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1. JOHDANTO 

Tässä työssä tutkitaan uhraamisen sijoittumista seidoilla. Pääasiallisena aineistona on 

neljältä Pohjois- ja Länsi-Lapissa sijaitsevalta seitakohteelta kerätyt maaperänäytteet. 

Tutkimuksessa selvitetään, onko kohteilla uhrattu, ja mihin uhrit on asetettu. Lisäksi 

pohditaan, miksi uhraaminen näyttää sijoittuvan kohteiden tietyille alueille, ja onko 

kohteiden välillä havaittavissa samankaltaisuuksia vai eroja. Näytteille on tehty 

fosforianalyysi ja muita kemiallisia ja fysikaalisia analyyseja, joista saatujen tulosten 

käsittelyssä käytetään tilastollisia ja GIS-analyyseja. Lopussa tulokset tulkitaan 

saamelaisia koskevia etnografisia lähteitä hyväksikäyttäen. Analogia on arkeologisen 

tulkinnan perusta, ja etnografinen analogia on yksi yleisimmin käytetyistä analogian 

muodoista arkeologiassa. Lisäksi tulkinnassa sovelletaan Yi-Fu Tuanin
1
 esittämiä 

tulkintoja tilan hahmottamisesta ja siihen liittyvistä peruskäsitteistä, koska tapa 

hahmottaa tilaa ja antaa sille merkityksiä vaikuttaa siihen, miten tilassa 

käyttäydytään. Tutkimus on jatkoa kandidaatintutkielmalleni
2
. 

Seidat ovat saamelaisten etniseen uskontoon liittyviä pyhiä paikkoja, joilla 

on uhrattu. Ne ovat luonnonkiviä, muita luonnonmuodostelmia tai puu- tai 

kivirakennelmia, joissa uskotaan asuvan henkiolento, tai jonka kautta uskotaan 

voitavan olla yhteydessä henkiolentoon tai jumalaan. Vanhin osa seidoilta löydetystä 

arkeologisesta aineistosta ajoittuu myöhäisrautakaudelle, ja seitojen voidaan katsoa 

olevan käytössä vielä nykyäänkin
3
. Seidoille on etnografisten lähteiden perusteella 

uhrattu eläinperäisiä tuotteita, kuten lihaa, luita, sarvia, verta, rasvaa ja voita sekä 

rahaa ja muita metalliesineitä, viinaa, tupakkaa, tulitikkuja. Uhraamiseen on liittynyt 

ajatus vastavuoroisuudesta, eli seita on saanut vastalahjaksi uhrin kun se on antanut 

esimerkiksi hyvän kalaonnen. Pyyntionnen lisäksi muita syitä uhraamiselle on voinut 

olla esimerkiksi poro-onnen varmistaminen, matkaonni tai hyvä terveys; lisäksi 

tiettyinä vuodenaikoina on voitu suorittaa vuodenaikaisuhri.
4
 Uhraamisen 

sijoittumista seidoilla on arkeologisesti tutkittu tähän mennessä melko vähän, ja 

tutkimuksen pääpaino on ollut muualla, usein itse uhrien luonteessa, ajoituksessa ja 

merkityksessä
5
. Uhraamisen sijoittumista seidoilla ovat aikaisemmin käsitelleet 

                                                 
1
Tuan 2003 [1977]. 

2
Tolonen 2011. 

3
Äikäs 2011: 16, 39. 

4
Fellman 1906b: 224–225; Paulaharju 1932: 12–22, 26–27; Itkonen 1984 [1948]: 310–312; Mulk & 

Baybliss-Smith 2007: 98; Äikäs 2011: 18–19. 
5
Mm. Zachrisson 1984; Okkonen 2007; Mulk 2009. Tutkimushistoriasta ks. esim. Äikäs 2011: 21–24. 
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Äikäs
6
 ja Degerman

7
. 

 Maaperäanalyysien käyttö arkeologiassa perustuu siihen, että muinainen 

ihmistoiminta voi aiheuttaa maaperässä kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia, joista 

osa on yhä havaittavissa. Ihmisen aiheuttamia muutoksia maaperässä voidaan tutkia 

vertaamalla maaperäanalyyseistä saatuja mittaustuloksia luonnontilaiseen 

maaperään. Tulosten tulkintaa hankaloittaa se, että maaperässä vaikuttavat prosessit, 

kuten maannostuminen ja eliöiden toiminta, jatkavat maaperän ja samalla 

arkeologisen materiaalin muokkaamista depositoitumisen jälkeen. Siten arkeologisen 

kohteen maaperä ei enää vastaa kohteen käytön aikaista tilannetta.
8
 

 Fosforikartoitusta on käytetty arkeologiassa etupäässä 

asuinpaikkatutkimuksessa prospektointimenetelmänä
9 

ja tutkittaessa asuinpaikan 

aktiviteettialueita, kuten asumuksen huonejakoa ja tilankäyttöä
10

. Seitakohteilla 

menetelmällä voidaan tutkia uhrauksen sijoittumista. Menetelmän etuna kaivauksiin 

verrattuna on, että se tuhoaa vähemmän kohdetta, ja sillä voidaan tutkia jo 

maatunutta arkeologista materiaalia. Aikaisemmissa seitojen fosforitutkimuksissa 

menetelmää on käytetty seitojen tunnistamiseen
11

. Kohonneiden fosforipitoisuuksien 

on tulkittu viittaavan uhraukseen, koska seidoille uhratut eläinperäiset tuotteet voivat 

nostaa maaperän fosforipitoisuutta
12

, mikä on myös tämän tutkimuksen keskeisin 

alkuolettamus. Toinen keskeinen alkuolettamus on se, että fosforin levintä jollain 

tapaa kuvaa sitä, mihin uhrit on alun perin asetettu seidalla. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa ongelmana on hyvin pieni näytemäärä, mikä tekee vaikeaksi arvioida, 

onko tuloksissa näkyvä vaihtelu luonnollisista syistä vai ihmistoiminnasta johtuvaa. 

Tässä tutkimuksessa kyseinen ongelma on otettu huomioon lisäämällä näytemäärää 

huomattavasti. 

 Tutkimuksessa käsitellään Enontekiön Näkkälän
13

,
 

Utsjoen 

Sieiddakeädgin
14

, Muonion Kirkkopahdan
15

 ja Muonion Porviniemen
16 

seitojen 

syksyllä 2008 ja kesällä 2009 suoritettujen fosforikartoitusten tuloksia. 

                                                 
6
Äikäs 2011. 

7
Degerman 2012.  

8
Heron 2005: 565; O'Connor & Evans 2005: 101–103; Linderholm 2010: 8. 

9
O'Connor & Evans 2005: 139–140. 

10
Esim. Ramqvist 1983; Halinen et al. in press. 

11
Stenvik 1983; Halinen 2006; Wennstedt Edvinger & Broadbent 2006. 

12
Stenvik 1983: 88; Halinen 2006: 5; Wennstedt Edvinger & Broadbent 2006: 38–39. 

13
Enontekiö [1] Näkkälä, mj-tunnus 47010001. 

14
Utsjoki [16] Sieiddakeädgi, mj-tunnus 890010016. 

15
Muonio [10] Kirkkopahta, mj-tunnus 1000009401. 

16
Muonio [229] Porviniemi, mj-tunnus 1000000537. 
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Sieiddakeädgin ja Näkkälän seitojen tulokset ja alustava tulkinta on esitetty 

kandidaatintutkielmassani
17

. Tutkitut kohteet ovat etnografisten lähteiden mukaan 

seitoja
18

. Kohteilla on tehty kaivaukset Oulun yliopiston arkeologian oppiaineen 

toimesta Suomen Akatemian rahoittamaan Ihmisten ja eläinten välinen suhde 

Suomen saamelaisyhteisöissä 1000–1800 jKr. Palvontapaikoilta löydettyjen luiden 

DNA- ja stabiili-isotooppianalyysi ‒projektiin
19

 liittyen kesällä 2008 ja 2009. 

Sieiddakeädgin seidalla on lisäksi aikaisemmin tehty hyvin suppeaksi jäänyt 

fosforikartoitus, jonka tuloksen tulkittiin viittaavan siihen, että kohde on seita
20

. 

Tähän tutkimukseen kohteet valikoituivat lähinnä siksi, että niille oltiin saman 

projektin puitteissa menossa tekemään kenttätutkimuksia, joiden yhteydessä 

näytteenotto voitiin suorittaa, ja kohteilla suoritetut kaivaukset mahdollistavat 

kaivaus- ja fosforikartoitustulosten vertaamisen. Lisäksi kohteilla oltiin vierailtu 

ennen näytteenottoa, ja niiden maaperän oltiin havaittu mahdollisesti soveltuvan 

maaperänäytteiden ottamiseen. 

 Kentällä maaperänäytteet pyrittiin ottamaan systemaattisesti ruudukossa, ja 

niille tehtiin myöhemmin geokemiallisia ja -fysikaalisia analyysejä. Analyysit 

suoritettiin Uumajan yliopiston ympäristöarkeologisessa laboratoriossa yliopiston 

arkeologien Roger Engelmarkin ja Johan Linderholmin suosittelemilla 

menetelmillä
21

. Sieiddakeädgin ja Näkkälän näytteiden analyysit tein itse syys-

talvella 2008, ja Kirkkopahdan ja Porviniemen näytteet teetettiin alkuvuonna 2011. 

Sieiddakeädgin ja Näkkälän näytteistä mitattiin fosforipitoisuus, pH, magneettinen 

suskeptibiliteetti ennen ja jälkeen näytteiden polton, orgaanisen aineksen pitoisuus ja 

niistä arvioitiin maalaji. Kirkkopahdan ja Porviniemen näytteistä analysoitiin 

ainoastaan fosforipitoisuus ja polttamattoman näytteen magneettinen 

suskeptibiliteetti, koska muihin analyyseihin ei ollut riittävästi resursseja, eikä niiden 

teettämisen katsottu olevan Näkkälästä ja Sieiddakeädgiltä saatujen tulosten 

perusteella välttämätöntä. Analyysituloksiin voivat vaikuttaa useat virhelähteet, eikä 

valituilla analyysimenetelmillä välttämättä voida kuvata riittävän luotettavasti 

tutkimuskohteena olevaa ilmiötä. Analyysien mahdollinen epäluotettavuus ja niihin 

                                                 
17

Tolonen 2011. 
18

Paulaharju 1932: 30–31, 41, 48–49. Sieiddakeädgi on teoksessa muinaisjäännösrekisterin 

kohdenimestä poiketen nimellä Outakosken peuraseita, Kirkkopahta nimellä Pakajärven Seitapahta ja 

Porviniemen seita nimellä Kirkkokivi. 
19

Projekti nro: 1122623. 
20

Halinen 2006. 
21

Ks. esim. Engelmark & Linderholm 1996: 317–319; Linderholm 2011: 9. 
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liittyvien ongelmien ratkaisu ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen varsinainen 

tutkimusaihe, koska kyseiset ongelmat ovat luonnontieteellisiä. 

Tutkimusmenetelmiin liittyvät ongelmat pitää kuitenkin tiedostaa arkeologista 

tulkintaa tehtäessä, joten niitäkin käsitellään tässä työssä. 

 

2. KOHTEET
22

 

Näkkälän seita (kuva 1) sijaitsee Enontekiön Näkkälässä, Näkkäläjärven 

luoteisrannalla pienen kivisen moreenikummun
23

 päällä 15 m etäisyydellä läntisestä 

vesirajasta (liite 1 kartta 2). Seitakivi on suuri siirtolohkare, ja se on lähialueen ainoa 

suurempi kivi. Kumpare on korkeimmillaan seitakiven luoteispuolella, ja sen rinne 

laskee jyrkästi pohjoiseen ja itään järvelle, ja loivemmin etelään ja länteen. 

Lähiympäristössä maasto on tasaista, ja kasvillisuus on tunturikoivikkoa. 

Humuskerroksen pinta on kummun laella seidan etelä- ja itäsivulla selvästi kulunut, 

mutta ei mineraalimaahan asti. Paulaharjun
24

 mukaan seidalle on tiettävästi uhrattu 

 

Kuva 1. Näkkälän seita. Kuva: S. Tolonen. 

                                                 
22

Kohteiden sijainti on merkitty liitteessä 1 olevaan karttaan 1. 
23

Oma arvio. Digitaalisen maaperänkartan 1:200 000 mukaan alueen maalajite on karkearakeista, eikä 

päälajitetta ole selvitetty (Maanmittauslaitos 2013). Kallioperä on mafista ja felsista metavulkaniittia 

(Korsman et al. 1997). 
24

Paulaharju 1932: 41. 
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peuransarvia ja -luita sekä peuran ja kalan rasvaa. Seitaa on myös mahdollisesti 

jossain vaiheessa tyhjennetty ja sarvia heitetty järveen
25

. Näkkäläjärven alueella on 

lisäksi runsaasti muita muinaisjäännöksiä, ja Näkkäläjärvi mainitaan kirjallisuudessa 

myös saivojärvenä
26

. Kaivauksilla Näkkälästä löydettiin peuran tai poron luita ja sar-

via, karhun luita, sekä moderneja kolikoita ja muita esineitä.
27

 Luuaineisto on 

ajoitettu radiohiilimenetelmällä 1100‒1200-luvuille ja nykyaikaan
28

. 

Sieiddakeädgin seita (kuva 2) sijaitsee Utsjoen kunnan länsiosassa, 

Tenojoen itärannalla olevan Sieiddenjunnin rinteessä, Outakosken pohjoispuolella 

(liite 1 kartta 3). Paulaharju
29

  mainitsee seitakiven ympärillä olleen nähtävillä 

sarvenkappaleita ja vanhoja tulisijoja, ja sille olisi kertoman mukaan uhrattu myös 

kolikoita. Seitakivi on pyöristynyt siirtolohkare, jonka länsisivulla  on veden hioma 

metrin syvyinen onkalo. Sieiddenjunnin rinne vaihtelee terassimaisesta hyvin 

jyrkkään; seita sijaitsee loivasti laskevan terassin perällä jyrkän koillispuolella olevan 

 

Kuva 2. Sieiddakeädgin seita. Kuva: S. Tolonen. 

                                                 
25

Paulaharju 1932: 25, 41. 
26

Paulaharju 1962 [1922]: 169; Therman 1990 [1940]: 268. Saivo tarkoittaa tässä tapauksessa 

saamelaisten etniseen uskontoon liittyvää pyhää järveä. 
27

Äikäs & Núñez 2009a; Äikäs et al. 2009: 112, 114–116. 
28

Nuorin kalibroimaton ajoitus on moderni ja vanhin 830 ± 25 BP (Hela-1881–1887). (Äikäs et al. 

2009: 112; Äikäs 2011: 236.) 
29

Paulaharju 1932: 30–31. 
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rinteen juurella. Maaperä on melko kivistä, mutta siinä on seassa myös 

hienoainesta
30

. Seidan länsipuolella terassilla on puuton loivareunainen painauma
31

, 

joka rajautuu länsi- ja eteläpuolella oleviin hieman korkeampiin törmiin. Muuten 

ympäristössä kasvaa tunturikoivukkoa. Etelänpuoleisen törmän päällä seidan 

lounaispuolella on lisäksi kaksi siirtolohkaretta. Sieiddakeädgiltä löydettiin peuran ja 

poron luita ja sarvia,
32

 jotka on ajoitettu radiohiilimenetelmällä 1100-luvulta 1600-

luvulle
33

. Lisäksi kohteelta löytyi kolikoita, joiden ajoitukset vaihtelevat 1800-

luvulta nykyaikaan, ja muita ajoitettuja luulöytöjä nuorempia esineitä, kuten 1800-

luvulle ajoittuvaa pullolasia
34

. 

Porviniemen seita (kuva 3) sijaitsee Muoniossa Pallasjärven pohjoisrannalta 

työntyvän Porviniemen eteläkärjen lähellä (liite 1 kartta 4). Paulaharjun
35

 mukaan 

kohde on mahdollisesti ollut seita, mutta tieto ei ole varma. Niemi on kapea ja pitkä 

 

Kuva 3. Porviniemen seita. Kuva: S. Tolonen. 

                                                 
30

Digitaalisen maaperänkartan 1:200 000 mukaan alueen maalajite on sekalajitteista, eikä päälajitetta 

ole selvitetty (Maanmittauslaitos 2013). Kallioperä on ortopyrokseenidioriittia (Korsman et al. 1997). 
31

Puuttomuus voi johtua sulamisveden kertymisestä painaumaan; painaumassa humus- ja 

huuhtoutumiskerrokset ovat selvästi paksummat kuin ympäristössä. 
32

Äikäs & Núñez 2009b; Äikäs et al. 2009: 116. 
33

Nuorin kalibroimaton  ajoitus on 290 25 BP  ja vanhin 830 25 BP (Hela-1889–1898). (Äikäs et 

al. 2009: 112; Äikäs 2011: 236.) 
34

Äikäs & Núñez 2009b; Äikäs et al. 2009: 112. 
35

Paulaharju 1932: 49. 
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harjun kiviydin, jonka päältä hienompi aines on huuhtoutunut osittain pois
36

. 

Seitakivi on niemen länsitörmän päällä oleva siirtolohkare, jossa on ihmisen kasvoja 

muistuttava profiili. Kasvillisuus on tunturikoivikkoa. Niemellä on myös kolme 

kuoppajäännöstä
37

, joista yksi on kahden metrin etäisyydellä seidan 

kaakkoispuolella. Niemen tyvessä on kesämökkejä, joiden lähellä on mahdollisesti 

ollut vanhoja kalakenttiä, ja niemen kärjestä on löytynyt kvartsi- ja pii-iskoksia
38

. 

Samoin kuin Kirkkopahdan kohdalla, myös Porviniemen seidalta löytynyt materiaali 

on modernia
39

. 

Kirkkopahdan seita (kuva 4.) sijaitsee Muonion kunnan eteläosassa (liite 1 

kartta 5). Seitakivi on suuri siirtolohkare, jonka ympärillä on muita pienempiä 

maakiviä. Kiven etelä- ja länsisivulle muodostuu lippa ja koillisnurkassa on syvä 

onkalo kivien välissä. Maaperä on hiekkaa, eikä muita kiviä seitakiven lisäksi juuri 

 

Kuva 4. Kirkkopahdan seita. Kuva: S. Tolonen. 

                                                 
36

Oma arvio. Muodostuma mainitaan Ylisenpään-Pallasjärven hajuna (Metsähallitus 2008: 17). 

Digitaalisen maaperänkartan 1:200 000 mukaan alueen maalajite on karkearakeista, eikä päälajitetta 

ole selvitetty (Maanmittauslaitos 2013). Kallioperä on graniittia ja granodioriittia, ja siinä on 

gneissisulkeumia (Korsman et al. 1997). 
37

Muonio [229] Porviniemi, mj-tunnus 1000000537. 
38

Köngas et al. 2007. 
39

Äikäs & Núñez 2010b; Salmi et al. 2011: 218; Äikäs 2011: 44. 
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ole
40

. Maasto on avointa tasaista vanhaa mäntykangasta, ja näkyvyys on siten hyvä. 

Seidan ympärillä on lähes puuton aukio, josta humuskerros ja osa 

huuhtoutumiskerroksesta on kulunut pois. Kuluminen johtunee paikan käytöstä 

matkailukohteena. Paulaharjun
41

 mukaan läheiselle Pakajärvelle kesäksi asumaan 

tulleet saamelaiset ovat pitäneet kiveä seitana. Kirkkopahdalta löydettiin ainoastaan 

modernia materiaalia
42

, joten sen käytön ajoitus on epäselvä
43

. 

 

3. GEOKEMIALLISET JA –FYSIKAALISET MENETELMÄT 

 

3.1. Menetelmien lähtökohdat 

Kun artefakti on päätynyt maaperään, siihen alkavat vaikuttaa samat fysikaaliset ja 

kemialliset olosuhteet kuin ympäristöönkin. Jos sedimentti on stabiilissa tilassa, se 

alkaa useimmiten maannostua, mikä vaikuttaa myös arkeologiseen materiaaliin. 

Maannos tarkoittaa rapautuneesta
 
kallioperästä ja orgaanisesta aineksesta syntynyttä 

sedimenttiä, joka muuttuu jatkuvasti eliöiden toiminnan ja rapautumisen tuloksena. 

Maannostyypillä on suuri vaikutus tässä tutkimuksessa käytetyn arkeologisen 

aineiston muodostumiseen, koska se ohjaa tapaa, jolla ihmisen toiminnasta peräisin 

olevat aineet sitoutuvat maaperään.
44

 Siten maannostyyppi vaikuttaa myös siihen, 

mistä maannoksen osasta maaperänäytteet otetaan. 

 Siihen, mikä maannostyyppi alueelle kehittyy, vaikuttaa alueen ilmasto,  

topografia, maaperän ominaisuudet, eliöstö ja kulunut aika
45

. Tutkituilla kohteilla 

maannostyyppi on podsolimaannos, joka on yleisin maannostyyppi Suomessa ja 

muualla pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, missä ilmasto on viileä ja kostea. 

Podsolimaannoksia kehittyy alueilla, joilla on vähäravinteisia ja karkearakeisia hyvin 

vettä läpäiseviä maalajeja, kuten hiekkoja ja soria. Maannoksen pH on matala, koska 

                                                 
40

Digitaalisen maaperänkartan 1:200 000 mukaan alueen maalajite on sekalajitteista, eikä päälajitetta 

ole selvitetty (Maanmittauslaitos 2013). Kallioperä on kvartsimontsodioriittia, kvartsimontsoniittia ja 

granodioriittia (Korsman et al. 1997). 
41

Paulaharju 1932: 48–49.  
42

Modernien 1900-luvulle ajoittuvien löytöjen levintää ei aiota tässä tutkielmassa laajemmin käsitellä, 

koska ei ole tietoa siitä, liittyvätkö nämä esineet saamelaisen etnisen uskonnon harjoittamiseen. 

Kohteiden kaivauskertomuksissa (Äikäs & Núñez 2009a; Äikäs & Núñez 2009b; Äikäs & Núñez 

2010a; Äikäs & Núñez 2010b) ei myöskään kuvata tarkemmin modernien esineiden levintää. Äikäs 

käsittelee moderneja löytöjä ja seitojen nykykäyttöä tulevassa julkaisussaan (Äikäs in press). 
43

Äikäs & Núñez 2010a; Salmi et al. 2011: 218; Äikäs 2011: 44. 
44

Rapp &Hill 2006: 38–39. 
45

Jenny 1941. 
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sedimenttiaines on yleensä peräisin happamista magmakivistä,
46

 minkä takia 

orgaaninen materiaali, kuten luu, säilyy huonosti ja metalli hapettuu nopeasti. 

Podsolille on tyypillistä huuhtoutuminen ja silmin havaittavien kerroksien eli 

maannoshorisonttien muodostuminen maannosprofiiliin. Maannoksen ylimmän osan, 

karikekerroksen, alla olevan humuskerroksen lahoavista kasveista erittyy 

humushappoja, jotka huuhtoutuvat veden mukana  mineraaliainekseen ja liuottavat 

siitä suoloja ja muita yhdisteitä. Liuenneet rauta- ja alumiinioksidit, savipartikkelit ja 

humushapot huuhtoutuvat veden mukana alas jättäen humuskerroksen alle harmaan 

huuhtoutumiskerroksen. Ne kerrostuvat alemmas rikastumiskerroksen maarakeiden 

pintaan, ja muuttavat näin rikastumiskerroksen värin punertavaksi tai kellertäväksi. 

Rikastumiskerros vaihettuu alempana ilman selvää rajaa lähes muuttumattomaksi 

pohjamaaksi.
47

   

Seidoille on tiettävästi uhrattu eläinperäisiä tuotteita ja metalliesineitä. 

Maatuessaan uhriantimet voivat muuttaa maaperän luonnollisia kemiallisia ja 

fysikaalisia ominaisuuksia. Luu, sarvet ja hampaat muodostuvat orgaanisesta 

aineksesta, vedestä ja epäorgaanisesta karbonaatti-hydroksyyliapatiittimineraalista, 

joka sisältää mm. kalsiumia ja fosforia; useimpien luiden kuivapainosta n. 60–70 % 

on mineraaliainesta
48

. Maaperän pH:n ollessa alle 7,2, kuten podsolimaannoksessa, 

karbonaatti-hydroksyyliapatiitti liukenee vapauttaen fosfaatti- ja kalsiumioneja 

maaliuokseen
49

. Luun orgaanisen aineksen hajoaminen nopeuttaa karbonaatti-

hydroksyyliapatiitin liukenemista, koska luun huokoisuus lisääntyy, ja mineraaliaines 

joutuu enemmän kosketuksiin maan huokosveden kanssa. Myös luusta ja muista 

eläin- ja kasvikudoksista peräisin oleva orgaaninen aines sisältää fosforia, joka 

aineksen hajotessa joutuu maaperään. Bakteerit, sienet ja erilaiset kemialliset 

reaktiot, pääasiassa hydrolyysi, hajottavat orgaanista ainesta. Ympäristön olosuhteet 

vaikuttavat siihen, miten voimakkaasti eri tekijät osallistuvat orgaanisen aineksen 

hajottamiseen.
50

 

 Kun luu on hajonnut, osa siinä olevasta fosforista poistuu kasveihin ja 

mikrobeihin ja osa sitoutuu maaperään. Hyvin pieni osa maaperän fosforista on 

                                                 
46

Goldberg & Macphail 2006: 60. 
47

Holliday 2004: 17, 266–268, Table 2.2.; O'Connor &Evans 2005: 34–35, 96; Dincauze 2006: 279‒ 

280, 282; Goldberg & Macphail 2006: 47. 
48

Dincauze 2006: 421–422; Weiner 2010: 84, 102. 
49

Maaliuoksella tarkoitetaan tässä maaperän nestemäisessä muodossa olevaa osaa eli vettä, johon on 

liuennut muita aineita. 
50

Weiner 2010: 86, 111–112. 
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maaliuoksessa liukoisessa muodossa epäorgaanisina ja orgaanisina 

fosforiyhdisteinä
51

. Ei-liukoisessa muodossa oleva fosfori esiintyy maaperässä eri 

tavoin sitoutuneena. Osa fosforiyhdisteistä on orgaanisessa muodossa sitoutuneena 

maaperän biomassaan, kuten kasvi- ja eläinjäännöksiin. Epäorgaanisia fosfaatteja on 

useissa eri muodoissa, joiden sitoutuneisuuden voimakkuus maa-ainekseen vaihtelee. 

Suurin osa maaperän fosfaatista on tiukasti sitoutuneena maaperän 

mineraaliaineksen, mm. apatiittimineraalin, kiderakenteeseen. Maaperään tulevat 

fosfaattiyhdisteet voivat sitoutua podsolimaannoksessa rikastumiskerroksen 

maarakeiden pinnassa oleviin rauta- ja alumiiniyhdisteisiin eri vahvuisilla sidoksilla; 

osa näistä on labiileja eli helposti liukenevia ja siten kasvien käytössä, osa 

voimakkaammin sitoutuneita. Maaperän fosforipitoisuus ja eri muodossa 

sitoutuneiden epäorgaanisten fosfaattien keskinäinen suhde voi muuttua ajan myötä, 

yleensä niin, että labiili fosfaatti muuttuu voimakkaammin sitoutuneeseen muotoon. 

Erityisen selvästi tämä muutos näkyy podsolissa ja muissa happamissa 

maannoksissa.
52

 

Arkeologisessa tutkimuksessa fosforianalyysi on ollut yksi yleisimmin 

käytetyistä maaperän kemiallisista analyyseista
53

. Tämä johtuu suurelta osin siitä, 

että fosfori voi sitoutua maaperään melko hyvin säilyvään, suhteellisen huonosti 

liukenevaan muotoon, kuten edellä on kuvattu. Ongelmalliseksi menetelmän tekee 

se, ettei fosforia voi ajoittaa, eikä tuloksista voi erotella erityisesti ihmisen 

toiminnasta aiheutuvaa fosforiosuutta, vaan tuloksissa näkyy ihmisen, eläinten ja 

kasvien toiminnan sekä maaperän mineraaliaineksen kerryttämä fosforisumma.
54 

Sama periaate pätee myös käytettäessä muita myöhemmin kuvattavia menetelmiä. 

Erilaisista luonnollisista muuttujista johtuen ei olekaan järkevää verrata eri kohteiden 

tuloksia suoraan toisiinsa, vaan eroja verrataan kohteen sisällä
55

. 

Seidoilla korkea fosforipitoisuus voi liittyä luun ja lihan uhraamiseen, mutta 

fosfori voi olla peräisin myös muusta ihmistoiminnasta, joka ei välttämättä liity 

paikan käyttöön seitana
56

. Muita kuin ihmistoiminnasta johtuvia syitä 

fosforipitoisuuden vaihteluun paikallisesti sekä eri kohteiden välillä voivat olla mm. 

                                                 
51

Fosforiyhdiste voi olla joko orgaaninen tai epäorgaaninen, fosfaatti taas on aina epäorgaaninen 

yhdiste. 
52

Holliday 2004: 304-306, 344, 355, 359. 
53

Linderholm 2010: 10. 
54

Branch et al. 2005: 51. 
55

Holliday 2004: 308. 
56

Jos kohteella on esimerkiksi eriaikainen asuin- tai leiripaikka, voi osa fosforista olla peräisin 

asuinpaikkajätteestä. 
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eläinten pesiminen, fosfaattipitoisen mineraaliaineksen esiintyminen ja maa-aineksen 

raekoko. Raekoon vaihtelu vaikuttaa esimerkiksi maarakeiden pinnalle sitoutuvan 

fosfaatin suurimpaan mahdolliseen määrään; pienirakeisessa maa-aineksessa on 

suhteellisesta suurempi pinta-ala kuin suurirakeisessa,
57

 jolloin siinä on enemmän 

pintaa, johon fosfaatti voi sitoutua. 

 Podsolimaannoksen pH-arvo
58

 voi nousta ihmistoiminnan tuloksena.
59

 

Maatuvasta luumateriaalista joutuu maaperään fosfaatin lisäksi kalsiumkarbonaattia, 

joka voi suurina kertyminä nostaa luonnostaan happaman podsolimaannoksen pH-

arvoa. Lopulta kalsiumkarbonaatti kuitenkin liukenee ja huuhtoutuu pois maaperästä, 

joten vaikutus ei ole pysyvä.
60

 Seidoilla korkea pH yhdistettynä korkeaan 

fosforipitoisuuteen voi liittyä luiden uhraamiseen. Maannoksen pH vaihtelee 

kuitenkin yleensä paikallisesti jonkin verran; vaihtelua aiheuttaa mm. maaperässä 

olevien kasveista peräisin olevien orgaanisten happojen tyyppi ja pitoisuus; lisäksi 

esimerkiksi kasvinjuurien lähellä maaperä on happamampaa.
61

 

 Kaikki maa-aines sisältää mineraaliaineksen lisäksi jonkin verran orgaanista 

ainesta eli lahoamattomia ja lahoavia kasvien ja eläinten jäännöksiä. 

Podsolimaannoksessa näitä on suhteellisen vähän. Maaperän orgaanisen aineksen 

pitoisuus voi nousta ihmistoiminnan takia, kun maaperään joutuu runsaasti 

orgaanista ainesta esimerkiksi peltojen lannoitteen muodossa. Ihmistoiminta voi 

aiheuttaa myös kasvillisuuden rehevöitymistä esimerkiksi lisäämällä kasveille 

tärkeiden hivenaineiden pitoisuutta. Tällöin maaperään joutuu enemmän lahoavaa 

kasvijätettä ja maaperän orgaanisen aineksen pitoisuus kasvaa. Orgaaninen aines 

kuitenkin vähitellen hapettuu ja hajoaa pois maaperästä, eikä se siten välttämättä näy 

vanhemmilla kohteilla.
62

 Seidalle annetut eläinperäiset uhrit voivat nostaa maaperän 

orgaanisen aineksen pitoisuutta, koska ne sisältävät orgaanista ainesta ja kasveille 

hyödyllisiä hivenaineita, kuten fosforia. Kohteet ovat lisäksi melko nuoria, ja 

kahdelta niistä löytyi kaivauksilla vielä hajoamatonta luuainesta, joten on 

mahdollista, että orgaanisen aineksen pitoisuus on säilynyt ympäristöään 

korkeampana. Muita kuin ihmistoimintaan liittyviä syitä korkeisiin orgaanisen 

                                                 
57

Birkeland 1999: 11. 
58

pH tarkoittaa aineen vetyionikonsentraatiota. pH-arvo annetaan asteikolla 0–14, joka kertoo, kuinka 

hapan tai emäksinen aine on, kun 7 on neutraali, alle 7 hapan ja yli 7 emäksinen. (O'Connor & Evans 

2005: 94.) 
59

Holliday 2004: 302. 
60

Okkonen & Petäjä-Ronkainen 1996: 11; Branch et al. 2005: 51–52. 
61

Birkeland 1999: 19. 
62

Holliday 2004: 298, 300. 
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aineksen pitoisuuksiin ja kohteen sisäiseen vaihteluun ovat erityisesti kasvillisuuden 

määrän vaihtelu, johon vaikuttaa mm. niiden saaman valon, veden ja ravinteiden 

määrä. Siten orgaanisen aineksen määrittäminen on melko epävarma menetelmä jos 

sitä ei yhdistetä muihin analyyseihin, kuten fosfori- tai rasva-analyyseihin
63

. 

 Seidalle uhraaminen on voinut tapahtua myös uhriaterian muodossa, mihin 

kuului lihan kypsentäminen ja syöminen seidan luona.
64

 Esimerkiksi 

Sieiddakeädgiltä on tietoja paikalla olleista tulisijoista
65

, jotka voivat liittyä 

uhriaterioihin tai uhrien polttamiseen. Maaperän palaminen ja uhrattujen 

metalliesineiden hajoaminen voi nostaa maaperän luonnollista magneettista 

suskeptibiliteettiä. Magneettinen suskeptibiliteetti tarkoittaa aineen kykyä 

magnetisoitua. Podsolimaannoksessa on luonnostaan rautaoksideja, jotka lisäävät 

maaperän magneettista suskeptibiliteettiä. Rautayhdisteet voivat muuttua ihmisen 

toiminnan, erityisesti palamisen, kautta magneettisempiin muotoihin, joten 

arkeologisella kohteella näytteiden magneettista suskeptibiliteettia vertaamalla 

voidaan teoriassa paikantaa esimerkiksi liesiä. Menetelmä on kuitenkin epävarma 

sitä käytettäessä yksinään. Magneettiseen suskeptibiliteettiin vaikuttavat myös 

mineraalikoostumus, maannostumiseen liittyvät prosessit sekä maaperän vettyminen 

ja kuivuminen.
66

 Ongelmia voi tuottaa myös rautaoksidien muuttuminen ja 

siirtyminen podsolimaannoksessa.
67

 

   

3.2. Laboratoriomenetelmät 

Analyysit on esitetty taulukossa 1. Kaikki näytteet kuivattiin 30 C-asteen 

lämpötilassa, homogenisoitiin ja seulottiin 1,25 mm seulalla. Kuivaaminen ja 

seulominen auttaa poistamaan osan analyysien virhelähteistä
68

. Seulotuista näytteistä 

arvioitiin silmämääräisesti maalaji. Sieiddakeädgin ja Näkkälän näytteille on tehty 

kaikki analyysit, Kirkkopahdan ja Porviniemen näytteistä analysoitiin vain 

fosforipitoisuus ja magneettinen suskeptibiliteetti (MS). 

Näytteen fosforipitoisuuden määrittämiseen on olemassa useita eri  

 

                                                 
63

Holliday 2004: 298. 
64

Äimä 1903. 
65

Paulaharju 1932: 31. 
66

Clark 1996: 99‒101; Crowther 2003; Branch et al. 2005: 51; O'Connor & Evans 2005: 141; Rapp & 

Hill 2006: 114. 
67

Clark 1996: 177. 
68

Esimerkiksi vaihteleva veden ja suurempien maarakeiden määrä näytteissä voi aiheuttaa virheen 

tuloksissa magneettista suskeptibiliteettiä mitattaessa (Clark 1996: 99). 
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Taulukko 1. Analyysien ja yksiköiden kuvaus. 

Mittauskohde Lyhenne Menetelmän kuvaus 

Fosforipitoisuus Pcit Näyte uutetaan 2 %:lla sitruunahapolla, värjätään 

molybdeenin ja rikkihapon liuoksella, ja absorbanssi* 

mitataan spektrofotometrillä. Tuloksesta lasketaan 

näytteen sisältämän fosforipentoksidin pitoisuus ns. 

fosfaattiasteina Pº, joka on P2O5 milligrammoina/100 g 

kuivaa maanäytettä. Tuloksesta voidaan laskea P mg/100 

g maanäytettä jakamalla tulos luvulla 2,2916. Tässä 

tulokset ilmoitetaan fosfaattiasteina. 

Magneettinen suskeptibiliteetti MS 10 g kuivaa maanäytettä mitataan Bartington MS2 -

laitteella MS2B-anturilla 0,43 kHz:n taajuudella. Tulokset 

ilmaistaan 10 g kuivaa maanäytettä kohti, yksikkö on χLF  

× 10
–8

 m
3
 kg

–1
. 

Magneettinen suskeptibiliteetti 

polton jälkeen, 550ºC 
MS550 Samaa näytettä kuin yllä poltetaan laboratoriossa 550 C-

asteessa. Tulokset ilmaistaan 10 g näytettä kohti, yksikkö 

on χLF  × 10
–8

 m
3
 kg

–1
. 

Orgaanisen aineksen määrä LOI Mitataan kuivapolttomenetelmällä saadulla painon 

muutoksella. Näyte poltetaan 550 C-asteessa ja 

painohäviö ilmaistaan prosentteina. 

Vetyionikonsentraatio pH Näytteen pH mitataan pH-mittarilla maanäytteestä, joka 

on sekoitettu KCl-liuokseen. 

* kuvaa valon imeytymistä aineeseen. 

 

menetelmiä
69

. Kemialliset menetelmät perustuvat yleensä siihen, että fosfori 

liuotetaan näytteestä heikolla tai vahvalla hapolla; heikko happo liuottaa yleensä vain  

kasveille käyttökelpoisen helposti liukenevan fosforin, Pav:n
70

, vahva happo näytteen 

kaiken fosforin eli ns. totaalifosforin Ptot. Totaalifosforia määritettäessä ongelmana 

on kuitenkin se, että tuloksessa näkyy myös maaperän luonnollinen 

mineraaliperäinen fosfaatti, mikä hankaloittaa tulosten arkeologista tulkintaa, koska 

ihmistoiminnan jäljet eivät välttämättä erotu mineraaliperäisen fosfaatin seasta.
71

 

 Tässä tutkimuksessa käytettyä sitruunahappomenetelmää
72

 on sovellettu 

podsolimaannoksia tutkittaessa, koska podsoli sisältää luonnostaan vähän 

karbonaatteja, jotka suurina määrinä voivat toimia analyysiliuoksessa puskureina 

estäen fosforia liukenemasta, eikä siten kovin vahvaa happoa tarvita. Menetelmä on 

alun perin tarkoitettu arvioimaan Pav:n määrää. Sitruunahappo liuottaa siis lähinnä 

heikosti sitoutunutta epäorgaanista fosfaattia, eli se ei kuvaa näytteen totaalifosforia. 

Heikosti sitoutuneen fosfaatin lisäksi tuloksissa näkyy maaliuoksessa valmiiksi 

liukoisessa muodossa olevat orgaaniset ja epäorgaaniset fosforiyhdisteet, joita 

                                                 
69

Ks. esim. Holliday 2004: 346–353 table A2.1. 
70

 av eli available. 
71

Holliday 2004: 354–355. 
72

Arrhenius 1934. 
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kuitenkin on vain noin 1 % Pav:sta
73

. Menetelmä mittaa vain pienen osan, 

korkeintaan n. 1–3 %, maaperän koko fosforimäärästä, koska suurin osa maaperän 

fosforista on voimakkaammin sitoutuneessa muodossa, esimerkiksi mineraalien 

kiderakenteeseen sitoutuneena. Todellisuudessa sitruunahappomenetelmä ei 

kuitenkaan mittaa kovin tarkasti myöskään Pav:a tai mitään muutakaan luonnossa 

esiintyvää fosforifraktiota, koska se osuus maaperän fosforista, joka kasveilla on 

mahdollisuus saada käyttöönsä, riippuu mm. maannostyypistä, maaperän 

vesimäärästä ja tutkitusta kasvilajista, joten todellisen Pav:n arviointi on hyvin 

vaikeaa. Tätä ja muita vastaavia menetelmiä on puolustettu sillä, että Pav sisältää 

suuremman suhteellisen määrän ihmistoiminnasta peräisin olevaa fosforia kuin Ptot, 

joten Pav:n vaihtelu voi indikoida selvemmin ihmistoimintaa.
74

 Tähän tutkimukseen 

menetelmä sopii, koska tulkinnan kannalta vain kohteen sisäisellä vaihtelulla on 

merkitystä. Sitruunahappomenetelmän etuja ovat myös sen edullisuus ja nopeus, ja 

lisäksi menetelmää on tutkittu melko paljon
75

. 

 Magneettinen suskeptibiliteetti voidaan mitata myös laboratoriossa poltetuista 

näytteistä, joista saadaan selville näytteen suurin mahdollinen magneettinen 

suskeptibiliteetti. Maaperä sisältää vaihtelevia määriä rautaoksideja, joten sen suurin 

mahdollinen magneettinen suskeptibiliteetti vaihtelee. Polttamattoman ja saman 

poltetun näytteen suhteesta voi päätellä, onko maaperä ollut jo alun perin palanut; jos 

MS550/MS on lähellä arvoa yksi, eli arvot ovat lähes yhtä suuret, maaperä voi olla 

palanut, ja jos se on yli yksi, eli näytteen magneettinen suskeptibiliteetti kasvaa 

poltossa, maaperä ei luultavasti ole palanut. Tämä menetelmä on kuitenkin 

osoittautunut joissain tapauksissa epäluotettavaksi. Esimerkiksi 

podsolimaannoksessa huuhtoutuminen voi pienentää maaperän magneettista 

suskeptibiliteettiä, jolloin se ei enää vastaa arkeologisen kohteen muodostumisen 

aikaista arvoa.
76

 Tässä tapauksessahan MS550:n ja MS:n suhde ei välttämättä 

kertoisi mitään siitä, onko maaperä ollut alun perin palanut. Menetelmän ongelmana 

on lisäksi se, ettei tässä tutkimuksessa näytteiden poltossa käytetty 550 C-astetta 

välttämättä ole riittävän kuuma lämpötila määrittämään näytteen 

                                                 
73

Menetelmää päätettiin tässä työssä kutsua fosforianalyysiksi, eikä fosfaattianalyysiksi kuten muissa 

tutkimuksissa on ollut tapana (esim. Linderholm 2010), koska menetelmä erottaa myös jonkin verran 

orgaanisperäistä fosforia, ei pelkästään fosfaattia. 
74

Holliday 2004: 310, 344, 354, 358. 
75

Arrhenius 1934; Arrhenius 1955; Linderholm 2010. 
76

Clark 1996: 180–181; Crowther 2003; Goldberg & Macphail 2006: 351; Johan Linderholm, 

Uumajan yliopiston arkeologian oppiaineen yliopisto opettaja, suullinen tiedonanto kirjoittajalle, 

marraskuu 2008. 
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maksimisuskeptibiliteettiä, vaan lämpötila pitäisi nostaa 650 C-asteeseen
77

. Tällöin 

kuitenkin myös suurempi osa näytteessä mahdollisesti olevien savimineraalien 

kidevedestä
78

 poistuisi, eikä näytteen orgaanisen aineksen määrää voitaisi määrittää 

samasta näytteestä
79

.   

 Toisin kuin fosfori- ja MS-analyysiin, näytteiden pH-arvon ja orgaanisen 

aineksen määrän mittaamiseen ei liity suuria ongelmia, koska menetelmät ovat melko 

yksinkertaisia. pH-arvo voi kuitenkin muuttua varastoinnin aikana kuivumisen ja 

mikrobitoiminnan takia, joten pH pitäisi mitata mahdollisimman tuoreesta näytteestä, 

mielellään kentällä
80

, mikä on usein haastavaa arkeologisessa tutkimuksessa. Tässä 

tutkimuksessa näytteen pH mitattiin kaliumkloridi-liuoksessa, koska se vastaa 

paremmin maaliuoksen olosuhteita kuin tislattu vesi
81

. 

 Näytteiden orgaanisen aineksen pitoisuus määritettiin 

kuivapolttomenetelmällä; näyte poltetaan 550 C-asteessa, jolloin orgaaninen aines 

palaa, ja paino- eli hehkutushäviöstä saadaan selville näytteen orgaanisen aineksen 

pitoisuus. Polton yhteydessä näytteestä, erityisesti jos ne ovat savipitoisia, poistuu 

myös kidevettä, mikä vaikuttaa tuloksiin.
82

 Tässä tutkimuksessa polttolämpötila oli 

kuitenkin tavallista alhaisempi, jolloin kideveden poistuminen ei vaikuta yhtä 

merkittävästi tuloksiin. Analysoidut näytteet eivät myöskään silmämääräisesti 

arvioituna ole kovin savipitoisia. 

 

3.3. Näytteenotto 

Näytteenotossa oli tarkoitus saada riittävä
83

 määrä maaperänäytteitä riittävän laajalta 

alueelta ja riittävän tiheässä pisteverkossa.  Näytteenoton sijoittumisen valintaan 

vaikutti aikaisemmin projektin puitteissa suoritettujen kaivausten tulokset, joiden 

perusteella alkuoletuksena oli, että uhraaminen on keskittynyt seitakiven 

lähiympäristöön, ja on esimerkiksi asuinpaikkakohteissa tapahtuneeseen toimintaan 

verrattuna suhteellisen pienialaista. Alkuoletus luonnollisesti heijastuu myös 

                                                 
77

vrt. Clark 1996: 180; Crowther 2003: 686–687. 
78

Kidevesi on savimineraalin kidehilaan sitoutunutta vettä. 
79

Tässä tutkimuksessa orgaanisen aineksen pitoisuus on mitattu kuivapolttomenetelmällä, jossa 

orgaanisen aineksen pitoisuus lasketaan polton aiheuttamana painohäviönä. Jos näyte sisältää 

savimineraaleja, näissä olevan kideveden poistuminen aiheuttaa myös painohäviön. Jos näytteistä olisi 

selvitetty savimineraalien pitoisuus, voitaisiin kidevedestä johtuva painohäviö selvittää, jolloin 

ongelmaa ei olisi, mutta tässä tutkimuksessa savimineraalien tarkkaa pitoisuutta ei ole analysoitu. 
80

Goldberg & Macphail 2006: 392. 
81

Birkeland 1999: 19. 
82

Petäjä-Ronkainen et al. 1995: 17–18. Tässä näytteitä poltetaan 600 C-asteessa. 
83

”Riittävä” tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että aineistosta voidaan esittää perusteltu tulkinta. 
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tuloksissa. 

Maaperänäytteet otettiin yksinkertaisella käsikäyttöisellä T-mallisella kairalla 

(kuva 5) tai muovilusikalla rikastumiskerroksen yläosasta, koska 

podsolimaannoksessa tapahtuvan huuhtoutumisen takia suuri osa maaperään 

joutuvasta fosforista sitoutuu rikastumiskerrokseen
84

. Kohteilla näytettä otettiin 

maaperän kivisyydestä johtuen vaihtelevia määriä, n. 2–4 dl. Tutkimuksessa 

käytetyllä kairalla saadaan lähes häiriintymättömiä maaperänäytteitä, eli niiden 

stratigrafia ei sekoitu. Näytteet voivat kuitenkin puristua kairassa jokin verran 

kasaan. Tällöin kairassa olevasta näytteestä voi olla vaikeampi erottaa 

maannoshorisonttien rajoja, mikä tekee näytteenotosta epätarkempaa kuin jos näyte 

otettaisiin suoraan koekuopan maannosprofiilista, koska näytteeseen pyritään 

erottamaan ainoastaan rikastumiskerros. Kairalla ja muovilusikalla otetuissa 

näytteissä on erona se, että lusikalla kaivettujen näytteiden maa-aines on yleensä 

otettu jonkin verran laajemmalta alueelta kuin kairattujen näytteiden, koska näytteet 

otettiin useimmiten kaivaustasolta eikä profiilista. Laajemmalta alueelta otetuissa 

 

Kuva 5. Näytteenottoa Näkkälässä. Kuvassa Jari 

Ylönen ja Siiri Tolonen. Kuva: T. Äikäs. 

näytteissä on suurempi todennäköisyys 

sille, että näytteisiin joutuu 

fosforipitoista maa-ainesta, mutta 

toisaalta näyte voi myös ”laimentua”, 

koska samalla todennäköisyys sille, että 

näytteeseen joutuu sellaista maa-ainesta, 

joka sisältää vain vähän fosforia, kasvaa. 

Myös sillä, kuinka suurelta 

pystysuuntaiselta alueelta näyte otetaan, 

voi olla merkitystä, koska tässäkin 

suurempi näytekoko voi laimentaa 

näytettä
85

. Suositeltavaa olisi, että 

näytteenotto tehtäisiin mahdollisimman 

systemaattisesti käyttäen samanlaisia 

välineitä, ja samaa näytekokoa, mutta  

                                                 
84

Engelmark & Linderholm 1996: 317. Katso myös tämän tutkielman s. 9–10. 
85

Jos maannosprofiilissa on esimerkiksi 1 cm paksuinen runsaasti fosforia sisältävä kerros, ja 

profiilista otetaan 10 cm paksuinen näyte, on näytteen fosforipitoisuus pienempi kuin jos näyte olisi 

otettu juuri tuosta kerroksesta. Toisaalta jos profiilista otetaan 1 cm paksu näyte sellaisesta kohdasta, 

jossa fosforipitoisuus on matala, olisi näytteen fosforipitoisuus vielä matalampi. 
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mm. kohteiden maaperän kivisyydestä johtuvista syistä tätä ei voi aina täysin 

noudattaa. Esimerkiksi Kirkkopahdalla kaivausalueet sijoittuivat seitakiven lipan 

alle, jonne ei mahdu kairaamaan. 

Näkkälässä ja Sieiddakeädgillä näytteenottoon käytettävää aikaa oli 

rajallisesti, joten näytteitä otettiin seitakiven läheltä tiheämmin ja vertailunäytteitä 

kauempaa seitakivestä pidemmillä näytteenottoväleillä. Seitakivien läheltä ei voitu 

ottaa kaikilta sivuilta näytteitä tasaisesti, koska suuri osa alueesta oli kaivettu ja 

maannoshorisontit siten osittain sekoittuneet. Kirkkopahdalla ja Porviniemellä aikaa 

oli runsaammin käytettävänä, ja näytteenotto suoritettiin yhtä aikaa kaivausten 

kanssa, jolloin myös kaivausalueilta voitiin ottaa näytteitä. Alueilla, joista on otettu 

enemmän näytteitä, tulokset kuvaavat todennäköisesti paremmin todellista tilannetta 

kuin alueilla, joista näytteitä on otettu vähemmän. Mitään yleistä suositusta 

näytteenottovälille ei varsinaisesti ole, koska se riippuu kohteesta ja 

tutkimuskysymyksistä. Esimerkiksi 2‒5 metrin väliä on esitetty sopivaksi 

asuinpaikkakohteissa olevien ilmiöiden tutkimiseen
86

. Näkkälän ja Sieiddakeädgin 

tuloksia tarkasteltaessa kuitenkin huomattiin, että tämän tutkimuksen 

kysymyksenasettelun kannalta näytteitä olisi hyvä ottaa tiheämmin, vähintään metrin 

välein, koska pidempää näytteenottoväliä käytettäessä eri alueiden välinen vaihtelu ei 

näy riittävän tarkasti, ja osa vaihtelusta ei näy ollenkaan, koska toiminta on ollut 

melko pienialaista. Tätä havaintoa yritettiin soveltaa Kirkkopahdan ja Porviniemen 

kohteilla, ja Kirkkopahdan kohdalla näytteenoton voi katsoa onnistuneen tältä osin 

hyvin. Porviniemellä maaperän kivisyys vaikeutti näytteenottoa, eikä näytteitä 

ehditty kaivausten aikana ottaa kovin laajalta alueelta. 

 Näytteenottopisteiden dokumentoinnissa käytettiin Näkkälässä ja 

Sieiddakeädgillä bussolia ja mittanauhoja, ja karttaluonnos pisteistä piirrettiin 

kentällä käsin. Molemmille kohteille oli kesän kaivauksilla jätetty merkkipaalu, ja 

niitä voitiin käyttää yhdistettäessä takymetrillä dokumentoidut kaivauskartat 

jälkikäteen näytteenottokarttoihin. Dokumentointivälineistä johtuen kartoilla olevat 

näytteenottopisteet eivät aivan vastaa niiden todellista sijaintia maastossa, mutta 

tulkinnan kannalta sillä ei ole tässä tapauksessa suurta merkitystä. Pisteiden 

virhemarginaali on arviolta alle puolesta metristä reiluun metriin; lähellä seitakiveä 

olevien pisteiden sijainti vastaa todennäköisesti tarkemmin niiden sijaintia maastossa 

                                                 
86

Linderholm 2010: 11. 
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kuin kauempana seitakivestä olevien, koska seitakiveä voitiin käyttää kiintopisteenä. 

Porviniemellä ja Kirkkopahdalla näytteenotto dokumentoitiin takymetrin avulla, 

joten näillä kohteilla näytteiden paikkatieto on tarkempi. 

 Näkkälässä otettiin 80 näytettä (liite 1 kartta 6)
87

. Seitakiven lähellä näytteet 

otettiin metrin välein ja kauempana seidasta kahden ja neljän metrin välein. 

Näytteenottoalue oli laajuudeltaan n. 22 x 30 m, kattaen kummun, jolla seitakivi 

sijaitsee, ja sen ympäristön. Näytteitä ei otettu lähempää rantaa, koska siellä ei ollut 

podsolimaannosta, jolloin tulokset eivät välttämättä olisi vertailukelpoisia. Lisäksi 

kaivauksilla otettiin kaksi näytettä kaivausalueelta, toinen seitakiven eteläpuolelta 

huuhtoutumiskerroksesta
88

 ja toinen pohjoispuolelta rikastumiskerroksesta
89

. 

 Sieiddakeädgillä otettiin 56 näytettä (liite 1 kartta 7)
90

. Seitakiven lähellä 

näytteitä otettiin kahden metrin välein, ja kauempana neljän metrin välein. 

Näytteenottoalue oli laajuudeltaan n. 25 x 30 m rajautuen seitakiven itäpuolella 

olevaan jyrkkään rinteeseen ja etelä- ja länsipuolella oleviin törmiin. Näytteitä ei 

otettu seidan länsipuolella olevalta terassilta kovin tiheästi, koska suurin osa luista oli 

kaivauksilla löydetty sieltä
91

, ja paikalla vielä olevia luita haluttiin säästää. 

Kaivausten aikana kaivausalueilta otettiin myös kaksi näytettä, toinen seidan 

luoteispuolelta rikastumiskerroksesta ja toinen seitakiven onkalosta, puolen metrin 

päästä onkalon suuaukosta, sekoittuneesta maaperästä
92

. 

 Porviniemellä otettiin 46 näytettä (liite 1 kartta 8). Näytteet otettiin pääasiassa 

seitakiveä ympäröivältä kaivausalueelta ja sen reunoille tehdyistä koepistoista. 

Näytteenottoalue on pieni, kooltaan 5 m x 5 m ja näytteet on otettu ruudukossa 

seitakiven lähellä 0,5 m ja kauempana 1 m välein. Kivisyyden takia näytteitä ei saatu 

otettua tasaisesti, ja ne otettiin lusikalla kivien välissä olevasta hienommasta maa-

aineksesta. 

 Kirkkopahdalta otettiin näytteitä 436
93

 (liite 1 kartta 9). Näytteistä suurin osa 

otettiin kairalla, koska hiekkaisesta maaperästä niitä oli helppo ottaa. Lisäksi osa 

                                                 
87

Näyteenottopisteitä on siirretty kartalla 2 m itään, koska ne näyttävät siten vastaavan paremmin 

näytteenottokohtien todellista sijaintia maastossa. 
88

Näytettä ei ole huomioitu tulosten käsittelyssä, koska se vääristäisi tuloksia. 
89

Äikäs 2008a. 
90

Näyteenottopisteitä on siirretty kartalla 3 m itään, koska ne näyttävät siten vastaavan paremmin 

näytteenottokohtien todellista sijaintia maastossa. 
91

Äikäs & Núñez 2009b; Äikäs et al. 2009: 116. 
92

Äikäs 2008b. 
93

Näytteitä on otettu joistakin pisteistä useampia, koska viidessä kairanäytteessä havaittiin 

kaksoismaannokseen viittaava profiili. Näissä tapauksissa tuloksiin valittiin käsiteltäviksi aina alempi 

rikastumiskerros. Siten tulostaulukoissa näytemääränä on 429. 
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näytteistä otettiin kaivausalueilta lusikalla. Näytteenottoalue on laajuudeltaan 23 m x 

18 m. Seitakivi sijoittuu alueen keskelle. Näytteenottoväli vaihtelee 0,2 m ja 1 m 

välillä niin, että näytteitä on otettu tiheimmin seitakiven juurelta kaivausalueilta, ja 

ympäristöstä pidemmällä näytteenottovälillä. 

  

4. TULOSTEN KÄSITTELY JA TULKINTA 

 

4.1. Tilastolliset ja GIS-analyysimenetelmät 

Analyyseista saaduille arvoille on tehty erilaisia tilastollisia ja GIS-analyysejä. 

Tilastollisilla analyyseilla kuvataan sitä, miten tulokset jakautuvat. Ihmisen 

aiheuttamat ilmiöt voivat näkyä aineistossa poikkeamina, jolloin jakauma ei noudata 

normaalijakaumaa
94

, vaan se voi olla esimerkiksi toiseen suuntaan vino. Tässä 

käytetyllä GIS-analyysilla taas kuvataan, miten nämä poikkeamat sijoittuvat 

spatiaalisesti. 

Taulukoissa 2–5 (liite 2) näkyy kunkin mitatun suureen havaintojen 

lukumäärä, keskiarvo, mediaani
95

, keskihajonta
96

, jakauman vinous
97

 ja vinouden 

keskivirhe
98

 sekä näiden suhde, jakauman huipukkuus
99

 ja huipukkuuden 

keskivirhe
100

 sekä niiden suhde, vaihteluvälin pituus sekä pienin ja suurin arvo. 

Taulukoissa näkyy eri kohteilta saadut tulokset rinnakkain, jotta tuloksia voidaan 

helpommin vertailla. Lisäksi liitteessä 3 on tuloksia kuvaavat boxplot-kaaviot
101

 

(kaaviot 5, 10–11 ja 14) ja frekvenssihistogrammit
102

 (kaaviot 1–4, 6–9, 12–13 ja 15–

                                                 
94

Normaalijakauma eli Gaussin käyrä on symmetrinen jakauma, jossa frekvenssi on suurimmillaan 

keskellä ja pienenee asteittain vasemmalle ja oikealle. Normaalijakaumassa n. 68 % arvoista on yhden 

keskihajonnan etäisyydellä keskiarvosta ja n. 95 % arvoista on kahden keskihajonnan etäisyydellä. 
95

Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen arvojen keskimmäinen arvo. 
96

Keskihajonta kuvaa sitä, miten hajallaan arvot ovat keskiarvon ympärillä. 
97

Jakauman vinous kuvaa jakauman symmetrisyyttä. Symmetrisen jakauman vinous on nolla, oikealle 

vinon jakauman positiivinen luku ja vasemmalle vinon negatiivinen luku. Oikealle vinon jakauman 

käyrä on korkeampi asteikon vasemmalla laidalla ja vasemmalle vinon jakauman oikealla laidalla.   
98

Jos jakauman vinouden ja vinouden keskivirheen suhde on arvojen -2 ja 2 välillä, voidaan jakaumaa 

pitää normaalina. 
99

Huipukkuus kuvaa sitä, kuinka korkea jakauman käyrän huippu on verrattuna normaalijakaumaan eli 

Gaussin käyrää. Normaalijakauman huipukkuus on nolla, ja tätä korkeamman huipun arvo on 

positiivinen, ja matalamman negatiivinen. 
100

Jos jakauman huipukkuuden ja huipukkuuden keskivirheen suhde on arvojen -2 ja 2 välillä, voidaan 

jakaumaa pitää normaalina. 
101

Boxplot-kaaviossa laatikon keskellä oleva poikkiviiva kuvaa mediaania. Laatikko kuvaa sitä 

arvoväliä, johon sijoittuu 50 % jakauman keskiosan havainnoista, ja laatikon ylä- ja alapuolella olevat 

janat niitä välejä, joille kullekin sijoittuu 25 % havainnoista. Ne arvot, jotka poikkeavat enemmän 

kuin 1,5 laatikon korkeutta laatikon ylä- ja alareunoista, ns. outlier-arvot, näkyvät erillisinä pisteinä. 
102

Frekvenssihistogrammeissa pylväät kuvaavat sitä, kuinka moni näyte sijoittuu tietylle arvovälille. 

Kaaviossa näkyvä käyrä kuvaa tulosten keskiarvoa ja keskihajontaa vastaavaa normaalijakaumaa. 
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16) ja liitteessä 1 vyöhykekartat (liite 1 kartat 10–24).
103

 

 Tulosten tulkinnan kannalta tärkein tulostenkäsittelytapa on tuloksista 

interpoloimalla laaditut vyöhykekartat. Interpoloinnin tuloksena syntyneissä 

kartoissa karttaan muodostetaan isaritmeja eli samanarvonkäyriä, joiden väliin jäävät 

vyöhykkeet luokitellaan ja merkitään tietyllä värillä tai tummuusasteella. 

Interpoloimalla pistemäisestä havaintojoukosta, tässä tapauksessa näytepisteistä ja 

niiden tuloksista, muodostetaan jatkuva rasteripinta, eli karttaan täytetään tunnettujen 

pisteiden välinen tila. Jotta interpolointia voidaan käyttää, täytyy olettaa, että 

havaintopisteillä on jokin yhteys toisiinsa, toisin sanoen lähempänä toisiaan olevien 

pisteiden arvojen pitää olla suuremmalla todennäköisyydellä lähempänä toistensa 

kuin kaukaisten pisteiden arvojen.
104

 Tämä oletus ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, 

varsinkaan jos kohteella on eri maannostyyppejä tai esimerkiksi maa-aineksen 

raekoko tai mineraalikoostumus vaihtelee
105

. Näillä kohteilla maannostyyppi on 

sama, eikä maa-aineksen raekoko oman arvion mukaan merkittävästi vaihtele, ja 

lisäksi näytteistä on poistettu karkeammat rakeet ennen analyysejä seulomalla. 

Mineraalikoostumusta ei kuitenkaan ole analysoitu. 

 Tässä tutkimuksessa interpolointimenetelmäksi valittiin IDW-menetelmä. 

Käytännössä IDW-menetelmä toimii niin, että se laskee pinnan jokaisen solun arvon 

sen ympärillä olevien havaintopisteiden perusteella. Mitä lähempänä havaintopiste 

on solun keskipistettä, sitä enemmän se vaikuttaa solun arvoon. Näin luotu kartta on 

ainoastaan arvio todellisesta tilanteesta luonnossa. IDW-menetelmä tasoittaa 

ääriarvoja, joten tuloksissa ei näy kovin suuria eikä pieniä yksittäisiä arvoja. Siten 

menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa aineistoa halutaan yleistää, eikä luoda 

aineistoon mahdollisesti olemattomia ääriarvoja, minkä vuoksi se valittiin tässä 

tutkimuksessa käytetyksi interpolointimenetelmäksi. Myöskään menetelmää 

käytettäessä havaintopisteiden arvoilla ei tarvitse olla suoraa yhteyttä toisiinsa, niin 

kuin joissakin muissa interpolointimenetelmissä. Ongelmana IDW-menetelmän 

käytössä on, että se vaatii mahdollisimman tasavälein kerättyä havaintojoukkoa, 

muuten se kohtelee pisteitä epätasaisesti.
106

 Tässä tapauksessa havaintojoukko eli 

näytepisteet eivät ole täysin tasavälisiä, mikä voi tuottaa joitakin ongelmia. Alueilla, 

                                                                                                                                          
Näin kaaviosta voidaan nähdä, kuinka lähellä normaalijakaumaa tulosten jakauma on. 
103

Tilastotieteen peruskäsitteistä ks. esim. Karjalainen 2010. 
104

Hageman & Bennett 2000: 115; Antikainen 2006: 48. 
105

Linderholm 2010: 11. 
106

Hageman & Bennett 2000: 116; Antikainen 2003: 49. 
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joilla näytteitä on otettu harvemmin, yksittäisten näytteiden arvoilla on suhteellisesti 

enemmän vaikutusta niiden ympärillä olevien solujen arvoihin, kun taas niillä 

alueilla, joilla näytteitä on otettu tiheään, yksittäisillä näytteillä on suhteellisesti 

vähemmän vaikutusta, koska tällöin ohjelma laskee solujen arvot useampien 

havaintopisteiden perusteella. 

 

4.2. Fosforipitoisuus 

Kirkkopahdalla ja Näkkälässä fosforipitoisuuksien vaihteluväli (liite 2 taulukko 2) on 

lähes yhtä suuri, Sieiddakeädgillä hiukan pienempi, ja Porviniemellä selvästi muita 

suurempi – Porviniemen näytteistä mitattu suurin arvo on 1,8 kertaa yhtä suuri kuin 

esimerkiksi Näkkälän näytteistä mitattu suurin arvo. Siten Porviniemen näytteiden 

keskiarvo ja mediaani ovat myös muita korkeammat. 

 Kaikilla kohteilla jakauma on oikealle vino, mihin viittaa positiivinen 

vinouden arvo ja keskiarvoa pienempi mediaani. Kirkkopahdan jakauma on selvästi 

muita vinompi, kun taas muilla kohteilla vinous on lähes samansuuruinen. Jakaumien 

vinous hahmottuu myös frekvenssihistogrammeista (liite 3 kaaviot 1–4). Kaikilla 

kohteilla vinouden ja vinouden keskivirheen suhde on selvästi yli 2, joten ne eivät 

vastaa normaalijakauman vinoutta. 

 Kaikilla kohteilla huipukkuus on positiivinen eli jakaumien huippu on 

normaalijakaumaa suurempi, mikä näkyy myös frekvenssihistogrammeissa. 

Erityisesti tämä ero näkyy Kirkkopahdalla. Myös Porviniemen jakauman huipukkuus 

on melko suuri, Näkkälän ja Sieiddakeädgin pienempi. Näkkälän ja Sieiddakeädgin 

jakaumien huipukkuuden ja huipukkuuden keskivirheen suhde asettuu arvojen -2 ja 2 

välille, joten jakaumia voisi pitää näiltä osin normaaleina. Vinoutensa takia jakaumat 

eivät kuitenkaan vastaa normaalijakaumaa. Siten aineistolle ei ole mielekästä tehdä 

sellaisia tilastollisia analyyseja, jotka vaativat normaalijakaumaa. 

 Kun vertaillaan jakaumien keskihajontaa, huomataan, että ne vaihtelevat 

selvästi eri kohteiden välillä. Erityisesti Kirkkopahta erottuu muista huomattavasti 

pienemmällä keskihajonnalla, kun taas Porviniemen hajonta on muita suurempi. 

Sama ilmiö näkyy myös boxplot-kaavioissa (liite 3 kaavio 5), joissa Kirkkopahdan 

tulokset näyttävät keskittyvän suurimmaksi osaksi hyvin pienelle vaihteluvälille, kun 

taas muiden kohteiden, erityisesti Porviniemen, tuloksista suuri osa jakautuu suurelle 

vaihteluvälille. Boxplot-kaavioiden perusteella Porviniemen ja Näkkälän yleinen 

fosforipitoisuus näyttäisi olevan korkeahko, ja Sieiddakeädgin ja Kirkkopahdan 
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matalampi. 

 Kaikilla kohteilla näyttää olevan runsaasti pienen fosforipitoisuuden 

sisältäviä näytteitä, jotka luultavasti kuvaavat maaperän luonnollista 

fosforipitoisuutta. Alueilla kallioperän päämineraalit eivät ole fosforipitoisia, joten 

vaihtelu ei välttämättä johdu mineraaliperäisestä fosforista
107

. Kohteilta mitattiin 

myös pienempi määrä selvästi korkeampia fosforipitoisuuksia, jotka voivat olla 

ihmisen toiminnan aiheuttamia. Erot jakaumissa aiheutunevat osittain näytteenoton 

laajuudesta. Kirkkopahdalla näytteitä otettiin huomattavasti enemmän kuin muilla 

kohteilla, joten jakaumassa näkyy selvemmin luonnontilainen maaperä, jossa 

fosforipitoisuus on matala. Porviniemellä taas näytteitä otettiin melko vähän, joten 

muutamallakin korkeamman fosforipitoisuuden sisältävällä näytteellä on suurempi 

vaikutus kokonaiskuvaan. 

 Karttojen perusteella kaikilla kohteilla korkeammat fosforipitoisuudet 

keskittyvät tietyille alueille. Näkkälässä (liite 1 kartta 10) seitakiven länsi-, itä-, 

koillis- ja kaakkoispuolella kumpareen päällä on korkea fosforipitoisuus, ja myös 

kiven pohjoispuolella on ympäristöä korkeampia arvoja. Korkeamman 

fosforipitoisuuden sisältämä alue ulottuu pisimmillään n. 5 m etäisyydelle kivestä. 

Kiven eteläpuolella fosforipitoisuus on matalampi, mihin vaikuttaa luultavasti se, että 

tältä puolelta kiveä ei voitu ottaa näytteitä aivan kiven vierestä, koska siinä oli saman 

kesän tutkimuksilla kaivettu, minkä yhteydessä maannoshorisontit ovat sekoittuneet. 

Kaivausten aikana tuolta alueelta oli otettu yksi maaperänäyte,
108

 josta analyysin 

yhteydessä löydettiin luunfragmentteja. Näyte oli kuitenkin otettu 

huuhtoutumiskerroksesta, joten sen fosforipitoisuus on hyvin pieni, eikä kyseistä 

pistettä ole merkitty karttoihin. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että 

Näkkälässä uhraaminen on keskittynyt todennäköisesti koko seitakiven ympärille 

kumpareen laen alueelle. 

Kaivauslöydöt keskittyvät seidan etelä- ja itäsivuille seidan vierelle ja 

kummun päälle.
109

 Fosforikartoituksen perusteella uhraaminen on kuitenkin 

sijoittunut myös seitakiven pohjois- ja länsisivuille. Ero selittynee todennäköisimmin 

sillä, että kaivausalueet keskittyvät seidan etelä- ja itäsivuille, jolloin pohjois- ja 

länsisivuilla olevia jäännöksiä ei ole onnistuttu löytämään. On myös mahdollista, että 
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Tosin maaperän pintaosien mineraalikoostumus ei välttämättä vastaa alla olevan kallioperän 

koostumusta, koska sedimenttiaines voi olla kulkeutunut muualta. 
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seidan pohjois- ja itäsivulle on uhrattu esimerkiksi lihaa, rasvaa tai verta, jotka eivät 

jätä näkyviä jälkiä. Kaivausten ja fosforikartoituksen tuloksia on kuitenkin vaikea 

verrata, koska näytteet otettiin valtaosin kaivausalueiden ulkopuolelta. 

 Sieiddakeädgillä (liite 1 kartta 11) korkeat fosforipitoisuudet jakautuvat 

laajemmalle alueelle kuin Näkkälässä.  Korkeampia pitoisuuksia on erityisesti kiven 

länsipuolella olevan painauman alueella ja seitakiven länsi- ja eteläsivulla 

seitakivessä olevan onkalon lähellä. Kiven länsipuolella korkeamman 

fosforipitoisuuden sisältämä alue ulottuu pisimmiillään n. 20 m etäisyydelle. 

Sieiddakeädgin jakaumasta nähdään, että fosforipitoisuuksien yleinen taso on melko 

matala, ja korkeinkin mitattu arvo on melko selvästi matalampi kuin muilla kohteilla. 

Tämä voi osittain selittyä sillä, että uhraaminen on sijoittunut muita laajemmalle 

alueelle tai uhrit ovat siirtyneet tai niitä on siirretty, jolloin samoista uhreista hajoava 

fosfori on jakaantunut suuremmalle alueelle. Näytteitä otettaessa havaittiin, että 

painauman alueella on ympäristöä huomattavasti paksumpi turve- ja 

huuhtoutumiskerros. Painaumassa ei myöskään kasva puita. Vaikuttaa siltä, että 

painaumaan kertyy keväisin runsaasti sulamisvesiä, mikä voi osaltaan vaikuttaa 

fosforin sitoutumiseen; osa fosforista voi esimerkiksi huuhtoutua veden mukana 

pohjaveteen, mikä pienentäisi painanteen fosforipitoisuutta. Toisaalta veden mukana 

painaumaan voi myös joutua ympäristöstä runsaammin esimerkiksi lahoavaa 

kasvijätettä, joka voi taas nostaa painauman fosforipitoisuutta. 

 Sieiddakeädgin kaivauksilla osa luulöydöistä sijoittui seitakiven länsi- ja 

eteläsivuille ja länsisivulla olevaan onkaloon. Suurin osa luuaineistosta löytyi 

kuitenkin seidan länsipuolelta painauman alueelta, minkä on tulkittu johtuvan sei-

takiven ”puhdistamisesta”. Tätä tulkintaa tukee myös se, että painauman kohdalta 

löytyneen luukerroksen luut ovat eri-ikäisiä ja stratigrafian perusteella sekoittuneita. 

Lisäksi seitakiven vierestä havaittiin merkkejä aikaisemmasta kaivamisesta.
110

 Myös 

fosforianalyysin perusteella tulkinta uhrien siirtämisestä vaikuttaa uskottavalta, 

koska myös seitakiven läheltä mitattiin korkeita fosforipitoisuuksia. 

 Kirkkopahdalla (liite 1 kartta 12) korkeammat fosforipitoisuudet keskittyvät 

erityisesti seitakiven lounaisnurkassa olevan lipan alle ja edustalle, kivestä n. 2 m 

etäisyydelle asti. Hiukan korkeampia pitoisuuksia näkyy paikoitellen myös kiven 

etelä- ja pohjoispuolella kiven vieressä, mutta nämä eivät ole kuitenkaan yhtä 
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selkeitä. Näiden tulosten perusteella voi pitää mahdollisena, että kivellä on ollut 

uhraustoimintaa, ja se on keskittynyt kiven lounaispuolen lipan alueelle. Ympäristön 

maaperän kuluminen ja lipan alla olevan maaperän mahdollisesti poikkeavat 

huuhtoutumisolosuhteet voivat myös osittain selittää eron. Maaperä ei kuitenkaan 

ollut ympäristössä niin kulunut, että rikastumiskerros olisi kulunut pois, ja lipan alta 

havaittiin kaivauksilla normaali huuhtoutumiskerros, joten nämäkään syyt tuskin 

täysin selittävät fosforipitoisuuden vaihtelua. Myöskään kaikissa lipan alta otetuista 

näytteistä ei mitattu erityisen korkeita fosforipitoisuuksia, ja myös lipan etupuolelta 

kuluneen maan alueelta mitattiin korkeita fosforipitoisuuksia. 

Maaperäanalyysien yhteydessä kahdesta seitakiven länsipuolella olevasta 

näytteestä löydettiin palamattomia luufragmentteja
111

 (liite 1 kartta 12). 

Luufragmentit eivät kuitenkaan sijoitu alueelle, jossa on korkea fosforipitoisuus, 

joten ne ovat mahdollisesti melko tuoreita tai ne eivät sijaitse enää alkuperäisellä 

paikallaan. Seitakiven ympärillä on havaittu olleen v. 2007 puuseipäitä kehämäisenä 

rakennelmana, mikä voi viitata seidan ”uuspakanalliseen” käyttöön
112

. On siis myös 

mahdollista, että Kirkkopahdan korkeat fosforipitoisuudet liittyvät moderniin 

uhraamiseen. Toisaalta Kirkkopahta mainitaan etnografisessa kirjallisuudessa 

seitana
113

, ja tämän ja fosforikartoituksen tulosten perusteella tuntuu todennäköiseltä, 

että kohde on seita. Vanhojen luiden puuttuminen voi viitata siihen, että seidalla on 

uhrattu jotain, mikä ei jätä näkyviä jälkiä, kuten lihaa, rasvaa tai verta. Uhrit on myös 

voitu siirtää pois seitakiven luota, kuten Sieiddakeädgillä,
114

 tai luita ei 

yksinkertaisesti onnistuttu löytämään kaivauksilla, joissa kaivausalue kattoi vain 

osan alueesta. Myös kohteen matkailukäytöstä johtuva maaperän kuluminen on 

voinut tuhota luut, joiden on Näkkälän ja Sieiddakeädgin kaivauksilla havaittu 

sijoittuvan maaperän pintaosiin
115

. 

 Porviniemellä (liite 1 kartta 13) kiven pohjoispuolella niemen harjanteen 

puolella näkyy selkeästi ympäristöstä poikkeava korkeamman fosforipitoisuuden 

sisältävä alue, joka ulottuu kivestä n. 3 m etäisyydelle asti. Tulosten tulkintaa 

hankaloittaa kuitenkin näytteenoton sijoittuminen hyvin pienelle alueelle. 

Porviniemeltä on löydetty myös muita muinaisjäännöksiä, ja lähialueella on 
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nykyäänkin kesämökkejä. Ei voida siis varmaksi sanoa, liittyykö korkea 

fosforipitoisuus uhraamiseen, muuhun muinaiseen tai moderniin ihmistoimintaan, vai 

onko se mahdollisesti luonnollista alkuperää. Etnografisessa kirjallisuudessa tieto 

paikan käytöstä seitana ei myöskään vaikuta kovin varmalta
116

. Näiden tietojen 

perusteella Porviniemeä ei voi pitää seitana, mutta vaihtoehtoa ei voi myöskään 

täysin sulkea pois. Korkea fosforipitoisuus sijoittuu mielenkiintoisesti sille suunnalle 

kiveä, josta on havaittavissa kiven ihmiskasvojen profiilia muistuttava muodostuma. 

Paikalla on voinut olla myös jotain sellaista rituaalista toimintaa, joka ei jätä 

havaittavia jälkiä
117

. 

 

4.3. Magneettinen suskeptibiliteetti 

Porviniemellä ja Kirkkopahdalla MS:n vaihteluväli (liite 2 taulukko 3) on hyvin 

suuri, eikä kovin pieniä arvoja mitattu lainkaan. Näkkälän ja Sieiddakeädgin MS:n 

vaihteluväli on paljon pienempi, ja kohteilta mitattiin myös matalia arvoja. 

Porviniemellä ja Kirkkopahdalla MS:n keskiarvo ja mediaani ovat myös selvästi 

korkeammat kuin Näkkälässä ja Sieiddakeädgillä. 

 Kaikkien kohteiden MS:n jakauma on oikealle vino lukuun ottamatta 

Näkkälän jakaumaa, joka on hiukan vasemmalle vino. Vinous näkyy myös 

frekvenssihistogrammeista (liite 3 kaaviot 6–9). Sieiddakeädgin jakauma on jonkin 

verran muita vinompi, mikä selittyy yhdellä selvästi muista poikkeavalla arvolla. 

Vinouden ja vinouden keskivirheen suhteiden perusteella mikään jakaumista ei 

vinoutensa perusteella vastaa normaalijakaumaa. 

 Kaikilla kohteilla huipukkuus on positiivinen. Sieiddakeädgi erottuu joukosta 

muita huomattavasti suuremmalla huipukkuudellaan. Näkkälä vastaa huipukkuuden 

osalta normaalijakaumaa, muut eivät. Näkkälän jakauma ei kuitenkaan ole riittävän 

symmetrinen, joten sitäkään ei voi pitää normaalina. 

 Kirkkopahdan ja Porviniemen keskihajonta on luonnollisesti suurempi kuin 

Sieiddakeädgillä ja Näkkälässä, koska niillä vaihteluväli on myös suurempi. 

Kirkkopahdalla keskihajonta on kuitenkin paljon lähempänä Näkkälää ja 

Sieiddakeädgiä kuin Porviniemi, jossa keskihajonta on hyvin suuri. Sama ilmiö 

näkyy boxplot-kaavioista (liite 3 kaavio 10). Porviniemen näytteistä mitatut arvot 

jakautuvat pitkälle vaihteluvälille melko tasaisesti niin, että hyvin suuriakin arvoja on 
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runsaasti, kun taas muiden kohteiden arvot keskittyvät paljon pienemmälle 

vaihteluvälille, eikä hyvin suuria arvoja ole suhteellisesti yhtä paljon. Kirkkopahdan 

ja Porviniemen yleinen MS näyttää boxplot-kaavioiden perusteella olevan paljon 

korkeampi kuin Näkkälässä ja Sieiddakeädgillä. 

 Kirkkopahdalla ja Porviniemellä MS:n vaihtelu on Näkkälää ja 

Sieiddakeädgiä suurempaa. Jakaumien perusteella Näkkälää lukuun ottamatta 

kaikilla kohteilla on suhteellisesti enemmän pieniä kuin suuria MS-arvoja. 

Selvimmin tämä näkyy Sieiddakeädgin kohdalla, mutta toisaalta Sieiddakeädgin 

jakaumaa vinouttaa yksi selvästi muita arvoja suurempi arvo. Ilman tätä arvoa 

jakauma olisi hiukan vasemmalle vino. Porviniemen jakaumassa näkyy jälleen 

edellisessä alaluvussa fosforianalyysin tulosten yhteydessä mainittu näytteiden 

pienestä määrästä johtuva yksittäisten poikkeavien arvojen korostuminen. Näiden 

tulosten perusteella on mahdollista, että kohteilla on ollut sellaista ihmistoimintaa, 

joka on nostanut maaperän magneettista suskeptibiliteettia, mutta korkeiden arvojen 

sijoittumista alueelle täytyy kuitenkin ensin tutkia kartasta. 

 Näkkälässä (liite 1 kartta 14) koko kumpareen alueella näyttäisi olevan 

korkeampi MS kuin ympäristössä. Tämä voi kuitenkin hyvin suurella 

todennäköisyydellä johtua maaperän luonnollisen MS:n vaihtelusta. Kumpare 

vaikuttaa olevan jonkinlainen moreenimuodostuma, ja sen mineraalikoostumus voi 

poiketa ympäristöstä, mikä selittäisi sen, miksi korkeat MS-arvot näyttävät 

keskittyvän kumpareen alueelle. Karttaan 15 (liite 1) on merkitty punaisella ne 

alueet, joissa maaperä voi MS550:n
118

 suhteen MS:n perusteella olla palanut. Ns. 

palanut alue näyttää sijoittuvan moreenikumpareen ympärille, ja kumpareen alueelta 

saatiin poltetuista näytteistä jostain syystä pienempi arvo kuin polttamattomista. 

Näytteenoton yhteydessä ei myöskään havaittu maaperässä hiiltä tai muita tulisijan 

jäännöksiä, joten näiden tulosten perusteella ei voi varmaksi sanoa, onko alueella 

pidetty tulta. Todennäköisesti tulokset kuvaavat maaperän luonnollista magneettisen 

suskeptibiliteetin vaihtelua, eikä niitä ole mahdollista perustellusti liittää 

ihmistoimintaan. 

Sieiddakeädgillä (liite 1 kartta 16) korkeammat MS-arvot näyttävät 

sijoittuvan seitakiven eteläpuolella olevan harjanteen päälle, mutta korkeampia 

arvoja on paikoitellen muuallakin. Seitakiven länsipuolella olevan painauman 

                                                 
118

MS550 eli laboratoriossa poltettujen näytteiden tuloksia ei tämän tarkemmin käsitellä, koska se ei 

ole tulkinnan kannalta tarpeellista. 



27 

alueella MS on hiukan ympäristöään matalampi. Yksi selvästi muita suurempi arvo 

mitattiin seitakiven onkalosta otetusta maaperänäytteestä. Korkea MS selittyy sillä, 

että onkaloon on uhrattu kolikoita. Kaivauksilla onkalosta löydettiin 1800-luvulta 

nykyaikaan ajoittuvia kolikoita,
119

 ja tavasta uhrata Sieiddakeädgin onkaloon rahaa 

löytyy kirjallinen maininta myös 1900-luvun alkupuolelta
120

. MS550:n ja MS:n 

suhdetta esittävästä kartasta 17 (liite 1) nähdään, että maaperä on mahdollisesti 

palanut muutamien näytteenottopisteiden kohdalla eri puolilla aluetta. Ns. palaneet 

alueet näyttävät sijoittuvan seitakiven länsipuolella olevan painauman reunamille, 

suurin osa seitakiven lähelle. Ilman hiiltä tai muita tulenpidosta kertovia jälkiä on 

kuitenkin vaikea sanoa, onko tämä luonnollista vai ihmisen aiheuttamaa vaihtelua. 

Sieiddakeädgin ympärillä on kuitenkin ollut kertoman mukaan vielä 1900-luvun 

alkupuolella näkyvillä vanhoja tulisijan jäännöksiä
121

. 

 Porviniemen ja Kirkkopahdan kohteilla mitattiin ainoastaan polttamattoman 

näytteen MS, joten MS550:n ja MS:n suhdetta ei voida laskea. Porviniemellä (liite 1 

kartta 18) MS vaihtelee pienellä alueella runsaasti. Laajempia korkean MS:n alueita 

on kiven länsi-, luoteis- ja itäpuolella, ja lisäksi pienempiä alueita pohjois- ja 

itäpuolella. Tälläkään kohteella ei havaittu mitään muita tulenpidosta kertovia 

merkkejä. Näytteiden analyysin yhteydessä kiven länsi- ja luoteispuolelta otetuista 

näytteistä havaittiin runsaasti rapautunutta kiveä (liite 1 kartta 18), joka voi olla syy 

näiden alueiden korkeaan magneettiseen suskeptibiliteettiin
122

. Kohteella maaperä on 

hyvin kivistä, joten on luonnollista, että siinä esiintyy rapautunutta kiveä
123

. Tälläkin 

kohteella tulokset siis todennäköisesti heijastavat lähinnä luonnollista vaihtelua. 

 Kirkkopahdalla (liite 1 kartta 19) MS näyttää olevan erityisen korkea 

seitakiven luoteispuolella näytteenottoalueen reunalla, mutta koko alueella arvoissa 

on selvää vaihtelua. Tälläkin kohteella rapautuneen kiven ja korkean MS:n välillä 

näyttää olevan yhteys ‒ rapautunutta kiveä löydettiin seitakiven ympäriltä itä-, etelä- 

ja luoteispuolelta (liite 1 kartta 20). Rapautunut kiviaines on sijaintinsa perusteella 

todennäköisesti peräisin seitakivestä, ja tulokset kuvaavat luonnollista vaihtelua. 

Muutamista Kirkkopahdan ympäriltä otetusta näytteestä havaittiin analyysien 
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yhteydessä myös hiiltä (liite 1 kartta 20).
124

 Kentällä hiiltä havaittiin esiintyvän 

joissakin kairanäytteissä ohuena vaakasuorana kerroksena, jonka alla näkyi 

huuhtoutumis- ja rikastumiskerros, ja päällä toinen hiekkakerros, joka muistutti 

ulkonäöltään lähinnä rikastumiskerrosta. Humus- ja osa päällimmäisestä 

huuhtoutumiskerroksesta, ja joissain tapauksissa mahdollisesti myös osa 

rikastumiskerroksesta, oli kulunut pois. Maaperässä oleva hiili voi olla peräisin 

hiiltyneistä puunjuurista tai vanhasta turpeesta, joka on jossain vaiheessa peittynyt 

uuden hiekkakerroksen alle, eikä se todennäköisesti liity tulenpitoon. Kaivauksilla 

tehtiin koekuoppa yhden tällaisen mahdollisen kaksoismaannoksen kohdalle, mutta 

koekuopan profiilissa ei havaittu mitään kaksoismaannokseen viittaavaa, joten 

hiilikerrosten tulkittiin olevan juurien aiheuttamia
125

. 

 

4.4. pH 

pH mitattiin Näkkälän ja Sieiddakeädgin näytteistä. Molemmilla kohteilla pH-

arvojen (liite 2 taulukko 4) vaihteluvälin pituus on melko pieni ja sijoittuu asteikolla 

lähes samalle alueelle. Myöskään keskiarvossa, mediaanissa ja keskihajonnassa ei 

näy merkittävää eroa. Tulosten jakautuminen lähes samalle alueelle näkyy myös 

boxplot-kaavioista (liite 3 kaavio 11). 

 Näkkälän jakauma on hyvin lähellä symmetristä, Sieiddakeädgin hiukan 

oikealle vino. Huipukkuus on Näkkälän jakaumassa positiivinen ja Sieiddakeädgillä 

negatiivinen. Jakaumien muoto hahmottuu frekvenssihistogrammeista (liite 3 kaaviot 

12–13). Molempien kohteiden jakaumat vastaavat sekä vinouden että huipukkuuden 

osalta normaalijakaumaa. 

  Molemmilla kohteilla pH on melko hapan, mikä tosin vastaa 

podsolimaannoksen tyypillistä pH-arvoa. Mitään merkittäviä eroja tuloksissa ei 

kohteiden välillä eikä niiden sisällä erotu. Suurin osa tuloksista jakaantuu 

vaihteluvälin keskivaiheille. Tuloksia vääristää se, että näytteitä varastoitiin 1–2 

kuukauden ajan ennen analyyseja. Näytteen pH laskee säilytyksen aikana, joten se 

olisi parasta mitata heti, kun näyte on otettu.
126

 Toisaalta voidaan olettaa, että pH 

laskee kaikissa näytteissä lähes saman verran, jolloin tulokset ovat keskenään 

vertailukelpoisia. Todellisuudessa pH voi olla kohteilla siis hiukan mittaustuloksia 
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korkeampi. 

 Näkkälän pH-arvojen jakaantumista esittävästä kartasta 21 (liite 1) nähdään, 

että pH vaihtelee alueen sisällä, eikä mitään kovin selkeitä alueita muodostu. 

Kumpareen alueella näyttäisi olevan hiukan matalampi pH kuin ympäristössä, mutta 

kumpareen päältä mitattiin myös korkeampia pH-arvoja. Tuloksissa ei näy selvää 

yhteyttä korkean fosforipitoisuuden ja korkean pH:n välillä. Kartan itäreunassa oleva 

ranta-alue oli kumpareen aluetta soisempaa, ja sen korkeampi pH voi johtua 

kasvillisuuden eroista. 

 Sieiddakeädgillä (liite 1 kartta 22) tilanne on sama kuin Näkkälässä. pH 

näyttää vaihtelevan melko satunnaisesti koko alueella. pH on hiukan korkeampi 

esimerkiksi seitakiven luoteis-, pohjois- ja koillispuolella ja osittain länsipuolella 

olevan painauman alueella. Selvää korrelaatiota korkean fosforipitoisuuden ja 

korkean pH:n välillä ei kuitenkaan ole tässäkään havaittavissa. 

 Mahdollisesti kummallakaan kohteella ei ole uhrattu niin paljon 

luumateriaalia, joka olisi maatunut paikalleen, että se olisi nostanut pH-arvoa. 

Tulokset heijastavat siis todennäköisemmin pH:n luonnollista vaihtelua. 

Pientopografisesti pH on yleensä matalampi niillä alueilla, joille kertyy enemmän 

vettä; tällöin yleensä maannostuminen on nopeampaa ja humushappoja tuottavaa 

kasvillisuutta on enemmän
127

.
 
Tätä korrelaatiota ei kuitenkaan voi tuloksista havaita 

kummankaan kohteen osalta, mutta pH:n vaihtelu voi liittyä myös moniin muihin 

luonnollisiin syihin, kuten edellä on kuvattu. 

 

4.5. Orgaanisen aineksen pitoisuus 

Orgaanisen aineksen pitoisuus (liite 2 taulukko 5) mitattiin Näkkälän ja 

Sieiddakeädgin näytteistä. Vaihteluvälin pituus molemmilla kohteilla on kohtuullisen 

suuri. Sieiddakeädgin jakauman keskihajonta on suurempi kuin Näkkälän, ja kuten 

boxplot-kaavioista (liite 3 kaavio 14) näkyy, Näkkälän tuloksista suurin osa sijoittuu 

tiivimmälle alueelle, kun taas Sieiddakeädgin näytteiden arvot jakautuvat 

laajemmalle alueelle. Suuruusluokka on kohteilla sama, tosin Sieiddakeädgin 

näytteissä on jonkin verran Näkkälää suurempia arvoja. 

 Jakaumien muoto näkyy frekvenssihistogrammeista (liite 3 kaaviot 15–16). 

Näkkälän jakauma on hiukan oikealle vino, lähes symmetrinen, ja huipukkuus 
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normaalijakaumaa korkeampi, mutta sen voidaan katsoa noudattavan 

normaalijakaumaa. Sieiddakäedgin jakauma on selvemmin oikealle vino ja 

huipukkuus on suurempi, eikä se vastaa normaalijakaumaa. 

 Tulosten perusteella orgaanisen aineksen pitoisuus vaihtelee kohteilla melko 

suuresti. Erityisesti Sieiddakeädgillä mitattiin myös podsolimaannokselle varsin 

korkeita pitoisuuksia. Toisaalta suurimmassa osassa näytteistä pitoisuus on 

maannokselle tyypillisesti pieni. Näkkälässä arvot sijoittuvat enimmäkseen 

vaihteluvälin keskelle ja pieniä ja suuria arvoja on vähän, kun taas Sieiddakeädgillä 

suuri osa arvoista on melko pieniä, ja suuria arvoja on vain muutamia. 

 Näkkälässä (liite 1 kartta 23) suuret orgaanisen aineksen pitoisuudet 

sijoittuvat seitakiven lähelle länsi-, pohjois- ja koillispuolelle. Toisaalta myös alueen 

itäosasta rannan lähettyviltä joistakin muista yksittäisistä pisteistä mitattiin korkeita 

arvoja. Tulokset näyttäisivät osittain korreloivan korkean fosforipitoisuuden kanssa 

kiven pohjois- ja länsipuolella, mutta esimerkiksi kiven itäpuolella, josta mitattiin 

korkeita fosforipitoisuuksia ja löydettiin luita
128

, tilanne on päinvastainen, joten 

tulkinta jää epävarmaksi.  

Sieiddakeädgillä (liite 1 kartta 24) korkeat pitoisuudet näyttävät sijoittuvan 

enimmäkseen seitakiven pohjoispuolella olevan rinteen, eteläpuolella olevan vallin ja 

länsipuolella painauman takana olevan vallin alueelle. Sieiddakeädgillä korkea 

fosforipitoisuudella ei näytä juurikaan olevan yhteyttä korkeaan orgaanisen aineksen 

pitoisuuteen.   

 

4.6. Tulosten ja menetelmien arviointi 

Käytetyistä menetelmistä fosforianalyysi osoittautui tulkinnan kannalta 

hyödyllisimmäksi, kun taas muut analyysit vaikuttavat melko turhilta, koska niistä 

saadut tulokset ovat tulkinnan kannalta epäselviä. Syy voi olla se, ettei toiminta ole 

ollut tarpeeksi intensiivistä, että se olisi aiheuttanut havaittavia muutoksia, tai 

luonnollinen vaihtelu voi olla niin voimakasta, etteivät ihmisen aiheuttamat 

muutokset erotu. MS-analyysin kohdalla ongelmana voi olla lisäksi se, ettei 

maanpinnalle tehdyn nuotion lämpö vaikuta rikastumiskerrokseen asti. Tilanne voisi 

olla toinen, jos kohteilla maaperää olisi muokattu niin voimakkaasti, että 

aikaisemmin maanpinnalla nuotion lähellä ollutta maa-ainesta olisi joutunut 
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Äikäs & Núñez 2009a. 
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syvemmälle rikastumiskerrokseen. Podsolimaannoksessa routiminen ja eliöiden 

toiminnasta johtuva bioturbaatio
129

 voivat myös aiheuttaa maa-aineksen ja 

artefaktien siirtymistä pois ensisijaiselta paikaltaan sedimentin seassa, jolloin 

maanpinnalla olevaa maa-ainesta voi joutua alemmas maaperään
130

. Ainakaan 

bioturbaatiolla ei liene tässä tapauksessa juuri käytännön vaikutusta tuloksiin, koska 

podsolimaannoksessa bioturbaatio keskittyy yleensä maannoksen pintaosiin, eikä 

ulotu rikastumiskerrokseen yhtä voimakkaana
131

. Varmempaa tämän tyyppisillä 

kohteilla olisi mitata MS kentällä suoraan maanpinnan päältä tarkoitukseen sopivalla 

laitteella
132

. 

Bioturbaatiosta ja routimisesta johtuva maa-aineksen siirtyminen vaikuttaa 

jonkin verran myös fosforianalyysin tulkintaan, koska maarakeet, joihin fosfori on 

sitoutunut, voivat siirtyä eri paikkaan. Korkeiden fosforipitoisuuksien sijainti 

kohteen maaperässä ei siis täysin vastaa sitä, mihin paikalla on uhrattu, eikä 

uhrausalueita siten ole perusteltua rajata kartalla liian tarkkaan. Lisäksi ennen 

maaperään joutumistaan luut ja muut artefaktit ovat voineet siirtyä pois 

alkuperäiseltä uhrauspaikaltaan. Jos rituaalista siirtelyä ei oteta huomioon, myös 

esimerkiksi paikalla käyvät eläimet voivat siirrellä uhreja, syödä osan ja kuljettaa 

osan pois kohteelta, ja seidan päälle asetetut uhrit yleensä tippuvat jossain vaiheessa 

maahan. Siten fosforikartoituksen tulokset ja kaivauslöytöjen levintä eivät täysin 

kuvaa alkuperäistä tilannetta. Tarkkojen rajausten piirtämisestä tekee mahdotonta 

myös se, ettei kohteen koko maaperää analysoida, vaan ainoastaan muutamia 

näytteitä.  

Eräänlaisen ongelman tulosten tulkinnassa voi aiheuttaa myös se, että 

ainakaan Näkkälässä ja Sieiddikeädgillä kaikki uhrit eivät ole vielä täysin maatuneet. 

Tällöin osa niiden sisältämästä fosforista, kalsiumkarbonaatista ja orgaanisesta 

aineksesta ei ole vielä vapautunut maaperään, eivätkä ne siten näy tuloksissa, mutta 

tilanne voi olla erilainen esimerkiksi 500 vuoden kuluttua. 
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Bioturbaatioksi kutsutaan erilaisten eliöiden aiheuttamaa maaperän sekoittumista. Kasvien juuret ja 

maan alla elävät selkärangattomat ja muut eläimet kaivavat maaperään tunneleita ja sekoittavat maa-

ainesta, ja voivat siirrellä artefakteja vaaka- tai pystysuunnassa. Bioturbaatio keskittyy maannoksen 

biologisesti aktiivisempaan osaan, eli yleensä karike- ja humuskerroksiin, joten artefaktit hautautuvat 

yleensä syvimmillään tämän kerroksen alaosaan. (Goldberg & Macphail 2006: 58–59; Rapp & Hill 

2006: 28, 100–102.) 
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Dincauze 2006:309; Goldberg & Macphail 2006: 65; Rapp & Hill 2006: 98–99. 
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Ks. esim. änkyrimadoista Goldberg & Macphail 2006: 65. 
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Kenttälaitteena voi käyttää esim. samaa laitetta kuin mitä tässä tutkimuksessa on käytetty 

laboratoriossa, mutta liittää siihen eri sensori (ks. esim. Clark 1996: 102, 104–105). 
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Se, miten paljon näytteitä kannattaa tämäntyyppisillä kohteilla ottaa ja 

kuinka tiheään, riippuu tutkimuskysymyksistä. Haluttaessa tutkia tilankäyttöä 

näytteitä kannattaa ottaa kahdella kerralla, koska toiminnan laajuutta ja sijoittumista 

on vaikeaa ennustaa. Ensimmäinen näytteenotto voitaisiin suorittaa laajalta alueelta, 

esimerkiksi n. 50 m säteellä seidasta, ja muutaman metrin, esim. n. 5 m, 

näytteenottovälillä. Näin tuloksissa voisi näkyä myös se, onko uhreja siirretty seidan 

lähistölle. Kun toimintaa on saatu jonkin verran rajattua, voidaan toisella kerralla 

näytteenotto suorittaa pienemmällä alueella ja tiheämmällä näytteenottovälillä. 

Selvitettäessä toiminnan tarkempaa sijoittumista näytteenottoväliksi sopii 0,5–1 m, 

koska ainakin uhraaminen vaikuttaa olevan melko pienialaista. Jos halutaan tutkia 

tarkemmin toiminnan suhdetta seitakiven muotoihin ja alueen pientopografiaan, 

alueesta voisi tehdä lisäksi 3D-mallinnoksen, johon tuloksia verrataan. Jos kohteella 

halutaan ainoastaan selvittää, onko siellä merkkejä uhraamisesta, näytteenottoväli voi 

olla pidempi kuin 1 m. Alueen pitää silti olla niin laaja, että siihen tulee myös 

luonnontilaista aluetta. Esimerkiksi kohteen läheltä näytteitä voidaan ottaa 

tiheämmin kuin kauempaa seidasta. Näytteenottovälin liiallista kasvattamista pitäisi 

kuitenkin varoa, koska silloin yksittäisten näytteiden arvot ylikorostuvat, ja 

pienialainen toiminta voi joko jäädä kokonaan huomaamatta, tai luonnollinen 

vaihtelu saatetaan tulkita ihmistoiminnasta johtuvaksi. Näytteet kannattaa ottaa myös 

mieluummin ruudukossa kuin esimerkiksi pääilmasuuntien mukaisissa linjoissa – 

esimerkiksi Kirkkopahdalla uhraamisen merkit olisivat voinut jäädä kokonaan 

huomaamatta, jos näin olisi toimittu. 

Erilaisten tuloksiin liittyvien muuttujien merkittävyyden arvioiminen on 

hyvin vaikeaa. Lopulta ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tarkertua yksityiskohtiin ja 

todeta, ettei tuloksista voi sanoa mitään, tai on pyrittävä esittämään tulkinta, joka 

tuntuu loogisimmalta. Tutkituilta kohteilta ei ole esimerkiksi tutkittu maaperän 

kemiallista koostumusta. On siis mahdollista, että kohteilla olevat erot 

fosforipitoisuuksissa eivät johdukaan paikan käytöstä seitana, vaan ulkokäymälänä. 

Koska mitään varmaa tietoa tästä ei kuitenkaan ole, tällainen jossittelu ei ole 

tarkoituksenmukaista, koska tulkinnan tulee perustua tunnettuihin asioihin, eikä 

perustelemattomiin oletuksiin. Tämä ei tietenkään tarkoita, että ”tunnettujen 

asioiden” täytyisi olla mitään mitattavia suureita, vaan tulkinnan perusteluna voidaan 

käyttää myös esimerkiksi etnografiaan perustuvia analogioita. 
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5. TULOSTEN KONTEKSTUALISOINTI 

 

5.1. Analogian käyttö ja etnografinen aineisto 

Analogian käyttö arkeologiassa perustuu siihen oletukseen, että eri ihmisyhteisöissä 

esiintyy samankaltaisia ilmiöitä. Verrattavat yhteisöt voivat olla eri- tai samanaikaisia 

ja ne voivat sijaita maantieteellisesti lähellä tai kaukana toisistaan. Tässä analogian 

lähteenä on käytetty pääasiassa saamelaisia koskevaa etnografista kirjallisuutta. 

Käytetty analogian muoto vastaa siis lähinnä ns. suoraa historiallista analogiaa, jossa 

oletetaan, että arkeologisen aineiston ja analogian lähteen välillä on jatkumo. 

Sinällään tämä lähestymistapa on ongelmallinen, koska ihmisyhteisöt eivät ole 

muuttumattomia, mutta toisaalta voidaan olettaa, että jotkin keskeiset piirteet voivat 

säilyä melko muuttumattominakin.
133

 Myös analogian lähteeseen eli etnografiseen 

aineistoon itseensä liittyy lähdekriittisiä ongelmia. Täydellinen luopuminen 

analogian käytöstä ei kuitenkaan tunnu mahdolliselta tai järkevältä, koska ihminen 

käsittää ennestään tuntemattomat asiat vertaamalla niitä johonkin itselle tuttuun 

asiaan. Jos tietoisen analogian käytöstä luovuttaisiin arkeologiassa, analogian lähde 

rajautuisi arkeologin omaan kokemuspiiriin.   

Saamelaisia käsittelevästä etnografisesta kirjallisuudesta löytyy runsaasti 

mainintoja seitoihin liittyvistä käsityksistä ja tavoista. Tietoja on kuitenkin kerätty 

1600-luvulta lähtien
134

 eri alueilta, eikä niitä voi suoraan soveltaa koskemaan kaikkia 

seitoja, koska uskonto ja siihen liittyvät tavat ovat vaihdelleet
135

. Monissa lähteissä 

kirjoittajat sekoittavat eri aikojen ja alueiden käsityksiä
136

, minkä takia teksteistä on 

vaikea hahmottaa tietyn alueen tapoja. On myös joissain tapauksissa epäselvää, 

kuvaavatko lähteissä mainitut tavat jonkun tietyn väestönosan tai henkilön tapoja, vai 

ovatko ne olleet yleisesti noudatettavia. On myös mahdollista, että informantit ovat 

tarkoituksella antaneet väärää tietoa haastattelijalle tai he ovat kertoneet muilta 

kuulemiaan kuvauksia, jolloin tieto on voinut vääristyä, tai tiedonkerääjien omat 

asenteet tai virheelliset päätelmät vaikuttavat tietoihin
137

. 

Tässä työssä käytetään pääasiallisena etnografisena kirjallisena 
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mm. Lahelma in press b. 
134

Äikäs 2011: 21. 
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Äikäs 2011: 16–17. 
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Esimerkiksi Itkosen julkaisussa (Itkonen 1984: 310–312) kerrotaan uhrilavasta, joka on ilmeisesti 

lainaus Schefferuksen Lapponiasta (Schefferus 1963: 161–162), joka käsittelee lähinnä Ruotsin 

alueen länsisaamelaisia (Äikäs 2011: 21–22). 
137

Äikäs 2011: 21. 
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lähdeaineistona niiden teoksia, jotka ovat käsitelleet niitä alueita, joilla tässä työssä 

tutkitut seidat sijaitsevat
138

. Tämä lähtökohta rajaa hyvin paljon seitoja koskevaa 

aineistoa tutkimuksen ulkopuolelle. Käytetyt teokset kuvaavat pääasiassa 1800- ja 

1900-lukujen tapoja. Näkkälän ja Sieiddakeädgin seidoilta taas on ajoitettu 

vanhempaakin uhraamista, varhaisimmillaan 1100-luvulta. Tässä ajassa uhraustavat 

ovat varmasti muuttuneet. Etnografista kirjallisuutta käytetäänkin tässä työssä 

tulkinnan apukeinona kuvaamaan sitä, minkälaisia uhraustapoja on ollut olemassa, 

mikä ei tietenkään suoraan kerro, mitä näillä nimenomaisilla kohteilla on tehty. 

 

5.2. Mitä seidoille on uhrattu 

Kirjallisten lähteiden mukaan seidoille on uhrattu eläinperäisiä tuotteita, kuten lihaa, 

luita, sarvia, verta, rasvaa, voita ja kokonaisia peuran- tai poronpäitä tai eläviä 

eläimiä, sekä mm. rahaa ja muita metalliesineitä, viinaa, tupakkaa ja tulitikkuja
139

. 

Erityisesti peuran, poron ja kalan uhraaminen korostuu lähteissä
140

. Paulaharjun 

mukaan Näkkälän seita on ollut peura- ja kalaseita, ja sille on uhrattu peuransarvia ja 

konttiluita sekä peuran- ja kalanrasvaa
141

. Sieiddakeägin seita taas on ollut kertoman 

mukaan peuraseita, ja sille on uhrattu peuransarvia ja kolikoita
142

. Porviniemelle ja 

Kirkkopahdalla annetuista uhreista ei ole tarkempaa tietoa. 

Tiedot vastaavat melko hyvin seidoilta löydettyä arkeologista aineistoa. 

Suomesta löytyneen arkeologisen aineiston perusteella seidoille on uhrattu erityisesti 

peurojen tai porojen päitä ja sarvia. Lisäksi Suomen alueen seidoilta on löydetty 

linnun-, kalan-, karhun-, ja vuohen- tai lampaanluita, 1600‒1800-luvuille ajoittuvia 

kolikoita, ja joitakin muita yksittäisiä metalli- ja sarviesineitä. Uhratut eläimet ovat 

olleet eri ikäisiä, sekä nuoria että aikuisia yksilöitä, ja vähälihaisten osien, kuten 

pään, lisäksi lihaisia osia on uhrattu. Osassa luista on havaittu leikkausjälkiä. 

Luuaineiston perusteella ainakin lintuja ja lampaita tai vuohia on uhrattu myös 

kokonaisina.
143

 Näkkälän seidalta löytynyt luuaineisto koostuu pääasiassa peuran tai 
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Näitä ovat Äikkään mukaan Muoniossa T.I. Ikonen, S. Paulaharju ja A. Äyräpää, Enontekiöllä J. 

Fellman, T.I. Itkonen, S. Paulaharju ja A. Äyräpää, ja Utsjoella A. Andelin, J. Fellman, T.I. Itkonen ja 

S. Paulaharju (Äikäs 2011: 22 kuva 3). Andelinin tiedot uhraamisesta ovat kuitenkin suurimmaksi 

osaksi peräisin muilta alueilta (Andelin 1859: 273). 
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Fellman 1906b: 224–225; Paulaharju 1932: 14, 17, 19–20. 
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Äikäs 2011: 117. 
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Paulaharju 1932: 41. 
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Paulaharju 1932: 30–31. 
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Äikäs et al 2009; Salmi et al. 2011: 219–222, 224; Äikäs 2011: 39–43, 93. Ruotsin uhripaikoilta on 

löytynyt myös runsaasti metalliesineitä. Mulk on esittänyt Ruotsin aineiston perusteella, että 

metalliesineiden uhraaminen on pääpiirteissään myöhäisrautakaudelle, ja siitä on siirrytty 1300-
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poron luista, joista suurin osa on sarvia ja hampaita, mikä viittaa siihen, että seidalle 

on uhrattu lähinnä peuran tai poron kalloja ja irrallisia sarvia. Lisäksi kohteelta löytyi 

karhunhampaita. Vanhoja kalanluita ei löytynyt
144

. Tämä tosin voi johtua siitä, että 

kalanluut säilyvät huonosti
145

. Lisäksi kohteelta löytyi yksi vanhempi 1800-luvulle 

ajoittuva kolikko
146

. Sieiddakeädgin luuaineisto koostuu pelkästään peuran tai poron 

luista, lähinnä kallon luista ja sarvista. Sieiddakeädgin aineiston perusteella seidalle 

on uhrattu kokonaisia peuran tai poron päitä, kalloja ja irrallisia sarvia.
147

 Lisäksi 

kohteelta löytyi yksi 1800-luvulle ajoittuva kolikko ja portteripullon lasia
148

.  

Tässä työssä käytettyjen maaperäanalyysien perusteella Näkkälän, 

Sieiddakeädgin ja Kirkkopahdan seidoille on uhrattu eläinperäisiä tuotteita, mutta 

analyysien perusteella ei voi selvittää, mikä osa näistä on esim. lihaa ja mikä luuta. 

Todennäköisesti kuitenkaan tuloksissa ei juurikaan näy esimerkiksi seitakiven 

pintaan hierotun rasvan tai veren sisältämää fosforia, koska näytteitä ei otettu 

kovinkaan paljon aivan seitakiven vierestä, jonne suurin osa rasvasta ja verestä 

oletettavasti valuu viimeistään sadeveden mukana. Myöskään kaikki seidalle jätetty 

pehmytkudos ei välttämättä näy tuloksissa, koska se päätyy todennäköisimmin 

paikalla käyvien eläinten ravinnoksi. Voisi siis olettaa, että fosfori on enimmäkseen 

peräisin luista tai sarvista. 

 

5.3. Miten ja mihin seidoilla on uhrattu 

Kirjallisista lähteistä ei löydy tarkkoja kuvauksia siitä, miten ja mihin seidoilla on 

uhrattu. Rasvan ja veren uhraamisesta mainitaan, että ne uhrattiin voitelemalla niillä 

seitaa
149

, ja sarvet taas voitiin asettaa seidan ympärille rinkiin
150

. Näkkälän seitakiveä 

on voideltu rasvalla, ja sarvia on ollut näkyvissä kiven juurella
151

. Sieiddakeädgillä 

kolikot on asetettu kivessä olevaan onkaloon ja sarvia on asetettu seidan ympärille
152

. 

Inarin alueen kuvauksissa mainitaan, että uhraus on voitu suorittaa myös 

                                                                                                                                          
luvulla eläinperäisten tuotteiden uhraamiseen. (Mulk 2009.) Suomen seidoilta ei ole löydetty 

kovinkaan paljon metalliesineitä, mutta on mahdollista, että osa Suomen alueen ns. hopeakätköistä 

liittyy samantyyppiseen toimintaan. Suomen hopeakätköihin ei kuitenkaan tiettävästi liity etnografista 

aineistoa, jonka perusteella nämä voitaisiin luokitella nimenomaan seidoiksi. 
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Äikäs & Núñez 2009a: 7–9. 
147

Puputti 2008b; Äikäs et al 2009: 116. 
148
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uhriateriana, jolloin lihat tai kala on kypsennetty ja syöty uhripaikalla, ja henki on 

syönyt uhrin ihmisten kautta
153

. Eri kuvausten perusteella voi olettaa, että 

uhraaminen on tapahtunut seidan lähellä, ja uhrit on asetettu seidan viereen tai sen 

päälle, usein näkyvälle paikalle.  

Suomen alueella tutkituilla seidoilla uhraamisen onkin havaittu arkeologisen 

aineiston levinnän perusteella keskittyvän seidan välittömään läheisyyteen
154

, ja 

samaan viittaavat fosforianalyysin tulokset, Sieiddakeädgiä lukuun ottamatta. 

Fosforikartoituksen perusteella Sieiddakeädgillä ja Kirkkopahdalla on uhrattu tietylle 

puolelle seitaa, ja Näkkälässä koko seidan ympärille. Sieiddakeädgillä se, että seidan 

läheltä mitattiin korkeita fosforipitoisuuksia, vaikka sieltä löytyi vain vähän luita, 

voidaan tulkita niin, että alkuperäinen uhrausalue on ollut seidan lähellä. Siirretyiksi 

tulkittujen luiden löytyminen suhteellisen läheltä seitakiveä viittaisi myös siihen, että 

varsinainen uhrausalue on sijoittunut aivan seidan läheisyyteen
155

.  

Seidoilla luut ovat sijoittuneet humuskerrokseen ja huuhtoutumiskerroksen 

yläosaan
156

, mikä voi tarkoittaa sitä, että luut on alun perin asetettu maanpinnalle tai 

seidan päälle, ja ne ovat vähitellen hautautuneet bioturbaation kautta. Luiden 

sijainnin voi toisaalta selittää myös se, että uhreja on haudattu maahan ‒ tästä tavasta 

on kuvauksia muita alueita koskevissa kirjallisissa lähteissä
157

. Tästä ei kuitenkaan 

ole arkeologisia todisteita. Seidoilta löytyneiden luiden levinnässä ei ole havaittu 

olevan merkittäviä lajikohtaisia tai ajoituksellisia eroja, mutta kahdella seidalla 

tiettyjen luiden, Näkkälässä sarvien ja Kittilän Taatsilla linnunluiden, on havaittu 

sijoittuvan tiettyyn osaan uhrausalueesta, mikä viittaisi siihen, että esimerkiksi 

Näkkälässä sarvet on asetettu tarkoituksella tiettyyn paikkaan
158

. Arkeologisessa 

aineistossa on muutamia esimerkkejä siitä, miten luita on tietoisesti aseteltu tiettyyn 

asentoon; esimerkiksi Näkkälässä karhun kallo on luultavasti asetettu maahan 

ylösalaisin
159

. Muiden kaivauslöytöjen osalta ei voi olla varma, että ne sijaitsevat 

alkuperäisellä paikallaan
160

. Uhrien polttamiseen viittaavaa palanutta luuta on 
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lähelle, mikä osaltaan selittää löytöjen levinnän. 
155

Ks. myös Degerman 2012: 14. 
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löytynyt Suomesta Inarin Ukonsaarelta
161

, Ukonjärven Ukolta
162

 ja Koskikaltiojoen 

suulta
163

.
164

 Palanut luu voi liittyä myös uhriaterioihin. Tässä tutkimuksessa 

käsitellyiltä seidoilta ei ole kuitenkaan löytynyt palanutta luuta. 

Sieiddakeädgillä kaivauslöytöjen levintä ja ajoitus sekä fosforianalyysin 

tulokset viittaavat siihen, että uhrit on jossain vaiheessa siirretty kauemmas 

seitakiven luota. On epäselvää, milloin tämä on tapahtunut, ja liittyykö siirtely 

paikan käyttöön seitana vai johonkin muuhun toimintaan. Uhrien siirtäminen on 

voinut liittyä seitojen siivoamiseen vanhoista uhreista
165

. Esimerkkejä uhrien 

tarkoituksellisesta siirtämisestä löytyy kirjallisista lähteistä. Esimerkiksi Kittilässä 

Tepastojoen Särkijärven Reikäkivessä oli uhrikolo, johon uhri piti asettaa. Seita antoi 

parhaan kalansaaliin ensimmäiselle, joka sille antoi uhrin ‒ toisen antaman uhrin sai 

ottaa kolosta pois vasta seuraavan päivän kalareissulla, jolloin vanha uhri ei enää 

toiminut. Usein kuitenkin toiset kalastajat saattoivat ottaa toisen antaman uhrin pois 

kolosta ja laittaa sinne omansa jo saman päivän aikana, mistä seurasi riita.
166

 Tässä 

tapauksessa uhrilla oli siis eräänlainen viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen se oli 

merkityksetön. Uhrit voitiin myös ottaa pois, jos seita ei pitänyt lupaustaan
167

. 

Toisissa kuvauksissa taas kerrotaan, ettei seidan luona olevia uhreja saanut viedä 

pois, vaikka sitä kylläkin tehtiin. Näkkälän seidalta on kertoman mukaan heitelty 

sarvia järveen, mutta ne ovat myöhemmin palanneet itsestään seidan luo.
168

 Eri 

seidoilla on siis voinut olla erilaisia tapoja uhrien siirtämisen suhteen.   

 

5.4. Miksi seidoilla on uhrattu tietyille alueille 

Kirjallisissa lähteissä ei kerrota paljoakaan siitä, miksi uhrit asetetaan seidalle tietyllä 

tavalla. Uhraamisen sijoittumisen on tulkittu liittyvän näkyvyyteen esimerkiksi 

toiselle pyhälle paikalle, vesialueen läheisyyteen, tai siihen, mistä suunnasta seitaa 

lähestyttiin
169

. Uhraaminen veden puolelle voi liittyä esimerkiksi vedelle annettuihin 

rituaalisiin merkityksiin, tai siihen, että seitaa on lähestytty veden puolelta. Tässä 

työssä tutkituista seidoista ainoastaan Näkkälä sijaitsee veden äärellä, mutta siellä ei 
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fosforianalyysin tulosten perusteella ole uhrattu ainoastaan veden puolelle. Myös 

paikan pientopografiset piirteet, kuten jyrkänteet ja vesiraja, ja erilaiset symboliset 

merkitykset ovat voineet rajata toimintaa seidalla.
170

  

Joidenkin kirjallisten lähteiden kuvausten
171

 perusteella voi olettaa, että 

seidalla on ollut alue, joka on ollut jollain tavalla seidan vaikutuspiirissä, ja jossa on 

pitänyt noudattaa tiettyjä käyttäytymissääntöjä. Pyhän tilan rajat eivät ole kuitenkaan 

välttämättä olleet staattisia, vaan pyhä tila ja seidat ovat liittyneet kiinteästi muuhun 

elämään mm. elinkeinojen kautta
172

. Uhraaminen ei ole todennäköisesti sijoittunut 

koko tälle seitaa ympäröivälle pyhälle alueelle, vaan vain osaan siitä. Muuta 

rituaalista toimintaa on kuitenkin voinut sijoittua laajemmallekin alueelle, kuten 

esimerkiksi Sieiddakeädgillä, ja seidoilla on voinut olla myös jotain muuta rituaalista 

toimintaa, joka ei jätä arkeologisesti havaittavia merkkejä
173

. Pyhän tilan ja 

uhraustilan rajaamiseen liittyvät myös kirjallisissa lähteissä olevat maininnat seidan 

ympärillä olleista puuaitauksista, joskaan näistä ei ole arkeologisia todisteita. 

Esimerkiksi Sieiddakeädgillä olisi ollut tällainen aitaus. Aitauksen on ollut tarkoitus 

mm. korostaa pyhän paikan arvoa, ja sen sisäpuolelle on voitu asetella uhreja.
174

  

Vaikkei varsinaisia ihmisen tekemiä rakenteita olisi seidalla ollutkaan, 

seitakiven muoto ja lähiympäristön topografiset piirteet sekä kasvillisuus ovat 

voineet toimia rakenteiden kaltaisesti ohjaamalla tai rajaamalla uhrien asettelua ja 

muuta rituaalista toimintaa seidalla. Näkkälässä uhraaminen keskittyy topografisesti 

rajatulle alueelle, kummun päälle, jolla seita sijaitsee, mutta ei sen ympärille. 

Sieiddakeädgillä taas seidan länsipuolella olevan terassin puuttomuus
175

 ja aluetta 

ympäröivät vallit ja jyrkkä rinne luovat mielikuvan suljetusta tilasta, jonka 

kaakkoisnurkassa seitakivi sijaitsee. Uhraaminen ja muut merkit rituaalisesta 

toiminnasta sijoittuvatkin tällä kohteella avoimen tilan puolelle, seidan etelä- ja 

erityisesti länsipuolelle. Kirkkopahdalla taas ympäristö ei näytä millään tavalla 
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toimivan rajana, koska maasto on tasaista ja puusto avointa vanhaa mäntymetsää. 

Täällä kuitenkin seitakiven ominaispiirteet, lounaispuolella oleva lippa, näyttävät 

ohjaavan uhraamista. Sieiddakeädgilläkin seitakivessä oleva onkalo on 

todennäköisesti vaikuttanut uhrauspaikan valintaan. Myös vanhat uhrit ovat 

todennäköisesti vaikuttaneet siihen, miten myöhemmillä uhrauskerroilla on toimittu, 

koska uhrit ovat olleet näkyvissä. Uhraajat ovat luultavasti asettaneet uhrinsa 

vanhoille hyviksi havaituille paikoille
176

.
177

  

Seidat ovat voineet olla paitsi yksittäisten henkilöiden, myös yhteisöjen 

käytössä, ja seidoille on näin voitu kokoontua uhraamisen yhteydessä
178

. Uhrien 

asettaminen näkyvälle paikalle on voinut liittyä mahtailuun; arvokasta tai näyttävää 

uhria tai uhrien suurta määrää on haluttu esitellä muille paikalla kävijöille, ja sillä on 

korostettu omaa asemaa yhteisössä. Mikäli tämä on tapahtunut yhteisön 

kokoontumisen yhteydessä, se on ollut erityisen tehokasta. Jos uhri on annettu koko 

yhteisön puolesta, myös sillä, kuka uhrin suorittaa, ja kenelle uhri on alun perin 

kuulunut, on ollut merkitystä.
179

    

Saamelaisten maailmankuvaan on liitetty animistisia piirteitä – luonnossa 

oleviin elottomiin asioihin, kuten kiviin, on voitu liittää elollisille olennoille 

tyypillisiä piirteitä, kuten kyky olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa
180

. 

Kirjallisissa lähteissä seidalla tai siinä asuneella henkiolennolla kuvataankin usein 

olleen ihmismäisiä piirteitä
181

. Seitakivi itse saattoi olla ihmisen- tai ihmiskasvojen 

muotoinen, ja se saattoi olla sukupuoleltaan mies tai nainen. Se saattoi syödä, laulaa 

ja soittaa. Seidalle myös puhuttiin, ja sillä oli tunteet; seita saattoi loukkaantua ja 

kostaa, jos sitä ei kunnioitettu, sen lähellä käyttäydyttiin väärin, tai jos sille ei tuotu 

luvattuja uhreja. Seidalla on voitu uskoa myös olleen samankaltaiset aistit kuin 

ihmisellä; lupauksensa pettänyttä seitaa voitiin rangaista fyysisesti lyömällä.
182

  

Seitojen inhimillistäminen voi liittyä siihen, miten uhrit on päätetty sijoittaa 

seidalle. Esimerkiksi uhri on voitu antaa sinne, mistä seita voi sen parhaiten ottaa 
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vastaan, lähelle seitaa
183

. Kaikissa ihmisyhteisöissä tapa hahmottaa ympärillä oleva 

tila perustuu siihen, että tila hahmotetaan suhteessa ihmisruumiiseen itseensä. 

Ihminen erottelee ylä- ja alapuolen, pysty- ja vaakatason, etu- ja takapuolen sekä 

vasemman ja oikean puolen, ja yleistää nämä termit kuvaamaan ympäröivää tilaa.
184

 

Jos seitaa on pidetty ihmismäisenä olentona, on voitu olettaa, että se myös erottelee 

tilaa samalla tavalla kuin ihminen.  

Tilan hahmottamisen peruskäsitteisiin liittyy myös erilaisia symbolisia 

merkityksiä
185

, joiden voi tulkita perustuvan ihmisruumiin ominaisuuksiin ja 

toimintaan. Nämä merkitykset voivat osaltaan selittää sitä, miksi uhrit sijoitetaan 

tietyllä tavalla. Esimerkiksi pystyasennossa oleva ihminen nähdään ympäristöään 

havainnoivana ja muokkaavana toimijana, kun taas makuuasennossa oleva ihminen 

on passiivinen ja antautunut luonnonvoimille. Sanat ”korkea” ja ”ylhäinen” 

merkitsevätkin useissa kielissä paremmuutta. Monien uskontojen mukaan 

jumalolennot asuvat ylhäällä taivaassa, ja vastaavalla tavalla tärkeät rakennukset ovat 

yleensä korkeita.
186

 Myös saamelaisten maailmakuvan perustana on esitetty olevan 

jako yliseen, aliseen ja näiden välissä olevaan keskiseen maailmaan
187

, tosin tässä 

maailmankuvassa henkiolentoja saattoi olla muillakin tasoilla kuin ylhäällä
188

.  

Seidoilta löytyneiden luiden on havaittu sijoittuvan joissain tapauksissa 

alarinteen puolelle seitaa, mikä on selitetty sillä, että jumalaisena olentona seitaa on 

haluttu lähestyä ja katsoa alhaalta ylöspäin
189

. Eri alueiden kirjalliset lähteet 

mainitsevatkin, että seitoja on voitu lähestyä polvillaan
190

. Tällaisesta levinnästä ei 

kuitenkaan ole tässä työssä tutkittujen seitojen osalta selviä merkkejä. Näkkälässä on 

uhrattu myös aivan seidan lähelle kummun päällä, ja Sieiddakeädgillä seidan 

lähiympäristö on tasainen, ja alempaa painaumasta ja sen rinteistä löydetyt luut 

tulkittiin siirretyiksi
191

. Kirkkopahdalla taas maasto on kauttaaltaan hyvin tasainen. 

Jos oletetaan, että saamelaiset ovat antaneet tällaisia merkityksiä ylä- ja alapuolelle, 

se, uhrataanko seidan juurelle vai päälle riippuu siitä, nähdäänkö uhraaminen 
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ihmisen vai seidan näkökulmasta. Jos uhripaikka valitaan suhteessa uhraavaan 

ihmiseen, ihminen alempana olentona antaa uhrinsa seidan ”jalkojen” juurelle, kuten 

Degerman ehdottaa. Toisaalta jos uhripaikka valitaan suhteessa itse seitaan, se 

voitaisiin sijoittaa ylös seidan päälle, koska tämä olisi uhrille arvokkaampi paikka. 

Näkkälän seidan kumpare on hieman ympäristöään ylempänä oleva kohta, ja siten 

sitä on mahdollisesti pidetty sopivana uhripaikkana. Seitoja on eräissä tulkinnoissa 

pidetty välikappaleina, joiden kautta on voitu olla yhteydessä myös ylisessä ja 

alisessa maailmassa oleviin henkiin
192

. Mahdollisesti haluttaessa olla yhteydessä 

ylisessä maailmassa oleviin henkiin uhrit on voitu asettaa mahdollisimman ylös ja 

vastaavasti mikäli on oltu yhteydessä alisen maailman henkiin, uhri on asetettu 

maanpinnalle.  Arkeologisesti on vaikeaa havaita, miten suuri osa uhreista on alun 

perin asetettu seidan päälle ja mitkä sen juurelle, koska seidan päällä olevat uhrit 

useimmiten tippuvat lopulta maahan tai paikalla käyvät eläimet syövät ne tai 

kuljettavat ne pois. Uhraamisesta seidan päälle on kuitenkin kuvauksia etnografisessa 

kirjallisuudessa.  

Monissa yhteisöissä myös oikea ja vasen puoli erotetaan toisistaan erilaisilla 

merkityksillä. Oikea puoli nähdään yleensä vasenta puolta parempana. Oikea 

merkitsee pyhyyttä, tehokkuutta ja hyvyyttä, vasen taas on maallinen, epäpuhdas ja 

heikko, ja siten vahingollinen. Esimerkiksi pöydässä isännän oikea puoli on vieraalle 

kunniapaikka. Sama erottelu näkyy myös esimerkiksi kristillisessä kuvastossa. On 

epäselvää, mistä tämä jaottelu oikean ja vasemman välillä johtuu, yhtenä selityksenä 

on pidetty oikeakätisyyden yleisyyttä.
193

 Tällaisesta erottelusta oikean ja vasemman 

välillä ei kuitenkaan näy tutkituilla seidoilla merkkejä. Se, mikä on seidan vasen ja 

mikä oikea puoli, riippuu muutenkin siitä, onko olemassa vakiintunutta käsitystä 

siitä, mikä on seidan etu- ja takapuoli. 

Sieiddakäedgin ja Kirkkopahdan seidoilla uhraaminen näyttää keskittyvän 

tietylle puolelle seitaa. Etu- ja takapuoleen on myös liitetty erilaisia merkityksiä. 

Etupuoli koetaan kirkkaana ja takapuoli pimeänä, koska ihminen näkee vain 

etupuolelleen. Etupuoleen yhdistetään myös kunnia; vähempiarvoiset lähestyvät 

ylempäänsä välttäen katsomasta tätä kasvoihin. Takapuoli taas on maallinen, ja 

vähempiarvoiset henkilöt yleensä oleilevat ylempänsä takana. Myös ihmistä 

ympäröivässä rakennetussa tilassa, kuten asuinhuoneissa ja kaupungeissa, erottuu 
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usein etu- ja takaosa.
194

 Jos seitaa on pidetty ihmismäisenä, sillä on myös voinut olla 

etu- ja takapuoli, ja uhraaminen on voinut keskittyä seidan etupuolelle
195

. 

Saamelaisten kodassa on ollut rituaalisessa käytössä oleva takaosa ja -ovi, posio, 

vaikka rituaalista toimintaa on ollut myös muissa kodan osissa
196

. Tässä tapauksessa 

siis takapuoli on liitetty jollain tavalla pyhyyteen, mikä on ristiriidassa äsken esitetyn 

tulkinnan kanssa. Pääasiassa asuinkäyttöön tarkoitetussa tilassa on kuitenkin 

luonnollista, että mikäli maallinen ja pyhä tila halutaan erottaa toisistaan, yleisemmin 

käytössä oleva ovi nähdään etu- tai pääovena ja harvemmin käytettävä takaovi 

varataan rituaaliseen käyttöön. Seidat taas ovat olleet pääasiassa rituaalikäytössä, 

jolloin sama periaate ei todennäköisesti päde. 

Sieiddakeädgillä seidan ympärillä oleva maasto luo vaikutelman siitä, että 

seidalla olisi etu- ja takapuoli, ja uhraaminen näyttääkin sijoittuvan avoimen tilan 

puolelle, seidan etupuolelle. Samoin seidassa oleva onkalo on kivessä tällä puolella, 

mikä tekee siitä näyttävämmän näköisen. Kirkkopahdan seidalla taas ympäristön 

pinnanmuodot eivät mitenkään rajoita toimintaa kohteella, mutta uhraaminen 

keskittyy sille puolelle seitaa, jossa on syvemmälle ulottuva lippa. Uhraaminen on 

tulkittu jossain tapauksissa sijoittuvan sille puolelle seitaa, mistä päin katsottuna seita 

on näyttävin; esimerkkinä tästä on Inarin Ukonsaari
197

. Mahdollisesti siis seidan 

erikoisempi tai ”näyttävämpi” puoli ovat seidan kasvot tai etupuoli. Paulaharju kuvaa 

eräässä tapauksessa, kuinka seidan havaintokyky on voinut rajoittua tiettyyn 

suuntaan; Norjassa Alattion
198

 Kalkiniemen seidalla naisten piti ohittaa seita sen 

selkäpuolelta, ettei seita näkisi heitä
199

. Tästä voi päätellä, että seidalla on ollut 

kasvot eli etupuoli. 

 

6. YHTEENVETO 

Tässä työssä käytetyistä maaperäanalyyseista fosforianalyysi osoittautui tulkinnan 

kannalta hyödyllisimmäksi menetelmäksi. Muiden analyysien tulokset eivätkä viittaa 

selvästi ihmistoimintaan. Vastaavanlaisia kohteita tutkittaessa fosforikartoituksen 

näytteenoton laajuus ja tiheys voidaan sovittaa tutkimuskysymyksiin sopivaksi. 
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Tutkittaessa tilankäyttöä tai uhraamisen sijoittumista näytteenotto voidaan suorittaa 

kahdella kertaa, ensin laajemmalta alueelta väljemmällä näytteenottovälillä, ja kun 

toimintaa on rajattu alustavasti, voidaan näytteenotto keskittää pienemmälle alueelle, 

ja näytteitä ottaa tiheämmin. Myös siinä tapauksessa, että menetelmää käytetään 

seitojen tunnistamiseen, näytteitä voidaan ottaa pienemmältä alueelta ja pidemmällä 

näytteenottovälillä, mutta tällöin myös riski sille, että luonnollinen vaihtelu tulkitaan 

ihmistoiminnasta johtuvaksi tai ihmistoiminta jää kokonaan havaitsematta, kasvaa.  

Näkkälän, Sieiddakeädgin ja Kirkkopahdan seidoilla on tulosten perusteella 

uhrattu eläinperäisiä tuotteita. Porviniemellä taas tulokset eivät anna selviä viitteitä 

uhraamisesta. Kohteilla uhraaminen sijoittuu seidan välittömään läheisyyteen, 

Näkkälän kohdalla koko seidan ympärille kumpareen laelle, ja Kirkkopahdalla ja 

Sieiddakeädgillä tietylle puolelle seitakiveä. Kirkkopahdalla uhraaminen keskittyy 

seidan lounaispuolella olevan lipan alle ja sen edustalle. Sieiddakeädgillä 

alkuperäinen uhrausalue on ollut seidan länsi- ja eteläpuolella seidan lähellä, ja 

uhreja on jossain vaiheessa siirretty hieman kauemmas seidasta länsipuolella olevan 

painauman alueelle. Siirtämisen syy on epäselvä, se voi liittyä esimerkiksi seidan 

siivoamiseen vanhoista uhreista.  

Siihen, miksi uhraaminen keskittyy tietylle alueelle, voi esittää erilaisia 

tulkintoja. Näillä kohteilla uhrien sijoittamista on voinut rajata tai ohjata seitakiven 

ulkomuoto ja lähiympäristön pinnanmuodot ja kasvillisuus, tai sen puute. Myös 

vanhojen uhrien näkyminen on todennäköisesti ohjannut uhraajia asettamaan uhrinsa 

samoille paikoille. Uhrien näkyville asettaminen viittaa siihen, että arvokkaiden 

uhrien tai suurien uhrimäärien antaminen on voinut olla tapa korostaa omaa asemaa 

yhteisössä. Seidat on nähty ihmismäisinä olentoina, joiden tapa hahmottaa 

ympäröivää tilaa perustuu siten samoihin käsitteisiin kuin ihmisellä – näitä ovat ylä- 

ja alapuoli, vasen ja oikea puoli, sekä etu- ja takapuoli. Eri puolille on voitu antaa 

symbolisia merkityksiä, jotka perustuvat ihmisruumiin ominaisuuksiin ja toimintaan. 

Nämä merkitykset ovat voineet vaikuttaa uhrien asetteluun. Tutkituilla seidoilla 

vasemman ja oikean puolen ja ylä- ja alapuolen välillä ei ole arkeologisesti 

havaittavia eroja uhraamisessa, lukuun ottamatta sitä, että Näkkälässä uhraaminen 

sijoittuu hieman ympäristöään korkeammalla olevan kumpareen päälle. 

Kirkkopahdalla ja Sieiddakeädgillä uhraaminen tietylle puolelle seitaa voi liittyä 

siihen, että näitä on pidetty seitojen etupuolina. 
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LIITE 2 Taulukot 

 

Taulukko 2. Fosforianalyysin tulosten tunnusluvut. 

 
Kirkkopahta Näkkälä Porviniemi Sieiddakeädgi 

Lukumäärä 429 81 46 58 

Keskiarvo 80,44 173,83 251,28 111,91 

Mediaani 74 128 216 89 

Keskihajonta 38,198 108,556 149,647 75,162 

Vinous 4,245 1,127 1,613 1,154 

Vinouden keskivirhe 0,118 0,267 0,35 0,314 

Vinous/vinouden keskivirhe 35,975 4,221 4,609 3,675 

Huipukkuus 30,145 0,42 3,987 1,016 

Huipukkuuden keskivirhe 0,235 0,529 0,688 0,618 

Huipukkuus/huipukkuuden keskivirhe 128,277 0,794 5,795 1,644 

Vaihteluvälin pituus 425 431 774 323 

Pienin arvo 17 33 62 11 

Suurin arvo 442 464 836 334 

 

 

Taulukko 3. MS-analyysin tulosten tunnusluvut. 

 
Kirkkopahta Näkkälä Porviniemi Sieiddakeädgi 

Lukumäärä 429 81 46 58 

Keskiarvo 626,25 199,04 919,63 138,21 

Mediaani 616 204 819,5 134,5 

Keskihajonta 148,772 56,202 432,436 63,517 

Vinous 0,92 -0,636 1,34 3,739 

Vinouden keskivirhe 0,118 0,267 0,35 0,314 

Vinous/vinouden keskivirhe 7,797 -2,382 3,829 11,908 

Huipukkuus 1,757 0,188 1,558 23,084 

Huipukkuuden keskivirhe 0,235 0,529 0,688 0,618 

Huipukkuus/huipukkuuden keskivirhe 7,477 0,355 2,265 37,353 

Vaihteluvälin pituus 1011 255 1888 497 

Pienin arvo 335 66 275 24 

Suurin arvo 1346 321 2163 521 

 

 

 

 

 



Taulukko 4. pH-analyysin tulosten tunnusluvut. 

 
Näkkälä Sieiddakeädgi 

Lukumäärä 81 58 

Keskiarvo 4,157 4,075 

Mediaani 4,18 4,11 

Keskihajonta 0,3579 0,3812 

Vinous -0,061 0,35 

Vinouden keskivirhe 0,267 0,314 

Vinous/vinouden keskivirhe -0,228 1,115 

Huipukkuus 0,159 -0,626 

Huipukkuuden keskivirhe 0,529 0,618 

Huipukkuus/huipukkuuden keskivirhe 0,301 -1,013 

Vaihteluvälin pituus 1,8 1,4 

Pienin arvo 3,2 3,5 

Suurin arvo 5 4,9 

 

 

Taulukko 5. LOI-arvojen tunnusluvut. 

 
Näkkälä Sieiddakeädgi 

Lukumäärä 81 57 

Keskiarvo 4,936 5,272 

Mediaani 4,8 4,5 

Keskihajonta 1,734 2,381 

Vinous 0,573 1,16 

Vinouden keskivirhe 0,267 0,316 

Vinous/vinouden keskivirhe 2,146 3,671 

Huipukkuus 0,586 1,511 

Huipukkuuden keskivirhe 0,529 0,623 

Huipukkuus/huipukkuuden keskivirhe 1,108 2,425 

Vaihteluvälin pituus 8 11 

Pienin arvo 1,9 2,4 

Suurin arvo 9,9 13,4 
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Kaavio 1. Näkkälän fosforianalyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: S. 

Tolonen. 

 

Kaavio 2. Sieiddakeädgin fosforianalyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijaukauma. 

Kuva: S. Tolonen.  



 

Kaavio 3. Kirkkopahdan fosforianalyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: 

S. Tolonen.  

 

Kaavio 4. Porviniemen fosforianalyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: S. 

Tolonen. 



  

Kaavio 5. Kaikkien kohteiden fosforianalyysin tulosten boxplot-kaaviot. Kuva: S. Tolonen. 

 

Kaavio 6. Näkkälän MS-analyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: S. 

Tolonen. 



 

Kaavio 7. Sieiddakeädgin MS-analyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: 

S. Tolonen. 

 

Kaavio 8. Kirkkopahdan MS-analyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: S. 

Tolonen. 



 

Kaavio 9. Porviniemen MS-analyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: S. 

Tolonen. 

 

Kaavio 10. Kaikkien kohteiden MS-analyysin tulosten boxplot-kaaviot. Kuva: S. Tolonen. 



 

Kaavio 11. Näkkälän ja Sieiddakeädgin pH-analyysin tulosten boxplot-kaaviot. Kuva: S. Tolonen. 

 

Kaavio 12. Näkkälän pH-analyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: S. 

Tolonen. 



 

Kaavio 13. Sieiddakeädgin pH-analyysin tulosten frekvenssihistogrammi ja normaalijakauma. Kuva: 

S. Tolonen. 
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