta tu

loksiin37. 

Edellä käsiteltyjen esimerkkien jälkeen jää jäljelle kolmen ajoituksen aineisto, 

haudat 39, 130/3 ja 141, joiden prosessoinnissa tai tuloksissa ei näyttäisi olevan mi

tään outoa tai odottamatonta. Niiden ajoitus käy parhaiten yksiin aiempiin oletuksiin 

kirkkomaan käyttöajankohdasta, mutta epävarmuustekijöineenkin niitä kiinnosta

vampia ovat hautojen 65, 123 ja 128 ajoitustulokset. Niitä voidaan nimittäin pitää 

sekä yhdessä että muihin edellä käsiteltyihin "varhaisiin" ajoituksiin yhdistettynä 

todisteena kristillistyyppisen ruumiskalmiston synnystä Valmarinniemelle ennen 

1300-luvun alkupuolta eli aikaa, jota on perinteisesti esitetty Kemin keskiaikaisen 

seurakunnan varhaisimman puukirkon rakentamisen ajankohdaksi. 

Kun tarkasteluun lisätään kalmiston polttohaudoista aiemmin tehdyt analyysit, on 

mahdollista, että käytössä oli samanaikaisesti ja vieläpä varsin pitkään kaksi erilaista 

hautaustapaa. Samalla lienee selvää, etteivät kummankaan taustalla olevat ajatukset 

tai ideologiat olleet vielä tuolloin dominoivassa asemassa vaan kyseessä oli väli

aikaiseksi jäänyt "hautausmonikulttuurinen" periodi, jossa erilaisia tapoja käsitellä 

vainajia suvaittiin pragmaattisista lähtökohdista.38 Tämä tietysti johtaa kysymään, 

kuinka yhtenäistä tavoiltaan ja taustoiltaan oli Valmarinniemelle haudattu väki. Eräs 

tapa vastata tähän kysymykseen on tarkastella vainajien luista mitattuja stabiili-iso

tooppiarvoja, joista tarkemmin seuraavaksi. 

35 Tämä on vaihtoehdoista todennäköisin, sillä rahan löytöyhteys on vähintäänkin epäselvä, ks. 

Koponen & Pelttari 2016, 208 viite 191. 
36 Esim. van Klinken 1999, 691-692. 

Ks. erit. Maria Lahtinen, "Jsotopic evidence för environmental adaptation in medieval Iin Hami

na, northern Finland". Radiocarbon (2017), 1-15. 
18 Kuusela et al. 2016, 197-198.
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Stabiili-isotoopit - vainajien ruokavalion kuvastajat 

Hiilen 13C-isotoopin suhteellinen pitoisuus39 luun kollageenista valmistetussa näyt

teessä antaa tietoa allasefektin vaikutuksen sekä mahdollisen humushappokontami

naation lisäksi myös vainajan viimeisten elinvuosien ruokavalion sisältämistä prote

iineista. Pohjoisessa kasvavat niin kutsutut C3-kasvit sekä niitä ravinnoksi käyttävät 

eläimet saavat näissä analyyseissa matalia o 13C-arvoja: kasvit noin -26,5 %0 ja kas

vinsyöjät noin -21,5 %0. Kasviplanktonin, !evien, muiden suolaisen veden kasvien 

sekä niitä ravinnoksi käyttävien eläimien o 13C-arvo on huomattavasti korkeampi 

eli noin -12,0 %o:n luokkaa.40 Ihmisen o 13C-arvo määrittyy puolestaan hänen naut

timansa ravinnon mukaisesti yleensä jonnekin kahden ääripään välille.41 Lisäksi 13C

rikastuu ravintoketjun jokaisella askelmalla noin 0,5--4,6 %o:a,42 joten kasvinsyöjiä

ravintonaan pääasiassa käyttävä ihminen voi mittauksessa saada hieman -20,0 %0:a 

alittavia arvoja. 

Luun kollageenista mitattu o 15N-arvo heijastaa taas kohteensa paikkaa ravinto

ketjussa eli trofiatasoa, sillä se kohoaa 3-5 %0:a ravintoketjun jokaisella askelmalla.43 

Niinpä kasvien 0-5 %o:n tasosta noustaan kasvinsyöjien 5,3 %o:n kautta kasvinsyöjiä 

ravinnokseen käyttävien lajien kohdalla noin 6 %o:n o 15N-arvoihin44• Vielä suurempia

lukemia mitataan vesistöjen antimia käyttävillä saalistajilla, sillä akvaattiset ravinto

ketjut ovat pidempiä ja niinpä yli 10 %o:n o 1 5N-arvot ovat tällaisille lajeille ominai-

39 

40 

41 

4' 

43 

44 

Menetelmä ei mittaa 13C-isotoopin absoluuttista määrää vaan sen pitoisuuseroa suhteutettuna 

kansainvälisesti käytettyyn VPDB-standardiin (VPDB= Vienna PeeDee Belemnite). 15N-ana

lyysissa isotoopin määrää verrataan sen pitoisuuteen ilmakehässä (AIR). Tuloksista, niiden ka

libroimisesta ja raportoimisesta tarkemmin, ks. Paul Szpak, Jessica Z. Metcalfe & Rebecca A. 

Macdonald, "Best practices för calibrating and reporting stable isotope measurements in archae

ology''. Journal of Archaeological Science: Reports 13 (June 2017), 609-616. 

Margaret J. Schoeninger & Michael J. DeNiro, "Nitrogen and carbon isotopic composition of 

bone collagen from marine and terrestrial animals". Geochimica et Cosmochimica Acta 48:4 

(1984), 635-636. 

Esim. Schoeninger & DeNiro 1984, 636-638. 

Stanley H. Ambrose, "Isotopic analysis ofpalaeodiets: methodological and interpretive consider

ations". Mary K. Sandford (ed.), Jnvestigations ofAncient Ruman Tissue: Chemical Analysis in 

Anthropology. Gordon and Breach Science Publishers, USA 1993, 101-103. 

Herve Bocherens & Dorothee G. Drucker. "Trophic level isotopic enrichment of carbon and ni

trogen in bone collagen: case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems". Internation

al Journal of Osteoarchaeology 13:1-2 (2003), 49; Robert E.M. Hedges & Linda M. Reynard, 

·'Nitrogen isotopes and the trophic level of humans in archaeology". Journal of Archaeological

Science 34:8 (2007), 1247-1249.

Schoeninger & DeNiro 1984, 625.
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sia.45 Ihmisen 8 15N-arvo heijastaa 8 13C-arvon tavoin hänen ravintoaan,46 vaikka onkin

syytä muistaa, että edellä esitetyt periaatteet ovat vahvasti yleistäviä ja lisäksi muut

kin tekijät kuin ravinto vaikuttavat stabiili-isotooppiarvoihin. Niitä ovat 8 13C-arvon

kohdalla esimerkiksi ilmasto ja kasvupaikan peitteisyys. 8 15N-arvoon vaikuttaa taas 

ilmaston ohella muun muassa lannoittaminen47• 

Valmarinniemen vainajista mitatut stabiili-isotooppien arvot on Taulukon l li

säksi koottu oheiseen kaavioon, johon on myös sijoitettu vastaavalla menetelmällä 

tutkittuja ja mahdollisesti vertailukelpoisia arkeologisia yksilöitä sekä populaatioita 

(Kuva 3). Taulukointi paljastaa ennakoitavasti, että kysymyksessä on C3-tyypin kas

veja hyödyntänyt populaatio, jonka korkeahkot 8 15N-arvot selittynevät kalan, eten

kin Kemijokeen aikanaan runsaana nousseen lohen, mutta myös muidenkin kalojen 

osuudella ruokavaliossa.48 Vainajien 8 13C-arvot rinnastuvat hyvin Perämeren alueelta

löydettyjen subfossiilisten hylkeiden luista mitattuihin tuloksiin (8 13C -18±1,48 %0, 

15,0 

14,5 ◊ 

14,0 
!:,_ 13 

0 !! 
13,5 

!:,_ o!!t:,_ 

13,0 
13 

0 8g 0 

�!:,_ !:,_ 13 a Valmarinniemi 

2 !:,_ � 12,S !:,_ � 0
0 

◊ Rungius "' 
0

0 

13
0 

0 X Kemi-Hauki 

12,0 
0 6. Ii Hamina 

11,5 
0 St.Giles 

!:,_ 0 
11,0 

0 

10,S !:,_!:,_ 

10,0 

22,0 -21,S ·21,0 -20,S ·20,0 -19,5 ·19,0 ·18,5 -18,0 -17,5 

Kuva 3. Valmarinniemen vainajien stabiili-isotooppipitoisuudet sekä muutamien arkeolo

gisten yksilöiden (kirkkoherra Rungius) ja populaatioiden vertailuarvoja (Lahtinen 2017; 

Muldner & Richards 2005; Väre 2017). 

45 

46 

47 

48 

Rick J. Schulting, "Slighting the sea: the transition to fanning in nmihwest Europe". Documenta 

Praehistorica XXV ( 1998), 206 table 1 & fig. 3. 

Margaret J. Schoeninger, Michael J. DeNiro & Henrik Tauber, "Stable nitrogen isotope ratios 

of bone collagen reflect marine and terrestrial components of prehistoric human diet". Science 

220:4604 (Jun. 24, 1983), 1381-1383. 

Amy Bogaard, Tim H.E. Heaton, Paul Poulton & Ines Merbach, "The impact of manuring on 

nitrogen isotope ratios in cereals: archaeological implications för reconstruction of diet and crop 

management practices". Journal of Archaeological Science 34:3 (2007), 335-343. 

Schulting 1998, 206 table 1 & fig. 3. 
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N= 7),49 ja molempien isotooppien osalta myös Kemin ja Haukiputaan varhaismo

dernin ajan vainajiin.50 Tosin o 13C-arvo on Valmarinniemen aineistossa viimeksi mai

nittua vertailuryhmää keskimäärin hieman matalampi ja o 15N-arvo taas hieman kor

keampi. Tämä saattanee selittyä esimerkiksi muutaman vuosisadan kronologisella 

erolla51,jonka aikana maatalous sai elinkeinona yhä enemmän jalansijaa Perämeren 

rannikolla. Keminmaan harmaakivikirkkoon haudatun rovasti Nicolaus Rungiuksen 

(n. 1560-1628) kynsien keratiinista mitatut stabiili-isotooppiarvot52 vertautuvat puo

lestaan kahteen Valmarinniemen muuten tuloksiltaan varsin poikkeuksellisilta vai

kuttavaan näytteeseen. 

Toisaalta vastikään julkaistu stabiili-isotooppitutkimus Iin Haminan keskiaikai

sen kirkkomaan vainajista, jonka tulosten suhteen pääosa Valmarinniemen aineistos

ta korreloi varsin mainiosti, on osoittanut, ettei maanviljelyllä ollut vielä 1500-lu

vullakaan ravinnonhankinnan kannalta niin suurta merkitystä Perämeren alueen 

populaatioille kuin aiemmin on oletettu.53 Iin Haminan vainajien stabiili-isotooppip

rofiili on myös samankaltainen Valmarinniemen tulosten suhteen muutamaa poikke

usta lukuun ottamatta (Kuva 3). Vertailun vuoksi tarkasteltavaksi otettiin myös Bri

tannian North Yorkshiressä, Brompton Bridge -nimisellä paikkakunnalla sijaitsevan 

St. Gilesin köyhäinparantolan 1100-1400-luvuille ajoittuva aineisto.54 Aineistolla on 

yhtymäkohtia sekä Iin Haminaan että Keminmaan Valmarinniemelle etenkin suurten 

o 13C- ja o 15N-arvojen osalta. Kiinnostavasti kaksi kolmasosaa St. Gilesin kaivauksis

sa papeiksi tai yläluokan edustajiksi tunnistetuista vainajista (SG 1423 ja SG 1428)55 

sijoittuu kuvaajan siihen osaan, jonka voi mieltää kuuluvan monipuolisempaa ravin

toa elämänsä aikana saaneille yksilöille. 

Erojen terveiden yksilöiden aineenvaihdunnassa on epäilty vaikuttavan o 13C

arvoihin saman populaation sisällä,56 mutta samaa ruokavaliota noudattaneilla ja 

"9 Pirkko Ukkonen, Kim Aaris-Sorensen, Laura Arppe, Linas Daugnora, Antti Halkka, Lembi Löu

gas, Markku J. Oinonen, Malgorzata Pilot & Jan Storå, ''An Arctic seal in temperate waters: 

history ofthe ringed seal (Pusa hispida) in the Baltic Sea and its adaptation to the changing envi

ronment". Holocene 24: 12 (2014 ), 1697 table 1. 
50 Tiina Väre, Osteobiography of Vicar Rungius: Analvses of the Bones and Tissues of the Mummy 

ofan Early J7'h-century Northern Finnish Clergyman Using Radiology and Stable Jsotopes. Ou

lun yliopisto, Oulu 2017, 73 table 3, 88. 
51 Jalo Alakärppä, Kirsti Paavola, Eija Ojanlatva, Tari Koskela, Juha-Pekka Joona, Esko Tikkala, 

Jenny Kangasvuo & Olavi Tuovinen, Haukiputaan kirkkohaudat. Meteli: Oulun yliopiston ar

keologian laboratorion tutkimusraportti 13. Oulun yliopisto, Oulu 1997; Eija Ojanlatva & Kirsti 

Paavola, Keminmaan kirkkohaudat. Meteli: Oulun yliopiston arkeologian laboratorion tutkimus

raportti 14 . Oulun yliopisto, Oulu 1997. 
52 Väre 2017, 73 table 3. 

Lahtinen 2017, 11. Vertailuaineisto, s. 8 table 1 .  
" Gundula Miildner & Michael P. Richards. "'Fast or feast: reconstructing diet in later medieval

England by stable isotope analysis". Jownal ofArchaeologica/ Science 32 (2005), 43 table 1. 
55 Miildner & Richards 2005, 41. 
56 Ambrose 1993, 101. 
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paikallaan pysyvillä ihmisryhmillä on yleensä keskenään hyvinkin samanlaiset 

8 13C-arvot.57 Siksi aineistossa esiintyvää hajontaa, jota Valmarinniemen tapaukses

sa on verrattain runsaasti, voidaan tulkita eri tavoin. Eräs mahdollisuus on, että erot 

stabiili-isotooppiarvoissa heijastelisivat kirkkomaalle haudattujen ihmisten erilais

ta taustaa; olihan alue eräs Perämeren itärannan varhaisista kohtauspaikoista, jossa 

välitettiin sisämaan, rannikon ja merentakaisten maiden kauppaa.58 Toiseksi on aja

teltavissa, että aineisto todentaisi maatalouden lisääntyneen merkityksen Kemijoki

suussa 8 13C- ja 8 15N-arvon laskuna ajan funktiona. Asiaa tarkasteltiin yhdistämällä 

ajoitusten allaskorjatut keskiluvut stabiili-isotooppiarvoihin. Vaikka molemmissa 

kuvaajissa havaitaan yhtäläinen laskeva tendenssi (Kuva 4), aineiston suppeudesta 

johtuen kysymyksessä on lähinnä historiasta tunnetun kehityskulun projisoiminen 

luonnontieteelliseen aineistoon. 
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Kuva 4. Valmarinniemen ajoitusnäytteistä mitattujen stabiili-isotooppien keskimää

räinen muutos ajan funktiona. 

Ameborg et al.1999: 158, erityises ti table 1. Ks. myös Lahtinen 2017, 11 

'8 Kuuselaet al.2016, 177-178. 
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Kolmas näkökulma stabiili-isotooppeihin on samanikäisessä aineistossa esiinty

vien erojen liittyminen vainajan statukseen ja yksilön mahdollisuuteen päästä käsiksi 
erilaisiin, muun muassa arvokkaammiksi miellettyihin, ravinnonlähteisiin. Esimer
kiksi Kemin kirkkoherra Nikolaus Rungiuksen muumiosta mitattua korkeaa o 15N

arvoa on selitetty kymmenyslohien runsaalla määrällä hänen ruokavaliossaan (Kuva 
3).59 Tätä logiikkaa soveltaen suurin piirtein samaan aikaan kuolleista vainajista kes
keisimmille paikoille haudatuilla tulisi olla korkeammat o 13C- ja o 15N-arvot kuin hau

tausmaan laidalle tai muulla tavoin epäsopivammiksi katsotuille alueille haudatuilla 
yksilöillä. Käytännössä tämä tarkoittaa neljän 1200-luvun jälkimmäiselle puoliskolle 
tai sitä myöhemmäksi ajoittuvan haudan (39, 123, 130/3 ja 141) sijainnin vertailua 

sekä keskenään että suhteessa paikalta hahmotettuun kirkkorakennukseen.6° Kaik

kein arvokkaimmalle paikalle, kirkkorakennuksen itäpään hautaan 141, lasketusta 

vainajasta mitattiin koko aineiston alin o 15N-arvo 12,0 %0:a ja vastaavasti korkein 

arvo 14,2 %0:a tulee haudasta 123 kalmiston eteläosasta. Tämä ennakko-oletuksiin 
nähden päinvastainen tulos kertoo, ettei sosiaalisen aseman ja ravinnon korrelaatio 
ollut aina niin suoraviivainen kuin annetaan ymmärtää. On tietysti mahdollista, että 
kirkkorakennuksen sijainti on tulkittu väärin, mutta tätä spekulatiivista tulkintalinjaa 
on tässä kontekstissa turha jatkaa sen pidemmälle. 

Lopuksi 

Valmarinniemen ruumishaudatuista vainajista joulukuussa 2016 valmistuneet radio

hiiliajoitukset ovat siis yllättäviä, koska allaskorjauksen suorittamisen sekä muiden 

niihin vaikuttavien tekijöiden huomioimisen jälkeenkään uutta ajoitustietoa ei voida 
sovittaa malliin, jossa kristillistyyppinen hautaaminen alueella alkaisi vasta 1300-lu

vulla. Pikemminkin tulokset haastavat Valmarinniemeä koskevat bayesilaiset ajoi

tusmallit sekä samassa yhteydessä esitetyn näkemyksen, että kohteesta hieman ai
kaisemmin saaduissa ja 1200-luvulle painottuvissa puuhiiliajoituksissa ensisijainen 
selittävä tekijä olisi niin kutsuttu vanhan puun efekti.61 Päinvastoin, uusien ajoitustu
losten valossa näyttää entistä todennäköisemmältä, että Valmarinniemen 1200-luvun 
jälkimmäiselle puoliskolle ajoittuvat kristillistyyppiset hautaukset liittyvät samanai

kaiseen kirkkorakennukseen vahvistaen näkemystä kahden eri hautaustavan rauhan
omaisesta (?) rinnakkaiskäytöstä. Samalla on vakavasti pohdittava mahdollisuutta, 
että kalmistossa olisikin erotettavissa kolme, ainakin osin kronologisesti päällekkäis-

59 Väre2017,89. 
6° Ks. Koponen & Pelttari 2017, 62-69.
61 Ikäheimo 2017, erityisesti 114-116. 
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tä, kerrostumaa: "pakanallinen", ortodoksinen61 ja katolinen. Jos polttohautauksien 

olemassaolo hyväksyttiin "oikeauskoiseen tunnustukseen" kuuluvien toimesta, lie

nee saman opin erilaisen tulkinnan sietäminen tuon ajan oloissa tuskin muodostanut 

suurta ongelmaa. 

Toisaalta on painotettava, että käytännössä puoleen ruumishautojen ajoituksista 

liittyy joko näytteeseen tai sen myöhempään konservointikäsittelyyn kuuluvia riski

tekijöitä, jotka kasvattavat merkittävästi tulkinnallista epävarmuutta. Erityisen sel

vää tämä on ajoitustuloksen Beta-451049 kohdalla, joka on vanhempi kuin maan

kohoamisen takaisinlaskennan antama terminus post quem -ikäys Valmarinniemen 

alueelle, olettaen tietysti, ettei takaisinlaskennassa itsessään ole ongelmia. Lisäksi 

noin puolessa stabiili-isotooppimäärityksistä koholla oleva C/N-suhdeluku viittaa 

näytteen mahdolliseen kontaminoitumiseen. Stabiili-isotooppiarvotulosten rinnastu

minen muihin alueella suoritettuihin vastaaviin tutkimuksiin, antaa kuitenkin ym

märtää aineiston olevan jollain tapaa käyttökelpoinen. 

Yleisemmällä tasolla analyysitulokset nostavat kouriintuntuvalla tavalla esiin 

radiohiiliajoitustulosten moniselitteisyyden sekä tuloksiin vaikuttavien tekijöiden 

moninaisuuden. Ajoitustuloksen tulkinta vaatii taustatietoa, jota on useimmiten tul

kittava monien erilaisten osatekijöiden valossa. Ripustautuminen kalibroidun ajoitus

tuloksen ikää näennäisesti indikoivaan keskilukuun63 on yhtä lailla leväperäistä asen

noitumista kuin omiin ennakko-oletuksiin sopimattoman ajoituksen hylkääminen 

suoralta kädeltä virheellisenä64
. Ajoitustuloksissa, kuten myös stabiilien isotooppien 

tutkimuksessa, on kuitenkin loppujen lopuksi kyse vain joukosta todennäköisyyksiä, 

joiden punnitseminen senhetkisen tiedon valossa tulisi johtaa todennäköisimpään se

litykseen. Toivoakseni tässä artikkelissa onkin onnistuttu tulkitsemaan sekä kom

mentoimaan haastavaa ja ehkä myös pahasti harhaanjohtavaa aineistoa tiedostaen 

sen rajoitukset65
• 

Lopuksi on todettava, että uudet ajoitustulokset Valmarinniemen keskiaikaiselta 

kirkkomaalta alleviivaavat arkeologisten kaivausprojektien määrätietoisen suunnit

telun, tarkan dokumentoinnin sekä systemaattisen, yhtenäisenä prosessina loppuun 

asti saattamisen merkitystä. Kaivausten päättymisestä Valmarinniemellä on kulunut 

61 

63 

"Kun tähän lisätään se, että Kemijokilaaksossakin oli kaijalaisasutusta varhaiskeskiajalla, on 

mahdollista, että ortodoksisen kirkon vaikutus väestöön oli ennen katolisen kirkon aseman va

kiintumista huomattavasti aikaisempaa arvioitua merkittävämpää." Koivunen 1997, 41. Ks. myös 

Jari-Matti Kuusela, " Iin lllinsaaren Suutarinniemen myöhäisrautakautinen kalmisto ja sen kon

teksti". Faravid: Pohjois-Suomen historia1/isen yhdistyksen vuosikhja 40 (2015), 5-30, erityises

ti 15. 

Esim. Simo Vanhatalo, "Miekkamiehen aika: Janakkalan miekkamiehen haudan tutkimukset". 

Marianna Niukkanen, Petra Pesonen & Riikka Alvik (toim.), Monttu auki: arkeologisia kenttä

tutkimubia 1. Museovirasto, Helsinki 2016, 90-101. 
64 Janne Ikäheimo, " 14C - usko tai älä!" Muinaistutkija 3/2010 (2010), 57-58. 
65 Vrt. Maria Lahtinen, "Eettiset kysymykset osana isotooppiarkeologiaa". Piritta Häkälä & Johan

na Enqvist, Arkeologipäivät 2014 (2015), 9-10. 



Labiilit ikäykset ja stabiilit isotoopit: lisää 14C-ajoituksia ... 21 

hieman yli 35 vuotta eli verrattain vähän aikaa. Kuitenkin jo nyt on selvää, ettei 

kaivausdokumentaatio vastaa moneen aineistoa ja kohdetta koskevaan oleelliseen 

kysymykseen. Näyttääkin vahvasti siltä, että kysymyksiin vastaaminen vaatisi uusia 

kenttätutkimuksia ja näytteenottoa Valmarinniemellä. Ensisijaisesti tuolloin olisi ky

symys uuden ja varmasti konservoimattoman luumateriaalin hankkimisesta lisäajoi

tuksia varten. Lisäksi hautojen kiinnittäminen nykyiseen ETRS-TM35FIN-tasokoor

dinaattijärjestelmään RTK-GPS-paikannuslaitteen avulla sekä kaivauksissa vuonna 

1981 peltomaan alta paikallistettujen, mutta tutkimatta jätettyjen hautojen kunnon 

toteaminen, tulisivat varmasti nekin kyseeseen. 

Summary: Labile datings and stable isotopes: more radiocarbon dates from the cemetery 

of Valmarinniemi 

This föllow-up article to a contribution published in Faravid 43 (2017: 107-128) examines and 
discusses eleven new radiocarbon dates - nine bone collagen dates from inhumation burials and 
two charred bone dates from cremation burials obtained from the early Medieval cemetery 
of the Kemi parish, located at Cape Valmarinniemi in Keminmaa. The results (Table 1) were 
somewhat surprising, as they seem to challenge the chronology of the site based on the rate of 
post-glacial land-uplift, historical sources and the datable finds made during the excavations 
of the cemetery in 1981. The area of Valmarinniemi is estimated to have emerged from the sea 
during the 11 th century, while the use of the cemetery is dated to the 14th and 15th centuries. 

A partial explanation för "too old" dating results is the advanced decay ofthe unburned bone 
materia! recovered from the site. One of the samples (Beta-451048) sent to Beta Analytic Inc. 
för dating was contaminated with rootlets, while at !east two bones from which samples were 
taken (Beta-451049 and Beta-451052) had been stabilized during conservation with Paraloid 
B-72 acrylic resin. While the radiocarbon service service provider treated both samples with a
solvent to extract the resin, the anomalous dating result (Beta-451049) falling into the late first
millennium AD indicates that the procedure had most likely been unsuccessful.

Reservoir effect is another factor to be taken into account when reviewing the dating results 
of inhumation burials, as the 813C-values are somewhat elevated (-17.9--21.0 %0) probably 
reflecting the importance of marine resources, especially salmon and other fish, in the diet. 
Reservoir corrections were calculated with Calib 7.1 -online software using 262+ 100 years 
as a full reservoir effect correction and 8!3Cmin -20.9 %0 (terrestrial) and 813Cmax -14.8 %0 
(marine) as threshold values (Figure 2). However, as the calculation of marine corrections did 
not have significant impact on the overall distribution ofthe results (Table 2), an explanation för 
their incompatibility with historical sources and coin data was sought from elsewhere. 

One possibility worth considering is the contamination of the samples due to humic acids 
in the soi!, which is hinted by the relative high C/N-ratio (3.7-4.0) in half of dated collagen 
samples and the high proportion of carbon (Cwt¾) in them (Table 1 ). Hence, the most reliable 
dating results are probably the three bone collagen dates (Beta-451050, Beta-451055 and Beta-
451056) and the two dates obtained from the charred bone of cremation burials E & K (Beta-
451057 and Beta-451058). Together with six cremation burials radiocarbon dated in 2009, they 
can be used to deepen the picture about the site chronology. 
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While the deposition of cremated remains took place at the site from the 11 th to the 14th 

century (Figure 1 ), this activity was at !east partially synchronous with the practice of inhumation 

burials. On the other hand, the earliest burials of the "Christian" type in the cemetery date 

at the latest to the second half of the 13th century extending the overlap. The site chronology 

thus questions the relevance of long-cherished "pagan" vs. Christian dichotomy and supports 

recently expressed views stressing the resilience and hybridity often incorporated in relations 

and negotiations between different belief-systems. It is also likely that the cemetery includes an 

Orthodox Christian component as hinted by some artifacts föund in the burials. 

The stable isotope values measured from the samples alongside with their radiocarbon 

dates were juxtaposed with chronologically and chorologically comparable reference materia! 

consisting of both individuals as well as groups of people (Figure 3). While the population 

buried at Valmarinniemi were predictably eaters of C3-plants, the high 8 15N-values point to the 

importance of marine fish in their diet. The values from the early modem period cemeteries of 

Kemi and Haukipudas are well aligned with the new results although the somewhat higher 8 15N

and slightly lower 8 13C-values may point to the growing importance of agriculture in the area 

of coastal northem Ostrobothnia. This tendency was explored by plotting the new radiocarbon 

dating results against the 8 15N- and 8 13C-values measured from the same samples, and while 

both plots show uniförm descendent tendency (Figure 4), the sample is simply not large enough 

to draw further conclusions about it. Finally, relating the location ofthe burial to the diet ofthe 

deceased produced a negative correlation. The person buried in the central part of the church 

(grave 141) had the lowest and the person buried well outside of it in the south (grave 123) the 

highest 815N-value, hinting that the relation between the social status and the richness ofthe diet 

might not be as straightförward as often assumed. 

The article is concluded with a suggestion för additional archaeological fieldwork to be 

carried out at Cape Valmarinniemi in the future. This would be necessary to obtain positively 

unaltered bone samples för additional radiocarbon dating, to georeference the 1981 excavation 

areas and to verify the state of preservation of those burials, which were discovered after the 

removal of the topsoil, but were not excavated down to the level of the burial. 
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