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Poronhoidosta kertovia arkeologisia lähderyhmiä 
ovat esimerkiksi muinaiset asuinpaikat, uhripaikat 
ja näiltä paikoilta löytyneet peuran tai poron luut. 
Arkeologisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää 
poronhoidon roolia menneisyyden ihmisten elin-
keinoissa ja taloudessa, poronhoidon tapoja ja 
poronhoidon leviämistä eri alueille ajan kuluessa. 
Arkeologisen tutkimuksen avulla saadaan siis tietoa 
poronhoidon kehityksestä ja tavoista ajalta, jolta on 
olemassa niukasti historiallisia lähteitä.

Oulun yliopistossa käynnistyi syksyllä 2017 Suomen 
Akatemian ja Euroopan Tutkimusneuvoston (ERC) 
rahoittama Domestication in Action – Tracing Ar-
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Poronhoito alkoi kehittyä myöhäisellä 
rautakaudella, 800-luvulla ja yleistyi 
elinkeinona 1400–1500-luvuilta alkaen. 
Vaikka tältä ajanjaksolta on olemassa 
joitakin poronhoitoa sivuavia kirjallisia 
lähteitä, esimerkiksi Ottarin kertomus 
800-luvun lopulta ja Olaus Magnuksen 
kirja Pohjoisten kansojen historia 
1500-luvulta, on pääosa poronhoidon 
kehitystä koskevasta tiedosta peräisin 
arkeologisesta tutkimuksesta. 

Arkeologista poronluuaineistoa Unna Saivan uhripaikalta Ruotsista.
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chaeological Markers of Human-Animal Interaction 
-projekti. Projektin tarkoitus on tutkia poronhoidon 
alkua ja kehitystä arkeologisen tutkimuksen keinoin. 

Poronhoidon arkeologiaa

Arkeologit tutkivat poronhoidon kehitystä esimer-
kiksi tarkastelemalla millaisissa paikoissa ihmiset 
ennen asuivat: asuivatko he sellaisissa paikoissa, 
joissa oli hyvä harjoittaa poronhoitoa? Muinaiset 
asuinpaikat, joilla on suorakaiteen muotoisia liesi-
latomuksia, ovat todennäköisesti poronhoitoa mui-
den elinkeinojen lisäksi harjoittaneiden yhteisöjen 
asuinpaikkoja, sillä ne sijaitsevat poronhoitoon so-
veltuvilla paikoilla.  Näitä asuinpaikkoja tunnetaan 
Suomen, Ruotsin ja Norjan alueilta ja ne ajoittuvat 
1000–1200-luvuille. 
Myös uskontoon ja rituaaleihin liittyvät arkeologiset 
löydöt, kuten poron tai peuran luut seidoilla ja muil-
la pyhillä paikoilla kertovat näiden eläinten roolista 
maailmankuvassa. Arkeologisissa tutkimuksissa on 
havaittu, että poro- tai peurauhreja alettiin antaa 
seidoille jo 1100–1200-luvun taitteessa ja että näitä 
uhreja annettiin erityisen paljon 1400–1600-luvuilla. 
On luultavaa, että poro- tai peurauhrien antaminen 
liittyy poronhoidon alkuun ja kehitykseen, vaikka-
kaan toistaiseksi ei ole ollut mahdollista todentaa, 
ovatko seidoille uhratut eläimet olleet villipeuroja 
vai poroja.
Muinais-DNA:n tutkimuksen avulla voidaan tutkia, 
ovatko arkeologiset luulöydöt peräisin porosta vai 
villipeurasta. Esimerkiksi Norjassa Finnmarkissa si-
jaitsevien arkeologisten kohteiden luulöytöjä tutki-
malla on saatu selville, että tällä nykyisestä poropo-
pulaatiosta tunnettu geneettinen linja korvasi muut 
geneettiset linjat noin 500 vuotta sitten. Projektis-
samme Suomen alueelta tutkittavat arkeologiset 
luunäytteet osoittavat, onko näin tapahtunut myös 
meillä.

Rasitukseen ja kastraatioon liittyvät 
muutokset vetoporojen luurangoissa 

Vetoporoja on luultavasti käytetty poronhoidon 
alusta saakka, mutta arkeologista todistusaineistoa 
tästä on niukasti. Muinaisia reenjalaksia tunnetaan 
monen tuhannen vuoden takaa, mutta rekiä ovat 

voineet vetää porojen sijaan koirat tai ihmiset. Joi-
denkin käännösten mukaan 800-luvulta peräisin 
olevan Ottarin kertomus mainitsee kuohitut härät, 
jotka todennäköisesti olivat vetoeläimiä. Olaus 
Magnuksen vuonna 1555 ilmestyneessä Pohjoisten 
kansojen historiassa kuvataan myös vetoporojen 
käyttöä. 
Poron käyttö vetoeläimenä jättää jälkensä sen luu-
rankoon, joten vetoporojen käytön historiaa on 
mahdollista tutkia arkeologisen luututkimuksen 
keinoin. Vetoporona työskentelyä voidaan tutkia 
arkeologisesta luuaineistosta tarkastelemalla luihin 
muodostuneita rasitusperäisiä muutoksia, kuten ni-
velmuutoksia, lihasten kiinnittymiskohtien muutok-
sia sekä luun muita ominaisuuksia. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa on huomattu, että siperialaisilla veto-
poroilla esiintyy nivelmuutoksia muun muassa ko-
paroissa ja selkärangassa.
Menneisyyden vetoporot olivat luultavasti härkiä.
Muilla eläinlajeilla on todettu, että kastraatio aihe-
uttaa muutoksia eläimen luurankoon: hormonaa-
listen muutosten myötä luiden pituuskasvu jatkuu 
pidempään, mikä vuoksi kastroitujen eläinten luut 

Nivelmuutoksia siperialaisen vetoporon sorkkaluissa.
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ovat suhteellisesti pidemmät ja ohuemmat kuin sel-
laisten eläinten, joita ei ole kastroitu. 
Keräämme projektissa tietoa siitä, millaisia muu-
toksia kilpa- tai turistikäytössä olevien porojen luu-
rankoon muodostuu rasituksen ja kastraation myö-
tä. Tutkimme näiden eläinten nivelten ja lihasten 
kiinnittymiskohtien muutoksia sekä luiden kokoa, 
muotoa ja vahvuutta. Tulosten perusteella on toi-
vottavasti tulevaisuudessa mahdollista tunnistaa 
vetoporojen käyttöä arkeologisesta luuaineistosta.

Lisäruokinta muinaisessa poronhoidossa

Kuinka kauas menneisyyteen porojen lisäruokin-
ta ulottuu? Poroja on ehkä alun alkaen ruokittu 
niiden pitämiseksi ihmisen vaikutuspiirissä, kun 
niitä on taamottu houkutus- tai vetoporoiksi. Ar-
keologiset luulöydöt voivat kertoa lisäruokinnasta 
luukudoksen kemiallisen koostumuksen ja lihas-
ten kiinnittymiskohtien muutosten kautta. Eläimen 
ruokavalio heijastuu sen luukudoksen kemialliseen 
koostumukseen, erityisesti tiettyjen alkuaineiden 

stabiili-isotooppipitoisuuksiin. Erityisesti typen 
stabiili-isotooppikoostumus voi kertoa jäkälän kor-
vautumisesta heinillä ja kerpuilla poron talvisessa 
ruokavaliossa. 
Talviruokinnasta voivat kertoa myös kyynärnivelen 
lihasten kiinnittymiskohtien muutokset. Aiemmissa 
tutkimuksissa on huomattu, että ruokituilla tarhapo-
roilla kyynärnivelen lihasten kiinnittymiskohdat ovat 
heikommin kehittyneet kuin sellaisilla poroilla, joi-
ta ei ole ruokittu. Tämä johtuu luultavasti siitä, että 
tarhaporojen ei ole tarvinnut kaivaa talvisin jäkälää. 
Ensimmäisten tutkimustulostemme mukaan po-
rot ovat luultavasti saaneet lisäruokaa paikoitellen 
jo 1200-luvulta alkaen. Arkeologisista kohteista, 
esimerkiksi Unna Saivan uhripaikalta Ruotsista on 
löytynyt 1200–1600-luvuille ajoittuvia poron luita, 
joiden kemiallinen koostumus viittaa talviseen lisä-
ruokintaan. Samasta paikasta löydettyjen poron tai 
peuran luiden kyynärnivelen liikuttajalihasten kiin-
nittymiskohdat olivat heikommin kehittyneet kuin 
sellaisilla poroilla, joita ei ole ruokittu.

Perinteisiä poron valjaita esillä kolttien perinnetalossa Sevettijärvellä.
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Poronhoitajien haastatteluista lisätietoa 
arkeologeille

Arkeologisen aineiston tutkimuksen lisäksi projek-
tissa toteutetaan osallistuvaa haastattelututkimusta 
poronhoitajien parissa. Poronhoitajien haastattelut 
tarjoavat arkeologeille tärkeää tietoa esimerkiksi 
vetoporojen nykyisestä käytöstä ja koulutuksesta, 
kastraatiosta ja porojen ruokinnasta. Poronhoitajien 
haastatteluista saatavien tietojen avulla on mah-
dollista tulkita arkeologisia löytöjä ja vetoporojen 
käyttöön viittaavia löydöksiä entistä tarkemmin. Tu-
losten avulla voidaan pohtia poronhoidon tapojen 
kehitystä ja muutoksia poron kesyttämisen alkuvai-
heista nykyiseen poronhoitoon.

Tarvitsetko pakkauksia?
Aaltopahvipakkaus on kustannustehokas ja täysin 
kierrätettävä, ekologinen vaihtoehto. 

DS Smith tarjoaa laajan valikoiman vakiopakkauksia  
ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä kuljetus- ja  
myyntipakkauksia. Toimitukset suoraan valmistajalta, 
ilman välikäsiä.
 

Ota yhteyttä myyntiimme: 

Puh. 010 245 2364/010 245 2363
pakkausjaloste.oulu@dssmith.com

www.dssmithpackaging.fi


