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1. Johdanto 

 

1.1. Tutkimusaihe 

 

Tutkimukseni käsittelee Reisjärven Kalajanjokeen kuuluvasta Niinikoskesta löytyneitä 

kivikautisia esineitä. Vuosien 1862 ja 1910 Niinikosken perkaustöiden aikana tuli esille 

29 löytöä, muun muassa talttoja, kirveitä, keihäänkärki ja nuolenkärki. Suurta löytöä ei 

ole katsottu voitavan selittää millään käytännöllisellä syyllä, ja Niinikoskea onkin pi-

detty esihistoriallisena uhripaikkana. Tarkoitukseni on esineanalyysin ja löytökonteks-

tin tutkimisen kautta selvittää, onko tämä käsitys perusteltu vai onko löydölle mahdol-

lista esittää jokin muu selitys.   

 

Niinikosken löytö ei ole ainutlaatuinen, sillä myös muualta Suomesta on saatu kosken-

perkaustöissä talteen kiviesineitä. Mistään muusta koskesta ei ole kuitenkaan tehty yhtä 

paljon löytöjä kuin Niinikoskesta. Kivikautisia esineitä löytyy luonnollisesti paljon 

vesien pohjasta, sillä asutus keskittyi rannoille ja veden kuluttaessa asuinpaikkojen 

rantatörmiä esineitä vieri veteen.1 Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että kivikauden 

ihminen on jättänyt esineitä tarkoituksellisesti koskeen: löytöjä on tehty niin monesta 

koskesta ja niiden yhteismäärä on niin suuri, että niitä kaikkia on tuskin syytä pitää 

sattumalta hukattuina. Tutkimuksessani pyrin valaisemaan koskilöytöjen ongelmaa ja 

avaamaan näköaloja aiheeseen, joka vaatisi tarkempaa tutkimusta kuin se tähän saakka 

on saanut osakseen.    

 

1.2. Tutkimushistoria 

 

Niinikosken epätavallisen suuri löytö herätti 1800- luvun jälkipuolella huomiota mui-

naistutkijoiden parissa. Adolf Leonhard Nyman mainitsi Niinikosken huomattavana 

kivikautisena löytöpaikkana,2 ja J. R. Aspelin julkaisi koskesta löytyneen liuske-

keihäänkärjen ja Pyheensillan tyypin nuolenkärjen kuvat teoksessa Muinaisjäännöksiä 

Suomen suvun asumus-aloilta.3 Varsinaisesti Niinikoski tuli kuitenkin arkeologisen 

                                                 
1
 Huurre 1991: 293. 

2
 Nyman 1882: v. 

3
 Aspelin 1877: 21 kuvat 60 ja 63.  
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tutkimuksen piiriin, kun Aarne Äyräpää (silloin vielä ylioppilas Europaeus) lähetettiin 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaattina Reisjärvelle kesällä 1909. Hänen 

tehtävänään oli tarkistaa paikkakunnalta aiemmin saatujen esineiden löytötietoja sekä 

etsiä lisää esineitä ja muinaisjäännöksiä.4 Äyräpää teki tarkastuskäynnin myös Niini-

koskelle, ja hänen tutkimuskertomuksensa antaa arvokasta tietoa kosken sijainnista ja 

maastosta ennen Kalajanjoen myöhempiä ruoppaustöitä. Markku Mäkivuoti inventoi 

Niinikosken 1991 ja selvitti kosken sijainnin nykyisellä peruskartalla. 5 Janne Vilkuna 

on käsitellyt lyhyesti Niinikosken kiviesineitä ja pohtinut löytöä Reisjärven kirjassa 

(1987).  

 

Suomen koskilöydöistä ei ole tehty mitään kattavaa tutkimusta ja aihetta sivuava tutki-

muskirjallisuus käsittää lähinnä muutaman Matti Huurteen teoksen6, joissa koskilöydöt 

vilahtavat mainintoina. Huurre on luetteloinut Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Satakun-

nan koskilöydöt, ja Lauri Pohjakallio on tehnyt saman Lounais-Hämeen koskilöytöjen 

osalta.7 C. F. Meinander täydentää kuvaa yksittäisellä eteläpohjalaisella löydöllä.8 Juk-

ka Luoto käsittelee lyhyesti koskilöytöjä Suomen esihistoriallisia uhrilöytöjä koskevas-

sa artikkelissaan teoksessa Hirviveneestä Hullukaaliin – Muinaisuskomukset arkeologi-

sen aineiston tulkinnassa (2010). Näihin muutamaan teokseen rajoittuu koskilöytöihin 

kohdistettu tutkimuksellinen mielenkiinto. Syy vähäiselle huomiolle on ymmärrettävä, 

sillä koskilöydöt ovat varsin vaikeaselkoinen ja epämääräinen löytöryhmä.  

 

Koskilöydöt on yleensä liitetty uhraamiseen ja rituaaliseen toimintaan. Tätä kuvastaa 

hyvin se, että koskilöytöjä koskevassa arkeologisessa tutkimuskirjallisuudessa ne sijoi-

tetaan pääsääntöisesti kivikauden henkisen kulttuurin, uskomusten ja uhrauskäytäntö-

jen yhteyteen.9 Uhraamista on pidetty koskilöytöjen kohdalla jopa ainoana mahdollise-

na tulkintana, sillä ilmiö on todettu vaikeaksi selittää muulla tavoin.10 Jo Äyräpää esitti 

tutkimuskertomuksessaan, että ainakin osa koskiin joutuneista esineistä olisi votiivilöy-

                                                 
4
 Vilkuna 1987: 16.     

5
 Mäkivuoti 1992.  

6
 Huurre 1983a; Huurre 1983b; Huurre 1991; Huurre 1995; Huurre 1998.  

7
 Pohjakallio 1994.  

8
 Meinander 1950: 176.  

9
 Huurre 1983a; Huurre 1995; Huurre 1998; Luoto 2010.  

10
 Huurre 1983a: 229.  
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töjä.11 Meinander ehdotti ensimmäisenä, että löydöt olisivat koskenhaltijalle tarkoitet-

tuja uhriantimia, joiden tarkoitus olisi ollut turvata kalansaalis.12 Melkein jokaisessa 

myöhemmässä koskilöytöjä koskevassa esityksessä löydöt on selitetty tärkeille kalas-

tuspaikoille jätetyiksi uhreiksi.13 Niinikosken tapauksessa tätä tulkintaa on pidetty niin 

selvänä, että kohde on merkitty kivikautiseksi uhripaikaksi Mäkivuotin inventointiker-

tomukseen14 ja Pohjois-Pohjanmaan kiinteiden muinaisjäännösten luetteloon15. 

 

Koskilöytöjen voi katsoa kuuluvan samaan kategoriaan kuin kaikki vaikeaselkoiset 

artefaktit ja toiminnot, jotka arkeologit tulkitsevat usein mieluusti todisteiksi rituaali-

sesta toiminnasta, koska eivät osaa selittää niitä millään muulla syyllä.16 Koskilöytöjä 

ei ole kuitenkaan nähty pelkästään uhreina, vaan niitä on tarkasteltu myös käytännölli-

seltä aspektilta. On pidetty mahdollisena, että löydöt olisivat peräisin rannalla sijain-

neesta joko kosken hävittämästä tai perkaustöissä tuhoutuneesta asunpaikasta.17 Äyrä-

pää muutti käsitystään koskilöydöistä myöhemmin, kun hän tarkasteli niitä lyhyesti 

kivikautisten kätkölöytöjen yhteydessä. Hän arveli koskilöytöjen olevan luonteeltaan 

sekundäärisiä, mutta piti kuitenkin Niinikosken löytöä mahdollisena poikkeuksena.18 

Huurre on esittänyt, että koskilöydöt saattaisivat olla kätköjä tai varastoja, jollaisia on 

löytynyt myös kuivalta maalta.19 Koskilöydöt on liitetty myös kalastukseen ja on ehdo-

tettu, että kiviesineet olisi hukattu joko pyynnin tai kalastuspadon rakentamisen yhtey-

dessä.20 Tarkastelen työssäni näitä eri tulkintoja ja pohdin niiden mahdollisuutta Niini-

kosken tapauksessa.      

 

 

                                                 
11

 Europaeus 1910: 20–21.      

12
 Meinander 1950: 176.      

13
 Huurre 1983a: 229; Vilkuna 1987: 26; Pohjakallio 1994: 42.  

14
 Mäkivuoti 1992: 34.  

15
 Ranta & Sarkkinen 1996: 115.  

16
 Brück 1999: 317; Insoll 2004: 10.  

17
 Meinander 1950: 176; Huurre 1983a: 229; Huurre 1983b: 55.  

18
 Europaeus 1925: 46.      

19
 Huurre 1998: 264.      

20
 Luoto 2010: 16.    
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1.3. Tutkimuskysymykset ja tehtävän asettelu 

 

Tarkoitukseni on Niinikosken esineiden typologisen analysoinnin ja löytökontekstin 

tutkimisen kautta antaa vastaus seuraaviin kysymyksiin:  

1. Mikä on Niinikosken löydön koostumus ja ajoitus? Onko esineissä käyttöjäl-

kiä? Vertaan Niinikoskesta löytyneiden esinetyyppien esiintymistä muualla Ka-

lajokilaaksossa ja selvitän, ovatko esineet alueelle ominaisia löytöjä vai onko 

joukossa vieraita esinetyyppejä ja tuontiesineitä.  

2. Miten koski sijoittuu suhteessa asuinpaikkoihin ja muihin Kalajanjoen varren 

koskilöytöihin? Oliko Niinikoski syrjäinen paikka vai onko sen ympäristössä 

ollut aktiviteettia?   

3. Vertaan Niinikosken löytöä muihin koskilöytöihin. Mikä on koskilöytöjen le-

vinneisyysalue? Mitä esineitä koskiin on jätetty ja kuinka suuria löydöt ovat? 

Voiko koskilöydöille löytää jotain yhteisiä piirteitä?  

4. Miten Niinikosken löytö olisi tulkittava? Esineiden voi katsoa joutuneen kos-

keen neljästä syystä: ne on jätetty veteen tarkoituksella joko uhreina tai kätkö-

nä, ne ovat jälkiä kosken rannalla sijainneesta asuinpaikasta tai ne o n hukattu 

jonkin toimen yhteydessä. Onko arkeologisen löytömateriaalin ja löytöpaikan 

tutkimisen perusteella mahdollista tulkita koski uhripaikaksi vai onko aiheelli-

sempaa katsoa, että esineet ovat joutuneet veteen jostakin muusta syystä? Mil-

laisia näkökulmia tähän kysymykseen voi löytää etnografisten analogioiden 

kautta?  

 

Työn punaisena lankana kulkee kysymys, onko Niinikoskea perusteltua pitää uhripaik-

kana. Seuraavaksi on hyvä selvittää lähemmin uhraamisen ja kätköjen teoreettista pe-

rustaa.  

 

1.4. Uhraamisen ja kätköjen teoreettista tarkastelua    

 

Uhraaminen on keskeinen elementti lähes kaikissa uskonnoissa.  Kyseessä on komplek-

sinen ilmiö, joka on todettu vaikeaksi määritellä ja uhraamisen käsite onkin selitetty 

monella eri tavalla. Yleisesti ottaen uhraamisen ytimessä on kuitenkin aina tasavertai-

nen lahjojen vaihtaminen; uhraaminen ei ole luopumista, eikä se heikennä uhraajan 
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asemaa, koska lahja ja sitä seuraava vastalahja kuuluvat kiinteästi yhteen. 21 Olennaista 

on, että uhraaja siirtää jotakin hallussaan olevaa yliluonnolliselle olennolle, jonka kans-

sa hän pyrkii vuorovaikutukseen.22 Uhraaminen on usein tiukasti jäsentynyt täsmällisen 

rituaalisen kehyksen mukaan, ja uhri pyritään toimittamaan oikealla tavalla tai muuten 

toivottu vaikutus voi kääntyä päinvastaiseksi.23 

  

Uskontohistorioitsija Theodoor van Baaren on analysoinut uhraustoimitusta ja erottanut 

kuusi elementtiä, jotka toimivat teoreettisena viitekehyksenä uhraamista tarkasteltaessa. 

Kaikki elementit eivät ole yhtä tärkeitä ja yksi tai useampi voi puuttua tai liittyä toiseen 

elementtiin.24   

1. Uhraaja. Etenkään sosiaalisesti kerrostuneissa yhteisöissä uhraamista ei yleensä 

toimittanut kuka tahansa, vaan velvollisuus kuului tietylle henkilölle tai ryhmäl-

le. Näyttää kuitenkin siltä, että pohjoisten pyyntiyhteisöjen keskuudessa uhraa-

mista ei ole tavallisesti rajattu tietylle yhteisön jäsenelle tai osalle, vaan käytän-

nössä jokainen saattoi toimittaa uhreja jonkin tarpeellisen olosuhteen vuoksi.25 

2. Uhri. Mitä valitaan uhriksi, riippuu siitä, minkä ihminen tietyssä yhteiskunnassa 

näkee olevan sellaista, jota voi käyttää kommunikaatiossa uhrin vastaanottavan 

yliluonnollisen olennon kanssa. Tämä vaihtelee paljon eri puolilla maailmaa.26 

Hyvin monenlaisia arkeologisia todisteita löytyy niin ihmisten, eläinten, kasvi-

kunnan tuotteiden kuin esineidenkin uhraamisesta.27     

3. Uhraamisen aika ja paikka. Uhreja voidaan toimittaa joko säännöllisesti mää-

rättynä ajankohtana tai satunnaisesti jonkin erityisen olosuhteen vuoksi. Yleen-

sä on katsottu, että uhrit toimitetaan paikassa, jota pidetään pyhänä. 28 Etnografi-

set esimerkit osoittavat kuitenkin, että rituaalista toimintaa on tapahtunut monil-

la sellaisillakin paikoilla, joita yleensä kutsuttaisiin profaaniksi. 29  

                                                 
21

 Van Baaren 1964: 1.      

22
 Henninger 2005: 7997. 

23
 Insoll 2011: 158;  Graner 2004: 11.  

24
 Van Baaren 1964: 3, 7–11. 

25
 Esim. Anisimov 1963: 220–221. Saamelaisten uhraustavoista ks. esim. Äikäs 2011.  

26
 Van Baaren 1964: 7–8; Graner 2004: 15.  

27
 Insoll 2011: 152–153. 

28
 Van Baaren 1964: 8–9.  

29
 Verhoeven 2011: 123–124.  
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4. Uhraamisen tapa. Tavallisesti uhriantimen materiaali määrittää uhraamisen me-

todin. Uhraamisen tavan ratkaisee myös uhraajan käsitys uhrin vastaanottajasta 

ja tämän olinpaikasta. Esimerkiksi vedessä asuville jumalille tai hengille uhrat-

tiin heittämällä uhriantimet virtaan tai lähteeseen.  

5. Uhrin vastaanottaja. Mikä tahansa yliluonnollinen olento, jolle ihminen osoit-

taa uskonnollista kunnioitusta.   

6. Uhraamisen motiivi ja tarkoitus. Uhraamisen syyt vaihtelevat paljon uskomus-

järjestelmästä toiseen.30 Eri syistä toimitetut uhraukset voidaan kuitenkin jakaa 

kunnioitusuhreihin, sovitusuhreihin, kiitosuhreihin ja anomusuhreihin. 31 Van 

Baarenin mukaan uhraamiselle voidaan löytää kolme yleispätevää tarkoitusta. 

Ensiksi ihminen pyrkii kontaktiin yliluonnollisen olennon kanssa tai luomaan 

yhteyden tuonpuoleiseen. Toiseksi ihminen pyrkii tukemaan luonnon kosmisen 

toiminnan säännöllistä kulkua. Kolmanneksi ihminen tavoittelee uhrin vastaan-

ottajalta jotakin joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Eri tarkoitukset 

eivät ole toisiaan poissulkevia ja voivat esiintyä saman uhritoimituksen aika-

na.32  

 

Kätköllä tarkoitetaan tavallisesti esinekokoelmia, jotka eivät liity hautauksiin tai asuin-

paikkoihin, vaikka tämä erottelu ei olekaan aina selvä kuivalta maalta tehtyjen löytöjen 

osalta.33 Kätkön katsotaan muodostavan suljetun löydön, jonka esineet on jätetty löytö-

paikalle samalla kertaa.34 Kätköille on ehdotettu monia eri tulkintoja ja usein myös 

kätkön määritelmä vaihtelee sen mukaan, minkä aikakauden kätköistä on kysymys.35 

Yksi tapa on ollut jakaa kätköt ei-rituaalisiin kätköihin, jotka löytyvät tavallisesti kui-

valta maalta matalasta kuopasta, sekä rituaalisiin kätköihin, jotka löytyvät vedestä, 

suosta tai kiven alta.36 On katsottu, että rituaaliset kätköt on tehty jostakin uskonnolli-

sesta syystä, kun taas ei-rituaalisiin kätköihin on voitu piilottaa henkilökohtainen omai-

                                                 
30

 Insoll 2011: 151–152.   

31
 Henninger 2005: 8001.      

32
 Van Baaren 1964: 11–12.      

33
 Rech 1979: 10; Karsten 1994: 19. Kätkö jä on ku itenkin voitu tehdä myös asuinpaikoille. (Karsten 

1994: 19.)  

34
 Rech 1979: 10; Karsten 1994: 19.  

35
 Esim. Rech 1979: 73; Olausson 1983: 15–16.  

36
 Levy 1982: 17; Bradley 1990: 14.  
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suus tai ne voivat olla sepän tai kauppiaan varastoja. Rituaaliset kätköt on ollut tarkoi-

tus jättää lopullisesti löytöpaikalleen; sen sijaan ei-rituaaliset kätköt on tehty paikalle, 

josta ne on voitu hakea helposti myöhemmin pois. 37 Tämä kahden kätkötyypin välinen 

jyrkkä jako on kuitenkin kyseenalaistettu ja sitä on pidetty anakronistisena. 38 On pää-

dytty siihen, että esineiden kätkemiseen on voinut vaikuttaa yhtä lailla rituaaliset kuin 

profaanit syyt, jotka eivät millään tavoin sulje toisiaan pois.39 Monet arkeologit ovatkin 

asettaneet kyseenalaiseksi jyrkän ja yksinkertaisen jaon pyhään ja profaaniin, symboli-

seen ja käytännölliseen.40 Kahtiajako on ongelmallinen, sillä se heijastaa paremmin 

nykyihmisen valistuksen jälkeistä länsimaista ajattelutapaa kuin pienten esihistoriallis-

ten yhteisöjen todellisuutta.41 On varmaankin mielekkäämpää nähdä pyhä ja profaani 

saman asteikon kahtena ääripäänä, joiden välille useat kontekstit ja toiminnat sijoittui-

vat.42 Esihistoriallisia uhrauskäytäntöjä tutkittaessa onkin hyvä muistaa, että uhraajat 

itse saattoivat pitää uhritoimitusta hyvin käytännöllisenä eivätkä välttämättä liittäneet 

siihen mitään erityisempää seremoniallisuutta.  

 

1.5. Tutkimusaineisto ja -rajaukset  

 

Tutkimusaineistoni muodostavat Niinikoskesta löytyneet kiviesineet. Esineistöön kuu-

luu 13 tasatalttaa, kolme kourutalttaa, kynsitaltta, seitsemän kirvestä, kaksi teräesinettä, 

keihäänkärki, nuolenkärki ja kivipallo (Liite 1). Kaikki esineet kuuluvat Kansallismu-

seon kokoelmiin, ja sain ne kahta esinettä lukuun ottamatta Museovirastolta  lainaksi 

Oulun yliopiston arkeologian laboratorioon tutkimustani varten. Lainaksi saamieni esi-

neiden joukosta puuttuu kadoksiin joutunut Pyheensillan tyypin nuolenkärki sekä kivi-

pallo, joka on jostain syystä jäänyt pois Niinikosken esineitä koskevista löytöluettelois-

ta.43 Olen mitannut ja punninnut esineet sekä skannannut ne arkeologian laboratorion 

                                                 
37

 Levy 1982: 17; Bradley 1990: 12;  Karsten 1994 

38
 Karsten 1994: 28–29; Brad ley 2000: 58. 

39
 Esim. Spangen 2009.  

40
 Esim. Brück 1999; Insoll 2004; Bradley 2005. 

41
 Brück 1999: passim. 

42
 Verhoeven 2011: 123–124. 

43
 Niinikosken löytöihin on ilmoitettu kuuluvan löydöt esinenumeroilla KM 608:1–10 (Mäkivuoti 1992: 

5, 34; Ranta-Sarkkinen 1996: 115.). Kiv ipallo mukaan luettuna esinenumerot ovat KM 608:1–11.  
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3D-skannerilla. Kuvista kokoamastani tiedostosta on mahdollista tarkastella esineitä 

kolmiulotteisina malleina (Liite 4).  

 

Niinikosken esineiden niukat löytötiedot tekevät koskilöydön tutkimisen osaltaan on-

gelmalliseksi. Edes Niinikosken tarkkaa sijaintia ei täysin varmasti enää tunneta, sillä 

Kalajanjoen uomaa on useaan kertaan syvennetty ja joen muoto on muuttunut. Vastaa-

va ongelma koskee myös muita koskilöytöjä; esineiden alkuperäisestä sijainnista, kon-

tekstista ja löytöolosuhteista on olemassa vain muutamissa tapauksissa tarkkoja tietoja, 

minkä vuoksi löytöjen tarkasteleminen ja tulkitseminen sisältää monenlaisia epävar-

muustekijöitä. Tärkeä on myös huomioida, että ”koskilöydöt” on arkeologinen käsite ja 

on eri asia, miten ilmiö sellaisena kuin se nykyään käsitetään, vastasi kivikautista tode l-

lisuutta. Tässä tutkimuksessa koskilöydöiksi on luokiteltu esineet, joiden löytöpaikka 

on kosken pohja eli ne ovat todennäköisesti aikoinaan päätyneet syystä tai toisesta ve-

teen.  

 

Työni ensimmäisessä käsittelyluvussa analysoin Niinikoskesta löytyneitä esineitä ja 

selvitän löydön koostumuksen ja ajoituksen. Toisessa luvussa tarkastelen löytöpaikan 

eli kosken topografiaa ja sen sijaintia suhteessa asuinpaikkoihin ja muihin Kalajanjoes-

ta tehtyihin koskilöytöihin. Tarkastelen myös, millainen koski oli kalastuspaikkana. 

Kolmannessa luvussa luon katsauksen muihin Suomesta tehtyihin koskilöytöihin, nii-

den levinneisyyteen, koostumukseen ja ajoitukseen. Neljännessä luvussa pohdin esine-

analyysin, löytökontekstin tarkastelun ja muiden koskilöytöjen antaman vertailupohjan 

valossa Niinikosken löydöstä tehtyjä eri tulkintoja.  
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2. Esinelöydöt   

 

2.1. Löytöhistoria  

 

Niinikosken ensimmäiset löydöt tulivat esille, kun Reisjärvellä aloitettiin Kalajanjärven 

kuivattaminen ja sen yhteydessä Niinikosken perkaustyöt. Karjatalousvaltaisella paik-

kakunnalla tarvittiin lisää niittymaata, ja järvenlaskun avulla oli tarkoitus kasvattaa 

luonnonniittyjen alaa.44 Kun Reisjärven kirkolliskokouksessa tehtiin päätös järven kui-

vattamisesta ja Niinikosken perkauksesta,45 paikkakuntalaiset yrittivät ensin itse järven 

laskua. Pian kuitenkin huomattiin, ettei työstä suoriuduttaisi ilman valtion tukea ja 

avustusta. Tie- ja vesikulkulaitoksen ylihallituksen insinööriluutnantti Alexander Wil-

helm Lagerborg lähetettiin Reisjärvelle tekemään maastonmittaukset sekä laatimaan 

järvenlaskun työ- ja kustannussuunnitelman. Vuonna 1860 senaatti myönsi luvan Kala-

janjärven laskuun, ja työt aloitettiin Lagerborgin johdolla seuraavana vuonna. Urakka 

kesti kaikkiaan seitsemän vuotta, ja sen seurauksena suuri järvi kuivattiin lopulta koko-

naan. Kalajanjärven kuivattaminen olikin Oulun läänin suurin järvenlaskuhanke ja yksi 

suurimmista koko maassa.46    

 

Niinikosken perkaustyöt aloitettiin järven kuivattamisen alkuvaiheessa 1862. Lager-

borg keräsi haltuunsa työn aikana esille tulleita kiviesineitä ja toimitti kokoelmansa 

kahdessa erässä Helsingin yliopiston museokokoelmiin.47 Hän lähetti samana vuonna 

ensimmäiset yksitoista esinettä48 ja neljä vuotta myöhemmin loput yksitoista esinettä49. 

Niinikosken suuri löytö herätti huomiota muinaistutkijoiden keskuudessa ja Tähti-

lehdessä kirjoitettiin, kuinka K. E. F. Ignatius oli esitellyt Suomen Kirjallisuuden Seu-

ran historialliselle osakunnalle Lagerborgin lahjoittamia ”tawattomia kiwikaluja”.50  

 

                                                 
44

 Vihola 1987: 184.    

45
 Reisjärven kirkonkokouksen pöytäkirja 30.11.1857. Kirkonkokousten pöytäkirjat 1801–1857. Reisjär-

ven seurakunnan arkisto. Oulun maakunta-arkisto.  

46
 Anttila 1967: 64;  Turunen 1983: 72; Viho la 1987: 185–186; Vilkuna 1987: 15.   

47
 Vilkuna 1987: 15.      

48
 KM 483–493.      

49
 KM 608:1–11. Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867.     

50
 Tähti 4.5.1866.      
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Seuraavien vuosikymmenien aikana yliopiston kokoelmiin lähetettiin lisää esineitä, 

jotka oli otettu talteen koskenperkauksen aikana. Vuonna 1880 Laukaan kihlakunnassa 

muinaismuistoja kerännyt A. L. Nyman sai jossakin Keski-Suomen pohjoisosissa kä-

siinsä Niinikoskesta löytyneen kirveen51. Wilskman toimitti museoon 1885 kaksi Nii-

nikoskesta löytynyttä tasatalttaa52, ja vuosikymmen myöhemmin museokokoelmiin 

päätyi myös haavuri Kaarlo Moilasen lähettämä kirves53. Moilasen lähettämän kirveen 

löytöpaikka on kuitenkin epävarma. Pääluettelossa kerrotaan, että kirves löytyi Kala-

janjärven kuivausojaa kaivettaessa. Esine ei siis ole välttämättä peräisin Niinikoskesta, 

vaikka Äyräpää ja Mäkivuoti ovat näin katsoneet.54  

 

Vuosisadan vaihteen jälkeen Kalajoen alueella ryhdyttiin laajamittaisiin vesistöjärjeste-

lytöihin. Joen säännöttämisen ja vedenkorkeuden laskemisen oli tarkoitus hillitä tulvia, 

jotka aiheuttivat suurta haittaa ympäröiville viljelyksille.55 Tulvat olivat vaikea ongel-

ma myös Reisjärvellä, ja perkaustyöt ulotettiin Kalajanjoelle saakka. Töiden yhteydes-

sä oli tarkoitus perata Niinikoski. Tähän hankkeeseen katsottiin kuitenkin parhaaksi 

hakea valtion avustusta.56 Senaatti myönsi rahoituksen,57 ja ruoppaustyöt päästiin kun-

nolla aloittamaan. Arkeologinen toimisto varautui uusiin löytöihin ja kehotti tie- ja ve-

sikulkulaitoksen ylihallitusta ottamaan talteen ja lähettämään toimistoon töiden aikana 

mahdollisesti esille tulevat kivikautiset esineet.58 Perkaustöissä löytyikin kaksi pientä 

kirvestä ja kynsitaltta59, jotka päätyivät Valtion historiallisen museon, tulevan Kansa l-

lismuseon kokoelmiin 1910 (Liite 2).  

 

Niinikosken esineiden löytöolosuhteista ei ole olemassa tarkkoja tietoja. Äyräpää tapasi 

tarkastusmatkallaan kosken perkuussa mukana olleita työmiehiä, jotka kertoivat, että 

                                                 
51

 KM 2029:163; Vilkuna 1987: 15.     

52
 KM 2386:76–77. Löytötiedoissa jää epäselväksi, onko lähettäjä Salomon vai Herman W ilskman.  

53
 KM 3559:14.     

54
 Europaeus 1910: 18; Mäkivuoti 1992: 34.  

55
 Turunen 1983: 79.      

56
 Kuntakokouksen pöytäkirja 9.11.1908. Reisjärven kuntakokouksen pöytäkirjat 1881–1927. Reisjärven 

kunnanarkisto.     

57
 ”Upprensning af vattendrag”, Hufvudstadsbladet 3.10.1909.    

58
 ”Fornfynd”, Hufvudstadsbladet 9.9.1909.      

59
 KM 5658:1–3. Samoissa Kalajanjoen ruoppaustöissä löytyi myös Haapajärven puolelta viisi kiv i-

kautista esinettä kolmesta koskesta. (KM 5423:1–3, KM 5442:1–2)  
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esineitä löytyi ”aivan koskea pitkin kivien lomasta”.60 Mitään varmuutta ei ole siitä, 

mistä kohdasta koskea tai kuinka syvältä esineet löytyivät. Epäselväksi jää myös, miten 

läheltä toisiaan esineet löytyivät, sijaitsivatko ne hajallaan laajalla alueella vai olivatko 

ne keskittyneet johonkin kohtaan koskea. Työmiesten maininnan perusteella vaikuttaisi 

kuitenkin siltä, etteivät esineet sijainneet kovin syvällä ja niitä löydettiin laajalta alueel-

ta pitkin koskea. On mahdollista, että esineet, jotka löytyivät 1862, tulivat esille toises-

ta kohtaa koskea tai ehkä eri syvyydeltä kuin esineet, jotka löytyivät 1910.   

 

Voidaan olettaa, että koskesta löytyneiden esineiden määrä on saattanut olla vieläkin 

suurempi, sillä koskenperkaajat eivät ole välttämättä huomanneet ja tallettaneet kaikkia 

esineitä. Äyräpää mainitsee, että Niinikoskesta löydettyjä ”ukonkynsiä” kuljetettiin 

taikakaluiksi eri puolille Reisjärveä ja lähipitäjiin.61 Jokunen kiviesine on saattanut 

hyvinkin jäädä sille tielle.  

 

2.2. Esineet  

 

2.2.1. Taltat 

 

Pohjalaiset tasataltat (KM 488, KM 608:3, KM 608:4, KM 2386:76) 

KM 488 on tasaleveä ja suorakaiteen muotoinen tasataltta, jonka terä laskee toisella 

lappeella. Taltta on kooltaan 94x39x8 mm. Teräosa ja esineen selkälape on huolella 

hiottu; noin 2/3 esineen pinnasta on hiottu. Terässä on käyttöjälkiä ja selkälappeella ja 

kyljissä lovia ja naarmuja. KM 608:3 on lattea ja kupera tasataltta, jonka mitat ovat 

127x41x12 mm. Esine on valmistettu yksipuolisella reunaiskennällä, minkä vuoksi se 

on muodoltaan hieman toispuolinen. Etulappeella teräosa on hiottu melkein esineen 

keskiosaan saakka. Taltan etulappeella on lovi, joka vaikuttaa peukaloa varten tehdyltä 

painanteelta; kenties esinettä on voitu käyttää ilman vartta. Kantaosa on lohjennut, ja 

terässä on käyttöjälkiä. Tasataltta KM 608:4 kapenee varsin jyrkästi ohuelle kannalle. 

Terä laskee toisella lappeella. Selkälape on kolmitahkoinen, ja esineen poikkileikkaus 

on melkein kolmiomainen. Taltan mitat ovat 100x42x9 mm. Etulappeella teräosa on 

                                                 
60

 Europaeus 1910: 18.      

61
 Europaeus 1910: 18. 
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hiottu melkein esineen keskiosaan saakka ja myös selkälape on osittain hiottu. KM 

2386:76 on lyhyt, ohut ja kauttaaltaan hiottu tasataltta, joka kapenee hieman kannalle. 

Terä laskee toisella lappeella. Taltan mitat ovat 46x37x8.5 mm.    

 

Pohjalaiset tasataltat on valmistettu niin sanotusta sädekiviliuskeesta. Arkeologit nimit-

tävät sädekiviliuskeeksi emäksistä tuffiittiliusketta, joka on tummaa, tavallisesti lähes 

mustaa kiveä ja pinnaltaan usein vihertäväksi hapettunutta. Kiven vihertävässä pinnas-

sa erottuu usein pieniä mustia augiittitäpliä. Geologien mukaan arkeologit ovat sisällyt-

täneet sädekiviliuskeen nimikkeen alle monia eri kivilajeja. Nämä kivilajit ovat kuiten-

kin työstöominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään sen verran samanlaisia, ettei niitä ole kivi-

kaudella luultavasti eroteltu toisistaan. Siksi niistä voi arkeologisessa tekstissä käyttää 

yhteistä nimitystä.62 Koska sädekiviliuskeen iskupinnat olivat luonnostaan pitkiä ja 

tasaisia, saatiin isketystä kappaleesta jo pelkällä terän hiomisella käyttökelpoinen työ-

kalu. Muu viimeistely jäi usein vähäiseksi, vain pahimpien epätasaisuuksien tasoitte-

luksi. Huolellisemminkin hiottaessa on ainakin kanta lähes aina jätetty käsittelemättä.63 

 

Pohjalaiset tasataltat ovat yleisimpiä kivikautisia esinelöytöjä koko Pohjois-

Suomessa.64 Esinemuoto oli käytössä mesoliittiselta ajalta kivikauden loppuun. 65 Kui-

tenkin kampakeraaminen aika näyttää olleen pohjalaisten talttojen valta-aikaa, ja kivi-

kauden lopulla niiden käyttö on ilmeisesti jo vähentynyt.66 Meinander esittää ajoitta-

vaksi tekijäksi tasatalttojen hiontaa, joka näyttäisi muuttuvan huolellisemmaksi kampa-

keraamisen ajan kuluessa.67 Toinen mahdollinen ajoittava tekijä saattaisi olla valmis-

tustekniikka, sillä pohjalaisten tasatalttojen joukossa on myös yksipuolisella reunais-

kennällä tai joskus jopa kaksipuolisella valmistettuja kappaleita. Kehitys ilmenisi siir-

tymisessä reunaiskennästä pystyiskentään, vanhemmasta tekniikasta sädekiviliuskee-

seen paremmin soveltuvaan valmistustapaan.68   

 

                                                 
62

 Huurre 1983a: 95; Huurre 1998: 222.  

63
 Huurre 1983a: 95. 

64
 Huurre 1983a: 101, 103, erityisesti taulukot 3 ja 4.   

65
 Luho 1948: 95.       

66
 Huurre 1983a: 111.      

67
 Meinander 1950: 11.  

68
 Huurre 1983a: 107.  
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Meinanderin huomiota pohjalaisten tasatalttojen hionnan määrän lisääntymisestä ei ole 

testattu pohjoissuomalaisella aineistolla.69 Täytyy muistaa, että epäsäännöllistä muotoa 

ja niukkaa hiontaa ei aina voi pitää ajoittavana tekijänä, sillä esimerkiksi käytetty kivi-

laji on voinut vaikuttaa esineen työstöön ja viimeistelyyn. Lisäksi kivikaudella valmis-

tettiin myös ilmeisesti tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja työkaluja, jotka ovat satun-

naismuotoisia ja vain terästä hiottuja.70 Kuitenkin jos Niinikosken pohjalaisia tasatalt-

toja tarkastellaan hionnan määrän lisääntymisen kannalta, esineiden välinen järjestys 

muodostuu seuraavanlaiseksi. Yksipuolisella reunaiskennällä valmistettu KM 608:3 

ajoittuu todennäköisesti varhaisemmaksi kuin kolme muuta tasatalttaa. KM 488 ja KM 

608:4 ovat selvästi edellistä huolellisemmin valmistettuja ja niiden tekijä on hallinnut 

sädekiviliuskeen työstön. Talttojen pinta on suurelta osin hiottu. Puolestaan kauttaal-

taan hiottu KM 2386:76 saattaa edustaa myöhäisempää vaihetta ainakin KM 608:3:een 

verrattuna.  

 

Itäkarjalainen tasataltta ja kourutaltta (KM 487, KM 490)  

Tasataltta KM 487:n ylälape on kolmitahkoinen ja poikkileikkaus trapetsoidinen. Esine 

kapenee kannalle, joka on muodoltaan suippo. Terän suu on kaareva ja teräosa kulmis-

taan hieman lohjennut. Taltta on rapautunut vedessä, minkä vuoksi esineen luultavasti 

alun perin hyvin hiottu pinta on muuttunut karheaksi. Vihertävässä kivessä on tummia 

laikkuja, ja esineen pinta on tummista kohdista hyvin kiiltävä. Kourutaltta KM 490:n 

selkälape on kolmitahkoinen ja poikkileikkaus kolmiomainen. Esine kapenee hieman 

kannalle. Etulappeen kouru on kaareva ja matala. Kouru ulottuu lähes esineen päästä 

päähän ja kapenee ja mataloituu kantaa kohti. Taltan selkälappeessa, kyljissä ja kannas-

sa on lovia. Kourutaltta on hyvin hiottu ja väriltään harmaan vihreä. Kourun reunaa 

kiertää tumma juova, ja esineen poikki kulkee pituussuunnassa samanlainen ohut juo-

va. 

 

KM 487 ja KM 490 ovat muodoltaan tyypillisiä niin sanottuja itäkarjalaisia talttoja71, 

jotka ovat poikkiteräisiä ja yksipuolisella reunaiskennällä valmistettuja.72 Tuula Heik-

                                                 
69

 Huurre 1983a: 107. 

70
 Huurre 1983a: 75.  

71
 Äyräpää antoi 1940-luvulla talttatyypeille nimityksen, joka on vakiintunut käyttöön arkeologisessa 

tutkimuskirjallisuudessa. (Heikkurinen 1980: 2.) 

72
 Heikkurinen 1980: 10, 30.      
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kurinen on tutkinut itäkarjalaisia talttoja pro gradu -tutkielmassaan ja jakanut tasataltat 

esineiden leveyden, korkeuden ja harjan leveyden perusteella neljään ryhmään. Niini-

kosken itäkarjalaista tasatalttaa hän ei voinut liittää esineen mittojen perusteella mihin-

kään näistä ryhmistä.73 Heikkurinen on jakanut myös itäkarjalaiset kourutaltat kahteen 

ryhmään: lyhyt- ja pitkäkouruisiin. Hänen tutkimusaineistostaan puuttuu kuitenkin jos-

tain syystä Niinikosken itäkarjalainen kourutaltta.  

 

Itäkarjalaiset tasa- ja kourutaltat on valmistettu useimmiten niin sanotusta Äänisen vi-

herliuskeesta, jota esiintyy kiintokalliossa pienellä alueella Petroskoin ympäristössä 

Äänisjärven länsirannalla. Viherliuskeen väri vaihtelee vaalean harmaanvihreästä 

tumman ruskeanvihreään, ja eri sävyt voivat vaihdella suonimaisesti samassa esineessä. 

Rapautuneena kivilaji muuttuu ruskeanharmaaksi ja pinnaltaan huokoiseksi ja sameak-

si. Itäkarjalaisia tasatalttoja ja jonkin verran myös kourutalttoja on valmistettu sädekivi-

liuskeesta. Vielä harvinaisempia ovat kiilleliuskeesta ja diabaasista valmistetut itäkarja-

laiset taltat.74 Sädekiviliuskeesta valmistetut esineet ovat kivilajin liuskaisuudesta ja 

erilaisista lohkeamisominaisuuksista johtuen huomattavasti latteampia kuin viherlius-

keesta valmistetut taltat.75 Niinikosken itäkarjalaisen tasataltan kivilajia on vaikea mää-

rittää esineen rapautuneisuuden vuoksi. Kuitenkin esineen muoto viittaisi siihen, ettei 

sitä ole valmistettu sädekiviliuskeesta: tasataltta on korkea eikä lattea sädekiviliuskees-

ta valmistettujen esineiden tavoin. Niinikosken itäkarjalaisen kourutaltan harmaan vih-

reä väri ja juovikkuus viittaavat siihen, että esine on mahdollisesti viherliuskeesta val-

mistettu. 

 

Viherliuskeisia itäkarjalaisia talttoja on löydetty kaikkialta Suomesta Ahvenanmaan 

maakuntaa lukuun ottamatta.76 Suurin osa itäkarjalaisista taltoista on irtolöytöjä.77 

Asuinpaikkalöytöjen vähäisyyden vuoksi on vaikea saada todellista kuvaa itäkarjalais-

ten talttojen käyttöajasta Suomessa. Näyttää kuitenkin siltä, että esineiden tuonti olisi 

alkanut varhaiskampakeraamisella kaudella ja jatkunut kivikauden lopulle. Voimak-

                                                 
73

 Heikkurinen 1980: 19, 75.  

74
 Heikkurinen 1980: 5–9. 

75
 Äyräpää 1944: 71.      

76
 Heikkurinen 1980: 46.  

77
 Heikkurinen 1980: 51.      
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kainta tuonti on ollut tyypillisen kampakeramiikan aikana.78 Viherliusketta ei kuljetettu 

Suomeen raaka-aineena vaan teelminä tai valmiina esineinä.79 On arveltu, että itäkarja-

laisia kourutalttoja olisi tuotu maahamme tasatalttoja enemmän. 80 Kourutalttoja ei ole 

kuitenkaan löytöjen joukossa yhtä paljon kuin tasatalttoja,81 joten näyttääkin siltä, että 

kaukokaupan kautta hankittiin enemmän jälkimmäisiä talttoja.  

 

Äänisen alueella ja Laatokan Karjalassa viherliuskeiset taltat ovat olleet arkisia työvä-

lineitä. Tuontikeskuksensa ulkopuolella viherliuske-esineiden arvellaan olleen arvoesi-

neitä, joita käytettiin uhriantimina, lahjoina ja vaihdonvälineinä.82 Heikkurisen mukaan 

tätä tulkintaa tukee se, että vain pieni osa viherliuskeisista taltoista on löydetty asuin-

paikoilta. Itäkarjalaisten talttojen votiivifunktiota pohdittaessa kiintoisaa on, että Suo-

mesta, Kannakselta ja Laatokan Karjalasta tunnetaan useita vedestä löydettyjä viher-

liuskeisia tasa- ja kourutalttoja. Määrä näyttäisi viittaavan siihen, että talttoja on jätetty 

veteen tarkoituksella. Kuitenkin kaikissa vedestä löydetyissä itäkarjalaisissa taltoissa 

on selviä käyttöjälkiä.83 Sen sijaan Suomen puolella kaikki asuinpaikoilta löydetyt itä-

karjalaiset taltat samoin kuin Siuntion Dalamalmin nuorakeraamisesta haudasta löyty-

nyt viherliusketaltta ovat erittäin hyvin säilyneitä.84 Tästä poiketen Niinikosken itäkar-

jalaiset taltat ovat lovia lukuun ottamatta varsin ehjiä ja ainoastaan tasataltan terässä on 

vähäistä kulumaa.   

 

Käyräselkäinen kaksoiskourutaltta (KM 608:7)  

Kourutaltan selkäpuoli on kaareva ja kourun puoleinen lape tasainen; poikkileikkaus on 

segmentinmuotoinen. Taltan terän suu on hieman kaareva ja terän kouru lyhyt ja syvä. 

Taltan kannassa on kouru, joka on pidempi, kapeampi ja matalampi kuin terän kouru. 

Kourutaltan mitat ovat 160x38x25 mm. Kannan kourun pituus on noin 2/3 esineen pi-

                                                 
78

 Heikkurinen 1980: 55. 

79
 Äyräpää 1944: 64–65.  

80
 Äyräpää 1944: 70; Luho 1948: 122.  

81
 

http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi/tyokalut/itakarjalkourutaltta/frset_itakarjalkouru.

htm 

82
 Äyräpää 1944: 65; Luho 1948: 122; Huurre 1998: 224.    

83
 Heikkurinen 1980: 62.      

84
 Heikkurinen 1980: 55.      

http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi/tyokalut/itakarjalkourutaltta/frset_itakarjalkouru.htm
http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi/tyokalut/itakarjalkourutaltta/frset_itakarjalkouru.htm
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tuudesta. Taltta on ehyt lukuun ottamatta selkälappeen pitkää lohkeamaa. Käyräselkä i-

set kourutaltat ovat tavallisesti hyvin hiottuja,85 mutta Niinikosken taltta on rapautunut 

vedessä, minkä vuoksi esineen pinta on muuttunut karheaksi ja kiillottomaksi. Samasta 

syystä taltan kivilajin määrittäminen on vaikeaa. Tavallisesti käyräse lkäiset kourutaltat 

on kuitenkin valmistettu Äänisen viherliuskeesta.86 Niinikosken kourutaltta on väriltään 

vihertävä, ja kiven pintaan on muodostunut eri sävyisiä ruskeita laikkuja.  

 

KM 608:7 kuuluu kaksoistalttoihin, joita toisinaan esiintyy käyräselkäisten kourutaltto-

jen joukossa. Näiden kourutalttojen kannan terä on kuitenkin yleensä talttamainen tai 

tuuramainen.87 Edellisiä harvinaisempi muoto on kouru terä,88 jollainen on myös Niini-

kosken kaksoistaltan kannassa. Huurre on pohtinut kaksoistalttojen varttamistapaa ja 

esittänyt, että tämä olisi tapahtunut käännettävien luutuppien avulla; kaksoista ltan terä 

olisi pistetty tuppeen aina niin päin kuin kulloinenkin käyttö on vaatinut.89 

 

Käyräselkäiset kourutaltat ajoittuvat pääasiassa mesoliittisen kauden loppuun.90 Niitä 

on kuitenkin käytetty vielä varhaiskampakeraamisena aikana, joskin myöhemmät ta ltat 

vaikuttavat olevan huonotekoisempia kuin varhaisemmalla ajanjaksolla.91 Käyräselkäi-

set kourutaltat on valmistettu yksipuolisella reunaiskennällä, joka poikkeaa Suomusjär-

ven kulttuurin kaksipuolisesta iskentätekniikasta, mutta on tavallista itäkarjalaisissa 

tyypeissä.92 Valmistustekniikka samoin kuin esinemuodon tavanomainen valmistusma-

teriaali viittaavat vahvasti siihen, että käyräselkäisten kourutalttojen alkuperä sijaitsee 

idän suunnalla.93 Esinemuoto on ollut käytössä hyvin laajalla alueella, Norjan länsiran-

nikolta Pohjois-Amerikkaan ulottuvalla pohjoisella vyöhykkeellä.94 Meinander katsoo, 
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että käyräselkäinen kourutaltta olisi kalastuskulttuurien esinemuoto ja sitä olisi käytetty 

pääasiassa ruuhien kovertamiseen.95 

 

Kynsitaltta (KM 5658:3) 

KM 5658:3 on pieni ja ohut, vaalean harmaasta kivestä valmistettu taltta, jonka mitat 

ovat 48x33x9 mm. Osittain hiottu taltta on hieman lohjennut kannastaan, ja sen terässä 

on lovi. Esine kuuluu kynsitalttoihin, joskaan se ei ole muodoltaan aivan tyypillinen. 

Kynsitalttojen teräosa on tavallisesti hiottu toiselta puolelta poikittain kouruksi niin, 

että terä on käyrä ja kynsimäinen.96 Sen sijaan Niinikosken taltassa on hyvin loiva kyn-

sikulma. Esine on kynsitaltaksi varsin suuri, sillä kynsitalttojen tavanomainen pituus 

vaihtelee 3–4 cm:n välillä.97 Tätä pienemmätkään taltat eivät ole harvinaisia.98  

 

Kynsitaltat ovat usein kulkeutuneet kaukokaupan kautta Suomeen, sillä ne on tavalli-

sesti valmistettu Äänisen viherliuskeesta.99 Meinander erotti kynsitaltoissa kaksi ryh-

mää: vanhemman, S-muotoisen variantin, jota esiintyi lähinnä Karjalassa sekä nuo-

remman, jyrkempiteräisen muodon, jota esiintyi Askolasta itään jo tyypillisen kampa-

keramiikan aikana, mutta tätä lännempänä vasta myöhäiskampakeramiikan aikana.100 

Anne Vikkulan mukaan näitä kahta muotoa ei ole kuitenkaan aina helppo erottaa toisis-

taan. Hän tarkentaa myös Meinanderin antamaa ajoitusta ja toteaa suurimman osan 

jyrkkäteräisistä kynsitaltoista liittyvän Pyheensillan ja Kiukaisten kulttuurin vaihei-

siin.101 Niinikosken loivateräistä kynsitalttaa ei voi liittää kumpaankaan Meinanderin 

erottamaan ryhmään, eikä se myöskään ole viherliuske-esine.  

 

Suomesta on löytynyt toista sataa kynsitalttaa, joista suurin osa on asuinpaikkalöytö-

jä.102 Niinikosken kynsitaltta on kuitenkin poikkeuksellinen löytö, sillä se on ainoa 

tunnettu kynsitaltta koko Kalajokilaakson alueella ja yksi harvoista koko Pohjois-

                                                 
95

 Meinander 1950: 16.      

96
 Huurre 1983a: 157.       

97
 Edgren 1984: 43. 

98
 Edgren 1984: 43.      

99
 Edgren 1984: 44 kuvateksti.  

100
 Meinander 1954: 103–104.       

101
 Vikkula 1986: 239. 

102
 Edgren 1984: 43.  



21 
 

Suomessa; Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista kynsitalttoja tunnetaan kaikkiaan vain noin 

kymmenkunta.103 Useimmat Pohjois-Suomessa asuinpaikoilta löydetyt kynsitaltat kuu-

luvat nähtävästi asbestikeraamiseen vaiheeseen.104 Tämä voi kenties antaa viitteen 

myös Niinikosken kynsitaltan ajoituksen suhteen.  

 

Kynsitalttojen jyrkkä terä näyttäisi soveltuvan nahan kaapimiseen, ja ilmeisesti näitä 

pieniä talttoja onkin käytetty tässä tehtävässä.105 On kuitenkin ehkä hieman yllättävää 

löytää koskesta nahankaavintaväline, joita tavataan lähinnä asuinpaikkalöytöinä. He-

rääkin kysymys, olisiko kynsitalttaa voitu käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Tä-

hän voisi viitata myös esineen poikkeava muoto. Huurre on esittänyt, että pienet taltat 

olisivat olleet käyttökelpoisia kalojen perkaamisessa.106 Kenties voisi ajatella, että ka-

lastuspaikalle jätettyä kynsitalttaa olisi voitu käyttää sellaisessa tehtävässä.     

 

Muut taltat (KM 483, KM 485, KM 486, KM 489, KM 491, KM 608:5, KM 608:6, 

KM 608:8, KM 2386:77) 

Niinikoskesta on löytynyt kahdeksan tasatalttaa ja kourutaltta, joita ei voi liittää mihin-

kään tyyppiin. Tasataltta KM 483 muistuttaa suurta ja paksua kirvestä. Esineen terässä 

on selviä käyttöjälkiä. Myös kannassa, kyljissä ja selkälappeella on lovia ja naarmuja. 

KM 485 on varsin kookas tasataltta, hyvin hiottu ja valmistettu liukkaasta, vihertävän 

harmaasta kivestä, mahdollisesti kiilleliuskeesta. Terässä on käyttöjälkiä ja kannassa ja 

kyljissä lovia. KM 486 on pieni ja ohut, kauttaaltaan hiottu tasataltta. Taltan terä laskee 

toisella lappeella, ja kantaosa on muodoltaan pyöreä. Esineessä on vähäisiä kulumia. 

Tasataltta KM 489 on lattea ja muodoltaan epäsäännöllinen. Esine on hiottu ja melkein 

ehyt. Tasataltta KM 491 on valmistettu mahdollisesti jonkinlaisesta karheasta hiekka-

kivestä. Leveässä terässä on käyttöjälkiä. Esine kapenee hieman kannalle, jossa on ku-

lumaa. KM 608:5 on pieni ja ohut, poikkileikkaukseltaan suorakulmion muoto inen 

tasataltta. Terä laskee toisella lappeella. Esine on kauttaaltaan hiottu ja melkein ehyt. 

Tasataltta KM 608:6 on valmistettu juovikkaasta ja harmaanruskeasta, hiekkakiveä 

muistuttavasta kivilajista. Esine on sileäksi hiottu, ja sen pyöreässä kannassa on vähäi-

siä kulumia. KM 608:8 on paksu ja pyöreäkantainen kourutaltta, jonka kouru on pitkä 
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ja matala. Esine on toisesta kyljestään lohjennut. Tasataltta KM 2386:77 on pieni, ohut 

ja hiottu, poikkileikkaukseltaan suorakulmion muotoinen. Terä laskee loivasti toisella 

lappeella. Esineessä on vähäistä kulumaa.      

 

2.2.2. Kirveet 

 

Alkeelliset kirveet (KM 2029:163, KM 3559:14)  

KM 2029:163 on pienikokoinen ja pitkänomainen kirves, jonka mitat ovat 100x39x20 

mm. Ainoastaan terä on hiottu; muuten kirves vaikuttaa karkeatekoiselta, ja selkälap-

peen lohkopinnat ovat hyvinkin epätasaisia. Kirveen kanta on lohjennut. Pääluettelossa 

kivilajin mainitaan olevan kvartsirikasta saviliuskaa. KM 3559:14 on muodoltaan edel-

listä säännöllisempi, melkein neliömäisyyttä tavoitteleva. Kyljet ovat terävät ja teräosa 

leveä; esine kapenee hieman kannalle. Pienikokoisen kirveen mitat ovat 81x50x16 mm. 

Hiotussa terässä on käyttöjälkiä.    

 

KM 2029:163 ja KM 3559:14 ovat tyypiltään niin sanottuja alkeellisia kirveitä107. Al-

keelliset kirveet on valmistettu kaksipuolisella reunaiskennällä eli muotoilemalla sopi-

van kivenkappaleen reunat molemmilta puolilta iskemällä reunaa vasten kohtisuoraan. 

Iskennässä kirveen kyljet on muotoiltu teräviksi ja esineen poikkileikkaus lähenee sui-

ponsoikeaa, vaikka on usein hyvinkin epämuotoinen. Terä on viimeistelty hiomalla, 

mutta muuten hionta on yleensä vähäistä ja iskuista jääneet lohkopinnat näkyvissä.108 

Alkeellisten kirveiden levinneisyyden painopiste on etelässä, mutta löytöjä on tehty 

runsaasti myös Pohjois-Suomesta.109 Kirvestyyppi oli käytössä koko mesoliittisen kau-

den.110 Kirveissä on havaittavissa ajan mittaan kehitystä säännöllisempään ja nelisivui-

sempaan muotoiluun.111 On mahdollista, että muodoltaan säännöllinen KM 3559:14 

ajoittuu nuoremmaksi kuin KM 2029:163, vaikka jälkimmäisen kohdalla voi olla kyse 

myös ylimalkaisemmin viimeistellystä kappaleesta.    
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Kiukaisten kirves (KM 5658:2) 

KM 5658:2 on pieni ja kauttaaltaan hiottu kirves, jonka mitat ovat 67x27x15 mm. Esi-

ne kapenee kantaa kohti, ja sen terä laskee toisella lappeella. Poikkileikkaus on seg-

mentinmuotoinen. Särmät on pyöristetty, ja kannassa on varttamisjälkenä lovi. Kirves 

on ehyt, eikä siinä ole lainkaan käyttöjälkiä.  

 

Kiukaisten kulttuurin kirveissä erotetaan kaksi poikkiteräistä muotoa, jotka ovat taval-

lisesti diabaasista valmistettuja. Ensimmäisessä muodossa toinen lape on tasainen ja 

toinen kupera. Kirveen teränlasku on vain kuperalla lappeella, ja sen poikkileikkaus on 

segmenttimäinen. Edellistä yleisempi muoto on tasaleveä tai hiukan kantaan päin kape-

neva, nelisivuisuutta tavoitteleva kirves, jonka sivut on joskus fasetoitu.112 Niinikosken 

Kiukaisten kirveessä on havaittavissa molempien muotojen piirteitä ; esineen poikki-

leikkaus on segmenttimäinen, mutta se kapenee kantaa kohti. Kirves on välimuoto, 

jollaisia esiintyy paljon Kiukaisen kirveiden joukossa.  

 

Kiukaisten kulttuurin asuinpaikkoja tunnetaan Viipurinlahden ja Vaasan väliseltä ran-

nikkoalueelta.113 Kiukaisten kulttuurin esinemuotoja kulkeutui kuitenkin jonkin verran 

myös Pohjois-Suomeen. Kalajoen alueella Kiukaisten kirveitä ja tasatalttoja on löyty-

nyt Niinikosken ohella Reisjärven Savikosta, Nivalan Anttilan ja Järvenpään asuinpa i-

koilta sekä Alavieskan Somerosta.114 Nämä muutamat löydöt kertovat kahden kulttuu-

ripiirin välisistä yhteyksistä.  

 

Muut kirveet (KM 484, KM 608:1, KM 608:2, KM 5658:1)  

Niinikoskesta on löytynyt neljä kirvestä, joita ei voi liittää mihinkään tyyppiin. KM 

484 on karkeatekoinen ja muodoltaan suiponsoikea kirves, jossa on suora terä ja kapea 

kanta. Esine on valmistettu kaksipuolisella reunaiskennällä. Pienikokoisen kirveen mi-

tat ovat 110x50x5 mm. Ruskeassa kivessä on metallimainen kiilto. KM 608:1 on koo-

kas, paksu ja pyöreäteräinen poikkikirves, jonka mitat ovat 185x55x25 mm. Kirveen 

terässä on käyttöjälkiä ja etulappeella ja kyljissä lovia. KM 608:2 on edellisen tavoin 
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kookas ja pyöreäteräinen poikkikirves. Kirveen mitat ovat 156x60x2 mm. Terä on le-

veä, ja esine kapenee hieman kannalle. Kirves on hiottu ja melkein ehyt lukuun otta-

matta kannan lovia. KM 5658:1 on pieni ja hyvin hiottu, sädekiviliuskeesta valmistettu 

kirves, jonka mitat ovat 63x38x15 mm. Kirveen etulape on kolmitahkoinen ja selkälape 

tasainen. Terä laskee melko jyrkästi toisella lappeella. Terän toisesta kulmasta on loh-

jennut pieni pala, mutta muuten terä on ehjä ja käyttämättömän näkö inen.   

 

2.2.3. Keihään- ja nuolenkärki sekä teräesineet 

 

Keihäänkärki (KM 608:9)115  

Niinikoskesta löytynyt liuskekeihäänkärki on hyvin pitkä, lattea ja huolellisesti hiottu. 

Esineen mitat ovat 254x32 mm. Keihäänkärki on katkennut keskeltä kahtia. Keihään 

kärkiosan toisella lappeella erottuu heikosti matala keskiharja, ja kärjen päässä on ku-

lumaa. Keihään kantaosa on takapäästään lohjennut.  

 

Esikeraamisena aikana käytössä olivat lehdenmuotoiset keihäänkärjet, joiden levein 

kohta sijaitsee keskiosassa tai lähellä kantaa. Kärjet ovat huolellisesti hiottuja, ja niissä 

on usein keskiharja. Niiden pituus on keskimäärin 12–15 cm, mutta joukossa saattaa 

olla hyvinkin kookkaita kärkiä.116 Liuskekärkiä on pidetty suurriistan tai hylkeiden 

pyyntiin käytettyinä aseina,117 mutta on ehdotettu, että osa niistä saattaisi olla veitsiä tai 

tikareita.118 Lehdenmuotoiset kärjet kuuluvat Suomusjärven kulttuurin alkupuolelle, ja 

sen jälkeen käytössä olleet liuskekärjet ovat muita tyyppejä.119 Niinikosken kärki eroaa 

muotonsa puolesta lehdenmuotoisista keihäänkärjistä, sillä se on suora ja miltei tasale-

veä. Keskiharja on hyvin matala, eikä ulotu keihäänkärjen kantaan saakka. Terä on 

tylppä ja muodoltaan paremmin pyöreä kuin piikkimäinen. Kantaosa on leveä, eikä sitä 

ole ohennettu varttamista varten kuten usein lehdenmuotoisissa kärjissä.120 Niinikosken 

kärki vastaa kooltaan kookkaimpia lehdenmuotoisia keihäänkärkiä. Kärkeä voi tuskin 
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pitää pituutensa vuoksi veitsenä, vaan se on ollut funktioltaan varmaankin metsäs-

tysase. Lehdenmuotoisia keihäänkärkiä seuraavia myöhempiä kärkiä ei ole tyypitelty. 

Tällainen tutkimus saattaisi tuoda esille Niinikosken kärjen vastineita.  

 

Niinikosken rikkoutuneelle keihäänkärjelle on vaikea antaa ajoitusta, mutta tähän ky-

symykseen voi kenties saada ylimalkaisen arvion, kun tarkastellaan keihäiden käytön 

yleisyyttä kivikauden eri vaiheissa. Keihäiden käyttö näyttää vähenevän jo esikeraami-

sen ajan kuluessa, mutta pian tyypillisen kampakeramiikan nuoremman vaiheen jälkeen 

ne näyttävät jälleen yleistyvän.121 Pohjois-Suomessa tulivat tähän aikaan käyttöön län-

tistä vaikutusta osoittavat väkäselliset liuskekärjet. 122 Kuitenkin jo kivikauden lopulla 

liuskeesta valmistetut nuolenkärjet syrjäyttävät keihään metsästysaseina.123 Keihäs on 

ylipäätään melko harvinainen ase kampakeraamisessa kulttuurissa, mikä saattaa liittyä 

peuranpyynnissä tapahtuneisiin muutoksiin.124 Toisaalta Heikki Matiskainen pitää 

mahdollisena, että yksinkertaisemmat luusta ja sarvesta tehdyt keihäänkärjet olisivat 

syrjäyttäneet liuskekärjet.125 Kenties kivikaudella arvostettiin kuitenkin enemmän esi-

neiden laatua kuin niiden valmistuksen yksinkertaisuutta ja on epävarmaa, olivatko 

orgaanisista materiaaleista valmistetut kärjet ominaisuuksiltaan sellaisia, että niillä 

kannatti korvata liuskekärjet. Saattaa myös olla, että eri materiaaleista valmistettuja 

keihäänkärkiä käytettiin eri saaliseläinten pyyntiin, jolloin jonkin kärkityypin käytön 

vähenemisen voi katsoa kuvastavan metsästyksessä tapahtuneita muutoksia. Koska 

varhainen esikeraaminen kausi oli lehdenmuotoisten keihäänkärkien valta-aikaa, Niini-

kosken kärjen ajoituksessa tulisi kenties parhaiten kyseeseen esikeraamisen kauden 

loppujakso. Myöhempi ajoitus vaikuttaa epätodennäköisemmältä.    
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Pyheensillan tyypin nuolenkärki (KM 608:10)126  

Myöhäiskampakeraamisena ja asbestikeraamisena aikana aiemmin suhteellisen harvi-

naiset liuskenuolenkärjet yleistyivät. Näiden joukkoon kuuluvat myös Pyheensillan 

tyypin nuolenkärjet, jotka ovat pitkiä, solakoita ja poikkileikkaukseltaan vinoneliön 

muotoisia. Nuolenkärkien kanta on usein viilattu kiilaksi terään nähden, ja ne ovat ta-

vallisesti 4–6 cm pitkiä.127 Länsi-Suomessa yleinen Pyheensillan tyypin nuolenkärki 

levisi myös asbestikeraamiselle alueelle Karjalaan saakka. Siellä kärjet muuttuivat p i-

demmiksi kuin Länsi-Suomessa.128 Liuskenuolenkärjet ovat tyypillisiä asuinpaikkalöy-

töjä, mutta Pyheensillan tyypin kärkiä on tavattu myös irtolöytöinä.129  

 

Niinikoskesta löytynyt Pyheensillan tyypin nuolenkärki ei ollut mukana Museovirasto l-

ta lainaksi saamieni esineiden joukossa. Museovirastossa säilytettävässä negatiivissa 

nuolenkärjen pituudeksi ilmoitetaan 13.2 cm, mikä poikkeaa selvästi Pyheensillan tyy-

pin kärkien keskimitasta.130 Äyräpää viittaakin itäiseen vaikutukseen Niinikosken nuo-

lenkärjen kohdalla.131 Niinikosken nuolenkärki on säilynyt melkein ehjänä toisin kuin 

useat Pohjois-Suomesta löydetyt nuolet, jotka on saatu talteen pieninä katkelmina.132 

Vaikka liuskenuolenkärkien levinneisyysalue on laaja, Kalajokilaaksosta ainoastaan 

Ylivieskan Häivälästä on löytynyt Niinikosken ohella Pyheensillan tyypin nuolenkärki. 

Huurre arveleekin, että nuolenkärkien levinneisyyden kuva pohjoisessa saattaa olla 

harhaanjohtava, sillä nuolet löytyvät tavallisesti kaivauksissa pieninä katkelmina, joita 

ei juuri irtolöytöinä havaita.133 

 

Pyheensillan tyypin nuolenkärkien laaja levinneisyys saattaa kuvastaa metsästystavois-

sa tapahtuneita muutoksia, ehkä erikoistumista tiettyyn riistaan. On arveltu, että Py-

heensillan tyypin nuolenkärkeä olisi käytetty esimerkiksi isojen kalojen pyydystämi-
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seen. Torsten Edgrenin mainitsemissa kokeissa on osoitettu, että solakan nuolenkärjen 

vinoneliön muotoinen poikkileikkaus olisi tähän tarkoitukseen sovelias. Kuitenkin Ed-

grenin mukaan Pyheensillan nuolenkärkityypin ilmeisen hyvät ballistiset omina isuudet 

viittaavat pikemminkin siihen, että kärkeä on voitu käyttää pitkillä ampumaetäisyyksil-

lä. Tehokkaalla pitkien matkojen nuolenkärjellä olisi pyydetty esimerkiksi lintuja pa-

remmin kuin kaloja.134 

 

Teräesineet (KM 492, KM 493)  

Niinikosken löytöjen joukossa on kaksi epätyypillistä esinettä, joiden käyttötarkoituk-

sesta on vaikea sanoa mitään. Pääluetteloon KM 492 on merkitty keihäänkärjeksi ja 

KM 493 kourutaltan kappaleeksi, mutta Vilkuna on katsonut molempien olevan jonkin-

laisia teräesineitä.135 Teräesine onkin parempi nimitys näille poikkeaville löydöille, 

sillä etenkään jälkimmäistä ei voi oikein mieltää kourutaltan osaksi. KM 492 muistut-

taa hieman keihäänkärkeä; esine on lattea, ja sen levein kohta on keskiosassa. Kärki on 

soikea, ja terässä on vähäisiä käyttöjälkiä. Voisi ajatella, että esinettä olisi voitu käyttää 

esimerkiksi veitsenä. KM 493 on piikkimäinen esine, jonka kärki on suippo ja tylppä. 

Esine levenee kannalle, jossa on eräänlainen uloke ikään kuin esine olisi voitu kiinnit-

tää takaosastaan johonkin.  

 

 

2.2.4. Kivipallo (KM 608:11) 

Niinikosken kivipallo ei ollut mukana Museovirastolta lainaksi saamieni esineiden jou-

kossa. Pääluettelon tietojen perusteella ei ole oikein selvää, onko kivipallo katsottava 

arkeologiseksi löydöksi vai luonnonkiveksi. Pallo vaikuttaa kuitenkin olevan muodol-

taan melko säännöllinen ollakseen luonnonkivi.136 Pallo näyttää paremmin kuutiomai-

selta kuin pyöreältä, ja sen halkaisija on arviolta noin 6 cm. Esineen käyttötarkoitus on 

epäselvä. Usein erilaiset pyöreät kivet on kuitenkin tulkittu verkonpainoiksi.137 Kenties 

jonkinlaista kalastukseen liittyvää funktiota voisi sovittaa myös Niinikosken kivipallol-

le.  
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2.3. Yhteenveto    

 

Niinikosken löytöön kuuluu pääasiassa esinemuotoja, jotka ovat olleet käytössä pitkiä 

ajanjaksoja, eivätkä siksi ole ajoituksen kannalta kovin informatiivisia. Kuitenkin eräi-

den esinetyyppien avulla voidaan määrittää, kuinka pitkällä aikavälillä kiviesineitä on 

koskeen jätetty. Niinikosken vanhimmat löydöt ajoittuvat mesoliittiselle kaudelle. Näi-

hin kuuluvat alkeelliset kirveet sekä käyräselkäinen kaksoiskourutaltta, jonka ajoitus 

voi olla hieman myöhäisempi kuin kirveiden. Mahdollisesti keihäänkärkikin voi ajoit-

tua mesoliittisen kauden lopulle. Koskilöytöön kuuluu myös myöhäiselle kivikaudelle 

ominaisia esinetyyppejä: kynsitaltta, Pyheensillan tyypin nuolenkärki ja Kiukaisten 

kirves. Näiden löytöjen ajoituksen perusteella voidaan todeta, että N iinikoskeen on 

jätetty esineitä vähintään muutamien vuosituhansien ajan. Aikahaarukka kattaa koko 

jakson, jolloin Reisjärven alueella oli asutusta kivikaudella.  

 

Taulukko 1. Niinikosken löytöjen ajoitus ja kunto.  

Esine Ajoitus Hionta Käyttöjälkiä Muita jälkiä 

KM 483 Tasataltta Kampaker.  Kyllä  Kyllä  

KM 484 Kirves Esikeraam?    

KM 485 Tasataltta  Kyllä  Kyllä  Kyllä  

KM 486 Tasataltta Kampaker. Kokonaan Vähäisiä  Vähäisiä  

KM 487 Itäkarj. tasataltta Kampaker. Rapautunut  Vähäisiä  

KM 488 Pohj. tasataltta Kampaker. 2/3 p innasta Kyllä  Kyllä  

KM 489 Tasataltta  Kokonaan Vähäisiä  Vähäisiä  

KM 490 Itäkarj. kourutaltta Kampaker. Kyllä   Kyllä  

KM 491 Tasataltta   Kyllä  Vähäisiä  

KM 492 Teräesine  Kyllä  Vähäisiä  Kyllä  

KM 493 Teräesine    Vähäisiä  

KM 608:1 Kirves Kampaker.  Kyllä  Kyllä  

KM 608:2 Kirves Kampaker.   Vähäisiä  

KM 608:3 Pohj. tasataltta Esikeraam? Osittain Kyllä  Kyllä  

KM 608:4 Pohj. tasataltta Kampaker. Osittain   

KM 608:5 Tasataltta Kampaker. Kokonaan Vähäisiä  Vähäisiä  

KM 608:6 Tasataltta  Kyllä  Vähäisiä  Vähäisiä  

KM 608:7 Käyräselkäinen  

kaksoiskourutaltta 

Esikeraam. Rapautunut  Kyllä  

KM 608:8 Kourutaltta  Kampaker. Osittain Vähäisiä  Kyllä  

KM 608:9 Keihäänkärki Esikeraam? Kyllä   Kyllä  

KM 608:10 Pyheensillan 

tyypin nuolenkärki 

n. 2200–

2000 eaa. 

   

KM 2029:163 Alk. kirves Esikeraam. Terä  Kyllä  

KM 2386:76 Pohj.tasataltta Kampaker. Kokonaan Vähäisiä  Kyllä  

KM 2386:77 Tasataltta Kampaker. Kyllä   Vähäisiä  

KM 3559:14 Alk. kirves Esikeraam. Terä Kyllä   

KM 5658:1 Kirves Kampaker. Kyllä   Kyllä  

KM 5658:2 Kiukaisten 

kirves 

n. 2000–

1500 eaa.   

Kokonaan   

KM 5658:3 Kynsitaltta Myöh. kivik. Osittain  Kyllä  
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Suurin osa löydöistä vaikuttaisi olevan arkisia käyttöesineitä, sillä esineet ovat yleensä 

kuluneita ja monissa on käyttöjälkiä (Taulukko 1). Joidenkin esineiden kohdalla saa ttaa 

saada jopa vaikutelman, että huonokuntoinen ja kelvottomaksi muuttunut työkalu olisi 

viskattu koskeen. Esineet ovat voineet naarmuuntua myös koskessa kolhiintuessaan 

kiviä vasten. Poikkeuksena löytöjen joukossa on Kiukaisten kirves, joka on säilynyt 

täysin ehjänä. Suuri osa esineistä on valmistettu sädekiviliuskeesta, joka on Kalajoen 

alueen kivikautisten esineiden tavanomaisin raaka-aine.138 Itäkarjalainen kourutaltta ja 

tasataltta sekä käyräselkäinen kaksoiskourutaltta on valmistettu Äänisen viherliuskees-

ta, joskin kahden jälkimmäisen kohdalla kivilajin määritykseen on suhtauduttava vara-

uksella kiven rapautuneisuuden vuoksi. Esineitä on valmistettu myös muista kivilajeis-

ta, mutta tarkempi analyysi jää tässä tutkimuksessa tekemättä. Yleensä tarkat kivilaj i-

määritykset edellyttävät näytteen ottamista esineestä, eikä esimerkiksi värin perusteella 

voi luotettavasti tunnistaa kivilajia.139  

 

Suurin osa esineistä on tavanomaisia löytöjä Kalajokilaakson alueella. Näihin kuuluvat 

erityisesti pohjalaiset tasataltat. Joukossa on myös muualta tuotuja esineitä; viherlius-

ketaltat kertovat yhteyksistä Äänisen alueelle ja Kiukaisten kirves Lounais- ja Etelä-

Suomessa vallinneeseen kulttuuripiiriin. Myös Pyheensillan tyypin nuolenkärki ja eri-

tyisesti kynsitaltta ovat epätavallisia löytöjä, jotka ovat mahdollisesti alueelle muualta 

kulkeutuneita. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
138

 Huurre 1956: 15.  

139
 http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-30-30/2011-12-21-12-40-07/mineraalien-

ominaisuudet 

http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-30-30/2011-12-21-12-40-07/mineraalien-ominaisuudet
http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-30-30/2011-12-21-12-40-07/mineraalien-ominaisuudet
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3. Löytöpaikka   

 

3.1. Niinikosken sijainti ja topografia  

 

Niinikoski sijaitsee Reisjärven kirkolta noin 14,5 kilometriä itäkoilliseen, lähellä Haa-

pajärven kunnanrajaa. Koski virtaa Kalajanjoessa, joka on Kalajoen läntinen latvahaa-

ra. Kalajanjoki saa nykyisin alkunsa Reisjärvestä ja laskee kaakkoon Haapajärvelle 

Hautaperän tekojärveen. Aikoinaan joki sai alkunsa muinaisen Kalajanjärven koillis-

päästä (Kuva 1). Kohdassa, jossa järven vedet purkautuivat Kalajanjokeen, sijaitsi kivi-

nen Niskanharju tai Kalajanniska.140 Joki muuttui pian koskeksi, joka tunnettiin Reis-

järvellä Kalajankoskena tai Niskankoskena.141 Krister Salmenius mainitsee väitöskir-

jassaan Niskankosken olevan melko suuri, jyrkkä, kuuluvasti pauhaava ja vaarallinen 

laskea veneellä alas.142 Niinikoskeksi nimitettiin kosken jyrkintä alaosaa.143 Niinikoski 

oli erittäin matala, vain 12 kyynärää144 leveä, eikä kyennyt tulva-aikoina täysin niele-

mään Niskan purkamaa vettä.  Koska veden vapaa liikkuminen estyi, Niinikosken edus-

talle muodostui laaja suvantopaikka (Kuva 2).145 Niinikosken jälkeen joki virtasi pie-

neen suvantoon, josta alkoi kosken viimeinen jakso, Jalkakoski.146  

 

                                                 
140

 Turunen 1983: 71. 

141
 Europaeus 1910: 18.  

142
 Salmenius 1754: 6.  

143
 Europaeus 1910: 18.       

144
 Vastaa metrijärjestelmässä noin kuutta metriä.  

145
 Turunen 1983: 71–72.       

146
 Europaeus 1910: 3 v iite 1. 
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Kuva 1. Muinainen Kalajanjärvi, jonka koillislaidasta l askee Kalajanjoki. Kartta on osa Reisjär-

ven pi täjänkarttaa vuodelta 1844. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto.  

 

 

Kuva 2. Kalajanjoki luonnontilassa. Joki alkaa Niskalan talon kohdalta ja kääntyy laajan suvan-

topaikan jälkeen pohjoiseen. Karttaan on merkitty Niinikoskenahon talo, jonka kohdalla myös 

Niinikoski ilmeisesti sijaitsi. Joki kääntyy pienen suvannon jälkeen itään kohti Haapajärveä ja 

muuttuu Jalkakoskeksi. Kartta on osa Reisjärven pitä jänkarttaa vuodelta 1844. Maanmittaushal-

lituksen historiallinen kartta-arkisto.  

 

 
Kalajanjoen uoma on muuttunut vuosikymmenien aikana tehtyjen monien ruoppaustö i-

den jälkeen. Joen mutkaa on levennetty, syvennetty ja loivennettu, eikä laajaa suvanto-

aluetta enää muodostu joen ensimmäiseen kaarteeseen (Kuva 3). Myöskään Niinikos-

ken tarkasta sijainnista ei ole enää nykyään täyttä varmuutta. Reisjärvellä pidetään kui-

tenkin Niinikoskena paikkaa, joka on merkitty peruskarttaan Jalkakosken nimellä. Joel-

le on rakennettu tähän kohtaan säännöstelypato ja silta ja kosken yläpuolelle kaivettu 

uusi jokiuoma. Paikkakuntalaisten mukaan kartoittajat ovat sijoittaneet Jalkakosken 
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nimen väärään paikkaan.147 Asia vaikuttaa olevan näin myös Äyräpään kertomuksen 

perusteella, sillä hänen mukaansa Reisjärvellä tunnettiin Jalkakoskena kosken viimei-

nen jakso ja Jalkakosken nimi oli tutumpi Haapajärven puolella.148  

 

 

Kuva 3. Niinikosken eli nykyisen Jalkakosken sijainti peruskartalla. 

 

Äyräpää kuvasi Niinikosken rantatöyräitä korkeiksi, kivikkoisiksi ja hyvin jyrkiksi ja 

totesi liikkumisen vaikeaksi tuuheaa lehtimetsää kasvavilla rannoilla (Kuva 4).149 La-

gerborgin vuonna 1863 piirtämä kartta osoittaa, että kosken rannoilla on luonnonkivik-

koa.150 Rantatöyrään louhikkoisuutta on luultavasti myöhemmin lisännyt sinne kosken-

perkuun aikana nostetut kivet.151 Kävin itse Niinikoskella marraskuussa 2012. Kosken 

rantatöyräät ovat jyrkät ja kivikkoiset ja ympäristö on sekametsää (Kuva 5), vaikka 

Äyräpään kertomuksen ja valokuvan perusteella kosken rannoilla näyttää kasvaneen 

lehtimetsää. Äyräpää ei mainitse tutkimuskertomuksessaan mitään kosken äänestä. 

Nykyisin kosken kohina ei ole voimakas, mutta ennen säännöstelypadon rakentamista 

ääni saattoi kuulua jopa parin kilometrin päähän.152  

                                                 
147

 Mäkivuoti 1992: 34.      

148
 Europaeus 1910: 3 v iite 1. 

149
 Europaeus 1910: 18–19.  

150
 Kartta löytyy Reisjärven kotiseutuyhdistyksen julkaisusta Kalajanjärven vaiheilta (1993). 

151
 Europaeus 1910: 18 viite 2. 

152
 Erkki Koskelan suullinen tiedonanto 3.1.2013. 
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Kuva 4. Niinikoski kesällä 1909. Niinikoskeksi kutsuttiin Kalajankosken jyrkintä alaosaa. Valok. 

Museovirasto/A. Europaeus.   

 

 

 

Kuva 5. Jalkakoski marraskuussa 2012. Niinikoski on paikkakuntalaisten mukaan sijainnut sillan 

kohdalla. Kuva otettu pohjoisesta. Valok. Merja Muilu.  

 

3.2. Kivikautinen asutus ja ihmisen toiminta Niinikosken ympäristössä   

 

Reisjärven alue kohosi vedestä maaksi noin 6800–6400 eaa. Kun veden pinta laski 140 

metriin, nykyisten Kalajan-, Reis-, Vuohto- ja Kiljanjärvien kohdalle muodostui suuri 

vesialue, joka supistui salmimaiseksi puhkaistessaan Niinikankaan sekä Reisjärven 

koillispäässä. Kun Ancylus-järven pinta laski noin 6200 eaa. alle 115 metrin, kuroutui 
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Kalajanjärvi itsenäiseksi.153 Samoihin aikoihin syntyi myös Niinikoski.154 Tämän jäl-

keen Reisjärven vesistötilanteessa ei tapahtunut enää suuria muutoksia ennen 1700- ja 

1800-lukujen järvenlaskuja.155 Niinikosken osalta on kuitenkin otettava huomioon 

maankohoamisen mahdollinen vaikutus kosken muotoon. Saattaa hyvin olla, että koski 

on virrannut mesoliittisella kaudella toisenlaisena kuin myöhemmin.156 

 

Niin Reisjärveltä kuin naapurikunnista tunnetaan useita esikeraamisia asuinpaikkoja.157 

Reisjärven lähialueilla, Haapajärvellä ja Pihtiputaalla, asutuksen merkit kuitenkin vä-

henevät selvästi kampakeraamisella kaudella. Syynä tähän on Haapajärven kohdalla 

sijainneen Muinais-Päijänteen lasku-uoman kuivuminen. Kun mahdollisuudet ravinnon 

hankintaan hupenivat, ihmiset joutuivat siirtymään muille seuduille, missä elanto oli 

paremmin saatavilla. Sen sijaan Reisjärvellä asutus jatkui kampakeraamiselle kaudelle, 

sillä alue tarjosi monine vesistökapeikkoineen ja mataline järvineen hyviä kalastus- ja 

linnustuspaikkoja. Myös Reisjärven sijainti oli edullinen: sisämaan vesien varsille Pih-

tiputaalle oli matkaa linnuntietä vain parikymmentä kilometriä ja merenrannikolle vain 

viitisenkymmentä kilometriä kampakeraamisena aikana. Vilkuna esittää, että Reisjär-

ven alue saattoi olla kausiasuinpaikkana esimerkiksi kalojen kevätkudun ja lintujen 

kevätmuuton aikana.158  

 

Kalastuksen merkityksestä elinkeinona kertoo ihmisen aktiviteetti Kalajanjoen ympä-

ristössä (Kuva 6). Alueelta on runsaasti irtolöytöjä ja Niinikosken ohella neljästä muus-

ta Kalajanjoen koskesta on löydetty kivikautisia esineitä. Kosket sijaitsevat Haapajär-

ven puolella noin kilometrin päässä toisistaan. Vääräkoskesta on saatu talteen kaksi 

esinettä ja muista koskista yksi esine. Kaikki löydöt ovat talttoja mahdollisesti Kala-

kankaan kosken tunnistamatonta esinettä lukuun ottamatta (Liite 3). Kalajanjoesta on 

tehty myös yksi löytö, joka ei liity koskipaikkoihin: Niininevan asutusalueelta joen 

yläjuoksulta uoman pohjasta on saatu talteen reikäkirves159. Löytöpaikasta ei ole kui-

                                                 
153

 Vilkuna 1987: 20.  

154 
Vilkuna 1987: 26.      

155
 Vilkuna: 1987: 20.  

156
 Kirsti Paavolan kommentti seminaarissa 15.5.2013.  

157
 Huurre 1983a: 116–117;  Ranta & Sarkkinen 1996: 11.    

158
 Vilkuna 1987: 29.      

159
 Kirves (HKM 877) kuuluu Haapajärven kotiseutumuseon kokoelmiin.  
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tenkaan olemassa mitään tarkempia tietoja, minkä vuoksi löytöä ei ole merkitty kuvaan 

6. Kartasta voidaan havaita, että Niinikoski sijaitsee hieman syrjässä muista koskista ja 

samoin irtolöytöjä on tavattu lähempää muita koskia kuin Niinikoskea.  

 

 

Kuva 6. Kartta Kalajanjoen varren asuinpaikoista, koskilöydöistä ja irtolöydöistä. Muinaisen 

Kalajanjärven rantaviiva kulki Vedenpään ja Levonperän Kallion asuinpaikkojen eteläpuolella. 

Niinikosken luota erkaantuva joenuoma on k aivettu 1960-luvulla.  

 

Niinikoskesta luoteeseen muinaisen Kalajanjärven koillisrannalla sijaitsevat Veden-

pään ja Levonperän Kallion asuinpaikat. Vedenpäässä asuttiin jo esikeraamisena aika-

na.160 Levonperän Kallion talon luota on löydetty useita keskentekoisia kiviesine itä, 

jotka osoittavat kivisepän työskennelleen paikalla.161 Mahdollisesti myös Niinikoskesta 

löytyneitä talttoja ja kirveitä on voitu valmistaa samalla paikalla. Nämä asuinpaikat oli 

valittu edulliselta paikalta suuren ja matalan Kalajanjärven rannalta. Kalajanjärvi tun-

nettiin historiallisella ajalla runsaista kalansaaliista ja etenkin lohta pyydettiin järvestä 

paljon.162 Kolmas alueelta löytynyt asuinpaikka sijaitsee Haapajärven Laajalassa. 

Ajoittavien löytöjen puuttuessa on vaikea tarkalleen sanoa, milloin paikalla on asuttu. 

Mahdollinen asuinpaikka voi sijaita myös Pienelänmäen seudulla aivan Kalajanjoen 

                                                 
160

 Huurre 1956: 14.  

161
 Vilkuna 1987: 27.       

162
 Salmenius 1754: 10; Europaeus 1910: 3. Salmenius kertoo, että Kalajanjärvi saattoi olla kesäveden 

aikaan syvimmillään vain kaksi syliä eli noin 3,5 metriä. (Salmenius 1754: 10.) 
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pohjoisrannalla. Laajalan asuinpaikka sijaitsee noin 1–2,5 kilometrin päässä Haapajär-

vellä löytyneistä koskilöytökohteista. Sen sijaan Niinikosken osalta etäisyys Laajalaan 

ja muihin tunnettuihin asuinpaikkoihin kasvaa noin 2,5–3,5 kilometriin. Etäisyydet 

Kalajanjoen varren ja Kalajanjärven koillisrannan kohteiden välillä eivät kuitenkaan 

ole liian pitkiä päivittäisen liikkumisen ja toiminnan kannalta. Pyyntiyhteisöjen ravin-

nonhankintaan käyttämän energiankulutuksen kannalta järkeväksi aktiviteettialueeksi 

on määritelty asuinpaikasta tai muusta kohteesta korkeintaan 10 kilometrin säteelle 

ulottuva alue.163 Niinikoskesta katsottuna kaikki alueelta löytyneet asuinpaikat ja irto-

löydöt sijaitsevat tämän aktiviteettialueen sisällä.   

 

Reisjärven vesistötilanne pysyi vakaana koko kivikauden ajan, mikä mahdollisti asu-

tuksen pitkän jatkuvuuden. Alue oli asutuksen kannalta edullista ja tarjosi runsaasti 

mahdollisuuksia ravinnonhankintaan. Niinikoski oli yksi alueen tärkeistä kalastuspai-

koista, jota hyödynnettiin usean sukupolven ajan. On kuitenkin kyseenalaista, miksi 

juuri Niinikoskeen on jätetty niin paljon esineitä, vaikka Kalajanjoessa virtasi muitakin 

koskia. Kenties Niinikosken sijainti jokisuistojen välissä ja lähellä Kalajanjärveä oli 

muita koskia edullisempi. Kalajanjoen monien ruoppaustöiden jälkeen on vaikea arvi-

oida, saattoivatko tähän vaikuttaa erot koskien suuruudessa, äänekkyydessä tai mahdol-

lisesti niistä pyydettyjen kalansaaliiden runsaudessa. Avoin kysymys on, oliko koski-

paikat mahdollisesti jaettu eri asuinpaikoilla eläneiden pienten ryhmien kesken, jolloin 

tietyiltä asuinpaikoilta käytiin vain tietyillä koskilla, vai saivatko ryhmät kalastaa missä 

tahansa koskessa.    

 

3.3. Niinikoski kalastuspaikkana  

 

Kalastus on kuulunut kivikauden Suomessa ihmisten pääelinkeinoihin jo mesoliittisella 

kaudella.164 Kalastuksen merkitys on epäilemättä ollut vielä tärkeämpi kuin asuinpaik-

kojen eläinjäännöksistä voi päätellä; kalojen pehmeät ruodot eivät säily hyvin Suomen 

happamassa maaperässä eivätkä kestä polttamista, minkä vuoksi kalojen osuus on luul-

tavasti aliedustettuna eläinjäännöksissä.165 Kalastuksella oli monia etuja metsästykseen 

                                                 
163

 Gibbon 1984: 230; Matiskainen 1989b: 53. 

164
 Matiskainen 1989b: 47, 49; Nuñez 1990: 30; Ukkonen 2004: 109.    

165
 Nuñez 1990: 30.      
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verrattuna. Se tuotti helpommin ja varmemmin jokapäiväisen ravinnon, eikä ollut yhtä 

riippuvainen ilmastollisista muutoksista. Lisäksi kalojen vuotuiset vaellukset ja ko-

koontumiset määrättyihin paikkoihin tapahtuvat hyvin säännöllisesti. 166 Kaloja oli 

myös helppo säilöä.167 Näistä eduista huolimatta tai ehkä juuri ravinnonhankinnan suh-

teellisesta helppoudesta johtuen kalastusta ei ole pyyntiväestöjen keskuudessa pidetty 

yhtä suuressa arvossa kuin vaativaa metsästystä ja suurriistanpyyntiä.168   

 

Kuva kivikauden kalastuksesta on puutteellinen, ja sitä on pyritty täydentämään etno-

grafisen aineiston avulla.169 Kalastusvälineet valmistettiin orgaanisista materiaaleista ja 

ovat säilyneet vain harvoissa tapauksissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että pyyntimene-

telmiä ja -välineitä on ollut jo varhain monipuolisesti ja niitä on kehitetty eri vuodena i-

koihin ja ekologisiin olosuhteisiin sopiviksi. Säilyneen arkeologisen aineiston ja etno-

grafisen vertailupohjan perusteella tiedetään, että kivikauden ihminen käytti koukkuja, 

launeja, atraimia, mertoja, verkkoja ja liistekatiskoita. Mahdollisesti myös nuoli, keihäs 

ja nuija ovat olleet käyttökelpoisia kalastusvälineineitä.170 Kivikaudella suosittiin to-

dennäköisesti passiivisia kalastusmenetelmiä, joiden avulla saalista voitiin pyytää mah-

dollisimman vähäisellä vaivalla ympäri vuoden. Nämä menetelmät olivat ruuanhankin-

taa ajatellen erittäin tehokkaita, koska kalastajan jatkuvaa läsnäoloa ei vaadittu ja ka-

lanpyynnistä säästetty aika voitiin käyttää muihin töihin. 171 Patolaitteet kalanpyydyksi-

nä on tunnettu ilmeisesti jo varhain ja on hyvin mahdollista, että kivikaudella rakennet-

tiin vastaavanlaisia patoja kuin myöhemmät suomalaisten ja saamelaisten rakentamat 

pyydykset.172 Kosket ovat luultavasti olleet kivikaudella erityisen tärkeitä pyyntipaik-

koja, koska niissä voitiin suhteellisen helposti ohjata kala asetettuihin pyydyksiin. Li-

säksi kosket pysyivät paikoin sulana läpi talven, mikä turvasi elannonsaannin.173 Vil-

                                                 
166

 Pälsi 1916: 108–109.      

167
 Matiskainen 1989b: 51. 

168
 Nuñez 1990: 50.  

169
 Nuñez 1990; Pennanen 2009.  

170
 Huurre 1998: 176, 178–180, 182; Pennanen 2009: 59–62.  

171
 Pälsi 1916: 109; Nuñez 1990: 31, 49.     

172
 Nuñez 1990: 31.      

173
 Vilkuna 1987: 24.      



38 
 

kuna arvelee, että kapea ja matala Niinikoski sopi erinomaisesti juuri kalastuspadon 

rakentamispaikaksi.174  

 

Koskikalastuksessa oleellista on osata lukea koskea. Kosken muotoja tulkitsemalla on 

mahdollista hahmottaa kalojen todennäköisimmät olinpaikat. Myös vuodenaika ja ve-

den korkeus vaikuttavat suuresti kalojen olinpaikkoihin. Talvikalastus keskittyy pelkäs-

tään jokien suvantoihin, voimakkaasti virtaaviin nivoihin ja koskien niskoihin, mutta 

kesällä taimenia pyydetään koskien niskaimusta ja loppuliu’uista. Kosken kohdasta, 

muodosta ja virran voimakkuudesta riippuu myös, mitä kalalajeja voi toivoa pyydyk-

seen joutuvan. Esimerkiksi haukea tapaa harvoin kosken kovimmista kuohuista, sillä se 

viihtyy paremmin keskellä koskea niin sanotussa koskipoukamassa.175  

 

Useimmat kalalajit ovat saatavilla vuoden ympäri, mutta jokainen kutee vain kerran 

vuodessa, yleensä alkukesällä. Luultavasti juuri kutemisajat ovatkin olleet kivikaudella 

erityisen tärkeitä kalastussesonkeja. Kaikkein pisin pyyntiaika on lohella, joka nousee 

jokiin kevään ja kesän aikana ja kutee vasta myöhään syksyllä.176 Kivikautisten asuin-

paikkojen eläinjäännöksistä tunnistetut kalojen luut ovat pääasiassa hauen luita. Tämä 

johtuu paljolti siitä, että hauen isot luut ja hampaat ovat helpommin tunnistettavissa 

kuin muiden kalojen.177 Näyttää kuitenkin siltä, että myös muualla Euroopassa hauki 

on ollut yleisin saaliskala.178 Kivikaudella pyydystettiin paljon myös muun muassa 

kuhaa, ahventa, lahnaa ja särkeä; sen sijaan lohen osuus eläinjäännöksissä on hyvin 

pieni. Tämä ei luultavasti kuitenkaan anna todellista kuvaa lohen merkityksestä saalis-

kalana, sillä rasvaisten lohikalojen ruodot säilyvät erityisen huonosti.179 Mahdollisesti 

juuri lohi olikin tärkein ja toivotuin saaliskala Niinikosken luona liikkuneille kalastajil-

le, sillä hauki ei viihdy voimakkaassa kosken virrassa. Näin ollen kalastuksen sesonki-

kausi olisi noudattanut Niinikoskella lohen pyyntiaikaa, joka alkoi myöhään keväällä ja 

jatkui pitkälle syksyyn saakka.  

                                                 
174

 Vilkuna 1987: 25.      

175
 http://www.kuusamonuistin.fi/vinkit/koskikalastus.html 

176
 Edgren 1984: 69; Matiskainen 1989b: 51, 58; Nuñez 1990: 31. Ks. myös Matiskainen 1989b: 52 kuva 

22. 

177
 Edgren 1984: 68; Ukkonen 2004: 108.     

178
 Clark 1974: 45.  

179
 Nuñez 1990: 30; Huurre 1998: 176; Ukkonen 2004: 108.     

http://www.kuusamonuistin.fi/vinkit/koskikalastus.html
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4. Suomen koskilöydöt  

 

Koskista ja koskien ympäristöstä on löytynyt runsaasta kivikautisia esineitä. Suuri osa 

löydöistä on tehty koskien perkaustöissä 1800- luvun jälkipuolella ja 1900- luvun alussa 

(Liite 3). Tässä tutkimuksessa otan lähtökohdaksi Niinikosken löydön ja rajaan kerää-

mäni aineiston vastaavanlaisiin vedestä tehtyihin löytöihin. Tarkoitukseni on selvittää, 

mistä päin Suomea koskilöytöjä on tehty, mitä esineitä koskiin on jätetty, kuinka suuria 

löydöt ovat ja luonnehtivatko koskilöytöjä jotkin yhteiset piirteet.  

 

Tiedossani on kaikkiaan 45 koskilöytöä sekä kahdeksan kohdetta, joista on maininta 

tutkimuskirjallisuudessa, mutta joiden esinetietoja en ole onnistunut selvittämään (Liite 

3). Olen täydentänyt tutkimuskirjallisuuden antamia tietoja etsimällä potentiaalisia 

koskilöytöjä Museoviraston Rekisteriportaalista. Tarkastaessani pääluettelosta kohtei-

den löytötietoja sain huomata, että suuri osa esineistä oli saatu talteen kosken rannalta 

tai jonkin matkan päässä rannasta. Päädyin ottamaan tutkimukseeni mukaan ainoastaan 

löydöt, jotka ovat joutuneet Niinikosken esineiden tavoin aikoinaan veteen. Maasta 

löytyneillä taltoilla ja kirveillä voi olla eri merkitys kuin veteen jätetyillä esineillä tai ne 

voivat olla jälkiä jostakin muusta toiminnasta etenkin, jos löytöpaikka on kovin kauka-

na vedestä. Samasta syystä olen jättänyt luettelostani pois kaksi Huurteen mainitsemaa 

koskilöytöä180, jotka on löytötietojen mukaan saatu talteen rannalta. On tietysti mahdol-

lista, että myös rannoilta löytyneet esineet on jätetty aikoinaan veteen ja ne ovat myö-

hempien vesistömuutosten myötä päätyneet kuivalle maalle. Toiseksi on huomioitava, 

etteivät kaikki kohteet välttämättä virranneet koskina kivikaudella vaan koski on saat-

tanut muodostua jokeen vasta myöhemmässä vaiheessa. Tällaisessa tapauksessa esinei-

tä ei ollut alun perin tarkoitus jättää koskeen. Vesistöhistorian kautta olisi mahdollista 

selvittää näitä muutoksia ja tarkentaa kuvaa siitä,  mitkä esineet ovat kivikaudella pää-

tyneet koskeen ja millaista toimintaa koskien ympäristössä on ollut. Tässä tutkimukses-

sa ei ole kuitenkaan tarkoitus perehtyä tähän kysymykseen syvemmin jo yksin aineis-

ton laajuuden vuoksi. Edellä mainitut seikat on kuitenkin hyvä pitää mielessä koskilöy-

töjä tarkasteltaessa. Tässä tutkimuksessa koskilöydöiksi on siis luettu esineet, joiden 

                                                 
180

 Kiimingin Mieskosken kourutaltta (PPM 4261:1) ja Muhoksen Pyhäkosken kiv iase (KM 2114). 

(Huurre 1983a: 480 viite 69.) 
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löytöpaikka on kosken pohja eli ne ovat todennäköisesti aikoinaan päätyneet syystä tai 

toisesta veteen.  

 

Olen luokitellut koskilöydöt löytötietojen tarkkuuden perusteella neljään ryhmään (Lii-

te 3). Ryhmän D löytötiedoissa ilmoitetaan ainoastaan esineen löytyneen koskesta eli 

oletettavasti vedestä. Esineen löytöolosuhteista, alkuperäisestä sijainnista ja kontekstis-

ta ei anneta lainkaan tietoja. Ryhmän C tiedoissa mainitaan esineen löytyneen perkaus-

töiden yhteydessä tai ilmoitetaan epämääräisesti löytöpaikaksi kosken pohja. Ryhmään 

B kuuluvien löytöjen osalta tiedetään, mistä kohtaa koskea löytö on tehty ja mahdolli-

sesti myös kontekstista annetaan hyvinkin tarkkoja tietoja. Nämä tiedot ilmoitetaan 

myös ryhmän A löytötiedoissa, mutta lisäksi kerrotaan, kuinka syvältä löytö on tehty ja 

kuinka lähellä toisiaan esineet sijaitsivat, mikäli löytöjä on enemmän kuin yksi. Suurin 

osa koskilöydöistä sijoittuu ryhmään C tai D, kun taas ryhmään A voi katsoa kuuluvan 

ainoastaan viisi koskilöytöä (Kuva 7). Mitään erityistä eroa ei näytä olevan siinä, onko 

useamman löydön kohteista annetut löytötiedot tarkempia kuin yhden löydön kohteiden 

tiedot. Oletushan olisi voinut olla, että edellisten löytötilanteeseen olisi kiinnitetty 

enemmän huomiota ja jälkimmäiset ohitettu helpommin satunnaisina hukattuina löy-

töinä.    
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Kuva 7. Koskilöytöjen jakautuminen löytötietojen tarkkuuden mukaan. 
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Kuva 8. Kartta Suomen koskilöytöjen levinneisyydestä.  Niinikoski on merkitty karttaan punaisel-

la ja Hämeenkyrön Kyröskoski keltaisella ympyrällä.  

 

Koskilöydöt näyttävät keskittyvän Satakunnasta Kymenlaaksoon ulottuvalle vyöhyk-

keelle (Kuva 8). Toinen pienempi ja harvempi keskittymä sijaitsee Pohjanmaalla ja 

erityisesti Kalajanjoen varrella. Puolestaan Lapin tunnetut koskilöytökohteet sijaitsevat 

hyvin harvalla alueella ja etäällä toisistaan. Kaikkein runsaimmin löytöjä on tehty Pir-

kanmaalta (12), Satakunnasta181 (9) ja Pohjois-Pohjanmaalta (11). Useita koskilöytöjä 

on tehty myös Lapista (6) ja Uudeltamaalta (4). Kanta-Hämeestä tunnetaan kaksi kos-

kilöytöä ja yksi kohde Päijät-Hämeestä, Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. 

Lisäksi Äyräpää mainitsee muutaman paikkakunnan, joista koskilöytöjä on ilmeisesti 

tehty, mutta joiden tietoja en ole onnistunut selvittämään.182 Edgrenin mukaan koski-

löydöt olisivat yhtä yleisiä sekä Itä-Suomessa että Länsi-Suomessa.183 Omien selvitys-

teni perusteella Itä-Suomesta ei ole kuitenkaan tehty koskilöytöjä Pyhtään kolmea löy-

töä ja Lieksan yksittäistä löytöä lukuun ottamatta. Huomattava on myös, että sisämaan 

järvialueelta ei tunneta ainuttakaan koskilöytöä. Nämä alueelliset erot eivät johdu siitä, 

                                                 
181

 Huurteen mukaan Satakunnassa olisi löytynyt kivikautisia esineitä noin viidestäkymmenestä koskesta, 

mutta hän ei main itse, mistä koskista on kysymys. (Huurre 1998: 263.)  

182
 Europaeus 1910: 20. Kyseiset löydöt on tehty Hattulasta, Tyrvännöstä, Sumiaisista ja Ilomantsista.  

183
 Edgren 1979: 30.  
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että järvien lasku ja jokien perkaus olisi keskittynyt Suomessa tietylle alueelle, sillä 

vesistötöitä on tehty melkein kaikkialla maassa.184 On kuitenkin otettava huomioon, 

että olen käynyt läpi vain Kansallismuseon kokoelmiin kuuluvia esineitä. Näin ollen 

tutkimukseni ulkopuolelle jäävät maakuntamuseoiden ja paikallismuseoiden kokoel-

miin mahdollisesti kuuluvat koskilöydöt. Koskilöytöjä on voinut päätyä myös yksityis-

ten henkilöiden haltuun kuten Haapajärven Kalakankaan koskesta tehdyn löydön tapa-

uksessa. Samoin tutkimukseni ulkopuolelle on voinut jäädä sellaisia kohteita, joiden 

löytöpaikaksi ei ole merkitty Rekisteriportaaliin kosken nimeä. Koskilöytöjen levinnei-

syyden kuvaa on epäilemättä mahdollista vielä tarkentaa ja perusteellisempi tutkimus 

voi hyvin tuoda esille löytöjä sellaisiltakin alueilla, joista niitä ei tämän hetkisen tiedon 

perusteella tunneta. Ei ehkä kuitenkaan ole luultavaa, että koskilöytöjä ilmaantuisi niin 

paljon, että niiden maantieteellinen painopiste siirtyisi Lounais- ja Etelä-Suomen alu-

eelta.     

 

Koskista on löytynyt tavallisesti yksi esine (Kuva 9). Yhdestätoista koskesta on löyty-

nyt 2–6 esinettä ja yli parikymmentä esinettä ainoastaan Niinikoskesta ja Hämeenkyrön 

Kyröskoskesta. Usean esineen koskilöytöjä on tehty vain niiltä alueilta, jonne koski-

löydöt keskittyvät maantieteellisesti eli Satakunnasta ja Pirkanmaalta sekä Pohjanmaal-

ta, missä Niinikosken ohella usean löydön kohteita ovat Vimpelin Jokisillan koski, 

Perhon Kellokoski ja Haapajärven Vääräkoski. Kaikista Lapin ja Itä-Suomen koskilöy-

tökohteista on saatu talteen vain yksi löytö. Näyttää siis siltä, että koskilöytökohteiden 

tiheä sijainti korreloi niihin jätettyjen esineiden runsaan määrän kanssa.   

 

                                                 
184

 Anttila 1967: 36. 
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Kuva 9. Kaavio ilmaisee, kuinka monesta koskesta on löytynyt tietty määrä esineitä. 
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Kuva 10. Koskista löytyneiden esineiden prosenttijakauma. Muihin esineisiin kuuluu kaksi reik ä-

kiveä, kuusi teräesinettä, kivipallo, veitsi, liuskekoru ja hioin. 

 

Neljästäkymmenestäviidestä koskesta on löytynyt kaikkiaan 118 esinettä, joista yli 

puolet (56 %) on erityyppisiä talttoja (Kuva 10). Tasatalttoja on päätynyt koskiin 

enemmän kuin kourutalttoja, mutta kourutaltat ovat vallitsevia niiden koskilöytökoh-

teiden joukossa, joista on tehty 2–6 löytöä (Kuva 11). Kirveet muodostavat toiseksi 

yleisimmän löytöryhmän (31 %). Kirveet ovat kuitenkin tasatalttojen ohella yleisin 
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löytö niiden koskilöytökohteiden joukossa, joista on saatu talteen vain yksi esine. Mui-

ta esineitä on löytynyt koskista selvästi harvemmin, ja niiden joukkoon kuuluu pääasi-

assa Niinikoskesta ja Kyröskoskesta tehtyjä löytöjä. Huomattava on, että ainoastaan 

Niinikoskesta on löytynyt keihäänkärki ja nuolenkärki. Myöskään Kyröskoskesta tal-

teen saadulle liuskekorulle ja hioimelle ei ole vastineita muiden koskilöytöjen joukossa. 

Koskista löytyneiden esineiden kuntoa ei ole mahdollista tarkastella tässä tutkimukses-

sa, mutta näyttää siltä, että löytöjen joukossa on niin vaurioituneita ja katkelmallisia 

esineitä185 kuin ehjiä ja taidokkaasti valmistettuja arvoesineitäkin186.    
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Kuva 11. Koskista löytyneiden esineiden jakautuminen löytöjen määrän mukaan. Muihin esinei-

siin kuuluu kaksi reikäkiveä, kuusi teräesinettä, kivipallo, veitsi, liuskekoru ja hioin. 

 

Pääluettelon tiedoissa ei tavallisesti kerrota eri talttojen ja kirveiden tyyppejä, joten 

löytöjen yksityiskohtainen vertailu ei ole mahdollista tämän tutkimuksen puitteissa. 

Olen kuitenkin laskenut kaavioon (Kuva 10) myös koskista löytyneiden käyräselkäisten 

kourutalttojen, alkeellisten kirveiden ja vasarakirveiden prosenttijakauman. Nämä esi-

neet ovat ajoituksen kannalta informatiivisia, ja niitä kaikkia on löytynyt useasta kos-

kesta: käyräselkäisiä kourutalttoja viidestä koskesta ja alkeellisia kirveitä sekä vasara-

kirveitä tai niiden kappaleita neljästä koskesta. Näiden esineiden osuus voi kuitenkin 

olla esitettyä suurempi, sillä niitä on saatettu merkitä pääluetteloon kirveiksi ja kouru-

taltoiksi.     

                                                 
185

 Esim. Lieksan Louhikosken tasataltan kappale (KM 1887:7), Pyhtään Paaskosken reikäkirves (KM 

12558) ja Porvoon Kalkkisten kosken löydöt (KM 5650:1–2). 

186
 Esim. Rovaniemen Petäjäskoskesta löytynyt ruotsalainen vasarakirves (KM 2508:71).  
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Niinikosken ja Kyröskosken suuret löydöt poikkeavat muista koskilöydöistä. Tiedossa-

ni on myös Kyröskosken löytöjen esinetiedot, joten näitä kahta löytöä on mahdollista 

verrata keskenään. Kyröskosken esinelöytöjen määrä on kuitenkin hieman epäselvä. 

Löytötiedoissa kerrotaan, että 1000 jalkaa putouksen yläpuolelta olisi saatu ta lteen 20 

kiviesinettä187 ja yksi esine188 olisi löytynyt itse koskesta. Kuitenkin Huurre luettelee 

vain 15 esinelöytöä.189 Hänen luettelostaan näyttää puuttuvan Kyröskoskesta löytyneet 

epämääräiset teräesineet,190 joiden käyttötarkoituksesta on vaikea sanoa pelkkien kuvi-

en perusteella mitään.   

 

Niinikosken löytöjen tavoin myös Kyröskosken löydöt ajoittuvat esikeraamiselta kau-

delta kivikauden loppuun. Koskesta on löytynyt peräti kuusi esikeraamisen kauden 

esinettä (Liite 3). Puolestaan kivikauden lopun esineistöön kuuluvat vasarakirves ja 

kaksi Kiukaisten kulttuurin kirvestä. Seuraavat Kyröskosken löydöt ovat yhteisiä Nii-

nikosken löytöjen kanssa: alkeellinen kirves, käyräselkäinen kourutaltta ja Kiukaisten 

kulttuurin kirves. Molemmista koskista on löytynyt verrattain vähän kourutalttoja (Ku-

va 11). Kumpaankin koskeen on jätetty alueelle ominaisia esinetyyppejä: Kyröskoskes-

ta ei ole löytynyt pohjalaisia esinetyyppejä, kun taas Niinikoskesta on saatu talteen nel-

jä pohjalaisia tasatalttaa; sen sijaan Kyröskoskesta on löytynyt eteläsuomalainen tasa-

taltta, joka taas ei ole tyypillinen esinemuoto Pohjanmaalla.191 Molemmista koskista on 

löytynyt käyttötarkoitukseltaan epäselviä teräesineitä. Olisi kiintoisaa verrata näitä esi-

neitä keskenään, sillä eräs ”nalkki”192 muistuttaa Niinikoskesta löytynyttä teräesinettä 

KM 493. Yleisesti voidaan todeta, että Niinikosken ja Kyröskosken löytöjen koostu-

mus on hajanaisempi kuin pienempien koskilöytöjen koostumus.  

 

Koskista on tehty pääasiassa yksittäisiä löytöjä, mikä antaa sellaisen vaikutelman, että 

löydöt olisivat lähinnä veteen satunnaisesti hukattuja esineitä. Tätä vaikutelmaa koros-

                                                 
187

 KM 594. 

188
 KM 614.  

189
 Huurre 1983b: 88–89.  

190
 Ignatius 1868: 178–179 kuvat 3-7 ja 9.  

191
 Huurre 1983a: 84, 86. Tosin Reisjärveltä on löytynyt kaksi eteläsuomalaista tasatalttaa. Nämä eivät 

ilmeisesti ole kuitenkaan muodoltaan aivan tyypillisiä. (Huurre 1983a: 84, 467 viite 11.)  

192
 Ignatius 1868: 179 kuva 7.  
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taa myös se, että koskilöytöjen ollaan sekundääristen, tavallisesti niukkojen ja epämää-

räisten löytötietojen varassa. Koskesta löytyneiden esineiden määrä näyttääkin vaikut-

tavan siihen, kuinka erityisenä kohde nähdään. Tämä käy hyvin ilmi Kalajanjoen var-

relta tehtyjen koskilöytöjen osalta: Haapajärven neljä koskea, joista on löytynyt yksi tai 

kaksi esinettä, on todettu irtolöytöpaikoiksi,193 kun taas muutaman kilometrin päässä 

sijaitsevaa Niinikoskea pidetään uhripaikkana, koska esineitä on löytynyt lähes kolme-

kymmentä.  

 

Voidaanko koskilöytöjen osalta sitten ylipäätään puhua mistään yhtenäisestä ilmiöstä? 

Huomionarvoista on, että koskilöytöjä luonnehtivat eräät toistuvat yhteiset tekijät. En-

sinnäkin esineet ovat joutuneet aikoinaan jostain syystä veteen, josta niitä olisi ollut 

vaikea hakea myöhemmin pois. Toiseksi löydöt koostuvat pääasiassa vain tietyistä esi-

neistä, lähinnä taltoista ja kirveistä. Kolmanneksi koskiin on jätetty esineitä hyvin pit-

källä ajanjaksolla. Tästä eivät todista ainoastaan Niinikosken ja Kyröskosken suuret 

löydöt, vaan myös yksittäiset koskilöydöt kuvastavat ilmiön takana vaikuttanutta pitkää 

jatkuvuutta, sillä niiden joukkoon kuuluu niin alkeellisia kirveitä, käyräselkäisiä kouru-

talttoja kuin vasarakirveitä. Vuosituhansien aikana taltta- ja kirvestyypit muuttuivat, 

mutta koskeen jätetyn esineistön koostumus ei muuttunut. Koskilöytöjen toistuvien ja 

yhteisten piirteiden vuoksi esineiden veteen jättäminen näyttää jonkinlaiselta tavalta tai 

käytännöltä ja voidaan katsoa, että taustalla on vaikuttanut jokin yhteinen selittävä teki-

jä. Näin ollen erot koskista löytyneiden esineiden määrässä merkitsevät jotakin muuta 

kuin eroa uhrilöytöjen ja hukattujen löytöjen välillä. 

 

Suomen koskilöydöt ovat keskittyneet Satakunnan ja Pirkanmaan seuduille. Löytöjä on 

tehty paljon myös Pohjanmaalta ja jonkin verran Länsi-Lapista. Löydöissä taltat ja eri-

tyisesti tasataltat ovat vallitsevia, mutta tavallisia löytöjä ovat myös kirveet, jotka näyt-

täisivät olevan yleisiä etenkin yhden esineen koskilöytöjen joukossa. Koskilöytöjen 

sattumanvaraiseen luonteeseen vaikuttaisi viittaavan se, että niihin kuuluu pääasiassa 

yksittäisiä löytöjä. Kuitenkin sekä suuriin koskilöytöihin että yhden esineen koskilöy-

töihin kuuluu samanlaista esineistöä. Lisäksi koskiin jätettyjä esineitä on paljon ja ne 

ajoittuvat hyvin pitkälle ajanjaksolle. Koskilöytöjä ei voi lähestyä erottelemalla suuret 

löydöt ja yksittäiset löydöt ja tulkitsemalla edelliset niiden erityisyyden vuoksi uhreiksi 

                                                 
193

 Latvakoski 2011: 41, 43, 47, 53. 
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ja jälkimmäiset hukatuiksi löydöiksi, vaan ilmiötä tulee tarkastella kokonaisuudessaan. 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään Niinikoskesta tehtyjä tulkintoja ja pohdin samalla 

myös yleisesti koskilöytöjen tulkinnan problematiikkaa.   

 

 

5. Tulkintoja 

 

5.1. Asutuksen jäännöksiä vai hukattuja esineitä?  

 

Koskiin joutuneiden esineiden on toisinaan arveltu olevan jälkiä rannalla sijainneesta 

asuinpaikasta, joka olisi aikojen kuluessa sortunut veteen tai tuhoutunut kosken per-

kaustöissä.194 Huurre pitää mahdollisena, että myös Niinikosken rannalla olisi asuttu 

esikeraamisena ja kampakeraamisena aikana.195 Äyräpää kuitenkin kiistää tämän mah-

dollisuuden, sillä hän ei katso Niinikosken jyrkkiä rantatöyräitä asutukseen sopiviksi. 

Rantatöyräiden kivikkoisuuden vuoksi ei ole luultavaa, että esineet olisivat vyöryneet 

veteen jokeen syöpyneen maan mukana. Myöskään tulvat eivät ole voineet kuljettaa 

esineitä kosken pohjaan, sillä joen yläjuoksulla sijaitseva koski ei saavuta edes tulva-

veden aikana juuri paljon tavallista suurempaa vesimäärää.196 Samoin on epätodennä-

köistä, että jäät olisivat kuljettaneet esineet muilta ranta-asuinpaikoilta ja jättäneet ne 

samaan paikkaan.197  

  

Kivikaudella asuinpaikat valittiin mieluiten rannoilta ja loivilta, päivänpaisteisilta rin-

teiltä. Rannoilta löytyi luonnollisia aukioita, missä asumukset voitiin pystyttää ilman 

suurempia raivaustöitä. Maaperän piti mieluiten olla hiekkaa, joka päästi sadeveden 

lävitseen ja kuivui nopeasti.198 Näyttää siltä, että koskien rannat eivät olleet kaikkein 

suosituimpia ympäristöjä asutuksen kannalta.199 Voisi olettaa, että koskien äänekkyy-

den vuoksi ihmiset eivät mielellään pystyttäneet asumuksiaan niiden lähelle. Toisaalta 
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koskien voimakas pauhu ei nähtävästi estänyt asutusta Ruotsissa Nämforsenin kallio-

piirrosten luona.200 Jos ravinnon hankkiminen niin vaati tai paikan muut edut katsottiin 

ratkaisevammiksi, asumukset saatettiin pystyttää myös paikkoihin, jotka eivät o lleet 

maastoltaan tai sijainniltaan kaikkein edullisimpia. 201 Pyytäjä-keräilijöitä koskevasta 

etnografiasta löytyy myös todisteita siitä, että esimerkiksi maiseman symbolisilla piir-

teillä on voinut olla suuri merkitys asuinpaikan valinnassa.202   

 

Hyvänä kalastuspaikkana tunnetun kosken rannalla on hyvinkin voitu asua esimerkiksi 

alkukesällä kalojen kutemisaikana, jolloin saalista oli runsaasti saatavilla. Toisaalta 

voisi olettaa, että asuinpaikoilta olisi joutunut veteen muutakin esineistöä kuin talttoja 

ja kirveitä. Taltat ja kirveet ovat toki vallitsevia myös asuinpaikkalöydöissä, mutta kos-

kilöytöjen koostumus on verrattain yhtenäinen, onpa kysymys sitten suurista löydöistä 

tai yksittäisistä löydöistä. On epävarmaa, miten hyvin esimerkiksi keramiikka säilyisi 

kosken voimakkaassa virrassa. Kysymys on siitäkin, millaisiin esineisiin koskenper-

kaajat ovat kiinnittäneet huomiota ja mitkä katsoneet sen verran erityisiksi, että ne on 

kannattanut ottaa talteen. Pienet sirut ovat epäilemättä hukkuneet. Tuhoutuneen asuin-

paikan jäännöksiksi on yleensä esitetty niitä koskilöytöjä, joihin kuuluu useita esineitä. 

Tässä tapauksessa jäävät kuitenkin selittämättä lukuisat yksittäiset koskiin päätyneet 

esineet, jotka ovat samoja kuin suurten koskilöytöjen esineet.   

 

Ei vaikuta uskottavalta, että kaikki koskiin joutuneet esineet olisivat peräisin tuhoutu-

neilta asuinpaikoilta ja tulkinta voidaan varmasti kumota ainakin Niinikosken osalta. 

Vaikka kosken rannalla olisi asuttu, asuinpaikan olisi täytynyt sijaita sen verran etäällä 

kivikkoisesta rannasta, etteivät esineet ole voineet joutua veteen, ellei ihminen ole kä y-

nyt niitä sinne heittämässä. Luultavasti kivikauden ihminen asettui mieluummin Kala-

janjärven rannalle, mistä löytyi sopivampia paikkoja asumiseen. Järven rannalta ei ollut 

myöskään pitkä matka kulkea Niinikoskelle. 

 

Niinikoskesta löytyneiden kirveiden, talttojen, keihään- ja nuolenkärjen koskeen jou-

tumiselle voi esittää profaaneja syitä ja näiden esineiden uhraamiselle löytyy myös vas-
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tineita.203 Sen sijaan on vaikea arvata syitä, joiden vuoksi käyttötarkoitukseltaan epä-

selvät teräesineet ovat päätyneet koskeen. Niinikoskesta löytyneiden esineiden on eh-

dotettu joutuneen hukkaan kalastuspadon rakentamisen yhteydessä, mutta Vilkuna kiis-

tää tämän mahdollisuuden.204 Kuitenkin koskista löytyneitä talttoja ja kirveitä on hy-

vinkin voitu käyttää tässä tehtävässä. Sakari Pälsi esittää, että eräät kirves- ja taltta-

muodot olisivat kehittyneet juuri patojen rakentamisessa ja mertojen punonnassa.205 

Niinikosken ohella muutamasta muustakin koskesta on löytynyt käyräselkäinen kouru-

taltta, joita on pidetty kalastuskulttuurin esinemuotona ja ruuhien kovertamiseen käy-

tettyinä työkaluina.206 Luoto huomauttaa, että kivikauden ihminen on saattanut harras-

taa koskissa nousukalan pyyntiä ja hukata tässä yhteydessä kirveitä veteen.207 Tämä 

voisikin selittää yksittäisen koskesta tehdyn kirveslöydön, mutta ei koko ilmiötä. Seli-

tyksen kanssa ristiriidassa on myös se, että koskista on löytynyt enemmän talttoja kuin 

kirveitä, joskin kirveiden osuus on verrattain suuri yhden esineen koskilöytöjen joukos-

sa. Näihin yksittäisiin kirveslöytöihin kuuluu kuitenkin myös vasarakirveitä, joiden 

joutumista veteen voi tuskin tällä syyllä selittää. Vaikuttaakin siltä, ettei kalastus ole 

ollut pääsyy, jonka vuoksi esineet ovat päätyneet koskeen.     

 

Myös keihästä ja nuolta on voitu käyttää kalastuksessa. Edellä jo mainitsin, että Py-

heensillan tyypin nuolenkärkeä on ehdotettu suurten kalojen pyyntivälineeksi. Nuoli on 

kuitenkin kenties ollut käyttökelpoisempi pyyntiase silloin, kun saalista on pyydetty 

tyynestä rantavedestä eikä voimakkaasti virtaavasta koskesta. Nuoli on tietysti voinut 

lentää harhaan myös metsästysretkellä, mutta on kenties pidettävä liian hyvänä sattu-

mana, että se on pudonnut juuri Niinikoskeen. Hyvin erikoista on, ettei keihään- ja nuo-

lenkärkiä tunneta muista koskilöydöistä. Lisäksi Niinikosken keihäänkärki ja nuolen-

kärki ovat poikkeavia esinetyyppejä; molemmat ovat erityisen pitkiä, ja Pyheensillan 

tyypin nuolenkärki saattaa olla tuontiesine.   
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On pidetty myös mahdollisena, että koskista löytyneitä kirveitä olisi voitu säilyttää 

vedessä turpoamassa, jotta terät pysyisivät paremmin varsissa kiinni.208 Herää kuiten-

kin kysymys, miksi kirveet olisi laitettu turpoamaan voimakkaasti virtaavaan koskeen 

eikä esimerkiksi matalaan rantaveteen, mistä ne olisi ollut helpompi hakea pois. Niini-

kosken löydön osalta tulkinnan tekee ongelmalliseksi myös se, että koskesta on löyty-

nyt käytössä kuluneita esineitä ja ehkä jopa esineitä, joita on voitu käyttää ilman vartta 

(KM 608:3). Selittämättä jää myös, miksi esineitä on jäänyt niin paljon veteen.  

 

Muualla Euroopassa, muun muassa Saksassa, Englannissa, Irlannissa ja Etelä-Ruotsissa 

on löytynyt jokien ruoppaustöissä neoliittisiä kirveitä.209 Myös jokilöytöjen osalta on 

todettu vaikeaksi eritellä profaaneja ja sakraaleja syitä, joiden vuoksi esineet ovat pää-

tyneet veteen.210 Tätä vaikeuttaa se, että löytöjen alkuperäisestä sijainnista ja konteks-

tista ei ole useinkaan mitään tietoa.211 On kiintoisaa huomata, että esimerkiksi Irlannis-

sa joista tehdyille kirveslöydöille on esitetty hyvin samanlaisia tulkintoja kuin Suomen 

koskilöydöille. Kirveitä on löytynyt kaikkiaan tuhansia, ja yleensä niiden on katsottu 

joutuneen veteen rannoilla sijainneilta asuinpaikoilta tai lohenpyynnin tai kalastuspyy-

dysten rakentamisen yhteydessä.212 Richard Bradley onkin todennut, että jokilöydöt 

selitetään usein mieluiten profaaneilla syillä.213 Kuitenkin jo löydettyjen esineiden suu-

ri lukumäärä näyttää kumoavan sen mahdollisuuden, että ne olisi satunnaisesti hukattu 

veteen.214 Niinikosken löydön osalta ei vaikuta vakuuttavalta, että sitä voisi selittää 

aukottomasti millään edellä käsitellyllä syyllä. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan Nii-

nikoskea ja muita koskilöytöjä siltä kannalta, että esineet on jätetty tarkoituksellisesti 

veteen.   
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5.2. Kätkö? 

 

Äyräpää ja Huurre ovat väläyttäneet mahdollisuutta selittää koskilöydöt kätköiksi.215 

Äyräpää ei kuitenkaan vahvista tätä käsitystä, vaikka pitääkin Niinikoskea mahdollise-

na poikkeuksena muihin luultavasti sekundäärisistä syistä syntyneihin koskilöytöihin 

nähden.216 Jää kuitenkin epäselväksi, millaiseen toimintaan hän katsoo esineiden kät-

kemisen liittyvän. Luoto puolestaan katsoo koskilöytöjen olevan uhreja ja pitää kätköjä 

selkeästi erillisenä ilmiönä.217 Hän esittää kätköjen liittyvän talouteen, varallisuuteen ja 

kauppasuhteisiin myös esihistoriallisella kaudella ja katsoo vasta metallin vaihdannan 

ja metallikausien aikana virinneen laajan kaupan luoneen olosuhteet, joissa kätköjen 

tekeminen on ollut motivoitua.218 Näyttääkin siltä, että suomenkielisessä tutkimuskir-

jallisuudessa käsite ”kätkö” sisältää toisinaan jo valmiiksi sen tulkinnan, että esineet on 

jätetty löytöpaikalleen profaaneista syistä. Kuten edellä jo totesin, rituaaliset ja profaa-

nit syyt voivat molemmat liittyä saumattomasti esineiden kätkemiseen, eikä niitä tule 

nähdä ehdottomasti toisilleen vastakkaisina. Saattaa olla, että esineiden kätkemisen 

taustalla on vaikuttanut myös toisenlaisia syitä, joita on vaikea sovittaa rituaalinen–

profaani-akselin ääripäihin. Kiintoisa esimerkki ovat saamelaisten luukätköt, jotka e i-

vät liity sen paremmin uhraamiseen kuin profaaniin toimintaan. Saamelaisessa kulttuu-

rissa luiden kunnioittavaa kohtelua pidettiin tärkeänä ja sen tähden niitä hauda ttiin tai 

asetettiin kivien alle esimerkiksi ruokailun yhteydessä.219 On mahdollista, että myös 

kivikaudella esineiden nähtiin vaativan vastaavalla tavalla kunnioittavaa kohtelua, eikä 

niitä ole sen vuoksi voitu asetella maahan tai veteen miten tahansa.     

 

Kätkön käsite on lavea ja ongelmallinen, ja kätköille on vaikea löytää yleispäteviä piir-

teitä. Yleensä kätkö määritellään suljetuksi löydöksi, mutta tämä kriteeri ei kuitenkaan 

näytä toteutuvan ehdottomasti, sillä kätköjen osalta ei voida aina varmasti ratkaista, 

onko esineet jätetty löytöpaikalleen samalla kertaa. 220 Niinikosken löydön osalta tämä 

asia voidaan varmasti todeta, ellei sitten ole mahdollista ajatella, että kohteeseen kuu-

                                                 
215

 Europaeus 1925: 46; Huurre 1998: 264.      

216
 Europaeus 1925: 46. 

217
 Luoto 2010.  

218
 Luoto 2010: 22.  

219
 Äikäs 2011: 36–37.  

220
 Bradley 1990: 6. 



52 
 

luu useita eriaikaisia suljettuja löytöjä. Toiseksi kätköille ominaiseksi piirteeksi on kat-

sottu se, että niihin kuuluu esinekokoelmia. Tämäkin käsitys on asetettu kyseenalaisek-

si, sillä vastaavanlaisista löytöolosuhteista on tehty myös yksittäisiä löytöjä, jotka usein 

mielellään sivuutetaan hukattuina esineinä.221 Oikeastaan ainoa yksiselitteisesti kätköjä 

luonnehtiva piirre on se, että esineet on jätetty tarkoituksellisesti löytöpaikalleen. Tä-

män perusteella on mahdollista lukea myös koskilöydöt kätköiksi. En siis yhdy Äyrä-

pään näkemykseen siitä, että esineet olisivat joutuneet koskeen sekundäärisistä syistä.     

 

Suomesta tunnetaan muutama kuivalta maalta tehty kivikautinen löytö, joita on arveltu 

kätköiksi.222 Kätköltä vaikuttaa esimerkiksi Laukaan Torikan löytö, joka sisältää säde-

kiviliuskeesta tehtyjä pohjalaisia kourutalttoja, teelmiä ja tuuran. Taltat ovat keskenään 

niin samankaltaisia, että ne vaikuttavat saman henkilön valmistamilta. Löytöä onkin 

pidetty kauppiaan tai sepän varastona.223 Kuivalta maalta tehtyjen kätkölöytöjen esi-

neistö poikkeaa usein koskilöytöjen esineistöstä: joukossa on muun muassa liuskeren-

kaita, piinuolenkärkiä ja tuura. Huomattava on myös, ettei kirveitä ole näiden esineko-

koelmien joukossa. Kätköiksi tai uhreiksi tulkittuja kirveslöytöjä on kuitenkin tehty 

myös kuivalta maalta.224 Kätköistä löytyy tavallisesti monta kappaletta samaa esine-

tyyppiä.225 Onkin ilmeistä, että nämä esineet on jätetty maahan samalla kertaa. Sen 

sijaan koskilöytöjen koostumus ei ole näin yhtenäinen; mikäli koskesta on löytynyt 

talttoja tai kirveitä enemmän kuin kaksi, esineet ovat tavallisesti eri tyyppiä ja voivat 

ajoittua eri ajanjaksolle. Kuivalta maalta tehdyt löydöt, joiden koostumus on hyvin yh-

denmukainen ja joiden esineet ovat käyttämättömiä tai puolivalmiita, vaikuttavat eri 

ilmiöltä kuin koskilöydöt. Koskilöytöjen osalta ei voida varmaankaan puhua mistään 

profaaneista syistä tehdyistä kätköistä. Ei vaikuta uskottavalta, että koskiin olisi jätetty 

esineitä, jotka on ollut tarkoitus hakea myöhemmin pois. Lisäksi koskista löytyneet 

esineet saattavat olla katkelmallisia tai niissä on käyttöjälkiä. Vaikka maasta löytyneet 
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puolivalmiita esineitä sisältävät kätköt vaikuttavat jonkinla isilta varastoilta, tulkintaan 

on suhtauduttava varauksella. Kätköjen jaottelua erityisiin profaaneihin kätköihin on 

kritisoitu, sillä on vaikea löytää selitystä sille, miksi maahan on jäänyt niin paljon esi-

neitä, jotka on ollut tarkoitus hakea myöhemmin pois.226 Näyttää siltä, että myöskään 

etnografisista analogioista ei juuri löydy esimerkkejä varastoista tai muista profaaneista 

kätköistä.227  

 

Jos maasta tai vedestä löydetyt esineet katsotaan rituaalisista syistä kätketyiksi, löytö 

tulkitaan yleensä uhriksi. Muitakin uskonnollisia syitä on esitetty kätkölöydöille. Esi-

merkiksi Etelä-Ruotsissa kätköistä löytyneitä neoliittisiä kirveitä on pidetty hedelmälli-

syyskulttiin liittyvinä jumaluuksina tai jumaluuden symboleina.228 On kuitenkin vaikea 

nähdä, millaisia muita rituaalisia syitä voisi olla siihen, että talttoja ja kirveitä on jätetty 

koskiin. Tarkastelen uhraamiseen liittyviä kysymyksiä enemmän seuraavassa luvussa.   

 

5.3. Uhripaikka? 

 

Melkein jopa vakiintuneena tulkintana voidaan pitää käsitystä Niinikoskesta esihistor i-

allisena uhripaikkana. Tälle tulkinnalle on esitetty kolme perustelua: 1. Koska mitään 

jälkiä rannalla sijainneesta asuinpaikasta ei ole löydetty, eivätkä esineet ole voineet 

päätyä minkään luonnonilmiön vuoksi koskeen, ihmisen on täytynyt käydä ne tarkoi-

tuksellisesti sinne jättämässä.229 2. Koskeen jätettyjä esineitä on paljon, ja ne ajoittuvat 

hyvin pitkälle ajanjaksolle.230 3. Koskilöydöt on laajasti tunnettu ilmiö ja näyttää siltä, 

että niiden takana on jokin yhteinen selittävä tekijä. Arkeologit ovat yleensä päätyneet 

siihen, että löydöt ovat parhaiten tulkittavissa uhreina.231  
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Jos tarkastellaan Niinikoskea mahdollisena uhripaikkana van Baarenin esittämän kuu-

den uhraustoimitukseen liittyvän elementin232 valossa, voidaan todeta, että tiedetään 

mitä, miten ja mihin uhrattiin. Sen sijaan avoimeksi jää, kuka uhrasi, kene lle, milloin ja 

miksi. Syitä uhraamiseen ja uhrin vastaanottajaa voidaan arvailla löytökontekstin ja 

etnografisten analogioiden perusteella, mutta niiden todistaminen on kaikkea muuta 

kuin ongelmatonta. Epäselväksi jää myös, kuka tai ketkä pienessä pyyntiyhteisössä 

jättivät esineitä veteen ja tapahtuiko tämä mahdollisesti jonakin määrättynä ajankohta-

na. Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan uhriantimia, uhraamisen tapaa ja uhripaikkaa. 

Samalla sivutaan myös kysymystä, miksi esineitä mahdollisesti uhrattiin koskeen.   

 

 

5.3.1. Uskomukset ja uhraaminen kivikauden Suomessa  

 

On ensin hyvä tarkastella, millaiseen uskonnolliseen kontekstiin koskilöydöt mahdolli-

sesti liittyvät ja luoda lyhyt katsaus Suomen kivikautisten pyyntiyhteisöjen maailman-

kuvaan ja uskomusjärjestelmään. Perinteisesti kivikauden henkistä kulttuuria tarkaste l-

taessa on pitäydytty kiinteissä muinaisjäännöksissä ja esinelöydöissä, joiden voi katsoa 

parhaiten kuvastavan uskonnollisia ilmiöitä. Tähän aineistoon kuuluvat lähinnä haudat, 

hautaustavat, hautalöydöt, kalliomaalaukset, savi- idolit sekä eläimiä ja ihmisiä kuvaa-

vat kivi- ja puuveistokset ja meripihkaesineet.233 Uskonnollinen esineistö ja pyhät pai-

kat toimivat toki lähtökohtina, joiden kautta voidaan tehdä päätelmiä kivikauden usko-

muksista ja rituaaleista. Kuitenkin jos rajoitutaan tarkastelemaan uskontoa pelkästään 

joukkona poikkeuksellisia ilmiöitä, uskonnon monimuotoisuus menneisyydessä sivuu-

tetaan kokonaan. Kuten Antti Lahelma toteaa, Suomen kivikauden uskonnon olisi 

helppo nähdä muodostavan selkeän savi- idoleista, punamultahaudoista ja muusta vas-

taavasta aineistosta koostuvan paketin, jonka ulkopuolelle jäävät ilmiöt noudattavat 

omaa materialistis-rationalistista ajattelutapaamme.234 Etnografiset analogiat osoittavat 

kuitenkin, että myytit, maailmankuva ja muut uskonnolliset syyt ovat saattaneet vaikut-

taa muun muassa ruokavalioon, asumusten muotoon ja kiviesineiden valmistuksessa 
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käytettävien materiaalien valintaan.235 Voidaan ajatella, että myöskään kivikauden 

pyyntiyhteisöissä uskontoa ei rajattu muusta elämästä erilleen, vaan se saattoi määrittää 

elämän eri osa-alueita tavalla, joka on vieras nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa. 

 

Suomessa kivikaudella vallinneita uskomuksia on pyritty valaisemaan pohjoisen alk u-

peräiskansojen uskomusten pohjalta tehtyjen tulkintojen avulla. Vaikka metsästäjä-

keräilijöiden uskonnoissa onkin tiettyjä yhtäläisyyksiä, ne eivät kuitenkaan muodosta 

mitään yhtenäistä tyyppiä.236 Uskonnot eivät myöskään ole kivettymiä, vaan niissä on 

voinut tapahtua muutoksia pitkällä ajanjaksolla. Historiallisen ajan pyyntikulttuurien 

uskonnoissa esiintyy kuitenkin osa-alueita ja piirteitä, joiden voi katsoa mahdollisesti 

liittyneen myös kivikauden Suomen pyyntiväestön uskomusmaailmaan. Luoteenomais-

ta pohjoisten pyyntikulttuurien uskonnoille ovat metsästykseen ja eläimiin, tärkeim-

pään ravinnonlähteeseen, liittyvät uskomukset ja riitit. Tärkeässä asemassa olivat eläin-

ten lajihaltijat, joiden vallassa saalisonnen uskottiin olevan. Yliluonnollisen nähtiin 

vaikuttavan kaikkialla, ja eri luonnonpaikkoja ja -alueita asuttivat monenlaiset hen-

kiolennot. Shamaani toimi yhdyshenkilönä tärkeimmissä asioissa henkimaailman ja 

pyyntiyhteisön välillä. Paikkaan kohdistuvat palvontamenot liittyvät usein metsästys-

alueeseen tai ympäristöolosuhteisiin. Uhraaminen on verrattain harvinaista ja jos sitä 

esiintyy, se liittyy metsästysrituaalien tai -magian varmistamiseen.237  

 

Kivikauden uskomuksista kertovat monet esineet, jotka on ilmeisesti uhrattu löytöpai-

kalleen. Näitä löytöjä on tehty niin vedestä kuin kuivalta maalta, mutta jälkimmäiset on 

usein todettu tulkinnan kannalta ongelmalliseksi löytöryhmäksi. Etenkin yksittäisten 

löytöjen osalta on vaikea ratkaista, onko esine tulkittava uhriksi, jostakin profaanista 

syystä tehdyksi kätköksi vai hukatuksi esineiksi. Sen sijaan veteen joutuneet esineet on 

katsottu voitavan tulkita todennäköisemmin uhreiksi.238 Vesi onkin sinänsä vahvasti 

rituaaliseen toimintaan viittaava tekijä; eri puolilla maailmaa ja eri aikakausina vesi on 

nähty pyhyyteen liittyvänä elementtinä ja uskonnollisena metaforana. Vedellä on ollut 

keskeinen sija myös kosmologisissa käsityksissä. Veteen on liitetty puhdistavia ja pa-

rantavia ominaisuuksia, mutta veden merkitys symbolisella tasolla johtuu ennen kaik-
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kea siitä, että se on välttämätön elannonsaannin kannalta niin pyyntiväestölle kuin 

maanviljelijöille.239 Elinkeinojen ja rituaalisen toiminnan välinen yhteys on ominaista 

pyyntikulttuureille, ja pyhänä paikkana onkin saatettu pitää esimerkiksi runsaista ka-

lansaaliista tunnettua järveä tai jokea.240 

 

Koskilöytöjen ohella monet järvistä, joista ja kosteikoilta tehdyt löydöt viittaavat sii-

hen, että veteen uhraaminen kuului kivikautisen pyyntiväestön tapoihin. Järvistä on 

usein malmia nostettaessa löytynyt kiviesineitä. Äyräpään mukaan tällaiset järvilöydöt 

ovat yleisiä varsinkin Ilomantsin ja Pielisjärven alueella. 241 Kiuruveden ihmispääkirves 

on löytynyt muinaisen järven pohjasta,242 ja myös muutama maamme eläinpääveistok-

sista on jätetty aikoinaan veteen. Christian Carpelan onkin ehdottanut näitä veistoksia 

uhreiksi.243 Veteen on jätetty mahdollisesti uhraamistarkoituksessa myös muun muassa 

meripihkaa ja ristinuijia.244 Kiukaisten kulttuurin piirissä uhriesineinä käytettiin pii-

sirppejä, joita on löydetty paljon kosteikoilta tai vedestä.245  

 

Kalliomaalausten shamanistiseen uskomuskompleksiin perustuvaa sisältöä on pidetty 

ilmeisenä.246 Todennäköisimmiksi uhreiksi voidaankin katsoa kalliomaalausten edus-

talta tehtyjä löytöjä, joihin kuuluvat muun muassa Ristiinan Astuvansalmen meripihkat 

sekä Iitin Kotojärven hirven ja lehtokurpan luut.247 Monet kalliomaalausten löydöistä 

on ajoitettu ajanjaksolle, jolloin maalausten tekeminen väheni. Lahelman mukaan tämä 

saattaisi merkitä muutosta paikkojen rituaalisessa käytössä, mahdollisesti siirtymistä 

maalaamisesta uhraamiseen. Tämä tradition muutos liittyisi osaksi varhaismetallikau-

den laajoja muutosvirtauksia.248  
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On mahdollista, että uhraamisen yleisyys ja merkitys ovat vaihdelleet Suomessa kivi-

kauden eri kulttuurivaiheissa. Etnografisten analogioiden valossa näyttää siltä, että uh-

raamisella ei ollut yhtä keskeistä sijaa pohjoisten pyyntiyhteisöjen uskonnoissa kuin 

monissa muissa uskomusjärjestelmissä. Uhraaminen saattoi yleistyä Suomessakin vas-

ta, kun pyyntielinkeinoista siirryttiin maanviljelykseen ja karjanhoitoon. Tämä muutos 

vaikutti ratkaisevalla tavalla myös maailmankuvaan sekä uskonnollisiin käsityksiin ja 

käytäntöihin. Uhraustradition muutos näyttäisi ilmenevän Skoonessa, missä piikirveitä 

on jätetty kosteikkoihin jo mesoliittisella kaudella, mutta tapa yleistyy todella vasta 

maanviljelykseen siirtymisen jälkeen.249 Koskilöydöt saattaisivat viitata siihen, että 

veteen uhraamisen tapa tunnettiin Suomessakin jo mesoliittisella kaudella, eikä sitä 

omaksuttu uutena käytäntönä myöhempien kulttuurivirtausten vaikutuksesta. Mesoliit-

tinen uhraustraditio olisi näin jatkunut metallikausille saakka. 

 

Kiintoisa kuva saadaan, kun verrataan koskilöytöjen levinneisyysaluetta kalliomaalaus-

ten levinneisyysalueeseen. Tämän hetkisen tiedon valossa alueet ovat keskenään täysin 

vastakkaiset: siinä missä koskilöydöt keskittyvät Lounais-Suomeen, Pohjamaalle ja 

osin myös Länsi-Lappiin, kalliomaalaukset sijaitsevat Kaakkois-Suomessa ja sisämaan 

järvialueella.250 Olisi houkuttelevaa nähdä tässä eri kulttuuripiirien välinen ero, joka 

liittyisi uskonnollisiin käytänteisiin. Tällaiseen tulkintaan on kuitenkin suhtauduttava 

varauksella. Edgren esittää Pyhtään parin koskilöydön todisteena siitä, että myös Itä-

Suomessa olisi uhrattu esineitä veteen kivikaudella. 251 Koskilöydöt näyttävät kuitenkin 

paremmin vahvistavan käsityksen siitä, että uhraaminen oli läntinen ilmiö, sillä Itä-

Suomesta koskilöytöjä ei tunneta läheskään vastaavassa määrin kuin Länsi-Suomesta. 

Sen sijaan veteen uhraamisesta Itä-Suomessa kertovat kalliomaalausten edustalta sekä 

järvistä tehdyt löydöt. Jonkinlainen ero näyttäisi siis kuvastuvan Suomen eri osien vä-

lillä, mutta tämä aihe vaatisi syvällisempää tutkimusta.   

 

Vedestä tehdyn uhrilöydön piirteiksi mainitaan löydön yhtenäinen koostumus sekä esi-

neiden ajoittuminen pitkälle ajanjaksolle. Lisäksi löytö on tehty tietystä osasta jokea.252 

Usein katsotaan myös, että uhrit ja muut rituaaliset kätköt on jätetty vaikeapääsyisille 
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paikoille, jotka sijaitsevat etäällä asutuksesta.253 Taustalla piilee ajatus, että rituaalit 

olisi nähty arkisista toiminnoista ajallisesti, tilallisesti ja käsitteellisesti erillisenä osa-

alueena. Etnografiset esimerkit osoittavat kuitenkin, että monissa yhteisöissä rituaalista 

ja maallista ei erotettu toisistaan.254 Lisäksi uhreja on voitu toimittaa myös varsinaisilla 

asuinpaikoilla.255 Vaikka syrjäisyyttä ei voi pitää rituaalipaikkaan ehdottomasti liitty-

vänä piirteenä, joissakin tapauksissa tämän voi todeta pitävän paikkansa. Esimerkiksi 

kalliomaalaukset sijaitsevat tavallisesti vaikeapääsyisissä paikoissa ja etäällä asuinpai-

koista, vaikka toisaalta on vaikea arvioida, mikä paikka koettiin kivikaudella syrjä isenä 

ja vaikeapääsyisenä.256 Kalajanjoen ja muinaisen Kalajanjärven ympäristöstä löytyneet 

asuinpaikat eivät sijaitse Niinikosken välittömässä läheisyydessä, mutta kuten jo tote-

sin, etäisyydet eivät ole liian pitkiä pyyntiyhteisön päivittäisen liikkumisen ja toimin-

nan kannalta. Sen sijaan Haapajärven koskilöytökohteille on lyhyimmillään ainoastaan 

kilometrin matka lähimmältä tunnetulta asuinpaikalta. Aihe vaatisi tarkempaa selvittä-

mistä myös muiden koskilöytöjen osalta.   

 

Koskilöydöt täyttävät varsin hyvin edellä mainitut kriteerit. Löytöjen koostumus on 

yhtenäinen, ne ajoittuvat pitkälle ajanjaksolle ja ne on tehty tietystä osasta jokea. Eräs 

ongelma koskilöytöjen osalta on kuitenkin se, miksi suurimpaan osaan koskista on jä-

tetty vain yksi esine ja toisiin jopa parikymmentä. Yksittäisten koskilöytöjen osalta 

kysymys ei ole selvästikään ollut samanlaisesta paikasta kuin Niinikoski, jonne on pa-

lattu yhä uudelleen usean sukupolven aikana. On mahdollista katsoa, että yhden esi-

neen koskilöydöt olisivat satunnaisia, yhden henkilön tekemiä uhreja ja suurten kosk i-

löytöjen löytöpaikoilla olisi toimitettu säännöllisiä, kollektiivisia uhreja. Toinen mah-

dollisuus on ajatella, että yksittäisiä esineitä olisi heitetty veteen uhreina koskia ylitet-

täessä. On tietysti kyseenalaista, miten hyvin koskissa liikkuminen onnistui kivikauti-

silla vesikulkuvälineillä. Kuitenkin tiedetään, että Siperian evenkit ylittivät taitavasti 

haurailla koivuntuohesta tehdyillä kanooteilla vaarallisiakin koskipaikkoja.257 Evenkit 

myös uhrasivat koskeen taatakseen turvallisen ylityksen.258 Satunnaisilta vaikuttavia 
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yksittäisiä koskilöytöjä voi tarkastella myös tältä kannalta. Samalla avautuu mahdolli-

suus, että esineiden uhraamiselle on voinut olla muitakin kuin kalanpyyntiin liittyviä 

syitä.   

 

5.3.2. Taltat ja kirveet arjen käyttöesineinä ja uhriantimina  

 

Koskista on löytynyt pääasiassa talttoja ja kirveitä, joita kivikauden ihminen on käyttä-

nyt kaikenlaisessa puun työstämisessä ja mahdollisesti myös esimerkiksi nahkojen nyl-

kemisessä.259 Nämä esineet ovat monessa tapauksessa käytettyjä ja rikkoutuneita, vaik-

ka toisinaan esine on voinut vahingoittua myös koskessa. Voidaanko katsoa, että tal-

toilla ja kirveillä olisi ollut käytännöllisen funktion ohella myös symbolinen funktio? 

Luodon mukaan talttojen ja kirveiden uskomuksiin liittyvästä merkityksestä saattaa 

kertoa se, että ne on värjätty joissain harvoissa tapauksissa punamullalla.260 Esineet 

saattavat tosin olla peräisin punamultahaudoista, mutta tapa tunnetaan ilmeisesti myös 

Ruotsissa, missä punamultahautaus hautarituaalina ei ole ollut käytössä.261 Kirveitä ja 

talttoja on löytynyt myös haudoista, joskin kampakeraamisten punamultahautojen hau-

ta-antimien joukossa vallitsevat piistä valmistetut keihään- ja nuolenkärjet sekä meri-

pihka- ja liuskekorut.262 Tällaisia esineitä ei ole tietääkseni löytynyt vedestä muutamaa 

meripihkaa263 ja Kyröskosken liuskekorua lukuun ottamatta. Esineillä on nähtävästi 

ollut omat loppusijoituspaikkansa, ja piistä ja meripihkasta valmistetuilla tuontiesineillä 

se on ollut toinen kuin taltoilla ja kirveillä, jotka päätyivät monessa tapauksessa käyt-

tönsä jälkeen koskeen.   

 

Suomen koskilöydöissä taltat ovat vallitsevia, mutta muualla Euroopassa järvistä, joista 

ja soista on löydetty lähinnä kirveitä.264 Kirves nousikin nuoremmalla kivikaudella 

maanviljelyksen leviämisen myötä erääksi kauden johtomuodoksi. Kirves on liitetty 

hedelmällisyyskulttiin ja sillä on katsottu olleen erityinen merkitys paitsi työkaluna, 
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jonka avulla raivattiin metsät viljelysten ja asutuksen tieltä, myös votiiviesineenä sekä 

omistajansa sosiaalista statusta osoittavana prestiisiesineenä.265 Vaikuttaa kuitenkin 

siltä, ettei kirveen merkitys votiiviesineenä liity pelkästään neoliittisen kulttuurin muu-

tosvirtauksiin, vaan kirveskultti saattaisi osin periytyä jo mesoliittiselta kaudelta.266 

Kivikauden Suomessa kirveitä on jätetty paitsi koskiin myös järviin ja jokiin. Nämä 

kirveslöydöt ovat ilmeisesti etupäässä reikäkirveitä.267 Unto Salo on esittänyt, että 

myöhäisen kivikauden ja pronssikauden reikäkirveet liittyisivät ukkosenjumalan pal-

vontaan. Kirves tai vasara oli tunnusomainen ase indoeurooppalaisten kansojen uk-

kosenjumalille, ja ilmeisesti myös Ukko ylijumala on välittynyt suomalaiseen mytolo-

giaan indoeurooppalaisen maaviljelyskulttuurin uskomusperinteestä. Salo katsoo, että 

reikäkirveillä olisi ollut vastaavanlainen tarkoitus kuin suomalaisen muinaisuskon kivi-

sillä ukkosenvaajoilla eli -nalkeilla, joiden uskottiin torjuvan salaman tuhoja.268   

 

Uhreiksi tulkittavat kirveslöydöt näyttävät kattavan maassamme koko esihistoriallisen 

kauden.269 Näin pitkäaikaisessa traditiossa voi olettaa tapahtuneen muutoksia, ja k ir-

veellä on varmaankin ollut eri merkityksiä ja funktioita pyyntikulttuurissa ja maatalo-

uskulttuurissa sekä kivikauden eri kulttuurivaiheissa. Alkeellisia kirveitä valmistettiin 

eri tarkoitusta varten kuin vasarakirveitä ja on hyvin mahdollista, että nämä kirveet 

ovat päätyneet koskeen eri syistä. Vasarakirveitä on pidetty statusesineinä, mutta rik-

koutuneina löytyneet ja terästään uudelleen hiotut vasarakirveet kertovat, että niitä on 

käytetty myös jossakin työssä.270 Kalastuksella ei kuitenkaan ollut yhtä suurta merki-

tystä vasarakirveskulttuurissa kuin kampakeraamisessa kulttuurissa,271 eikä vasarakir-

veitä voi näin ollen oikein ajatella kalanpyyntiin tai pyydysten rakentamiseen käyte-

tyiksi aseiksi ja työkaluiksi, joita jätettiin koskeen saalisonnen varmistamiseksi. Vasa-

rakirveitä on tavattu paljon vesilöytöinä myös Ruotsissa ja erityisesti Skoonessa, vaik-

ka vesistöt kattavat hyvin pienen osan maakunnan kokonaispinta-alasta.272 Nämä vasa-
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rakirveet ovat tavallisesti yksittäisiä löytöjä273 samoin kuin suuri osa Suomenkin kos-

kiin päätyneistä vasarakirveistä, joskin sellainen kuuluu myös Kyröskosken suureen 

löytöön. Kenties koskiin jätetyt vasarakirveet voivat liittyä tähän vasarakirveskulttuurin 

veteen uhraamisen traditioon, jolloin ne kuvastaisivat toisenlaista uskomusmaailmaa 

kuin mesoliittiset koskilöydöt.    

 

Niinikoskesta löytyneet taltat ja kirveet vaikuttavat olevan enimmäkseen arkisia työka-

luja, sillä löydöt ovat tavallisesti vaurioituneita ja kuluneita; vain muutama esine on 

säilynyt lähes ehjänä. Julius Ailion mukaan Niinikosken esineiden ”keskentekoinen” 

kunto kumoaisi sen mahdollisuuden, että ne olisi jätetty koskeen uhreina.274 Usein on-

kin katsottu, että uhraamistarkoituksessa kätketyt esineet voidaan erottaa profaaneista 

syistä tehdyistä kätköistä sen perusteella, että uhratut esineet ovat ehjiä ja käyttämättö-

miä.275 Votiiviesineet erotetaan mieluusti käyttöesineistä omaksi esineluokakseen sen 

perusteella, että ne ovat ehjiä, hienotekoisia ja ominaisuuksiltaan jollain tavoin erityi-

siä.276 Myös Niinikosken löydöstä on mahdollista erotella näillä kriteereillä ”votiivies i-

neitä”, joiden primäärinen funktio olisi ollut uhri. Vilkuna on ehdottanut liuske-

keihäänkärkeä uhraamista varten valmistetuksi esineeksi.277 Itäkarjalaisia viherliuske-

talttoja on usein pidetty arvoesineinä ja voidaankin hyvin olettaa, että laadukkaasta 

kivestä valmistettuja ja muodoltaan kauniita talttoja ei tuotu maahamme yksinomaan 

arkisiksi käyttöesineiksi.278 Erikoiselta vaikuttaa myös, että huolella hiottu ja käyttä-

mättömältä vaikuttava Kiukaisten kirves on jätetty koskeen. Tällainen löytöjen jaottelu 

johtaa kuitenkin umpikujaan: miksi samaan paikkaan on jätetty sekä uhreja että käyttö-

esineitä? Tuskin voidaan katsoa, että uhraamista varten valmistetut esineet olisi jätetty 

koskeen rituaalisessa tarkoituksessa ja toiset esineet jostakin muusta syystä. Tulee etsiä 

selitys löydölle kokonaisuudessaan eikä yksittäisille esineille erikseen.   

 

Näyttääkin useassa tapauksessa siltä, että arkeologisten löytöjen jaottelu esineiden 

kunnon tai erityisten ominaisuuksien perusteella votiiviesineisiin ja käyttöesineisiin, ei 
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ole osoittautunut mahdolliseksi. Deborah Olausson on huomannut, ettei ole mahdollista 

erotella neoliittisiä piikirveitä koon, hionnan ja käyttöjälkien perusteella työkirveisiin ja 

prestiisikirveisiin.279 Aiemmin käsitellyn perusteella sama seikka näyttäisi pätevän 

myös Suomesta löytyneisiin vasarakirveisiin. Ei ole lainkaan epätavallista, että uhraa-

miseen ja rituaaleihin liittyvistä konteksteista löytyneissä taltoissa ja kirveissä on käyt-

töjälkiä tai ne ovat vaurioituneita tai katkelmallisia. Totesin jo edellä, että kaikissa 

Suomesta, Kannakselta ja Laatokan Karjalasta vedestä löydetyissä itäkarjalaisissa tal-

toissa on selviä käyttöjälkiä. Samoin monissa Ruotsista ja Tanskasta löytyneissä, uh-

riantimina pidetyissä kirveissä on käyttöjälkiä tai esineet ovat katkelmallisia.280 Uhrat-

tuna esineenä on pidetty muinaisen järven pohjasta löytynyttä Kiuruveden ihmispääkir-

vestä, jota ei myöskään ole käyttöjäljistä päätellen valmistettu pelkästään votiiviesi-

neeksi.281 Ehkä esineiden valmistaminen yksinomaan uhraamista varten ei ollut tapana 

kivikaudella, vaan esineitä käytettiin jossakin tehtävässä ennen kuin ne lopulta uhrat-

tiin. Tämä käyttötarkoitus saattoi liittyä johonkin arkiseen askareeseen tai Kiuruveden 

kirveen ja eläinpääaseiden kaltaisten esineiden tapauksessa ehkä johonkin seremonial-

liseen toimeen.    

 

Richard Bradleyn mukaan jaottelemalla erikoiset esineet votiiviesineiksi ja arkiset 

käyttöesineet joksikin muuksi heijastamme menneisyyteen nykyisiä oletuksiamme ja 

arvojamme, jotka erottavat rituaalit ja uskomukset jyrkästi arkisesta elämästä. 282 Etno-

grafiset analogiat osoittavatkin, että uhraaminen saatettiin nähdä hyvin käytännöllisenä 

toimena. Myöskään uhriksi kelpaavan esineen tarvinnut olla kovin erityinen etenkään, 

jos olisi kysymys satunnaisesta, hetken kriisitilan aikana toimitetusta uhrista. Esimer-

kiksi Siperian evenkit katsoivat hyppysellisen tupakkaa riittävän lepyttämään koskessa 

eläviä henkiä.283 Hyvinkin arkisia asioita on siis uhrattu, eikä itse toimitukseen ole aina 

liittynyt erityisempää juhlavuutta.  

 

Ei voida katsoa, että votiiviesineet muodostaisivat erityistä esineluokkaa, sillä esihisto-

riallisena aikana sekä rituaaleissa että arkisissa askareissa on käytetty samantyyppisiä 
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esineitä.284 Ratkaiseva ero ei olekaan erilaisten esinetyyppien välillä tai siinä, millaisis-

sa tehtävissä niitä on käytetty arkisessa elämässä; paremminkin kysymys on siitä, millä 

tavalla esineet sijoitettiin, kun niiden käytöstä luovuttiin. Arkisiin askareisiin käytettyjä 

esineitä ei välttämättä hylätty asuinpaikoille, vaan niiden käyttötavan ja lopullisen kon-

tekstin välillä saattoi olla suuri ero. Esimerkiksi kirves on ollut puun työstämiseen käy-

tetty työkalu, mutta siitä on tullut votiiviuhri, kun se on haudattu suohon tai jätetty ve-

teen.285  

  

Jokaisella artefaktilla on ollut oma yksilöllinen elinkaarensa, joka alkoi valmistuksesta, 

jatkui käyttöön ja päättyi lopulta deponointiin, hylkäämiseen tai hukkaamiseen. Yleen-

sä on kuitenkin mahdollista tarkastella vain artefaktin elinkaaren alkua ja loppua, jol-

loin jää avoimeksi, millaisia erilaisia funktioita ja merkityksiä esineellä on ollut sen 

valmistuksen ja käytöstä poistamisen välillä.286 Niinikosken löytöjen primäärinen funk-

tio ei ollut rituaalinen, vaan esineet valmistettiin jotakin arkista tehtävää varten ja nii-

den elinkaareen on saattanut kuulua monia eri vaiheita ennen kuin ne lopulta päätyivät 

koskeen. Varmuudella voidaan todeta, että elinkaaren vaiheet ovat olleet hyvin toisen-

laiset löytöpaikan lähistöllä valmistetuilla esineillä sekä itäkarjalaisten talttojen kaltai-

silla tuontiesineillä, jotka kulkeutuivat löytöpaikalleen vaihtokaupan myötä pitkien 

matkojen päästä niiden valmistuspaikasta. Niinikosken esineiden elinkaaret yhtyvät 

toisiinsa vasta, kun niiden käytöstä luovuttiin ja ne siirrettiin pois arkisesta ympäristös-

tä jättämällä ne koskeen. Miksi sitten juuri tietyt taltat ja kirveet päätyivät koskeen? 

Esineethän olisi voitu sijoittaa käytöstä poistamisen jälkeen yhtä hyvin johonkin toi-

seen kontekstiin, sillä ulkomuodon puolesta mikään ei erota niitä esimerkiksi asuinpai-

koilta löytyneistä taltoista ja kirveistä, eikä niissä ole mitään erityistä ominaisuutta, 

joka olisi määrännyt sen, minkä vuoksi juuri ne päätyvät koskeen. Kenties voidaan 

ajatella, että esineiden primäärinen funktio määräsi niiden loppusijoituspaikan. Niini-

kosken esineitä on voitu käyttää jossakin kosken luona tapahtuvassa askareessa kuten 

kalastuspyydysten rakentamisessa, minkä vuoksi ne myös deponoitiin käyttönsä jäl-

keen koskeen.    
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Kaiken edellä käsitellyn perusteella näyttää siltä, että uhraamista pohdittaessa ei ole 

niinkään olennaista kiinnittää huomiota esineiden kuntoon tai erityisiin ominaisuuksiin 

kuin niiden löytöpaikkaan. Seuraavaksi tarkastelen, millaisena rituaalipaikkana koski 

näyttäytyy etnografisen aineiston valossa.   

 

5.3.3. Kosket pyyntiyhteisöjen rituaalipaikkoina ja suomalaisessa mytologiassa 

 

Monin paikoin Euroopassa esineitä on jätetty kivikaudella ilmeisesti uhraamistarkoi-

tuksessa järviin, jokiin, lähteisiin ja soihin.287 Tietääkseni Suomen koskilöytöjä vastaa-

vaa ilmiötä ei kuitenkaan tunneta muualta. Äyräpää tosin mainitsee, että Ruotsin Norr-

lannissa olisi löydetty koskesta esineitä.288 En ole kuitenkaan onnistunut selvittämään, 

millaisista löydöistä on kysymys. Näyttääkin siltä, että koskilla ei ole yleensä ollut kes-

keistä asemaa ja merkitystä rituaalipaikkana pyyntiyhteisöjen keskuudessa. Kuitenkin 

Kanadassa pohjoisille Algonkin-heimoille kosket olivat ”kriittisiä” luonnonpaikkoja, 

joihin uhrattiin tupakkaa.289 Evenkeillä oli tapana kanooteilla koskia ylittäessään heit-

tää erityisen vaarallisissa paikoissa veteen jokin uhri henkien lepyttämiseksi.290 Etelä-

Ruotsissa Kävlingeånissa oli tehty hautauksia alueen ainoiden koskien läheisyyteen, 

mikä tuskin tapahtui mistään sattumanvaraisesta syystä.291  

 

Pohjois-Ruotsissa kalliopiirrokset sijaitsevat toisinaan koskien läheisyydessä. Näistä 

kohteista laajin on Nämforsen.292 Suuri osa Nämforsenin kalliopiirroksista sijaitsee 

pienillä saarilla, joiden edustalla virtaavat suuret ja hyvin voimakkaasti pauhaavat kos-

ket. Arkeologit ovat pohtineet paljon, miksi piirrokset tehtiin vaarallisten ja äänekkäi-

den koskien äärelle. Perinteisten käsitysten mukaan tähän on vaikuttanut koskien mer-

kitys lohenpyyntipaikkana tai ansana hirviä metsästettäessä.293 Toisenlaisen syyn on 

esittänyt Christopher Tilley, joka on lähestynyt kalliotaiteen tulkintaa liminaalisuu-
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den294 kautta. Hänen mukaansa Nämforsenin kalliopiirrosten sijainti lähellä koskina 

pauhaavaa jokea demonstroi kohteen liminaalisuutta.295 Ajatusta koskista liminaalisena 

tekijänä tukevat Siperian evenkien shamanistisissa myyteissä esiintyvät käsitykset.296 

Evenkit katsoivat kosmoksen jäsentyvän kolmeen maailmaan, joita yhdistää pitkä ja 

vaarallinen virta. Virtaan kuuluu monia suuria koskia, joiden pyörteet toimivat aukkoi-

na toisiin maailmoihin. Viimeisen ja kauheimman kosken takana sijaitsi sisäänpääsy 

kuolleitten asuttamaan alamaailmaan. Virta muodosti rajan pyhän ja profaanin maail-

man välille ja toimi matkareittinä toiseen maailmaan kulkeville shamaaneille. 297 Vas-

taava käsitys voidaan löytää maantieteellisesti läheisemmältäkin alueelta, sillä myös 

saamelaiset näkivät kosket liminaalisena maiseman piirteenä ja alamaailmaan johtavina 

portteina.298    

 

Myös Suomessa muutama kalliomaalaus sijaitsee kosken läheisyydessä.299 Näissä ta-

pauksissa koski sinänsä on tuskin ollut maalauskallion valintaan ratkaisevasti vaikutta-

nut tekijä; maalausten kuului sijaita veden äärellä ja toisinaan sopiva kallio sattui löy-

tymään paikasta, jonka lähellä virtasi koski. Joki koskineen on kuitenkin voitu nähdä 

liminaalisena maiseman piirteenä ja kenties kosken ääni saatettiin liittää osaksi kallio-

maalausten kokemista.     

 

Suomalaisten muinaisiin pyhiin paikkoihin ovat kuuluneet lähteet, lehdot, suuret puut 

ja kalliot.300 Sen sijaan koskiin ei ilmeisesti liitetty pyhyyden attribuuttia, eikä niihin 

ollut tapana jättää uhriantimia. Uno Harvan mukaan maassamme on kuitenkin tunnettu 
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monin paikoin koskenhaltija, jolta on käyty kysymässä tietoja ja ottamassa oppia.301 

Muinaisesta suomalaisesta uskomusperinteestä löytyy vastaava käsitys kuin saamelai-

silla ja evenkeillä vainajien asuinsijoille johtavista koskista, jotka muodostavat vaaral-

lisen rajan tämän- ja tuonpuoleisen maailman välille.302 Tuonelan joki kuvataan mui-

naisrunoissa tavallisesti kosken kaltaiseksi virraksi.303 Myyttiseen virtaan liittyvät mie-

likuvat kuuluvat myös suomalaisen tietäjälaitoksen perimmäisiin ideoihin. Yhdeksi 

tietäjien initiaatioriittien suorituspaikaksi mainitaan kosken kivi. Koskien luona tietäjät 

pääsivät yhteyteen henkien kanssa ja saattoivat nostaa luontonsa kauhomalla vettä vir-

ran pyörteistä.304 Tietäjillä oli myös tapana manata sairauksia ja muuta pahaa Pohjolas-

sa sijaitseviin Turjan tuliseen koskeen ja Ruijan eli Rutjan koskeen.305  

 

Tuonne mää sinut manoan 

Rutjan koskehen kovahan,  

palavahan pyörtehesen306 

 

Kosket ilmeisesti nähtiin uhkaavana ja arvaamattomana elementtinä ja samanlaisia piir-

teitä liitettiin myös niiden asukkaisiin. Muinaisrunoissa kuvataan koskissa elävä ve-

denväki hurjaksi ja kovaluontoiseksi ja varoitetaan, ettei heidän apuaan kannata pyytää 

silloin, kun tarvitaan viatonta ja puhdasta väkeä.307 Varsinaissuomalainen perimätieto 

kertoo koskenhaltijan olevan kaikkia muita haltijoita kovempi ja ilmestyvän ihmisille 

kuuluvasti jyristen.308 Evenkien uskomuksissa pahat henget saapuivat ihmisten luo 

koskien muodostamien aukkojen kautta.309 Kenties kosket on nähty tuonpuoleiseen tai 

kylmään ja etäiseen Pohjolaan johtavina reitteinä ja hurjien haltijoiden asuinsijoina 

niiden äänekkyyden ja vaarallisuuden vuoksi. Koski on toisenlainen vesipaikka kuin 

esimerkiksi järvi tai lähde, sillä se virtaa jatkuvasti kovalla voimalla ja sen ylittäminen 
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saattaa olla hyvin vaarallista. Kenties tämän vuoksi koskilla saattoi olla myös kosmo-

logisissa ja uskonnollisissa käsityksissä toisenlainen asema kuin muilla vesipaikoilla.  

 

Koskien rituaalista merkitystä tarkasteltaessa keskeiseksi tekijäksi nousee veden ääni. 

Kova kosken kohina oli varmasti yksi voimakkaimpia ääniä, joita kivikauden ihminen 

saattoi luonnossa kuulla. Vesi on myös pysyvä äänielementti, joskin vuodenajat ja sää-

olosuhteet vaikuttavat siihen lyhyellä aikavälillä. 310 Joachim Goldhahn on todennut 

veden äänen kuuluvan keskeisenä piirteenä Pohjois-Ruotsin kalliopiirrosten maisemaan 

ja liittyvän osaksi paikkojen kokemista.311 Kosken pauhulla on saattanut olla oma mer-

kityksensä rituaalipaikan valinnassa tai se on saattanut saada uusia merkityksiä liittyes-

sään uhraamiseen tai muuhun rituaaliseen toimintaan; Goldhahn on esittänyt, että Näm-

forsenin kosken jyly olisi auttanut shamaania saavuttamaan muuttuneen tieto isuuden 

tilan.312  

 

Etnografiset analogiat osoittavat, että pyyntiyhteisöjen elinympäristössä sijaitsevat 

kosket ovat muuntuneet uskonnollisissa ja kosmologisissa käsityksissä myyttisiksi vir-

roiksi, jotka toimivat shamaanien matkareitteinä ja muodostivat kulkuväylän kuolleit-

ten asuinsijoille. Kosket on nähty liminaalisena maiseman piirteenä ja eri maailmojen 

välisinä kriittisinä rajoina. Koskiin on myös uhrattu, mutta tämä käytäntö ei vaikuta 

olleen yleinen pyyntiyhteisöjen keskuudessa. Koskien erityisen voimakas, kauas kan-

tautuva ja jatkuva ääni on voinut vaikuttaa rituaalipaikan valintaan tai saada erityisiä 

merkityksiä liittyessään osaksi paikan äänimaisemaa. Kenties juuri koskien kova kohi-

na samoin kuin niiden vaarallisuus kulkureitteinä ovat syynä siihen, että ne on nähty 

tuonpuoleiseen johtavina reitteinä sekä hurjien henkien ja haltijoiden asuinsijoina. Toi-

saalta kosket olivat tärkeitä kalastuspaikkoja ja niistä saatiin elanto. Pyyntiyhteisöjen 

keskuudessa elinkeinoilla oli tärkeä merkitys rituaaliselle to iminnalle, ja rituaalipaikat 

valikoituivat usein ravinnonhankintaan liittyvien syiden perusteella. Myös maiseman 

symbolisilla piirteillä on voinut olla oma merkityksensä tässä valinnassa, ja koski on 

usein vaikuttava ja kaunis luonnonpaikka.     
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6. Päätäntö  

 

Reisjärven Niinikoski on ollut ihmisen toiminnan kohde usean vuosituhannen ajan; 

koskilöydön vanhimmat esineet ajoittuvat esikeraamiselle kaudelle ja löydöistä nuorin 

on Kiukaisten kirves. Niinikoskesta on löydetty enimmäkseen Kalajoen alueelle tyypil-

lisiä esinemuotoja, joihin lukeutuvat erityisesti sädekiviliuskeesta valmistetut taltat ja 

kirveet. Koskesta on kuitenkin tehty myös poikkeuksellisia löytöjä: itäkarjalaiset taltat, 

kynsitaltta, Pyheensillan tyypin nuolenkärki ja Kiukaisten kirves kertovat kaupankäyn-

nistä ja yhteyksistä muihin kulttuuripiireihin. Löydöissä on tavallisesti käyttöjälkiä, 

mistä voidaan päätellä, että esineet valmistettiin jotakin askaretta varten ja ne palvelivat 

aikansa arkisessa käytössä ennen päätymistään koskeen. Mahdollisesti esineiden pri-

määrinen funktio on määrännyt niiden loppusijoituspaikan; kenties Niinikosken esinei-

tä käytettiin jossakin kosken luona tapahtuvassa askareessa kuten pyydysten rakentami-

sessa, minkä vuoksi juuri koski määräytyi niiden lopulliseksi kontekstiksi. Tämä ei 

tosin selitä keihään- ja nuolenkärjen päätymistä koskeen, ellei niitä katsota kalanpyyn-

tiin kuuluviksi aseiksi. Nämä esineet ovat muutenkin poikkeuksellisia löytöjä, sillä 

niille ei tunneta vastineita muista koskilöydöistä.       

 

Reisjärven alueen vakaa vesistötilanne ja suotuisat elinolosuhteet mahdollistivat sen, 

että asutus jatkui siellä koko kivikauden ajan. Niinikosken välittömästä läheisyydestä ei 

tunneta asuinpaikkoja, ja paikka sijaitsee jonkin verran syrjässä muista Kalajanjoen 

varren koskilöytökohteista. Etäisyydet lähimpiin asuinpaikkoihin ja muihin koskilöytö-

kohteisiin eivät kuitenkaan ole liian pitkiä pyyntiyhteisön päivittäisen liikkumisen ja 

toiminnan kannalta. Niinikosken ja muiden Kalajanjoen koskien löydöt kertovat kalas-

tuksen merkityksestä elinkeinona. Kenties Niinikosken sijainti jokisuistojen välillä ja 

lähellä Kalajanjärveä oli edullinen, minkä vuoksi siellä myös liikuttiin paljon ja sinne 

jätettiin enemmän esineitä kuin muihin Kalajanjoen koskiin. 

 

Suomen koskilöydöt ovat keskittyneet maantieteellisesti hyvin rajatulle alueelle. Sata-

kunnan, Pirkanmaan ja Uudenmaan seudut muodostavat ydinalueen, mutta useita löytö-

jä on tehty myös Pohjanmaalta ja jonkin verran Länsi-Lapista. Tämän levinneisyysku-

van perusteella koskilöydöt vaikuttaisivat läntiseltä ilmiöltä. Koskiin on tavallisesti 

jätetty vain yksi esine; useamman esineen löytöjä tavataan vain Lounais- ja Etelä-

Suomen ydinalueelta sekä Pohjanmaalta. Löydöissä hallitsevat erityyppiset taltat, mutta 
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myös kirveitä on jätetty runsaasti koskiin. Muita esineitä on löytynyt vähän ja lähinnä 

vain kahdesta suurimmasta koskilöytökohteesta, Niinikoskesta ja Hämeenkyrön Ky-

röskoskesta.  

 

Niinikosken runsasta löytöä ei voi selittää millään sattumanvaraisilla syillä. Kosken 

kivikkoisia rantatöyräitä on tuskin asutettu ja kauempaa rannasta esineet eivät ole vo i-

neet joutua veteen, ellei ihminen ole käynyt niitä sinne heittämässä. On myös vaikea 

arvata mahdollisia profaaneja syitä, joiden vuoksi ihminen olisi jättänyt esineet tarkoi-

tuksellisesti koskeen. Vaarana on, että Niinikoski tulkitaan uhripaikaksi vain, koska 

mikään muu syy ei selitä esineiden päätymistä koskeen. Näyttää kuitenkin siltä, että 

koskilöytöjen osalta on kysymys jonkinlaisesta tavasta tai käytännöstä, sillä löytöjä 

luonnehtivat eräät toistuvat ja yhteiset piirteet. Esineet on siirretty pois arkisesta käy-

töstä ja deponoitu koskeen, josta niitä olisi ollut vaikea hakea myöhemmin pois. Kos-

kiin päätyneiden esineiden suuri määrä ja löytöjen yhtenäinen koostumus viittaavat 

siihen, ettei kyseessä ole satunnaisesti hukatut esineet. Esineiden käyttöjäljet eivät ku-

moa mahdollisuutta, että ne olisi jätetty koskeen rituaalisessa tarkoituksessa, sillä kivi-

kaudella esineitä ei kenties edes valmistettu yksinomaan uhraamista varten tai a inakaan 

votiiviesineitä ja käyttöesineitä ei erotettu jyrkästi toisistaan. Koskiin on jätetty esineitä 

esikeraamiselta kaudelta Kiukaisten kulttuuriin saakka ulottuvalla hyvin pitkällä ajan-

jaksolla. Kyseessä näyttäisi olevan traditio, joka mahdollisesti rajoittuu kulttuurisesti 

tietyille alueille ja jonka myöhempää perua voivat kenties olla metallikausien veteen 

tehdyt uhraukset. Traditiossa on voinut tapahtua ajan mittaan muutoksia, ja esimerkiksi 

vasarakirveiden kaltaisten statusesineiden jättäminen koskeen voi kertoa toisenlaisista 

syistä tehdyistä uhreista kuin mesoliittisen kauden taltat ja kirveet. Koskilöytöjen esi-

nemäärän vaihtelu voi kuvastaa yhden henkilön tai yhteisön tekemiä uhrauksia. Uh-

raamisen varsinaiset syyt jäävät kuitenkin arvailujen varaan; kenties esineet on jätetty 

hyville kalastuspaikoille tai niitä on heitetty veteen koskia ylitettäessä.   

  

Etnografisista analogioista ei juuri löydy esimerkkejä koskiin uhraamisesta, mutta poh-

joisten pyyntikulttuurien shamanistiseen perinteeseen liittyvät kuolleitten asuinsijoille 

johtavat kosmiset kosket. Shamanistiset mielikuvat koskista ovat kiintoisia, sillä sha-

manismin on nähty kuuluvan myös Suomen varhaiseen uskomusperinteeseen. Mahdol-

lisesti historiallisen ajan tietäjälaitokseen kuuluvat ideat myyttisistä koskista ovat hyvin 

vanhaa perua. Koskien ääni ja vaarallisuus tekivät niistä erityisiä vesipaikkoja ja on 
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mahdollista, että kosket on nähty kivikaudella liminaalisena maiseman piirteenä. Olen-

naista on ottaa huomioon myös pyyntiyhteisöille ominainen elinkeinojen ja rituaalisen 

toiminnan välinen yhteys; vaikka Niinikoski nähtäisiin uhripaikkana, ei pidä sivuuttaa 

paikan merkitystä elannonhankinnan kannalta, sillä nämä kaksi funktiota ovat luulta-

vasti liittyneet saumattomasti yhteen. Oletusta Niinikoskesta kivikautisena uhripaikka-

na on vaikea todistaa aukottomasti, mutta esineanalyysin, löytökontekstin tarkastelun, 

muiden koskilöytöjen antaman vertailupohjan ja osin myös etnografisen aineiston pe-

rusteella voidaan löytää tekijöitä, jotka tekevät tulkinnasta mahdollisen. 

  

Toivon, että työni voisi pohjustaa ja antaa lähtökohtia koskilöytöjen tuleville tutkimuk-

sille. Koskilöytöjen yksityiskohtaisempi ja laajempi analysointi ja vertailu voisi valais-

ta paremmin, millaisesta ilmiöstä on kysymys. Voiko eri puolilta Suomea tehtyjen kos-

kilöytöjen välillä havaita mitään eroja esimerkiksi löytöjen koostumuksen ja ajoituksen 

suhteen? Vastaisuudessa olisi tärkeä ottaa huomioon myös koskien rannoille jätetyt 

esineet. Vesistöhistoriaa tutkimalla olisi mahdollista selvittää, mitkä esineet todella 

jätettiin kivikaudella koskeen. Näin saataisiin parempi kuva siitä, millaista toimintaa 

koskien ympäristössä on ollut. Myös koskilöytöjen levinneisyyttä olisi syytä tutkia tar-

kemmin, jotta saadaan varmuus sille, onko kysymyksessä todella niin vahvasti läntinen 

ilmiö. Eräs kysymys liittyy kivikautisiin uhraamistapoihin ja siihen, miksi jotkut esi-

neet on jätetty koskiin ja toiset taas järviin tai kosteikkoihin. Eri vesipaikoista tehtyjen 

löytöjen analysointi ja vertailu voisi selvittää, onko näiden käytäntöjen välillä mitään 

eroa vai voiko niiden katsoa heijastavan vain paikallista topografiaa. Nämä ovat avoi-

mia kysymyksiä, joihin tuleva tutkimus voi tuoda selvyyden.    
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Liite 1. Niinikoskesta löytyneet esineet  

 
 

1. KM 483 tasataltta: Kookas, paksu ja pitkulainen esine. Kiven väri vaihtelee 

tumman ruskeasta vaalean ruskeaan. 156x54x12 mm, 434,9 g. Terässä käyttö-

jälkiä. Lovia ja naarmuja etulappeen kannassa ja esineen kyljissä. Selkälappeel-

la naarmuja. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1862. 

 

2. KM 484 kirves: Valmistettu kaksipuolisella reunaiskennällä. Muoto suipon-

soikea. Suora terä ja kapea kanta. Kiven väri vaihtelee tumman ruskeasta vaale-

an ruskeaan. Kivessä metallimainen kiilto. 110x50x5 mm, 198,4 g. Kannassa 

varttamisjälkiä. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1862.  

 

3. KM 485 tasataltta: Huolella hiottu. Kiven väri vihertävän harmaa. Valmistettu 

kiilleliuskeesta? Kiven pinnassa hieno kiilto. 136x54x12 mm, 243,5 g. Terässä 

käyttöjälkiä. Kannassa ja kyljissä lovia. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. 

Lagerborg 1862.  

 

4. KM 486 tasataltta: Varsin pieni ja ohut. Teränlasku toisella lappeella. Kanta 

muodoltaan pyöreä. Kauttaaltaan hiottu. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven 

väri tumman harmaa, melkein musta. 81x40x7mm, 62,3 g. Terässä hyvin vähä i-

siä naarmuja. Naarmuja etulappeen takaosassa. Kannassa ja kyljissä lovia ja 

naarmuja. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1862.  

 

5. KM 487 itäkarjalainen tasataltta: Valmistettu yksipuolisella reunaiskennällä. 

Poikkileikkaus trapetsoidinen. Ylälape kolmitahkoinen. Esine kapenee kannalle. 

Terä kaareva. Valmistettu Äänisen viherliuskeesta? Kiven väri vihertävä, pin-

nassa tummia laikkuja. Tummat kohdat hyvin kiiltäviä. 162x39x18 mm, 252,9 

g. Kivi rapautunut. Terän kulmat hieman lohjenneet. Kannassa ja selkälappeen 

vasemmassa reunassa lovi. Etulappeessa vähäisiä lovia. Löytyi 1862. Museoon 

toimitti A. W. Lagerborg 1862. Kirj. Heikkurinen 1980.  



 

 

6. KM 488 pohjalainen tasataltta: Valmistettu pystyiskennällä. Tasaleveä ja 

suorakaiteen muotoinen. Teränlasku toisella lappeella. Teräosa ja esineen selkä-

lape huolella hiottu; noin 2/3 esineen pinnasta hiottu. Hiottu pinta hyvin kiiltä-

vä. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven väri musta. 94x39x8 mm, 129,6 g. 

Terässä käyttöjälkiä ja kannassa varttamisjälki. Naarmuja selkälappeella. Kyl-

jissä lovia. Lohkeama selkälappeen kantaosassa. Löytyi 1862. Museoon toimitti 

A. W. Lagerborg 1862.  

 

7. KM 489 tasataltta: Lattea ja muodoltaan epäsäännöllinen. Huolella hiottu. K i-

ven väri ruskea, harmaa ja vihreä. 109x50x5 mm, 115,6 g. Terässä vähäisiä 

käyttöjälkiä. Toisella kyljellä lovia. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. La-

gerborg 1862.  

 

8. KM 490 itäkarjalainen kourutaltta: Valmistettu yksipuolisella reunaiskennäl-

lä. Poikkileikkaus kolmiomainen. Selkälape kolmitahkoinen. Esine kapenee 

hieman kantaa kohti. Etulappeen kouru on kaareva ja matala. Kouru kapenee ja 

mataloituu kantaa kohti. Huolella hiottu. Valmistettu Äänisen viherliuskeesta. 

Kiven väri harmaan vihreä. Kourun reunaa kiertää tumma juova ja esineen 

poikki kulkee pituussuunnassa ohut, tumma juova. 113x27x12 mm, 92,9 g. 

Kourun pituus 7.6 cm. Selkälappeessa syviä lovia. Lovia myös kannassa ja kyl-

jissä. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1862.   

 

9. KM 491 tasataltta: Terä leveä. Esine kapenee kannalle. Valmistettu ehkä jon-

kinlaisesta karheasta hiekkakivestä. Pinnassa erottuu kvartsiittihiukkasia. Kiven 

väri ruskea ja harmaa. 115x71x10 mm, 207,7 g. Terässä käyttöjälkiä. Kannasta 

kulunut. Vähäisiä lovia kyljissä ja etulappeella. Löytyi 1862. Museoon toimitti. 

A. W. Lagerborg 1862.  

 

10. KM 492 teräesine: Lattea esine, jonka levein kohta keskiosassa. Soikea kärki. 

Hiottu. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven väri musta. 136x34x9 mm, 127,7 

g. Terässä vähäisiä käyttöjälkiä. Kanta lohjennut. Etulappeella lovia. Selkälap-

peella ja toisessa kyljessä naarmuja. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. La-

gerborg 1862. Merkitty pääluetteloon keihäänkärjeksi.  

 



 

 

11. KM 493 teräesine: Piikkimäinen esine levenee kannalle, jossa on uloke. Kärki 

suippo ja tylppä. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven väri musta ja ruskea. 

104x27x16 mm, 90 g. Esineen pinnassa naarmuja ja lovia. Löytyi 1862. Muse-

oon toimitti A. W. Lagerborg 1862. Merkitty pääluetteloon kourutaltan kappa-

leeksi. 

 

12. KM 608:1 kirves: Kookas, paksu ja pyöreäteräinen poikkikirves, joka on hiot-

tu. Kiven väri harmaa, ruskea ja vihreä. 185x55x25 mm, 722,9 g. Terässä käyt-

töjälkiä. Kannassa varttamisjälki. Etulappeella ja kyljissä lovia. Löytyi 1862.  

Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Sanoma-

lehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867.  

 

13. KM 608:2 kirves: Kookas, paksu ja pyöreäteräinen poikkikirves, joka on hiot-

tu. Leveä terä. Esine kapenee hieman kannalle. Kiven väri vihertävän harmaa ja 

sininen. 156x60x2 mm, 540,5 g. Varttamisjälki. Kannassa lovia. Löytyi 1862. 

Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Sanoma-

lehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867. 

 

14. KM 608:3 pohjalainen tasataltta: Valmistettu yksipuolisella reunaiskennällä. 

Lattea, kupera ja toispuolinen. Etulappeella teräosa hiottu melkein esineen kes-

kiosaan saakka. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven väri harmaa, ruskea, vih-

reä ja kellertävän vaalea. 127x41x12 mm, 184,1 g. Terässä käyttöjälkiä. Etulap-

peella peukalonmuotoinen painanne. Kantaosa lohjennut. Löytyi 1862. Muse-

oon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Sanomalehtitie-

dot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867. 

 

15. KM 608:4 pohjalainen tasataltta: Valmistettu pystyiskennällä ja jatkomuo-

toiltu yksipuolisella reunaiskennällä. Esine kapenee varsin jyrkästi kannalle, jo-

ka on ohut. Selkälape kolmitahkoinen. Teränlasku toisella lappeella. Etulap-

peella teräosa hiottu melkein esineen keskiosaan saakka. Myös selkälape osit-

tain hiottu. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven väri musta ja ruskea. 

100x42x9 mm, 106,1 g. Terä ehyt. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. La-

gerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Sanomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja 

Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867. 



 

 

16. KM 608:5 tasataltta: Pieni ja ohut, poikkileikkaus suorakulmion muotoinen. 

Terä laskee toisella lappeella. Kauttaaltaan hiottu. Valmistettu sädekiviliuskees-

ta. Kiven väri musta, ruskea, harmaa. 62x31x7 mm, 47,2 g. Melkein ehyt. Te-

rässä vähäisiä käyttöjälkiä. Kannassa varttamisjälki. Selkäpuolella naarmuja ja 

lovi. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 

25.4.1866. Sanomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 

18.1.1867. 

 

17. KM 608:6 tasataltta: Kanta pyöreä. Sileäksi hiottu. Kivilaji juovikasta ja 

muistuttaa hiekkakiveä. Kiven väri vaalean harmaa, hieman ruskehtava. 

80x44x10 mm, 90,9 g. Vähäisiä käyttöjälkiä. Kannassa pieniä lovia ja toisessa 

kyljessä hyvin vähäistä kulumaa. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lager-

borg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Sanomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja 

Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867. 

 

18. KM 608:7 käyräselkäinen kaksoiskourutaltta: Valmistettu yksipuolisella 

reunaiskennällä. Selkälape kaareva ja etulape tasainen. Poikkileikkaus segmen-

tinmuotoinen. Terän suu hieman kaareva ja kouru lyhyt ja syvä. Kannan kouru 

pidempi, kapeampi ja matalampi kuin terän kouru. Valmistettu Äänisen viher-

liuskeesta? Kiven väri vihertävä, pinnassa eri sävyisiä ruskeita laikkuja. 

160x38x25 mm, 376,3 g. Terän kourun pituus 59 mm, kannan kouru 94 mm. 

Kivi rapautunut. Selkälappeen alasivulla pitkä lohkeama. Kantaosa kulmista 

lohjennut. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diarioin-

tipvm: 25.4.1866. Sanomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen 

Lehti18.1.1867. 

 

19. KM 608:8 kourutaltta: Paksu ja pyöreäkantainen. Kouru pitkä ja matala. Osit-

tain hiottu. Kiven väri harmaa. 120x24x25 mm, 187,1 g. Kourun pituus 69 mm. 

Lohjennut toiselta kyljeltä. Terän toinen kulma lohjennut. Kantaosa kulunut. 

Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 

25.4.1866. Sanomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 

18.1.1867. 



 

 

 

20. KM 608:9 keihäänkärki: Hyvin pitkä, lattea ja huolellisesti hiottu. Suora ja 

miltei tasaleveä. Kärkiosan toisella lappeella erottuu heikosti matala keskiha rja. 

Valmistettu liuskeesta. Kiven väri harmahtavan ruskea. 254x32 mm, kärkiosa 

59,4 g, kantaosa 55,9 g. Katkennut keskeltä kahteen osaan. Kärjen päässä ku-

lumaa. Kantaosa takapäästään lohjennut. Löytyi 1862. Museoon toimitti A. W. 

Lagerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Kirj. Aspelin 1877. Sanomalehtitie-

dot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867.  

 

21. KM 608:10 Pyheensillan tyypin nuolenkärki: Pituus 13.2 cm. Löytyi 1862. 

Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Kirj. Aspe-

lin 1877; Äyräpää 1950b; Huurre 1983a. Sanomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja 

Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867. Ei mukana Museovirastolta lainaksi 

saamieni esineiden joukossa.  

 

22. KM 608:11 kivipallo: Kiven väri harmaa. Halkaisija on noin 6 cm. Löytyi 

1862. Museoon toimitti A. W. Lagerborg 1866. Diariointipvm: 25.4.1866. Sa-

nomalehtitiedot: Tähti 4.5.1866 ja Suomalainen Wirallinen Lehti 18.1.1867. Ei 

mukana Museovirastolta lainaksi saamieni esineiden joukossa.   

 

23. KM 2029:163 alkeellinen kirves: Pitkänomainen. Selkälappeen lohkopinnat 

hyvin epätasaisia. Teräosa hiottu. Valmistettu saviliuskeesta. Kiven väri vaalean 

harmaa ja ruskea. 100x39x20 mm, 115,8 g. Kanta lohjennut. Löytyi 1862. Mu-

seoon toimitti A. L. Nyman 1880. Diariointipvm: 6.10.1880.  

 

24. KM 2386:76 pohjalainen tasataltta: Lyhyt, ohut ja tasasivuinen. Kauttaaltaan 

hiottu. Valmistettu sädekiviliuskeesta. Kiven väri musta, hieman vihertävä. 

46x37x8.5 mm, 46,8 g. Terä kulmista hieman lohjennut. Kantaosa lohjennut. 

Vähäisiä lovia toisella kyljellä. Löytyi 1862. Museoon toimitti Salo-

mon/Herman Wilskman 12.12.1885. 

 



 

 

25. KM 2386:77 tasataltta: Pieni, ohut ja hiottu, poikkileikkaukseltaan suorakul-

mion muotoinen. Terä laskee loivasti toisella lappeella. Kiven väri tumman 

harmaa. 62x39x10.5 mm, 50,7 g. Terä kulmistaan hieman lohjennut. Kannassa 

varttamisjälki. Selkälappeella naarmuja. Löytyi 1862. Museoon toimitti Salo-

mon/Herman Wilskman 12.12.1885. 

 

26. KM 3559:14 alkeellinen kirves: Valmistettu kaksipuolisella reunaiskennällä. 

Terävät kyljet. Teräosa leveä ja hiottu. Esine kapenee hieman kannalle. Kiven 

väri musta ja ruskea. 81x50x16 mm, 90,1 g. Terässä käyttöjälkiä. Isäntä Jaako 

Ahola löysi kirveen 1862 Kalajanjärven kuivausojaa kaivettaessa. Museoon 

toimitti Kaarlo Moilanen 6.6.1898.   

 

27. KM 5658:1 kirves: Pieni ja hyvin hiottu. Etulape kolmitahkoinen; selkälape ta-

sainen. Melko jyrkkä teränlasku toisella lappeella. Valmistettu sädekiviliuskees-

ta. Kiven väri musta. 63x38x15 mm, 63,6 g. Terä toisesta kulmasta lohjennut. 

Kannassa varttamisjälki. Naarmuja etulappeella ja kyljissä. Lovi selkälappeella. 

Löytyi kesällä 1910. Museoon toimitti K. V. Järvinen 28.9.1910. 

 

28. KM 5658:2 Kiukaisten kirves: Poikkileikkaus segmentinmuotoinen. Esine 

kapenee kannalle. Terä laskee kuperalla lappeella. Särmät pyöristetty. Hyvin 

hiottu ja ehyt. Kiven väri ruskea, vihreä ja harmaa. 67x27x15 mm, 52,3 g. Lovi 

varttamisjälkenä. Löytyi kesällä 1910. Museoon toimitti K. V. Järvinen 

28.9.1910. 

 

29. KM 5658:3 kynsitaltta: Loiva kynsikulma. Hiontaa teräosassa selkälappeen 

puolella. Kiven väri vaalean harmaa, melkein valkoinen. 48x33x9 mm, 23,8 g. 

Terässä lovi. Kanta lohjennut. Toisessa kyljessä lovia ja naarmuja. Löytyi ke-

sällä 1910. Museoon toimitti K. V. Järvinen 28.9.1910. Deponoitu Helsingin 

yliopiston arkeologian laitokselle 19.12.1991. Kirj. Vikkula 1986.
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 Kopio Oulun yliop iston arkeologian laboratorion topografisessa arkistossa. Alkuperäinen kirje M u-

seoviraston arkistossa.   



 

 

Liite 3. Suomen kivikautiset koskilöydöt 

 
 

Askola, Porvoonjoki, Ilmarinkoski: tasataltta (KM 11984). Löydetty 1948.  

Luokitus D.  

Eura, Eurakoski: kirves ja tasataltta (KM 10011:1–2). Löydetty elokuussa 1934 myl-

lypadon pohjaa kaivettaessa kosken pohjasta noin 1 m:n syvyydeltä keskeltä koskea. 

Esineet sijaitsivat melko lähellä toisiaan. Luokitus A.  

Eura, Kauttuaankoski: kuusi löytöä? 

Haapajärvi, Kalajanjoki, Jyrkkäänkoski: tasataltta (KM 5423:2). Löydetty perkaus-

töissä kesällä 1909. Luokitus C. Kirj. Latvakoski 2011. 

Haapajärvi, Kalajanjoki, Kalakankaan koski: kivikautinen esine, joka on löytäjän 

hallussa. Luokitus D. Kirj. Latvakoski 2011.  

Haapajärvi, Kalanjanjoki, Kypäräkoski (nyk. Tytärniemenkoski): kourutaltta (KM 

5442:2). Löydetty perkaustöissä kesällä 1909. Luokitus C. Kirj. Latvakoski 2011. 

Haapajärvi, Kalajanjoki, Vääräkoski: tasataltta (KM 5423:1), kourutaltta (KM 

5442:1). Löydetty perkaustöissä kesällä 1909. Luokitus C. Kirj. Latvakoski 2011. 

Haapajärvi, Settijoen koski: kourutaltta (KM 3549:13). Löydetty 1898. Luokitus D. 

Kirj. Latvakoski 2011. 

Hämeenkyrö, Kyröskoski: alkeellinen kirves, kaksi alkeellista talttaa, eteläsuomalai-

nen tasataltta, kaksi käyräselkäistä kourutalttaa, oikokirves, reisiluun muotoinen hioin, 

vasarakirves, kaksi kirvestä Kiukaisten kulttuurin ajalta, kirves, tasataltta, liuskekoru, 

reikäkivi, neljä teräesinettä (KM 594:1–18, 20, KM 614). Löydetty 1865 perkaustöissä 

20 esinettä 1000 jalkaa putouksen yläpuolelta ja yksi esine itse koskesta. Luokitus B.  

Kirj. Ignatius 1868; Europaeus 1910; Huurre 1983b; Huurre 1991. 

Ikaalinen, Huopioisten koski: tasataltta (KM 2532:330). Löydetty 1887. Luokitus D.  

Inari, Ivalojoki, Kultalankoski: tasataltta (KM 4734). Löydetty 1906. Luokitus D.  

Janakkala, Leppäkoski: käyräselkäinen kourutaltta (KM 11426). Löydetty perkaus-

töissä 1938. Luokitus C. 

Kankaanpää, Veneskoski: viisi löytöä? 

Kiiminki, Koitelinkoski: poikkikirves (PPM 4469). Löytyi ruoppaustöissä 1950.  

Luokitus C. 

Kittilä, Könkäänkoski?  

Kokemäki, Kiettareenkoski: kolme löytöä?



 

 

Kokemäki, Piilijoki, Rintakoski: kaksi kourutalttaa (KM 9136:1–2), poikkikirves 

(KM 9139). Löydetty perkaustöissä kesällä 1929. Luokitus C.  

Kokemäki, Sääkskosken saha : kourutaltta (KM 2151:521). Löydetty perkaustöissä 

1882. Luokitus C. 

Kouvola, Kymijoki, Hampaankoski: kourutaltta (KM 9644:2). Löydetty maaliskuus-

sa 1933 perkaustöissä. Luokitus C. 

Kouvola, Kymijoki, Piuhainkoski: reikäkirves (KM 9644:1). Löydetty maaliskuussa 

1933 perkaustöissä. Luokitus C. 

Kärkölä, Myllykoski: alkeellinen kirves (KM 15451). Löydetty 1959 perkaustöissä 

keskeltä koskea. Luokitus C. 

Köyliö, Sahakoski: kolme löytöä? 

Lieksa, Louhikoski: tasataltan terän pala (KM 1887:7). Löydetty 1872 koskesta tukki-

juovaa padottaessa. Taltta oli kivien seassa kolmena kappaleena. Luokitus C. 

Lohja, Nummenjoki, Irvankoski: kaksi kourutalttaa (KM 9332:1–2). Löydetty 1925 

kosken perkaustöissä soran sisästä n. 1 m:n syvyydeltä. Esineet sijaitsivat 5–6 m:n 

päässä toisistaan. Luokitus A.  

Merijärvi, Komukoski? 

Muhos, Lusikkakoski? 

Nokia, Siuronkoski: neljä löytöä? 

Orivesi, Veneskoski: tasataltta (KM 2214:734). Löydetty 1883. Luokitus D.  

Pello, Kaaraneskoski: kirves (KM 9400:4). Löydetty 1927 vanhasta kosken pohjasta. 

Luokitus C. 

Perho, Kellokoski: kourutaltta (KM 561), reikäkirves (KM 615:1), kirves (KM 615:2), 

kaksi kourutalttaa (KM 615:3–4), liuskeveitsi tai keihäänkärki (KM 615:5). Löydetty 

koskenperkauksessa 1864. Luokitus C.  

Pirkkala, Siurunkoski: vasarakirveen kappale (KM 2192:631), kirves (KM 2503:5), 

kourutaltta (KM 2503:6). Löydetty 1887. Luokitus D.   

Porvoo, Kalkkisten koski: rombimuotoisen kirveen katkelma (KM 5650:1), kourutalt-

ta (KM 5650:2). Löydetty 1910. Luokitus D.  

Porvoo, Vävarsbackan koski: reikäkirves (KM 2452:48). Luokitus D. 

Punkalaidun, Haaviston koski: tasataltta (KM 2142:374). Löydetty 1882.  

Luokitus D.  

Pyhtää, Klaasarin koski: kirves (KM 9647). Löydetty maaliskuussa 1933 perkaus-

töissä kosken pohjasta 1 m:n syvyydeltä kosken pohjoiskaarteesta. Luokitus A.



 

 

Pyhtää, Klåsarön koski: vasarakirves (KM 5273). Löydetty 1908 perkaustöissä kos-

ken pohjasta. Luokitus C. 

Pyhtää, Kymijoki, Paaskoski: vasarakirves/reikäkirves (KM 12558). Löydetty huhti-

kuussa 1950 kosken pohjasta noin 45 cm:n syvyydeltä kahden kiven välistä.  

Luokitus A. Kirj. Edgren 1979.  

Reisjärvi, Kalajanjoki, Niinikoski: 13 tasatalttaa, kolme kourutalttaa, viisi kirvestä, 

kaksi teräesinettä, keihäänkärki, nuolenkärki, kivipallo (KM 483–493, KM 608:1–11, 

KM 2029:163, KM 2386:76–77, KM 3559:14 (?) ). Löydetty perkaustöissä 1862. Kak-

si kirvestä ja kynsitaltta (KM 5658:1–3). Löydetty perkaustöissä kesällä 1910.  

Luokitus C. Kirj. Europaeus 1910; Huurre 1983a; Vilkuna 1987.  

Rovaniemi, Kemijoki, Petäjäskoski: vasarakirves (KM 2508:71). Luokitus D.  

Kirj. SMYA IX; Huurre 1983a. 

Rovaniemi, Raudanjoki, Pirttikoski: poikkikirves (KM 15019). Löydetty kosken 

länsirannalta pohjakivien joukosta kosken puolivälistä. Luokitus B.  

Sastamala, Kulmalan koski: kourutaltta (KM 2142:381). Löydetty 1882. Luokitus D. 

Sastamala, Poluskoski: tasataltta (KM 791). Löydetty 1868 kosken kuivauksessa. 

Luokitus C.  

Sastamala, Vammaskoski: kourutaltta (KM 6977). Löydetty 1894. Luokitus D.  

Sievi, Sikala: reikäkirves (KM 2478:7). Löydetty kosken perkaustöissä. Luokitus C.  

Siikainen, Saarikoski: reikäkivi (KM 2151:564). Löydetty 1882 sorasta kosken poh-

jasta. Luokitus C. 

Siikalatva, Liikajoki, Alikoski: tasataltta (KM 3522:11). Löydetty 1898 koskesta ”ka-

rikolta”. Luokitus D. 

Tammela, Heinijoki, Sillanpäänkoski: käyräselkäinen kourutaltta (L-H.M. 2029). 

Kirj. Pohjakallio 1994.  

Tornio, Torniojoki, Kattilakoski: veitsi? (KM 1088) Luokitus D.  

Urjala, Kokonjoki, Ikaalankoski: pohjalainen poikkikirves (KM 12149). Löytyi per-

kaustöissä 1899. Luokitus C. Kirj. Pohjakallio 1994. 

Urjala, Kolkanjoki, Karjukoski: kolme tasatalttaa (KM 8725, KM 8729, KM 

8733:2), lattea tasataltta (KM 8732), poikkikirves (KM 8733:1), käyräselkäinen kouru-

taltta (KM 8734). Löydetty kosken perkaustöissä 1926. KM 8725 löytyi noin 100 met-

riä alaspäin muiden löytöpaikasta ”raamakivien” alta mustasta maasta, jossa oli häkää 

ja palamattomia kovia puita. KM 8729, KM 8732 ja KM 8733:1–2 löytyivät noin 20 

metriä sulusta alavirtaan kosken etelärannalta. KM 8734 löytyi noin 50 metriä sulusta



 

 

alavirtaan kosken pohjoisrannalta. KM 8732, KM 8733:1–2 ja KM 8734 löytyivät noin 

puoli metriä syvältä. Luokitus A. Kirj. Pohjakallio 1994. 

Urjala, Kolkanjoki, Kolkankoski: kourutaltta (KM 20327:1), oikokirves (KM 

20327:2), tasataltta (KM 20327:3). Kirj. Pohjakallio 1994. 

Valkeakoski, Valkeakoski: reikäkirves (KM 1869:79). Löydetty 1877. Kourutaltta 

(KM 3274:3), tasataltta (KM 3274:4). Löydetty perkaustöissä maaliskuussa 1896. Luo-

kitus C.  

Vammala, Vammaskoski: kolme löytöä? 

Vimpeli, Porasenjoki, Jokisillan koski: kaksoistaltta (KM 11035:1), kaksi tasatalttaa 

(KM 11035:2–3), kourutaltta (KM 11035:4). Löydetty keväällä 1939 Sääksjärven las-

kutöissä kosken alapuolelta keskeltä jokea. Löytökohdalla mainitaan olleen hiili- ja 

lastumurskaa. Luokitus B. Kirj. Meinander 1950.  

 


