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1. JOHDANTO 

Tutkielma sai alkukipinän osallistuttuani Oulun Tahkokankaan kalmiston tutkimuksiin vuosi-

na 2010 ja 2011. Alun perin tutkielman tarkoitus oli keskittyä kohteen laserskannausaineis-

toon. Aiheeseen tutustumisen jälkeen tutkimuksen painopiste tarkentui koskemaan laajempaa 

kontekstia. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää kalmiston sisäisiä suhteita ja hautarakenteiden 

morfologiaa sekä selvittää kohteen suhdetta ympäröivään muinaisen Oulujokisuun muinais-

jäännöskantaan. Nämä 3D-topografiaan
1
 keskittyvät tutkimusaiheet yhdistämällä pyritään 

esittämään tarkennettu kuva Tahkokankaan haudattujen ajallisesta ja sosiaalisesta merkityk-

sestä. Lisäksi laserskannausaineiston hyödyntämisen myötä pyritään pohtimaan menetelmän 

luonnetta, hyötyjä ja heikkouksia. 

Aineisto jakautuu kahteen osaan: kohteelta laserskannerilla talletettu 3D-aineisto sekä tutki-

musalueelta löydettyjen muinaisjäännösten paikkatiedot. 3D-aineiston käsittely on esitetty 

luvussa 4, jossa selvitetään tutkimuksen vaiheet dokumentointiprosessista tulkintaan asti, sekä 

kommentoidaan laserskannauksen hyötyjä ja haittoja. Luvussa 5 tarkastellaan Tahkokangasta 

ympäröiviä muinaisjäännöksiä paikkatietojen ja aiempien tutkimuksien kautta. Esihistorialli-

siksi arveltujen muinaisjäännösten ajoitusta tarkastellaan rannansiirtymäkronologian kautta, 

vertaamalla jäännösten sijaintia kahden metrin tarkkuudella tuotettuun korkeusmalliin. Eri 

rantavaiheiden ajoittamisessa käytetään tarkennettua kaavaa, jonka oikeellisuus voidaan tode-

ta luonnontieteellisesti ajoitettujen kohteiden perusteella. Kronologia on esitetty taulukossa 1. 

Kun kohteiden ajallisuus on selvitetty, voidaan selvittää niiden topografisia yhteyksiä. 

Koska arkeologian perimmäinen tarkoitus on tutkia ihmisiä aineiston takana, ei rakenteiden ja 

kohteiden tulkinta itsessään riitä. Luvussa 6 edellä esitettyjen vaiheiden yhdistämiseksi hyö-

                                                            

1 Tässä 3D-topografialla tarkoitetaan topografian alaluokkaa, jossa aineistossa esiintyvällä korkeusakselilla on 

sama painoarvo kuin horisontaalisilla akseleilla. Esimerkiksi perinteisissä 2D-kartoissa pääasiallinen 

topografinen tieto on esitetty horisontaalisilla akseleilla, mutta korkeus on esitetty metadatana, eli 

korkeuskäyrinä. 
2 Kuusela on määrittänyt varhaisen ja keskisen rautakauden väliksi vuoden 200 jKr. Jaottelu eroaa perinteisestä 

kronologiasta, jossa välinä on vuosi 400 jKr. Ero johtuu Kuuselan havaitsemista muutoksista tutkimusalueen 

aineistossa. 

Taulukko 1. Tutkimuksen kronologia. (Kuusela 2013: 13)2 

1500–1000 eKr. Varhaispronssikausi Pronssikausi 

1000–500 eKr. Myöhäispronssikausi 

500–1 eKr. Esiroomalainen rautakausi Varhainen rautakausi 

1–200 jKr. Vanhempi roomalainen rautakausi 

200–400 jKr. Nuorempi roomalainen rautakausi Keskinen rautakausi 

400–600 jKr. Kansainvaellusaika 
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dynnetään tulkitsevaa arkeologiaa, sosiaali- ja talousteoriaa sekä hieman yleisemmin kulttuu-

riantropologiaa, jotta kivirakenteiden ja kuoppajäännösten kautta voidaan löytää ihminen. 

Pohjimmiltaan tutkielmassa etsitäänkin edellä esitettyjen kysymysten lisäksi vastausta kah-

teen ydinkysymykseen: 

 

Keitä vainajat olivat?  Mitä he tekivät? 
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2. AIEMPIA TUTKIMUKSIA 

2.1. Tahkokankaan kalmiston tutkimuksia 

Oulun Tahkokankaan kalmiston tutkimus käynnistyi vasta 2000-luvulla. Kohde kirjattiin 

muinaisjäännösrekisteriin vuonna 1983 FM Pentti Koivusen tarkastuskäynnin
3
 jälkeen. Kaksi 

vuotta myöhemmin Helena Taskinen mainitsi kohteen inventointiraportissa, vaikkakin 

aiemman myrskyn aiheuttamat tuhot estivät kohteen havaitsemisen.
4
 Varsinaisia tutkimuksia 

kohde joutui odottamaan vuoteen 2010 asti, jolloin FM Jari-Matti Kuusela suoritti 

ensimmäiset koekaivaukset. Koekaivausten tarkoituksena oli alueen kivirakenteiden kartoitus 

ja ympäristön koekuopittaminen mahdollisen asuinpaikan löytämiseksi. Todisteita 

asuinpaikasta ei kuitenkaan havaittu. Koekaivaukset pohjustivat seuraavan vuoden kenttätöitä, 

jossa pääpainona oli varsinaisten latomusten tutkiminen.
5

 Osallistuin kumpaankin 

kenttätyövaiheeseen kaivajana. 

Latomuksia tutkittiin vuoden 2011 syksyllä kuusi viikkoa kestäneiden kaivausten ajan. 

Tutkimusten aikana kolme alueen kahdestatoista latomuksesta tulkittiin olevan joko 

luonnollisia tai moderneja. Loput latomuksista tulkittiin rakenteellisiksi haudoiksi. Kolme 

latomusta jätettiin avaamatta, eli latomukset 9, 10 ja 11, jotka sijaitsevat harjun 

lounaispuolella olevassa kivirakassa. Rakenteet kuitenkin piirrettiin ja valokuvattiin, sekä 

lisäksi noin 20 x 15 metrinen kivirakka dokumentoitiin kokonaisuudessaan laserkeilaimella 

jatkotutkimuksia varten.
 
Laserskannerin tuottamassa 3D-aineistossa näkyvät viisi latomusta, 

numerot 7‒11.
 6

 

Vuosien 2010–2011 tutkimuksia on tähän mennessä hyödynnetty muutamassa artikkelissa
7
, 

yhdessä väitöskirjassa
8
 sekä niihin pohjautuu myös yksi tutkielma

9
. FM Ville Hakamäen 

Tahkokankaan kohteen ajoitusta, funktiota ja kulttuurista kontekstia pohtiva pro gradu -

tutkielma on tärkeä kartta syvempiin tulkintoihin. Hakamäen suorittama latomusten 

morfologinen vertailu tukee kohteelle määritettyä kalmistoroolia, joskin latomukset 9 ja 10 

vaikuttavat rakenteiltaan poikkeavilta ja voivat Hakamäen mukaan liittyä varastointiin. 

                                                            

3 Tarkastuskertomusta ei kirjoittajan saatavilla. 
4 Taskinen 1985: 48. 
5 Kuusela 2011a: 3. 
6 Kuusela 2012a: 6, 18. 
7 Kuusela 2011b: 111; Väänänen 2012. 
8 Kuusela 2013. 
9 Hakamäki 2012. 
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Hakamäen määrittämä kohteen käyttöaika on 400 eKr. – 50 jKr., jolloin Tahkokangas oli 

merestä hiljattain noussut saari.
10

  

Myös kaupunkilaiset ovat ilmaisseet mielenkiintoaan kohdetta kohtaan. Kohteen latomuksia 

on kaivettu luvatta ainakin kahdesti, ensimmäisen kerran syksyn 2011 tutkimusten aikana ja 

toisen kerran lokakuussa 2012.
11

 Viimeisempi kajoaminen tehtiin silminnäkijän mukaan 

metallinpaljastinta hyödyntäen, jolloin kahta koskemattomaksi jätettyä latomusta ‒ 9 ja 11 ‒ 

vaurioitettiin. Tarkin dokumentointi latomusten koostumuksesta ennen niihin kajoamista on 

laserkeilaimella tuotettu pistepilvi. 

 

2.2. Oulujokisuun muinaisjäännösten tutkimuksia 

Aiempia tutkimuksia Tahkokankaan läheisyydessä on suoritettu useita. Tutkimusalueen 

muinaisjäännöskantaa on kartoitettu laajuudelta vaihtelevilla inventointihankkeilla
12

. Niiden 

myötä tunnettujen muinaisjäännösten voidaan olettaa edustavan suurinta osaa alueella 

säilyneistä jäännöksistä. Tutkielman topografisen osion aineisto perustuu enimmäkseen 

näiden inventointien tuottamiin havaintoihin. 

Varsinaiset kaivaustutkimukset alueella aloitettiin vuonna 1983 Kempeleen Linnakankaan 

röykkiön kaivausten myötä. Tutkimuksia jatkettiin Oulun Välikankaan kalmiston kaivauksilla 

1987–88. Enemmän kaivaustutkimuksia suoritettiin vasta 2000-luvulla: Mikonkangas N 

(asuinpaikka) vuonna 2002, Vasikkaniitty SW (latomus) vuonna 2003, Metsokangas 

(keittokuoppa) vuonna 2003 sekä Pyöriäsuo (asuinpaikka) vuonna 2004. Pyöriäsuo kaivettiin 

vielä kokonaisuudessaan vuonna 2011.
13

 Kaivaustutkimukset ovat kohde kohteelta 

syventäneet kuvaa alueen muinaisjäännöskannasta, joka pelkästään inventointien avulla olisi 

jäänyt kirjaimellisesti pinnalliseksi. Erityisen maininnan ansaitsee lisäksi FT Tiina Äikkään 

pro gradu -tutkielma
14

, jossa keskitytään Oulujokisuun ja Kalimeenojan keittokuoppien 

tarkasteluun. Tuorein tutkimus on Jari-Matti Kuuselan väitöskirja, jota varten Tahkokankaan 

kaivaukset alun perin suoritettiin. Tutkimuksessa selvitetään sosiaalisia muutoksia, jotka ovat 

                                                            

10 Hakamäki 2012: 19–20. 
11 Kuusela 2012a: 6; Pirttikoski 2012. 
12 Ks. Taskinen 1985; Taskinen 1986; Mäkivuoti & Sarkkinen 1999; Ikäheimo 2001; Ylimaunu 2001; Krapu 

2002. 
13 Mäkivuoti 1983; Mäkivuoti 1996; Maijanen & Suvanto 2002; Leppiaho & Pääkkönen 2003; Hujanen & Äikäs 

2003; Herva 2004; Seppä 2011. 
14 Äikäs 2005. 
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havaittavissa Pohjanlahden itärannikon metallikausien arkeologisessa aineistossa.
15

 Tutkimus 

on tärkeä osa edellä mainittua työmäärää, joka on kerrostunut vankaksi perustaksi, johon tämä 

tutkielma nojaa. 

 

2.3. Laserkeilaus ja 3D arkeologiassa 

Laserkeilaus otettiin arkeologiassa yleisemmin käyttöön 2000-luvun alussa.
16

  Väline soveltuu 

erityisesti kiinteiden heijastamattomien pintojen dokumentointiin. Tämä on huomattavissa 

korkeaprofiilisimmista tutkimuksista, joissa skannauksella on merkittävä rooli. Laserkeilausta 

on hyödynnetty enimmäkseen rakennusten dokumentoinnissa, joista suureellisimpina 

esimerkkeinä ovat Perun Pinchango Alton arkeologisen kohteen arkkitehtuurin, Jordanian 

aavikkopalatsien ja Turkmenistanin Mervin rauniokaupungin dokumentointiprojektit.
17

 

Menetelmää on käytetty myös useammassa luolatutkimuksessa (mm. Etelä-Afrikan 

Wonderwerk Cave ja Espanjan Parpallón sekä Llonínin paleoliittiset luolat
18

), joissa tilan 

hahmottaminen on tehostunut laserkeilauksen tuottaman visualisoinnin ansiosta. 

Skannauksen tuottaman 3D-aineiston tarjoamiksi sovellusmahdollisuuksiksi nostetaan yleensä 

visualisointi, virtualisointi ja kuntoseuranta. Varsinainen tulkinta on hyvin pienessä roolissa. 

Huomasin tämän henkilökohtaisesti tarkasteltuani 25:tä laserskannaukseen keskittyvää 

artikkelia seitsemästä eri julkaisusta. Vain kahdesta artikkelista löytyi 3D-aineiston 

mahdollistamaa tulkintaa. Laserskannauksen käyttö keskittyy myös usein vain helposti 

visualisoitaviin kohteisiin. Hyödyntämistä kaoottisempien kohteiden, kuten röykkiöiden, 

dokumentoinnissa ei ole suuremmin tutkittu. Tämän tutkielman yksi lähtökohdista oli paikata 

nämä kaksi laserkeilaimen hyödyntämiseen liittyvää puutetta. 

                                                            

15 Kuusela 2013. 
16 Tarkempaa historiikkia 3D:n hyödyntämisestä arkeologiassa on selvittänyt Mari Luukkonen pro gradu -

työssään (Luukkonen 2011: 38–46).  
17 Lambers et al. 2007; Barton 2009; Al-kheder et al. 2009. 
18 Rüther et al. 2009; Lerma et al. 2010; Rodríguez-Gonzálvez et al. 2012. 
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3. TAHKOKANKAAN KALMISTO 

3.1. Kohteen esittely 

Tahkokankaan kalmisto koostuu yhdeksästä kivirakennelmasta. Kohde sijaitsee luoteis-

kaakkosuunnassa kulkevalla harjulla. Harjun laella kulkee nykyään päällystämätön 

lenkkipolku. Kasvillisuus koostuu enimmäkseen mäntypuista ja paksuista sammalmättäistä. 

Noin 40 metriä leveää harjua ympäröi loiva satunnaisten lohkareiden sekainen 

hiekkapohjainen sammalmaasto. Harju jatkuu nykyisellään noin 260 metrin matkan. Maaperä 

harjulla koostuu enimmäkseen isoista kivistä tai lohkareista, joiden alla on moreenia. 

Rakenteista viisi sijaitsevat harjun lounaisrinteellä olevassa kivirakassa, kaksi rakasta 

pohjoiseen harjun päällä ja kaksi rakan eteläpuolella harjun rinteellä (kuva 1). Kivirakka on 

kooltaan 19 x 11 m ja kattaa noin 150 m² alueen. Kivien koko vaihtelee noin 5 cm:stä 1,2 

metriin. 

 
Kuva 1. Tahkokankaan topografia ja latomusten sijainnit. 
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Ihmisen tekemiksi määriteltyjen tutkittujen kivirakenteiden ominaisuudet voidaan tiivistää 

seuraavanlaisesti:
19

 

Latomus 1 (L1) 

Nelikulmainen, koko 4 x 4 m, maantasainen, kivillä täytetty keskuskuoppa. Sijainti rinteen 

yläosassa, osittain polun leikkaama. 

Latomus 2 (L2) 

Sisältää kaksi kulmikasta täytettyä latomusta, joista isompi 3 x 2,5 m ja pienempi 2 x 1,4 m, 

reunakivet hieman täytekiviä isompia. Löytönä piiesineen fragmentti, sijainti harjun laella, 

mahdollisesti polun vaurioittama. 

Latomus 5 (L5) 

Kulmikkaan pyöreähkö, koko 1,7 x 1,75 m, nelikulmainen arkkurakenne. Keskellä 0,6 x 0,25 m 

maahan asti auki oleva kuoppa. Alla oleva mineraalimaa osittain nokinen, mutta ei palaneita kiviä. 

Latomus 6 (L6) 

Pitkulaisen nelikulmainen, koko 3 x 1,5 m, keskellä noin 0,5 m halkaisijalta oleva pyöreä painanne. 

U:n muotoinen valli, auki itään, mahdollisesti polun vaurioittama. 

 

Latomus 7 

Nelikulmainen, koko 3,5 x 2,5 m, sijainti rinteen kivirakassa: Sisältää kaksi painannetta: 

pohjoisempi painanne (L7a) soikea, kooltaan 1,5 x 0,8 m, kivikehien ympäröimä, ei kivikatetta, 

mahdollinen silmäkivi; eteläisempi painanne (L7b) epäselvä, etelään avoin usealla kivikehällä 

reunustettu puolikaari, joka on mahdollisesti vaurioitunut. 

Latomus 8 (L8) 

Pyöreähkön kulmikas, koko 2,5 x 2,5 m, keskellä noin 1 m halkaisijalta oleva tasapohjainen kuoppa, 

eteläsivu osittain avoin, kiinni L9:ssä. 

 

 

 

                                                            

19 Kuusela 2011a: 7–16. 
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Ihmisen tekemiksi epäiltyjen tutkimattomien kivirakennelmien ominaisuudet ovat seuraavat:
20

 

Latomus 9 (L9a) 

Röykkiömäinen, muodoltaan soikea, koko 6 x 4 x 0,9 m. Keskellä noin 3 x 1,5 x 0,6 m kuoppa. 

Eteläpuolen seinämä selkeästi ladottu. 

Latomus 10 (L10) 

Epävarma muoto, koko noin 4,3 x 4,6 x 0,3 m. Pyöreähkö keskuskuoppa, seinämät ladottuja, kuopan 

etelälaidalla ison kiven alla muovia. Sijainti rakassa, muokattu  kivikko.  

Latomus 11 (L11) 

Pyöreähkö, koko noin 3 x 3,5 x 0,3 m. Keskellä noin 1 m leveä ja 40 cm syvä kuoppa. Muokattu 

kiveys. 

Lisäksi vuoden 2010 tutkimuksissa tunnistettiin Latomus 12 (L12), joka on pyöreähkö ja 

mitoiltaan 2,3 x 2,2 x 0,4 m. Seuraavana vuonna turpeen poiston jälkeen rakenne tulkittiin 

syntyneen Latomusta 9 rakentaessa, joten sitä ei tutkittu tarkemmin.
21

 

 

3.2. Haudat ilman haudattuja 

Tahkokangas on tulkittu varhaisrautakautiseksi kalmistoksi. Karkea ajoitus on tehty 

rannansiirtymäkronologian sekä rakenteiden morfologisten vertailujen myötä. Hakamäki 

vertaili tutkielmassaan Tahkokangasta valikoimiinsa rautakautisiin kalmistoihin. Parhaat 

vastineet löytyivät Raahen Tervakankaalta, Kemin Itärovalta ja Keminmaan Kiimamaalta.
 22

 

Kuitenkaan kenttätutkimuksissa ei löytynyt mitään suoraan hautauksiin viittaavaa, kuten 

palanutta luuta, toisin kuin edellä mainituista kohteista. Latomuksen 2 alta dokumentoitiin 

maaperän värimuunnoksia, jotka voisivat ilmentää ruumishautausten jäänteitä, mutta 

kaivaustutkimuksissa kerätyt maanäytteet eivät sisältäneet poikkeavia fosforipitoisuuksia, 

jonka takia ruumishautaustulkintakin on epävarmalla pohjalla. Toisaalta fosforiarvot voivat 

selittyä näytteenoton ja maaperän ongelmallisuuksilla.
23

 Kohteen tulkinta kalmistoksi on 

kaikista epävarmuustekijöistään huolimatta pätevä, koska todennäköisempää vaihtoehtoa 

rakenteiden funktioille ei ole pystytty määrittämään. 

                                                            

20 Kuusela 2010a: 13; Kuusela 2011a: 16–17. 
21 Kuusela 2011a: 17. 
22 Hakamäki 2012: 55–58;  60. 
23 Linderholm 2012: 2. 
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Tulkinnan ongelmallisin osuus on keskeltä avointen latomusten sitominen tunnettuun 

hautausmuotoon. Hakamäki on tutkielmassaan sivunnut mahdollisuutta, että Tahkokankaan 

kalmistosta voisi tulkita merkkejä ekskarnaatiosta, eli ruumiin jättämisestä eläinten 

kaluttavaksi. Hän viittaa niin Britteinsaarten esiroomalaisen kauden ekskarnaatiokäytäntöön, 

kuin myös saamelaisten muinaiseen tapaan jättää vainajansa villieläinten syötäväksi. 

Hakamäki kuitenkin toteaa, ettei ekskarnaatiotavan käytölle Tahkokankaalla ole todisteita, 

vaikka se voisikin selittää kohteen alhaiset fosforiarvot.
24

 Myös Virossa rautakautisten 

hautauksien puutetta on viime aikoina selitetty juuri ekskarnaatiokäytännön avulla.
25

 

Yleisemmin Suomen alueella on harjoitettu monen muotoisia hautaustapoja. Kuten Hakamäki 

toteaa, saamelaiset ovat todennäköisesti hyödyntäneet ekskarnaatiota jossain muodossa.
26

 

Samankaltainen mutta yleisempi tapa on ollut ruumiin kuivatus.  Parkanosta on perimätieto, 

jonka mukaan ruumiita kuivattiin kuusen oksille ripustamalla vielä 1800-luvulla. Tämä ns. 

ruumiskuusi-käytäntö helpotti ruumiin kuljettamista vakituiselle hautapaikalle. Tapa saattaa 

olla jäänne vanhemmasta perinteestä, joka on ollut käytössä paljon laajemmalla alueella.
27

 

Tätä tulkintaa tukevat useat samanlaiset kuvaukset saamelaisten harjoittamasta ruumiin 

kuivattamisesta, mm. Ruotsin Lapissa ja Utsjoella.
28

 On mahdollista että tapa on kehittynyt 

kristinuskon myötä juuri ekskarnaation kaltaisesta käytännöstä. Kristinuskon vaatimus 

vainajan hautaamisesta kirkkomaalle on voinut antaa eränkävijöille ongelman, johon ruumiin 

kuivattaminen on tarjonnut ratkaisun. Tavat ovat perusluonteeltaan hyvin samantapaisia, 

paitsi kuivattamisessa on turvattava ruumiin säilyvyys petoeläimiltä. Helpoiten tämä käy 

kohottamalla ruumis eläinten ulottumattomiin, mikä tarkoittaa käytännössä puuhun 

ripustamista tai asettamista erikseen rakennetulle kohotetulle lavalle. Kumpikaan ei tosin estä 

lintuja syömästä ruumista, mutta ilmeisesti tämän ei ole katsottu häiritsevän prosessia. 

Laajempi ruumiskuusi-käytäntö saattaa siis viestiä sitä aiemmasta laajasta ekskarnaatio-

käytännöstä. 

Varsinaisesta ekskarnaatiosta löytyy etnografisia vastineita Koillis-Siperiasta. Etnografi 

Vladimir Bogoraz tutki 1900-luvun alussa Tšuktšien niemimaalla asuvaa tšuktši-kansaa. 

Kansan asuinalue on Pohjois-Venäjän rannikon suuntaisesti noin 6,5 tuhannen kilometrin 

                                                            

24 Hakamäki 2012: 65. 
25 Lang 2011: 121–123. 
26 Itkonen 1948: 350. 
27 Valonen 1948: 91–94. 
28 Storå 1971: 104–110. 
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päässä Tahkokankaalta. Silti Bogorazin kuvaus poro-tšuktšien ekskarnaatiokäytännöstä 

paljastaa myös Tahkokankaan hautauksista tutun rakennetyypin. 

”On arriving at the place indicated by divination, the people choose some level spot for 

the funeral, and, laying off on it a portion about the size of the body, they encircle it 

with stones in the form of an elongated oval. One end of the oval is pointed toward 

midnight, and the opposite end is left partly open. This enclosure of stones is called” 

enclosure of the dead one” (pala´wkun).”
29

 

Ruumis asetettiin ”kuolleen aitaukseen” jalat kivikehän osittain avonaista päätyä kohti. 

Hautakulkueen mukana ollut poro uhrattiin, jonka jälkeen sen liha leikeltiin pitkiksi siivuiksi 

ja levitettiin vainajan päälle. Lisäksi ruumista leikeltiin, paljastaen sisäelimet. Sydän ja maksa 

halkaistiin ja niistä pääteltiin vainajan todennäköinen kuolinsyy. Lopuksi ruumiin kurkku 

leikattiin auki, jonka kautta vainajan sielu pääsee vapaaksi, eikä jää vainoamaan eläviä. 

Ruumis jätettiin aitaukseensa kahdeksi päiväksi, jonka jälkeen sen luo palattiin aterioimaan, 

sekä korvaamaan uhrilahjoina toimineet arvokkaat metalliesineet puisilla tai luisilla esineillä. 

Hyvänä enteenä nähtiin, jos peto- ja haaskaeläimet olivat jo ehtineet syödä ruumista. Jos 

eivät, saattoi se merkitä vainajan odottavan seuraa tuonpuoleiseen. Aterioinnin yhteydessä 

vaihdettiin uhrilahjoja. Tavaranvaihto tapahtui ensiksi vierailta vainajalle ja sen jälkeen 

isänniltä vieraille. Kun aterioinnista oli kulunut viisi päivää, palattiin haudalle jälleen 

katsomaan olivatko haaskaeläimet syöneet ruumiin. Bogoraz mainitsee rannikko-tšuktšien 

hautajaisseremonioiden olleen samanlaisia kuin poro-tšuktšien, sillä erotuksella, että ruumiin 

peittämisessä käytettiin vähemmän uhrattua lihaa. Bogoraz ei mainitse, mitä jäljelle jääneille 

luille tapahtui.
30

 

Tahkokangasta tarkastellessa latomukset 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 muodostavat keskeltä 

avonaisen kivikehyksen. Kuvaus Pala´wkunin osittain auki olevasta päädystä voi muistuttaa 

latomuksista 6, 8, sekä 7b, jotka ovat tulkittavissa yhdeltä sivulta avonaisiksi. Latomuksissa 

avonaisen sivun suunta vaihtelee. Latomus 6:ssa avoin osa on koillispääty. Latomuksen 7b 

rakenne koostuu L:n muotoisesta kivikehästä, joka on avonainen lounaaseen. Latomus 8 on 

auki itäkaakkosuuntaan. Kuitenkin avonaiset rakenteet on selitettävissä myös muulla kuin 

tarkoituksellisella rakentamisella (ks. luvut 5.2 ja 5.4.), joten on hyvinkin mahdollista, ettei 

niitä ole alun perin tarkoitettu avonaisiksi. 

                                                            

29 Bogoras 1975 [1907]: 526. 
30 Bogoras 1975 [1907]: 526–536. 
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Ornitologista tutkimusmatkailua Kuolan niemimaan pohjoisrannikolla suorittanut Henry J. 

Pearson valokuvasi paikallisten saamelaisten hautausmaan vuonna 1904. Kuvassa näkyvät 

haudat ovat maanpäälle rakennettuja kivikehiä, joiden keskellä on suljettu puuarkku (kuva 2). 

Haudan päädyssä on puinen muistomerkki. Pearson ihmettelee matkakertomuksessaan, 

kuinka yhdeksästä kymmenessä haudassa oli yksi tai useampi kirves. Vaikka väestö oli 

käännytetty ortodokseiksi jo satoja vuosia aiemmin, säilyi pakanallisia tapoja edelleen 

hautauksissa.
31

 Kuvan kivikehät muistuttavat sekä Pala´wkunista että Tahkokankaan 

rakenteista. Jos kivikehät katsotaan osaksi pakanallista traditiota, on puuarkku todennäköisesti 

ortodoksista. Olisi epätodennäköistä, Kuolan niemimaan pohjoisrannikon ollessa lähes paljas 

puista, että puuarkku olisi osa paikallisväestön traditiota. Ilman kristillistä ajatusta ruumiin 

pyhyydestä, ei ruumiin säilömiselle olisi tarvetta, jos kulttuuriset käytännöt eivät sitä muuten 

vaatisi. 

 
 

Kuva 2. Kuolan niemimaan Lutnin kylän ortodoksinen hautausmaa. Huomaa kivikehistä rakennetut haudat. 

(Pearson 1904: 76.) 

 

Koska ekskarnaatio on ollut käytössä hautamuotona sekä lännempänä Lapissa että idempänä 

Siperiassa, on mahdollisuus varovaiseen analogiaan, jossa Pearsonin kuvaamat haudat olisivat 

                                                            

31 Pearson 1904: 76–77. 



14 
 

jäänne esihistoriallisista ekskarnaation kaltaisesta hautatavasta, jota ortodoksiusko on 

muokannut omannäköisekseen. Tämä merkitsisi ekskarnaatiosta olevan viitteitä 

esikristilliseltä ajalta Suomen ja Ruotsin Lapista, Kuolan niemimaalta sekä Virosta. Kun 

lisäksi muistetaan Parkanon ruumiskuusi-käytäntö, ei ekskarnaation hyödyntäminen 

Tahkokankaalla olisi kovin erikoista. Kuitenkin analogian tarkoitus ei ole niinkään todistaa 

Tahkokankaan rakenteiden olevan ekskarnaatiohautoja, tai hautoja ylipäätään, vaan antaa 

näyte hautauskäytäntöjen monimuotoisuudesta. Koska Tahkokankaan latomusten rakenteet 

ovat verrattavissa todettuihin hautoihin, ja koska kaikki hautaustavat eivät jätä selviä jälkiä 

ruumiista, ei havaittavien materiaalisten jäänteiden puute tarjoa tarpeeksi vahvaa näyttöä, jotta 

hautatulkintaa voisi sanoa epätodennäköiseksi. Tästä syystä tutkielmassa keskitytään 

edistämään kyseistä tulkintaa, mutta samalla pyritään osittain pitämään mahdollisuus avoinna 

toisenlaisille tulkinnoille. 

 

3.3. Varastokuoppia tai poteroita 

Kuten aiemmin on sanottu, vakuuttavin todiste latomusten hautafunktiosta on niiden ilmeinen 

soveltumattomuus muuhun käyttöön. Samankaltaisia kivirakennelmia on kuitenkin tulkittu 

käytetyn myös muihin tarkoituksiin. Seuraavaksi tarkastellaan kivikehien kahta vaihtoehtoista 

tulkintatapaa, sekä myös miksi tulkinnat eivät olisi Tahkokankaan osalta päteviä. 

Varastokuoppatulkinta olisi kaikista yksinkertaisin vaihtoehto. Esimerkiksi Báišduottar-

Paistunturi alueen saamelaisten ruoan varastointiin tarkoitetut varastokuopat ovat hyvin 

samankaltaisia. Ne on usein rakennettu kivirakkaan, josta kiviä poistamalla ja latomalla niitä 

valliksi on luotu jyrkkäseinäinen hyvin erottuva kuopparakenne, joka on voinut toimia myös 

maamerkkinä.
32

 Tämän perusteella Tahkokankaan latomukset voisi tulkita varastokuopiksi. 

Kuitenkin on seikkoja joiden vuoksi latomukset eivät todennäköisesti sovi kyseiseen 

käyttöön. Báišduottar-Paistunturi alueen varastokuoppien keskimääräinen koko on 1,25 x 0,9 

m ja syvyys noin 0,6 m. Kuten tullaan huomaamaan, Tahkokankaan latomukset ovat 

huomattavasti suurempia, paitsi syvyydeltään. Vain L9a yltää noin 0,6 m syvyyteen, vaikka 

onkin muilta mitoiltaan noin neljä kertaa varastokuoppien keskiarvoa suurempi. Voidaan 

kysyä, miksi varastokuopista olisi tehty laakeita ja matalia, kun ne olisivat hyödyllisempiä 

                                                            

32 Valtonen 2006: 67–68. 
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kapeina ja syvinä. Näin kuopan voisi kattaa yhdellä laakakivellä, jotta eläimet eivät pääsisi 

ruokaan käsiksi. 

On lisäksi huomioitava muita seikkoja, jotka puhuvat varastokuoppatulkintaa vastaan. Miksi 

useita varastoja? Tämä viittaisi joko tehostuneeseen ruoan varastointiin tai asuinpaikan 

läheisyyteen. Tehostunutta ruoan varastointia voisi olettaa esiintyvän alueella, jossa ruokaa on 

liian paljon kerralla poiskuljetettavaksi. Tahkokangas oli viimeksi vesistön välittömässä 

läheisyydessä ollessaan saari esiroomalaisella rautakaudella. Saari sopisi huonosti esimerkiksi 

savustetun kalan- tai hylkeenlihansäilöntäpaikaksi, koska kulku saarelta mantereelle olisi 

suhteellisen vaivalloinen. Latomuksia olisi periaatteessa voitu käyttää kalan tai hylkeen 

säilömisessä talvisin, jolloin kuljetus olisi voinut tapahtua jäätä pitkin. Toinen vaihtoehto olisi 

riistan säilöntä. Kuitenkin Tahkokankaan latomuksien täyttämiseksi vaadittaisiin enemmän 

kuin yhden riistaeläimen lihat, mikä viittaisi siihen, että samassa paikassa olisi kaadettu 

samalla kertaa useampia riistaeläimiä. Tämä voidaan todeta suhteellisen epätodennäköiseksi, 

etenkin koska intensiiviseen metsästykseen viittaavia pyyntikuoppia ei lähialueelta ole 

löytynyt. Tahkokankaan läheisyydessä ei myöskään ole todisteita asutuksesta, joten 

varastokuoppien määrää ei selittäisi väestökeskittymän läheisyys. On vain todettava, että jos 

latomukset pyrittäisiin selittämään varastokuoppina, olisivat perustelut peräisin tulkinnan 

tulkinnasta. Latomuksia ei näin ollen voida kestävästi yhdistää varastokuoppatulkintaan. 

Tahkokankaalta latomusten yhteydestä löydettiin useampia hylsykätköjä, sekä muita 

mahdollisesti sotilaskäyttöön tarkoitettuja metalliesineitä. Tämä johti kysymykseen, jota 

pohdittiin jo kenttätöiden aikana: Voivatko latomukset liittyä sotaharjoituksiin? Alueen 

tulkittiin olleen läheisen Hiukkavaaran varuskunnan käytössä 90-luvulla. Hylsyjen depositio 

voitiin ajoittaa niissä olleiden vuosileimojen sekä varuskunnan lakkauttamisen välille vuosille 

1996–1998.
33

 Latomukset löydettiin jo vuonna 1983, joten hylsyjen antamalla ajoituksella ei 

voida ajoittaa kohdetta. Voivatko rakenteet kuitenkin olla jäänne aikaisemmista 

sotaharjoituksista? Latomuksia voidaan verrata Lapin alueella oleviin sotahistoriallisiin 

kohteisiin, joissa ympäristön kivikkoisuuden vuoksi on poteroita tehty maahan kaivamisen 

sijasta latomalla kiviä kehiksi (esim. Sodankylän Hirvas-Nulkki 1). Kivisiä poteroita on 

tulkittu saksalaisten vuoristojääkärien rakentamiksi linnoitteiksi.
34

 

                                                            

33 Kuusela 2011a: 14. 
34 Tolonen 2013. 
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Tahkokankaalla olevat latomukset muistuttavat osittain paljonkin kivisiä poteroita, mutta ne 

eroavat kuitenkin useammalla merkittävällä tavalla. Poteroissa on yleensä avonainen kohta 

vallissa tai tukipuu, johon kivääri on tuettu, sekä tasainen pohja, jossa on helppo maata 

pidemmän aikaa. Tahkokankaan latomuksissa näitä ei ole. Latomukset ovat enimmäkseen 

liian lyhyitä, jotta täysikasvuinen ihminen voisi maata vatsallaan niiden sisällä, ja liian 

matalia, jotta niihin voisi suojautua kyyristymällä, eivätkä niiden keskinäiset sijainnit 

muodosta järkevää kokonaisuutta puolustusasemalle. Lisäksi Tahkokankaalla latomuksia 

peittänyt sammalkerros viittaa myös huomattavasti vanhempaan ikään, kuin hylsyjen antama 

ajoitus. 

Tahkokankaan latomusten todellinen luonne voi olla mikä tahansa aiemmin esitellyistä 

vaihtoehdoista. Arkeologiassa on kuitenkin suurelta osin kyse todennäköisyyksistä. Kaikki 

pohditut skenaariot voivat aluksi vaikuttaa mahdollisilta, mutta kun niitä tarkastellaan pintaa 

syvemmältä, on hautatulkinta selkeästi todennäköisin. Lisäksi, kuten tutkielman edetessä voi 

huomata, hautatulkinta antaa muita vaihtoehtoja enemmän mahdollisuuksia lisätulkinnalle. 
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4. TAHKOKANKAAN KOHTEEN 3D-AINEISTO 

4.1. Aineiston esikäsittely 

TLS-aineiston35 esikäsittelyyn kuuluu yleensä viisi vaihetta: aineiston keräys, rekisteröinti, 

häiriöiden poisto, jaottelu ja verkkomallin luonti. Vaiheet ovat yleensä samat joka aineistolla, 

vaikkakin järjestys voi vaihdella käsittelijästä riippuen. 36  Tahkokankaan tapauksessa 

rekisteröinnin jälkeen suoritettiin lisäksi aineiston georeferointi. 

Aineiston keruu, eli kohteen skannaus suoritettiin 22.8.2011. Kohde skannattiin neljästä eri 

suunnasta. Tällä pyrittiin vähentämään katvealueiden muodostumista. Kentällä suoritettujen 

mittausten jälkeen, tiedot siirrettiin laserskannerista yliopiston arkeologian oppiaineen GIS-

laboratorion tietokoneelle esikäsittelyä varten. Aineiston neljä skannausta rekisteröitiin, eli 

yhdistettiin kentällä asetettujen kiintopisteiden mukaisesti yhtenäiseksi pistepilveksi. Tässä 

vaiheessa aineisto koostui 9 975 290 yksittäisestä pisteestä, joilla kaikilla oli omat XYZ-

tietonsa. 

Pistepilven työstämisessä epävarmin tekijä oli georeferointi. Laserkeilauksen kiintopisteet 

mitattiin takymetrillä, jonka kiintopisteet mitattiin puolestaan RTK-GPS:llä
37

. Koska alueen 

puusto aiheutti GPS-vastaanottimen ja satelliittien välille katveita, katsottiin kolmen 

absoluuttiseen koordinaatistoon yhdistetyn kiintopisteen riittävän. Kiintopisteiden siirto eri 

ohjelmille, sekä ohjelmistoissa esiintyneet ongelmat georeferoinnissa johtivat pistepilven 

koordinaatiston epätarkkuuksiin. Maantieteelliseen koordinaatistoon verrattuna georeferoidun 

pistepilven horisontaalinen epätarkkuus on noin 0,5 m ja vertikaalinen 0,01 m. Koska virhe 

esiintyy vain suhteessa maantieteelliseen koordinaatistoon, eikä epätarkkuus esiinny aineiston 

sisäisissä mittauksissa, ei virheellä ole tutkielman kannalta merkitystä. 

Rekisteröinnin ja georeferoinnin jälkeen suoritettiin häiriöiden poisto. Ylivoimaisesti suurin 

häiriötekijä aineistossa oli kasvillisuus, joka on oletuksena ongelma metsämaastossa 

skannatessa. Suurin osa kasvillisuudesta kyettiin poistamaan. Puiden osalta muokkaus 

tapahtui kahdessa osassa. Ensiksi näkymä asetettiin sivukuvaksi, jonka jälkeen puiden oksisto 

poistettiin silmämääräisesti. Sitten näkymä käännettiin yläkuvaksi, jotta voitiin etsiä ja poistaa 

ympyränmuotoiset onton puunrungon muodostamat pistekeskittymät yksitellen. Puita oli 

                                                            

35 Terrestrial Laser Scanning. 
36 Ks. esim. Smigiel et al. 2011: 172–174. 
37 Trimble R8 GNSS Receiver. 
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alueella useampia kymmeniä, vaihtelevan kokoisia ja muotoisia, joten tämä 

aineistonkäsittelyn vaihe oli ajallisesti vaativin. 

Puiden poistamisen jälkeen siirryttiin muun kasvillisuuden editointiin. Erityisesti pusikot 

tuottivat hankaluuksia, koska ohjelma ei pystynyt esittämään pistepilven syvyyttä esimerkiksi 

näyttämällä lähemmät pisteet suurempina kuin kauemmat. Erityisesti pusikoiden oksiston 

tunkeutuessa rakan kivien väleihin, oli hankala erottaa oleellisten pintojen pisteitä 

kasvillisuudesta. Parhaiten kasvuston tarkka muokkaus tapahtui jakamalla aineisto ohuisiin 

suorakulmion muotoisiin kaistaleisiin ja käsittelemällä aineisto kaistale kerrallaan. Rakan 

ympärillä olevan maaston kasvillisuutta pystyi lisäksi karsimaan automaattisesti toiminnolla, 

joka poisti pisteitä jotka eivät olleet yhteydessä muihin. 

Aineiston rekisteröinnin ja muokkauksen jälkeen se siirrettiin mallintamisohjelmaan. Useasta 

kandidaatista soveltuvimmaksi valittiin avoimen lähdekoodin CloudCompare
38

. Ohjelma 

käsitteli pistepilviä kevyesti ja pystyi luomaan niistä helposti verkkomallin. Aineistosta 

rajattiin mallinnettava osio Cyclonessa, joka muunnettiin CloudCompareen sopivaan 

tiedostomuotoon. Verkkomallin luonti tapahtui 3D Mesh Poisson Reconstruction Pluginin 

avulla, octree-tasolla 14.39 Poisson Reconstruction -menetelmä pyrkii luomaan pistepilvestä 

suljetun objektin, joten se kykeni luomaan sisäänpäin kaartuvia pintoja, toisin kuin 

esimerkiksi yleisemmin käytetty TIN-verkkomalli. Luonnonkivistä ladottuja rakenteita on 

mahdoton mallintaa ilman sisäänpäin kaartuvia pintoja, joten aineistoa ei voitu käsitellä 

suoraan Cyclonessa, joka ei mahdollistanut TIN-verkkomallin lisäksi muita 

mallintamismenetelmiä. Poisson-menetelmän verkkomallikaan ei ole täydellinen. Erityisesti 

kohdat joissa pistepilvi puuttuu, joko kasvillisuudenmuokkauksen tai katvealueiden vuoksi, 

on mallinnettu tekoälyn mielikuvituksen mukaisesti. Lisäksi koska menetelmä ymmärtää 

mallinnettavan aineiston umpinaiseksi esineeksi, luo se ylimääräistä kaartuvaa verkkomallia 

kohteen reunoille, pyrkimyksenä sulkea mallinnettu kohde pallomaiseksi esineeksi. Poisson-

verkkomallin luonnin jälkeen täytyykin leikata pois ylimääräiset kolmiot, jotka on luotu 

pistepilven ulkopuolelle. 

Aineiston esittäminen verkkomallina mahdollisti kohteen tarkastelun syvyysperspektiivisenä. 

Määrittämällä verkkomallin kolmioiden värit korkeuden mukaan, oli ihmisen tekemien 

rakenteiden erottaminen kivirakasta keskimäärin hyvin selkeää. Mallintamalla jokainen 

                                                            

38 CloudCompare v.2.5.0. 
39 Octree = Automaattisen mallin eksponentiaalinen tarkkuusarvo. 
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latomus yksitellen saatiin mittauksia varten hyvin tarkkoja malleja. Lisäksi mallintamalla 

tarkasti koko kivirakka sekä pelkistettynä alueen ympäristö, oli mahdollista luoda kohteesta 

sekä sen välittömästä ympäristöstä tarkempaan tutkimukseen käypä kolmiulotteinen malli. 

Kuitenkaan automaattisesti mallintamalla ei ohjelmistolla päässyt tarkkuuteen, jota 

vaadittaisiin kohteen visualisoinnissa. Osissa kivistä on nähtävissä katvealueiden ja muiden 

pistepilven häiriöiden muodostamia epämuotoisuuksia. Jos olisi tarve korjata näitä virheitä, 

täytyisi se tehdä manuaalisesti mallintamisohjelmia käyttäen. Tämän tutkielman puitteissa 

tarvetta ei kuitenkaan ole, koska visualisointi on vain sivuroolissa. 

 

4.2. Visuaalinen tarkastelu 

Rakenteiden visuaalinen 

tarkastelu suoritettiin 

pistepilvestä (kuva 3), 

verkkomallia apuna käyttäen. 

Itse rakka laskee länsi-

lounaissuuntaan harjun rinteen 

mukaisesti noin 10° kulmassa. 

Aineksen koko vaihtelee 

sijainnista riippuen. Harjun 

laella sijaitseva rakka on 

kivikkoa, toisin kuin rinteen 

alaosa, joka on enemmänkin 

louhikkoa. Massiivisempi aines 

on oletettavasti luonnollisten 

prosessien myötä kerääntynyt 

rinteen juurelle. Rinteessä 

aineksen koko on sekoitus edellä 

mainittuja. Laserskannausaineistossa esiintyvät ihmisen tekemiksi tunnistettavat rakenteet 

ovat seuraavanlaisia: 

L7a: Rakenteesta 1/3 on jäänyt liian lähelle lähintä keilainpaikkaa, jolloin skanneri ei ole 

pystynyt kallistumaan tarpeeksi alaspäin luodakseen tarkkaa ja kattavaa dokumentointia 

rakenteesta. Tästä syystä skannaus on osittain epätarkempi kuin muiden rakenteiden osalla. 

 

Kuva 3. Tahkokankaan kivirakan pistepilviaineisto esitettynä 

Cyclonen kautta. Yläreuna osoittaa pohjoiseen. 
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L7a on ilmeisesti rakennettu poistamalla kiviä luonnollisesta rakasta ja käyttämällä itälaidan 

suurta lohkaretta päätykivenä. Kiviä on pinottu erityisesti kuopan pohjoispuolelle matalaksi 

valliksi. Kaakkoisosassa valli on epämääräinen ja vaikuttaa sisäänpäin romahtaneelta. 

Kivikehän ympäröimä kuoppa on lähes tasapohjainen. Kivikehän ympärillä on myös 

erotettavissa riviin ladottuja kiviä, erityisesti länsipuolella, jossa kivirivistö jatkuu etelään 

L7b:hen asti. (Ks. kuva 4). 

 
Kuva 4. Latomus 7a ja 7b poisson mesh, värjättynä suhteellisen korkeuden 

mukaan. Yläreuna osoittaa pohjoiseen. Ohjelmana CloudCompare. 

 

L7b: Rakenne on muodostettu latomalla kiviä rinnakkain ja poistamalla latomuksen sisäistä 

kivikkoa. Jäljellä on L:n muotoinen avoin maantasainen kivikehikko. Kaakkoisnurkalla 
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olevan puun juuret ovat luultavasti viimeaikoina kohottaneet ympäröivää kivikkoa, murtaen 

matalan ladotun vallin muodon. Latomus on lounaisnurkasta avoin, eikä mahdollisia 

liikkuneita rakennekiviä voi kivikon seasta tunnistaa. Latomuksen sisäosaa on tasoitettu 

suhteessa harjun rinteeseen siten, että lounaispuolella kuoppa on maantasainen ja 

koillispuolella noin 20 cm rinnettä alempana. Kuopan luoteisnurkalla olevat kivet vaikuttavat 

vallin päältä sortuneilta. (Ks. kuva 4). 

L8: Muoto on pyöreähkö. Valli 

näyttää pettäneen 

kaakkoislaidalla, jossa 

luonnollinen kivikko on 

vyörynyt kuoppaan. Myös 

pohjoisessa oleva laakea kivi 

vaikuttaa aineiston perusteella 

luisuneen pois tarkoitetulta 

paikaltaan (tosin katso s. 27–

28). Rakenteen länsireunalla 

kaakkois- ja koillissuuntaiset 

kivirivistöt yhdistyvät 

isompaan kiveen, ilmeisesti 

muodostaen noin 100° kulman. 

L8 jakaa vallistaan noin 1,3 m 

L9a:n kanssa. 3D-aineisto antaa 

vaikutelman L8:n vallin 

jatkumisesta L9a:n alle. (Ks. 

kuva 5). 

 

L9a: Laivamaisen muotoinen keskuskuopallinen röykkiö, jonka kuopan suunta on luode-

kaakko. Kuoppaa ympäröivän vallin leveys on paksuimmillaan etelässä alarinteessä (noin 1,8 

m) ja kapeimmillaan pohjoisessa ylärinteessä (0,5 m). Osa alarinteeseen sijoittuvasta paksusta 

vallista osoittautui 3D-aineiston tarkastelussa omaksi rakenteeksi, jota käsitellään nimellä 

L9b. Koillisvallia on viime aikoinakin häirinnyt röykkiön keskellä kasvava puu. Jo 

aiemminkin erityisesti puiden ja juurien kasvu on saattanut liikuttaa kiviä, romahduttaen osan 

 
Kuva 5. Latomus 8 poisson mesh, värjättynä suhteellisen 

korkeuden mukaan.Yläreuna osoittaa pohjoiseen. Ohjelmana 

CloudCompare. 
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vallista, jonka vuoksi lounaispuolen valli on paljon jyrkkäpiirteisempi. Kun kuopanpuoleisen 

lounaisvallin jyrkkyys on lähes 90°, on koillisvallin jyrkkyys noin 45°. Koillisvallin 

romahtaminen selittää myös suurehkojen kivien esiintymisen kuopan pohjalla. Huomattavaa 

on myös kaakkoispäädyn avonaisuus. Aineistosta katsottuna on luultavaa, että 

kaakkoispäädyn vieressä sijaitseva 75 x 40 x 30 cm lohkare on tarkoitettu toimimaan 

päätykivenä, mutta se on siirtynyt myöhemmin pois paikaltaan. Lohkare olisi kyseisellä 

paikalla toiminut samalla myös L8:n rakennekivenä. (Kuva 6). 

 
Kuva 6. Latomus 9a ja 9b poisson mesh, värjättynä suhteellisen korkeuden mukaan. Yläreuna osoittaa 

pohjoiseen. Ohjelmana CloudCompare. 

 

L9b: Tunnistettavissa lounaissuuntaisesta kivijonosta joka kaartuu etelän kautta koilliseen 

muodostaen puolikaaren. Kivirakennelma on rakennettu L9a:n kylkeen, osittain jopa 

lounaispuoleisen paksun vallin sisään. L9b jakaa noin 2,2 m vallia L9a:n kanssa. L9b on 

mahdollisesti rakennettu samoihin aikoihin kuin L9a, koska rakennekivet sijoittuvat osittain 

limittäin. Toisaalta aikojen saatossa kasvillisuus ja muut ympäristötekijät ovat liikuttaneet 
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kiviä pois paikoiltaan. Rakenteen sisäosa on täyttynyt kivillä, jotka niiden sijainnista päätellen 

ovat sortuneet alkuperäisiltä paikoiltaan vallin päältä. Tästä syystä kuoppa on hankalasti 

erotettavissa sekä pistepilvestä että kentällä. (Kuva 6). 

L10: Kuoppa kivikossa, jossa 

ei ole varsinaista vallia. 

Kivikko laskeutuu kuopan 

keskustaa kohti muuten melko 

loivasti, mutta kuopan 

kaakkoispuoliskolle on 

muodostunut epäluonnollisen 

jyrkkä seinämä keskimäärin 

kolmesta kivikerrasta. Kuopan 

lounaispuolisko on loivasti 

nousevaa kivikkoa. Loiva 

puolisko vaikuttaa 

muodostuneen kivien 

kaatumisesta kaakkoon. 

Kuoppa on täynnä 

rakennekiven kokoisia kiviä. 

Rakenne on vakavasti 

vaurioitunut, mutta selkeästi 

ihmisen tekemä. (Kuva 7). 

 

L11: Selkeä soikeahko kuopallinen röykkiö, jonka sisäosassa aines on pienempää kuin 

vallissa. Ympäröivä kivikko nousee koillisen ja etelän välissä korkeammalle kuin röykkiön 

vallit. Luoteessa valliin liittyy 46 cm korkea pystyssä oleva kivi. Vetämällä linjan 

pystykivestä kaakossa valliin kuuluvaan suureen rakennekiveen, halkaisee linja L11:n kuopan 

keskeltä kahtia. Pystykiven sijainti ei siis välttämättä ole sattumaa, vaan se on voinut toimia 

jonkinlaisena rakenteeseen liittyvänä merkkikivenä. (Kuva 8). 

 
Kuva 7. Latomus 10 poisson mesh, värjättynä suhteellisen 

korkeuden mukaan. Yläreuna osoittaa pohjoiseen. Ohjelmana 

CloudCompare. 
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Kuva 8. Latomus 11 poisson mesh, värjättynä suhteellisen korkeuden 

mukaan. Yläreuna osoittaa pohjoiseen. Ohjelmana CloudCompare. 
 

4.3. Mittaustuloksia 

Käytettävällä ohjelmistolla pystyy pistepilvestä helposti mittaamaan sekä etäisyyksiä että 

pinta-aloja. On syytä huomauttaa, vaikka dokumentointimenetelmänä laserkeilaus onkin 

suhteellisen objektiivinen, ei varsinaisia mittauksia voi suorittaa ilman tulkintaa. Osa 

rakenteista on selvärajaisempia kuin toiset, joten tulkinta on väistämätöntä. Rakenteiden L7–

11 ulottuvuudet on esitetty taulukossa 2 ja rakenteissa esiintyvien keskuskuoppien 

ulottuvuudet taulukossa 3. 

Kaikki korkeudet on määritetty keskiarvoiksi, joten ne eivät ole verrannollisia perinteiseen 

maksimikorkeuden määrittämään mittaustapaan. Vallin korkeuspisteet on mitattu kivien 

korkeimmista kohdista ja keskiarvot perustuvat rakenteen koosta riippuen 12–18 pisteeseen. 

Kuoppien pohjien syvyyden on laskettu kuopasta riippuen 3–6 pisteestä, jotka on mitattu joko  
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alimmista tai tasaisimmista kohdista. Syvyydet ovat suhteessa vallin korkeuteen. Maanpinnan 

määrittäminen oli kivikon muodosta johtuen hankalinta. Se määritettiin harjanteen 

suuntaisesti noin metrin päässä rakenteen vallista olevien kivien ylimmistä kohdista. 

Ainoastaan L9a:n kohdalla vallin korkeus suhteessa maanpintaan oli selkeä. Tämä 

määritettiin kahdesta pisteparista, joista toinen oli rakenteen pohjois- ja toinen eteläpuolella. 

L9b ja L10 pistepilvessä ei kuopan pohjaa näy, joten korkeudet on määritetty alimmista 

mahdollisista pisteistä. L9b:tä ympäröivän luonnollisen kivikon korkeuden määrittämistä 

haittasi L9a:n läheisyys ja isot lohkareet joiden myötäisesti L9b on rakennettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittauksista huomaa useita säännönmukaisuuksia. Yleisin keskimääräinen vallin korkeus on 

10–20 cm. Kuopan syvyys on keskimäärin 30–40 cm. Näin ollen keskuskuopat on kaivettu 

keskimäärin 10–20 cm syvyyteen maanpinnasta. Jopa L9a, jonka vallin korkeus on 

poikkeuksellinen, jopa 50 cm, on kuopan syvyydeltä vain 10 cm maanpinnasta. Huomattavin 

Taulukko 2. Rakenteiden ulottuvuudet pistepilvestä mitattuna. 

Rakenne Pituus Leveys Vallin korkeus Pinta-ala (m²) 

L7a 2,0 1,4 0,1 2,1 

L7b 1,8 1,7 0,2 2,6 

L8 2,4 2,3 0,2 4,0 

L9a 5,5 3,3 0,5 13,7 

L9b 2,6 2,1 0,2 4,5 

L10 2,7 2,2 0,1 4,6 

L11 3,2 2,7 0,1 7,5 

Taulukko 3. Rakenteiden kuoppien ulottuvuudet pistepilvestä mitattuna. 

Rakenne Pituus Leveys Syvyys Pinta-ala (m²) 

L7a 1,2 0,5 0,3 0,5 

L7b 1,4 1,3 0,3 1,4 

L8 1,5 1,1 0,4 1,3 

L9a 3,0 1,5 0,6 3,0 

L9b 1,4 1,2 0,3* 1,3 

L10 1,9 1,3 0,4* 2,0 

L11 2,5 1,8 0,4 2,8 

 
*Pohjalla ei näkyviä pisteitä, joten korkeus otettu alimman kiven alimmasta näkyvästä kohdasta. 
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poikkeavuus on L9a:n kokonaispinta-ala, 13,7 m². Toiseksi suurin rakenne on L11, joka on 

pinta-alaltaan vain 7,5 m². Kuitenkin L9a:n kuopan pinta-ala on vain 3,0 m², joka on lähes 

sama kuin L11:n 2,8 m². Edeltävän rakentamisessa on selvästi panostettu enemmän vallien 

kokoon kuin tilavuuteen. L11 on pinta-alaltaan pienempi kuin L9a, mutta selkeästi suurempi 

kuin muut rakenteet. Kuitenkaan sen keskimäärin 10 cm kohoavien vallien ei ole selvästikään 

tarkoitus kilpailla L9a:n vallien kanssa. 

 

4.4. Tahkokankaan kohde 3D-aineiston tarkastelun kautta 

Jokaisessa rakenteessa on selviä vaurioitumisen merkkejä. Erityisesti L7b:n ja L10:n kohdalla 

vauriot vaikeuttavat tulkintaa. Lisäksi kivien korkeuserot loivat kohdetta skannattaessa 

katvealueita, jotka tulevat aineiston käsittelyssä tulkinnan tielle. Aineisto kuitenkin 

mahdollistaa kohteen tarkastelun rauhassa ilman kenttätöiden paineita, jonka vuoksi tulkinnan 

voi venyttää poikkeuksellisen yksityiskohtaiseksi.  

L7a vaikuttaa olleen alun perin hieman isompi, kuin se aineistossa on. Jos kaakkoisosan valli 

on todella murtunut, on alkuperäinen kivikehä ollut kiinni L7b:n pohjoisvallissa. 

Länsipuolella epämääräinen kivirivistö viittaa myös yhteyteen L7b:hen. Kivirakenteen 

koillispäädyssä oleva iso lohkare vaikuttaa päätykiveltä. Lohkare sijaitsee ylärinteen 

suunnassa, jolloin kuopan ns. jalkapääty osoittaa suoraan alarinteeseen. Jos latomus on 

ruumishauta ja jos hautaava yhteisö on käsittänyt vainajat edelleen jokseenkin tiedostaviksi, 

on vainaja luultavasti asetettu jalat alarinteeseen. Tällöin jalat olivat päätä alempana, eikä veri 

pakkautunut ruumiin päähän, mikä aiheuttaisi vainajalle epämukavuutta. Toisaalta kuopassa 

olisi tilaa vain joko lapselle tai sikiöasentoon asetetulle aikuiselle. 

L7b on mitä luultavimmin tarkoitettu hyvin erilaiseksi, kuin millaisena se on säilynyt. 

Lounaisnurkan avonaisen päädyn luona ei ole rakennekiviksi soveltuvaa ainesta, joten on toki 

mahdollista, ettei rakenne ollut koskaan umpinainen. Toisaalta alempana rinteellä on paljon 

isompia kiviä ja pieniä lohkareita, jotka ovat voineet vieriä ylempänä olevasta rakenteesta. 

Epävarmuustekijöiden vuoksi L7b:tä on hankala tulkita. Rakenne on kuitenkin yhteydessä 

L7a:han, joten se on voinut olla joko oma hautauksensa tai muu L7a:han liittyvä rakenne. 

Myös L8:n vallin sortuminen haittaa rakenteen tulkitsemista. Kivikehän keskelle jäävä 

kuoppa vaikuttaa pyöreältä, mutta länsilaidan heikosti hahmotettava nurkkaus sekä pohjoisen 

litteän rakennekiven sijainti viittaavat kuopan olleen alun perin nelikulmainen. Rakenne on 
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kuopan pinnan kaltevuuden perusteella suuntautunut lounaaseen, mutta varsinaista 

rakenteellista suuntautuneisuutta ei ole havaittavissa. Hankalan kysymyksen teettää myös 

L8:n ja L9a:n liitoskohta. Kumpi rakenteista on ladottu ensin? L8:n lounaissivun kivirivistö 

vaikuttaa huolellisemmin ladotulta kuin mikään L9a:n ulkoreunan kiviasetelmista, joten se 

luultavasti merkitsee rakenteiden rajaa. Kivet rakenteiden oletetulla rajalla eivät näy 

pistepilvessä, joten ei voida määrittää kummat nojaavat kumpiin. 

L9a on rakenteista huomattavin ja siksi myös erikoisin. Röykkiön alarinteeseen rakennetun 

vallin paksuuteen on kaksi selitystä. Joko valli rakennettiin alun perinkin paksummaksi, 

alarinteeseen romahtamisen ehkäisemiseksi tai valli oli alun perin korkeampi ja on 

myöhemmin osittain romahtanut. Lounais- ja koillisvallien huippujen korkeuksien ero, noin 

20 cm, viittaa jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Se myös selittää L9b:n kuopan peittävät 

rakennekivet. Koillisvallin osalta romahdus on tapahtunut selkeästi sisäänpäin, josta johtuen 

keskuskuoppaa täyttävät isommat kivet. Rekonstruoituna keskuskuopan muoto on voinut olla 

enemmänkin salmiakkikuvion muotoinen. 

L9b on selkeästi rakennettu L9a:han kiinni. Ajallisesti tämä tarkoittanee L9a:n olevan 

varhaisempi kuin L9b, joskaan aikavälin pituudesta ei saada tarkempaa tietoa. Kuitenkin, 

koska rakenne on tarkoituksen mukaisesti liitetty L9a:han, sen funktio ja merkitys rakentajille 

on myös L9a:han liittyvä. Rakenteen luonne pitäisi varmistaa kaivaustutkimuksilla, koska on 

muistettava tämän osion tulkinnan perustuvan pelkästään osittain puutteelliseen 3D-

aineistoon. 

L10 on rakenteista epäselvin niin kentällä kuin 3D-aineistossa. Sopivin määritelmä on kuoppa 

kivikossa, mutta silti sen reunat, niiltä osin kuin ovat ehjiä, ovat selkeästi ladotut. 

Kaivauksissa isomman kiven alta löytynyt muovi on voinut päätyä kontekstiin luoteispuolen 

seinämän sorruttua. Toisaalta muovi myös tuntuu viittaavan siihen, että seinämä on sorrutettu 

viimeaikoina tarkoituksella. Todennäköisesti ennen vaurioitumista L10 rakenne on ollut 

paljon selkeämpi. 

Rakenteista selkein on L11. Keskellä olevassa kuopassa on isompia irrallisia kiviä vain viisi. 

Ympäröivä valli on tästä päätellen säilynyt erittäin hyvin. L11:n rakenne onkin kestävän 

oloinen. Laaja matala valli on kestänyt luonnollisia hajottavia prosesseja, sekä naamioinut 

rakenteen hyvin kivirakkaan. Kun kasvillisuus on peittänyt rakenteen, on se ollut lähes 

näkymätön ja näin välttänyt kajoamisen. Luoteispuolen pystykivi tosin herättää epäilyksiä. 

Onko se ollut osa rakennetta, kuten voi päätellä linjaamalla se kaakkoispuolen suuren 
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rakennekiven kanssa, vai onko se päätynyt pystyyn luonnollisen sattuman kautta tai 

myöhemmän ihmisen toiminnan seurauksena? 

 

4.5. Laserskannauksen hyvistä ja huonoista puolista 

Huomattavin hyöty skannauksista on mittausten verrattainen objektiivisuus. Kentällä tehdyt 

havainnot ja tulkinnat vaikuttavat siihen, mitä takymetrillä dokumentoidessa mitataan. 

Laserkeilain sen sijaan mittaa kaiken mitä laite näkee. Tästä syystä laserkeilaimen 

automaattisesti tuottama tieto voidaan katsoa objektiivisemmaksi kuin ihmisen tuottama 

manuaalinen dokumentointi. Toisaalta pisteiden tiheys, katvealueet ja muut häiriöt aiheuttavat 

dataan epätarkkuuksia, joiden tosin voi myös sanoa olevan objektiivisia. Piirtäjä tai 

takymetrin prismankäyttäjä sen sijaan valitsee ei-dokumentoitavat asiat subjektiivisen 

tulkinnan mukaisesti. Toisaalta myös keilaimen käyttäjä valitsee itse dokumentoitavat 

kokonaisuudet, sekä niiden myötä koneen asemapaikat, jotka vaikuttavat oleellisesti 

tarkkuuteen ja sen myötä mahdollisesti tulkintaan. 

Vaikka dokumentointi voi olla suhteellisen objektiivisella pohjalla, on tulkinta aina 

subjektiivista. Niinkin suoraviivainen prosessi kuin rakenteiden mittaaminen pistepilvestä 

vaatii tietynlaista tulkintaa. Etenkin jos ei ole verkkomallista luotua korkeusmallia apuna, voi 

rakenteiden hahmottaminen, joskin selkeämpää kuin kentällä, olla erittäin vaikeaa. 3D-

aineiston eduksi voi katsoa näkökulman vapauden ja apukeinot, kuten värien määrittäminen 

korkeuden mukaan. Toisaalta aineistoa käsitellessä on riippuvainen dokumentoinnin tasosta. 

Erityisesti katvealueet aiheuttavat tulkinnan epävarmuutta. Kentällä kohdetta tarkasteltaessa 

on katsoja riippuvainen vain itse kohteen ominaisuuksista, erityisesti kunnosta. 

Paradoksaalisesti laserskannerilla tuotettu 3D-aineisto, jonka itsessään luulisi edustavan 

nykyisellään tarkinta dokumentoinnin muotoa, on riippuvainen muusta dokumentoinnista. 

Ideaalisti kaikki tulkinta olisi tarkastettava itse kohteesta, mielellään maastossa. Osuvan 

varoituksen tästä antaa osioissa 5.2. ja 5.4. mainittu L8:n pohjoispuoleinen ”laakea kivi”. 

Vuoden 2011 kenttätöissä otetusta valokuvasta
40

 huomataankin että kyseinen kivi ei olekaan 

laakea, vaan kiilan muotoinen. Kiven pohja on tasainen, joten kuvan perusteella se ei ole 

luisunut paikaltaan. Pistepilvessä kiven pohja on jäänyt toisen kiven luomaan katveeseen, 

                                                            

40 Kuusela 2011a: Kuva 10 (suoraan kuvan keskellä). 
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jonka vuoksi kivi näyttää laakealta. Huomio asettaisi tulkinnan L8:n alkuperäisestä 

kulmikkaasta muodosta kyseenalaiseksi, ellei muotoa olisi todettu varsinaisissa 

kaivaustutkimuksissa.
41

 Tämä osoittaa kajoamattoman menetelmän kannattavuuden, joskin 

mahdollisuus erehdykseen on huomattava. Menetelmää hyödyntäessä on pidettävä mielessä 

sen hyvät ja huonot puolet, jotta aineiston ongelmat eivät johda tulkinnallisiin harharetkiin. 

Tutkimuksen perusteella on vaikea pohtia menetelmän ajankäytöllistä puolta. Vanhemmat 

menetelmät ovat jo vakiintuneet ja sen myötä tehostuneet, toisin kuin laserskannaus ja 3D-

aineiston käsittely, jotka on erikseen opeteltava. Kentällä skannaus on lyhyenkin harjoittelun 

jälkeen suhteellisen nopeaa, mutta aineiston manipulointi on silti aikaa vievää. Tämä tosin 

nopeutuu ohjelmistojen ja laitteistojen tehostumisen sekä rutinoitumisen myötä.    

                                                            

41 Kuusela 2011a: 15. 
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5. OULUJOKISUUN ARKEOLOGINEN YMPÄRISTÖ 

5.1. Rannansiirtymä ajoittamisessa 

Koska Tahkokankaalta ei ole löytynyt ajoitettavaa materiaalia, rannansiirtymä tarjoaa 

resurssien puitteissa ainoan ajoittamiskeinon. Rannansiirtymän ajoituksen määrittämisessä on 

neljä tekijää: mitattu suhteellinen maankohoaminen, arvio suhteellisesta maankohoamisesta 

ennen mittauksia, korkeusmallin topografia ja mitatut korkeustarkistuspisteet. 

Suhteellisen maankohoamisen voi määritellä mareografien perusteella. Oulussa 

mareografiarvoja on kerätty vuodesta 1922 asti. Arvoista nähdään alueen maankohoamisen 

nopeus suhteessa keskiveden korkeuteen mittausaikana. Viime aikoina arkeologiassa on 

hyödynnetty erityisesti kahta laskelmaa. Kääriäisen laskelma
42

 on määritetty vuosien 1922–80 

mareografiarvoista, kun Vermeer et al. laskelma on vuosilta 1922–88.
43

 Käytännössä arvot 

eroavat siten, että Kääriäisen laskelmissa esiintyy pienempi hajonta. Tästä syystä 

tutkimuksessa hyödynnetään Vermeer et al. laskelmia, koska suuremman hajonnan 

ajoitustulos pitää todennäköisemmin sisällään kohteen todellisen ajoituksen. Suhteellisen 

maankohoamisen arvona Oulun alueella käytetään siis 0,69 ± 0,04 cm/v 
44

. 

Menneen maankohoamisen määrittelyyn käytetään takaisinkuroutumiskaavaa. FT Jari 

Okkonen on lisensiaattityössään ja väitöskirjassaan käyttänyt Okon kehittämää kaavaa.
45

 

Rannansiirtymäkronologia on epävarma tarkasteltaessa 1000 jKr. vanhempia kohteita 

maanpinnan kohoamisen eksponentiaalisen luonteen sekä tuntemattomien ilmasto-olojen 

vuoksi.
46

 Okkonen on kuitenkin testannut kaavan oikeellisuutta vertaamalla rannansiirtymän 

tuloksia arkeologisten kohteiden radiohiiliajoituksiin,
47

 joten kaavan voidaan sanoa olevan 

tarpeeksi tarkka. Lisävarmuutta kaavalle antaa Tahkokankaasta 14 km kaakkoon sijaitsevan 

Muhoksen Hangaskangas E:n (Halosentörmän) tuoreet radiohiiliajoitukset. Kohteen 

Asuinpaikka 2:n ajoitus noin 900 eKr.
48

 asettaa rantaviivan kaavan mukaisesti 40–70 metrin 

päähän asuinpaikasta. Kaava rakentuu seuraavanlaisesti: 

 y=(vt)-(½dt²) 

                                                            

42 Kääriäinen 1982: 158. 
43 Vermeer et al. 1988: 63. 
44 Ibid. 
45 Okkonen 1998: 53; Okko 1967: 17. 
46 Ekman 2001: 9. 
47 Okkonen 1998: 57. 
48 Pesonen 2013: 15. 
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Kaavan y merkitsee korkeutta merenpinnasta laskettuna aikana. Kaava koostuu kahdesta 

osiosta, joista ensimmäinen (vt) antaa korkeuden pelkästään mitatun suhteellisen 

maankohoamisen keskiarvon mukaan ja toinen (½dt²) laskee maankohoamisen hidastumisesta 

johtuvan poikkeaman. Mitattu suhteellinen maankohoaminen (v) kerrotaan vuosisatoina 

ilmaistun ajan (t) kanssa. Muuttuja d on arvio maankohoamisen hidastumisesta. Okkonen on 

arvioinut muutoksen olevan -1,5 % vuosisadassa
49

. Kaavassa d on ilmaistu suhteelliseen 

maankohoamiseen suhteutettuna, joten sen muuttaminen oikeaan muotoon tapahtuu 

laskemalla v * -0,015 = d. Koska kaavan osio ½dt² antaa negatiivisen tuloksen, vähentämällä 

kaavan ensimmäinen osio toisesta saadaan ratkaistua muuttuja y. 

Rannansiirtymän sisältäessä useita epävarmuustekijöitä ja epätarkkuuksia, on niitä pyrittävä 

karsimaan sieltä mistä mahdollista. Korkeusmallina käytetty Maanmittauslaitoksen 2 m 

aineisto perustuu vuonna 2009 tehtyihin LiDAR-mittauksiin, jonka korkeusarvojen 

tarkkuudeksi on määritetty yleisesti noin 0,3 m. Korkeus on sidottu yleiseurooppalaiseen 

N2000-järjestelmään, joka käyttää nollapisteenä Amsterdamin nollapistettä (Normaal 

Amsterdams Peil).
50

 Koska aiemmin esitettyä kaavaa verrataan korkeusmallin antamaan 

kuvaan, on korkeusmallin tarkkuus varmistettava. Korkeusmallin tarkentamisessa 

hyödynnetään viittä RTK-GPS:llä mitattua pistettä. Pisteet sijaitsevat asfalttitiellä, jossa 2 m 

alueella korkeuden vaihtelu katsottiin mahdollisimman vähäiseksi. Pisteet mitattiin 26.4.2013 

N2000-korkeusjärjestelmälle. Oulun nollakorkeuden määrittäminen tehtiin manuaalisesti 

ArcGIS:n avulla, vertaamalla korkeusmallin ruudukkojen korkeuksia niiden sisällä oleviin 

viiteen kiintopisteeseen. Vertailussa huomattiin korkeusmallin olevan alueella keskimäärin 

464 mm mittauspisteitä ylempänä. Tässä tutkielmassa korkeusmallin korjausluku pyöristetään 

kymmenen senttimetrin tarkkuuteen, eli -0,5 metriin. 

Pieninkin muuttuja on myös otettava huomioon. Vermeer et al. laskelmat perustuvat vuoteen 

1985 asti mitattuihin mareografiarvoihin.
51

 Koska tarkasteltavat korkeudet on synkronoitu 

2013 mitattuihin korkeuksiin, on rannansiirtymäkaavan tulokseen lisättävä korkeuden muutos 

vuosien 1985 ja 2013 välillä. Ilmatieteen laitoksen teoreettisen keskiveden muutokseen 

perustuen saadaan korkeuden muutokseksi 14,7 cm
52

. 

                                                            

49 Okkonen 1998: 53. 
50 Poutanen 2006. 
51 Vermeer et al. 1988: 6. 
52 Ilmatieteenlaitos: Teoreettinen keskivesi Oulussa N2000 järjestelmällä vuonna 1985 = 281 mm; Sama vuonna 

2011 = 145 mm. 281-145=147. 
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Menetelmän epävarmuustekijät on pidettävä mielessä tarkastellessa seuraavaksi esitettyjä 

rantavaiheiden vuosilukuja. Vuosiluvut on esitetty siten, että ensimmäinen luku kertoo kaavan 

antaman keskiarvon kymmenen vuoden tarkkuudella. Jälkimmäinen luku kertoo kaavan 

mukaisen hajonnan. Vuodet ilmoitetaan näin, koska vaikka rantavaiheiden absoluuttinen 

ajoitus voi vaihdella hyvinkin suuresti, on relatiivinen ajoitus rantavaiheesta toiseen silti lähes 

pysyvä. Näin voidaan tarkastella aikaa, joka kestää siirtyä esimerkiksi rannankorkeudesta 20 

m mpy
53

 (430±120 eKr.) korkeuteen 19 m mpy (330±120 eKr.), eli noin 100 vuotta. Jos luvut 

ilmaistaisiin muodossa 550–300 eKr. ja 450–200 eKr., olisi teoreettinen mahdollisuus, että 

rantavaihe 19 m mpy on vaihetta 20 m mpy varhaisempi. Tästä syystä käytetään muotoa, joka 

on liian tarkka epävarmalle menetelmälle. Lisäksi on muistettava, että vaikka menetelmä 

tarjoaa teoriassa absoluuttisen ajoituksen rantavaiheille, on ajoitus muinaisjäännöksille silti 

viitteellinen. Muinaisjäännösten rantasidonnaisuus kumpuaa modernista tulkinnasta, vaikka 

erityisesti keittokuoppien sijoittumista Oulujokisuun myöhäispronssi- ja varhaisrautakauden 

taitteen rannan myötäisesti ei voida järkevästi selittää muuten kuin kohteiden 

rantasidonnaisuudella. Tutkimalla laajemmin voidaan huomata Pohjois-Pohjanmaan rannikon 

radiohiiliajoitettujen keittokuoppien etäisyyksien rannasta ajoituksen osoittamana aikana 

olevan keskiarvoltaan noin 200 metriä.
 54

 Tämä osoittaa keittokuoppien olevan oletuksen 

mukaisesti rantasidonnaisia. Saman vertailun mukaan alueen ajoitetut röykkiöt sijoittuvat noin 

100 metrin päähän rannasta.
 55

 Lisäksi edellä mainitun Hangaskangas E:n Asuinpaikka 2:n 

rantasidonnaisuus on selvä merkki teorian pätevyydestä. 

 

5.2. Tahkokankaan maisema 

Tahkokankaan kivirakenteet sijaitsevat korkeudella 22–23 m mpy. Harju itsessään alkoi 

nousta vesirajan ylle, kun meren pinta oli noin 23 m korkeudella, muodostaen luoteis-

kaakkosuuntaisen pitkulaisen saaren. Tämä tapahtui noin 740±140 eKr. Tahkokangas oli 

jokisuun uloimpia saaria noin vuoteen 440±120 eKr. asti, jolloin keskiveden ollessa 

                                                            

53 mpy = merenpinnan yläpuolella. 
54 Alueen ajoitetut keittokuopat (Kuusela 2013, liitteet): Keminmaan Keronmäki, Kiimamaa ja Korkiamaa 3, Iin 

Hangaskangas, Oulun Metsokangas, Limingan Jauholaarinkangas ja Siikajoen Papinkangas. Keminmaan 

Korkiamaa 3 sijoittuu noin 800 metrin päähän nykyisestä joen uomasta, mutta kohteen ja joen välissä on tasaista 

viljelymaata ja ojitettua suota. Kohde sijaitsee noin 100 metrin päässä suosta, joten keittokuoppa on 

todennäköisesti ollut vesistön äärellä. Keminmaan Kiimamaan kohdetta ympäröivä alue on tasaista, joten 

vesiraja voi sijoittua 50–2000 metrin päähän, mutta veden korkeuden vaihtelu huomioimalla voidaan kohteen 

sanoa olevan jokseenkin rantasidonnainen. 
55  Alueen ajoitetut röykkiöt (Kuusela 2013, liitteet): Tornion Rakanmäki, Kemin Kiimamaa ja Raahen 

Tervakangas. Kaikki kolme röykkiötä ovat ajoitusten mukaan voineet sijaita saarella. 
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korkeudella 20 m mpy alkoi matalampia saarekkeita nousta merestä. Maasto Tahkokankaan 

ympärillä on loivaa, jonka vuoksi meren ollessa 17 m korkeudella, eli 100±100 eKr., saari 

kuroutui lounaassa sijaitsevaan laajempaan Pohjois-Kaakkurin alueen saareen. Noin 16 metrin 

korkeudella, eli 1±100 jKr., luoteessa oleva Kaukovainion alueen saari liittyi rykelmään. 

Meren ollessa korkeudella 14,5 m, eli 160±100 jKr., saarien yhdistymä liittyi mantereeseen 

kuuluvaan Järvisuon alueeseen saaren kaakkoislaidalla. Tällöin saarijono muodosti noin 5,5 

km pitkän luoteissuuntaisen koilliseen kaartuvan niemen. Hiljakseen niemen ja koillisessa 

sijaitsevan Kontionkangas-Peltola saaren välinen alava maa kuroutui umpeen, muodostaen 

nykyisen Kaupunginojan. (Ks. liitteet 1–4). 

Rannikkoa tutkittaessa on hyvä pitää mielessä merenpinnan korkeuden vaihteluun liittyvät 

seikat. Merenpinnan korkeuden muutokset johtuvat Perämerellä enimmäkseen tuulesta ja 

ilmanpaineen vaihtelusta. Oulun Perämeren havaintoasema on määrittänyt vuosien 1922–

2013 aikana Oulun vedenkorkeusmaksimiksi +183 cm keskiveteen suhteutettuna.
56

 Maksimin 

käsittelyn helpottamiseksi ja koska alueen ilmasto-olot ovat voineet poiketa paljon kirjallisia 

lähteitä edeltävänä aikana, pyöristetään se Tahkokankaan osalta +2 metriin. 

Tarkastellessa Tahkokankaan rakenteiden aikaisinta mahdollisinta rakentamisajankohtaa, on 

erotettava kaksi vaihetta: milloin korkeimmalla sijaitseva latomus oli mahdollista rakentaa ja 

milloin matalimmalla sijaitseva. Korkeimmalla sijaitsevin rakenne on L2 ja matalimmalla 

L11. Jos L2:n korkeutta tarkastelee siten, että rakenne pysyy merenpinnan yläpuolella 

vedenkorkeuden ollessa maksimissa keskiveteen suhteutettuna, saadaan vedenpinnan 

maksimiksi 23 m mpy ja keskivedeksi 21 m mpy. Jos samaa kokeillaan L11 osalta, on 

tuloksena maksimi 22 m mpy ja keskivesi 20 m mpy. Koska vedenpinnan maksimi syntyy 

vain erityisen kovan myrskyn aikana, on todennäköistä, etteivät rakentajat ottaneet sitä 

huomioon Tahkokangasta hyödyntäessä. Kovan myrskyn aikana ei rannikolta ollut 

näköyhteyttä saarelle. Esimerkiksi korkeudella 21 m mpy mantereen ja saaren välinen 

etäisyys on pienimmillään noin 3 km, eivätkä siten Tahkokankaan rakentajat ole voineet olla 

todistamassa meren pinnan nousua rakenteiden tasalle tai yläpuolelle, jos oletetaan myrskyyn 

liittyvän näkyvyyttä haittaavia sateita. Latomukset on voitu rakentaa hyvinkin varhaisessa 

vaiheessa keskiveden mukaisesti, meren ollessa normaalitilassa. Varhaisimmaksi 

mahdolliseksi rakentamisajankohdaksi voisi tämän myötä määrittää vuoden 630±120 eKr. 

(Ks. liitteet 5–6). 

                                                            

56 ELY s.a. 



34 
 

Myöhäisintä aktiivisen käytön ajankohtaa on hankalampi määrittää. Kohteen on ajateltu 

olleen käytössä saarivaiheen aikana.
57

 Tämä tulkinta on houkuttelevin, etenkin koska 

korkeudelle 20 m mpy asti Tahkokankaan saari on ollut jokisuun ulompia saaria ja siten hyvin 

erottuva ja mahdollinen syy hyödyntämiselle. Ainoastaan nykyisen Mäntylän kaupunginosan 

halkaisevan Snellmanintien kaakkoispäädyn eteläpuolella kulkevan matalan harjanteen 

muodostama saari oli ulompana. Mäntylästä ei muinaisjäännöksiä ole löytynyt. Vaikuttaa 

epätodennäköiseltä että Tahkokangas olisi ollut aktiivisessa käytössä enää rannan ollessa 

korkeudella 14 m mpy, eli vuonna 220±90 jKr. Tällöin harju oli jo huomaamaton osa maastoa 

mantereeseen kuuluvan niemen puolivälissä. Tosin etäisyys L2:n ja koillisessa olevan rannan 

välissä oli vieläkin vain 170 metriä. Puuston ja muun kasvillisuuden voidaan kuitenkin katsoa 

kasvaneen tarpeeksi peittääkseen näkyvyyden harjulle, sekä häiritäkseen kulkuyhteyttä 

kohteelle. Rannansiirtymän mukaisesti kohteen rakentamisen voidaan katsoa päättyneen 

näihin aikoihin. Varhaisempi käytön päättyminen on hyvinkin todennäköistä, koska 

Tahkokangas lakkasi olemasta erottuva maamerkki saarien alkaessa kuroutua kiinni toisiinsa 

vuoden 100±100 eKr. paikkeilla. (Ks. liite 7). 

 

5.3. Kohteen suhde muuhun ympäristön muinaisjäännöskantaan 

5.3.1. Muinaisjäännösten luokittelu 

Alueen muinaisjäännökset voidaan sijainnin perusteella jakaa neljään ryhmään. Oulujokisuun 

ryhmä on keskeisin. Ryhmään kuuluu 38 muinaisjäännöstä, mukaan lukien Tahkokangas. 

Muut ryhmät on käsitelty vain Oulujokisuun ryhmään lähimpinä olevien muinaisjäännösten 

osalta. Ryhmään suhteutettuina ovat pohjoinen, itäinen ja eteläinen ryhmä (kuva 9). 

Muinaisjäännösrekisterissä muinaisjäännösryhmiksi luokitellut kohteet käsitellään useampaan 

otteeseen niiden sisältämien alaluokkien mukaisesti. 

Kohteita käsitellään neljän luokan mukaan. Luokat on määritelty enimmäkseen 

muinaisjäännösrekisterin alaluokkien mukaisesti. Ensimmäinen luokka koostuu 

keittokuopista, jotka ovat esihistoriallisia kuoppajäännöksiä, joiden pohjalta löytyy hiiltä ja 

kivipanos.
58

 Toinen luokka koostuu asuinpaikoista. Nämä voivat olla tulkinnallisesti hyvinkin 

epävarmoja. Joskus asuinpaikka on määritetty vain laajalle alueelle levinneiden kvartsi-

                                                            

57 Hakamäki 2012: 20. 
58 Okkonen & Äikäs 2006: 20. 
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iskosten perusteella, mutta usein määritys on tehty myös keramiikan, liesijäännösten tai 

kohonneiden fosforipitoisuuksien myötä. Tässä asuinpaikan määritelmää ei käytetä suoraan 

kohteen funktion kommentoinnissa, vaan luokituksellisessa merkityksessä, samankaltaisten 

kohteiden erottamiseksi omaksi ryhmäkseen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat röykkiöt ja 

latomukset. Oletuksena nämä kohteet liittyvät hautauksiin, vaikkakin niille voi olla useampia 

selityksiä. Neljäs luokka koostuu kaikista muista esihistoriallisista kohteista, joiden funktiot 

ovat tuntemattomia. (Ks. liitteet 8–9). 

 
Kuva 9. Muinaisjäännösten sijainnit ja ryhmäjaottelu. 

 

5.3.2. Keittokuopat 

Tahkokankaasta 8,5 km säteeltä on löydetty 22 keittokuoppakohdetta (taulukko 4 & liite 10). 

Keittokuoppien määrä on yhteensä noin 280.
59

 Keittokuoppakohteita sijaitsee tasaisesti 

vähintään 1,7 km välein jokisuussa, kunnes kaakossa olevan Särkilampi NE:n jälkeen ei  

                                                            

59  Luku perustuu uusimman muinaisjäännösrekisterin tietoihin. Todellisuudessa määrä on todennäköisesti 

hieman eri. FT Tiina Äikäs suoritti pro gradu -työtään varten inventoinnin, jossa laski keittokuoppien 



36 
 

keittokuoppia ole enää havaittu. Tosin Särkilammesta 3,3 km koilliseen sijaitsee itäiseen 

ryhmään kuuluva Paskonsuo niminen epävarma keittokuoppa, mutta se on tulkittu myös 

historiallisen ajan hiilimiiluksi.
60

 Kaikki 22 Tahkokankaan läheisyyteen sijoittuvaa kohdetta 

luokitellaan kuuluvan Oulujokisuun ryhmään, perustuen niiden läheisyyteen toisiinsa sekä 

jokisuuhun nähden. Oulujokisuun ryhmän keittokuopista pohjoisin on Hirsikangas, josta 4 km 

pohjoiskoilliseen sijoittuu yksittäinen Talvikangas 1 niminen keittokuoppa. Keittokuoppa 

sijaitsee Kalimeenojan muinaisen jokisuiston lounaisrannikolla, joten se voidaan 

perusteellisesti tulkita olevan erillään Oulujokisuiston keittokuopista, kuuluen pohjoiseen 

ryhmään. Etelästä ei todennettuja keittokuoppia ole löydetty. 

 

                                                                                                                                                                                          

kokonaismääräksi 289 (Äikäs 2005: liite-CD). Ilman kattavia koekuopituksia keittokuoppien määrä vaihtelee 

tulkitsijasta riippuen. 
60 Krapu 2002: 140. 

Taulukko 4. Oulujokisuun keittokuoppakohteet. 

Kohdenimi Keittokuoppia Etäisyys Tahkokankaasta Etäisyys vedestä Sijainti Oulujoessa 

Hirsikangas 1 4,4 km 1020 m Oikea 

Oulusuu Kiviharju 3 4,3 km 970 m Oikea 

Vesankangas 8 4,2 km 220 m Oikea 

Kiviharju 2 8 5,1 km 830 m Oikea 

Matokangas NE 6 5,9 km 180 m Oikea 

Matokangas E 28 5,7 km 580 m Oikea 

Mikonkangas X 18 6,1 km 340 m Oikea 

Mikonkangas SE 26 6,3 km 120 m Oikea 

Mikonkangas E 19 6,7 km 150 m Oikea 

Sanginkangas E 29 6,6 km 140 m Oikea 

Marttilankangas 20 6,4 km 120 m Keskinen 

Särkikangas 8 6,8 km 40 m Keskinen 

Särkilampi NW 46 7,8 km 150 m Vasen 

Särkilampi NE 8 8,5 km 250 m Vasen 

Ruunakangas SE 2 6,9 km 270 m Vasen 

Ruunakangas X 6 6,5 km 280 m Vasen 

Ruunapalo SE 16 5,9 km 140 m Vasen 

Sääskensuo SE 2 4,8 km 50 m Vasen 

Majakangas 20 4,7 km 100 m Vasen 

Mökinmaa 1 4,2 km 50 m Vasen 

Savikorpi 4 4,1 km 330 m Vasen 

Metsokangas 1 4,1 km 620 m Vasen 
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Verratessa keittokuoppien sijoittumista vuoden 430±130 eKr. merenpinnan tasalla, eli 20 m 

mpy, huomataan kohteiden jakautuvan kolmeen alaryhmään. Ryhmät on nimetty jokisuulta 

merelle katsovan näkökulmasta oikeaksi, keskiseksi ja vasemmaksi. Oikeaan ryhmään kuuluu 

10 kohdetta joissa on yhteensä 146 kuoppaa. Keskinen ryhmä sisältää kaksi joessa oleville 

saarille sijoittuvaa kohdetta, joissa on 28 kuoppaa. Vasempaan ryhmään kuuluu myös 10 

kohdetta ja 106 kuoppaa. 

Tarkastelemalla 20 m mpy korkeudella olevan rantavaiheen etäisyyksiä 

keittokuoppakohteilla, havaitaan oikean ryhmän keittokuoppien olevan keskimäärin enemmän 

sisämaassa kuin vasemman ryhmän kohteet. Oikean ryhmän kohteiden etäisyys lähimmästä 

vesistöstä, eli merestä tai joesta, on keskimäärin noin 450 m. Vasemman ryhmän etäisyys on 

noin 220 m. Keskisen ryhmän etäisyyden keskiarvo on 80 m, mikä ei yllätä, koska kohteet 

sijaitsevat saarissa. Oikean ryhmän suurimmat etäisyydet rannasta ovat kohteilla Hirsikangas 

ja Oulusuu Kiviharju, joissa on yhteensä neljä keittokuoppaa. Kohteet sijaitsevat ryhmän 

äärilaidalla, syrjässä muista kuoppakohteista. Jos nämä kaksi kohdetta poistetaan 

keskiarvolaskelmista, on tuloksena 320 m, joka on jo huomattavan paljon lähempänä 

vasemman ryhmän keskiarvoa. Toisaalta vasemmassa ryhmässä on myös Metsokankaan 

kohteen aiheuttama poikkeuma. Jos ryhmän etäisyyttä vesistöistä tarkastellaan ilman 

Metsokangasta, on keskimääräinen etäisyys 165 m. 

Oikealla oleva ryhmä sijoittuu keskimäärin kauemmas vedestä. Tämän voi tulkita 

merkitsevän ajallista eroa, mutta sen ei tarvitse olla ainoa selitys. Joen oikealla puolella olevat 

keittokuopat olivat alttiimpia länsi- ja lounaistuulelle, toisin kuin vasemman puolen 

keittokuopat, joita suojasi nykyisen Kempeleen itäpuolelle sijoittunut niemi. Joen oikealla 

puolella olevat keittokuopat on tuulen vuoksi mahdollisesti jouduttu rakentamaan kauemmas 

merestä. Ajatusta tukee myös kuoppien sijoittuminen harjanteiden mantereenpuoleisille 

rinteille. Vasemman ryhmän Metsokankaan poikkeava sijainti voi johtua kohteen funktiosta. 

Jäännöksen kuopan halkaisija on noin 5 metriä, joka poikkeaa suuresti muiden alueen 

keittokuoppien halkaisijoista, jotka ovat keskiarvoltaan noin 2 metriä.
61

 On mahdollista, että 

keittokuopan poikkeava koko kertoo myös sen poikkeavasta funktiosta, joten kohteen 

sitominen rantavaiheeseen saattaa olla turhaa. Toisaalta jos oikean ryhmän kohteiden 

Hirsikangas ja Oulusuu Kiviharju katsotaan olevan edes jokseenkin vesistösidonnaisia, ei 

                                                            

61 Okkonen & Äikäs 2006: 21–24. On tosin huomautettava Metsokankaan olevan ainoa tarkemmin tutkittu 

keittokuoppa tutkimusalueella. Keittokuoppia peittävä turve ja maa-aines saattavat vääristää kuoppien 

ulottuvuuksia oleellisesti. 
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kohteiden sijainteihin löydy muuta selitystä kuin varhaisempi rakentamisajankohta. Tämä 

kertoo siitä, etteivät kaikki alueen keittokuopat ole täysin samanaikaisia. Silti ne voidaan 

katsoa osaksi samaa jatkuvuutta. 

Oulujokisuun ryhmän keittokuopista vain vasempaan ryhmään kuuluva Metsokangas on 

ajoitettu radiohiilimenetelmällä. Metsokankaan keittokuopan vallin alta otettu näyte ajoittui 

calBC 790–390.
62

 Ajoitetuista keittokuopista Oulua lähimpinä ovat Iin Hangaskangas ja 

Limingan Jauholaarinkangas, joista ensimmäinen on ajoitettu calBC 760–390 ja toinen calBC 

560–360. Iin ja Maalahden väliselle rannikkoalueelle sijoittuvat radiohiiliajoitetut 

keittokuopat ajoittuvat joko myöhäispronssikaudelle tai esiroomalaiselle rautakaudelle. 

Pohjoisempana ajoitukset ovat hieman nuorempia, joskin kaikki paitsi Simon 

Kortejärvenkangas (calAD 260–600) ajoittuvat todennäköisesti esiroomalaiselle 

rautakaudelle. Jos Oulujokisuussa keittokuoppien ajallinen yhteys hyväksytään, on niiden 

ajoitus sekä rannansiirtymän että radiohiiliajoituksen mukaan myöhäisen pronssikauden ja 

esiroomalaisen rautakauden vaihteessa. 

 

5.3.3. Asuinpaikat 

Tahkokankaasta noin 15 km säteellä löytyy 12 asuinpaikkakohdetta. Oulujokisuun ryhmä 

muodostuu viidestä Tahkokankaasta alle 8 km etäisyydelle, joen suun äärelle sijoittuvasta 

asuinpaikasta. Pohjoinen ryhmä koostuu kolmesta asuinpaikkakohteesta, itäinen ryhmä 

kolmesta ja eteläinen yhdestä. 

Oulujokisuun ryhmän asuinpaikat ovat Navettakangas, Sanginkangas E, Mikonkangas N, 

Särkilampi ja Pyöriäsuo (taulukko 5 & liite 11). Navettakangas sijaitsee noin 4 km päässä 

Tahkokankaasta, kaakossa Oulujoen eteläpuolella. Kohde on määritetty asuinpaikaksi 

koekuopituksessa löytyneiden kiviesineiden, kvartsi-iskosten ja palaneiden kivien perusteella 

ja sijaitsee noin 24 metrin korkeudella. 63  Tahkokankaasta noin 6,6 km itään sijoittuu 

Sanginkangas E. Kohde muodostuu 29 keittokuoppajäännöksestä sekä yhdestä asuinpaikaksi 

määritellystä alakohteesta. Asuinpaikka on korkeudella 27,5 m mpy ja on tunnistettu 

                                                            

62 Äikäs & Ikäheimo 2005: 8. 
63 Ikäheimo 2001: 44. 
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kvartsikaapimen, kvartsi-iskosten ja yksittäisen palaneen kiven perusteella. Asuinpaikan on 

tulkittu tuhoutuneen lähes kokonaan soranotossa.64 

Sanginkangas E:stä 750 m pohjoiseen, 6,5 km Tahkokankaasta on Mikonkangas N. Kohdetta 

koekuopitettiin vuonna 2001, jolloin se tulkittiin kiviesinelöytöjen, kvartsi-iskosten, 

palaneiden luiden, palaneen hiekan sekä kohonneiden fosforiarvojen vuoksi asuinpaikaksi. 

Kohde sijaitsee korkeudella 29 m mpy ja sen ydinalueen määriteltiin tuhoutuneen metsätien 

raivauksessa.
65

 Kauimmaisin asuinpaikkakohteista on joen eteläpuolella 7,8 km 

Tahkokankaasta sijaitseva Särkilampi. Kohde on vuoden 1985 inventoinnissa määritetty 

korkeudelle 30 m mpy ja se on tunnistettu asuinpaikaksi 60–80 metrin matkalla löytyneiden 

”muutaman” kvartsi-iskoksen perusteella.66 Vuoden 2002 inventoinnissa ei asuinpaikkaa ole 

havaittu.67 

Pyöriäsuo on alueen asuinpaikkakohteista kattavimmin tutkittu. Se on luokiteltu aiemmassa 

muinaisjäännösrekisterissä muinaisjäännösryhmäksi, joka sisältää kuoppien lisäksi 

asuinpaikan. Kohde on kuitenkin tulkittu myös käsittelypaikaksi, koska kaivauksissa vuosina 

2004 ja 2011 ei löytynyt asutukseen viittaavia rakenteita tai ilmiöitä. Löytöinä kohteelta on 

yhteensä 2,5 kg, eli noin 1600 kpl, kvartsi-, kvartsiitti- tai kivilaji-iskoksia. Kiviesineitä on 

kohteelta yhteensä 40, enimmäkseen kvartsikaapimia, ja keramiikkaa 5 pientä palaa. 

Löytörikkain alue vaikuttaa sijoittuneen modernin jätekuopan kohdalle, joten todellinen 

aineiston määrä ennen kajoamista on todennäköisesti ollut paljon suurempi. Löydöt on kerätty 

225 m² alueelta. Myöskään vuonna 2004 otetuissa fosforinäytteissä ei näkynyt viitteitä 

pitkäaikaisesta ihmisen toiminnasta.
68

 

Pohjoisen ryhmän asuinpaikat sijoittuvat sisävesien äärelle. Kohteet Golfkenttä väylä 10 ja 11 

sijaitsevat Sanginjoen varrella noin 2,5 km niitä lähimmästä Oulujokisuun ryhmän kohteesta 

koilliseen. Golfkenttä väylän kohteet sijaitsevat 35 metrin korkeudella, joten voivat hyvinkin 

olla keskimäärin 26,5 metrissä sijaitsevia Oulujokisuun ryhmän kohteita aikaisempia. Samoin 

varhaisempi saattaa olla 3,1 km lähimmästä Oulujokisuun ryhmän keittokuopasta koilliseen, 

Valkiaisjärven rannalla sijaitseva Valkiaisjärvi W, joka sijaitsee korkeudella 29 ja jonka 

sijainti on sidottuna järven eikä meren rantaan. Vaikka Valkiaisjärvi W olisi ajallisesti 

                                                            

64 Krapu 2002: 89. 
65 Maijanen & Suvanto 2002: 4-8. 
66 Taskinen 1985: 67. 
67 Krapu 2002: 97–106. 
68 Herva 2004: passim; Seppä 2011: passim. 
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samanaikainen Oulujokisuun ryhmän kanssa, on sijainnillinen ero tarpeeksi huomattava, jotta 

ne voidaan kategorisoida eri ryhmiin. 

Itäisen ryhmän kaksi Oulujoen pohjoispuolella sijaitsevaa asuinpaikkaa kuuluvat luultavasti 

selvästi varhaisempaan rantavaiheeseen. Kohteet Pilpasuo SW ja Pilpasuo W sijaitsevat yli 

3,5 km päässä lähimmästä keittokuopasta. Meren ollessa korkeudella 32 m mpy, Pilpakangas 

muodosti saaren, jonka mantereenpuoleiselle rannalle kohteet sijoittuvat. Rantavaihe ajoittuu 

vuosille 1625±175 eKr., eli myöhäiselle neoliittiselle kaudelle, ja todennäköisesti kohteet sen 

mukaisesti. Ryhmään kuuluu myös joen eteläpuoleinen Kivelänkangas, joka sijaitsee joen 

varrella korkeudella 34 m mpy. Kohde sijaitsee selvästi erillään Oulujokisuun ryhmästä ja on 

korkeutensa mukaan mahdollisesti ajallisesti varhaisempi. Ainoa eteläisen ryhmän 

asuinpaikkakohde on Mourunginkangas koillinen, joka sijaitsee yli 6 km päässä lähimmästä 

Oulujokisuun ryhmän keittokuopasta. 

Taulukko 5. Oulujokisuun esihistorialliset asuinpaikkakohteet. 

Kohdenimi  Etäisyys Tahkokankaasta Korkeus 

Navettakangas  4,1 km 24 

Pyöriäsuo  3,4 km 25 

Särkilampi  7,8 km 30 

Sanginkangas E  6,6 km 22 

Mikonkangas N  6,4 km 29 

 

5.3.4. Röykkiöt ja latomukset 

Tahkokankaasta alle 5 km etäisyydellä sijaitsee kuusi kategoriaan kuuluvaa kohdetta: 

Välikangas, Pitkäsuo, Linnakangas, Vuoppolankangas, Vehkakangas, Vasikkaniitty SW ja 

Kiviharju 1 (taulukko 6 & liite 12). 

Kaakkurin Välikangas sijaitsee 1,4 km Tahkokankaasta etelälounaiseen. Kohde on ajoitettu 

rannansiirtymän ja esinetypologian mukaan vuosille 150–600/650 jKr.,
 69

 eli keskiselle 

rautakaudelle. Vedenkorkeuden maksimi huomioiden, kohde sijoittuu parhaiten 

rannanmuotoihin keskiveden korkeudella 13 m mpy, eli 350±90 jKr. Tässä rantavaiheessa 

ainakin neljää röykkiötä kantava harjanne muodosti 175 m pituisen ja 200 m leveän 

ulkonevan niemekkeen. 

                                                            

69 Mäkivuoti 1996: 123. 
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Pitkäsuon kohde sijaitsi noin 3,6 km Tahkokankaasta etelään, korkeudella 20 m mpy. Kohde 

löydettiin vuoden 1986 inventoinnissa,
70

 mutta on sittemmin joko tuhoutunut tai sitä ei ole 

pystytty paikantamaan. Kohteen alkuperäisessä inventoinnissa määritetyt koordinaatit ovat 

tarkkuudeltaan kyseenalaisia,
71

 joten rantavaiheen vertailun ollessa erityisen riippuvainen 

korkeusarvoista, joudutaan kohde jättämään tutkimuksen ulkopuolelle. 

Linnakankaan röykkiö sijaitsee 4 km Tahkokankaasta etelään, noin 28 m mpy. Röykkiö on 

kasattu moreeniharjanteelle. Kohteen kaivauksissa sen havaittiin olevan pyöreä, noin 6 m 

halkaisijaltaan ja sisältävän ison silmäkiven. Esinelöytöjä olivat mahdollisesti hopeoitu 

kuparisormus, palanutta luuta, tuluspii sekä enimmäkseen maatunut grönlanninhylkeen kallo. 

Kohde on ajoitettu erityisesti aiemman rannansiirtymäkaavan ja rautaa sisältävän 

kuparisormuksen myötä joko esiroomalaiselle tai roomalaiselle rautakaudelle.
72

 Kohteen 

optimaalisen rantavaiheen voisi määritellä korkeudelle 25–27 m mpy, jolloin röykkiöltä 

rannalle oli alle 120 m. Viereinen Metsokankaantien ja Ouluntullintien liikenneympyrän 

rakentaminen on kuitenkin häirinnyt maaston pinnanmuotoja, luoden lisää epätarkkuutta 

rantavaiheen tulkintaan. Kuitenkin karkeastikin arvioituna, rantasidonnaisuuden kannalta 

optimaalinen rantavaihe ajoittuu noin 800–1300 eKr, ottaen huomioon keskiveden vaihtelu.  

Linnakankaasta kilometrin kaakkoon sijaitsee Vuoppolankankaan noin 4 x 4 m kokoinen ja 

noin 30 cm korkuinen röykkiö.
73

 Kohde on ainoastaan inventoitu, joten ainoa ajoitus saadaan 

rantavaiheen mukaan. Röykkiö sijoittuu korkeudelle 31 m mpy, ja ranta oli noin 100 metrin 

päässä korkeudella 27 m mpy, eli rannansiirtymän mukainen ajoitus on 1150±150 eKr. 

Röykkiö voikin olla liki samanaikainen Linnakankaan röykkiön kanssa. 

Vehkakangas sijaitsee Tahkokankaasta 4,7 km itä-kaakkoon noin 23 metrin korkeudella. 

Tarkastuskäynnillä 15.5.2013 kohdetta ei löytynyt, joten se on hyvinkin voinut tuhoutua 

2000-luvulla alueen rakentamisen myötä. Kohde koostui yhdestä moreenikankaalle 

rakennetusta tutkimattomasta soikeasta keskuskuopallisesta röykkiöstä. Röykkiö oli 

mitoiltaan 3,7 x 2,4 m.
74

 Kangas kohosi merestä muinaisen Oulujoen keskelle sijainneeksi 

saareksi vuonna 700±100 eKr. ja saari liittyi mantereeseen vuonna 200±100 eKr. Röykkiö on 

keskiveden vaihtelun mukaan laskettuna voitu rakentaa aikaisintaan rannan korkeudella 21,5 

                                                            

70 Taskinen 1986: 9. 
71 Ikäheimo 2001: 16. 
72 Mäkivuoti 1983: passim; Mäkivuoti 1985: passim. 
73 Mäkivuoti & Sarkkinen 1999: 3. 
74 Krapu 2002: 59. 
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m mpy. Rannansiirtymä viittaisi Vehkakankaan mahdolliseen samanaikaisuuteen 

Tahkokankaan kanssa, olettaen molempien olleen käytössä saarivaiheiden aikana. Toisaalta 

vasta rannan ollessa korkeudella 15 m mpy, etäisyys röykkiöstä etelärannalle oli yli 100 

metriä, koska kankaan eteläpuoli on poikkeuksellisen jyrkkä. Näin ajoitus rannansiirtymän 

avulla viittaa suhteellisen laajaan ajanjaksoon, eli noin 600±120 eKr. – 120±100 jKr. 

Toisaalta koska kohde jäi tutkimattomaksi, ei sitä voida todentaa hautarakenteeksi. 

Vasikkaniitty SW on moreeniharjanteen päällä, 25 m mpy sijaitseva hieman epämääräisempi 

kivilatomus. Kohde kaivettiin vuonna 2003, jolloin löytöinä oli vain yksi haulikon hylsy. 

Kohteelta havaittiin kolme rakenteellista ilmiötä: pohjoisempi ja eteläisempi kivikehä, sekä 

luoteinen kivipanos. Kivipanosta lukuun ottamatta, latomus oli mitoiltaan 3,8 x 2 m. Hylsy 

löytyi heti kolmikerroksisen kivipanoksen alta. Kohde on tulkittu siten, että luoteinen 

kivipanos oli alun perin täytteenä pohjoisemmassa kivikehässä, johon kajottiin hylsyn 

ajoituksen mukaisesti vuosien 1914–1950 välillä. Latomuksen päällä olleen sammal- ja 

jäkäläpeitteen katsottiin merkitsevän jokseenkin vanhaa kohdetta.
75

 Kohteen rantavaihe 

sijoittunee korkeudelle 23 m mpy, eli vuodelle 750±150 eKr., jolloin lähin ranta oli etelässä 

50 metrin päässä latomuksesta. Vuoden 100±100 eKr. vaiheilla eteläpuolella ollut salmi 

kuroutui kiinni, jolloin latomukselta oli pohjoisessa sijaitsevalle lähimmälle rannalle matkaa 

jo yli 200 metriä. Tämän perusteella voi Vasikkaniitty SW:n ajoittaa välille 750±150–

100±100 eKr., eli myöhäispronssikaudelle tai esiroomalaiselle rautakaudelle. Toisaalta Iinatin 

moottoriurheilukeskuksen aiheuttamat häiriöt korkeusmallissa Vasikkaniitty SW:n 

pohjoispuolella heikentävät tulkinnan varmuutta. 

 

                                                            

75 Leppiaho & Pääkkönen 2003: passim. 

Taulukko 6. Oulujokisuun esihistorialliset kivirakenteet. 

Kohdenimi Rakenteita 

Etäisyys 

Tahkokankaasta Suunta Tahkokankaasta 

Korkeus 

(m mpy) 

Vehkakangas 1 4,7 km 115 20 

Pitkäsuo 1 3,6 km 185 20 

Linnakangas 1 4,0 km 180 27 

Vuoppolankangas 1 5,0 km 170 30 

Välikangas 4 1,4 km 195 15 

Vasikkaniitty SW 1 3,3 km 150 25 
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Tahkokankaasta 1,7 km kaakkoon sijaitseva Kiviharju 1 on tulkittu ratatyöläisten kasaamaksi 

moderniksi kivilatomukseksi.
76

 Tämän tulkinnan vuoksi vertailua Tahkokankaan kanssa on 

turha suorittaa. Lisäksi 15.5.2013 havaittuja mahdollisia esihistoriallisia kivirakenteita 

Aittakankaan ja Konttisenkankaan harjuilla ei tämän tutkielman puitteissa voida käsitellä, 

koska kohteiden todentaminen vaatii tarkempia tutkimuksia. 

 

5.3.5. Muut kohteet 

Oulujokisuun ympäristöön sijoittuu myös neljä epämääräistä kuoppajäännöskohdetta 

(taulukko 7). Näistä Merisuo E, Pyöriäsuo ja Vasikkaniitty SW sijaitsevat noin kilometrin 

etäisyydellä toisistaan ja sisältävät yhteensä kahdeksan kuoppaa. Toista Pyöriäsuon kuoppaa 

lukuun ottamatta, kaikki kuoppajäännökset ovat koekuopitettu, eikä yhdestäkään löytynyt 

palaneita kiviä. Tämän perusteella kuoppajäännöksiä ei ole luokiteltu keittokuopiksi.
77

 Neljäs 

kuoppajäännöskohde on eteläisimmistä keittokuoppakohteista 1,6 km etelään. Sanginniitty 

länsi -niminen kohde koostuu neljästä tarkemmin määrittelemättömästä kuopasta. Vaikka 

kohde sijaitseekin Oulujokisuun ryhmän läheisyydessä, viittaa sen sijainti Juurusojan vierellä 

keittokuoppia vanhempaan ajoitukseen. Meren ollessa korkeudella 25–26 m mpy, eli 

1000±200 eKr., on kohde sijainnut kohdassa, jossa Juurusoja laskee mereen. Jos kohteita 

tarkastellaan niiden optimaalisimman käyttöönottoajan osalta, ja jos Sanginniitty länsi -

kohteen kuopat ovat keittokuoppia, voidaan ne tulkita ryhmän varhaisimpiin kuuluviksi. 

Taulukko 7. Oulujokisuun muut kuoppajäännöskohteet. 

Kohdenimi Määrä Etäisyys Tahkokankaasta Korkeus 

Merisuo E 1 3,3 km 19 

Vasikkaniitty SW 5 3,3 km 25 

Pyöriäsuo 2 3,4 km 25 

Sanginniitty länsi 4 5,1 km 37 

 

Tunnistamattomien kuoppajäännösten funktiot sekä ajoitukset ovat hyvin epävarmoja. 

Kohteet tulee huomioida vaikkakaan niitä ei tutkielmassa suuremmin käsitellä. Samanlaisten 

epävarmojen kuoppajäännösten vähäinen määrä alueella herättää kysymyksen, onko 

Oulujokisuun kuoppajäänteitä tulkittu liian suoraan keittokuopiksi. Epävarmoja kuoppia 

                                                            

76 Krapu 2002: 151. 
77 Ikäheimo 2001: 19, 35; Seppä 2011: 11. 
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luulisi esiintyvän enemmänkin. Osasyynä voi olla muinaisjäännösrekisterin joustamattomuus. 

Jos inventoija löytää kohteen, jonka neljästä kuopasta kaksi on selkeitä keittokuoppia, on 

myös kaksi muuta kuoppaa luokiteltava keittokuopiksi, ellei inventoija halua kohteen olevan 

rekisterissä tyyppinä ”muinaisjäännösryhmä”. Esimerkissä alatyyppi ”keittokuoppa” tarjoaa 

rekisteriä hyödyntävälle enemmän tietoa, kuin tyyppi ”muinaisjäännösryhmä”.  

Alueen erikoisin kohde on Sarvikankaan kalliomaalaus. Irtolohkareeseen maalattu 

liekkimotiivi olisi hyvin erikoinen ollakseen esihistoriallinen. Tästä syystä Oulun yliopiston 

arkeologien yleisen konsensuksen mukaan kohde kuuluu historialliselle ajalle, joten se 

voidaan rajata aineiston ulkopuolelle. 

 

5.3.6. Kokonaiskuva 

Oulujokisuun esihistorialliset muinaisjäännökset näyttävät muodostavan kokonaisuuden, jossa 

huomattavin piirre on jatkuvuus. Suurin osa kohteista ajoittuu myöhäiselle pronssikaudelle tai 

esiroomalaiselle rautakaudelle. Keittokuoppien ajallisuudessa vaikuttaa olevan pieniä 

eroavaisuuksia. Joen oikealle puolelle sijoittuvien keittokuoppien suurempi etäisyys rannasta 

vasemman puolen keittokuoppiin verrattuna viestii enemmänkin luonnon oloista kuin 

ajallisesta välistä. Toisaalta sekä Hirsikankaan ja Oulusuu Kivikankaan sekä mahdollisesti 

Sanginniitty lännen kuoppajäännösten sijainnit vihjaavat keittokuoppien olleen osa useita 

vuosisatoja elänyttä perinnettä. 

Kaikki viisi asuinpaikkakohdetta, joilla voi olla spatiaalinen yhteys Tahkokankaaseen, ovat 

todellisilta funktioiltaan kyseenalaisia. Erityisesti kohteita, kuten Särkilampi, joista on 

löytynyt vain kvartsi-iskoksia, ei voida nimittää asuinpaikaksi muuten kuin kategorisessa 

merkityksessä. Jopa Navettakankaalta, josta on löydetty useita kiviesineitä ja paljon kvartsi-

iskoksia, ei palaneiden kivien lisäksi ole löytynyt jälkiä kiinteistä rakenteista. Palaneet kivet 

voivat hyvinkin merkitä vain kertakäyttöistä muinaista nuotiopaikkaa. Kyseessä olevat 

asuinpaikat ovat tosin vain osittain tutkittuja, joissain tapauksissa niukasti. Toisaalta varmaa 

on, että kohteet ovat syntyneet ihmisen toiminnan myötä, mutta toiminnan luonteesta tai 

kestosta ei ole vielä tietoa. 

Erityistä tarkastelua ansaitsee Pyöriäsuon kohde, joka poikkeaa käytön intensiivisyydeltä sekä 

sijainnilta. Pyöriäsuolta on asuin- tai käsittelypaikan lisäksi löydetty vähintään kaksi 

mahdollista esihistoriallista kuoppajäännöstä. Vaikka kaivauksilta ei kiinteitä rakenteita 
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löytynyt, ei se poissulje asuinpaikan mahdollisuutta. Modernia analogiaa hyödyntäen, kvartsin 

iskentä on kuin lasipullon rikkominen. Tuloksena on paljon teräviä siruja, joita luultavasti 

haluttiin yhtä paljon kodin ympärille 3000 vuotta sitten kuin nykyään. Voisi olettaa 

jonkinlaisen asuinpaikan sijainneen lähettyvillä, etenkin jos kohteen kuoppajäännökset ovat 

todella esihistoriallisia. Kohteen sijainti viittaa erityiseen yhteyteen Tahkokankaaseen. Sen 

lisäksi että kohde on Tahkokangasta läheisin asuinpaikkakohde, on se myös ainoa, josta on 

ollut näköyhteys saarelle. Luultavasti vuoteen 200±150 eKr. mennessä näköyhteys katkesi 

kohteiden väliin kohonneiden saarien kasvillisuuden takia. 

Hautausten osalta on hyvinkin mahdollista, että lähekkäin sijoittuvat Linnakangas, Tahkokan-

gas ja Välikangas edustavat jatkumoa. Todennäköisesti osa alueen näkyvistä hautauksista on 

tuhoutunut, joskin on mahdotonta selvittää kuinka suuresta määrästä on kyse. Varmin linkki 

ajallisessa ketjussa on Välikangas, sieltä löytyneen esineistön sekä rantavaiheen viitatessa 

ajanlaskun taitteen jälkeiseen rautakauteen. Tahkokangastakin voidaan pitää ajoitukseltaan 

suhteellisen varmana, rannansiirtymän osoittaessa lähinnä esiroomalaiseen rautakauteen. Lin-

nakangas sen sijaan on ajoittamisen osalta ongelmallinen. Toisaalta rannansiirtymä viittaa 

myöhäispronssikauteen, mutta röykkiöstä löytyneet esineet ovat ristiriidassa. Grönlanninhyl-

keen kallo osittain viittaa varhaisempaan ajoitukseen. Hylkeen on katsottu kuolleen Itämereltä 

noin 1000 eKr.,
78

 mutta kuparisormus on tulkittu rautakaudelle, osittain muodon ja osittain 

esineestä analysoidun raudan perusteella. Olisi syytä pohtia, voisiko palamaton hylkeen kallo 

säilyä myöhäispronssikaudelta nykypäivään asti edes Linnakankaan löydön kuntoisena. Kui-

tenkin, koska rantavaiheen sekä grönlanninhylkeen häviämisen ajoitus molemmat viittaavat 

myöhäispronssikauteen, voidaan kohde tulkita kuuluneen kyseiselle ajanjaksolle, kunnes tar-

kempi ajoittaminen on mahdollista. 

Linnakankaan röykkiö eroaa huomattavan paljon Tahkokankaan rakenteista. Röykkiöstä ei 

ainoastaan löytynyt esineitä ja palanutta luuta, vaan lisäksi röykkiön rakenne on täysin poik-

keava. Linnakankaan kohde on silmäkivellinen kehäröykkiö, joka muistuttaa enimmäkseen 

Etelä-Pohjanmaan pronssikautisia tai esiroomalaisen rautakauden röykkiöitä.
79

 Yhtälailla 

Tahkokankaasta poikkeaa Välikankaan kalmisto, joka koostuu neljästä umpinaisesta löydölli-

                                                            

78 Ukkonen 2001: 30; Itse asiassa Linnakankaan grönlanninhylkeen kallo on osittain vaikuttanut lajin katoamisen 

ajoittamiseen: ”The youngest harp seal date from the Finnish west coast derives from a stray find from 

Pietarsaari and is 2,800 BP. The relatively late presence of the harp seal in the northern Baltic is also indicated 

by the skull found in a burial cairn of the “Lapp cairn” type in Kempele […], archaeologically dated to the pre-

Roman or Roman Iron Age.” - Ukkonen 2001:28 (painotus kirjoittajan). 
79 Mäkivuoti 1983: 33. 
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sestä röykkiöstä. Näiden kolmen hautakohteen rakenteiden erot vaikuttavat kertovan myös 

ajallisesta erosta, koska on loogisinta ajatella kolmen eri hautarituaalin kertovan kolmesta eri 

ajasta, eikä esimerkiksi kolmesta kilpailevasta yhteisöstä. Sekä Välikankaalta että Linnakan-

kaalta löytyi palanutta luuta. Röykkiöiden absoluuttinen ajoittaminen luonnontieteellisillä 

menetelmillä olisi siis mahdollista, olettaen että löydöt ovat säilyneet ilman kontaminaatioita. 

Muita mahdollisia hautauksia alueella ovat Vasikkaniitty SW, Vehkakangas sekä Vuoppolan-

kangas. Vasikkaniitty SW sekä Vehkakangas ovat molemmat keskeltä avoimia latomuksia. 

Latomukset ovat muuten lähes samankokoisia, paitsi Vasikkaniitty SW koostuu kahdesta eri 

kivikehästä. Vehkakankaan latomuksen rakenteesta ei ole tarkempaa tietoa, koska kohde on 

inventointia lukuun ottamatta tutkimaton ja luultavasti jo tuhoutunut. Kohteiden terminus post 

quem on myös lähes sama, molempien osoittaen pronssi- ja rautakauden taitteeseen. Samaa 

pätee myös Tahkokankaaseen. Edellä mainittujen kohteiden latomukset muistuttavatkin kool-

taan ja muodoltaan erityisesti Tahkokankaan rakenteita L6 ja L7a. Näistä syistä voi Vasik-

kaniitty SW:n ja Vehkakankaan tulkita jokseenkin samanaikaisiksi Tahkokankaan kanssa. Sen 

sijaan Vuoppolankankaan rantavaihe kuuluu pronssikaudelle, joten sen voidaan katsoa olevan 

jonkinlaisessa ajallisessa yhteydessä Linnakankaan röykkiöön. 

Tahkokangasta ympäröi muinaisjäännösten kompleksi, joka koostuu ilmeisistä hautauksista, 

asumukseen viittaavista asuinpaikkakohteista sekä useammasta sadasta keittokuopasta. Seu-

raavaksi kokonaiskuvaa laajennetaan selvittämällä ja tulkitsemalla kompleksin sisäisiä suhtei-

ta ja prosesseja, minkä kautta päästään käsiksi metallikausien jokisuun sosiaaliseen dyna-

miikkaan.  
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6. TUTKIMUSALUEELLA ARKEOLOGISESTI HAVAITTAVAT ILMIÖT 

6.1. Oulujokisuun ajallinen jatkuvuus 

Tutkimusalueen hyödyntäminen on alkanut myöhäisellä pronssikaudella. Näin osoittavat 

erityisesti rannansiirtymäkronologian avulla tehdyt kohdeajoitukset. Vaikka 

muinaisjäännösten rantasidonnaisuus on analogian kautta tuotettu käsite, olisi hyvin 

epätodennäköistä, ettei yhtäkään kohteista olisi rakennettu rannan läheisyyteen. 

Myöhäispronssikauteen viittaavat erityisesti Linnakankaan ja Vuoppolankankaan röykkiöiden 

sijainnit, sekä myös Linnakankaasta löytynyt sukupuuttoon kuolleen hylkeen kallo. 

Molemmat röykkiöt ovat yksittäisiä, mutta Linnakankaan kaivausten perusteella niissä olisi 

tilaa useammalle vainajalle.
80

 Kohteet ovat sijainniltaan samankaltaisia ja niiden välinen 

etäisyys on vain kilometri. Kohteet sijaitsevat kuivalla maalla, mutta niitä ympäröivä maasto 

on soista. Jos röykkiöiden läheisyydessä on muita muinaisjäännöksiä, kuten asuinpaikkoja tai 

keittokuoppia, on niiden löytäminen perinteisin inventointimenetelmin lähes mahdotonta. 

Kuitenkin röykkiöiden voidaan olettaa ilmaisevan alueen varhaista asutusta. 

Myös keittokuoppien sijainneissa on näkyvissä merkkejä ajallisesta erosta ja jatkuvuudesta. 

Keittokuoppakohteista eteläisemmät ovat keskimäärin lähempänä rantaa kuin pohjoisessa 

olevat. Ilmiö selittynee enimmäkseen luonnonoloilla, mutta todennäköisesti se viittaa tiettyjen 

kohteiden osalta myös ajalliseen eroon. Keittokuopista 127 eli melkein puolet keskittyy 

Matokangas-Sanginsuu alueelle. Tämä osoittaa keittokuoppien käytön olleen tehostetuinta 

juuri tällä alueella. Myös joen eteläpuolelta löytyy isoja keskittymiä, vaikkakaan kyseiset 

kohteet eivät sijaitse yhtä lähellä toisiaan. Isojen yli 10 keittokuoppaa sisältävien kohteiden 

läheisyydestä löytyy vähintään yksi asuinpaikkakohde, poikkeuksina Ruunapalo SE ja 

Marttilankangas, joiden läheisyydestä asuinpaikka puuttuu täysin. Lounaassa oleva 

Majakangas on yhteydessä Navettakankaan asuinpaikkaan, joskin niiden välimatka on hieman 

yli 700 metriä. Asuinpaikkakategoria ei välttämättä ilmaise suoranaista asutusta, mutta antaa 

kuitenkin viitteitä normaalia intensiivisemmästä ihmisen toiminnasta. Olisi loogista jos 

varsinaiset asuinpaikat sijaitsisivat myös toiminnan keskittymien läheisyydessä, joten 

keittokuoppakeskittymät voidaan katsoa merkitsevän välillisesti myös asutusta. Keittokuoppia 

on ilmeisesti hyödynnetty myöhäispronssikaudelta esiroomalaiselle rautakaudelle, siten että 

intensiivisin vaihe oli jälkimmäisellä aikakaudella. Tähän viittaavat kohteiden rantavaiheen 
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ajoitukset, sekä Metsokankaan keittokuopan radiohiiliajoitus. Kuuselan mukaan Suomen 

luoteisrannikon keittokuoppien intensiivisin käyttövaihe oli 600–400 eKr., vaikkakin 

paikoitellen keittokuoppien käyttö on jatkunut noin vuoteen 200 eKr. asti.
81

 

Seuraavaa kronologista vaihetta, eli keskistä rautakautta, ilmentää Välikankaan kalmisto. 

Kohde on ajoitettu rannansiirtymän ja esineistön perusteella keskiselle rautakaudelle. 

Kalmistossa oli neljä selkeää röykkiötä. Rakenteet olivat puoli metriä korkeita ja suurimman 

halkaisija on 8 metriä ja pienimmän 4 metriä. Röykkiöt olivat umpinaisia sekä löydöllisiä ja 

osasta löytyi palanutta luuta.
82

 Välikankaan lisäksi ei tutkimusalueella ole muita varmasti 

keskisen tai myöhemmän rautakauden kohteita. Todennäköisesti historiallisen ja modernin 

ajan väestönkasvu ja asutuksen leviäminen on tuhonnut myöhäisen rautakauden ja keskiajan 

alun arkeologisen aineiston. 

Tahkokankaan todennäköisin paikka alueen muinaisjäännösten jatkumossa erottuu 

kokonaiskuvasta selkeästi. Luultavasti myöhäispronssikautisen Linnakankaan röykkiön ja 

keskisen rautakauden Välikankaan kalmiston välissä hautausperinteessä on selkeä aukko 

ajalla. Tänä aikana Tahkokangas oli Oulujokisuun uloin saari 300-luvulle eKr. asti. 

Mantereeseen saari liittyi muutama vuosisataa ennen Välikankaan käyttöönottoa. Välikankaan 

ja Tahkokankaan rakenteiden ja hautaustapojen erot huomioiden kohteiden samanaikaisuus 

olisi hyvin epätodennäköistä. Välikankaan kalmiston käytön aikana Tahkokankaan 

pohjoispuoleinen vesistö alkoi kuroutua rivakasti, joten hankalan saavutettavuuden ja 

ympäröivän maaston tavanomaisuuden vuoksi ei ole syytä olettaa Tahkokankaan edustavan 

varhaista rautakautta myöhempää hautausperinnettä. Tahkokankaan kalmisto ajoittuu siis 

lähes varmasti vuosille 600 eKr. – 200 jKr. Tarkemman ajoituksen pohtimiseksi on 

syvennyttävä tarkemmin kohteen rakenteiden tulkintaan. 

 

6.2. Haudat indikaattoreina 

Tahkokankaalla huomattavin ilmiö on erilaiset rakenteiden muodot. L1 ja L2 muodostuvat 

ladotuista kivikehistä, joiden sisäosa on täytetty kivillä ja ovat siten rakenteellisesti 

samankaltaisia. Nämä kuitenkin poikkeavat toisistaan huomattavasti. L1:n keskusrakenne on 

pienempi kuin L2:n. Lisäksi L2:een kuuluu osaksi pienempi rakenne. L2 muistuttaakin 
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enemmän ryhmähautausta kuin yksittäistä. Kaivauksissa kivitäytteen alta paljastui kolme 

suunnilleen ihmisruumiin kokoista likamaaläikkää, jotka saattavat ilmaista haudassa olleen 

useampia ruumishautauksia. Muut latomukset ovat sisäosaltaan avonaisia ja kokonsa puolesta 

voisivat sisältää vain yhden tai kaksi vainajaa. Poikkeavin avonaisista latomuksista on L9a, 

jonka korkeavallinen rakenne on kohteelle ainutlaatuinen. L9a vaikuttaa kärsineen hyvin 

paljon vaurioita ajan saatossa. Alkuperäinen rakenne on voinut olla paljon korkeareunaisempi. 

Vielä nykyasussaankin latomus, tai oikeammin röykkiö, viestii mahdollisesti joko 

funktionaalisesta poikkeavuudesta tai rakennuttajan halusta tehdä L9a:sta huomiota herättävä. 

Rakenteiden funktioiden tarkastelu johtaa helposti umpikujaan. L9a:n osalta olisi sopivin 

vaihtoehtoinen tulkinta ns. kellarikuoppa
83

. Kellari- tai varastokuoppatulkinta on tosin 

ongelmallinen. Miksi juuri varastorakenne olisi tarkoitettu huomiota herättävimmäksi, vieden 

huomion hautauksilta? Jos L9a tulkitaan kulttirakenteeksi, miksi L9b, joka ei suuremmin eroa 

muista kivikehällisistä rakenteista, olisi rakennettu kulttirakenteen jatkeeksi? Jotta ei jäädä 

liiaksi kiinni funktioiden tarkastelun tuottamiin ongelmiin, on näkökulma unohdettava 

hetkeksi. Mietittäessä syitä rakenteiden erilaisuuteen, on tärkeää pohtia vallan näkökulmaa. 

Rakenteista erottuu viisi eri ryhmää
84

. Ryhmä 1 koostuu kivillä täytetyistä latomuksista, eli 

L1 ja L2. Ryhmä 2 kattaa ylempänä kivirakassa olevat pyöreähköt matalavalliset avoimen 

keskuskuopan rakenteet, eli L7a, L7b ja L8. Ryhmä 3 on kivirakan kaakkoispuolelle 

sijoittuvat pienemmät rakenteet L5 ja L6. Ryhmä 4 koostuu poikkeavan koon ja vallin 

selkeyden vuoksi L9a:sta, sekä suoran rakenteellisen yhteyden vuoksi L9b:stä. Ryhmään 5 

kuuluu L11 ja mahdollisesti L10, jotka ovat selvästi muita latomuksia matalammalla ja ovat 

rakenteeltaan jokseenkin samankaltaisia. 

Ryhmä 1 on selkeästi poikkeavin, nimenomaan kivitäytteen vuoksi. Lisäksi molemmat 

rakenteet ovat yli 10 metrin päässä lähimmästä rakenteesta. L2 on hyvin silmäänpistävä, sen 

ollessa ryhmähautaus, jonka yhteyteen on rakennettu vielä erillinen yksittäishautaus. Latomus 

on kohteen rakenteista laajin, vaikka onkin matalan profiilinsa vuoksi suhteellisen näkymätön. 

Toisaalta L2 on kaikista rakenteista lähimpänä harjun huippua, sekä myös kaukaisimpana 

muista rakenteista. Tutkimusalueen yksittäiset röykkiöt sijaitsevat lähes poikkeuksetta 

ympäröivän maaston korkeimmalla kohdalla. Tästä syystä L2 voidaan tulkita kalmiston 

ensimmäiseksi rakenteeksi. Latomukseen on joko kerralla haudattu useampi vainaja tai 
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rakennetta on laajennettu hautauksia lisättäessä. Yksittäishauta latomuksen eteläpuolella 

edustaisi jatkumossa ideologista muutosta, jota ilmaisee siirtyminen yksittäishautaukseen. L1 

on puolestaan rakennettu täysin erilleen aiemmista haudoista ja on keskusrakenteensa koosta 

päätellen yksittäishautaus. 

Ryhmän 2 rakenteet ovat verrattain huomaamattomia. L7a, L7b ja L8 sijaitsevat harjun 

rinteellä rivissä samalla korkeudella ja muodostavat melkein katkeamattoman ketjun. Ryhmän 

2 rakenteet sijaitsevat samalla linjalla ryhmän 1 latomusten kanssa. Tämä voi olla 

tarkoituksellinen ele, joka yhdistää pienemmät latomukset kauempana sijaitseviin suurempiin 

latomuksiin. Linjaa jatkaa ryhmä 3, joka on erotettavissa ryhmästä 2 toisaalta sijainnin ja 

toisaalta rakenteiden koon puolesta. Rakenteiden syrjäisyys ja pienikokoisuus korostavat 

niiden marginaalisuutta. Kuitenkin L6 sijaitsee lähempänä harjun lakea kuin ryhmän 4 ja 5 

rakenteet. L5 sijaitsee erityisen syrjässä ja on lisäksi rakenteista pienin. Jos latomus on 

ihmisen hauta, olisi se kokonsa puolesta todennäköisesti lapsen hauta.
85

 Tämä selittäisi 

latomuksen marginaalisen sijainnin hautarakennelmien välisessä valtapelissä. Koska 

rakenteen keskuskuoppa on vain 60 x 25 cm kokoinen, on vainaja ollut todennäköisesti alle 

12 kuukauden ikäinen. Jos lapsi ei eläessään ollut keskeinen osa valtapeliä, ei myöskään 

hautarakenteella ole syytä ottaa peliin osaa. Kuitenkin läsnäolollaan hauta mahdollisesti 

ilmaisee yhteisössä sosiaalisen statuksen olleen osittain perinnöllistä. 

Ryhmän 4 rakenne L9a edustaa selkeää poikkeavuutta rakenteissa. On kyseessä sitten hauta 

tai kulttirakenne, on valta-asema silti sama. L9a on kohotettu selkeäksi keskuskuopalliseksi 

röykkiöksi, joka dominoi olemuksellaan ympäröiviä matalia latomuksia. L9b on rakennettu 

kiinni L9a:n valliin luultavasti hyödyntääkseen jälkimmäisen valtapeliasemaa. Molemmat 

rakenteet ovat vielä tutkimattomia, joten hautausten määrää ei pystytä tulkitsemaan. Selvää on 

ryhmän 4 rakenteiden ilmaisevan poikkeavuutta kohteen rakenteiden valta-asemissa. 

L11 on jokseenkin erikoinen latomus. Se on muodoltaan pyöreähköistä kivikehistä selkein. 

Rakennelma on joko huolellisimmin rakennettu tai on muuten säilynyt parhaiten. Jos aiempi 

on tosi, voisi L11 ilmentää rakennetyypin hioutuneinta muotoa. Kivikehän sisäinen alue on 

pinta-alaltaan erikoisen laaja, mikä voi merkitä useampaa hautausta. Ryhmän 5 toinen 

rakenne, L10, on hieman liian epämääräinen tarkempaa tulkintaa varten. Rakenteet sijaitsevat 
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kuitenkin alimpana kohteen muihin rakenteisiin verrattuna, joten niiden valta-asema ei 

vaikuta kovin merkittävältä. 

Rakenteellisten hautojen katsotaan ilmentävän eliittiä, eli yhteisön väestön keskiarvoon 

verrattuna vaikutusvaltaiseksi sosiaaliseksi ryhmäksi kohonnutta väestön osaa.
86

 

Hautalöytöjen puuttumisen on aiemmin katsottu viittaavan sosiaaliseen tasapainoon, minkä 

vuoksi eliitin ei ole tarvinnut vahvistaa asemaansa esittelemällä aineellista vaurauttaan ja näin 

nostaa omaa statustaan alempiin luokkiin verrattuna.
87

 Kun eliitti ei tunne asemaansa 

alempien valtaluokkien uhkaamaksi, on sosiaalisella kilpailulla oiva mahdollisuus keskittyä 

eliitin sisäiseksi. Monumentaalihaudat ovat keino vainajalle sekä eläessään että kuoltuaan 

kilpailla sekä sosiaalisten vertaistensa että esi-isiensä kanssa. Tästä kärjistynein esimerkki on 

Egyptin pyramidit, joiden avulla rakennuttaja pyrki nostamaan itsensä aiempien 

rakennuttajien joukkoon tai jopa ohittamaan heidät statuksessa. Merkkejä sosiaalisesta ja sen 

myötä territoriaalisesta kilpailusta röykkiöiden rakentajien kesken on myös tulkittu 

Pohjanmaan läänin pronssikautisten röykkiöiden levinnässä.
88

 

Sosiaalista kilpailua voidaan käyttää lähtökohtana myös kohteen sisäisessä tulkinnassa. 

Tahkokankaan rakenteista selkeästi verrattain monumentaalisin on L9a. Röykkiön 

alarinteeseen sortuneet vallit viittaavat jonkinlaiseen tuhoutuneeseen tukirakenteeseen. Ilman 

tukirakenteita röykkiötä tuskin olisi rakennettu yhtä jyrkkäseinäiseksi. On tietysti mahdollista, 

että röykkiö olisi sortunut pian rakentamisen jälkeen, mutta tällöin voisi kysyä, miksi hautoja 

rakentanut ja ylläpitävä yhteisö ei korjannut virhettään? Kyseinen tulkinta myös edellyttäisi 

tutkittavan yhteisön tietotaidon aliarviointia, mikä on kaikessa yksinkertaisuudessaan 

kestämätön tulkinnan suunta. Todennäköisempää on, että röykkiön rakentamisessa on 

hyödynnetty arkeologeille näkymätöntä materiaalia, kuten puuta, josta alueella ei ollut pulaa 

ja jonka hyödyntämisestä tietotaitoa varmasti oli. Tässä tapauksessa puuaines on lahonnut ja 

irtain aines huuhtoutunut vajovesien mukana kivien välisistä raoista maaperään. Alueen 

ollessa metsämaastoa, jossa puun lahoaminen on jatkuvaa, ei prosessi jättäisi poikkeavuuksia 

fosforiarvoihin, eikä sitä näin ollen voida arkeologisesti havaita. 

Loogisin tukirakennetyyppi Tahkokankaan tapauksessa olisi puukatos. Puukatos tukisi 

kivirakenteita sekä samalla korvaisi kivitäytteen funktion, suojaamalla vainajaa sekä eläimiltä 
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että haudanryöstäjiltä ja pitäen vainajan haudassaan.
89

 Lisäksi puurakenteet haudassa toisivat 

arvovaltaa vainajalle, koska materiaalin kuljettaminen saarelle olisi täytynyt tapahtua vesi- tai 

jääteitse, edellyttäen työväen organisointia, joka jo itsessään voi toimia arvovallan ilmaisuna. 

Puukatoksen käyttö kaventaisi kuilua verrattaessa ryhmän 1 latomusten rakenteita muihin: L1 

ja L2 ovat kivitäytteisiä, toisin kuin L5–L11, jotka ovat kaikki keskeltä avoimia. Siirtyminen 

kivillä katetusta hautauksesta puulla katettuun ei vaatisi yhtä suurta ideologista muutosta, kuin 

harppaus ruumishautauksesta ekskarnaation tapaiseen rituaaliin edellyttäisi. On myönnettävä, 

että tulkinta orgaanisen materiaalin käytöstä rakenteissa on jokseenkin heikolla pohjalla, 

koska se perustuu viitteisiin vain yhden vaurioituneen röykkiön rakenteessa, mutta tulkinta on 

silti pohtimisen arvoinen. 

Etnografiassa esiintyvät hautatavat paljastavat tapojen monimuotoisuuden ja niihin liittyvät 

nykylänsimaalaiselle vieraat ideologiat. Rakenteita ei kuitenkaan voida todistettavasti liittää 

tiettyihin hautatapoihin, vaan rituaalien pohtiminen jää hypoteettiselle tasolle. Nykypäivään 

asti säilyneet rakenteet ja löytömateriaali paljastavat vain pienen osan 

hautauskokonaisuuksista. Esimerkiksi yksi universaalisimmista lahjoista vainajalle on ruoka, 

joka ei luultavasti selviä faunarikkaassa ympäristössä, kuten Perämeren alue, tarpeeksi 

pitkään, jotta ehtisi maatumaan ja jättämään poikkeuksellisen paljon fosforia 

maakerrostumiin. Myös kivikehiin liittyvät mahdolliset puurakenteet ovat hajonneet ja aines 

on huuhtoutunut valuvesien mukana. Jäljellä on vain kivien muodostamat rakenteet. 

Kivetkään eivät välttämättä säilytä alkuperäistä sijaintiaan, vaan joutuvat juurien, puiden ja 

jään liikuttamaksi. Luultavasti kohteen rakenteet edustavat osaa alkuperäisistä rakenteista. 

Aikojen saatossa useita rakenteita on voinut vaurioitua tunnistamattomiksi. Kuitenkin 

löydetyistä haudoista saatu todistusaineisto on toivottavasti riittävä kestävän tulkinnan 

luomiseksi. 

Tulkinnan ydin on L1 ja L2:n eroavaisuus muihin rakenteisiin nähden, sekä L9a:n dominoiva 

olemus. Ryhmän 1 voidaan melko selkeästi tulkita edustavan kohteen varhaisinta 

rakentamista. Ajalliseen eroon viittaavat sekä latomusten sijainnit että morfologia. Erityisesti 

L2 useampine hautauksineen voi liittyä itäisen Pohjanlahden pronssikautiseen 

hautausperinteeseen, jossa samaan hautarakennelmaan haudattiin useampia vainajia. 

Varhaisella rautakaudella hautarakentamisessa suosittiin pienempiä yksittäishautoja.
90
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Samankaltainen muutos tapahtui Ruotsin puolella, jossa jo nuoremmalla pronssikaudella 

yleisin hautamuoto vaihtui kollektiivisesta röykkiöhautaamisesta yksittäishautaukseen.
91

 Jos 

L2 hyväksytään kohteen varhaisimmaksi rakenteeksi, on jatkumo selkeä. L2:n jälkeen 

rakennettu L1 ilmentää jo ideologista muutosta yksittäishautaukseen siirryttäessä, vaikka 

latomus on vielä verrattain laaja. Seuraavat latomukset ovat jo huomattavasti pienempiä, sekä 

myös rakenteeltaan poikkeavia. L2:n eteläpuoleinen lisärakenne tuntuu ilmaisevan halua 

yhdistää vainaja aiempaan perinteiseen ryhmähautaukseen. Kalmiston rakentamista on 

jatkettu tyylimuutoksen jälkeen, joka on voinut johtua joko äkillisestä tai pidemmän aikaa 

kestäneestä ideologisesta muutoksesta. L9a edustaa pyrkimystä erottua hautojen joukosta. 

Kysymys, onko röykkiö hauta- vai kulttirakennelma, on lopulta turha. Selvää on rakennelman 

olevan valtasuhteeltaan ympäröiviä latomuksia vahvempi. Tämä ilmaisee, joko välillisesti tai 

välittömästi, myös yhteisön sisäistä sosiaalista valtapeliä. 

 

6.3. Kalmisto, muinaisjäännökset ja sosiaalinen konteksti 

Kokonaiskuvan rakentamiseksi on yhdistettävä kohteen sisäinen ja ulkoinen tulkinta, sekä 

pohdittava mitä ne kertovat tutkittavasta yhteisöstä. Tahkokangas vaikuttaa ajoittuvan 

myöhäispronssikauden ja esiroomalaisen rautakauden taitteeseen, eli samalle ajalle kuin 

alueen keittokuopat. Keittokuoppien ja Välikankaan kalmiston välinen ajanjakso on 

tutkimusalueella nykytietämyksen mukaan arkeologisesti tyhjä ja ainoa keittokuoppiin 

ajallisesti yhdistettävissä oleva kalmisto on Tahkokangas. Kalmisto on myös suurin 

hautausten tai mahdollisten hautausten keskittymä alueella. Vain Välikankaan kalmistosta on 

todettu useampia vainajia, vaikkei yhtä monta kuin Tahkokankaalla vaikuttaa olevan. Näin on 

todennäköisintä, että Tahkokankaan kalmisto ajoittuu 600–200 eKr., jolloin keittokuopat 

olivat vielä käytössä. Kuitenkin Tahkokankaalla on tilaa vain alle 15 vainajalle, joten on 

todennäköisintä kohteen hautojen edustavan korkean statuksen yksilöitä yhteisössä, joka 

hyödynsi alueen keittokuoppia. Mitä sitten Oulujokisuun muinaisjäännösten kokonaiskuva 

sekä Tahkokankaan haudat kertovat paikallisyhteisöstä? 

Alueella lukumäärältään ylivoimaisesti suurin muinaisjäännöstyyppi on keittokuopat. 

Keittokuopat on perinteisesti tulkittu liittyvän hylkeen traanin sulatukseen, joka puolestaan 

liittyy kaupankäyntiin ja hyödykkeiden tuotantoon. Kuusela on sen sijaan tulkinnut kuopat 
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jäänteiksi eräänlaisesta potlatch-käytännöstä.
92

 Tämän mallin mukaan alueen ruokaresursseja 

käsiteltiin keittokuopissa, esimerkiksi kypsentämällä tai savustamalla
93

, ennen niiden jakoa. 

Näin taloudellisesti voimakkaat yhteisön jäsenet kykenivät lahjojen avulla saamaan 

heikommat vastalahjavelvoitteeseen, eli käytännössä osaksi omaa valtapiiriään. Toisin sanoen 

eliitti, esittelemällä ja uudelleenjakamalla vaurautta, muunsi materiaa sosiaalispoliittiseksi 

vallaksi.
94

 Tätä kiehtovaa sekä vakuuttavaa tulkintaa hyödynnetään seuraavaksi. 

Tahkokankaan rakentaneen väestön pääasiallinen elinkeino oli todennäköisesti kalastus ja 

hylkeenpyynti. Alueen esihistoriallisen ajan väestön elinkeinoista kertoo Oulujoen varrella 

sijaitsevan Hangaskangas E:n pronssikautisen asuinpaikan eläinluuaineisto, jonka on todettu 

koostuvan enimmäkseen kalanluusta. Lisäksi aineistosta tunnistettiin vähintään kahden eri 

hyljeyksilön luita.
95

 Myös myöhemmän Oulujokisuun asukkaat ovat elättäneet itsensä 

vesistöjen resursseilla. Oulujoella harjoitettiin lohenpyyntiä pitkälti historialliselle ajalle. 

Lohen ja hylkeen runsaus alueella tarjoaa selkeän ympäristöllisen syyn alueen 

hyödyntämiselle. Syitä Tahkokankaan hautausten ja jokisuun keittokuoppien ilmaisemalle 

sosiaaliselle stratifikaatiolle on etsittävä pintaa syvemmältä. 

Tutkittavan yhteisön sosiaalinen kerrostuneisuus on näkyvillä keittokuoppien lisäksi myös 

kalmiston hautausten suhteissa. Haudat todennäköisesti ilmaisevat eliittiä, joka on saanut 

valtansa vaurauden kautta. Vaurauden selkein lähde alueella on itse Oulujokisuu. Rikkaan 

faunan lisäksi joki tarjoaa kulkureitin sisämaahan 90 km kaakossa olevalle Oulujärvelle. 

Merellinen kulkureitti on mahdollistanut rannikon välisen pitkänmatkan kaupankäynnin, 

jonka välittämisessä sisämaahan Tahkokankaan vainajilla on mahdollisesti ollut omat 

roolinsa. Kaupankäynti on todennäköisesti ollut molemminpuolista, kauppatavaran, kuten 

turkisten, liikkuen myös sisämaasta rannikolle, jossa se on liittynyt pitkänmatkan kauppaan. 

Kaupankäynnin kontrollointi on voinut toimia paikallisen eliitin vaurauden ja vallan lähteenä 

jo varhaisella rautakaudella, koska teknologista estettä kaupankäynnille tuskin oli. Jokisuun 

tärkeydestä väestön eliitille kertoo kalmiston sijainti, joka viestii vaurauden lähteen 

symbolisesta hallinnasta. Kalmiston vainajille on tarjottu hyvä tarkkailuasema jokisuulle, 

jossa eliitin valtaa luodaan kaupankäynnillä ja pääomatuotannolla. 

                                                            

92 Kuusela & Okkonen 2013. 
93 Okkonen & Äikäs 2006: 31. 
94 Lahjan mahdista ja yleismaailmallisuudesta ks. Mauss 1970 [1925]: passim. 
95 Kuvaja 2013. 
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Mistä sosiaalinen stratifikaatio sai alkunsa? Muutosta tarkastellessa on katsottava laajempaa 

sosioekonomista kehitystä. Kalastus, hylkeenpyynti, metsästys ja keräily tarjoaisivat 

Oulujokisuussa enemmän kuin tarpeeksi ravintoa, jotta alueella olisi mahdollista asua. 

Esimerkiksi Kalaharin autiomaan !Kung-kansan Dobe-heimon ruoankerääjät työskentelivät 

yhteisönsä elättämiseksi vain noin 15 tuntia viikossa.
96

 Avain Tahkokankaan yhteisön 

ymmärtämiseen on selvittää miksi yhteisö siirtyi verrattain helposta omavaraistaloudesta 

keittokuoppien ilmaisemaan tehostetun tuotannon talouteen. 

Kuusela on tulkinnut muutoksen kumpuavan muutoksista Euroopan-laajuisessa 

kauppaverkostossa. Kauppareitit Välimereltä Keski-Eurooppaan vilkastuivat 800-luvulta eKr. 

alkaen etruskien suunnatessa kaupankäyntiä Alppien pohjoispuolelle ja kreikkalaisten 

Luoteis-Välimeren rannikolle, erityisesti fokaialaisten perustettua Massilian kauppakaupungin 

Rhône-joen suiston läheisyyteen. Kreikkalaisten ja etruskien kauppatavara kulkeutui Keski-

Euroopan kaupan keskuksiin. Erityisesti Hallstattin heimopäällikkökunnat toimivat 

kaupankäynnin kontrolloijina. Päälliköt ylläpitivät asemaansa käyttämällä hyödyksi 

kaupankäynnissä saatua prestiisiä, josta symboliksi on arkeologeille jäänyt jäljelle 

pronssiesineistöä. Pronssin valmistamiseen tarvittavaa tinaa tuotettiin Keski-Euroopassa 

esihistoriallisena aikana vain muutamassa paikassa
97

 ja tämän vuoksi laajalle alueelle 

levinneet pronssiesineet voidaan selittää vain kaukokaupalla. Pronssiesineistön määrä kasvoi 

samoihin aikoihin myös eteläisessä Skandinaviassa sekä Baltian alueella, viitaten 

tehostuneeseen kaupankäyntiin. Kuitenkin noin 600 eKr. alkaen Välimeren poliittiset 

epävarmuudet häiritsivät kaukokauppaa, aiheuttaen siitä riippuvaisten päällikkökuntien 

romahduksen. Hallstattin kulttuurissa nähtävän osittain väkivaltaisen romahduksen lisäksi 

myös pronssiesineistön määrä romahti Etelä-Skandinaviassa ja Baltian maissa. Sattumoisin 

keittokuoppien käyttö Suomen luoteisrannikolla oli intensiivisimmillään 600–400 eKr., jonka 

jälkeen niiden käyttö alkoi hiipua ja lopulta lakkasi.
98

 

Laajempaan kontekstiin yhdistettynä Oulujokisuun varhaismetallikautisen 

muinaisjäännösympäristön tarina vaikuttaa hyvinkin selkeältä. Lisääntyvä kaupankäynti 

Välimereltä pohjoiseen loi Euroopan-laajuisen kauppaverkoston, jonka vaikutukset ulottuivat 

Perämerelle asti. Lisääntyvä kaupankäynti lisäsi väestöjen sisäistä eriarvoisuutta, mikä on 

                                                            

96 Sahlins 1972: 21. Yleisesti metsästäjä-keräilijä-pyyntiyhteisöjen ruoanhankinnan tehokkuudesta ks. Sahlins 

1972: 14–32. 
97 Kristiansen 1998: 30. 
98 Kuusela 2013: 131–135. Kristiansen 1998: passim. 
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selkeimmin havaittavissa Hallstattin päällikkökuntien ilmaantumisessa. Oulujokisuussa 

muutos ilmenee keittokuoppien muodossa tuotannon tehostumisena, jonka edellytyksenä on 

sosiaalinen stratifikaatio.
99

Eliitti muunsi kaupankäynnistä saatua vaurautta sosiaalis-

poliittiseksi vallaksi uudelleenjaon kautta. Tahkokangas itsessään ilmaisee eliitin rituaalista 

erottumista muusta väestöstä. Kun kaupankäynnissä alkoi esiintyä häiriöitä, heijastuivat 

muutokset myös Oulujokisuulle. Huomattavaa on Tahkokankaan aikaisin mahdollinen käytön 

ajankohta, eli noin 600 eKr., jolloin kauppaverkostossa alkoi esiintyä häiriöitä. Eliitti 

ilmeisesti pyrki vahvistamaan asemaansa rituaalisin keinoin, eli ottamalla käyttöön uuden 

kalmiston, juuri kaupankäynnin heikkenemisestä johtuen. Keittokuoppien käyttö lopetettiin 

vuoden 400 eKr. jälkeen ja luultavasti myös Tahkokankaan kalmiston käyttö lakkasi samoihin 

aikoihin. Kaupankäynnin vähentymisen myötä yhteisön eliitti menetti valtansa lähteen, eikä 

yhteisöllä ollut enää syytä tuotannon tehostamiselle. Seurasi arkeologisesti tyhjä ajanjakso, 

joka voi viitata alueen osittaiseen hylkäämiseen, tai ainakin voimakkaaseen sosiaaliseen 

muutokseen, jossa eliitin valtaa ei enää korostettu. Tämä tarkoittanee yhteisön elinkeinon 

muutosta takaisin omavaraistaloudeksi. 

  

                                                            

99 Sahlins 1972: 101–102; 138–148. 
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7. YHTEENVETO 

Tutkielmassa on vastattu Tahkokankaan kalmistoa ja Oulujokisuun metallikautisia 

muinaisjäännöksiä koskeviin kysymyksiin. Kalmiston luonnetta pohdittiin aluksi etnografian 

kautta ja myöhemmin kenttätutkimuksissa talletetun 3D-aineiston pohjalta. Itse kohteen 

tutkimisen jälkeen laajennettiin näkökulmaa koko jokisuun kattavaksi. 

Muinaisjäännöskannasta tunnistettiin sekä ajallisia eroja että yhteyksiä, mutta myös 

sosiaalisia linkkejä, jotka sitoivat tiettyjä kohteita laajemmaksi kokonaisuudeksi. 

Tahkokankaaseen liittyvää kompleksia tulkittiin huomioiden sen ajallisuus, taloudellinen 

konteksti ja sosiaalinen luonne. 

Tutkielmassa käytettäviä 3D-topografisia menetelmiä tarkasteltaessa on sekä laserskannaus 

että tarkennettu korkeusmalli todettava erittäin hyödyllisiksi apuvälineiksi. Laserskannaus 

auttaa erityisesti röykkiöitä ja latomuksia tutkittaessa. Erilaiset visualisointimenetelmät 

auttavat hahmottamaan rakenteita ja ohjelmistoissa käytettäviä mittausmenetelmiä voidaan 

hyödyntää sujuvasti. Vaarana 3D-aineiston käytössä on ylitulkinnan helppous. Koska keilain 

tallettaa aiempiin menetelmiin verrattuna huomattavasti enemmän tietoa, on aineistoa 

tulkittaessa muistettava oleellisen ja epäoleellisen raja. Lisäksi aineistossa esiintyvät virheet 

saattavat olla vaikeasti erotettavissa ja voivat pahimmassa tapauksessa muuttaa tulkintaa 

täysin. Laserskannaus on parhaimmillaan hyödynnettävissä, kun menetelmän tiedostaa olevan 

vain dokumentoinnin apuväline. Keilain ei itsessään tuota tietoa, vaan tieto kanavoituu 

tutkijan havaintojen kautta. Myös laserkeilaukseen pohjautuva korkeusmalli tarjoaa entistä 

tarkempaa aineistoa. 2 metrin ruutukokoisen aineiston käyttö on suositeltavaa, etenkin 

rannansiirtymäkronologiaa hyödyntäessä. 

Vastauksena johdannossa esitettyihin ydinkysymyksiin voidaan todeta Tahkokankaan 

vainajien olleen osa Oulujokisuun myöhäispronssi- ja esiroomalaisen rautakauden paikallisen 

yhteisön vaikutusvaltaista väestöryhmää eli eliittiä. Eliitti sai valtansa ja sen myötä myös 

elantonsa toisaalta joen ja rannikon resurssien hyödyntämisestä, eli kalan- ja 

hylkeenpyynnistä, mutta myös vesistöreittien risteymään keskittyneestä kaupankäynnistä. 

Kaupankäynti oli erityisen tärkeää eliitin kontrollille, joka luultavasti perustui vaurauden 

uudelleenjakoon. Oulujokisuun keittokuopat liittynevät tähän. Tahkokankaan kalmisto 

ajoittuu luultavasti murrosajalle noin 600–200 eKr., jolloin Euroopan-laajuisessa 

kauppaverkostossa alkoi esiintyä häiriöitä. Häiriöt muodostuivat uhaksi eliitin asemalle. 

Tämän vuoksi eliitti pyrki ritualisoimaan asemansa kalmiston muodossa. Kauppakäynnin 
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heikentyminen johti lopulta eliitin aseman romahtamiseen ja yhteisön siirtymiseen takaisin 

omavaraistalouteen. Vasta ajanlaskun alun jälkeen alueella näkyy jälleen merkkejä 

sosiaalisesta stratifikaatiosta. 

Tutkielmassa on pyritty tarjoamaan syvennetty kuva Tahkokankaan menneisyydestä. Tulkinta 

on tuotettu aineellisten jäännösten, teknologisten sovelluksien ja kulttuuristen analogioiden 

kautta. Tulkinta tulee mitä todennäköisimmin korvaantumaan uusien todisteiden ja 

tarkempien tutkimuksien myötä. Perämeren esihistoriallisten jokisuiden dynamiikkaa, eli 

kohteiden suhteita ja niiden takana olevia prosesseja, tulisi tutkia vielä tarkemmin, jotta 

Oulujokisuun tulkintaan saataisiin tukevuutta. Tutkielma tarjoaa kuitenkin nykyisen aineiston 

suhteen kattavan kuvan Tahkokankaan kalmiston ja ympäröivän Oulujokisuun 

menneisyydestä. 
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Liite 1. Oulujokisuun rannikko meren ollessa korkeudella 23 m mpy. Tahkokangas merkitty ristillä. Taustalla  

nykyinen yleiskartta. 
 

 
Liite 2. Oulujokisuun rannikko veden ollessa korkeudella 19 m mpy. 

 



 
Liite 3. Oulujokisuun rannikko meren ollessa korkeudella 14 m mpy. 

 

 
Liite 4. Oulujokisuun rannikko meren ollessa korkeudella 11 m mpy. 

 



 
Liite 5. Tahkokankaan saari meren ollessa korkeudella 21 m mpy. Rakenteet merkitty pisteillä. Oranssilla 

merkitty vedenkorkeuden vaihtelun maksimin yläpuolelle jäävä alue. 

 



 
Liite 6. Tahkokankaan saari meren ollessa korkeudella 20 m mpy. Oranssilla merkitty vedenkorkeuden vaihtelun 

maksimin yläpuolelle jäävä alue. 
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Liite 7. Tahkokangas ja sen välitön ympäristö eri aikoina.

22 m mpy 
630±130 eKr.

21 m mpy 
530±130 eKr.

20 m mpy 
430±130 eKr.

17 m mpy 
100±100 eKr.

14 m mpy 
240±100 jKr.

10 m mpy 
700±70 jKr.



 

 
Liite 8. Oulujokisuun esihistorialliset muinaisjäännökset meren korkeudella 20 m mpy. Kohdenimet esitettynä. 



 
Liite 9. Oulujokisuun esihistorialliset muinaisjäännökset meren korkeudella 20 m mpy. Kohdetyypit esitettynä. 

 



 
Liite 10. Oulujokisuun keittokuopat meren korkeudella 20 m mpy. Kohteiden yllä keittokuoppien määrä per 

kohde. 

 



 
Liite 11. Oulujokisuun esihistorialliset asuinpaikkakohteet meren korkeudella 20 m mpy kohdenimillä. 

Tahkokangas merkitty tähdellä. 

 



 
Liite 12. Oulujokisuun esihistorialliset röykkiöt ja latomukset meren korkeudella 20 m mpy. Kohdenimet. 

Tahkokangas merkitty tähdellä. 

 


