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JOHDANTO 

Tutkimuksen taustat 

Tämän pro gradu-tutkielman tarkoitus on selvittää, kuinka paljon leukojen koko ja 

käyttö vaikuttavat kallon fenotyyppiseen plastisuuteen
1
 Iin Haminan arkeologisen 

luuaineiston valossa. Fenotyyppisellä plastisuudella tarkoitetaan kallon 

muokkaantumista, johon vaikuttaa geneettisten tekijöiden lisäksi ympäristötekijät, 

kuten fyysinen aktiviteetti. Kallon plastisuutta lähestytään tarkastelemalla kallon 

lihasten kiinnittymiskohtien muutoksia (entheseal changes, EC
2
) ja kallon 

biomekaanisten vipuvarsien kokoa sekä kallon yleistä kokoa ja muotoa. 

Tutkimuksessa hyödynnetään myös hammaspatologista tutkimusta selvitettäessä 

voimakkaan purennan ja ruokavalion laadun vaikutuksia arkeologiseen 

lähdeaineistoon. Lopuksi verrataan vielä vähentyneen purentastressin
3
 vaikutuksia 

leukojen kokoon ja muotoon sekä kalloon vertaamalla Iin Haminan aineistoa 

moderneihin oululaisiin. 

Plastisuutta tutkimalla selvitetään, soveltuuko kallon lihasten 

kiinnittymiskohdat aktiviteettien rekonstruointiin, eli kyseessä on metodianalyysi. 

Aineisto ei mahdollista yksittäisten aktiviteettien tai ruokavalion tarkempaa 

selvitystä. Menetelmän selvittäminen kuitenkin mahdollistaa jatkotutkimukset, 

joissa erilaisia arkeologisia verrokkiaineistoja sekä arkeologisia ja historiallisia 

lähteitä käyttämällä voidaan selvittää tarkempiakin toimintoja. Esimerkiksi kahta 

samanlaisella ruokavaliolla ollutta populaatiota vertaamalla voidaan selvittää 

muista toiminnoista, kuten hampaiden käytöstä työkaluna, mahdollisesti johtuvia 

eroja. Toinen esimerkki on, että eri yhteiskuntaluokkia vertaamalla voidaan 

selvittää eroja näiden elinolosuhteissa. Osteologinen tutkimus on myös ainoa 

suoraan ihmisen fysiologiaa hyödyntävä osa-alue arkeologiassa ja yhdessä 

esineelliseen aineiston kanssa se antaa tarkemman kuvan menneisyydestä.  

Lihakset kiinnittyvät luuhun kahdella tavalla, jänteellä tai suoraan. 

Jänteitä voi olla yksi tai useampia tai jänne voi muodostaa laajemman 

kalvojänteen. Niin sanotuissa suorissa, ilman jännettä kiinnittyvissä, 

                                                           
1
 Plastisuus tarkoittaa kykyä muovaantua jonkin vaikutuksesta. 

2
 Jurmain & Villotte 2010. 

3
 Purentastressillä viitataan voimiin, jotka purennassa kohdistuvat luuhun lihastoiminnan vuoksi. 

Stressi on pienempää pehmeällä ja vähemmän purentaa vaativalla ruokavaliolla kuin kovalla tai 

sitkeällä, paljon purentaa vaativalla ruokavaliolla.  



5 
 

lihaksissakaan lihassyyt eivät usein kiinnity suoraan luuhun vaan lihaksen 

yhteydessä olevan kiinnittävän kudoksen, periosteumin, avulla.
4
  

Kiinnittymiskohtien muutoksien jättämien jälkien etiologiaa on yritetty selvittää 

kiinnittäen huomiota kiinnikkeen tyypin ja sen jättämien jälkien väliseen 

suhteeseen. Benjamin työryhmineen totesivat sekä havaintojensa että aiempien 

tutkimusten perusteella, että lihaksien suorat kiinnittymiset jättävät tasaisen ja 

piirteettömän pinnan luuhun. Jänteellä tai kalvojänteellä kiinnittyvät lihakset 

aiheuttavat selviä merkkejä, kuten nystyröitä, harjanteita, kuoppia ja painaumia. 

Jos kiinnittymiskohdassa on vähän rustoa, jäljet ovat rosoisia, jos taas rustoa on 

runsaasti, jälki on tasainen, mutta erottuu selvästi artikulaatiopinnan tapaisena 

alueena muusta luun pinnasta.
5
 

 Kiinnittymiskohtien muutosten käyttö tutkimuksessa perustuu sille 

olettamukselle, että luustoon jää tietynlainen ja tietyn asteinen jälki riippuen 

lihakseen kohdistuvan rasituksen kestosta, voimakkuudesta ja toistuvuudesta. 

Lihasten käyttö aiheuttaa luulle rasitusta, joka stimuloi luun verenkiertoa, minkä 

seurauksena osteonien, eli luusolujen, tuotanto kiihtyy ja luu kasvaa jättäen 

merkkejä lihasten käytöstä.
6
 Lisääntynyt aktiviteetti myös lisää kehon 

kasvuhormonitasoja, mikä voi näkyä luuston lisääntyvänä kasvuna.
7
 Muutosten 

syntyyn vaikuttavat aktiviteettien lisäksi muutkin tekijät, kuten ikä, sukupuoli, 

patologiat ja yksilöllinen variaatio.
8
  

Kallon kiinnittymiskohtien muutoksia on tutkittu vähemmän kuin 

muiden luiden, sillä kalloa pidetään vähemmän plastisena kuin postkraniaalista 

luurankoa, mikä tarkoittaa, että kallo ei muokkaannu yhtä helposti rasituksen takia 

kuin muu luuranko. Samalla Elizabeth Weiss’n mukaan ikä ei näytä vaikuttavan 

yhtä suuresti kallon kiinnittymiskohtien muutoksiin kuin muiden luiden. Syyksi 

Weiss esittää muutoksien mahdollisesti erilaista etiologiaa, jota ei kuitenkaan sen 

tarkemmin määrittele.
9
 Myös Galtés ryhmineen huomasi, että ikä vaikuttaa 

lähinnä yhdellä jänteellä kiinnittyvien lihasten kiinnittymiskohtiin, jollaisia 

                                                           
4
 Benjamin et al. 2002. 

5
 Benjamin et al. 1986.  

6
 Hawkey & Merbs 1995; Weiss 2003. 

7
 Spencer & Ungar 2000. 

8
 Mm. Mariotti et al. 2004; Chen et al. 2007; Jurmain & Roberts 2008.  

9
 Weiss 2010. 
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kallossa ei ole.
10

 Lisäksi on esitetty, että kallon ja kasvojen muotoon eivät vaikuta 

niinkään paljon geenit vaan funktionaalinen matriisi, eli kallon eri osille 

tarkoitetut tehtävät, joiden mukaan kallo muotoutuu. Tehtäviin kuuluu elinten, 

kuten silmien ja aivojen suojaus, sekä eri kudosten, kuten lihasten, hermojen ja 

verisuonten tukeminen, jotta muun muassa purenta ja näkökyky mahdollistuvat.
11

  

Myös pään asennon on todettu vaikuttavan kallon morfologiaan.  Jan 

Huggare osoitti väitöskirjassaan, että kylmemmässä ilmassa ihmisen pään asento 

on pystympi.
12

 Markku Niskanen puolestaan huomasi väitöskirjassaan, että 

kallonpohjan taivutus korreloi negatiivisesti leveyspiirien kanssa, eli kallonpohjan 

taivutus
13

 vähenee etelästä pohjoiseen siirryttäessä, ja pään asento on siten 

pystympi pohjoisessa asuvilla kuin etelässä. Lisäksi Niskanen tutki ilmaston ja 

kallonmuodon korrelaatiota ja totesi, että kylmemmässä ilmastossa elävillä 

ihmisillä on muun muassa leveämmät kasvot ja kallonpohjat, lyhyemmät kasvojen 

korkeudet, lukuun ottamatta poskia, sekä yleisesti jykevämpi puremakaluston 

anatomia, kuin lämpimämmän ilmaston ihmisillä. Syyt tähän voivat löytyä pään 

pystymmästä asennosta sekä myöhemmästä siirtymisestä keräilystä viljelyyn. 

Keräilijöiden liharuokavalio tuottaa enemmän työtä puremakalustolle kuin 

kypsennetty vilja, ja keräilijät myös usein käyttävät hampaitaan työkaluina 

pehmentäessään eläinten nahkoja. Myös maanviljelykulttuureissa on voitu käyttää 

hampaita työkaluina.
14

  

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että ruokavalio ja siihen 

tarvittavan purennan määrä ja voima vaikuttavat kasvonpiirteisiin ja 

mittasuhteisiin. D.M. Daviesin mukaan ihmisten kasvot ovat yleisesti kaventuneet 

siirryttäessä moderniin, hienojakoisempaan ruokaan, koska ruoka teettää 

vähemmän työtä leualle ja siten purentaan liittyvät lihakset ovat vähemmän 

kehittyneitä.
15

 Daniel E. Lieberman ja työryhmä ovat niin ikään todenneet, että 

kovempi ruokavalio on yhteydessä luunpituuden muutoksiin kasvoissa ja 

leuassa.
16

 Myös Pertti Pirttiniemi ja Huggare huomasivat ympäristötekijöiden 

                                                           
10

 Galtés et al. 2006. 
11

 Moss 1973 & 1997 Sardi et al. 2006 mukaan. 
12

 Huggare 1987. 
13

 Hormion-bregma korkeus/basion hormion pituus*100 
14

 Niskanen 1994:155 – 160. 
15

 Davies 1972: 40. 
16

 Lieberman et al. 2004. 
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vaikuttavan erityisesti kasvojen alaosan ja alaleuan muotoon. He tutkivat 

Hailuodon kirkon kaivausten kallojen kulmia ja vertasivat niitä nykyoululaisiin ja 

totesivat erojen johtuvan todennäköisesti muutoksissa purentavoimissa.
17

 

Niskanen huomasi väitöskirjatutkimuksessaan, että niillä yksilöillä, joiden 

puremalihasten kiinnittymiskohtien alat ovat suuremmat, ovat myös kasvojen 

alemmat keskiosat
18

 litteämmät. Kasvojen alempien keskiosien ulkonevuus ei 

riippunut ylempien keskiosien ulkonevuudesta.
19

 Ruokavalion on todettu 

vaikuttavan myös hampaiden patologioihin. Weston Price on esimerkiksi 

todennut, että modernille ruokavaliolle siirtyminen on altistanut hampaat 

kariekselle.
20

 

 Työn pääasiallinen aineisto on peräisin Iin Haminan kirkolla ja 

kirkkomaalla vuonna 2009 tehdyiltä kaivauksilta. Verrokkiaineistona on kalloja 

Hailuodon kirkolla vuosina 1985 – 1987 tehdyiltä kaivauksilta. Lisäksi käytössä 

on FM Rosa Vilkaman aineisto Iin luuaineiston hampaiden patologioista, 

antamassa lisävaloa Iin vainajien ruokavalioon ja leuan käyttöön sekä FT Sirpa 

Niinimäen magneettikuvadata (MRI) nykyoululaisten kalloista toisena 

verrokkiaineistona. Iin Haminan aineiston avulla tutkitaan kallon fenotyyppistä 

plastisuutta populaation sisällä ja nykyoululaisten MRI -aineiston avulla tutkitaan 

plastisuutta kahden ajallisesti erilaisen populaation välillä. Aineistot esitellään 

tarkemmin omassa luvussaan.  

Tutkimuskysymykset 

Tämä tutkielma käsittelee kallon fenotyyppistä plastisuutta. Tutkimuksen 

pääosassa on lihasten kiinnittymiskohtien morfologian vertaaminen kallon 

biomekaanisiin vipukulmiin sekä kallon yleiseen kokoon ja muotoon. Lisäksi 

tutkimuksessa vertaillaan kiinnittymiskohtien muutoksien ja biomekaanisten 

vipukulmien yhteyksiä hampaiden patologioihin. Tutkimuskysymyksiä 

tutkielmassa ovat seuraavat: 

1. Millainen purentastressi oli uuden ajan alun iiläisillä lihasten kiinnittymiskohtien 

ja hammaspatologioiden valossa? 

                                                           
17

 Pirttiniemi & Huggare 1989. 
18

 Poskiluun ja yläleuan välinen alue. 
19

 Niskanen 1994: 157 – 159. 
20

 Price 1939. 
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2. Onko leuan biomekaanisilla vipuvarsilla, kallon koolla ja muodolla yhteyttä 

lihasten kiinnittymiskohtien muutoksiin eli onko mahdollisuus fenotyyppiselle 

plastisuudelle populaation sisällä? 

3. Liittyvätkö erot leukojen koossa ja käytön voimakkuudessa hampaiden 

patologisuuteen, ja mihin patologioihin erot vaikuttavat? 

4. Koska purentastressi on vähentynyt keskiajalta nykyaikaan tultaessa, näkyvätkö 

erot purentastressissä uuden ajan alun iiläisten ja nykyoululaisten kallojen 

mittasuhteissa, eli onko fenotyyppistä plastisuutta ajallisesti eroavien 

populaatioiden välillä? 

5. Soveltuuko kallon lihastenkiinnittymiskohtien tarkastelu menetelmänä fyysisten 

aktiviteettien rekonstruointiin? 

 

Ensimmäisenä tutkielmassa käydään läpi tutkimustilannetta. Tässä 

kohtaa selvitetään, minkälaista tutkimusta purennasta ja puremalihaksistosta sekä 

purennan vaikutuksesta luurankoon ja lihastenkiinnittymiskohtiin on tehty. Lisäksi 

kerrotaan biomekaniikan alalla tehdystä tutkimuksesta, koska leukanivelen voima 

vipuvarsien biomekaniikan myötä voi vaikuttaa olennaisesti lihasten 

kiinnittymiskohtien morfologiaan. Mukana on myös hampaiden patologioiden ja 

ruokavalion vaikutusten tutkimuksia, sillä ne liittyvät oleellisesti tutkielman 

aiheeseen. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin aineistot ja tutkimusmenetelmät, 

jonka jälkeen päästään analyyseihin sekä niistä saatuihin tuloksiin. Viimeisenä 

seuraa tutkielman tärkein osa eli tulosten tulkinta sekä metodin tulevaisuuden 

sovellutusten arviointi.  
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1. TUTKIMUSTILANNE 

Ensimmäiseksi tarkastellaan luun remodellaation mekanismeja. Seuraavaksi 

käsittelyssä on puremalihasten toiminnalliset vipukulmat ja -varret sekä leuan 

liikkeet ja lihasten työskentely purennassa. Tämän jälkeen seuraa työn kannalta 

oleellisia lihastenkiinnittymiskohtien muutoksia käsitteleviä tutkimuksia, jonka 

jälkeen esitellään tässä työssä tarvittavat leuan biomekaniikkaa hyödyntävät 

tutkimukset. Lopuksi kerrotaan työn kannalta oleellisista tutkimuksista hampaiden 

patologioista ja ruokavalion vaikutuksista hampaisiin ja purentaan. 

1.1. Luun remodellaation mekanismit 

Christopher B. Ruff ja työryhmä käsittelivät vuoden 2006 artikkelissaan luun 

kykyä muokkaantua. Useiden tutkimusten perusteella on todettu, että luu kykenee 

muokkaantumaan mekaanisen rasituksen vaikutuksesta. Tämä huomio luo 

teoreettisen perustan tälle työlle. Yksinkertaistettuna lisääntynyt rasitus, eli 

lisääntyneet aktiviteetit, saavat luun kasvamaan ja vahvistumaan ja vähentynyt 

rasitus, eli vähentyneet aktiviteetit, saavat luun katoamaan ja heikkenemään. Tämä 

tapahtuu, jotta lihas- ja luumassan välinen tasapaino säilyisi (ks. Kuva 1). Luun 

muokkaantumisen mekanismit ja syyt ovat kuitenkin monimutkaisemmat. 

Ensinnäkin todellista mekaanisen rasituksen jakaantumista on hyvin vaikea 

mitata, joten tutkimustuloksia tulisi pitää arvioina ja käyttää suhteellisiin 

vertauksiin. Ikä on merkittävä tekijä luun muokkaantumisessa, ja 

muokkaantuminen on nopeinta kasvuiässä. Kuitenkin myös aikuisen luu 

muokkaantuu, ja vaikka muokkaantuminen on hitaampaa, on aikuisiällä pitempi 

aika muokkaantumiselle. Luun muokkaantumista tutkittaessa on geneettisten 

tekijöiden, ja edellä mainitun iän lisäksi, huomioitava myös muut vaikuttavat 

tekijät; sukupuoli, koko, ruokavalio ja hormonitoiminta.
21

 Tässä työssä sukupuoli, 

ikä ja koko tullaan ottamaan huomioon aineistoa analysoitaessa. Ruff ja työryhmä 

suosittelevat luun muokkaantumisesta puhuttaessa käytettäväksi termiä ”bone 

functional adaptation” eli luun toiminnallinen sopeutuminen.
22

 Luun kyvystä 

muokkaantua vastaamaan rasitusta on paljon todisteita niin ihmisillä kuin 

eläimillä tehdyistä tutkimuksista. Esimerkiksi luun muokkaantumisesta: 

tennispelaajan olkaluu on paksumpi hänen pelatessaan suosimassaan kädessä. 

                                                           
21

 Ruff et al 2006. 
22

 Ruff et al. 2006. 
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Esimerkkinä lihastenkiinnityskohtien aktiviteettisidonnaisuudesta: jos taas rotalta 

poistetaan ulompi puremalihas, katoaa sen kiinnityskohta leukaluusta.
23

 

Kuva 1. Luun remodellaatio. (Kuvan muokannut alkuperäisestä FT Sirpa Niinimäki) 

Ruff tutki luun muokkaantumista mekaanisen rasituksen vaikutuksesta 

aiemminkin tarkkailemalla useita tutkimustuloksia. Hän totesi luurangon 

kykenevän sopeutumaan sekä positiivisesti että negatiivisesti mekaaniseen 

rasitukseen. Luun vahvuuksia ja luuston epäsymmetrioita selvittävien tutkimusten 

perusteella voidaan sanoa, että kehon muoto ja käyttö aiheuttavat mekaanista 

rasitusta luustolle aiheuttaen sen muokkaantumisen. Yleisesti nykyihmisen luusto 

on heikompi varhaisiin ihmislajeihin verrattuna, mutta mekaanisesti rasittamalla 

luu voi vahvistua vähintään samalle tasolle kuin varhaisilla ihmisillä.
24

  

Jens Hirschberg tutki väitöskirjassaan tietokonemallinnuksien avulla, 

minkälaista rasitusta lihasten kiinnittymiskohtiin muodostuu kiinnittyvän jänteen 

ja nivelen reaktioiden vuoksi. Kun jänne kiinnittyy luuhun, siihen kohdistuu 

rasitusta kahdesta päälähteestä: veto jänteestä ja pitkittäinen puristus nivelen 

reaktioista. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten stressi muokkaa luun muotoa 

                                                           
23

 Pratt 1948; Jones et al.1977; Kannus et al. 1995. 
24

 Ruff  2005. 
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kiinnittymiskohdassa, kun jänteen vetokulma muuttuu lihaksen supistuessa. 

Hirschbergin teorian mukaan: kun lihassupistus aiheuttaa jänteen vetokulmaan 

pienen muutoksen, se aiheuttaa luuhun kuopan (stress lesion) syntyvän 

jännitestressin vuoksi. Jos taas supistus aiheuttaa vetokulmaan suuren muutoksen, 

syntyy nystyrä (robusticity eli karkeus) puristusvoimien takia. 

Tietokonemallinnukset osoittivat, että puristusvoimista syntyvä nystyrä ja 

jännitteestä syntyvä kuoppa vaikuttavat luuhun päinvastaisella tavalla. Nystyrä 

vähentää luuhun kohdistuvaa rasitusta, kun taas kuoppa lisää sitä. Molemmat 

vaativat tietyn arvon ylittävän stressin syntyäkseen.
25

 

Sirpa Niinimäki tutki väitöskirjassaan luun muokkaantumista fyysisten 

aktiviteettien vuoksi ja totesi, että luu voi muokkaantua paikallisesti rasituksen 

vaikutuksesta, ja siten kiinnittymiskohtien muutoksia voidaan käyttää fyysisten 

aktiviteettien rekonstruoinnissa. Tutkimuksessa käytettiin yläraajan luita, joiden 

kiinnittymiskohtien muutoksia, luun poikkileikkauksen geometriaa ja 

kortikaalisen luun paksuuksia verrattiin toisiinsa. Kiinnittymiskohtien muutokset 

ja luun muodon muutokset vääntöstressiä vastaan korreloivat keskenään, ja 

muutokset aiheutuvat todennäköisesti vasteena samaan toiminnalliseen stressiin. 

Luun paksuuntuminen puolestaan ei korreloi kiinnittymiskohtien muutosten 

kanssa, koska se vastaa erityyppiseen rasitukseen. Luu muotoutuu paikallisen 

luumassan lisäyksellä siihen suuntaan, mistä pääasiallinen stressi tulee. 

Luumassan lisääntyessä pinnalla se vähenee luun sisällä, minkä vuoksi luun ei 

tarvitse paksuuntua kiinnittymiskohdan kohdalla, vaan se voi muuttaa muotoaan 

lihaksen vedon suuntaan. Kiinnittymiskohtien muutosten etiologia vaikuttaisi 

liittyvän siis toimintaan, jossa muutokset voivat auttaa luun muodon 

muokkaantumista lihaksen vedon suuntaan. Kiinnittymiskohtien muutosten 

käytössä aktiviteettien rekonstruoinnissa tulee Niinimäenkin mukaan ottaa 

huomioon muut eri vaikuttavat tekijät; ikä, sukupuoli, hormonit, koko, ylipaino ja 

patologiat. Merkittävin vääristymien aiheuttaja oli Niinimäen tutkimuksissa ikä.  

26
 

                                                           
25

 Hirschberg 2005 (passim). 
26

 Niinimäki 2012 (passim). 
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1.2. Biomekaaniset vipuvarret 

Biomekaniikka tarkoittaa biologisten järjestelmien tutkimista mekaanisten 

menetelmien avulla. Ihmiskehossa biomekaniikan avulla tutkitaan luiden ja 

lihasten yhteistoimintaa. Biomekaniikan peruskäsitteitä ovat tukipiste, vipuvarsi, 

voima ja nopeus. Nykyään erotetaan toisistaan kolme erityyppistä vipuvartta; 

ensimmäisen toisen ja kolmannen luokan vipuvarret. Ensimmäisen luokan 

vipuvarressa taakka ja voimanlähde ovat eripuolilla tukipistettä. Toisen luokan 

vipuvarressa taakka ja voimanlähde ovat samalla puolella tukipistettä, siten että 

taakka on lähempänä pistettä kuin voimanlähde. Kolmannessa luokassa taakka ja 

voimanlähde ovat niin ikään samalla puolen tukipistettä, mutta voimanlähde on 

nyt lähempänä pistettä kuin taakka.
27

 Tässä työssä oleellisin on leukanivelen 

kolmannen luokan vipuvarsi, jossa leukanivel on tukipiste, leukaperän korkeus on 

voimanlähde ja leukaluun pituus/ulkonevuus on taakka. (ks. Kuva 2) 

Kuva 2. Leuan kolmannen luokan vipuvarsi. (Kuva: Johanna Määttä) 

                                                           
27

 Karduna 2003. 
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1.3. Leuan liikkeet ja lihasten työskentely purennassa 

Syömisen aikana purenta voi tapahtua joko molemmin puolin suuta tai vain 

toisella puolella, jolloin toinen puoli toimii tasapainottavana. Laurence Mioche 

ryhmineen tutki purentaa selvittääkseen, kuinka paljon ihminen käyttää molempia 

tai vain toista puolta purressaan ruokaa. He totesivat puolten käytön muuntelevan 

eri purennan vaiheissa, mutta useimmin käytössä oli vain toinen puoli suuta. 

Puolten käyttö riippui myös ruoan koostumuksesta ja erityisesti kovaa purentaa 

vaativa lihan syönti tapahtui useimmiten vain toista puolta käyttäen.
28

 

Varela tutkijaryhmineen käytti kahta metodia määrittääkseen, onko 

ihmisillä purennassa preferenssi käyttää oikeaa vai vasenta puolta. He 

määrittelivät suosituksi puoleksi sen, jossa tapahtui eniten purentaa eri purennan 

vaiheiden aikana, kun taas toiset tutkijat
29

 ovat muun muassa pitäneet sitä puolta 

suosittuna, joka on käytössä ensin.  Molempien metodien perusteella todettiin 

oikean puolen olevan hieman suositumpi kuin vasemman.
30

 

Yksipuoleisessa purennassa työskentelevän puolen leukanivelessä 

tapahtuu melko vähän liikettä. Työskentelevän puolen leukaluun pää pysyy siis 

melkein paikallaan kiertyen pystyakselilla. Tasapainottavalla puolella tapahtuu 

enemmän liikettä. Myös tasapainottavalla puolella tapahtuu kiertoa pystyakselilla, 

mutta lisäksi leukaluun pää liikkuu alaspäin ja mediaalisesti (kohti kehon 

keskiosaa). Tasapainottavan puolen liike nivelessä on samanlaista, kuin mitä 

tapahtuu molemmilla puolilla leukaa silloin kun purenta on molemminpuolista. 

Liikkeiden vuoksi siis tasapainottavan puolen niveleen kohdistuu enemmän 

voimia kuin työskentelevän puolen.
31

 

 Purenta tapahtuu syklissä, jossa on Hiiemaen mukaan kolme 

vaihetta: nopea sulkemisisku (closing stroke), sitä seuraava voimaisku (power 

stroke), ja lopuksi avausveto (opening stroke).
 32

 Sykli on purennassa jatkuvaa 

liikettä. Sekä ohimolihas että ulompi puremalihas työskentelevät purentasyklin 

kahdessa ensimmäisessä vaiheessa, eli sulkemisiskussa ja voimaiskussa. Kovinta 

työtä molemmat lihakset tekevät voimaiskun aikana, jolloin ruoka murskataan. 

                                                           
28

 Mioche et al. 2002. 
29

 Esim. Delport et al. 1983; Hoogmartens & Caubergh 1987.  
30

 Varela et al. 2003. 
31

 Aiello & Dean 1990: 95 – 96. 
32

 Hiiemae 1978,  Aiellon & Deanin 1990 mukaan: 96. 
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Avaamisen aikana työskentelevät muut purennan lihakset, joita ei tähän työhön 

otettu mukaan, koska ne kiinnittyvät kallon sisäpuolelle periosteumin kautta 

jättämättä selviä, pisteytettäviä jälkiä kiinnittymiskohtaansa. Tutkimusten mukaan 

ohimolihas työskentelee purennassa yhtä paljon työtä tekevällä kuin 

tasapainottavalla puolellakin, kun taas ulompi puremalihas työskentelee enemmän 

työskentelevällä puolella.
33

 

Lihasten aktiivisuus purennassa on myös riippuvainen ruoan 

koostumuksesta. Mioche ryhmineen totesi ruoan koostumuksen vaikuttavan 

enemmän ohimolihakseen kuin ulompaan puremalihakseen. Ulompi puremalihas 

kuitenkin oli aktiivisin kovaa purentaa vaativaa ruokaa syödessä.
34

 Ulomman 

puremalihaksen aktiivisuus kovassa purennassa voi johtua siitä, että se on 

rakenteellisesti voimakkaampi lihas kuin ohimolihas. Ohimolihaksen lihasvatsa on 

selvästi litteämpi kuin ulomman puremalihaksen ja se käyttää pitempää vipuvartta. 

Ohimolihaksen heikkouden voi huomata, kun ohimot kipeytyvät leukaperiä 

helpommin kovassa purennassa. Miochen ja ryhmän mukaan aktiivinen puoli 

tekee muulloin enemmän työtä kuin tasapainottava puoli, mutta kovassa 

purennassa nimenomaan tasapainottavan puolen aktiivisuus lisääntyy. Ja vaikka 

ulompi puremalihas sai enemmän rasitusta kovassa purennassa kuin ohimolihas, 

niin ohimolihaksen tasapainottava puoli teki enemmän työtä kuin ulomman 

puremalihaksen tasapainottava puoli.
35

 

1.4. Tutkimuksia lihastenkiinnittymiskohtien muutoksista kallossa 

Susan Steen ja Robert Lane tutkivat lihasten kiinnittymiskohtien muutoksia 

Hawkeyn ja Merbsin menetelmää käyttäen kahdelta inuiittipopulaatiolta, Golovin 

Baylta ja Nunivak Islandilta. Kiinnittymiskohtien muutoksia havainnoitiin sekä 

ylä- että alaraajasta ja lisäksi kallosta. Tulokset kertoivat erilaisista 

toimeentulostrategioista ja päivittäisistä tehtävistä eri populaatioiden välillä. Erot 

Golovin Bayn ja Nunivak Islandin naisten puremalihasten kiinnittymiskohdissa 

selittynevät etnografisiin todisteisiin sopivasta erosta hampaiden käytössä 

työkaluina. Nunivakin naiset eivät käyttäneet hampaitaan nahankäsittelyssä 

säännöllisesti, niin kuin muiden eskimonaisten tiedetään tehneen.
36

  

                                                           
33

 Aiello & Dean 1990: 96 – 100. 
34

 Mioche et al. 1999. 
35

 Mioche et al. 1999. 
36

 Steen & Lane 1998. 
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 Weiss on tutkinut kallon lihastenkiinnittymiskohtien muutosten 

soveltuvuutta aktiviteettien rekonstruointiin. Weiss tutki kallon takaosan 

muutoksia ja niiden käyttöä aktiviteettien rekonstruktioissa mahdollisien 

haittaavien tekijöiden kautta. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin kallon 

lihastenkiinnittymiskohtia olkaluun lihastenkiinnittymiskohtiin, jotta selviäisi 

ovatko voimakasrakenteiset yksilöt kauttaaltaan voimakasrakenteisia lihaksien 

yhteistoiminnan vuoksi. Weiss käytti pisteytyksien summia analyyseissaan, ja 

tulokset olivat samansuuntaisia kuin Weiss’n aiemmissa tutkimuksissa, eli 

lihasten käyttö vaikutti lihastenkiinnittymiskohtiin, ja pisteytysten summien 

käyttäminen oli erotteluvoimasempi tapa analyyseissä kuin yksittäiset 

pisteytykset. Koko näytti osaltaan vaikuttavan kallon lihasten kiinnittymiskohtiin, 

minkä tiedetään olevan totta myös postkraniaalisen luurangon tapauksessa
37

. 

Lihasten yhteistoiminnastakin löytyi viitteitä. Myös sukupuolten väliset erot 

ilmenivät kiinnittymiskohdista kallossa ja kertonevat aktiviteettien eroista. Ikä 

puolestaan ei näyttänyt vaikuttavan kallon lihasten kiinnittymiskohtiin, toisin kuin 

useimmissa muiden luiden tutkimuksissa.
38

 

1.5. Tutkimuksia leukojen toiminnasta biomekaniikkaa hyödyntäen 

Mark Westneat tutki kalojen leuan toimintaa biomekaanisen mallinnuksen avulla. 

Tutkimus keskittyi kahden tärkeimmän leukaluun sulkevan lihaksen toimintaan. 

Tietokonemallinnuksien avulla selvisi, että niiden avulla on mahdollista tutkia 

erilaisia leuan mekanismeja. Westneat kuitenkin huomasi, että morfologisista 

mittauksista vipuvarsien suhteiden perusteella arvioidut mekaaniset hyödyt 

voiman siirrossa leukaluusta ovat suurempia kuin tietokonemallinnuksen avulla 

todetut. Vastaavasti arviot vähättelivät leukaluun mekanismin kykyä nopeuden 

siirtoon.
39

 Tutkimus osoitti siis, että biomekaanista tutkimusta voi tehdä myös 

suoraan luun mitoista ilman tietokonemallinnuksia. 

 Daniel E. Lieberman tutki tutkijaryhmänsä kanssa tamaanien
40

 

leukaluun toimintaa. Tamaanit valittiin tutkimuskohteiksi, sillä niiden kasvot ovat 

litteämmät, kuten ihmisillä, ja usein leukaluun toimintaa on tutkittu vain eläimillä, 

joiden kasvot ovat ulkonevammat. On pidettävä mielessä, että tamaaneilla tehtyä 

                                                           
37

 Esim. Weiss 2003, 2004, 2007; Niinimäki 2012. 
38

 Weiss 2010. 
39

 Westneat 2003. 
40

 Tamaanit ovat ulkoisesti jyrsijöitä muistuttavia, suunnilleen jäniksen kokoisia nisäkkäitä. 
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tutkimusta ei voida verrata suoraan ihmiskasvoihin. Eläimet jaettiin kahteen 

ryhmään, joista toiselle syötettiin kuivattua kovaa ruokaa ja toisille samaa, mutta 

pehmeäksi kypsennettyä ruokaa. Tutkimuksessa pehmeää ruokaa ei kypsytetty 

lähes nesteeksi, kuten monissa muissa tutkimuksissa, joten tulokset ovat 

paremmin verrannollisia siihen ruokavalion muutokseen, joka tapahtui kun 

ihminen alkoi kypsentää ruokansa. Ruokavalion vaikutusta ihmiskasvoihin on 

tutkittu vähän, mutta on todettu, että nuorilla aikuisilla, joiden lihasten halkaisijat 

ovat suuret ja/tai jotka tuottavat suuren purentavoiman, on suuremmat ja 

vähemmän vaihtelevan kokoiset kasvojen mitat.  Tutkimuksen tulokset osoittivat, 

että kovempi ruokavalio aiheuttaa suurempia mittasuhteita kasvoissa ja leuassa. 

Kasvun lisääntyminen oli suurinta niissä kohdissa, joihin kohdistui eniten 

rasitusta.
41

 Tulokset sopivat yhteen myös aiempiin tutkimuksiin ihmisten 

kasvoista ja leuasta.
42

 Näin ollen tutkimus totesi, että ihmisten kasvot ovat 

pienentyneet pehmeämmän ruokavalion vaikutuksesta, vaikka ruumiin koko 

muuten onkin kasvanut ruoanvalmistukseen liittyvän teknologian kehityksen 

ansiosta.
43

 

 Liu ja Herring tutkivat leukaluun rasitusta purennassa minipossujen 

avulla. Tarkoitus oli selvittää, millaista rasitusta leukaluuhun kohdistuu ja mistä 

rasitus tulee. Tutkimuskohteena olivat lihakset, joita käytetään leuan avaamiseen 

ja sulkemiseen. Kokeella haluttiin myös selvittää, vastaavatko luun pinnan ja 

sisäosien rasitukset toisiaan.  Leukaluuhun ajatellaan kohdistuvan erityisesti 

puristusvoimia ulommasta puremalihaksesta (masseter) ja ohimolihaksesta 

(temporalis). Myös vääntymisestä ja kiertymisestä syntyy rasitusta leukaluuhun. 

Rasituksen on todettu olevan suurempi tasapainottavalla kuin työskentelevällä 

puolella leukaa. Tulokset osoittivat, että leukanivelen rasitus tulee enimmäkseen 

ulommasta puremalihaksesta. Yleisesti ottaen luun pinnan rasitus ja luun sisäinen 

rasitus vastasivat toisiaan. Leukanivelen epästabiilius ei muuttanut rasituksen 

laatua, mutta kasvatti sitä.
44

 

                                                           
41

 Lieberman et al. 2004. 
42

 Muita tutkimuksia: Corruccini et al.1985; Ingervall & Bitsanis 1987; Varrela 1992; Lieberman 

1998. 
43

 Lieberman et al. 2004. 
44

 Liu & Herring 2000. 
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Myös varhaisten ja nykyihmisten eroja purennassa ja leuan 

biomekaniikassa on tutkittu. Nendertalien kallon ja leuan biomekaniikkaa on 

tutkittu, koska on haluttu selvittää, löytyykö syy Neandertalien yksilölliseen 

kallon morfologiaan biomekaniikasta.  Carol F. O’Connor kumppaneineen 

tutkivat Neandertalien purennan voimakkuuksia ja tehokkuutta verrattuna 

nykyihmiseen. Oletuksena oli, että Neandertalien suuret ja voimakasrakenteiset 

kasvot ja hampaat johtuvat suurista purennasta aiheutuneista rasituksista. On 

oletettu, että Neandertalit käyttivät hampaitaan myös työkaluina. Tutkimuksessa 

käytettiin digitoituja mallinnuksia kalloista, joiden avulla laskettiin purennan 

voimakkuuksia sekä määritettiin purennan tuotannon tehokkuuksia. Vastoin 

odotuksia Neandertalien ei todettu kykenevän tuottamaan suurempia 

purentavoimia kuin nykyihmiset, vaan erot purentavoimien voimakkuudessa 

näyttivät olevan yleisesti suurempien/jykevämpien ja pienempien/sirompien 

kallojen välillä. Joissain tutkimuksissa on myös todettu, että Neandertalien kallon 

morfologia on epäedullinen voimakkaan purennan tuottamiseen, mutta 

O’Connorin ja työryhmän tulokset eivät vahvistaneet tätä. Heidän mukaansa 

voimantuotannon tehokkuus pysyy samanlaisena melko laajalla skaalalla eri 

kallon kokoja ja jykevyyksiä. Myös tässä tutkimuksessa todettiin tasapainottavan 

puolen saavan enemmän rasitusta kuin työskentelevä puoli leuasta. 

Neandertaleilla purevan ja tasapainottavan puolen erot olivat kuitenkin pienemmät 

johtuen leveämmistä leukaluista. Neandertalien uniikin kallonmuodon 

pääasiallinen syy onkin todennäköisesti muualla kuin biomekaanisissa tekijöissä.
45

 

1.6. Ruokavalio, hampaiden patologiat ja purenta 

D.M. Daviesin mukaan ruokavalio vaikuttaa merkittävästi ihmisen 

kasvonpiirteisiin. Yleisesti piirteet ovat kaventuneet moderniin, 

hienojakoisempaan ruokavalioon siirryttäessä. Tämä johtuu siitä, että moderni 

ruokavalio teettää vähemmän työtä leualle ja siten purentaan liittyvät lihakset ovat 

vähemmän kehittyneitä.
46

 

Ruokavalion vaikutuksesta kasvoihin ja hampaisiin on tehty useita 

tutkimuksia eri etnisten ryhmien keskuudessa. Esimerkiksi Weston Price julkaisi 

vuonna 1939 tekemänsä tutkimuksen, jossa inuiittilasten dieetti muutettiin 

                                                           
45

 O’Connor et al. 2005. 
46

 Davies 1972: 40. 
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länsimaiseksi. Lasten hampaissa ja kasvojenpiirteissä alkoi näkyä 

epämuodostumia vuoden sisällä. Mikäli ruokavalio muutettiin takaisin entiseen, 

pysähtyi epämuodostumien kehittyminen ja lapsen kasvonpiirteet palautuivat 

lähes normaaleiksi kahden vuoden kuluessa. Tutkimus osoitti, että ruokavalion 

vaikutukset hampaisiin ja kasvoihin tapahtuvat hyvin nopeasti. Price’n 

tutkimukset osoittivat myös, että modernille ruokavaliolle siirtyneet myös 

altistuivat kariekselle. Perinteisellä ruokavaliolla kariesta ei tavattu ollenkaan 

inuiittien hampaista.
47

 Tämä osoittaa, että ruoan karkeuden lisäksi myös sen 

ravintosisällöllä on suuri vaikutus hampaiden kuntoon. Samoin Clark S. Larsen 

totesi karieksen lisääntyneen maanviljelyn ja lisääntyneen viljan syönnin myötä 

tarkastellessaan maanviljelyyn siirtymisen biologisia vaikutuksia ihmisiin. Karies 

voi myös johtaa leukaluun tulehduksiin ja sitä kautta lopulta hampaan 

menetykseen. Hampaiden menetys voi kuitenkin johtua myös hampaiden 

voimakkaasta kulumisesta käytön vuoksi, eli voimakkaan purennan vaikutuksesta. 

Hampaiden patologioiden lisäksi Larsen huomio myös kasvojen kaventumisen 

siirryttäessä metsästyksestä ja keräilystä maanviljelyyn ja vähemmän purentaa 

vaativaan ruokavalioon.
48

  

Myös kädellisillä tehdyt tutkimukset tukevat väitettä ruokavalion ja 

kallon morfologian välisistä yhteyksistä. Daisuke Koyabu ja Hideki Endo tutkivat 

viiden eri afrikkalaisen apinalajin ruokavaliota ja kallonmuotoa. Samanlaista 

ravintoa syövillä lajeilla havaittiin olevan samanlainen kallonmuoto, ja erilaista 

ravintoa syövät lajit poikkesivat näistä. Kovia siemeniä syövillä lajeilla oli muun 

muassa leveämmät leukaperät, litteämmät kasvot ja leveämmät kasvot poskien 

kohdalta kuin pehmeitä lehtiä syövillä. Siemeniä syövillä lajeilla oli myös 

parempi mekaaninen ulomman puremalihaksen hyödyntäminen kuin lehtiä 

syövillä, eli siemeniä syövien lajien kallon morfologia pystyisi tuottamaan 

kovempia purentavoimia, leukojen vipuvarsien rakenteen avulla, joita tarvitaan 

kovien siementen syöntiin. Sen sijaan leukaluun jykevyyden ja ruokavalion 

yhteyttä tutkimus ei osoittanut.
49
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2. AINEISTOT 

2.1. Luumateriaali 

Tutkielman pääasiallinen tutkimusaineisto on peräisin Museoviraston järjestämiltä 

Iin Haminan kaivauksilta. Kesällä ja syksyllä 2009 pidetyillä kaivauksilla ja 

konekaivuun valvonnalla saatiin runsaasti luumateriaalia niin yksittäisistä 

haudoista kuin niin sanotusta luukuopasta, jossa oli useita vainajia. Yhteensä 

kaivauksissa ja konekaivuun seurannassa havaittiin ainakin 290 vainajan 

jäännöksiä. Hautausmaa on ollut tutkimusten perusteella käytössä 1400- ja 1500-

luvuilta, eli jo keskiajan lopulta lähtien. Käyttö lienee lopetettu 1620, kun kirkko 

ja hautausmaa rakennettiin uudelle, nykyisen Iin kirkon, paikalle.
50

 Iin 

materiaalista tässä tutkimuksessa on käytössä 43 kallon yläosaa (aivokoppaa) sekä 

39 irrallista alaleukaa
51

.    

Hailuodon kirkolla vuosina 1985 - 1987 järjestetyiltä kaivauksilta on 

mukana kolme kokonaista kalloa ja viisi irrallista alaleukaa. Kaivaukset 

järjestettiin osana Suomen Akatemian ja Oulun yliopiston yhteistyöprojektia 

”Hailuodon keskiaika”. Kaivaukset järjestettiin paikalla, jolla vuonna 1968 paloi 

tiettävästi vuoden 1620 tienoilla rakennettu kirkko. Hailuodon kirkon hautaukset 

tehtiin pääasiallisesti uuden ajan alkupuolella, 1600 – luvulla, mutta hautaukset 

ulottuvat ajallisesti luultavasti 1700 – luvun lopulle asti.
52

 Mukana on myös 

keskiaikaisia hautauksia.
53

 
54

 

 Luumateriaalia on tarjolla runsaasti, mutta ongelmana on löytöjen 

kunto. Tutkimuksessa tarvitaan mahdollisimman ehjiä kalloja, jotta niistä voidaan 

dokumentoida mahdollisimman paljon mittoja ja piirteitä. Suomen maaperässä luu 

kuitenkin säilyy huonosti ja ohuesta luusta muodostuvat kallot särkyvät helposti. 

Tämän vuoksi Iin materiaalistakin vain pieni osa on käytettävissä tätä tutkimusta 

varten, vaikka se on yleisesti ottaen suhteellisen hyväkuntoista Suomen 

olosuhteissa.
55

 Luulöydöistä onkin tutkimukseen otettu vain ne kallot ja leukaluut, 

jotka ovat tarpeeksi ehjiä, jotta niistä sai edes kohtuullisen määrän mittoja. 
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 Kallio-Seppä 2011. 
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 Analyysikohtainen yksilömäärä riippuu säilyneiden elementtien määrästä tutkimusta kohden. 
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 Paavola 1988. 
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 Tämän tutkimuksen materiaalissa ei luultavasti ole mukana keskiaikaisia yksilöitä (Suullinen 
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Kokonaisuudessaan luumateriaalin siis tutkielmassa muodostaa 43 kallon yläosaa 

(aivokoppaa), 44 irrallista alaleukaa sekä kolme kokonaista kalloa. 

2.2. Magneettikuvat 

Vertailukohtana Iin Haminan kalloille on nykyoululaisten kallojen 

magneettikuvista mitattu aineisto. Aineiston on mitannut työn ohjaaja FT Sirpa 

Niinimäki. Vertailu kahden aineiston välillä on mahdollista, koska 

magneettikuvista ja arkeologisesta luumateriaalista on molemmista otettu samoja 

mittoja. 

 Magneettikuvat otti Oulun yliopistollisen sairaalan radiologi Ari 

Karttunen, joka myös pyysi tutkittavilta suostumukset kuvien tutkimuskäyttöön. 

Tutkittavat olivat Oulun yliopistollisen sairaalan potilaita normaalissa kliinisessä 

tutkimuksessa. Tutkittavat olivat anonyymejä ja yhteensä tutkittavia oli 78, joista 

40 miehiä ja 38 naisia. Iältään tutkittavat olivat kuvaushetkellä 18 ja 40 vuoden 

väliltä.
56

 

2.3. Hampaiden patologiat 

Hampaiden patologioiden datan keräsi FM Rosa Vilkama. Vilkama on julkaissut 

aineiston omassa pro gradu -tutkielmassaan. Vilkaman aineisto koostuu samoista 

Iin kalloista, jotka ovat pääaineistona tässäkin tutkielmassa, joten ne antavat 

lisätietoa aineiston tärkeimmästä materiaalista.
57

  

Vilkaman aineisto käsittää hampaiden kasvuhäiriöt, karieksen, 

hammaskiven, leukaluun tulehdukset, märkäpesäkkeet sekä elinaikaiset 

hampaiden menetykset. Patologiat on listattu esiintyvyytenä yksilössä, hampaiston 

eri osissa sekä yksittäisissä hampaissa.
58

 Tässä tutkimuksessa hyödynnetään 

patologioista erityisesti karieksen ja hammaskiven esiintymistä, sillä ne kertovat 

ruokavalion laadusta. Lisäksi hyödynnetään tietoja elinaikaisista hampaiden 

menetyksistä, sillä ne kertovat mahdollisti purentastressistä. 

Tutkimuksen kannalta on oleellista tarkastella iiläisten mahdollista 

ruokavaliota. FM Rosa Vilkama on tutkinut Iin luuaineiston hampaiden 

patologioita ja verrannut tuloksiaan historiallisiin lähteisiin selvittääkseen iiläisten 
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ruokavaliota. Vähäinen karieksen määrä antaa viitteitä siitä, että nopeasti 

fermentoituvien hiilihydraattien, esimerkiksi viljatuotteiden, käyttö on ollut 

keskiajan lopun ja uuden ajan alun iiläisten keskuudessa melko vähäistä. 

Ravinnon keskeisen osan ovatkin ilmeisesti muodostaneet kuivattu liha ja kala.
59

 

Ravinto on siis ollut sitkeää ja vaatinut voimakasta purentaa. Miehillä karieksen 

määrä oli hieman vähäisempi kuin naisilla, mikä saattaa johtua siitä, että miehet 

viettivät liikkuvampaa elämää käyden metsästys- ja kalastusmatkoilla ja söivät 

siksi hieman erilaista ruokaa kuin naiset.
60

 Miesten ruokavalio on siis vaatinut 

vielä enemmän purentaa kuin naisten. Ikääntyneiltä yksilöiltä Vilkama totesi 

runsasta parodontiittia, eli leukaluun tulehdusta, sekä elinaikaista hampaanlähtöä. 

Tämä viittaisi siihen, että ikääntyvien ruokavaliossa pehmeät ja 

hiilihydraattipitoiset ruoat ovat olleet yleisempiä kuin muun väestön 

keskuudessa.
61

 Kovasta purennasta aiheutuneista hampaiden lähdöstä seuraa myös 

heikompi purenta, joka on altistanut hampaat muun muassa tulehduksille ja 

hammaskivelle. 

Pirttiniemen ja Huggaren mukaan myös hailuotolaisten ruokavalio on 

todennäköisesti aiheuttanut nykyistä kovemman purentastressin.
62

 Myös Tuomo 

Heikkinen on tutkinut hailuotolaisten hampaita ja todennut muun muassa 

karieksen vähäisen määrän ja hammaskiven paljouden perusteella hailuotolaisten 

ruokavalion olleen kovempaa ja vähemmän hiilihydraattia sisältävää kuin 

nykyihmisillä.
63
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3.  TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1. Lihastenkiinnittymiskohtien pisteytysmenetelmät 

Keskeisessä osassa tätä tutkimusta on lihasten kiinnittymiskohtien tarkastelu. 

Lihasten toiminta näkyy luustossa niiden kiinnittymiskohdissa erilaisina 

muutoksina. Erilaiset aktiviteetit rasittavat luustoa eri tavoin, joten niistä jää 

erilaisia merkkejä luustoon. Kun lihasten kiinnittymiskohtien muutoksia luustossa 

vertaillaan arkeologiseen ja etnografiseen dataan, voidaan sen perusteella päätellä, 

millaisia koko eliniän jatkuneita toimintoja yksilö on suorittanut. 

Kiinnittymiskohtien muutoksia on käytetty monien eri alojen tutkimuksissa ja 

niiden käyttö on yleistynyt myös antropologisessa tutkimuksessa.
64

 Seuraavaksi 

esitellään eri pisteytysmenetelmät ja perustellaan sen jälkeen, miksi käytettiin 

valittua metodia. 

Useat eri tutkijat ja tutkijaryhmät
65

 ovat kehitelleet menetelmiä 

kiinnittymiskohtien muutoksien havainnoimiseen. Menetelmissä on eroja 

erityisesti sen suhteen erotellaanko erilaiset lihasten kiinnittymistavat 

pisteyttäessä, ja mikä etiologia erilaisten muutosten takana on. Diane Hawkey ja 

Charles Merbs eivät erottele erityyppisiä lihaskiinnittymiä toisistaan. Heidän 

mukaansa epätasaisuus (robusticity) on luun normaalia muokkaantumista, kun 

taas luun kasvaumat (ossification) ovat selvästi traumaperäisiä. Kuoppien (stress 

lesion) etiologia on Hawkeyn ja Merbsin mukaan epäselvä, mutta ne ovat 

mahdollisesti peräisin mikrotraumoista ja esiintyvät jatkumona normaalille 

epätasaisuudelle.
66

 Tämä etiologia on kuitenkin myöhemmin kumottu.
67

 Valentina 

Mariottin ja työryhmän mukaan erilaisia lihaskiinnittymisiä ei myöskään ole syytä 

erotella toisistaan pisteytysmenetelmässä. Heidän mukaansa luun pinnan 

epätasaisuus on normaalia muutosta, kun taas osteolyyttiset (kuopat luussa) ja 

osteofyyttiset (luun kasvaumat) muutokset ovat patologisia. Mariottin ja ryhmän 

menetelmässä ensimmäinen ryhmä pisteytetään asteikolla yhdestä kolmeen, ja se 

kuvaan normaalia karkeutta kiinnittymiskohdassa. Toisessa ryhmässä ovat 

osteofyyttiset patologiat pisteytettynä asteikolla nollasta kolmeen ja kolmannessa 
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ryhmässä ovat osteolyyttiset patologiat pisteytettynä niin ikään nollasta kolmeen. 

Patologioiden aste määritetään luun kasvauman tai luun huokoisuuden koon 

mukaan.
68

 Mariottin ja työryhmän sekä Hawkeyn ja Merbsin menetelmien välillä 

ei käytännössä ole juurikaan eroa. Suurin ero lieneekin eri muutoksien 

nimityksissä ja taustalla olevien syntymekanismien nimityksissä, joilla ei itse 

lopputuloksen kannalta ole merkitystä. Erityisesti Mariotti ja kumppanit 

kritisoivat Hawkeyn ja Merbsin nimitystä ”stress lesion” osteolyyttisille 

muutoksille, sillä juuri sen kohdalla yksilön iällä näytti olevan suuri merkitys eikä 

niinkään fyysisillä aktiviteeteilla.
69

 Iän vaikutuksen muutoksiin on huomannut 

myös muun muassa Niinimäki vuoden 2011 artikkelissaan
70

 ja John E. Robb 

vuoden 1998 artikkelissaan
71

. 

Robb käytti tilastollista menetelmää lihasten kiinnittymiskohtien 

muutoksien tutkimuksessaan vuodelta 1998. Materiaalina Robbilla oli sekä ylä- 

että alaraajan luita rautakautiselta, italialaiselta Pontecagnanon hautausmaalta. 

Tutkimuksessa luista tehtiin sarja heikoimmin muutoksia ilmentävistä luista 

voimakkaimpiin ja tämän jälkeen luut jaettiin viiteen ryhmään. Analyyseissä 

suoritettiin usean muuttujan välisiä korrelaatioanalyysejä. Analyysien avulla 

yksilöt jaettiin kuuteen eri ryhmään, joita vertailtiin lopulta myös hautaesineisiin. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aktiviteettien jakautumista ryhmän sisällä 

eikä niinkään tiettyjä toimintoja. Tuloksissaan Robb totesi, että lihasten 

kiinnittymiskohtien muutosten perusteella on mahdollista selvittää 

toimintamalleja, vaikka spesifioituja toimintoja ei aina olekaan mahdollista 

selvittää.
72

 

Sébastien Villotte on kritisoinut voimakkaasti sitä, että erilaisia 

kiinnittymisiä ei kaikissa metodeissa erotella toisistaan eikä normaaleja ja 

patologisia muutoksia määritellä. Villotte pitää tärkeänä erottaa kiinnittymistavat, 

sillä ne poikkeavat toisistaan ulkoasultaan ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan.
73

 

Villotten mukaan hänen menetelmällään sekä tarkkailijan sisäinen että useamman 

tarkkailijan välinen virheprosentti on alle kymmenen. Menetelmä testattiin 
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identifioiduilla luurangoilla. Villotten menetelmässä erilaiset lihasryhmät on 

eroteltu omiksi joukoikseen ja kaikille on omat pisteytyskriteerinsä. Menetelmä 

koostuu neljästä systeemistä tai lihasryhmästä (G1 – G4), joista jokaiselle on 

kolme eri luunmuokkaantumisen tasoa. Kolme ensimmäistä systeemiä koskevat 

jänteisiä kiinnittymisiä ja neljäs suoria. Normaaleiksi jäljiksi kiinnittymiskohdissa 

Villotte kuvaa selvät, tasareunaiset merkit, muut muutokset ovat patologisia. 

Tämä tosin koskee vain jänteellisiä kiinnittymisiä, eikä niidenkään suhteen kata 

kaikkia tapauksia. Villotten mukaan suorat kiinnittymiskohdat ovat ongelmallisia, 

eikä niille voida kuvailla eroja normaalin ja patologisen välillä.
74

 

Muokkaantuminen ilmenee tyypillisesti vain lisääntyneenä epäsäännöllisyytenä.
75

 

Standardoidu menetelmä olisi Villotten mukaan tarpeen, jotta eri tutkimuksen 

tulokset olisivat vertailukelpoisia.
76

 Villotte teki menetelmästään 

toistettavuustutkimuksen yhdessä Petra Havelkován kanssa, ja sai siitä hyviä 

tuloksia. 
77

 

Myös Joan Ignasi Galtés tutkijaryhmineen katsoo epätasaisuuden 

normaaliksi, mutta osteofyytit patologisiksi. Toisin kuin Hawkey ja Merbs sekä 

Mariotti ryhmineen, Galtés ryhmineen ottavat huomioon eri lihasten 

kiinnittymistavat siinä, että heidän mukaansa suorissa kiinnittymisissä ei esiinny 

patologisia muutoksia. He dokumentoivat muutokset vähäisimmästä 

voimakkaimpaan pinnan tekstuurin, epätasaisuuden, epämuotoisuuden ja alueen 

laajuuden mukaan. Tasot 1-3 kuvasivat epätasaisuutta ja taso 4 kuvasi patologiaa, 

joko luun kasvaumaa (tyyppi A) tai kuoppaa luussa (tyyppi B). Tutkimuksessa 

havaittiin kolme luun reagointi tapaa: osteogeeniset, osteolyyttiset ja 

arkitektoniset muutokset luun pinnassa. Tutkimuksessa Galtés ryhmineen 

totesivat, että luun muutoksilla on yhteys siihen, miten lihas kiinnittyy luuhun. 

Jänteellä kiinnittyvät lihakset tuottivat enimmäkseen osteogeenisiä-osteolyyttisiä 

muutoksia ja suoraan luuhun kiinnittyvät lihakset tuottivat puolestaan pääasiassa 

arkitektonisia muutoksia. Tuloksissa selvisi, että samassa toiminnassa käytettävien 

lihasten kiinnittymiskohdat muodostivat vuorovaikutussuhdemalleja, mikä 

osoittaa, että lihasten toiminta vaikuttaa merkittävästi kiinnittymiskohtien jälkien 
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syntyyn. Tutkimus osoitti myös, että kiinnittymiskohtien muutokset ovat vaikeita 

tarkkailtavia ja niiden dokumentoinnissa olisi tarpeen jonkinlainen peruskoulutus 

metodiin.
78

 

Viimeisin metodi lihastenkiinnittymiskohtien muutoksien 

dokumentointiin on kehitetty useiden tutkijoiden yhteistyönä vuonna 2009 

Coimbrassa, Portugalissa. Tavoitteena oli käydä läpi eri metodeja, joita on 

käytetty lihastenkiinnittymiskohtien muutoksien dokumentointiin ja kehittää 

standardoitu menetelmä, joka mahdollistaisi eri tutkimusten välisen vertailun. 

Coimbra metodiksi nimetyllä menetelmällä dokumentoidaan jänteisiä lihasten 

kiinnittymiskohtien muutoksia eri muutostyyppien perusteella. Metodissa 

erotellaan kiinnittymiskohdan reuna ja pinta. Kiinnittymiskohdasta 

dokumentoidaan viisi eri piirrettä: luun muodostuminen, kuluminen, 

hienojakoinen huokoisuus, makrohuokoisuus sekä reikiintyminen eli kuoppien 

syntyminen. Coimbra menetelmä kehitettiin Mariotin ja työryhmän sekä Villotten 

menetelmien pohjalta niin, että molempien vahvuudet hyödynnettäisiin. 

Menetelmässä päätettiin keskittyä vain jänteisiin (fibrocartilaginous) 

kiinnittymiskohtiin, sillä suorista (fibrous) kiinnittymiskohdista ei ole tarpeeksi 

kliinistä tutkimustulosta.
79

 

Coimbra menetelmää testattiin kokoelmalla identifioituja miesten 

luurankoja, joilla kaikilla oli ollut fyysisesti vaativa työ. Tarkoituksena oli 

selvittää menetelmän toistettavuus sekä selvittää iän ja kätisyyden vaikutusta 

menetelmässä tarkkailtaviin piirteisiin. Metodin toistettavuuden tutkimuksessa 

laskettiin prosentteja, kuinka usein sama tutkija tai useat tutkijat pisteyttävät tietyn 

piirteen samoin. Kokonaisuudessaan yksimielisyyden määräksi saatiin 71,7 %. Eri 

kiinnittymiskohtien ja eri piirteiden pisteytyksen yksimielisyys kuitenkin vaihteli 

paljon.  Metodi todettiin hyväksi eri piirteiden erottelussa ja työkaluna ymmärtää 

eri tekijöiden vaikutuksia kiinnittymiskohtien muutoksiin. Ongelmana on 

kuitenkin toistettavuus ja menetelmää täytyy kehittää edelleen. Koska Coimbra 

menetelmäkin on vielä kesken, ei kiinnittymiskohtien muutoksien 

dokumentointiin ole saatu standardoitua menetelmää ehdotuksista huolimatta.
80
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3.1.1. Käytetty pisteytysmenetelmä 

Tässä tutkimuksessa on käytössä Hawkeyn ja Merbsin menetelmää. Menetelmä on 

selkeä ja sitä on käytetty ennenkin kallon lihasten kiinnittymiskohtien 

pisteyttämiseen, joten tulosten vertailu, esim. Weiss’n tutkimukseen, on 

mahdollista. Hawkey ja Merbs tutkivat yläraajan lihasten kiinnittymiskohtien 

muutoksia (heidän tutkimuksessaan stressimarkkereita, MSM) kahdelta 

muinaiselta inuiittiryhmältä Hudson Bayllä Kanadassa. Jokaiselta yksilöltä 

pisteytettiin yhteensä 20 lihaksen kiinnittymiskohtaa, kolme solisluun nivelsiteen 

kiinnittymiskohtaa sekä kaksi lihasten yhteistä lähtökohtaa stressimarkkerin 

tyypin ja voimakkuuden mukaan. Stressimarkkerit Hawkey ja Merbs jaottelee 

kolmeen eri ryhmään; robusticity, stress lesion ja ossification. Pisteytyksistä 

laskettiin yksilöiden keskiarvot miehille ja naisille, jotta voitaisiin laskea 

tilastollinen käännekohta. Käännekohdan arvon ylittävät lihakset olisivat eniten 

käytettyjä ja sen alle jäävät vähiten hyödynnettyjä lihaksia. Hawkeyn ja Merbsin 

tuloksista selvisi nykypäivänäkin tyypillinen oikeakätisyyden dominointi. Miesten 

ja naisten lihasten käytössä oli selvä ero, joskin tähän voi osaltaan vaikuttaa 

erilaisten aktiviteettien lisäksi myös muut tekijät, kuten ruumiin koon ero 

sukupuolten välillä.
81

 

Villotten menetelmä ja Coimbra menetelmä olisivat olleet 

potentiaalisimmat kilpailijat Hawkeyn ja Merbsin menetelmälle, koska niiden 

taustat on huolellisimmin mietittyjä. Vaikka Villotten menetelmä on tutkimuksen 

mukaan hyvin toistettavissa, on tämän tutkielman kohdalla ongelmia sen käytössä. 

Villotten menetelmä on vaikeasti ymmärrettävä ja riski virheisiin sen kautta on 

suuri. Havelkován ja Villotten tutkimuksessa menetelmän toistettavuudesta 

mainittiinkin, että kahden jälkimmäisen ryhmän kohdalla ilmennyt suurempi 

virheprosentti saattoi johtua menetelmän väärinymmärtämisestä.
82

 Lisäksi tämä 

tutkimus keskittyy nimenomaan suoriin lihaksen kiinnittymisiin, jotka olivat 

Villotten menetelmän suurin ongelmakohta. Ongelmallista on mahdollisesti myös 

se, että Villotte oli itse mukana oman menetelmänsä toistettavuuden 

tutkimuksessa, ja arviointi olisi muiden tutkijoiden osalta luotettavampi, jos 

Villotte olisi jättäytynyt kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Coimbra menetelmä 
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olisi ollut tuorein ja sen taustat parhaiten mietittyjä, mutta menetelmän kehittely ja 

testaus on vielä kesken. Lisäksi menetelmä on kehitetty nimenomaan jänteisiä 

lihastenkiinnittymiskohtia varten, joten se ei sitenkään soveltuisi kallon lihasten 

kiinnittymiskohtien pisteytyksiin.
83

 

Aineiston kallot pisteytetään siis käyttäen Hawkeyn ja Merbsin 

menetelmää. Pisteytykset tehdään sekä Iin Haminan että Hailuodon kirkon 

kalloille. Pisteytykset tehdään aivokopassa ohimolihaksen kiinnittymiskohtaan, 

kartiolisäkkeeseen sekä kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohtaan. Leukaluista 

pisteytetään ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohta. (ks Liitteet 1, 2 ja 3). 

Edellä mainitut kohdat pisteytetään kaikista kalloista, mikäli ne olivat 

säilyneet. Pisteytettäviä piirteitä on kolme: epätasaisuus (robusticity), stressi 

leesiot eli kuopat (stress lesion) ja luun kasvaumat (ossification). Kaikki piirteet 

pisteytetään asteikolla nollasta kolmeen (T1)
 84

 (ks. Liite 1). Analyyseja varten 

kaikille lihasten kiinnittymiskohdille lasketaan myös eri muutosten pisteytysten 

yhteissumma (T2) sekä kokeillaan eri arvojen antamista pisteytyksille niin, että 

alkuperäiset 0 ja 1 arvot muutetaan arvoksi 1 ja alkuperäiset 2 ja 3 arvot 

muutetaan arvoksi 2, eli koodataan onko kiinnittymiskohdassa heikosti vai selvästi 

muutoksia (T3). Vastaavasti kokeillaan myös tapaa, jossa alkuperäinen arvo 0 

muutetaan arvoksi 1 ja arvot 1,2 ja 3 muutetaan arvoksi 2, eli koodataan vain 

muutoksen esiintyminen tai sen puuttuminen (T4).
85

 

3.2. Kallon mitat 

 Lihastenkiinnittymiskohtien pisteytysten yhteydessä mitataan kalloista myös 

mittoja, jotka kertovat sekä lihasten vipuvarsien että kiinnittymiskohtien koosta ja 

kallon mittasuhteista. Yhteensä mittoja on 24, joista osa mitataan 

bilateraalisuuden vuoksi molemmilta puolilta kalloa (ks. Liitteet 4, 5 ja 6). 

Mittausvälineinä on käytössä iso työntömitta (mittaustarkkuus 1mm), pieni 

työntömitta (mittaustarkkuus 0,1mm) ja asteviivoitin. Raakamittojen lisäksi kallon 

mitoista lasketaan erilaisia indeksejä ja pinta-aloja kuvaamaan 
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lihastenkiinnittymiskohtien laajuutta sekä kallon mittasuhteita (ks. Liite 4). 

Indeksit ja alat kertovat lisää kallon ja kasvojen muodosta sekä lihasten koosta.   
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4. ANALYYSIT JA TULOKSET 

4.1. Analyysimenetelmien valinta 

Tutkielman aineistot analysoidaan käyttämällä SPSS Statistics –ohjelmaa
86

. 

Analyyseissa ei ole mukana kuoppien (stress lesion) pisteytys, koska tätä piirretä 

ei aineistosta löytynyt. Iät yksilöille määrittää työn tekijä kallon saumojen 

luutumisen, hampaiden kulumisen tai molempien perusteella. Analyysejä varten 

luodaan kaksi ikäkategoriaa, alle 40 –vuotiaat (44,9% aineistosta) ja yli 40 –

vuotiaat (55,1% aineistosta). Kategoriat luodaan, sillä osteologisilla menetelmillä 

ei voida saada tarkkaa ikäarviota. Ikäjako 40 vuodesta on paras, koska tästä 

eteenpäin luuhun alkaa vaikuttaa osteoporoottiset muutokset ja luukato.
87

 

Sukupuolet määrittää työn tekijä kallon piirteiden
88

 perusteella. Miehiä on 

aineistossa enemmän kuin naisia (miehiä 77,3% ja naisia 22,7% aineistosta). 

 Aineiston analyysi aloitettiin tutkimalla histogrammien avulla 

aineiston jakauman muoto. Aineisto havaittiin normaalisti jakautuneeksi, joten 

analyysimenetelmiksi pystyttiin valitsemaan myös parametrisia testejä, jotka 

edellyttävät normaalisti jakautunutta aineistoa. 

 Aineiston analysoinnissa on käytössä useita kahden tai useamman 

ryhmän välisten keskiarvojen vertailuun tarkoitettuja testejä. Kunkin analyysin 

kohdalla on mainittu, mikä testi milloinkin on käytössä. Kaikista testeistä saadaan 

tulokseksi p -arvo, mikä tulkitaan merkitseväksi, kun se on alle 0,05. P -arvo on 

siis todennäköisyys sille, että keskiarvojen ero selittyy pelkällä otantavirheellä. 

Testattavana on nollahypoteesi (H0), eli se todennäköisyys, että verrattavien 

ryhmien välillä ei ole eroa. Jos p -arvo on siis alle 0,05, on nollahypoteesi 

hylättävä ja hyväksytään vastahypoteesi (H1), jolloin testattavat ryhmät eroavat 

merkittävästi toisistaan.
89

 Sillä kuinka paljon alle 0,05 p -arvo on, ei ole näissä 

testeissä merkitystä, vaan arvo kertoo vain onko vertailtavien ryhmien välillä 

merkittävä ero vai ei. 
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4.2. Iän ja sukupuolen vaikutus 

Ensimmäiseksi tutkittiin iän ja sukupuolen vaikutusta aineistoon käyttämällä 

Mann-Whitney U testiä. Tämä parametriton testi täytyi valita, jotta 

analyysimenetelmä soveltuisi myös pienelle Hailuodon verrokkiaineistolle. 

Parametrittomat testit ovat vähemmän alttiita pienen aineistokoon vuoksi 

sattumasta johtuvalle vaihtelulle. 

Luotujen ikäryhmien välillä löytyi eroja 

lihastenkiinnittymiskohdissa eli yli 40 -vuotiailla oli enemmän muutoksia kallon 

lihasten kiinnittymiskohdissa. Erot löytyivät iiläisten aineistossa kuitenkin vain 

ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohdan epätasaisuudesta oikealla ja 

ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohdasta kun epätasaisuuden ja luun 

kasvun pisteytykset laskettiin yhteen (ks. Taulukko 1). Hailuotolaisten pienessä 

verrokkiryhmässä iällä ei ollut merkitystä (ks. Liite 7). 

Taulukko 1: Iän vaikutus eri kiinnityskohtien muutoksiin iiläisten aineistossa. 

Piirre Merkitsevyys, oikea Merkitsevyys, vasen 

Ohimolihas, epätasaisuus 0,555 0,951 

Ohimolihas, luun kasvu 0,240 0,187 

Kartiolisäke, epätasaisuus 0,128 0,846 

Kartiolisäke, luun kasvu 0,204 0,462 

Kallonpohja, epätasaisuus 0,510 - 

Kallonpohja, luun kasvu 0,368 - 

Ulom. Puremalihas, epätasaisuus 0,042 0,306 

Ulom. Puremalihas, luun kasvu 0,163 0,820 

Ohimolihas, epätas.+luun kasvu 0,314 0,493 

Kartiolisäke, epätas.+luun kasvu 0,068 0,972 

Kallonpohja, epätas.+luun kasvu 0,341 - 

Ulom. Puremalihas, epätas+luun kasvu 0,038 0,542 
Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) lihavoituna. Kallonpohja on unilateraalinen, joten sen p -arvot on 

merkitty oikean puolen sarakkeeseen. 

 

Lihastenkiinnittymiskohdat erosivat miesten ja naisten välillä (ks. 

Taulukko 2). Erot näkyivät siten, että miehillä oli enemmän muutoksia lihasten 

kiinnittymiskohdissa, lukuun ottamatta kartiolisäkettä, jossa naisilla oli oikealla 

puolella enemmän luun kasvua. Kallonpohjan lihastenkiinnityskohtaan 

sukupuolen vaikutus oli odotettu, sillä kohtaa käytetään myös sukupuolen 
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määrittämiseen. Hailuotolaisilla sukupuolivaikutus ei ollut testien mukaan 

merkittävä, johtuen todennäköisesti hyvin pienestä yksilömäärästä (ks. Liite 8). 

Taulukko 1: Sukupuolen vaikutus eri kiinnityskohtien muutoksiin iiläisten aineistossa.  

 

Piirre Merkitsevyys, oikea Merkitsevyys, vasen 

Ohimolihas, epätasaisuus 0,037 0,386 

Ohimolihas, luun kasvu 0,330 0,304 

Kartiolisäke, epätasaisuus 0,154 0,161 

Kartiolisäke, luun kasvu 0,125 0,535 

Kallonpohja, epätasaisuus 0,006 - 

Kallonpohja, luun kasvu 0,953 - 

Ulom. Puremalihas, epätasaisuus 0,026 0,079 

Ulom. Puremalihas, luun kasvu 0,127 0,254 

Ohimolihas, epätas.+luun kasvu 0,038 0,252 

Kartiolisäke, epätas.+luun kasvu 0,371 0,139 

Kallonpohja, epätas.+luun kasvu 0,113 - 

Ulom. Puremalihas, epätas+luun kasvu 0,020 0,070 
Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) lihavoituna. Kallonpohja on unilateraalinen, joten sen p -arvot on 

merkitty oikean puolen sarakkeeseen. 

 

4.3. Lihastenkiinnittymiskohtien ja kallon koon ja muodon vertailu 

Seuraavaksi tutkittiin lihasten kiinnittymiskohtien morfologian ja kallon mittojen 

välistä yhteyttä yksisuuntaisella varianssianalyysillä (one-way ANOVA). 

ANOVA mahdollistaa kahden tai useamman ryhmän keskiarvojen vertailun. 

Analyyseissä kallon pisteytyksiä verrattiin kallon mittoihin sekä niistä laskettuihin 

aloihin ja indekseihin. Kallon pisteytyksistä oli käytössä siis epätasaisuutta ja luun 

kasvua kuvaavat pisteytykset, niiden yhteenlaskettu pisteytys sekä epätasaisuuden 

ja luun kasvun pisteytyksiä koodattuna aiemmin mainituilla tavoilla pelkästään 

kahteen ryhmään (1 ja 2). 

 Varianssianalyysien yhteydessä tehtiin myös jatkotestit (Tukey Post 

Hoc), jotka kertovat, minkä eri pisteytystasojen välillä erot olivat suurimpia, kun 

tarkastellaan varianssianalyyseissä löytyneitä merkittäviä eroja ryhmien 

keskiarvojen välillä . Tukey Post Hoc tehdään vain niissä tapauksissa, joissa 

ANOVAn avulla löydettiin erot keskiarvojen välillä, kun verrattiin kolmea tai 

useampaa ryhmää. Keskiarvojen erojen merkitsevyys ei kuitenkaan näkynyt Post 

Hoc –testeissä, mikä kertoo siitä, että aineiston erot olivat kauttaaltaan pieniä. 
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 Lihastenkiinnittymiskohtien morfologian ja kallon koon ja muodon 

välisen suhteen tutkimuksessa suurimman erotteluvoiman antoivat T4 

pisteytykset, eli kun lihaksenkiinnittymiskohdan muutokset jaettiin ryhmiin ei 

muutoksia (0) tai muutoksia (1-3). Ohimolihaksen kiinnittymiskohtaa verrattaessa 

kallon mittoihin, aloihin ja indekseihin saatiin seuraavia tuloksia: pääasiassa 

merkittävät yhteydet kallon koon ja muodon sekä lihaksien kiinnittymiskohtien 

välillä olivat oikealla puolella. Ohimolihaksen pisteytykset olivat yhteyksissä 

kallon ja kasvojen yläosan mittasuhteista kertoviin mittoihin sekä ohimolihaksen 

ja kartiolisäkkeen koosta kertoviin mittoihin. Vasemmalla puolella yhteyksiä 

löytyi vähän. Pelkkään luun kasvuun vertaaminen ei tuottanut tuloksia 

kummallakaan kallon puoliskolla. (ks. Taulukko 3) Yhteys lihasten 

kiinnittymiskohtien pisteytyksen ja kallonmittojen välillä löytyi muillakin 

menetelmillä kuin ei muutoksia - muutoksia. Nämä on esitetty taulukossa 3 

yläindekseillä. 
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Taulukko 3: Varianssianalyysissa saadut p -arvot eri mittojen, alojen ja indeksien sekä 

ohimolihaksen epätasaisuuden esiintymisen välillä. 

Mitta Ohimolihas, epätas. O T4 Ohimolihas, epätas. V T4 

kallo, pit. 0,057 0,357 

kallo, kork. 0,031 0,154 

kasvot, kork. 0,056 0,119 

nenä, kork. 0,211 0,668 

nenä, lev. 0,202 0,946 

ylääleuka, ulk. 0,250 0,478 

kasvot, ulk. 0,039 0,340 

otsa, lev. 0,008 0,047 

kitalaki, lev. 0,591 0,658 

kitalaki, pit. 0,521 0,956 

kallo, lev. 0,202 0,589 

posket, lev. 0,044 0,413 

kasvot, lev.  0,877 0,582 

leuka, koko 2 0,858 0,904 

kitalaki, muo. 0,626 0,756 

ohimol., lev. 0,064 0,486*
3
 

ohimol., kork. 0,019 0,443 

kartiol., lev. 0,015 0,699 

kartiol., kork. 0,086 0,642 

ohimol., muoto 0,492 0,921 

ohimol., ala 0,014 0,385*
3
 

kartiol., ala 0,020 0,624 
Selite: Merkittävät p –arvot (p<0,05) lihavoituna. Asteriskilla ja yläindekseillä on merkitty ne mitat, joissa 

löytyi erotteluvoimaisimmasta pisteytystavasta poikkeavia yhteyksiä (*1= luun epätas. T1, *2= luun 

epätas.+luun kasvu T2, *3= luun epätas. T3, *4=luun kasvu T1, *5= luun kasvu T3 ja *6=luun kasvu T4). 

Kartiolisäkkeen kohdalla erot olivat näkyvissä niin ikään 

verrattaessa mittoja lisäkkeen epätasaisuuteen ja käytettäessä koodausta 

epätasaisuuden esiintymisestä tai ei (ks. Taulukko 4). Oikealla puolella oli myös 

jälleen selvästi enemmän tuloksia kuin vasemmalla.  Kartiolisäkkeen 

epätasaisuuden esiintyminen oli yhteydessä kallon pituus- ja korkeusmittoihin 

sekä kasvojen yläosan mittasuhteista kertoviin mittoihin. Lisäksi se oli yhteydessä 

ohimolihaksen ja kartiolisäkkeen kokoa kuvaaviin mittoihin. Pelkkään luun 

kasvuun vertaaminen sekä vasemman puolen tulokset jäivät jälleen hyvin 

heikoiksi. Yhteys lihasten kiinnittymiskohtien pisteytyksen ja kallonmittojen 
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välillä löytyi muillakin menetelmillä kuin ei muutoksia - muutoksia. Nämä on 

esitetty taulukossa 4 yläindekseillä. 

Taulukko 4: Varianssianalyysissä saadut p -arvot eri mittojen, alojen ja indeksien sekä 

kartiolisäkkeen epätasaisuuden esiintyvyyden välillä. 

Mitta Kartiolisäke, epätas. O T4 Kartiolisäke, epätas. V T4 

kallo, pit. 0,016 0,551 

kallo, kork. 0,001 0,452 

kasvot, kork. 0,457 0,648 

nenä, kork. 0,942*
2,3,4,6

 0,48 

nenä, lev. 0,272 0,930 

ylääleuka, ulk. 0,787 0,749 

kasvot, ulk. 0,012 0,268 

otsa, lev. 0,045 0,574 

kitalaki, lev. 0,606 0,730 

kitalaki, pit. 0,681 0,674 

kallo, lev. 0,541*
4,6

 0,412 

posket, lev. 0,135 0,600 

kasvot, lev.  0,080 0,726 

leuka, koko 2 0,102 0,621 

kitalaki, muo. 0,511 0,703*
3
 

ohimol., lev. 0,019 0,226 

ohimol., kork. 0,188 0,138 

kartiol., lev. 0,002 0,004 

kartiol., kork. 0,005 0,249 

ohimol., muoto 0,401 0,917 

ohimol., ala 0,027 0,113 

kartiol., ala 0,001 0,042 
Selite: Merkittävät p –arvot (p<0,05) lihavoituna. Asteriskilla ja yläindekseillä on merkitty ne mitat, joissa 

löytyi erotteluvoimaisimmasta pisteytystavasta poikkeavia yhteyksiä (*1= luun epätas. T1, *2= luun 

epätas.+luun kasvu T2, *3= luun epätas. T3, *4=luun kasvu T1, *5= luun kasvu T3 ja *6=luun kasvu T4). 

 

Kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohdan vertailussa oli puolestaan 

melko tasaisesti tuloksia sekä epätasaisuuteen, luun kasvuun, kuin niihin 

molempiin verrattaessa, ja tuloksia oli melko tasaisesti oikealle ja vasemmalle 

puolelle (ks. Taulukko 5). Vähiten yhteyksiä oli luun kasvuun verrattaessa. 

Kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohdan epätasaisuuden esiintyminen oli 

yhteydessä ohimolihaksen ja kartiolisäkkeen kokoa kuvaaviin mittoihin. 

Kallonpohjan kiinnittymiskohta oli myös yhteydessä moniin kallon ja kasvojen 
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kokoa kuvaavin mittoihin, kun käytettiin muita pisteytystapoja.  Paras 

erotteluvoima tuloksissa kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohdan osalta olisi 

antanut vertailu epätasaisuuden ja luun kasvun yhteispisteytykseen, mutta 

taulukkoon on valittu jälleen epätasaisuuden esiintyminen, koska tällä jaottelulla 

oli yleisesti paras erotteluvoima tuloksissa varianssianalyyseissä. Yhteys lihasten 

kiinnittymiskohtien pisteytyksen ja kallonmittojen välillä löytyi siis muillakin 

menetelmillä kuin ei muutoksia – muutoksia ja nämä on esitetty taulukossa 5 

yläindekseillä. 
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Taulukko 5: Varianssianalyysissa saadut p -arvot eri mittojen, alojen ja indeksien sekä 

kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohdan epätasaisuuden esiintyvyyden välillä. 

Mitta Kallonpohja, epätasaisuus T4  

kallo, pit. 0,343 

kallo, kork. 0,078*
2,5,6

 

kasvot, kork. 0,589 

nenä, kork. 0,654*
1,3

 

nenä, lev. 0,757 

ylääleuka, ulk. 0,668 

kasvot, ulk. 0,680 

otsa, lev. 0,075 

kitalaki, lev. 0,554 

kitalaki, pit. 0,424 

kallo, lev. 0,597 

posket, lev. 0,444*
1,2,3

 

kasvot, lev.  0,530*
1,2,3,6

 

leuka, koko 2 0,354 

kitalaki, muo. 0,228*
4,5

 

ohimol., lev. V 0,750*
1,3

 

ohimol., lev. O 0,014 

ohimol., kork. V 0,053*
2,4,6

 

ohimol., kork. O 0,054*
26

 

kartiol., lev. V 0,295*
12345

 

kartiol., lev. O 0,043 

kartiol., kork. V 0,041 

kartiol., kork. O 0,001 

ohimol., muoto V 0,997 

ohimol., muoto O 0,765 

ohimol., ala V 0,030 

ohimol., ala O 0,013 

kartiol., ala V 0,121*
1,2,3,4,5

 

kartiol., ala O 0,006 
Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) lihavoituna. Asteriskilla merkitty ne mitat, joissa löytyi 

erotteluvoimasimmasta pisteytystavasta poikkeavia yhteyksiä (*1= luun epätas. T1, *2= luun epätas.+luun 

kasvu T2, *3= luun epätas. T3, *4=luun kasvu T1, *5= luun kasvu T3 ja *6=luun kasvu T4). 

Leukaluussa sijaitsevan ulomman puremalihaksen 

kiinnittymiskohdan vertailu leuan kokoon ja muotoon antoi hieman erilaisia 

tuloksia kuin kallon yläosan kiinnittymiskohdat. Ulomman puremalihaksen 

kiinnittymiskohdalla löytyi enemmän merkittäviä yhteyksiä vasemmalla puolella. 

Paras erotteluvoima tuloksissa oli vertailulla epätasaisuuden ja luun kasvun 

yhteispisteytykseen vasemmalla ja vertailulla pelkkään epätasaisuuden 
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pisteytykseen koodattuna heikkoina tai selvinä muutoksina niin ikään vasemmalla. 

Taulukossa on kuitenkin jälleen esitettynä yleisesti parhaan erotteluvoiman 

antaneen epätasaisuuden esiintyvyyden tulokset (ks. Taulukko 6). Ulomman 

puremalihaksen epätasaisuuden esiintyminen oli yhteydessä leukaluun kulmaan ja 

korkeuteen vasemmalla. Oikealla puolella ei löytynyt yhteyksiä 

kiinnittymiskohdan karkeuden esiintyvyyden vertailuun. Leukaluun osalta 

tulokset jakaantuivat eri pisteytystapojen välille ja yhteyksiä löytyi muilla tavoilla 

esimerkiksi leukaperien leveydelle ja korkeudelle molemmilla puolilla ja 

leukaluun paksuuteen ja vahvuuteen vasemmalla. Muut kuin kiinnittymiskohdan 

epätasaisuuden esiintymisellä havaitut yhteydet on esitetty yläindekseillä 

taulukossa 6. 

Taulukko 6: Varianssianalyysissä saadut p -arvot eri mittojen, alojen ja indeksien sekä ulomman 

puremalihaksen karkeuden esiintyvyyden välillä. 

Mitta 

Ulom. puremalihas, epätas. 

O T4 

Ulom. puremalihas, epätas. 

V T4 

alaleuka, kork. 0,187 0,959 

leukap.,  lev. 0,260*
6
 0,335*

3,4,6
 

leukan., lev. 0,578 0,256 

leukap., kork. 0,300*
4
 0,123*

2,3
 

leuka, kulma 0,069*
3
 0,006 

leuka, haar., kork. 0,143*
2,6

 0,038 

leuka, haar., lev. 0,945 0,621 

leuka, pak. M2 0,940 0,168*
2
 

leuka, vah. 0,720 0,568*
4,6

 

leuka, koko  1 0,082 0,312 

ulomp.pl., ala 0,483*
3
 0,128 

Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) lihavoituna. Asteriskilla merkitty ne mitat, joissa löytyi 

erotteluvoimaisimmasta pisteytystavasta poikkeavia yhteyksiä (*1= luun epätas. T1, *2= luun epätas.+luun 

kasvu T2, *3= luun epätas. T3, *4=luun kasvu T1, *5= luun kasvu T3 ja *6=luun kasvu T4). 

4.4. Hampaiden patologiat 

4.4.1. Kiinnittymiskohtien muutokset verrattuna hampaiden patologioihin 

Seuraavat analyysit tehtiin lihastenkiinnittymiskohtien pisteytysten ja hampaiden 

patologioiden välillä. Testinä käytettiin parametritonta Kruskal-Wallis H -testiä, 

joka on käytännössä sama kuin Mann-Whitney U, mutta se mahdollistaa 

useamman kuin kahden itsenäisen ryhmän vertailun eli on ANOVAn parametriton 

vastine. Analyyseissä vertailu tehtiin kiinnittymiskohtien pisteytysten ja eri 
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patologioiden esiintymisen välillä. Verrattavat patologiat olivat hampaiden 

kasvuhäiriöt, karies, hammaskivi, leukaluun tulehdus, märkäpesäkkeet ja 

elinaikaiset hampaiden menetykset. Kiinnittymiskohtien pisteytyksistä oli jälleen 

käytössä varianssianalyyseissäkin käytetyt eri tavat koodata pisteytykset (T1-T4). 

 Ohimolihaksen kiinnittymiskohdan ja hampaiden patologioiden 

vertailuissa oli hyvin vähän tuloksia. Merkittäviä yhteyksiä löytyi vain 

kiinnittymiskohdan karkeuden esiintymisen ja leukaluun tulehduksen välillä 

oikealla puolella sekä kiinnittymiskohdan luun kasvun esiintymisen ja karieksen 

välillä vasemmalla puolella (ks Taulukko 7). Koska analyyseissä käytettiin vain 

patologian esiintymistä yksilöllä, viittaavat erot siihen, että yhteydet ovat 

voimakkaampiin muutoksiin lihastenkiinnittymiskohdissa. Toisin sanoen, mitä 

enemmän muutoksia kiinnittymiskohdassa on, sitä todennäköisemmin sen yksilön 

hampaissa on patologioita. Kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohdan ja 

patologioiden välillä ei löytynyt yhteyttä. 

 Merkitsevä yhteys löytyi kartiolisäkkeen pisteytyksen eli siihen 

kiinnittyvien lihasten käytön määrän indikaattorin ja hammaspatologioiden välillä. 

Erotteluvoimaisin pisteytystapa oli T3, eli verrattuna kartiolisäkkeen 

epätasaisuuteen jaettuna heikkoon tai voimakkaaseen esiintymiseen. Merkittävät 

yhteydet löytyivät oikealla puolella leukaluun tulehdukseen, tulehduspesäkkeisiin 

ja kuolemaa edeltävään hampaiden menetykseen. Vasemmalla puolella ei löytynyt 

merkittäviä yhteyksiä (ks. Taulukko 7). Eli oikealla puolella olisi voimakkaammat 

kiinnittymiskohdat kuin vasemmalla, mikä heijastuu yhteyksinä patologioihin. 

 Ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohdan ja patologioiden 

välillä löytyi yhteyksiä useampaakin pisteytystapaa käyttäen. Erotteluvoimaisin 

lihastenkiinnittymiskohtien tarkastelutapa oli kiinnittymiskohdan epätasaisuus 

jaettuna heikkoon tai voimakkaaseen esiintymiseen. Oikealla puolella oli tällöin 

yhteys kuolemaa edeltävään hampaiden lähtöön ja vasemmalla hampaiden 

kasvuhäiriöihin ja hammaskiveen. Poikkeavana tuloksena oli kiinnittymiskohdan 

luun kasvun yhteys leukaluun tulehdukseen oikealla puolella. (ks. Taulukko 7). 

4.4.2. Kallon koko ja muoto verrattuna hampaiden patologioihin 

Seuraavaksi analysoitiin kallon mittojen, alojen ja indeksien ja hampaiden 

patologioiden välisiä yhteyksiä (ks. taulukot 8 – 10, taulukoissa erikseen 
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unilateraaliset mitat sekä oikean ja vasemman puoliset mitat). Analyysiin 

käytettiin Kruskal-Wallis H -testiä. 

 

Hampaiden kasvuhäiriö (enamel hypoplasia) oli yhteydessä leuan 

kokoa kuvaaviin mittoihin oikealla puolella sekä ohimolihaksen korkeuteen 

vasemmalla puolella. Kariekseen ja hammaskiveen yhteyksiä löytyi vähän. Karies 

oli yhteydessä vain kallon korkeuteen ja hammaskivi vain kartiolisäkkeen 

korkeuteen vasemmalla puolella.  

 

Leukaluun tulehdus oli yhteydessä jo useampaakin mittaan. 

Tulehdukselta löytyi yhteys leuan kokoa ja muotoa kuvaaviin mittoihin sekä 

ulomman puremalihaksen ja kartiolisäkkeen aloihin oikealla. Vasemmalla puolella 

yhteys oli leukaperän korkeuteen ja kartiolisäkkeen kokoa kuvaaviin mittoihin. 

Leukaluun märkäpesäkkeet olivat yhteydessä eri leuan koosta 

kertoviin mittoihin. Oikean puolen mittojen kanssa löytyi yhteys vain leukaluun 

paksuuteen. Vasemmalla puolella taas yhteyksiä oli leuan korkeusmittoihin sekä 

ulomman puremalihaksen alaan. 

Kallon koko ja muoto olivat selkeästi yhteydessä elinaikaisiin 

hampaiden menetyksiin. Hampaiden menetykset olivat yhteydessä leuan koosta ja 

muodosta kertoviin mittoihin sekä ulomman puremalihaksen alaan oikealla 

puolella. Vasemmalla yhteys oli myös leuan kokoa ja muotoa kuvaaviin mittoihin 

sekä ulomman puremalihaksen alaan. Leukaluun haarakkeen leveyteen ei 

kuitenkaan löytynyt yhteyttä vasemmalla, mutta sen sijaan yhteys oli 

kartiolisäkkeen alaan.
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Taulukko 7: Kruskal-Wallis H –testistä saadut p -arvot kiinnityskohtien pisteytysten ja hampaiden patologioiden välillä. 

 Kiinnittymiskohta Kasvuhäiriö Karies Hammaskivi 

Leukaluun 

tulehdus Märkäpesäke 

Hampaiden 

menetykset 

Ohimolihas, epätas. 

O T3 

0,581 0,343 0,520 0,568*
3
 0,343 0,975 

Ohimolihas, epätas, 

V T3 

0,277 0,104*
6
 0,448 0,426 0,265 0,595 

Kartiolisäke, epätas. 

O T3 

0,524 0,492 0,724 0,011 0,000 0,030 

Kartiolihas, epätas. 

V T3 

0,467 0,299 0,618 0,129 0,401 0,245 

Ulom. puremalihas, 

epätas. O T3 

0,202 0,064 0,099*
2
 0,595*

4,6
 0,202 0,030 

Ulom. puremalihas, 

epätas. V T3 
0,010 0,082 0,006 0,060 0,786 0,587 

Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) lihavoituna. Asteriskilla merkitty ne mitat, joissa löytyi erotteluvoimaisimmasta pisteytystavasta poikkeavia yhteyksiä (*1= luun epätas. T1, 

*2= luun epätas.+luun kasvu T2, *3= luun epätas. T4, *4=luun kasvu T1, *5= luun kasvu T3 ja *6=luun kasvu T4). 
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Taulukko 8: Kruskal-Wallis H –testin tulokset kallon mittojen ja indeksien yhteyksistä hampaiden patologioiden esiintymiseen. 
 

Mitta Kasvuhäiriö Karies Hammaskivi Leukaluun tulehdus Märkäpesäkkeet Hampaiden menetykset 

kallo, pit. 0,732 0,552 0,770 0,582 0,917 0,551 

kallo, kork. 0,201 0,042 0,116 0,074 0,957 0,767 

kasvot, kork. 0,141 0,902 0,422 0,701 0,066 0,556 

nenä, kork. 0,861 0,861 0,311 0,938 0,393 0,698 

nenä, lev. 0,197 0,232 0,115 0,458 0,170 0,222 

alaleuka, kork. 0,197 0,311 0,077 0,176 0,594 0,698 

ylääleuka, ulk. 0,015 0,543 0,633 0,446 0,026 0,222 

kasvot, ulk. 0,202 0,227 0,210 0,351 0,889 0,877 

otsa, lev. 0,256 0,344 0,250 0,504 0,885 0,457 

kitalaki, lev. 0,954 0,361 0,093 0,325 0,037 0,477 

kitalaki, pit. 0,082 0,381 0,527 0,615 0,037 0,112 

kallo, lev. 0,201 0,452 0,375 0,121 0,319 0,206 

posket, lev. 0,089 0,429 0,358 0,580 0,705 0,920 

leukap., lev. 0,064 0,197 0,164 0,189 0,287 0,301 

leukan., lev. 0,116 0,793 0,285 0,016 0,116 0,134 

kasvot, lev. 0,341 0,808 - 0,234 0,313 0,914 

leuka, koko 2 0,182 0,197 0,525 0,051 0,009 0,186 

kitalaki, muo. 0,126 0,777 0,341 0,914 0,525 0,278 

Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) on lihavoituna. 
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Taulukko 9: Kruskal-Wallis H –testin tulokset kallon mittojen, alojen ja indeksien yhteyksistä hampaiden patologioiden esiintymiseen, oikea puoli. 
 

Mitta Kasvuhäiriö Karies Hammaskivi Leukaluun tulehdus Märkäpesäkkeet Hampaiden menetykset 

leukap. kork. O 0,045 0,894 0,780 0,132 0,199 0,034 

leuka, kulma O 0,025 0,541 0,337 0,008 0,129 0,016 

leuka, haar., kork. O 0,149 0,266 0,235 0,052 0,175 0,027 

leuka, haar., lev. O 0,047 0,289 0,451 0,004 0,110 0,022 

leuka, pak. M2 O 0,866 0,113 0,943 0,274 0,042 0,765 

ohimol. lev. O 0,170 0,706 0,579 0,382 0,683 0,610 

ohimol. kork. O 0,273 0,969 0,643 0,221 0,656 0,737 

kartiol. lev. O 0,758 0,327 0,530 0,116 0,433 0,217 

kartiol. kork. O 0,823 0,567 0,534 0,207 0,140 0,247 

leuka, vah. O 0,502 0,434 0,926 0,554 0,352 0,772 

kitalaki, muo. O 0,711 0,867 0,166 0,683 1,000 0,910 

leuka, koko 1 O 0,283 0,197 0,372 0,229 - 0,308 

ulomp., pl., ala O 0,055 0,190 0,200 0,015 0,186 0,015 

ohimol., ala O 0,138 0,802 0,096 0,268 0,505 0,671 

kartiol., ala O 0,941 0,401 0,122 0,046 0,134 0,082 

Selite: Merkittävät p -arvot (p<0,05) on lihavoituna. 
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Taulukko 10: Kruskal-Wallis H –testin tulokset kallon mittojen, alojen ja indeksien yhteyksistä hampaiden patologioiden esiintymiseen, vasen puoli. 
 

Mitta Kasvuhäiriö Karies Hammaskivi Leukaluun tulehdus Märkäpesäkkeet Hampaiden menetykset 

leukap. kork. V 0,096 1,000 0,350 0,001 0,041 0,003 

leuka, kulma V 0,140 0,663 0,142 0,169 0,141 0,043 

leuka, haar., kork. V 0,255 0,862 0,245 0,054 0,015 0,001 

leuka, haar., lev. V 0,441 0,936 0,962 0,060 0,125 0,115 

leuka, pak. M2 V 0,185 0,230 0,649 0,491 0,268 0,896 

ohimol. lev. V 0,572 0,755 0,967 0,622 0,878 0,717 

ohimol. kork. V 0,030 0,755 0,770 0,962 0,081 0,117 

kartiol. lev. V 0,312 0,982 0,152 0,003 0,094 0,055 

kartiol. kork. V 0,203 1,000 0,024 0,008 0,155 0,087 

leuka, vah. V 0,371 0,502 0,963 0,472 0,947 0,409 

kitalaki, muo. V 0,162 0,120 0,934 0,360 0,055 0,141 

leuka, koko 1 V 0,165 0,276 0,353 0,865 - 0,091 

ulomp., pl., ala V 0,217 0,605 0,296 0,063 0,031 0,005 

ohimol., ala V 0,292 0,917 0,678 0,796 0,483 0,402 

kartiol., ala V 0,208 0,845 0,058 0,002 0,063 0,038 

Merkittävät p -arvot (p<0,05) on lihavoituna. 
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4.5. Iiläisten, nykyoululaisten ja hailuotolaisten vertailu 

Viimeisenä analyyseissä tehtiin vertailua pääaineiston, eli Iin Haminan kallojen, ja 

nykyoululaisten MRI -kuvista mitatun aineiston välillä. Aineistoja verrattiin 

kahden riippumattoman otoksen t -testillä. 

Lisäksi kallojen mitoista luotiin erojen havainnollistamiseksi 

hajontakuvioita ja yhteen hajontakuvioon otettiin mukaan myös hailuotolaisten 

verrokkiaineisto. Aivokopan mittojen hajontakuvioita luodessa mitat suhteutettiin 

kallon pituuteen, joka on suhteellisen riippumaton mitta fenotyyppisen 

plastisuuden osalta. Koska suurin osa aineiston leukaluista oli irrallisia, ei kallon 

pituutta voitu käyttää leukaluun mittojen suhteuttamiseen, vaan siihen valittiin 

leukaperien leveyden mitta. Leukaperien leveys ei ole yhtä riippumaton kuin 

kallon pituus, mutta se kuvaa hyvin leukaluun kokoa. 

T -testin tulosten perusteella iiläisten ja nykyoululaisten kallojen 

mitat eroavat toisistaan. Merkittäviä eroja oli kallon ja kasvojen korkeuksia 

kuvaaviin mittoihin, kasvojen ja leuan ulkonevuutta kuvaaviin mittoihin, otsan ja 

nenän leveyteen sekä alaleuan korkeutta kuvaavaan mittaan. (ks. Taulukko 11). 
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Taulukko 11: Iiläisten ja nykyoululaisten kallon mittojen erot. 

Mitta p -arvo Keskiarvo Ii Keskihajonta Ii Keskiarvo MRI Keskihajonta MRI 

kallo, kork. 0,000 131,30 6,043 139,830 6,493 

kasvot, kork. 0,017 63,29 6,121 67,670 6,352 

nenä, kork. 0,469 49,73 4,073 49,080 4,491 

nenä, lev. 0,007 25,86 1,652 24,560 1,969 

alaleuka, kork. 0,000 26,96 3,198 33,560 3,516 

ylääleuka, ulk. 0,000 93,06 6,514 100,710 5,964 

kasvot, ulk. 0,001 98,03 5,172 102,970 7,991 

otsa, lev. 0,000 94,34 5,141 99,240 4,967 

kitalaki, lev. 0,339 59,65 4,015 61,220 5,525 

kitalaki, pit. 0,456 52,38 3,827 51,730 4,522 

kallo, lev. 0,643 139,37 4,386 140,230 6,086 

posket, lev. 0,093 128,45 6,509 125,910 4,779 

leukap., lev. 0,074 97,89 9,351 93,770 6,072 

leukan., lev. 0,126 112,60 7,245 117,520 8,540 

leuka, haar., lev. O 0,114 34,28 3,803 32,640 3,830 

leuka, haar. lev. V 0,976 33,03 3,507 33,060 3,724 

leuka, pak. M2 O 0,575 15,81 2,197 16,240 1,880 

leuka, pak. M2 V 0,897 16,12 2,041 16,230 3,137 
Selite: Mitoista, joissa oli merkittävät erot, p -arvot lihavoituna ja keskiarvoista lihavoituna sen populaation mitta, jolla oli isompi keskiarvo. Mitat millimetreinä. 
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T -testin tuloksista selviää, missä mitoissa iiläisten ja 

nykyoululaisten välillä oli merkittävät erot, mutta hajontakuviot kertovat erot 

suhteutettuna kallon kokoon. Monet mitat, joissa oli t -testissä merkittävä ero, 

olivat kallon pituuteen tai leukaluun leveyteen suhteutettuna kuitenkin samanlaisia 

(ks. Kuvat 3 ja 4). Tällaisia mittoja olivat kallon korkeus, kasvojen keskiosan 

korkeus, leuan korkeus sekä kasvojen ja yläleuan ulkonevuus. Hajontakuviot 

antoivat kuitenkin selviä eroja sellaisissa mitoissa, joissa ei t -testin mukaan ollut 

merkittävää eroa. Parhaiten tämä tuli esille poskien leveyttä kuvaavan mitan 

kohdalla (ks. Kuva 5). Muita tällaisia olivat kitalaen leveys, leukaluun leveys 

nivelen kohdalla, leukaluun haarakkeen leveydet molemmilla puolilla ja leukaluun 

paksuus vasemmalla puolella.  

Useimmat nykyoululaisten kallon ja kasvojen mitat ovat siis 

isommat kuin uuden ajan alun iiläisillä. Iiläisillä oli kuitenkin keskimäärin sekä 

korkeammat että leveämmät nenät, leveämmät posket ja pitempi kitalaki. Myös 

leukaperät ja leukaluun haarakkeet olivat iiläisillä nykyoululaisia leveämmät. (ks. 

Taulukko 11.) 

 
Kuva 3. Kallon korkeus suhteutettuna kallon pituuteen. 
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Kuva 4. Kasvojen keskiosan ulkonevuus suhteutettuna kallon pituuteen; iiläiset ja nykyoululaiset. 

 
Kuva 5. Poskien leveys suhteutettuna kallon pituuteen; iiläiset ja nykyoululaiset. 
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Viimeisenä luotiin vielä hajontakuvio, josta nähdään, miten 

Hailuodon verrokkiaineisto vertautuu sekä iiläisiin että nykyoululaisiin poskien 

leveyden osalta, suhteutettuna jälleen kallon pituuteen (ks. Kuva 6). Poskien 

leveys valittiin, koska siinä oli selkeä ero iiläisten ja nykyoululaisten välillä, ja 

koska kasvojen leveys on liitetty aiemmassa tutkimuksessa purentaan. Hailuodon 

pienestä aineistosta vain kahdelta yksilöltä oli poskien leveyden mitta ja aineisto 

kokonaisuudessaankin on niin pieni, ettei se kerro tilastollisia eroja. 

Hajontakuviossa hailuotolaiset sijoittuvat selvästi iiläisten ryhmän puolelle, 

erilleen nykyoululaisista. Muissakaan mitoissa ei ollut eroja iiläisten ja 

hailuotolaisten välillä, kun ne suhteutettiin kallon kokoon, vaan hailuotolaisten 

mitat ryhmittyivät iiläisten kanssa. 

 

 
Kuva 6: Poskien leveys suhteutettuna kallon pituuteen; iiläiset, nykyoululaiset ja hailuotolaiset.  
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5. TULOSTEN TULKINTA 

5.1. Tärkeimmät tulokset 

Analyyseissä selvisi aiemman tutkimuksen tapaan, että ikä ei vaikuta kallon 

lihastenkiinnittymiskohtiin.
90

 Sukupuoli kuitenkin vaikutti selvästi 

lihastenkiinnittymiskohtiin, erityisesti kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohtaan. 

Ainoastaan kartiolisäkkeessä näkyvät kiinnittymiskohdan muutokset eivät 

eronneet sukupuolten välillä. 

 Varianssianalyysit osoittivat puolestaan kaikkien tutkittujen 

lihastenkiinnittymiskohtien muokkaantuvan purennan vaikutuksesta. Erityisesti 

leukaluuhun kiinnittyvän ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohdan muutokset 

olivat selvästi yhteydessä leuan kokoon ja muotoon sekä 

lihastenkiinnittymiskohdan kokoon. Kyseenalaisin kiinnittymiskohta puolestaan 

oli kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohta, johon sukupuolella on ilmeisen suuri 

vaikutus, ja joka heijastelee ilmeisesti myös kallon yleistä kokoa sekä selkä- ja 

niskalihasten toimintaa tai mahdollisesti pään asentoa. Kuitenkin kallonpohjan 

lihastenkiinnittymiskohdallakin oli yhteys myös sellaisiin mittoihin, joihin 

nimenomaan purentastressillä on todettu olevan vaikutus. Ohimolihaksen 

kiinnittymiskohta ja kartiolisäke näyttävät heijastelevan samoista toiminnoista 

johtuvia muutoksia, sillä niillä oli analyyseissä jatkuvasti yhteys toisiinsa. 

 Patologioiden osalta merkittävimmät tulokset olivat 

lihastenkiinnittymiskohtien sekä kallon koon ja muodon yhteydet elinaikaisiin 

hampaiden menetyksiin. Ruokavalion laatua kuvaavaan kariekseen ei löytynyt 

juurikaan yhteyksiä.  

 Iin Haminan vainajien ja nykyoululaisten kallojen mittoja verratessa 

selvisi, että mitoissa on eroja. Osa mitoista erosi kuitenkin vain absoluuttisesti; 

kallon kokoon suhteutettuna eroa ei enää löytynyt. Kuitenkin myös kokoon 

suhteutettuna löytyi eroja. Tärkein havainto oli, että iiläisillä oli leveämmän 

kasvot poskien kohdalta kuin nykyoululaisilla, kun leveys suhteutettiin kallon 

pituuteen. Myös leukaluun leveyksissä oli eroja kokoon suhteutettuna. 

Hailuotolaiset sijoittuivat selvästi samaan ryhmään iiläisten kanssa, kun 

tarkasteltiin poskien leveyttä suhteessa kallon pituuteen.  
                                                           
90

 Iän vaikutuksesta kallon lihastenkiinnittymiskohtiin Weiss 2010. 



50 
 

5.1.1. Ikä ja sukupuoli 

Iän vaikutukset olivat kallon lihastenkiinnittymiskohtien muutoksiin hyvin 

vähäisiä. Tulos oli odotettu, sillä E. Weiss oli jo huomannut tämän omassa 

tutkimuksessaan.
91

 Yleensä ikä on merkittävin kiinnittymiskohtiin vaikuttava 

tekijä aktiviteettien lisäksi, joten se, että ikä ei ole niin suuri vaikutin kallon 

kiinnityskohtiin kertoo, että kallon lihastenkiinnittymiskohtien muutokset ovat 

potentiaalisia tutkimuskohteita fyysisten aktiviteettien ja kiinnittymiskohtien 

muutoksien yhteyksiä tutkittaessa.
92

 Kuitenkin on muistettava, että muut tekijät, 

kuten sukupuoli, geeniperimä, hormonit, koko tai patologiat voivat olla suuressa 

roolissa kallon kiinnittymiskohtien muutoksissa. 

 Sukupuoli vaikuttikin testien mukaan tutkimuskohteena olleisiin 

kallon lihastenkiinnittymiskohtiin enemmän kuin ikä. Sukupuolierot näkyivät 

siten, että miehillä oli enemmän muutoksia lihastenkiinnittymiskohdissa, lukuun 

ottamatta kartiolisäkkeen luun kasvaumia, jonka erot eivät kuitenkaan olleet eri 

sukupuolten välillä merkittäviä. Miehillä siis oli mahdollisesti kovempi 

purentastressi johtuen hieman erilaisesta ruokavaliosta, jonka Vilkama totesi 

tutkimuksessaan.
93

 Erojen näkyminen nimenomaan oikealla puolella voisi johtua 

oikean puolen suosimisesta purennassa, muitakin syitä voi kuitenkin olla. 

Kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohtiin sukupuolen vaikutus oli odotettu, sillä 

kohtaa käytetään myös sukupuolta määritettäessä. Kallonpohjan lihasten 

kiinnittymiskohdan lisäksi sukupuoli vaikutti myös ohimolihaksen 

kiinnittymiskohtaan sekä ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohtaan. 

Kartiolisäkkeeseen muutoksiin sukupuoli taas ei tutkimuksen mukaan vaikuttanut, 

vaikka senkin koko on yleisesti sukupuolen määrityksessä käytettävä piirre.  

5.1.2. Lihasten kiinnittymiskohdat verrattuna kallon kokoon ja muotoon 

Varianssianalyysejä tehdessä ensimmäisenä huomio kiinnittyi siihen, että 

tutkituista kalloista ei löytynyt ollenkaan kuoppia, eli luun resorptiota (stress 

lesions). Kuoppien puuttuminen viittaisi kiinnittymiskohtien muutosten 

poikkeavaan etiologiaan, mutta suorien lihastenkiinnittymiskohtien osalta tämä 

etiologia on vielä epäselvä. Sen, että joihinkin suoriin lihastenkiinnittymiskohtiin 

ei näytä syntyvän ollenkaan kuoppia huomasi myös Sirpa Niinimäki 

                                                           
91

 Weiss 2010. 
92

 Iän vaikutuksesta mm. Robb 1998; Weiss 2003;  Niinimäki 2011. 
93

 Vilkama 2011b. 
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väitöskirjassaan.
94

 Kuoppien puuttuessa analyysit tehtiin pelkästään 

kiinnittymiskohdan epätasaisuutta ja luun kasvaumia sekä näiden yhdistelmää 

käyttäen. Analyysitulokset olivat kauttaaltaan hyvin heikkoja käyttettäessä luun 

kasvaumia (osteofyyttejä), mikä viittaisi siihen, että kasvaumat ovat 

traumaperäisiä eivätkä luun muokkaantumista normaalin rasituksen johdosta. 

Luun kasvaumat on aiemmin katsottu patologisiksi postkraniaalisessa 

luurangossa.
95

 Toisaalta luun epätasaisuuden ja luun kasvaumien 

yhteispisteytyksillä löytyi merkittäviä yhteyksiä, mikä viittaisi, että kallossa luun 

kasvaumat eivät välttämättä olisikaan traumaperäisiä. 

 Yhteyksiä lihastenkiinnittymiskohtien muutoksien ja kallon mittojen 

välillä löytyi analyyseissä kaikille lihastenkiinnittymiskohdille. 

Erotteluvoimaisimmat tulokset antoi kallon mittojen ja niistä laskettujen alojen ja 

indeksien vertailu kiinnittymiskohdan epätasaisuuteen jaoteltuna joko muutoksen 

esiintymiseen tai sen puuttumiseen. Weiss on huomannut vuoden 2003 

tutkimuksessa, että kiinnittymiskohtien pisteytysten yhteissumma voi olla 

luotettavampi analyysejä tehdessä kuin yksittäiset arvot, joten kiinnittymiskohdan 

muutoksen tai sen puuttumisen parempi erotteluvoima ei yllättänyt.
96

 Se, että 

muutoksen esiintyminen antoi paremmin tuloksia voi johtua kiinnittymiskohtien 

muutosten vaikeasta pisteyttämisestä. Metodin käyttäjän ollessa kokematon, on 

todennäköisempää, että muutoksen esiintyminen tai puuttuminen on havaittu 

oikein kuin, että kaikki pisteytykset olisi tehty oikein. Galtés työryhmineen 

suosittelevatkin, että ennen pisteytysten tekoa, tekijä kävisi jonkinlaisen 

peruskoulutuksen pisteytysmetodin käytöstä.
97

 Tämän tutkimuksen aineistossa oli 

myös vähän voimakkaimpia (taso 3) kiinnittymiskohdan muutoksia, joten myös 

muutosten pienet erot saattoivat vaikeuttaa analyysien luotettavuutta käytettäessä 

yksittäisiä arvoja. 

Ohimolihaksen ja kartiolisäkkeen muutoksien ja eri mittojen 

yhteydet olivat selvästi useammin oikealla kallonpuoliskolla kuin vasemmalla. 

Molemmat kiinnittymiskohdat olivat yhteydessä eri kallon koosta kertoviin 

mittoihin. Kiinnittymiskohdan muutoksiin siis vaikuttanee myös kallon koko, 
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 Niinimäki 2012: 37. 
95

 Mm. Hawkey & Merbs 1995, Mariotti et al. 2004 ja Galtés et al. 2006. 
96

 Weiss 2003. 
97

 Galtés et al. 2006. 
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mutta muutoksien syntyyn tarvitaan myös aktiviteetteja. Varela tutkijaryhmineen 

on todennut ihmisten suosivan yksipuolisessa purennassa oikeaa puolta.
98

 Iiläisten 

ruokavaliossa kuivattu kala ja liha olivat merkittävässä roolissa
99

 ja Miochen ja 

tutkijaryhmän mukaan nimenomaan kovaa purentaa vaativassa lihansyönnissä on 

useimmiten käytössä vain toinen puoli.
100

 Aiellon ja Deanin mukaan ohimolihas 

on kuitenkin yhtä aktiivinen sekä työskentelevällä että tasapainottavalla 

puolella.
101

 Toisaalta Miochen ja hänen ryhmänsä mukaan tasapainottavan puolen 

aktiivisuus lisääntyy kovassa purennassa.
102

 Nämä näkökohdat huomioiden oikean 

puolen useammat tulokset eivät välttämättä johtuisi sen puolen suosimisesta, vaan 

mahdollisesti heijastelevat yleistä ihmiskehon oikean puolen dominointia. Mikäli 

ohimolihaksen aktiivisuus on suurempi tasapainottavalla puolella kovassa 

purennassa, viittaisi tulokset taas, että iiläisillä olisi Varelan ja ryhmän 

tutkimuksesta poiketen preferenssi käyttää vasenta puolta yksipuolisessa 

purennassa.  

Sekä ohimolihaksen kiinnittymiskohdasta että kartiolisäkkeestä 

löytyi yhteyksiä myös kasvojen leveydestä ja ulkonevuudesta kertoviin mittoihin, 

joiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu muuttuvan ruokavalion, ja siten 

purennan voimakkuuksien, muutoksista johtuen.
103

 Yhteyksiä löytyi muihinkin 

mahdollisesti purentavoimista kertoviin mittoihin. Esimerkiksi ohimolihaksen 

kiinnittymiskohdan muutokset olivat yhteydessä ohimolihaksen korkeuteen, joka 

kuvaa ohimolihaksen vipuvarren pituutta, sekä ohimolihaksen kiinnittymiskohdan 

alaan. Ohimolihaksen kiinnittymiskohta oli myös yhteydessä kartiolisäkkeen 

leveyteen ja alaan. Kartiolisäkkeen karkeus oli puolestaan yhteydessä 

ohimolihaksen leveyteen ja alaan, joten kartiolisäke ja ohimolihaksen 

kiinnittymiskohta voivat heijastella samasta toiminnasta johtuvia muutoksia. 

Kallonpohjan kiinnittymiskohta oli tasaisesti yhteydessä kallon 

oikean ja vasemman puolen mittoihin, aloihin ja indekseihin. Suoraan kallon 

kokoa kuvaavista mitoista se oli yhteydessä vain kallon korkeuteen. Purennan 

voimakkuuksia kuvaavista mitoista kallonpohjan kiinnittymiskohdalta löytyi 
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 Varela et al. 2003. 
99

 Iiläisten ruokavaliosta Vilkama 2011b. 
100

 Mioche et al 2002. 
101

 Aiello & Dean 1990: 96. 
102

 Mioche et al. 1999. 
103

 Esim. Davies 1972;  Pirttiniemi & Huggare 1989; Niskanen 1994; Lieberman et al. 2004. 
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yhteys kasvojen leveyttä kuvaavaan indeksiin sekä poskien leveyteen. Yhteys 

löytyi myös ohimolihaksen ja kartiolisäkkeen kokoa kuvaaviin mittoihin. Muista 

kiinnittymiskohdista poiketen löytyi kallonpohjan kiinnittymiskohdan ja nenän 

korkeudesta kertovan mitan väliltä yhteys. Koska kallonpohjan kiinnittymiskohta 

on yhteydessä useisiin mittoihin, voi sen ajatella heijastelevan hyvin kallon yleistä 

kokoa. Samasta syystä johtunee se, että eri pisteytystavat eivät eronneet kovin 

paljon erotteluvoimassaan. Koska kallonpohjaan kiinnittyy selän ja niskan 

lihaksia, heijastelee se myös niiden käyttöä ja mahdollisesti pään asentoa.  

Kuitenkin purennallakin lienee vaikutusta, sillä yhteys löytyi nimenomaan 

kasvojen leveyteen, jonka aiemmin mainitulla tavalla on todettu heijastelevan 

ruokavalion muutoksia, ja puremalihasten kiinnittymiskohtien mittoihin. 

Kallonpohjan kohdalla on kuitenkin huomioitava sukupuolen vaikutus, joka 

odotetusti todettiin myös tässä tutkimuksessa. 

Leukaluun mittojen ja ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohdan 

välillä yhteyksiä löytyi useammin vasemmalla kuin oikealla puolella. Aiellon ja 

Deanin mukaan ulompi puremalihas on aktiivisempi työskentelevällä kuin 

tasapainottavalla puolella.
104

 Mioche ryhmineen totesi kuitenkin kovan purennan 

vaativan enemmän aktiivisuutta myös tasapainottavalla puolella, joskin ruoan 

koostumuksen vaikutus oli suurempi ohimolihakseen kuin ulompaan 

puremalihakseen.
105

 Muun muassa Liu ja Herring ja O’Connor työryhmineen ovat 

puolestaan todenneet leukaluun tasapainottavan puolen rasittuvan enemmän kuin 

työskentelevän.
106

 Yleisemmät vasemman puolen tulokset iiläisillä voivat siis 

johtua joko aiemmasta tutkimuksesta poikkeavasta vasemman puolen 

suosimisesta yksipuolisessa purennassa tai sitten preferenssi on oikealle puolelle 

ja vasen tasapainottava puoli rasittuu enemmän kuin oikea eli työskentelevä puoli. 

Mikäli ulompi puremalihas on aktiivisin työskentelevällä puolella, ja siksi 

leukaluun kiinnittymiskohdat vasemmalla useammin yhteydessä luun mittoihin, 

olisi iiläisillä siis ollut preferenssi käyttää vasenta puolta yksipuolisessa 

purennassa. Tällöin on mahdollista, että ohimolihaksen yleisemmät tulokset 

oikealla puolella johtuvat siitä, että tasapainottava oikea puoli saisi 
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ohimolihaksessa puolestaan enemmän rasitusta kovassa purennassa kuin 

työskentelevä vasen puoli. 

Yleisesti ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohdan muutokset 

olivat yhteyksissä useisiin leukaluun kokoa ja vahvuutta kuvaaviin mittoihin; 

muun muassa leukaperien leveyteen ja korkeuteen ja leukaluun paksuuteen.  Tämä 

viittaisi purennan vaikutukseen leukaluunkin osalla. Koska tässä tutkimuksessa ei 

ollut juurikaan käytössä kokonaisia kalloja, ei voitu tutkia muiden lihasten kuin 

ulomman puremalihaksen vaikutusta leukaluuhun. Liu ja Herring ovat kuitenkin 

todenneet, että suurin rasitus leukaluuhun tulee nimenomaan ulommasta 

puremalihaksesta, joten sen yhteyden selvittäminen leukaluun kokoon ja muotoon 

oli tärkeintä.
107

 Markku Niskanen totesi väitöskirjassaan kylmemmän ilmaston 

ihmisillä olevan yleisesti jykevämpi puremakalusto, kuin lämpimän ilmaston 

ihmisillä.
108

 Koska tässä analyysissä vertailu tehtiin kuitenkin yhden populaation 

sisällä, voidaan todeta, ettei puremakaluston anatomia ole pelkästään ilmastosta 

johtuva. Leukaluun kokoa ja vahvuutta kuvaavien mittojen lisäksi ulomman 

puremalihaksen kiinnittymiskohdalla löytyi yhteys myös leukaluun kulmaan. 

Leukaluun kulman muutos heijastuu suoraan leukaluun vipuvarren pituuteen, 

joten yhteys kertoo selvästi purennan vaikutuksesta lihaksen kiinnittymiskohdan 

muutoksiin. 

Kiinnittymiskohtien muutoksien vertailu kallon mittoihin kertoi siis, 

että Iin Haminan populaation sisällä on fenotyyppistä plastisuutta. Erityisesti 

leukaluu muokkaantui purennan vaikutuksesta. Heikoiten fenotyyppistä 

plastisuutta ilmensi puolestaan kallonpohjan lihasten kiinnittymiskohta. 

5.1.3. Patologiat verrattuna kallon kokoon, muotoon ja lihastenkiinnittymiskohtiin 

Hampaiden patologioita verrattaessa lihastenkiinnittymiskohtiin ja kallon kokoon 

ja muotoon löytyi vähän yhteyksiä ohimolihakseen ja kallonpohjan lihaksiin ei 

ollenkaan. Kartiolisäkkeeseen ja ulomman puremalihaksen kiinnittymiskohtaan 

verrattaessa löytyi jo enemmän tuloksia ja parhaimmat erotteluvoiman antoi 

vertailu kiinnittymiskohdan karkeuden esiintymiseen jaettuna heikkoihin tai 

voimakkaisiin muutoksiin.  
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Kartiolisäkkeen kohdalla näkyi jälleen oikean puolen dominointi, 

sillä vasemmalla puolella yhteyksiä ei löytynyt ollenkaan. Purennan kannalta 

merkittävin tulos on yhteys elinaikaisiin hampaiden menetyksiin, sillä ne on 

yhdistetty aiemmassa tutkimuksessa voimakkaaseen purentaan.
109

 Lisäksi 

kartiolisäkkeen epätasaisuus, eli siihen kiinnittyvien lihasten käyttö, oli 

yhteydessä leuan tulehdukseen ja märkäpesäkkeisiin, jotka voivat olla puolestaan 

yhteydessä myös hampaiden menetykseen.
110

 

 Ulomman puremalihaksen ja patologioiden kohdalla yhteyksiä oli 

sekä vasemmalla että oikealla puolella. Jälleen löytyi yhteys purentastressiin 

yhdistettyyn elinaikaiseen hampaiden lähtöön. Lisäksi yhteys oli hammaskiveen ja 

hampaiden kasvuhäiriöihin, joista molemmat on yhdistettävissä ruokavalioon, 

mutta joiden etiologia ei ole yhtä hyvin tunnettu kuin muun muassa karieksen.
111

 

Hammaskiveä on todettu aiemmissa tutkimuksissa olevan enemmän pääasiassa 

lihaa syövillä kuin pääasiassa kasvisravintoa käyttävillä.
112

 

 Verrattaessa kallon kokoa ja muotoa hampaiden patologioihin löytyi 

melko vähän yhteyksiä ruokavalion laadusta kertoviin patologioihin. Se, että 

kallon mitoilla oli kariekseen vähän yhteyksiä, oli odotettavissa, sillä Vilkama on 

todennut iiläisillä olleen vähän kariesta johtuen todennäköisesti 

vähähiilihydraattisesta, kuivattuun lihaan ja kalaan perustuvasta, ruokavaliosta.
113

 

Tämä viittaisi kovaan purentastressiin.  

 Kallonmitoista löytyi yhteyksiä leukaluun tulehdukseen ja 

märkäpesäkkeisiin. Tulehdukset voivat olla yhteyksissä hampaiden menetyksiin, 

mutta on myös mahdollista, että saadut tulokset ovat pienen aineistokoon vuoksi 

sattumasta johtuvia, sillä leukaluun tulehdukset olivat varsinkin Iin vanhemman 

väestön keskuudessa yleisiä, ja vanhemmilla yksilöillä on myös enemmän 

muutoksia lihasten kiinnittymiskohdissa.
114

 

 Merkittävimpiä olivat jälleen yhteydet elinaikaisiin hampaiden 

menetyksiin. Kallon mitoista nimenomaan leuan kokoa ja muotoa kuvaavat mitat 
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sekä ohimolihaksen ja kartiolisäkkeen kokoa kuvaavat mitat olivat yhteydessä 

hampaiden menetyksiin. Tämä viittaa selvästi siihen, että kuolemaa edeltävät 

hampaiden menetykset olivat purentastressistä johtuvia. Hampaiden menetykset 

voivat johtua myös karieksesta, mutta koska iiläisillä tavattiin hyvin vähän 

kariesta, näyttäisivät elinaikaiset hampaiden menetykset viittaavan 

purentastressiin.  

 Patologioista siis hampaiden menetyksen todettiin liittyvän 

purentastressiin Iin Haminan aineistossa. Kariekseen ei löytynyt yhteyttä, 

luultavasti johtuen karieksen vähäisestä määrästä aineistossa. Muihin hampaiden 

patologioihin löytyi jonkin verran yhteyksiä, mutta näiden liittyminen suoraan 

purentaan on epäselvä. 

5.1.4. Vertailu iiläisten, nykyoululaisten ja hailuotolaisten välillä 

Viimeisinä analyyseinä vertailtiin Iin Haminan kallojen mittoja nykyoululaisten 

kallonmittoihin. T -testi osoitti, että kallon mitoissa on eroja näiden kahden 

ajallisesti erilaisen populaation välillä. Eroja mitoissa oli sekä aivokopan että 

leukaluun korkeuksissa ja kasvojen leveyksissä ja ulkonevuuksissa. Hajontakuviot 

havainnollistivat tulosta, että kallon, kasvojen ja leuan korkeudet sekä kasvojen ja 

yläleuan ulkonevuus eivät ole kuitenkaan muuttuneet, kun mitat suhteutetaan 

kallon kokoon. Näiden tapauksessa siis mittojen eroja ei voi suoraan liittää 

purentaan tai muuhun lihasten toimintaa, vaan erot voivat johtua siitä, että ihmiset 

ovat nykyään yleisesti isompikokoisia.  

 Hajontakuviot kuitenkin paljastivat muita mittoja, jotka erosivat 

toisistaan suhteutettuna kallon tai leuan kokoon. Odotettu tulos oli ero kasvojen 

leveydessä poskien kohdalta, sillä kasvojen on todettu kaventuneen siirryttäessä 

moderniin, pehmeämpään ruokavalioon.
115

 Muut hajontakuvioissa esiin tulleet 

erot liittyivät leuan kokoon leveyssuunnassa ja leuan paksuuteen. Tämä vahvistaa 

muiden testien tuloksia, joiden mukaan nimenomaan leukaluu muokkaantuu 

selvästi purennan vaikutuksesta. Tämäkin tulos sopii aiempaan Pirttiniemen ja 

Huggaren tutkimukseen, jossa he totesivat erityisesti kasvojen alaosan ja alaleuan 

muokkaantuneen purennan vaikutuksesta.
116

 Lieberman ryhmineen totesi luun 
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kasvun lisääntyvän eniten niissä kohdissa, joihin kohdistuu myös eniten rasitusta, 

joten tämän tutkimuksen perusteella erityisesti leukaluuhun kohdistuu rasitusta 

purennasta. Liebermanin ja ryhmän tutkimuksessa todettiin myös, että ihmisten 

kasvot ovat pienentyneet, vaikka ruumiin koko on kasvanut.
 117

 Tässä 

tutkimuksessa todettiin, että nykyoululaisten kallot ovat yleisesti suuremmat kuin 

iiläisten, mutta tietyt kasvojen mitat olivat iiläisillä suuremmat. Tulos sopii hyvin 

yhteen Liebermanin ja ryhmän tulokseen. Jykevä leuan anatomia ja leveät kasvot 

on liitetty myös ilmastoon ja pään asentoon.
118

 Uuden ajan alun iiläiset ovat ehkä 

olleet alttiimpia kylmälle ilmalle kuin nykyoululaiset, joten eroihin voi vaikuttaa 

myös ilmasto ja pään asento. Pelkästään iiläisillä tehdyt analyysit kuitenkin 

puhuvat sen puolesta, että erot leuassa ja kasvoissa eivät ole pelkästään ilmastosta 

ja pään asennosta johtuvia. 

 Poskien leveyttä tarkasteltaessa iiläiset ja hailuotolaiset muodostivat 

selkeästi oman ryhmänsä, joka oli erillään nykyoululaisista. Sekä iiläisillä että 

hailuotolaisilla oli siis leveämmät posket kuin nykyoululaisilla. Tulos oli odotettu 

sillä iiläisten ja hailuotolaisten aineistot ovat suunnilleen samanaikaisia ja 

molemmilla on todettu aiemmassa tutkimuksessa olleen nykyoululaisia kovempi 

ruokavalio.
119

 Vaikka hailuotolaisten aineisto on niin pieni, ettei sillä ole 

tilastollista merkitystä, oli mielenkiintoista nähdä sijoittuuko hailuotolaiset 

oletusten mukaisesti iiläisten ryhmään. Mikäli hailuotolaiset olisivat sijoittuneet 

samaan ryhmään nykyoululaisten kanssa tai omaksi erilliseksi ryhmäkseen, olisi 

arkeologisen ja historiallisen aineiston avulla voitu selvittää mahdollisia eroja 

hailuotolaisten ja iiläisten aktiviteeteissa. Hailuotolaisten mitat kuitenkin olivat 

kaiken kaikkiaan iiläisten kanssa samanlaisia, joten näin pienen aineiston avulla 

on mahdoton tutkia hailuotolaisten ja iiläisten välisiä eroja.  

 Iin Haminan vainajien ja nykyoululaisten kallon mittojen vertailun 

perusteella on näiden kahden populaation välillä siis fenotyyppistä plastisuutta. 

Erot olivat erityisesti leukaluussa ja kasvojen leveydessä, joten ne voidaan liittää 

purentastressiin. 
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5.1.5. Menetelmän soveltuvuus 

Kaikkia tuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, että kallon lihasten 

kiinnittymiskohdat soveltuvat aktiviteettien rekonstruointiin, vaikka kalloa on 

pidetty vähemmän plastisena kuin postkraniaalista luurankoa.
120

 Iän vähäinen 

vaikutus on kallon lihastenkiinnittymiskohtien etu. Fenotyyppistä plastisuutta 

todettiin sekä populaation sisällä että välillä, joten fyysiset aktiviteetit vaikuttavat 

kallon muotoon. Patologioilla todettiin myös yhteys lihastenkiinnittymiskohtiin, 

joten myös hampaita voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa. Koska eroja oli myös 

kallon mittojen mukana, on koosta johtuva muuntelu poistettava ensin, jos 

vertaillaan kahta erikokoista populaatiota toisiinsa. Myös postkraniaaliset 

lihastenkiinnittymiskohdat muuntelevat koon kanssa
121

. 

 Jatkossa kallon lihastenkiinnittymiskohtia voidaan käyttää kahden 

tai useamman arkeologisen populaation vertailuun, ja arkeologisiin sekä 

historiallisiin tai etnografisiin aineistoihin yhdistämällä tuloksista on mahdollista 

tehdä tarkempia johtopäätöksiä fyysisistä aktiviteeteistä ja elinoloista. Esimerkiksi 

Steen ja Lane ovat jo hyödyntäneet fyysistä ja etnografista aineistoa ja tutkineet 

eroja kahden inuiittipopulaation lihastenkiinnittymiskohdissa, kun tiedossa oli, 

että toisen populaation naiset ovat käyttäneet hampaitaan työkaluina 

nahankäsittelyssä ja toisen ei.
122

 Myös ihmisen evoluution tutkimisessa kallon 

lihastenkiinnittymiskohtia voidaan hyödyntää. O’Connor ryhmineen on jo 

verrannut neandertaleja ja nykyihmisiä purentavoimien ja purennan mekaanisen 

hyödyntämisen tutkimuksessa ja jatkossa eri ihmislajien kallonmuotojen syitä voi 

tutkia lihastenkiinnittymiskohtien avulla enemmänkin.
123

  

Tässä tutkimuksessa arkeologisena verrokkiaineistona oli Hailuodon 

kirkon kalloja. Niin ikään nykyoululaisia kovempaa ruokaa syöneet hailuotolaiset 

sijoittuivat kasvojen leveydessä samaan ryhmään iiläisten kanssa. Myös muut 

kallon mitat olivat iiläisillä ja hailuotolaisilla samanlaisia. Laajempia 

verrokkiaineistoja käyttämällä on kuitenkin jatkossa mahdollista löytää eroja ja 

tehdä niistä muiden aineistojen avulla tarkempia päätelmiä.  
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PÄÄTÄNTÄ 

Tutkimuksen kulku ja ongelmat 

Tämän pro gradu -tutkielman lähtökohtana oli tutkia kallon fenotyyppistä 

plastisuutta arkeologisen luuaineiston avulla. Tutkielmassa haluttiin selvittää siis 

kallon lihastenkiinnittymiskohtien mahdollisuuksia menetelmänä tutkia fyysisiä 

aktiviteetteja. Aineistona toimi Iin Haminassa tehtyjen kaivausten aikana löytynyt 

luuaineisto, joka on Suomen olosuhteissa suhteellisen iso ja hyvin säilynyt. 

Aineiston ongelmana oli joka tapauksessa kallojen kunto, joka on aina merkittävä 

seikka, kun tutkitaan arkeologista luumateriaalia. Tutkimukseen tarvittiin 

mahdollisimman ehjiä kalloja, joten kaikkia aineiston kalloja ei voitu käyttää. 

Myös ikätekijät rajoittivat aineistoa, sillä tutkimukseen valittiin vain aikuisten 

kalloja. Kallojen vähäinen määrä heijastui myös tehtyihin analyyseihin, joissa 

joidenkin mittojen väliset tulokset jäivät saamatta vähäisen yksilömäärän vuoksi. 

Kuitenkin aineistosta pystyttiin suorittamaan tarpeeksi analyysejä, jotta pystyttiin 

vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 Toinen ongelma tutkimuksessa oli aineiston dokumentointi. 

Lihastenkiinnittymiskohtien pisteytys ei ole yksinkertainen ja suoraviivainen 

tehtävä vaan vaatii etukäteistietoa aiheesta. Tulosten perusteella parhaimmaksi 

tavaksi käsitellä lihastenkiinnittymiskohtia tuli niiden pisteyttäminen joko 

kiinnittymiskohdan muutoksen esiintymiseen tai esiintymättömyyteen tai 

muutoksen heikkoon esiintymiseen tai selvään esiintymiseen. Standardoitu ja 

selkeä menetelmä pisteyttämiseen puuttuu vielä ja sen luominen parantaisi 

kiinnittymiskohtien tutkimusten tuloksia ja tekisi niistä kaikista vertailukelpoisia 

keskenään. Koska kiinnittymiskohtien muoto ja muodon etiologia on kuitenkin 

monimutkainen ja vielä osittain selvittämättä, vaatii aihe jatkotutkimusta ja 

kehittelyä. 

 Ongelmista huolimatta työhän saatiin koottua tarvittava aineisto ja 

sille oli käytettävissä sopivia verrokkiaineistoja. Verrokkiaineistojen avulla työtä 

saatiin laajennettua käsittämään myös hampaiden patologiat ja lopulta saatiin 

verrattua myös kahden ajallisesti eroavan populaation, uuden ajan alun iiläisten ja 

nykyoululaisten, kalloja, selvittääkseen näiden välistä fenotyyppistä plastisuutta. 



60 
 

Tutkimuksen tulokset 

Tarvittavien analyysien jälkeen päästiin tarkastelemaan saatuja tuloksia. Tulokset 

sopivat pääasiassa hyvin aiempiin tutkimuksiin ja kaikkiin tutkimuskysymyksiin 

saatiin vastaus. 

 Tutkimuksen keskiössä oli purentastressi ja sen vaikutus kallon 

muotoon ja lihastenkiinnittymiskohtiin. Tutkimustulokset viittasivat siihen, että 

uuden ajan alun iiläisillä oli kovempi purentastressi kuin nykyoululaisilla. Tätä 

kuvasi sekä kallon muoto, erityisesti kasvojen leveys, että hampaiden patologiat. 

Runsaat elinaikaiset hampaiden menetykset kertoivat kovasta purentastressistä ja 

menetysten yhteydet leuan kokoon ja muotoon sekä ohimolihaksen ja 

kartiolisäkkeen kokoon vahvistivat päätelmää, että menetykset ovat nimenomaan 

yhteydessä purentastressiin.  

 Purentastressi liittyi myös toiseen tutkimuskysymykseen, eli siihen, 

onko mahdollisuutta kallon fenotyyppiselle plastisuudelle populaation sisällä. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin erityisesti selvittää leuan käytön, eli purennan 

vaikutusta kalloon. Tulokset osoittivat fenotyyppisen plastisuuden mahdolliseksi. 

Erityisen selväksi purennan vaikutus tuli alaleuan osalta, jossa löytyi selvä yhteys 

leuan koon ja muodon sekä ulomman puremalihaksen välillä. Aivokopasta 

tarkastellut lihastenkiinnittymiskohdat viittasivat myös purennan vaikuttavan 

niihin. Ohimolihaksen kiinnittymiskohta ja kartiolisäke heijastelevat tulosten 

mukaan samoista toimista johtuvia muutoksia ja näissäkin löytyi yhteyksiä 

purentastressiin liitettyihin mittoihin, kuten kasvojen leveyteen. Myös lihaksen 

vipuvarsiin löytyi yhteyksiä, joten purennan vaikutuksen olemassaolo vahvistui. 

Epäselvimmäksi purennan vaikutusten osalta jäivät tulokset kallonpohjan 

lihastenkiinnittymiskohdan osalta. Kallonpohjan lihastenkiinnittymiskohta näytti 

heijastelevan kallon kokoa yleisesti sekä osaltaan ilmeisesti myös selän ja niskan 

lihasten toimintaa ja pään asentoa. Kuitenkin tulokset antoivat viitteitä 

purennankin vaikutuksista. Kallonpohjan kohdalla on kuitenkin huomioitava myös 

sukupuolen selvä vaikutus. Sukupuoli on muutenkin aina otettava huomioon 

tarkasteltaessa lihastenkiinnittymiskohtia, samoin kuin muut tekijät, kuten ikä, 

koko, hormonit, patologiat ja yksilöllisyys. Kallon osalta kuitenkin osoittautui, 

että ikä ei ole niin merkittävä tekijä lihastenkiinnittymiskohtiin, kuin joksi se on 

todettu aiemmassa tutkimuksessa muualla luurangossa. 
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 Fenotyyppistä plastisuutta tarkasteltaessa oli mielenkiintoista 

huomata, että tulokset vaihtelivat kallon vasemman ja oikean puolen osalta. 

Aivokopassa useimmat yhteydet kiinnittymiskohtien morfologian ja kallon 

mittojen välillä löytyivät oikealta puolelta, kun taas leukaluussa yhteyksiä oli 

hieman useammin vasemmalla puolella. Leukaluussa erot liittyvät selvästi 

yksipuolisesta purennasta johtuvista eroista leukaluun rasituksessa. Aiemmat 

tutkimukset olivat ristiriidassa, joten tässäkään tutkimuksessa ei voitu varmasti 

sanoa, johtuivatko vasemman puolen yleisemmät tulokset siitä, että iiläiset 

suosivat purennassa vasenta puolta ja se rasittui työskentelevänä enemmän vai 

siitä, että iiläiset suosivat oikeaa puolta ja vasen rasittui tasapainottavana 

enemmän. Aivokopan oikean puolen tulokset voivat myös liittyä eroihin 

yksipuolisen purennan rasituksessa, mutta on myös mahdollista, että aivokopassa 

heijastuu vain ihmiskehossa yleinen oikean puolen dominointi. Nämäkin tulokset 

vahvistivat kuitenkin käsitystä, että erityisesti leukaluu muokkaantuu purennan 

vaikutuksesta. 

 Seuraava tutkimuskysymys käsitteli leuan koon ja käytön sekä 

hampaiden patologioiden välistä suhdetta. Huomattavin tulos oli jo edellä mainittu 

elinaikaisten hampaiden menetysten ja leuan koon suhde. Eli patologiatkin voivat 

liittyä leuan käyttöön. Erityisesti ruokavalion laadusta kertovaan kariekseen 

purennalla ei löytynyt yhteyttä, mutta se oli odotettavissakin, koska iiläisillä 

tavattiin hyvin vähän kariesta. Yhteydet muihin patologioihin olivat epäselvempiä, 

kuin elinaikaisiin hampaiden menetyksiin, ja voivat olla osittain sattumaa. 

Leukaluun tulehdukset ja märkäpesäkkeet tosin voivat olla yhteydessä hampaiden 

menetyksiin ja olla siten osa purennan ja patologioiden välistä kokonaisuutta. 

Hammaskiveen löytyi jonkin verran yhteyksiä, ja hammaskiveä on usein todettu 

olevan enemmän liharuokavaliota syövillä kuin kasvisruokaa enimmäkseen 

käyttävillä. Ei siis ole yllättävää, että pääasiassa lihaa ja kalaa syöneillä iiläisillä 

löytyi jotain yhteyksiä myös hammaskiven ja purennan välillä. 

 Neljäntenä tutkimuskysymyksenä käsiteltiin fenotyyppistä 

plastisuutta kahden ajallisesti eroavan populaation välillä. Analyysit osoittivat, 

että eroja uuden ajan alun iiläisten ja nykyoululaisten välillä löytyi. Erot 

vaikuttivat liittyvän osittain yleiseen kokoeroon ja mahdollisesti ilmastoon ja pään 

asentoon, mutta myös purenta näytti vaikuttavan eroihin. Huomattavaa oli, että 
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purentaan liitetty kasvojen leveys erosi selvästi populaatioiden välillä. Iiläisillä oli 

selvästi leveämmät kasvot poskien kohdalta, kun mitta suhteutettiin kallon 

kokoon. Toinen huomattava asia oli, että nimenomaan alaleuan mitat näyttivät 

eroavan, kun ne suhteutettiin alaleuan kokoon. Tämä vahvisti käsitystä, että 

leukaluu heijastelee selvimmin purentaa. Tässä yhteydessä verrattiin myös 

Hailuodon verrokkiaineistoa kahteen muuhun populaatioon, ja todettiin 

hailuotolaisten sijoittuvan samaan ryhmään kuin iiläiset poskien leveyden osalta. 

Tämä oli odotettua, sillä hailuotolaisilla on todettu iiläisten tapaan olleen kovempi 

ruokavalio kuin nykyoululaisilla. 

 Viimeisenä tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää soveltuvatko 

kallon lihastenkiinnittymiskohdat metodisesti fyysisten aktiviteettien 

rekonstruointiin. Ikä ei vaikuttanut kalloon, niin kuin postkraniaaliseen 

luurankoon ja fenotyyppistä plastisuutta todettiin sekä populaation sisällä, että 

kahden ajallisesti eroavan populaation välillä. Myös patologiat voitiin liittää 

lihastenkiinnittymiskohtiin. Tutkimuksen perusteella siis kallon 

lihastenkiinnittymiskohdat soveltuvat fyysisten aktiviteettien rekonstruointiin.  

 Lyhyenä yhteenvetona siis iiläisten purentastressi näyttää olleen 

kovempi kuin nykyoululaisilla. Fenotyyppistä plastisuutta näyttäisi esiintyvän 

sekä iiläisten keskuudessa että iiläisten ja oululaisten välillä. Patologioista ainakin 

elinaikainen hampaiden menetys näyttää liittyvän leuan käyttöön ja kallon 

lihastenkiinnittymiskohtia voidaan käyttää metodina fyysisten aktiviteettien 

rekonstruointiin.  

Tutkimuksen jatko 

Tulevan tutkimuksen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada kehiteltyä 

standardoitu menetelmä lihastenkiinnittymiskohtien pisteytykseen. Coimbra 

metodi vaikuttaa lupaavalta, mutta kattaa vain jänteiset lihastenkiinnittymiset. 

Myös suorille kiinnittymisille olisi hyvä saada standardoitu menetelmä, sillä 

tämän tutkimuksen perusteella niitä voi käyttää tutkimuksessa. Lisäksi 

pisteyttämiseen pitäisi järjestää koulutusta, jotta vältettäisiin menetelmien 

tulkinnan eroista ja käyttäjien kokemattomuudesta johtuvia virheitä ja 

epätarkkuuksia tuloksissa. 
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Vaikka kalloja on pidetty vähemmän plastisena kuin muuta 

luurankoa, ja siten huonompana tutkimuskohteena lihastenkiinnittymiskohtien 

osalta, osoitti tämä tutkimus myös kallon mahdollisuudet aktiviteettien 

rekonstruoinnissa. Kallojen kohdalla on se etu, että yleensä kiinnittymiskohtiin 

voimakkaasti vaikuttava ikä ei ole kallojen tapauksessa niin merkittävä. Jatkossa 

kallon lihastenkiinnittymiskohtia voitaisiin hyödyntää siis enemmän ja sopivia 

verrokkiaineistoja ja arkeologisia sekä historiallisia lähteitä käyttämällä voitaisiin 

selvittää muun muassa eroja fyysisissä aktiviteeteissa ja elinolosuhteissa. Myös 

ihmisen evoluution tutkimisessa voitaisiin hyödyntää kallon 

lihastenkiinnittymiskohtia, kun selvitetään syitä eri ihmislajien erilaisille kallon 

muodoille. 

Tutkimusmateriaaliksi olisi hyvä löytää mahdollisimman laajoja ja 

hyväkuntoisia luukokoelmia. Tähänkin tutkimukseen olisi ollut suotava saada 

laajempi materiaali luotettavampien tulosten saamiseksi. Pisteytysmenetelmien 

testaus vaatisi erityisesti laajoja kokoelmia, joiden taustat olisivat tiedossa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Arkeologisesta luuaineistosta havainnoidut (pisteytetyt) 

lihastenkiinnittymiskohdat.  

Lihaksen kiinnityskohdan muutos (EC) 

ohimolihas, epätasaisuus VO (ruggedness) 

ohimolihas, kuopat VO (stress lesions) 

ohimolihas, luun kasvu VO (ossification) 

kartiolisäke, epätasaisuus VO 

kartiolisäke, kuopat VO 

kartiolisäke, luun kasvu VO 

kallonpohja, epätasaisuus 

kallonpohja, kuopat 

kallonpohja, luun kasvu 

ulom. puremalihas, epätasaisuus VO 

ulom. puremalihas, kuopat VO 

ulom. puremalihas, luun kasvu VO 

Selite: Merkintä VO (vasen/oikea) tarkoittaa, että pisteytys tehtiin molemmilta puolilta aina sen ollessa 

mahdollista. 
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Liite 2: Pisteytettyjen lihastenkiinnittymiskohtien paikat kallossa.                 

(Kuva: Johanna Määttä) 
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Liite 3: Lihastenkiinnittymiskohdat ja niihin kiinnittyvät lihakset 

Kiinnittymiskohta Kiinnittyvä(t) lihas/lihakset 

Ohimo ohimolihas 

Kartiolisäke päännyökkääjälihas, pään ohjaslihas, pään pitkä selkälihas 

Kallonpohja epäkäslihas, päännyökkääjälihas, pään ohjaslihas, pään ja niskan okahaarakelihakset, pään pitkä selkälihas 

Leukaperä ulompi puremalihas 

 

Liite 4: Arkeologisesta aineistosta mitatut kallon raakamitat sekä niistä lasketut alat ja indeksit. 

Mitta Lyhenne   

kallon kokonaispituus kallo, pit. 

 kallon korkeus kallo, kork. 

 kasvojen keskiosan korkeus kasvot, kork. 

 nenän korkeus nenä, kork. 

 nenäaukon leveys nenä, lev. 

 alaleuan korkeus alaleuka, kork. 

 yläleuan ulkonevuus yläleuka, ulk. 

 kasvojen keskiosan ulkonevuus kasvot, ulk. 

 otsan leveys otsa, lev. 

 kitalaen leveys kitalaki, lev. 

 kitalaen pituus kitalaki, pit. 

 kallon leveys kallo, lev. 

 poskien leveys posket, lev. 

 leukaperän leveys leukap., lev. 

 leukaluun leveys nivelen kohdalta leukan,. lev. 

 leukaperän korkeus VO leukap., kork. 

 leukaluun kulma VO leuka, kulma 

 leukaluun haarakkeen korkeus VO leuka, haar., kork. 
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leukaluun haarakkeen leveys VO leuka, haar., lev. 

 leukaluun paksuus toisen poskihampaan 

kohdalta VO 
leuka, pak. M2 

 ohimolihaksen leveys VO ohimol., lev. 

 ohimolihaksen korkeus VO ohimol., kork. 

 kartiolisäkkeen leveys VO kartiol., lev. 

 kartiolisäkkeen korkeus VO kartiol., kork. 

 Indeksit ja alat Lyhenne Laskutapa 

kasvojen suhteellinen leveys kasvot, lev. posket, lev./kallo, lev. 

leuan koko VO leuka, koko 1 leukap., kork./alaleuka, kork. 

yläleuan koko leuka, koko 2 kasvot ulk./yläleuka, ulk. 

ohimolihaksen muoto VO ohimol., muoto ohimol., lev./ohimo., kork.  

leukaluun vahvuus VO leuka, vah. leuka, pak. M2/leukap., lev. 

kitalaen muoto kitalaki, muo. kitalaki, pit./kitalaki, lev. 

ulomman puremalihaksen pinta-ala VO ulomp.pl., ala leuka, haar., kork.*leuka, haar., lev. 

ohimolihaksen pinta-ala VO ohimol., ala π*(ohimol., lev./2)*(ohimol., kork./2) 

kartiolisäkkeen pinta-ala VO kartiol., ala π*(kartil., lev./2)*(kartiol., kork./2) 
Selite: Merkintä VO (vasen/oikea) tarkoittaa, että mitat otettiin molemmilta puolilta aina sen ollessa mahdollista. 
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Liite 5:Kallosta otetut mitat, sivukuva. (Kuva: Johanna Määttä) 
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Liite 6: Kallosta otetut mitat, edestä. (Kuva: Johanna Määttä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Liite 7: Iän vaikutus eri kiinnittymiskohtien muutoksiin hailuotolaisten 

aineistossa 

Piirre Merkitsevyys, oikea Merkitsevyys, vasen 

Ohimolihas, epätasaisuus 1,000 1,000 

Ohimolihas, luun kasvu 0,157 0,480 

Kartiolisäke, epätasaisuus 0,317 - 

Kartiolisäke, luun kasvu 1,000 - 

Kallonpohja, epätasaisuus 1,000 - 

Kallonpohja, luun kasvu 0,221 - 

Ulom. Puremalihas, epätasaisuus 1,000 0,186 

Ulom. Puremalihas, luun kasvu 0,128 0,823 

Ohimolihas, epätas.+luun kasvu 0,157 0,480 

Kartiolisäke, epätas.+luun kasvu 0,317 - 

Kallonpohja, epätas.+luun kasvu 0,221 - 

Ulom. Puremalihas, epätas+luun kasvu 0,236 0,435 

Selite: Kallonpohja on unilateraalinen, joten sen p -arvo merkitty oikean puolen sarakkeeseen. Puuttuvat 

tulokset johtuvat pienestä aineistosta. 

Liite 8: Sukupuolen vaikutus eri kiinnittymiskohtien muutoksiin hailuotolaisten 

aineistossa. 

Piirre Merkitsevyys, oikea Merkitsevyys, vasen 

Ohimolihas, epätasaisuus 1,000 1,000 

Ohimolihas, luun kasvu 0,157 0,480 

Kartiolisäke, epätasaisuus 0,317 - 

Kartiolisäke, luun kasvu 1,000 - 

Kallonpohja, epätasaisuus 1,000 - 

Kallonpohja, luun kasvu 0,221 - 

Ulom. Puremalihas, epätasaisuus - 0,147 

Ulom. Puremalihas, luun kasvu - 0,462 

Ohimolihas, epätas.+luun kasvu 0,157 0,480 

Kartiolisäke, epätas.+luun kasvu 0,317 - 

Kallonpohja, epätas.+luun kasvu 0,221 - 

Ulom. Puremalihas, epätas+luun kasvu -  0,285 

Selite: Kallonpohja on unilateraalinen, joten sen p -arvo merkitty oikean puolen sarakkeeseen. Puuttuvat 

tulokset johtuvat pienestä aineistosta. 

 

 


