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JOHDANTO 

Aikaisempi tuntemus Pohjois-Suomen varhaismetallikaudesta ja sen esineistöstä pohjautuu 

pitkälti irtolöytöihin. Asuinpaikkoja ja muita kohteita on lisääntyneen inventoinnin ansiosta 

löytynyt Pohjois-Suomesta enemmän vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen.1 

Varhaismetallikautta on tutkittu vähemmän kuin muita aikakausia. Inventoinnin ja kaivausten 

myötä tutkittavaa aineistoa on kuitenkin alkanut kertyä.2 Aineiston tutkimus on siis tärkeää. 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia Pohjanlahden itärannikon varhaismetallikautisia 

kivilajilöytöjä. Työssä ei tutkita kivenkäyttöä rakennusmateriaalina vaan tutkimus pidättäytyy 

kivilajiesineissä ja iskoksissa. Työn ulkopuolelle siis jäävät latomuksien ja röykkiöiden 

rakennuskivet. Oulun Hangaskankaalta löytyneen polttohautauksen laakakivi on otettu työhön 

mukaan, koska se katsotaan enemmän esineeksi kuin pelkäksi rakenteeksi. 

Varhaismetallikauden3 aikarajoituksista on eroavia versioita riippuen 

tutkimusaineistosta ja ajankohdasta, jolloin tutkimus on tehty. Matti Huurre on ajoittanut 

pronssikauden 1500–500 eKr.,4 Peter Holmblad ajoittaa pronssikauden 1500–500 eKr.5 ja 

Mika Lavento ajoittaa rannikon pronssikauden 1800–500 cal BC ja sisämaan 

varhaismetallikauden 1800/1900–300 cal BC6. Lisäksi Lavento artikkelissaan7 esittää, että 

termillä varhaismetallikausi tarkoitettaisiin myös eneoliittista aikaa, jolloin ilmenee 

varhaisimmat todisteet metallien käyttöönotosta. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mihin kiveä on käytetty, mitä siitä on tehty ja miten? 

                                                 
1 Lavento 2005: 757. 
2 Lavento 1998; Herva & Ikäheimo 2002; Leskinen & Pesonen 2008; Homlbad & Herrgård 2013. 
3 Varhaismetallikauden ja pronssikauden erona katsotaan se, että varhaismetallikausi kattaa kivikauden loppua ja 

rautakauden alkua. Varhaismetallikausi katsotaan alkaneeksi siitä kun ensimmäiset merkit metallien käyttöön 
otosta näkyvät löytöaineistossa. Kivikauden loppupuolella kylmätaotut kupariesineet siis kuuluvat 
varhaismetallikauteen. Varhaismetallikausi kattaa myös osan rautakauden alkua, eli ajan, jolloin rauta vasta 
alkaa yleistyä käytössä. Pronssikauden alkamiseksi katsotaan uuden hautaustavan saapuminen rannikolle, ja 
loppumisajankohdaksi katsotaan raudan saapuminen maahan. Tässä työssä virallisia pronssikautisia tai 
varhaismetallikautisia aikarajauksia ei käytetty, koska haluttiin tietää näkyykö kivilajilöydöissä ja -esineissä 
muutosta kivikaudelta pronssikaudelle tultaessa. Aineistoa siis haluttiin niin kivikauden loppupuolelta aina 
rautakauden alkuun asti. 

4 Huurre 1979: Vertaileva aikataulukko: pronssi- ja rautakausi. 
5 Holmblad & Herrgård 2013: 89. 
6 Lavento 2005: 758. 
7 Lavento 1998: 46. 
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2. Näkyykö varhaismetallikautena eroa kivikautiseen kivenkäyttöön määrällisesti, eli 

onko metallin tulo saanut kivenkäytön laantumaan? 

3. Millaista kiveä on käytetty? 

4. Mistä kiviä on hankittu? 

5. Tapahtuuko aikakaudella muutoksia kivien työstössä tai käsittelyssä? 

6. Mitä esinelöydöt kertovat kulttuurikontakteista? 

 

Koska tutkimusaineiston suunniteltiin kattavan löytöaineistoa myös kivikauden 

loppupuolelta, on tutkimusaineelle päätetty aikarajaus 2000–500 eKr. sopiva. Koska 

tutkimuksessa halutaan myös kartoittaa mitä mahdollisia muutoksia on tapahtunut 

kiviesineiden valmistuksessa tai käytön suosiossa kivikaudelta pronssikaudelle siirryttäessä, 

on olennaista, että aineistossa on myös kivikautisia löytöjä. 

Tutkimusalueena Pohjois-pohjanmaan ja Lapin rannikkoalue on merkittävä, koska 

alue kattaa rannikosta sen osan, jota ei ole perinteisesti luokiteltu läntiseksi, eli rannikon 

pronssikautiseksi alueeksi.8 Alueen luokittelu sisämaan kulttuuripiiriin on myös 

ongelmallinen, koska kyseessä on rannikkoalue. Koska määritelmä rannikon ja sisämaan 

pronssikautisista kulttuuripiireistä on vanha, ei työssä ole pyritty kytkemään tutkimusaluetta 

vanhojen käsitteiden mukaan kumpaankaan näistä kulttuuripiireistä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää mitä kivilajiesineitä on käytetty, mistä niitä on valmistettu ja miten 

niiden suosioon on metallin käyttöönotto vaikuttanut.9 Tutkimusalueeksi on valittu Lapin 

läänin ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat, jotka kattavat silloisen rannikkoalueen. Jääkauden 

jälkeinen maankohoaminen on aiheuttanut se, että rannikko on vetäytynyt kauemmas merelle. 

Tämän vuoksi varhaismetallikautinen rannikko ei ole samalla alueella kuin missä nykyinen 

rannikkoalue on. Maankohoaminen on voimakkaimmillaan juuri Pohjanlahden pohjoisosassa, 

jonka alueelta mannerjää on sulanut myöhemmin kuin esimerkiksi maan etelärannikolta. 

Mannerjäätikkö oli paksuimmillaan Perämeren pohjoisrannan alueella, jonka vuoksi maa 

painui syvemmälle Perämeren pohjoisosissa kuin muualla Suomen alueella. Viimeinen alue 
                                                 
8 Vanha jako rannikon ja sisämaan pronssikauden välillä on ollut käytössä jo 1900-luvun alkupuolelta. Esineistö 

ja hautaustavat ovat oletettavasti levinneet Etelä- ja Länsi-Suomen rannikolle Skandinaviasta. Sisämaassa, ja 
etenkin Pohjois-Suomessa, on katsottu pronssikauden ja kivikauden välillä olevan hyvin vähän eroa 
materiaalisessa kulttuurissa. Metalliesineet ovat vähissä ja kiviesinetyypit ovat suhteellisen samoja kuin 
aikaisemmin kivikaudella. Niiden muutamien pronssiesineiden, joita sisämaan pronssikautisen piirin alueelta 
on löytynyt, on katsottu olevan venäläistä tuontia alueelle. Sisämaan itäistä pronssikautta on tämän vuoksi 
kutsuttu varhaismetallikaudeksi. Kehusmaa: 1985: 32–33; Lavento 2003: 756–757 

9 Metallien käytöstä on varmoja todisteita Muhoksen Halosentörmän asuinpaikalta löytynyt keraamisen 
sulatusupokkaan kappaleet ja Oulun Hangaskankaan polttohaudan muokatut/kierrätetyt pronssiesineet. 
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Euroopan mannerjäätiköstä suli pois Pohjois-Ruotsissa.10 Tutkittavia kohteita löytyi 

seuraavista kunnista: Keminmaa, Simo, Ii, Oulu, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki, Siikajoki ja 

Pyhäjoki. Kohteet ja kohdetiedot on lueteltu liitteessä 1. 

Pohjois-Pohjanmaalla maankohoaminen on huomattavasti nopeampaa kuin muualla 

Suomessa, jolloin rantasidonnainen asuminen on pakottanut ihmiset siirtämään asumuksiaan 

useammin kuin muualla Suomen rannikoilla. Maankohoaminen on hitainta Suomenlahden 

alueella maan kaakkoisosassa. Sisämaan kohteilla on voitu asua paljon kauemmin, kun ei ole 

ollut tarvetta siirtyä loittonevan rantaviivan perässä.11 Koska maankohoaminen ei vaikuta 

välttämättä yhtä suuresti järvien tai jokien vesistöön,12 on asuinpaikkoja voitu käyttää 

pidempään. Rannikkoalueen tutkiminen helpottaa kohteiden ajoitusta jos oletetaan, että 

asuinpaikat ovat olleet rantasidonnaisia. Rannikkoasuinpaikkoja on ollut kahdenlaisia, heti 

rannan tuntumassa pysyttelevä asuinpaikka tai hieman kauempana rannasta loivalla rinteellä 

oleva asuinpaikka. Asuinpaikan rantasidonnaisuus on kivikaudelta jatkuva perinne.13 Jos 

rannikkoasuinpaikat ovat rantasidonnaisia, on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikon 

kohteilla maankohoamisen vuoksi selkeä kronologia, koska oletetaan, että asutus on siirtynyt 

vetäytyvän rantaviivan mukana. 

Jos asutus ei olisi siirtynyt rannan mukana, olisi asuinpaikkojen kulkuyhteydet ja 

ravinnonsaanti hankaloitunut. Oulun Hangaskangas E kohteen osteologisen analyysin 

perusteella elinkeino on vahvasti sidonnainen mereen. Kalat ja hylkeet ovat olleet yleistä 

riistaa. Sami Kuvajan suorittama osteologisen analyysi Oulu Hangaskangas E kohteen vuoden 

2012 kaivauksien aineistosta kertoo, että suurin osa nisäkkäiden luista on hylkeiden luita, 

mukana oli myös kalojen nikamia ja lintujen luita. Muutama tunnistettu nisäkkään häntäluu ei 

kuulunut hylkeille, mutta lajia ei voitu määritellä tarkemmin. Luuaineisto Oulun 

Hangaskangas E kohteen asuinpaikoilta tukee rannikon tärkeyttä ravinnonsaannissa.14 

Tutkimusaineiston ajoitus rajattiin aikavälille 2000–500 eKr., jonka jälkeen 

tarkistettiin kyseisten aikakausien korkeudet Jari Okkosen väitöskirjan liitteissä olleista 

                                                 
10 Hyvärinen 2002: 58, kuva 3c. 
11 Hakamäki 2014b. 
12 Maankohoaminen on saanut aikaan maan kallistumista, jonka myötä joet ovat voineet kuivua, vaihtaa 

kulkusuuntaansa tai muodostaa uusia uomia ja järvet ovat puhkaisseet uusia lasku ja tulouomia ja tulvineet 
toiselta reunalta kun rannikko vetäytyy vastakkaiselta rannalta. Vesistön sijainti on olennainen seikka 
maankohoamisen vaikutukseen sisävesistössä. Mitä kauemmas Pohjanlahdelta mennään, sitä vähäisemmäksi 
maankohoamisen vaikutus sisävesistöön jää. 

13 Edgren 1985: 23; Ikäheimo 2003: 772–773; Leskinen & Pesonen 2008: 135 ja 217; Lavento 2003: 757. 
14 Kuvaja 2013: 102. 
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rannankohoamistaulukoista15. Korkeuksiksi valittiin 17–45 m/mpy16. Näiden korkeuksien 

perusteella etsittiin kohteet tutkimusta varten. 

Pohjoisen varhaismetallikauden kulttuurikuvaan kytkeytyy myös kontaktit muiden 

yhteisöjen kanssa. Koska pronssi on ollut Suomessa tuontitavaraa, on tiedossa,17 että 

kontakteja muualle on ollut tuolla ajalla. Esinetutkimuksen avulla tässä työssä voidaan 

määritellä minne kulttuurikontakteja on ollut. 

Aluerajauksen motiivina oli se, että Pohjois-Pohjanmaalta kaivettu aineisto sijaitsi 

suurelta osin Oulun yliopiston tiloissa. Lapin läänin kuntia lisättiin aineistoon, koska 

katsottiin olennaiseksi tutkia koko Perämeren pohjoisosan itäinen rannikkoalue. Etelä-

Pohjanmaa jätettiin aineistosta pois, koska se kuuluvat perinteisen jaon mukaan rannikon 

läntiseen pronssikauteen, jota on tutkittu runsaasti.18 Keksi-Pohjanmaa jätettiin aineiston 

ulkopuolelle, koska sieltä ei löytynyt kohteita, joista olisi kivlajilöytöjä. 

Työni on osa Janne Ikäheimon tutkimusprojektia: The use of materials and the 

Neolithisation of North-Eastern Europe (c 6000–1000 BC). Projekti tarkoituksena on tutkia 

Koillis-Euroopan alueella mitä materiaaleja kyseisellä ajalla on käytetty, mitä niistä on 

valmistettu ja miten. Oma työni sijoittuu projektin aikarajauksen loppupäähän ja keskittyy 

kivilajilöytöihin Pohjois-Pohjanmaan rannikkovyöhykkeellä. 

Aikaisempi tutkimus on julkaistu lähinnä yleisteoksina. Matti huurteen, Unto Salon ja 

Torsten Edgrenin kaltaisten suurmiehien paikallishistoriat tai koko maan ja lähialueiden 

kattavat esihistorian yleisteokset ovat tunnetuimpia teoksia kivikautisesta ja 

varhaismetallikautisesta esineistöstä. Rannikon pronssikautista kulttuurikuvaa lukuun 

ottamatta kivi- ja kivilajiesineistön tuntemus on vähäisempää. Yleisteokset keskittyvät 

pääasiassa asutukseen, elinkeinoon, pronssiesineistöön ja keramiikkaan.19 

Tutkimusmetodina on typologinen katsaus esine- ja löytötyyppeihin ja mahdollisten 

käyttöjälkien tutkiminen. Tarkoituksena on kartoittaa mihin kiveä on käytetty, miten paljon ja 

                                                 
15 Okkosen väitöskirjan liitteissä on taulukot, joissa on laskettu maankohoamisen mukaan taaksepäin millä 

korkeudella ranta on ollut menneisyydessä. Maankohoaminen on laskettu vuoteen 2000 eKr. asti. Taulukot 
ovat väitöskirjan liitteet 2-13, ja niissä on laskettu maankohoaminen eri alueilla. Lisäksi Vermeer et al. 1988 
julkaisusta on otettu samoille alueille maankohoamisarvot. Okkonen 2003: Liitteet 2–13. 

16 Metriä meren pinnan yläpuolella. 
17 Vaikka Skandinavian ja Suomen pohjoisosissa esiintyy kuparimalmia luonnossa, ei ole tiedossa paikallisia 

esiintymiä, joita olisi hyödynnetty pronssikaudella. Coles  & Harding 1979: 281; Tallgren 1937: 281. 
18 Huurre 1979; Edgren 1985; Salo 1985; Miettinen 1998; Leskine & Pesonen 2008; Holmblad 2013. 
19 Tallgren 1937; Huurre 1979; Huurre 1983; Huurre 1983; Edgren 1985; Salo 1985; Huurre 1998; Miettinen 

1998; Lavento 2001; Leskine & Pesonen 2008; Holmblad 2013. 



7 
 

onko muutosta kivikauteen näkyvissä. Vertailu kivikautiseen materiaaliin on mahdollista 

tehdä jo aineiston sisällä, koska kohteiden rajaus korkeuden mukaan kattaa neoliittisen 

kivikauden loppua ja hieman rautakauden alkua. Muu vertailuaineisto esineille etsitään 

kirjallisuuden kautta. 

Kivimateriaalin tunnistus valitettavasti jää vähemmälle allekirjoittaneen minerologian 

puutteellisen tietämyksen vuoksi. Tutkimusaineisto käsittelee kivilajilöydöiksi ja 

kivilajiesineeksi määritellyt löydöt, eli erilaiset liuskeet ja hiekkakivet, lisäksi maasälvän, joka 

on mineraali, eikä kivilaji. Tutkimusaineiston ulkopuolelle on jätetty kaikki silikaattikivet, eli 

kvartsi, kvartsiitti, pii, sertti ja jasperoidi.  Kahta maasälpäiskosta lukuun ottamatta aineisto 

koostuu erilaisista liuskeista ja pääosin karkeammista hiekkakivistä. Hiekkakivilöydöiksi 

määritellyt löydöt ovat liitettävissä hiontatyökaluihin. 
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1. TUTKIMUSAINEISTO 

1.1. Kohteet ja tutkimushistoria 

Kohteiden valinta aloitettiin määrittelemällä aikaraja, ja selvittämällä sen sisältämät korkeudet 

nykyisen merenpinnan tason yläpuolella. Koska varhaismetallikauden ja pronssikauden 

ajoitukset eroavat toisistaan, ja koska aineistoon haluttiin kivikauden lopulta löytöjä 

jatkuvuuden vertailun vuoksi, päätettiin aikarajaksi 2000–500 eKr.20 Ajoitusta määriteltäessä 

otettiin huomioon myös se, että veteen uhratut esineet ovat muinaisen vedenpinnan 

alapuolella, jolloin ne saattavat löytökorkeutensa puolesta sekoittua myöhempään aineistoon. 

Lisäksi maankohoamisen nopeus vaihtelee alueittain, joten eri alueilla olevat kohteet voivat 

olla eri korkeuksilla, vaikka ovatkin samanikäiset. Tämän vuoksi vuosien 2000 ja 500 eKr. 

muinaisrantojen korkeuksiin lisättiin 5 metrin puskurivyöhyke molempiin päihin, jonka tulisi 

kattaa nämä virhetekijät. Maankohoaminen myös hidastuu ajan myötä.21 Okkosen 

väitöskirjassa maankohoaminen on laskettu nykyisen maankohoamisen nopeuden mukaan, 

kuuden eri kaupungin alueelle (taulukko 1), nykyajasta taaksepäin aina vuoteen 4000 BP22 

asti. Lisäksi väitöskirjan liitteissä on otettu Vermeer et al. 1988 julkaisusta rannankohoamiset 

samoille alueille.23 
 

Taulukko 1. Jari Okkosen väitöskirjassa ilmoitetut rannankohoamiset vuosille 4000 BP ja 2500 BP. Vasemmalla 

Jari Okkosen laskelmien mukaiset korkeudet ja oikealla *Vermeer et al. saadut korkeudet. Korkeudet m/mpy. 

Alue 4000 BP 2500 BP 4000 BP* 2500 BP* 

Kemi 39 22,5 38 22 

Ii 37,5 22 37 21,5 

Oulu 37 21 36 21 

Raahe 40 23 38 22 

Pietarsaari 44 25 42 24 

Vaasa 42 24 40 23 

 

Muinaisrannan korkeudet vaihtelevat hieman tutkimusalueella. Olennaisimmat 

korkeudet työn kannalta ovat Kemin, Iin, Oulun ja Raahen muinaisrannankorkeudet. 

                                                 
20 Okkosen maankohoamistaulukoista otettiin korkeudet ajoille 4000–2500 BP, jotka todellisuudessa ovat 2050–

550 eKr. Esimerkiksi Kemin seudun arvo olisi 38 m/mpy, eikä 39 m/mpy. Koska yhtenäiseksi haarukaksi 
koko alueelle valittiin 23-40 m/mpy, ei tällä kuitenkaan ole merkitystä, etenkin kun näihin arvoihin lisättiin 
vielä 5 m puskurivyöhykkeet, jotta aikahaarukkaa saataisiin levitettyä. Okkonen 2003: liitteet 2–13. 

21 Saarnisto 2005:165. 
22 BP = before present, ennen nykyaikaa. 
23 Okkonen 2003: Liitteet 2–13. 
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Korkeuksiksi saatiin 23–40 m/mpy. Näihin lisättiin 5 m puskurivyöhykkeet, jolloin saatiin 

lopulliset korkeudet 17–45 m/mpy, joiden väliltä kohteita etsittiin. 

Maankohoamiskäyrän luotettavuutta24 ajoitusmetodina on viime aikoina haastettu. 

Petro Pesosen johtamien Hangaskangas E vuoden 2012 kaivausten yhteydessä otettujen 

radiohiiliajoitusten mukaan kohteet olisivat noin 150–400 v. vanhempia.25 Keminmaan 

Kiimamaan kohteesta saatu radiohiiliajoitus ajoittaa kohteen ajalle 800–400 eKr., eli 

pronssikauden loppuun tai rautakauden alkuun. Kohteen korkeus on 29 m/mpy. Jos oletetaan, 

että ranta on 1 m alempana kuin kohde, on kohteen ajoitus Kemin seudun maankohoamisen26 

mukaan noin 3050 BP, eli 1100 eKr. 

Kun korkeudet oli määritetty, Museoviraston rekisteriportaalista etsittiin 

kuntakohtaisesti muinaisjäännökset Lapin ja Pohjois-pohjanmaan rannikkokunnista. Kunnat 

tarkastettiin rekisteriportaalista järjestyksessä pohjoisesta etelään. Koska kohteet ovat 

aakkosjärjestyksessä rekisteriportaalissa, on sama järjestys säilytetty tutkimusaineistoa 

luetteloidessa (liitteet 1, 3 ja 4). Muinaisjäännösrekisteristä etsittiin kohteet, jotka asettuivat 

17–45 m/mpy välille. Kohteista tarkistettiin onko löytöaineistossa kivilajilöytöjä, jos oli, ne 

otettiin osaksi tutkimusaineistoa. Joillakin kohteilla, jotka otettiin mukaan tutkimukseen, on 

kaivaustutkimuksista, inventoinneista tai tarkastuksista syntyneitä löytökokonaisuuksia, jotka 

jätettiin tutkimusaineiston ulkopuolelle, koska niissä ei ollut kivilajilöytöjä. Esimerkiksi 

Muhoksen Halosentörmältä on muutamalta inventoinnilta ja kaivaustutkimuksilta kertyneitä 

löytökokonaisuuksia jätetty pois, koska niiltä ei ole kertynyt kivilajilöytöjä, kvartsia tai piitä 

lukuun ottamatta. 

Vaikka kohteita ja irtolöytöjä etsittiin koko Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikolta, 

työhön otetut kohteet ovat pääasiassa Oulun alueelta ja lähikunnista (Liite 1 ja Liite 2). Koska 

työssä halutaan keskittyä kivilajilöytöihin, rajattiin pois silikaattikivet27. Piitutkimus on oma 

alansa, jonka takia pii jätettiin pois tutkimusaineistosta. Kvartsia puolestaan tulee 

asuinpaikoilta niin runsaasti, että muut löydöt olisivat niihin hukkuneet. Lisäksi kvartsin 

työstö tapahtuu erilaisilla metodeilla kuin pehmeiden kivilajien työstäminen. Kivilajiesineissä 

käytetään valmistusmetodeina iskennän lisäksi tikkaamista ja hiontaa. Koska kvartsi on kova 

                                                 
24 Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että maankohoaminen on antanut ajoituksena vain aikaisimman ajankohdan, 

jolloin asuinpaikka on voitu alkaa käyttää. Asuinpaikkaa on voitu edelleen käyttää vaikka rantaviiva on 
siirtynyt hieman kauemmaksi. 

25 Pesonen 2012: 8. 
26 Okkonen 2003: liite 2. 
27 Pii, sertti, jasperoidi, kvartsi ja kvartsiitti. 
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kivilaji, ei sitä voi hioa, tämän vuoksi sitä työstetään iskemällä. Kvartsi ja pii soveltuvat myös 

paremmin pienesineiden valmistukseen. Suuresineitä, kuten kirveitä, keihäitä, talttoja ja 

reikäkiviä, valmistetaan pehmeämmistä kivilajeista, joita voidaan hioa. Tähän 

käyttötarkoitukseen soveltuvat erilaiset liuskeet ja hiekkakivet. 

Tutkimusaineisto on saatu kaivaustutkimuksien, inventointien ja lahjoitusten kautta. 

Iso osa kivilajiesineistä on tullut museoon lahjoituksina. Osalle irtolöydöistä ei ole saatu 

löydön tehnyttä henkilöä nimettyä. Nämä löydöt ovat olleet pääasiassa irtolöytöjä, jotka on 

löytynyt maankäytön tuloksena pelloilta tai hiekkakuopilta. Liitteen 3 taulukossa on 

lueteltuna löydöt, löytöpaikka, paino, mitat ja määritykset. Löytökonteksti ja löytöjen 

hankintatapa esitellään liitteen 1 taulukossa. Liitteen 4 taulukossa on esitetty kohteiden 

tutkimushistoria. Lähteenä taulukon tiedoille on käytetty Museoviraston rekisteriportaalia28 ja 

pääluettelon kopiota. 

Muhoksen Halosentörmän KM 17646 aineistoa lukuun ottamatta tutkimusaineistossa 

näkyy jo johdannossa esitetty väittämä varhaismetallikauden tutkimuksen vähäisestä määrästä 

ainakin kenttätutkimuksen kannalta. Ennen 1990-luvun puoliväliä kertynyt aineisto on lähinnä 

irtolöytöjä, mutta vuosikymmenen loppupuolella kaivaustutkimukset yleistyvät ja kohteita on 

alettu inventoida ahkerammin. Osa kiviesinelöydöistä on ajoitettu kivikautisiksi, mutta ne on 

otettu tutkimukseen koska ne ovat löytyneet aluerajauksen sisäpuolelta ja koska vertailua 

kivikautiseen aineistoon haluttiin tehdä tutkimusaineiston sisällä. Muhoksen Halosentörmän 

poikkeava tapaus ei yllätä suuresti, sillä kohde löytyi rataleikkausta tehdessä kun Oulu-

Kajaani rautatietä rakennettiin vuonna 1926. Ensimmäiset kaivaukset alueella suoritettiin 

kesällä 1968, Pohjois-Pohjanmaan museon silloisen johtajan Aarne Kopiston johtamana. 

Tämän jälkeen on alueella tehty tarkastuksia ja inventointeja (liite 4.), joiden yhteydessä on 

saatu muutamia löytöjä. Vuonna 1995 suoritetulla tarkastuskäynnillä löytyi liuskeesta 

valmistettu tasakantainen nuolenkärki, joka kuuluu tutkimusaineistoon. Suurin osa kohteen 

kaivaustutkimuksista on tehty vuoden 1995 inventoinnin jälkeen. Halosentörmän asuinpaikka 

on mahdollisesti kytköksissä Oulun Hangaskankaan haudan kanssa, niiden sijaintien etäisyys 

toisistaan on vain noin 400m. Oulun Hangaskankaan haudalta on matkaa Hangaskangas E 

asuinpaikoille 1,04 km kartalla, joten Halosentörmän asuinpaikan ja Hangaskankaan haudan 

yhteys Hangaskangas E asuinpaikkoihin ei ole täysin varma. Jopa vanhoilla ja tunnetuilla 

kohteilla on kenttätutkimukset aktivoitunut vasta 90-luvun puolivälin jälkeen. 87,2 % työtä 

                                                 
28 Museovirasto – Rekisteriportaali. 
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varten tutkitusta aineistosta, eli 634 löytöä, tulee juuri Oulun Hangaskangas, Hangaskangas E 

ja Muhoksen Halosentörmän alueilta. Näillä kohteilla on suoritettu laajimmin 

kaivaustutkimuksia koko tutkimusalueesta. 

Kenttätutkimusten määrän nousu tutkimusalueella johtuu osin Oulun yliopiston 

tutkimusintressien muuttumisesta. Oulun yliopiston yleisen arkeologian oppiaine on 

suorittanut alisen Oulujokilaakson29 kenttätutkimuksia vuosina 1995–2000. Pyrkimyksenä oli 

kartoittaa alueen esihistoriaa ja saada tieto alueen muinaisjäännöksistä ajan tasalle. Uusien 

kohteiden kirjaamisen ja raportoinnin lisäksi pyrittiin tarkentamaan vanhojen kohteiden 

määrityksiä ja ajoitusta. Kenttätutkimuksia suoritettiin inventoimalla, kaivaustutkimuksilla ja 

tarkastuskäynneillä.30 Alisen Oulujokilaakson kenttätutkimukset näkyvät selkeästi liitteen 4. 

taulukossa, jossa luetellaan kohteiden tutkimushistoria. Noin kahdenkymmenen kohteen 

listalta Oulun ja Muhoksen alueilta on kummastakin seitsemän kohdetta. Näistä kohteista 

suurin osa on juuri Oulujoen lähettyviltä, varhaismetallikautisilla rannikkoalueilla. 

1.2. Löydöt 

Aineisto koostuu 727 mitatusta löydöstä ja muutamasta mittaamattomasta löydöstä (löytöjen 

määrät taulukossa 2).31 
 

Taulukko 2. Löytöjen jaottelu. 

Löytö kpl 

kivilajiesineitä* 34 

kivilajiesineen katkelmia 35 

hiekkakiven kappaleita 21 

mahdollisia kivilajiesineitä 2 

kivilaji-iskoksia 
vuolukivenpaloja 

620 
16 

Yhteensä 727 

* Kaikki kivilajiesineet eivät ole kokonaisia, mutta suurin piirtein ehjiä. Katkelmiksi ovat määritelty selkeästi 

katkonaiset esineet. 32 

 
                                                 
29 Alisen Oulujokilaakson alueella tarkoitetaan Oulujoen aluetta Pyhäkosken voimalaitoksesta alavirtaan. 
30 Ikäheimo 2002: 61. 
31 Kaikista löydöistä ei ole saatu kaikkia tietoja, koska joitakin löytöjä ei ole saatu käsittelyyn työn tutkimusta 

varten. Lisäksi osa iskoksista on ollut niin pieniä, että ne on vain punnittu joko erikseen tai yhdessä. 
32 Kivilajiesineen katkelmista 27 kappaletta on KM 30331:137, Oulun Peurasuolta löytynyt käsihioimen 

katkelma. Kivi on murskaantunut ja osa palasista on liimattu takaisin yhdeksi löydöksi. Osa KM 30331:137 
kappaleista on niin pientä murskaa, ettei niitä edes laskettu ja luetteloitu liitteen 3 taulukkoon. Peurasuon 
kaivausraportissa32 löydön KM 30331:137 kiviesineen katkelmia on laskettu 23 kappaletta. 
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Osa hiekkakiven kappaleista on luokiteltu kivilajiesineiksi tai niiden kappaleiksi, 

koska ne ovat selkeästi hioinlaakojen osia. Hiekkakiven kappaleet, joissa ei ole hiontaa tai 

jotka eivät ole selkeästi liitettävissä kappaleisiin joissa on hiontaa, on luokiteltu hiekkakiven 

kappaleiksi. Suurin osa löydöistä on erilaisia liuskeita, mutta mukana on hiekkakiven lisäksi 

myös pari maasälpäiskosta33. 

Aineisto on pääasiassa kivilaji-iskoksia, joista osassa on näkyvissä joko selkeä 

iskukohta, iskukuhmu tai molemmat. Iskokset ovat pääasiassa erilaisia liuskeita, eli verrattain 

pehmeitä metamorfoituneita kiviä. 

Kivilajiesineet käsitellään yksitellen luvussa 3. Esinetyypit. Kyseisessä luvussa 

listataan esinetyyppien määritelmät, mahdolliset käyttöjäljet ja tulkinnat tutkimustuloksille. 

Luvussa 4. Hauta-antimia ja poikkeuksellisia rakenteita käsitellään Oulun Hangaskankaan 

polttohautauksen, 564010051, kivilajilöytöjä. Vaikka muuten työssä ei keskitytä kiviin 

rakennusmateriaalina, on hauta otettu mukaan työhön poikkeuksellisen rakennekiven vuoksi. 

Haudasta on löytynyt suuri kiilleliuskeinen laakakivi, joka on mahdollisesti ollut 

polttohautauksen peittävänä rakenteena. Samaa kiilleliusketta on haudassa myös pieninä 

kappaleina ja ne on tulkittu hauta-antimiksi. Koska suuri laakakivi on myös mahdollisesti 

tarkoitettu ainakin osittain hauta-antimeksi, on se otettu mukaan työhön. 

 

2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusmetodit ovat löytöjen typologinen määrittely ja mahdollisten käyttöjälkien 

tutkiminen. Esineet on tutkimuksessa jaoteltu helposti tunnistettaviin esinetyyppeihin; kirveet, 

taltat, nuolenkärjet, hioimet ja kaapimet. 

Typologian tarkoitus on määritellä esineet kuulumaan tiettyyn ryhmään. Typologinen 

ryhmittely seuraa tiettyä määritelmää ja muotoa. Määritelmän tulee olla yhtenäinen ja muiden 

tutkijoiden hyväksymä. Tutkijoiden tulee olla samaa mieltä, miksi jokin esine kuuluu tiettyyn 

ryhmään tiettyjen kriteerien perusteella.34 Typologian tarkoituksena on ryhmitellä esineet 

vertailua ja tutkimusta varten. Näin ollen eri ryhmiä vertailemalla päästään tarkastelemaan 

esineryhmien kehitystä, voidaan ajoittaa esineryhmiä suhteessa toisiinsa ja seurata 

kulttuurissa tapahtuvia muutoksia. Aluksi typologioita luotiin silmämääräisesti, myöhemmin 

kehittyivät mikroskooppiset analyysimetodit ja käyttöjälkien tutkiminen. Typologinen 

                                                 
33 Muhos, Halosentörmä, vuoden 1968 kaivaukset. KM 17646: 122, 2 kpl. 
34 Lavento 2008: 237. 
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ryhmittely pyrki aluksi laatimaan samantyyliset esineet samaan ryhmään, mutta kun 

löytöaineisto kasvoi ja esineitä saatiin enemmän, piti ryhmittelyperusteita laajentaa. 

Esinetyyppejä jaettiin alatyypeiksi ja jaoteltiin hierarkkisesti. Jaottelu sai darvinistisen 

näkökulman kun esineryhmistä alettiin rakentaa aikajanaa, suhteellista ajoitusta. Luokittelu 

pyrkii toimimaan pääryhmissä, kun taas typologia keskittyy yksityiskohtaisempien piirteiden 

ryhmittelyyn. Typologia toimi ajoitusmetodina ennen radiohiiliajoituksen ja 

termoluminesenssin keksimistä.35 1880-luvulla ruotsalainen Oscar Montelius julkaisi 

luokittelun ja typologiat eurooppalaisista esineistä. Julkaisussaan hän liitti yhteen eri luokkien 

esineitä, jotka olivat löytyneet samasta kontekstista, kuten hautalöydöt. Eri esineryhmien 

edustajia saatiin ajoitettua samalle aikakaudelle, jonka avulla saatiin rakennettua yhtenäisempi 

kuva eri aikakausien materiaalisesta kulttuurista. Eri konteksteja voitiin tämän vuoksi 

ristiinajoittaa samantyylisten esineiden avulla. Tuontitavaran avulla saatiin eri alueiden 

esineistö yhdistettyä samaan aikakauteen.36 V. Gordon Childe kehitti Monteliuksen ajatusta 

esinetyyppien kehittymisestä tietyllä alueella ja leviävän sieltä muualle kulttuurilainojen 

myötä.37 Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tuontitavara antaa vain aikaisimman 

mahdollisen ajoituksen, eikä absoluuttista ajoitusta. Tuontitavara on saattanut tulla vaihtoon 

huomattavasti myöhemmin, kuin mitä sen on alun perin otettu käyttöön kotialueellaan. 

Ristiinajoitusta käytettiin kritisoimatta 1960-luvulle asti, kunnes radiohiiliajoitus otettiin 

käyttöön.38 

Tässä työssä käytetään esineiden typologista ryhmittelyä ja käyttöjälkien tutkimista. 

Luvussa 5. Jatkuvuus kivikaudelta tarkastellaan mitkä esinetyypit ovat peräisin kivakaudelta 

ja miten laajalle ne ovat levinneet, tai mistä esinetyypit ovat Suomen alueelle tulleet. Samassa 

luvussa käsitellään myös mahdolliset kulttuurikontaktit esinetyyppien perusteella. Vaikka 

suurin osa löydöistä on iskoksia, perehdyn enemmän esinetutkimukseen. Iskoksista on 

mahdollista päätellä iskennän merkitystä kivilajiesineiden valmistuksessa. Vaikka esineet 

viimeistellään hiomalla, on iskentä ollut olennainen osa työskentelyä. 

Osa pronssikautisista kivilajiesineistä on arveltu olleen rituaalikäytössä, eikä 

varsinaisessa arkisessa käytössä tai vaihtoehtoisesti ne ovat olleet sota-aseita.39 En käsittele 

                                                 
35 Greene & Moore 2010: 149 
36 Greene & Moore 2010: 150–151. 
37 Lavento 2008: 239. 
38 Greene & Moore 2010: 151. 
39 Leskinen & Pesonen 2008: 142 
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työssäni uhrauskäytäntöjä tai pronssikautisia uskomuksia. Uhrausta katsotaan mahdollisena 

vaihtoehtona esineen poistumiselle aktiivisesta käytöstä, jos sille on riittäviä perusteita. 

Valtaosin käyttötarkoitukset määritellään esineille typologian perusteella, mutta tukea 

teorialle haetaan käyttöjälkien avulla. Osa kivilajiesineiden katkelmista on ollut mahdoton 

liittää tunnettuihin esinetyyppeihin, koska katkelmat ovat olleet liian pieniä varmaa 

tunnistusta varten. Osasta tunnistus on kuitenkin saatu. Nämä tapaukset ovat suurimmaksi 

osaksi olleet hiomakivien katkelmia.  

Aloitin tutkimuksen löytöjen systemaattisella mittaamisella. Mittasin kaikista 

löydöistä pituuden, leveyden, paksuuden ja painon. Värin tarkastin Munsellin värikartan 

mukaan.40 Löytöjä mitattaessa selväksi kävi se, että jotkut löydöistä ovat liian pieniä 

mitattavaksi. Useassa eri kontekstissa tuli esille se, että saman löytönumeron alle oli lueteltu 

useita pieniä iskoksia. Eteen tuli myös yksittäisiä iskoksia, jotka olivat hyvin pieniä. Näissä 

tapauksissa iskoksista on otettu vain paino ja väri, myös silloin kun iskoksia on useampia. 

Suurin osa iskoksista, joista vain paino on otettu, ovat alle 1 gramman painoisia, mutta 

hieman isompiakin iskoksia on jätetty, painon lisäksi, muuten mittaamatta. 

Mittaamisen ja väri määrittämisen lisäksi kivityyppiä pyrittiin tunnistamaan, mutta 

tunnistus jää liuskeen ja hiekkakiven tasolle. Erilaisia liuskeita ei ole lähdetty tunnistamaan. 

Kiilteen esiintyminen on määritelty liitteen 3 luetteloon.  

Koska aineiston oletetaan kattavan löytöjä myös myöhäiseltä kivikaudelta ja 

mahdollisesti varhaiselta rautakaudelta, voidaan tarkastella näkyykö esinetyypeissä muutosta 

pronssikaudella jo pelkän tutkimusaineiston tarkastelun avulla. Aineistosta tunnistetuille 

esinetyypeille kuitenkin haetaan vertailukohtia tutkimuskirjallisuudesta. 

 

3. ESINETYYPIT 

Tässä luvussa käydään läpi ne kivikautiset ja varhaismetallikautiset esinetyypit, joita 

tutkimusaineistossa on. Esinetyypeistä kartoitetaan niiden valmistustapa, käyttötarkoitus, 

mahdollinen levintä ja mahdolliset kulttuurikontaktit. Tämän jälkeen tarkastellaan miten 

aineiston esineet soveltuvat ilmoitettuihin esineryhmiin, onko aineistossa esimerkiksi jotain 

tavallisesta poikkeavaa. Alaluvussa 3.9. Muut löydöt käsitellään ne löydöt, jotka eivät ole 

tunnistettavissa esineiksi tai ovat selkeästi iskoksia. 

                                                 
40 Munsell Soil Color charts 2000. 
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Kussakin alaluvussa esineet pyritään esittelemään samassa järjestyksessä, kuin ne ovat 

liitteen 3 taulukossa, eli kunnittain pohjoisesta etelään, ja kunnan sisällä kohteittain 

aakkosjärjestyksessä. Jos kohteesta on useampi saman tyypin esine, esitellään ne pää- ja 

alanumeron mukaisessa järjestyksessä. Poikkeuksena on luku 3.4. Taltat, jossa esitellään 

ensin suuret ja keskisuure taltat ja sitten pienet41 taltat. 

Työn tekijän alkuperäinen olettamus oli, että kovia kiviä kuten kvartsia, kvartsiittia ja 

piitä isketään ja liuskeita muokataan vai hiomalla, mutta ilmeisesti iskentää on käytetty myös 

osana liuskeiden muokkaamista. On loogista, että suuri osa ylimääräisestä materiaalista 

poistetaan iskennällä ja vasta tarkempi muokkaus ja viimeistely tehdään hioen. Hionnan 

ohella tikkaus42 on toinen tavallinen valmistusmetodi kivilajiesineille, mutta pelkkää iskentää 

esiintyy harvoin. Varmasti tikattuja esineitä aineistossa on vain Muhoksen Halosentörmän 

pyörökirves, mutta kivikaudella tikkausta on käytetty esimerkiksi pallonuijien koristeluun, 

reikien valmistukseen ja esineen muokkaamiseen.43  Poikkeuksena tälle säännölle ovat 

Peurasuon mahdolliset kaapimet ja tasakantainen nuolenkärki KM 28798:1. Myös muissa 

esineissä on alustavista määritelmistä poikkeavia merkkejä käytön, muodon tai 

valmistusmateriaalin puolesta. Käyttöjälkiä etsittiin kaikista esineistä ja niiden perusteella 

pyrittiin rekonstruoimaan esineiden käyttötapoja ja mahdollisia käyttötarkoituksia. 

Kivilajiesineiden löytöpaikat on ilmoitettu tekstissä esineen esittelyn yhteydessä. 

Löytöpaikkojen sijainnit näkyvät liitteen 2 kartassa. 

3.1. Kiilat 

Simon Karisuvannosta on Turskan talon läheisyydestä löytynyt kivikirves KM 26382 

(kuva 1). Kirves on hajonnut ja siitä on irronnut kappaleita, joista yksi on melko suuri.44 

Kirves on muodoltaan kiilamainen ja esineen paksuin kohta on lähellä esineen perää. Kirveen 

perä on epätasainen, mutta siinä ei näy teräviä kulmia. Perästä lähtöisin on iso 

lohkeamispinta, joka ylettää yli esineen puolivälin. Kirveen perässä on myös muita pienempiä 

                                                 
41 Yleensä pikkutaltaksi nimetään kaikki alle 5 cm pituiset taltat. Museovirasto- Kivikauden esineistö. 

Aineistossa on pieniä talttoja, joista osa on hieman yli 5 cm, mutta ne on esitelty pienten talttojen yhteydessä. 
42 Tikkaaminen on kiviesineiden valmistusmetodi, jossa tikku, joka voi olla kiveä, luuta tai kovaa puuta, 

asetetaan työstettävää pintaa vasten ja tikkua hakataan iskukivellä. Metodi vastaa taltan ja vasaran käyttöä. 
Tikkaamalla voi joko tehdä koristelua esineisiin tai valmistaa kokonaisia esineitä. Kyseessä on epäsuora 
iskentämetodi, jota voidaan kontrolloida helpommin kuin suoraa iskentää. Tikku asetetaan valmiiksi 
haluttuun kohtaa, eikä tähtäämistä tarvitse miettiä suuremmin itse iskennän aikana. Metodi soveltuu niin 
isojen kuin pientenkin esineiden työstämiseen, riippuen tikkaustyökalujen koosta. 

43 Huurre 1979: 45. 
44 Suurin lohkeamispinta näkyy kuvassa 2 alemman kuvan vasemmassa yläreunassa. 
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lohkeamispintoja, jotka johtuvat toistuvista iskuista esineen perään. Kirveen terä on pysynyt 

lähes ehjänä ja koko esine näyttää kiillottuneen45. Terän keskellä on kulumaa, josta terä 

näyttää tylsyneen. Esineen kyljissä on lukuisia pieniä naarmuja, jotka viittaavat esineen 

ahkeraan käyttöön. Kuvassa 1 näkyy miten suurin osa naarmuista ja kulumista keskittyvät 

esineen peräpäähän, alueelle, jossa esine on leveimmillään. 

 
Kuva 1. KM 26382 Simosta Turskan talon mailta löytynyt kirves. Ylhäällä näkyy terän vastainen kuva ehjästä 

sivusta, alhaalla kirves kuvattuna terän myötäisesti. Ylemmässä kuvassa esineen perässä (vasemmalla alhaalla) näkyy 

pienempi lohkeamispinta ja alemmassa kuvassa näkyy suuri lohkeamispinta (vasemmassa yläkulmassa). Kuva Päivi 

Rantanen, joulukuu 2013. 

Simon Karisuvannon Turskan mailta löytynyt kirves, KM 26382, voi olla kiila, eikä 

kirves. Epätasainen perä, lukuisia pieniä naarmuja pitkin esinettä ja suuri lohkeamispinta 

viittaavat kaikki kiilana käyttöön. Esineen isoin lohkeamispinta, jonka lähtökohta on juuri 

kirveen perässä, kertoo siitä, että esinettä on hakattu voimakkaasti sen peräosaan.  Käyttöjäljet 

viittaavat siihen, että esinettä on lyöty sen perään kun sen etupää on ollut tukevasti kiinni 

jossakin. Suuri lohkeama46 omaa porrasmaisen lohkeamisen, joka yleensä johtuu 

voimakkaasta iskusta. Tällöin iskoksen lopetus (liite 5.) on lähes suorakulmaan loppuva 

                                                 
45 Kiviesineet saavat kiiltävän patinan lojuessaan vedessä, esineet voivat myös kiillottua jos ne ovat 

hankautuneet säännöllisesti tuoreita kasvikuituja vasten. 
46 Näkyy kuvassa 2, luvussa 3.1.1. Poikkiteräiset ja oikoteräiset kirveet KM 26382. 
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katkeaminen, eikä siististi oheneva iskos. KM 26382 perän lukuisat lohkeamispinnat kertovat 

siitä, että kaikki iskut eivät ole osunut samaan kohtaan, kyse ei siis voi olla varresta, joka on 

kiinnitetty yhteen kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esineen perää on isketty vapaasti. Perää 

on todennäköisesti isketty puisella nuijalla, sillä kivinen nuija olisi murskannut perää vielä 

enemmän. Perän käyttöjäljet kertovat ahkerasta käytöstä, mutta esine ei ole hajonnut 

käyttökelvottomaksi. Esineen terä on edelleen hyvässä kunnossa lievästä kulumisesta 

huolimatta. Kiilana käyttöä tukee myös se, että esineen kyljet ovat täysin kiillottuneet. Samaa 

ilmiötä voidaan huomata piisirpeissä, joissa kasvikuitujen leikkaaminen on aiheuttanut terän 

kiillottumista.47 On myös mahdollista, että esineen kiillottuminen ja patina johtuvat siitä, että 

esine on joutunut vedenvaraan tai kosteikkoon. Esine on löytynyt peltotöiden yhteydessä 

pellolta Simojoen varrelta. Patina muodostuu kiviesineiden pintaan kosteissa olosuhteissa.48 

3.2. Tuurat 

Iin Olhavasta löytynyt KM 14718:2 on suurikokoinen kivilajiesineen kappale. Esine 

muistuttaa kirveen tai taltan katkelmaa, mutta voi olla myös tuura suuren kokonsa vuoksi. 

Esineellä on hieman toispuoleinen terä ja sen toinen pää on lohjennut. Vaikka terä ei ole aivan 

esineen keskellä on kiilana käyttö silti mahdollista, ja perän lohkeamispinnat tuntuvat tukevan 

tätä olettamusta (kuva 2). Kirveeksi esine on kovin kookas, terän pituus on 21,3 cm, joka ei 

ole kovin paljon Simosta löytynyttä, KM 26382, kirvestä isompi. Simon kirves kuitenkin on 

käyttöjälkiensä ja muotonsa puolesta mahdollista tulkita kiilaksi. Iin Olhavan KM 14718:2 ei 

tasapaksuisen muotonsa puolesta tue kiilateoriaa. 

Esine voi myös olla tuura. Tuuralle painava terä ja esineen pituus on olennaista. Jos 

tuurassa on lyhyt terä, voi varttamiskohta olla työskentelyssä tiellä sen aina iskiessä jäähän. 

Tämä voi alkaa irrottaa terää varresta. Kivikautisten tuurien terät kuitenkin ovat usein 

pyöreitä, jollainen KM 14718:2 terä myös on. Terän muodon ja suuren kokonsa vuoksi esine 

on todennäköisesti ollut tuura. Lisäksi tuurille ominaista on myös se, että esine on hiottu vain 

terästä. Olhavan esineen kyljet epätasaisia, eivätkä omaa suuria merkkejä hionnasta. Esineen 

pitkä muoto ja painava kärki viittaavat esineen olevan tuura. 

                                                 
47 Huurre 1998: 190. 
48 Huurre 1979:88. 
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Kuva 2. KM 14718:2, Iin Olhavasta. Suuri tuuramainen esine. Ylhäällä sivuprofiili, alhaalla terän myötäisesti 

kuvattuna. Alemman kuvan vasemmassa yläreunassa oleva lohkeamispinta näkyy ylemmässä kuvassa vasemmalla 

alhaalla. Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

3.3. Kirveet 

Kirveet kertovat puuntyöstön tarpeesta. Metsää on voitu raivata metsästystä tai viljelyä varten, 

ja puuta tarvitaan raaka-aineeksi rakennuksiin, kulkuvälineisiin, työkaluihin ja muihin 

hyötyesineisiin. Kirveillä on myös voinut olla muita käyttötarkoituksia, kuten sota-aseet ja 

uskonnollinen käyttö, kuten uhraaminen ja uhrilahjat. 

3.3.1. Poikki- ja oikoteräiset kirveet 

Kirveiden ja usein myös talttojen varttaminen on pysyvä ongelma suomalaisessa 

arkeologisessa tutkimuksessa. Happaman maaperän takia orgaaniset osat maatuvat pois 

jättäen jälkeen vain terän. Matti Huurteen kirjassa on rekonstruoitu mahdollisia 

varttamisvaihtoehtoja49 erityyppisille esineille (kuva 3). Kirveiden lisäksi myös talttoja on 

voitu varttaa, ja on mahdollista, että jotkut suuremmat taltat ovatkin kirveitä.50
  

                                                 
49 Huurre 1979: 52. 
50 Huurre 1998: 106. 
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Muhoksen Pyöreäkankaan kirves, KM 35500, on muodoltaan hyvin selkeä ja 

yksinkertainen (kuva 4). Esine on paksuimmillaan perän läheltä, jonka vuoksi sen varttaminen 

varressa olevaan reikään olisi epäkäytännöllistä. Jos esine on tuura, olisi varsi luonnollisesti 

perän jatkeena, jolloin tasaisesta kannasta on hyötyä. Tuurat tosin eivät yleensä ole olleet 

kauttaaltaan hiottuja, lisäksi ne ovat huomattavasti pidempiä esineitä verrattuna niiden 

leveyteen.51 Esineen perässä on samankaltaisia iskujälkiä kuin Karisuvannon kirveessä KM 

26382. Esinettä on siis isketty toistuvasti sen perään. Perä ei kuitenkaan ole murtunut yhtä 

vahvasti kuin Karisuvannon kirveen perä, josta on lähtenyt irti useita isoja iskoksia. Esine on 

kuitenkin huomattavasti ohuempi ja sen muoto on tasaisempi kuin KM 26382, sen muoto 

vaikuttaa viimeistellymmältä, joka tukisi kirveenä käyttöä. 

Vaikka Pyöreäkankaan esine olisi vartettu kirves, ei ole mahdotonta, että sen perään 

olisi isketty avustamaan halkaisemisessa. 

                                                 
51 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 

Kuva 3. Rekonstruktio erilaisten työkalujen varttamisista. 1. terä kiilattu varteen tehtyyn koloon, 2.-3. terä asetettu 

ensin sarvi- tai luutuppeen ja sitten kiinnitetty varteen tehtyyn koloon, 4. varsi taivutettu esineen ympärille ja sidottu 

paikoille, 5. esine on sidottu varteen jätettyyn oksan tynkään. Kuva Matti Huurre, (Huurre 1979: 52).  
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Mahdollinen kirves on KM 35500 (kuva 4), joka on löytynyt Muhoksen 

Pyöreäkankaalta. Kirves on löytynyt moottorikelkkaväylältä, josta on löytynyt myös 

kulttuurimaavärjäymä, palaneita kiviä ja kvartsi-iskoksia. Kirveen löytöpaikka on noin 500 m 

Muhoksen Kieksin asuinpaikasta länsilounaaseen.52 Esine on kauttaaltaan hiottu. Esineen perä 

on tasainen, mutta hieman vino, tämän vuoksi sen varttaminen varteen tehtyyn reikään olisi 

ollut hankalaa. Varren reikään vartetuilla esineillä yleensä on pyöreä perä, jonka vuoksi se 

iskettäessä juuttuisi yhä vain varmemmin varren reikään. 

 
Kuva 4. KM 35500, Muhoksen Pyöreäkankaalta löytynyt kivinen kirves. Ylhäällä terän myötäinen kuva, alhaalla 

teränvastainen, molemmissa terä oikealla. Alemmassa kuvassa perässä näkyy perässä alhaalla lohkeamispinta, joka 

oletettavasti lohjennut perään kohdistetusta iskusta. Alhaalla näkyy myös noin 3,5 cm päässä terästä lohkeamispinta, 

joka on käytöstä tullut vaurio. Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

Pyöreäkankaan esine, KM 35500, on merkattu muinaiskalupäiväkirjassa kirveeksi tai 

tuuraksi. Jos esine olisi ollut tuuran tapaisesti vartettuna, on terä varren jatkeena esineen 

päässä. Tällöin esineellä iskettäessä iskun voima jatkaa varresta esineen perään ja siitä iskun 

kohteeseen. Vaikka varsi ei olisi ollut löysästi vartettuna, on iskosten lohkeaminen 

                                                 
52 Museovirasto – Rekisteriportaali: 1000007499. 
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mahdollista. Tällöin varren jättämät jäljet pesineen perään vastaavat epäsuoraa iskentää. Eli 

on mahdollista, että Pyöreäkankaan esineen, KM 35500, perän lohkeamat ovat johtuneet 

tuurana käytöstä. Lohkeamat eivät ole yhtä suuret kuin Simon Karisuvannon kirveessä, KM 

26382, joka voi tukea Pyöreäkankaan esineen käyttöä tuurana. Pyöreäkankaan kirves on 

kuitenkin todennäköisesti ollut vartettu kirveen tapaan. Perän iskospinnat voivat myös olla 

peräisin esineen valmistuksessa tapahtuneesta muokkauksesta. Tämä on kuitenkin jokseenkin 

epätodennäköistä, koska ainakin osa iskospinnoista on tullut esineeseen hionnan jälkeen. On 

siis todennäköistä, että ainakin osa esineestä on hajonnut käytössä. 

 On mahdollista, että kirves on isketty puuhun ja sitten kirvestä on nuijittu auttamaan 

puun halkaisemisessa. Kuvassa 4 alhaalla oikealla näkyy terän läheisyydestä irronnut 

iskospinta. Iskospinta alkaa terän jälkeen kyljessä ja tarkoittaa sitä, että terän levitessä iskun 

voima on kohdistunut leveämpään osioon. Tämä voima on irrottanut esineen kyljestä 

iskoksen. Koska lohkeamispinta alkaa vasta terän jälkeen, on kirveen terä uponnut iskennän 

kohteeseen vaurioitumatta. Koska iskospinta ei ole alkanut aivan terästä tarkoittaa se sitä, että 

kirveen kylkiin on kohdistunut vahva isku. Tämä vastaa kirveen käyttöä. Terä on uponnut 

puuhun ja kylkien levenevä muoto on ottanut vastaan iskun pysäyttävän voiman. Iskospinnan 

lopetus on porrasmainen, joka viittaa voimakkaaseen iskuun. Iskos on voinut johtua joko 

kirveenä tai kiilana käytöstä. 

3.3.2 Reikäkirveet 

Yksinkertaiset reikäkirveet olivat tyypillisiä Itämeren piirissä. Suomen alueella ne esiintyvät 

pääasiassa rannikkovyöhykkeellä. Yksinkertaisten reikäkirveiden levintä seuraa pitkälti 

Kiukaisten kulttuurin levintää.53 Yleisin reikäkirvestyyppi oli rombikirveet, jotka saavat 

nimensä vinoneliömäisestä muodostaan.54 Kirvestyyppi on tunnetusti skandinaavinen ja 

näyttää yksinkertaistetulta vasarakirveeltä. Kirveet ovat oletettavasti tulleet Suomeen 

Ruotsista.55 

Varsireiälliset esineet on luonnollisesti vartettu siten, että varsi on kiinnitetty esineen 

reikään. Varsireiälliset esineet ovat usein katkenneet juuri reiän kohdalta, koska reikä 

heikentää esineen rakennetta. Reikä voitiin tehdä joko hakkaamalla tai tikkaamalla reikä 

esineeseen tai poraamalla reikä joko puu- tai luutapin avulla. Reiän hakkaaminen onnistui 

                                                 
53 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
54 Huurre 1983: 280. 
55 Leskinen & Pesonen 2008: 215. 
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vain ohuissa esineissä.56 Reiän hakkaamisen kanssa vaarana oli, että esine hajoaisi 

tekovaiheessa. Reikä voitiin kairata tai porata joko yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta. 

Yhdeltä puolelta porattu reikä on porauspuoleltaan leveämpi, joka oli ongelma paksummissa 

esineissä. Molemmilta puolilta porattaessa reikien piti osua tarkalleen toistensa kohdalle, jotta 

reiästä ei tulisi vino.57 Nuorakeraamisissa vasarakirveissä nähdään, miten esine on paksumpi 

reiän kohdalta, jotta esine olisi vankempi, eikä hajoaisi yhtä helposti. Reiän piti myös olla 

tarpeeksi leveä, koska varren piti kestää esineen käyttö ilman, että se katkeaisi. Kirveillä ja 

nuijilla lyöminen ei saisi katkaista vartta. Rombikirveet ovat leveimpiä juuri reiän kohdalta, 

joka tekee kirvestyypistä vinoneliön muotoisen. Koska reikä on suora ja aukot eivät levene 

kummallekaan puolelle on oletettavissa, että reikä on valmistettu putkikairaamalla.58 Metodi 

edellyttää onton putkiluun, jolla porataan reikä paksuun kiviesineeseen. Ponkilan kirveen 

reikä on kuitenkin hieman avarampi esineen yläpuolella, poraus on ilmeisesti tehty tältä 

puolelta käsin. 

 

 
Kuva 5. KM 14332, Muhos, Ponkila. Rombinmuotoinen reikäkirves. Reikää ei ole onnistuttu poraamaan esineen 

keskilinjalle. Kuva Päivi Rantanen, 4.11.2013. 

                                                 
56 Huurre 1979: 45. 
57 Huurre 1998: 99–100. 
58 Leskinen & Pesonen 2008: 164–165. 
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Tutkimusaineiston ainoa reikäkirves on KM 14332, Muhoksen Ponkilasta lunastettu 

irtolöytö (kuva 5). Kirves on kovaa tummaa kiveä, kauttaaltaan hiottu, mutta pinta vaikuttaa 

siltä, että se olisi voitu valmistaa tikkaamalla ja vasta sen jälkeen hiottu. Pinta on hieman 

epätasainen mutta viimeistelty. Reikä on suoraseinäinen, eli se on todennäköisesti porattu 

putkiluulla. Kirveen reikää ei ole onnistuttu saamaan suoraan kirveen keskilinjalle. Koska 

reikä on vino, esine ei ole oletettavasti kelvannut myyntiin.59 Sanna Hujanen on kandidaatin-

tutkielmassaan tutkinut Ponkilan reikäkirvestä. Hänen mielestään kirves on Evert Baudoun 

määritelmän mukaan rombikirves, jolla on holvimainen yläpuoli. Esinetyyppi on peräisin 

Ruotsista ja sen alkuperä on Upsalan ja Kalmarin lääneissä. 60 Hujanen haastaa Huurteen 

näkemystä siitä, että kirves olisi paikallinen tekele huonon laatunsa vuoksi. Ruotsista 

tunnetaan reikäkirveitä, jotka ovat huonolaatuisempia tekeleitä, joko pehmeämmistä kivistä 

valmistettuina, lisäksi vinoja tai puolivalmiita reikiä ja muotopuolisia esineitä tunnetaan 

myös. Hujanen ehdottaa siis, että kyseessä voisi myös olla ruotsalainen tekele.61 

Kirveen terässä ei näy käyttöjälkiä, mutta perä on hieman murtunut. Perän murtuma on 

voinut tapahtua myös esineen luonnonvaraan joutumisen jälkeen. Kirveen päällispuolella on 

reiän reunassa myös hieman murtumaa. Kirveen terä ei myöskään ole kiillottunut, joka viittaa 

siihen, ettei sitä ole käytetty puutöissä. Kirveen päällispuolella on myös selkeä keskiharjanne, 

joka tekee kirveen poikkileikkauksesta lievästi viisikulmaisen. Harjanne on vahvempi terän 

puolella reikää, mutta on himmeästi näkyvissä myös kirveen peräosassa. Harjanne ei 

kuitenkaan osu keskelle esineen perää, vaan koko esine näyttää olevan vinossa. Kirveen perä 

on myös vino. Keksiharjanne on lähempänä, terästä katsottuna, vasenta takakulmaa, jonka 

kohdalta esine on pidempi perän vinouden vuoksi.62 Kirveen pohja pyöristyy reunoilla, mutta 

on pääasiassa tasainen. Terän lähellä voi kirveen pohjassa nähdä lievää keskiharjannetta 

lyhyellä matkalla, harjanne ylettää alle puoliväliin reiän ja terän välisellä matkalla. 

Hujanen on rekonstruoinut kirveenlöytöpaikkaa. Kirves on löytynyt 70 cm syvyydestä 

maanpoiston yhteydessä, joten tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Löytösyvyys viittaa joko veteen 

uhraamiseen tai hautaukseen. Lähistöltä ei tunneta asuinpaikkaa, joka tutkisi hautausta. 

Ruotsissa rombikirveet ovat usein olleet veteen uhrattuja kulttiesineitä.63 Helena Taskisen 

                                                 
59 Huurre 1991: 43. 
60 Hujanen 2008: 6–7. 
61 Hujanen 2008: 11. 
62 Keskiharjanteen asettuminen perän vasempaan kulmaan näkyy kuvassa 4 ylhäällä oikealla. 
63 Hujanen 2008: passim. 
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Muhoksen inventointiluettelossa ilmoitetaan peruskartan 342210 ruutu 90–91/53 kirveen 

löytöpaikaksi. Kirveen löytökorkeudeksi on rekonstruoitu 23–24/25 m/mpy, joka ajoittaisi 

kirveen ajalle 1000–750 eKr. Kirvesmuoto on kuitenkin tyypillinen vasta 800 eKr. jälkeen.64 

3.3.3. Pyörökirveet 

Pyörökirveet ovat helposti tunnistettava löytötyyppi. Ne ovat työkirveitä, joiden 

poikkileikkaus on pyöreä. Kirveet ovat usein myös huomattavasti pidempiä kuin mitä ovat 

paksuja. Pyörökirveet ovat yleisempiä Skandinaviassa ja Keski-Venäjällä kuin Suomessa. 

Suomen alueella olevat keskittymät sijaitsevat Etelä- ja Kaakkois-Suomessa, jatkuen 

Karjalaan Laatokan ympärille, ja lähellä itärajaa Suomussalmelta Sodankylän pohjoispuolelle. 

Pohjoinen alue ei ylety Pohjois-Pohjanmaan rannikolle, josta Halosentörmän kirves on 

löytynyt.65 

 
Kuva 6. KM 32527, Muhoksen Halosentörmältä löytynyt skandinaavinen pyörökirves. Kuva Päivi Rantanen, 

4.11.2013. 

Muhoksen Hangaskankaalta on löytynyt pyörökirves KM 32527 (kuva 6). Noin 200 g 

painoinen työkirves on valmistettu tikkaamalla, ja vain kirveen terä on hiottu. Kirveen terä on 

murtunut ja hiottu osa on myös kiillottunut. Molemmat näistä jäljistä kertovat siitä, että kirves 

on ollut käytössä työkaluna. Esineen ympärillä on patina, joka viittaa siihen, että esine on 

lojunut vedessä tai kosteassa ympäristössä. 

Esine vaikuttaa melko pieneltä ollakseen kirves. Pyörökirveet ovat tyypillisesti alle 15 

cm pitkiä. Esineen terä on murtunut oletettavasti käytössä. Lohkeamat ovat porrastettuja, 

joten esineen käyttö on vaatinut voimaa. Terän kiillottuminen viittaa puuntyöstöön. Kokonsa 

                                                 
64 Hujanen 2008: 8–9. 
65 Museovirasto – Kivikauden esineistö;  
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vuoksi esine olisi voinut olla käytössä myös talttana, mutta perä ei ole murtunut. Ei vaikuta, 

että perää olisi lyöty niin suurella voimalla, kuin terän murtuminen olisi vaatinut. On tosin 

ollut mahdollista, että pyörökirves olisi ollut vartettuna luutuppeen. Luutuppi olisi tällöin 

suojellut terää murtumiselta sitä iskettäessä. Kuitenkin pyöreät taltat omaavat yleensä 

toispuoleisen terän, kuten KM 8746 Muhoksen Halosentörmältä, tai kourutaltat yleensä. Esine 

siis tuskin on taltta. 

Vaikka esine on pienikokoinen, on se silti voinut olla kirves. Kyseessä ei välttämättä 

ole puunkaatoon tarkoitettu kirves tai halkaisukirves. Esine on voinut olla veistelykirves, jolla 

on muokattu puutavaraa haluttuun muotoon. Suuri kirves tällaisessa työssä ei olisi eduksi. 

Pyörökirveiden terän muoto on hyödyllisin oikokirveen tavalla vartettuna. 

 

3.4. Taltat 

Talttoja on voitu käyttää puun ja luun työstöön. Joitakin talttoja on oletettavasti vartettu oiko- 

tai poikkiteräisesti kuten kirveitä (kuva 3). Huurre katsoo oikokirveiden ja talttojen eron 

olevan siinä, että oikoteräisen kirveen terä on keskellä ja taltan tai poikkikirveen terä on 

toispuoleinen.66 Hän myös ilmoittaa, että kirveen ja taltan ero voi yksinkertaisesti olla kiinni 

esineen koosta, eikä muodosta.67 Omassa tutkimuksessani ainoa arveluttava tapaus kirveiden 

ja talttojen eroissa on Iin Olhavasta löytynyt KM 1478:1. Suuri taltta on muotonsa puolesta 

voinut olla myös kirves, mutta jos perän murtumat ovat käyttöjälkiä, on se taltta. Muuten 

tutkimusaineiston taltat ovat melko selkeitä talttoja. Muhoksen Halosentörmän pyöreä taltta 

on profiililtaan pyöreä, poikkiteräinen taltta ja aineiston pienet taltat ovat huoliteltuja 

pikkutalttoja. Ruotsissa suuria kourutalttoja kutsutaan nimellä hålyxor.68 Norjassa 

poikkileikkaukseltaan pyöreän tasa- tai kourutaltan nimi on huløks.69 

Taltat on poikkeuksellisesti esitelty liitteen 3. taulukosta poikkeavassa järjestyksessä. 

Ensin on esitelty aineiston suuremmat taltat, jonka jälkeen on käsitelty pienemmät taltat. 

Tutkimusaineistossa on viisi taltaksi luokiteltua esinettä, KM 14718:1 Iin Olhavasta, 

KM 32875:1 ja KM 39158:1799 kohteesta Oulu Hangaskangas E, KM 8746 Muhoksen 

Halosentörmältä ja KM 22904 Muhoksen Kieksistä. 

                                                 
66 Huurre 1998: 102. 
67 Huurre 1998: 106. 
68 Ibidem 
69 Gjessing 1942: 39. 
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Lähes kirvestä muistuttava KM 14718:1 Iin Olhavasta on 13,2 cm pitkä, hiottu 

kiviesine (kuva 7). Taltan terä on tylsynyt ja perä on murtunut, mutta on vaikea sanoa missä 

yhteydessä. Esineen lohkeamispintojen reunat ovat pyöristyneet ja murtumakohdat hieman 

tasoittuneet. Kivimateriaali ei ole kovin kovaa, jolloin tylsyminen ja terävien reunojen 

pyöristyminen käy nopeammin. Kokonsa vuoksi Iin Olhavan taltta KM 14718:1 olisi voinut 

olla vartettu, mutta perän lohkeama viittaa vasaran tai nuijan käyttöön, eikä vartettuun 

työskentelyyn. Terä on myös esineen keskellä, eikä taltoille tyypillisesti toispuoleinen. 

Kirveenä esine olisi siis oikoteräinen. 

 
Kuva 7. KM 1478:1, Iin Olhavasta. Suuri taltaksi luokiteltu esine, joka on voinut olla kirveen tavoin vartettuna. Kuva 

Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

Aineiston toinen suuri mahdollinen taltta on KM 8746 Muhoksen Halosentörmältä. 

Esineen poikkileikkaus on pyöreä ja terä toispuoleinen. Esineen terä on kulmista hieman 

kaareva ja terä on selkäpuolelta kaartuva. Kyseessä ei kuitenkaan ole kourutaltta sillä terän 

toinen puoli on tasainen. Esine on tullut irtolöytönä esille ratatöissä. Koska asuinpaikka jatkuu 

radan molemmilla puolilla, on mahdollista, että se on löytynyt asuinpaikalta. Esine löytyi 

kiviläjän vierestä, kiviläjä on tulkittu mahdolliseksi tulisijaksi.70 

Muhoksen Hangaskankaalta löytyneen taltan, KM 8746, ulkonäkö on kovin huoliteltu 

(kuva 8). Esine on kauttaaltaan hiottu, eikä terässä näy murtumia. Terän leveämmällä puolella 

                                                 
70 Museovirasto – Muinaiskalupäiväkirja.  
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näkyy kuitenkin terän teroittamisesta kertova hiomajälki71. Kyseinen teroituspinta voi tosin 

olla myös esineen työstön yhteydessä tehty, mutta silloin terän sivu olisi todennäköisemmin 

täysin tasainen, eikä siinä olisi erotettavissa kahta eri hiontapintaa. 

 
Kuva 8. KM 8746 Muhoksen Halosentörmältä. Pitkälle huoliteltu taltta vaikuttaa korkealaatuiselta työltä. Kuva Päivi 

Rantanen, 4.11.2013. 

Muhoksen Halosentörmän esine on Museoviraston muinaiskalupäiväkirjassa merkitty 

poikkikirveeksi. Esineen selkäpuolella kuitenkin näkyy perässä iskennästä kertovia 

lohkeamia. Perän käyttöjäljet näkyvät myös etupuolella, mutta ei yhtä selkeinä. Nämä 

lohkeamat kertovat siitä, että perää on isketty puisella nuijalla tai muulla vasaraa korvaavalla 

esineellä.72 Esine ei siis ole välttämättä ollut vartettuna kirveen tavoin. Huurre on Tulkinnut 

esineen Kiukaisten kulttuurin kourutaltaksi.73 Kiukaisten tyypin kourutaltat ovat yleensä 

selkäpuolelta tasaisia ja mahapuolelta, jonne myös terä tai kouru on hiottu, pyöreitä.74 

Kiukaisten kulttuurin kourutalttojen kouru on usein matala ja vaikeasti havaittavissa.75 Taltta 

on tiivistä mustaa kiveä, joka muistuttaa pohjalaisille esineille tyypilliseltä sädekiviliuskeelta. 

Sädekiviliuske lohkeaa pitkiksi kappaleiksi, joista on yksipuolisella reunaiskennällä 

                                                 
71 Terä ei ole enää aivan suora leveämmältä puoleltaan. Kauempana terästä näkyy alkuperäinen hiontapinta ja 

terän tuntumassa on toinen tasaiseksi hiottu alue, joka kertoo terän teroituksesta. Molemmat alueet on 
erotettavissa kuvasta 8 terän tuntumasta. 

72 Iskukivi murtaisi esineen perän liian nopeasti, joten vasarana on pitänyt käyttää jotain pehmeämpää 
materiaalia. On myös mahdollista, että taltan perää on ollut suojaamassa nahan palanen. Huurre 1998: 106. 
Hirven sarvesta on myös mahdollista muokata vasara tai nuija. 

73 Huurre 1983: 195–196; Huurre 1991: 37. 
74 Huurre 1983: 195. 
75 Huurre 1983: 195; Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
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valmistettu esineitä. Sädekiviliuske on tuffiittiliusketta, joka tunnetaan myös nimellä 

mustaliuske.  Sitä esiintyy Torniojoen alajuoksulla ja Tervolan alueella Kemijoen suulla.76 

Lisäksi jääkaudella mannerjää on kuljettanut tuffiittia irtolohkareina. Mustaliuske on pehmeä 

liuske, jonka vuoksi se hajoaa jäätikön kuljetuksessa helposti.77 Liuskeen kappaleet jäävät 

moreeniin irtokivinä. 

Pohjalaisista taltoista usein vain terä on hiottu ja ne ovat yleisiä jo kivikauden 

esikeraamiselta ajalta.78 Huurre ilmoittaa, että Pohjalaiset liuske-esineet ovat olleet käytössä 

vielä varhaismetallikaudella.79 Muhoksen Halosentörmän taltta voisi olla Kiukaisten 

kulttuurin kourutaltan sijasta myös myöhäinen variaatio Pohjalaisesta kourutaltasta. 

Kourutaltaksi taltan terä on toisin kovin suora, mutta talttojen terissä on voinut olla vaihtelua 

riippuen siitä, mitä taltalla on tehty.  

Loput tutkimusaineiston taltoista ovat huomattavasti pienempiä ja tarkoitettu 

tarkempaan työskentelyyn. KM 32875:1 (kuva 9) Oulun Hangaskangas E alueelta on 

pienehkö tasataltta. Vaikka esineen terä on murtunut, näkyy siitä, että terä on ollut hyvin 

loivasti kaareva, eikä aivan suora. Esineen kyljissä lohkeamispintojen vieressä hionta näkyy 

selkeästi jatkuvan esineen jokaisella kyljellä aina esineen perään asti. On mahdollista, että 

esine on ollut kauttaaltaan hiottu ennen sen hajoamista, tai sitten vain terävät kulmat on hiottu 

valmistuksen yhteydessä. Osa lohkeamispinnoista tuntuu leikkaavan hiottua aluetta, mutta osa 

lohkeamispinnoista taas tuntuu loppuvan pyöristettyyn reunaan. Tällöin hionta on tehty 

lohkeamisen jälkeen, mahdollisesti valmistuksen yhteydessä. Kaikista lohkeamispinnoista ei 

voi sanoa missä vaiheessa tai minkälaisessa yhteydessä ne ovat muodostuneet. Esineestä on 

voitu myös tasoitella pois terävät kulmat kun esine on vaurioitunut käytössä. Perässä esineen 

kulmat on pyöristetty hiomalla, joten on mahdollista, että myös esineen perä on ollut hiottu, 

ennen kuin se on murskaantunut käytössä. 

                                                 
76 Geologian tutkimuskeskus. 
77 Ratia 1996: 197. 
78 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
79 Huurre 1991: 43. 
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Kuva 9. KM 32875:1 Oulu Hangaskangas E. Pienikokoinen tasataltta. Kuva Päivi Rantanen, kesä 2013. 

 

 

Oulun Hangaskangas E taltan KM 32875:1 huomattavin lohkeamispinta on toisella 

terän myötäisellä sivulla, joka saa esineen profiilin muistuttamaan lievästi kynsitaltan 

kaartuvaa profiilia (näkyy kuvassa 9 ylhäällä). Taltan poikkileikkaus on alun perin ollut 

muodoltaan lähellä suorakaiteen omainen.  Esineen perä on murtunut, jonka seurauksena 

esineen takapäässä on myös halkeamia. Terän murtumat vaikuttavat käyttöjäljiltä. Käyttöjäljet 

ovat terässä samalla puolella kuin mille perä painottuu (kuvassa 9 alhaalla). Käyttöjälkien 

perusteella ei ole mitään syytä olettaa, että taltta olisi ollut kaksiteräinen, kuten toinen 

Hangaskangas E kohteesta löytynyt taltta KM 39158:1799 on. Koska esineen perä kaartuu 

vastakkaiselta puolelta, on syytä olettaa, että suurin osa perään kohdistuneiden iskujen 

voimasta on välittynyt terän murtuneelle puolelle, jolloin käyttöjäljet vastaavat taltan 

käyttötarkoitusta. Perän alkuperäistä muotoa on mahdoton selvittää, mutta oletettavasti se on 

ollut tasainen. Terän murtumat eivät myöskään ole tasaiset, joka tarkoittaa, että terä on joko 

kerralla murtunut käyttökelvottomaksi tai terä on murtunut useasti ja vähän kerrallaan. 

Molemmat näistä kertovat kovasta käytöstä.  

KM 32875:1 on pienikokoinen taltta Oulun Hangaskangas E kohteesta. Taltta on 

pienen kokonsa vuoksi tarkoitettu tarkempaan työstöön ja pienempien yksityiskohtien 

valmistukseen. Esineestä ei pysty kuitenkaan sanomana tarkalleen mitä taltalla on työstetty. 

Kuvassa 9 näkyy pieniä ruosteelta näyttäviä oransseja täpliä esineen pinnassa. Nämä ovat 

kuitenkin vain punertavaa likaa, jota ei ole saatu puhdistettua esineestä pois. Hangaskangas E 

kohteen taltan KM 32875:1 materiaali on hienorakeista ja kovaa liusketta. Likaantumista 

huolimatta kiven väri on tasainen lähes mustan harmaa. Esine on ollut laadukas ennen 
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särkymistään. Materiaali voi mahdollisesti olla niin kutsuttua sädekiviliusketta, joka on 

tyypillinen valmistusmateriaali liuske-esineille pohjoisessa. 

Toinen kohteesta Oulu Hangaskangas E löytynyt taltta on KM 39158:1799 (kuva 10). 

Taltta on löytynyt Pedro Pesosen johtamilta kaivauksilta vuonna 2012. Kyseessä on pieni 

tasasivuinen taltta. Taltta on nimetty löytöluettelossa pikkutaltaksi.80 Taltan poikkileikkaus on 

suorakaiteen muotoinen. 

 Taltta on pieni tasaleveä esine, joka on kauttaaltaan hiottu. Esineen molemmat päät on 

hiottu teräviksi, jonka vuoksi esine voisi olla kaksiteräinen. Kaksiteräistä talttaa on vaikea 

käyttää vasaran tai nuijalla tuhoamatta toista terää. Tämän vuoksi oletetaan, että taltat olisivat 

olleet vartettuina luutuppeen, josta ne on helppo irrottaa ja kääntää aina tarvittaessa.81 Taltan 

toinen terä on hieman murtunut (kuvassa 10 alhaalla vasemmalla), murtuma on päässä, jossa 

on suurempi teräkulma. Vastakkaisessa päädyssä on terän toisella laidalla, esineen kulmassa 

myös hieman murtumaa. Suurempi murtuma on todennäköisesti käyttöjälki. Murtuma näkyy 

kuvassa 10 vasemmalla alhaalla. 

 

 
Kuva 10. KM 39158:1799 Oulun Hangaskangas E kohteen pikkutaltta. Taltassa ei näy vahvoja käyttöjälkiä terän 

murtumaa lukuun ottamatta. Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

                                                 
80 Pesonen 2012: 35 taulukko. Museovirasto -  Muinaiskalupäiväkirja. 
81 Huurre 1998: 107. 
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Viimeinen taltta aineistossa on KM 22904 Muhoksen Kieksistä (kuva 11). Taltta on 

pieni kaitataltta82, jonka terä on pyöreä. Taltta on kauttaaltaan hiottu, suorasivuinen esine. 

Esineen perässä näkyy murtumia, jotka vastaavat taltan käyttöjälkiä. Lisäksi taltan terässä on 

pieni murtuma. Taltan poikkileikkaus on suorakulmion muotoinen. Esineen perässä olevat 

murtumat viittaavat vasaran käyttöön. Terä on toispuoleinen ja muodoltaan suippokärkinen. 

Kaitataltat ovat yleisiä koko maassa Rovaniemen eteläpuolella. Kaitatalttoja on tehty 

paljon sädekiviliuskeesta, jonka vuoksi ne on liitetty pohjalaisiin esineisiin.83
 

 
Kuva 11. KM 22904, pyöreäteräinen kaitataltta Muhoksen Kieksistä. Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

3.5. Nuolenkärjet 

Aikaisemmin ainoa nuolenkärkityyppi, joka Suomen alueelta tunnetaan 

varhaismetallikaudelta, on ollut tasakantainen nuolenkärki. Pohjois-Pohjanmaalta löytyneen 

varhaismetallikautisen polttohaudan, Oulu Hangaskangas 564010051, yhteydessä löydetyt 

luunuolet todistavat, että luusta on valmistettu nuolenkärkiä. Luisia nuolenkärkiä ei 

kuitenkaan tunneta monia koska palamaton luu maatuu ja tasakantaisia nuolenkärkiä on 

löytynyt laajalti myös tutkimusalueen ulkopuolelta. Tasakantaisia nuolenkärkiä tunnetaan 

Norjasta84, Ruotsista ja Venäjältä, jossa sen katsotaan syntyneen ja levinneen Uralilta länteen 

                                                 
82 Kaitataltaksi nimetään talttoja, joiden terän leveys on alle 2 cm. Kyseessä ei siis ole varsinainen esineryhmä. 

Museovirasto - Kivikauden esineistö. 
83 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
84 Lavento 2001: 129. 
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aina Atlantille asti.85 Kärkityyppi ilmestyy Suomessa ja Karjalassa aineistoon myöhäisellä 

kivikaudella.86 Nuolenkärjet on yleensä valmistettu kvartsista, kvartsiitista tai piistä. 

Nimestään huolimatta tasakantaisen nuolen kanta saattaa olla myös sisäänpäin 

kovertuva, joka oletettavasti helpottaa sen kiinnittämistä nuolen varteen. Nuolet on 

valmistettu iskemällä ja painetekniikalla87. Edellä mainitut tekniikat soveltuvat kovien kivien 

työstämiseen ja lopputuloksena on sahamainen terä. Nuolia esiintyy koko Suomessa, mutta 

yleisimpiä ne ovat Pohjois-Suomessa. Pohjoisempana kvartsiitti on yleinen 

valmistusmateriaali ja etelämpänä pii on yleisempää. Nuolia löytyy samoilta asuinpaikoilta 

kuin tekstiilikeramiikkaa, mutta myös muiden keramiikkatyyppien yhteydestä ja Pohjois-

Suomen keramiikattomalta alueelta sisämaasta.88 Huurre olettaa, että tasakantaiset 

nuolenkärjet ovat levinneen Suomeen Vienanmeren kautta idästä, ja että ne liittyvät uuden ja 

tehokkaamman jousityyppiin leviämiseen.89 Hän olettaa myös, että jousityypin ja nuolien 

levintä alueelle on kytköksissä pronssintuontiin. Juha-Pekka Joona omassa pro gradu -

tutkielmassaan toteaa, että uusi nuolityyppi ei välttämättä tarkoita uutta jousityyppiä, sillä eri 

jousilla voi helposti ampua erityylien kärkiä omaavia nuolia.90 

Mikko Hietala on omassa pro gradu -tutkielmassaan tutkinut Hangaskankaan 

polttohaudan, 564010051, nuolia ja niiden liittymistä mahdolliseen uuteen jousityyppiin. Hän 

kokeili tasakantaisten nuolten toimivuutta metsästykseen ampumalla hirven ja poron ruumiita 

niillä. Ammunnan tuloksena kaikki tasakantaiset kivikärjet irtosivat nuolien varsista osuttuaan 

eläimeen. Tästä johtuen Hietala ehdottaa, että tasakantaisia nuolenkärkiä ei olisi käytetty 

metsästykseen, koska kärki irtoaa nuolen varresta, eikä läpäise riistaeläintä kovin syvälle. 

Irtoava kärki on hänen mielestään paremmin soveltuva sodankäyntiin, jolloin vastustajalle 

tuottaa ongelmia kärjen saaminen ulos omasta lihastaan.91 

Omassa tutkimusaineistossani on yksi ainoa tasakantinen nuolenkärki. Kyseessä on 

Muhoksen Halosentörmältä, vuonna 1995 löytynyt KM 28798:1 (kuva 12). Nuoli on 

                                                 
85 Salo 1985: 175. 
86 Lavento 2001: 128–129. 
87 Painetekniikalla tarkoitetaan jonkun apuvälineen, yleensä tikun, avulla painamalla irrotettuja iskoksia. Tikulla 

painetaan esineen reunasta kohti esinettä ja sitten iskos irrotetaan painamalla alaspäin. Tikku on voinut olla 
luuta tai sarvea. Tikun materiaalin tulisi olla pehmeämpää kuin kivi, ettei kivi vain murskaannu. 

88 Lavento 2001: 128. 
89 Huurre 1991: 42. 
90 Joona 2005: 7. 
91 Hietala 2005: passim. 
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vihreänharmaata liusketta, jonka yksi kulma on musta. Nuoli on valmistettu iskemällä ja 

painetekniikalla. Paineiskosten jättämä sahalaitamainen reuna on helposti tunnistettavissa 

nuolen jokaiselta reunalta. Nuoli on tasakantainen ja kolmikulmainen. Nuolen sivut ovat 

suhteellisen suoria, mutta kanta ei ole suorassa kulmassa kärkeen nähden, kanta on siis vino. 

Kannan linja on suora, eikä sisäänpäin koverrettu kuten tasakantaisten nuolien kannat joskus 

ovat. 

 
Kuva 12. KM 28798:1, Muhos, Halosentörmä. Tasakantainen nuolenkärki, liusketta. Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 

2013. 

Nuolen materiaalivalinta on erikoinen, ja tekotapa ei ole tyypillinen liuskeen 

muokkaamistapa. Vaikka tutkimusaineiston runsaasta iskosten määrästä voi päätellä, että 

liuske-esineitä on valmistettu osaksi iskemällä, ovat suurin osa kivilajiesineistä, ainakin terän 

osalta, viimeistelty hiomalla. 

Muhoksen Halosentörmällä tehdyistä, vuoden 1968, kaivauksista on löytöaineistossa 

hioinkivien kappaleita. KM 17646:162 ja 180 ovat varmasti tunnistettuja hioimen kappaleita. 

Kun asuinpaikan yhteydestä tunnetaan hioimia ja hiottuja esineitä, ihmetyttää suuresti miksi 

verrattain pehmeää kiveä on muokattu näin pitkälle iskemällä tai painetekniikalla, eikä 

hiomalla. Hiomalla kuitenkin saadaan tasaisempaa laatua, ja pieniä alueita on helppo poistaa 

tarkemmin. Jostain syystä on haluttu replikoida kvartsisia tai piinuolia. Kvartsin ja kvartsiitin 

käyttö on yleistä Suomen alueella, koska Suomen maaperässä piitä ei esiinny lainkaan, jolloin 

valmistusmateriaali on pitänyt korvata paikallisella kivellä. Mistä siis johtuu, että saatavilla 

oleva kvartsi on korvattu liuskeella? Muualta tasakantaisia liuskenuolia ei tunneta. 
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Varhaisimmat suomalaiset liuskekärjet ovat Slettnes-kärjet, joita kutsutaan myös nimellä 

pohjalaiset kärjet. ne ovat retusoituja liuskekärkiä, jotka kapenevat tasaisesti. Slettnes-kärkien 

kanta on retusoitu ruodoksi. Lisäksi kivikauden lopulla Pohjois-Suomessa käytettiin 

Sunderöy-tyypin liuskekärkiä. Niiden kanta oli joko tasainen tai hieman kovera, mutta ne 

olivat kapeampia ja pidempiä kuin tasakantaiset nuolenkärjet. Lisäksi Sunderöy-tyypin kärjet 

olivat hiomalla valmistettuja.92 

Liuskeinen nuolenkärki KM 28798:1 on tarkastuksen yhteydessä löytynyt irtolöytö. 

Nuoli on myös löytynyt eri kohdasta, kuin mistä Halosentörmän asuinpaikan kaivaukset on 

suoritettu. Nuolen löytöpaikka on radan ylittävästä metsätiestä rataa pitkin pohjoiseen noin 15 

m, eli noin 20–40 m päässä Halosentörmän asuinpaikan kaivausalueilta. Koska löytöpaikka 

on muutaman kymmen metrin päässä asuinpaikasta, on syytä olettaa, että se kuuluu 

asuinpaikan toiminnan piiriin. Nuoli löytyi Oulu-Kajaani rautatieleikkauksen puolivälistä, ja 

Ikäheimo olettaa, että se on valunut siihen rataleikkauksen yläosasta.93 Jos nuoli olisi löytynyt 

paikoiltaan, olisi se löytynyt 1,5 m syvyydestä. 

Halosentörmän asuinpaikalta löytyneiden kivilaji-iskosten joukosta ei löytynyt 

iskoksia, jotka olisivat syntyneet nuolen valmistuksesta. Kaikki pienet iskokset ja painelastut 

ovat olleet joko piitä tai kvartsia. KM 17646:76 on suuri kivilaji-iskos, jossa näkyy 

samankaltainen värivaihtelu vaaleasta vihertävän harmaasta tumman, lähes 

mustanharmaaseen. Iskoksen värit ovat kuitenkin hieman eroavat kärjen väreistä ja värien raja 

on suora, eikä epätasainen kuten nuolenkärjessä (kuva 12). Värit voivat kuitenkin muuttua 

lojuessaan maan alla, joten lievä väriero ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä olisi eri kivi. 

Värivyöhykkeiden rajan muoto kuitenkin merkitsee sitä, että iskos ei ole liitettävissä suoraan 

nuoleen. 

Kärki on ehjä ja hyväkuntoinen, joten ihmetyttää, miksi se on hylätty. Se on löytynyt 

alueelta, jossa maa alkaa laskea, joten se on saattanut joutua hukkana rannan lähettyvillä. 

Muoto on lievästä epäsymmetrisyydestä huolimatta hyvä ja nuolenkärki vaikuttaa 

taidokkaalta tekeleeltä. 

Muhoksen Halosentörmältä on löytynyt yhteensä 8 tasakantaista nuolenkärkeä, joista 

yksi on liusketta. Muiden nuolenkärkien esiintyminen todistaa, ettei alueella ole tarvinnut 

korvata tyypillisempiä raaka-ainekiviä niiden puutteen takia (taulukko 3). Lisäksi kohteesta 

                                                 
92 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
93 Ikäheimo 1995. 
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on löytynyt taltta ja kivilajiesineen kappale, joissa molemmissa on hiontaa. Sunderöy-tyypin 

kärkiä tunnetaan Ruijan, Finnmarkin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Lapin alueilta. 
 

 

 

Taulukko 3. Muhoksen Halosentörmän muut tasakantiset nuolenkärjet. 

Vuosi kvartsi kvartsiitti pii 

1968 4 - 1 

1998 1 - 1 

1999 4 - - 

2002 - - - 

 

Vuoden 1968 kaivauksilta löytyneistä, KM 17646, kvartsikärjistä vain yksi seuraa 

edustaa samaa suorasivuista kolmion muotoa kuin KM 28798:1. Kyseessä on KM 17646:182, 

joka on kuitenkin huomattavasti paksumpi kuin aineistoni liuskekärki. Kvartsin lohkeaminen 

on kovin mielivaltaista suuren kiderakenteensa vuoksi, jonka takia ohuita esineitä on vaikea 

saada aikaan. Kvartsinen tasakantainen nuolenkärki KM 17646:182 on myös mahdollisesti 

katkonainen, sillä se on kovin lyhyt. Liuskekärki ei myöskään vastaa muodoltaan piistä 

valmistetun tasakantaisen nuolenkärjen KM 17646:95 muotoa. Vaikka tasakantaisen piikärjen 

KM 17646:95 kärki onkin murtunut, näkyy siitä selkeästi kärjen muoto, etenkin kun murtunut 

osa on melko lyhyt kappale. Myös muut aineiston kvartsikärjet seuraavat lehden näköistä 

mallia, jonka sivut kaartuvat, kuten KM 17646:95 piikärki. 

Vuoden 1998 kaivauksilta löytyneet kärjet ovat, yksi kvartsikärki ja yksi piikärjen 

katkelma. Piikärki ei vaikuta kärjen kapeuden puolesta tasakantaiselta nuolenkärjeltä ja 

saattaa olla myös jonkun muun esineen kärkikatkelma. Kärki on vain 1,2 cm pitkä ja 

leveimmillään 0,7 cm leveä. Kärjen sivut kaartuvat sisäänpäin kohti fragmentin alapäätä, eikä 

tämän vuoksi vaikuta tasakantaiselta nuolelta. Kyseessä voi olla veitsen tai sirpin kärki tai 

työstäessä murtuneen epäonnistuneen tekeleen kärki. Mitään varsinaista esinetyyppiä siitä on 

mahdoton tunnistaa. Kvartsikärki seuraa samaa suorasivuista kolmion muotoa kuin 

liuskekärki KM 28798:1. 

Vuoden 1999 kaivauksilta löytyneet, KM 32048, tasakantaiset nuolenkärjet ovat 

kaikki kvartsisia. KM 32048:1525 vaikuttaa huonolaatuiselta. Se ei ole symmetrinen ja 

toisella sivulla on lovi. Laatu johtuu todennäköisesti valmistusmateriaalista ja sen 

lohkeamisesta työstön yhteydessä. KM 32048:27 ja 1528 ovat katkelmia, joista varsinainen 
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muoto on vaikea nähdä. KM 32048:1180 sivut kaartuvat, eikä siksi vastaa aineistoni 

liuskekärjen muotoa. 

3.6. Hioimet, kovasimet ja hioinlaa’at 

Hiomakiviä on todistetusti käytetty kivikaudelta asti. Todisteeksi lähinnä riittää 

hiomalla viimeistellyt kiviesineet, joita on löydetty ajoitettavista konteksteista. Hiomakiven 

tulisi olla kovempi tai samaa kovuutta kuin hiottavan kiven tai esineen, muuten hiomakivi 

hioutuisi pois, eikä hioisi esinettä. Hiomakivet ovat yleensä liusketta, kvartsiittia tai 

hiekkakiveä.94 Hiekkakiveä esiintyy Suomessa Satakunnassa ja Muhoksen alueella.95 

Molemmat näistä muodostumista jatkuvat merelle, mutta kivi- tai varhaismetallikautena 

ihmiset eivät ole näitä merenalaisia esiintymiä kyenneet hyödyntämään. Muhoksen 

esiintymässä on vaihtelevan kokoista soraa ja raekooltaan erikokoisia hiekkakiviä. Esiintymä 

on paljaana Kieksin pohjoisosissa.96 Hiekkakivestä valmistettuja löytöjä on Kemin, Oulun, 

Muhoksen ja Lumijoen kunnista. Koska hiekkakiveä on luonnostaan Muhoksen alueella, on 

syytä olettaa, että nämä löydöistä on saanut raaka-aineensa sieltä, eikä Satakunnasta. 

Hiomakiviä on myös erikokoisia, isommat hioinlaa’at helpottavat isompien esineiden 

hiomista, sillä silloin toisella kädellä ei tarvitse käyttää hiointa. Suuret hiomakivet ovat 

hyödyllisiä asuinpaikoilla ja työpaikoilla, jossa esineitä valmistetaan, mutta muutossa ne ovat 

hankalia. Pienemmät hioimet ovat helposti kulkeneet mukana liikkeellä ja niillä on teroittaa 

työkalut tarvittaessa kesken työnteon.97 Pienten hioimien, eli kovasimien, toisessa päässä voi 

joskus olla urat tai reikä kiinnittämistä varten.98 Oulun Hangaskankaan KM 39158:1159 

riipushioimessa on juuri tällaiset kiinnitysurat riipuksen yläpäässä. Hiomakiviä on käytetty 

myös metallisten terien teroittamiseen. Tässä käytössä kivi on edelleen työkaluna myös nyky-

yhteiskunnassa. Hiomista helpottamiseksi hiomakiven ja hiottavan esineen väliin on voitu 

laittaa vettä ja hiekkaa.99 Hiottavat esineet ja hiomakivi tulee pitää märkinä hionnan ajan, 

koska märkä kivi rapautuu helpommin. Myös metalliesineitä hiottaessa hioimet pidetään 

märkänä. Hiontaa on voitu tehdä joko edestakaisella liikkeellä tai pyörivällä liikkeellä. Aluksi 

                                                 
94 Huurre 1998:96. 
95 Kohonen & Rämö 2005: 568–573. 
96 Kohonen & Rämö 2005: 573. 
97 Huurre 1998: 97. 
98 Huurre 1998: 97. 
99 Huurre 1998: 97. 
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hionta on ollut edestakaista liikettä, mutta myöhemmin kehähionta alkoi yleistyä.100 Isoissa 

hioinlaaoissa pyörivä liike kuluttaa kehämäisen jäljen hioinlaa’an pintaan (kuva 13). 

 
Kuva 13. Kehähionnan jättämä pyöreäksi kulunut ura hioimessa. Kuva Museovirasto. 

 

Suurin osa hioimista on tarpeeksi pieniä ollakseen käsikäyttöisiä. Suurempia 

hioinlaakoja on aineistossa vain muutama. Suuriksi hioimiksi ovat laskettu yli kilon painoiset 

esineet. Isoja hioimia tai niiden kappaleita on löytynyt Oulusta Peurasuolta ja Pyöriäsuolta, 

Muhokselta niitä on löytynyt Palokankaalta. Taulukossa 4 on lueteltu löytöpaikat, KM-

numerot ja hioimien painot.  

Tutkimusaineistoni löydöistä on 17 varmaa hiomakiveä tai hioimen katkelmaa ja yksi 

mahdollinen hiomakivi. Neljä näistä hioimista on särkynyt useampaan osaan. Huurre ja 

Sakari Pälsi ilmoittavat, että pieniä hioimia on myös kutsuttu kovasimiksi,101 nämä 

käsikäyttöiset hioimet on tarkoitettu hionnan viimeistelyyn ja terän teroittamiseen. Aineiston 

17 hioimesta 4 löytöä on siis mahdollista luokitella kovasimiksi. Mahdolliset kovasimet ovat 

KM 28368:1 ja 2 Kemin Kiimamaalta, KM 39158:1159 riipushioin Oulu Hangaskangas E ja 

KM 17646:180 Muhoksen Halosentörmältä. Mahdollinen hiomakivi on KM 32466:2. Kivessä 

on kaksi uramaista naarmua, merkkejä iskennästä ja hiontaa. Iskukiveltä löytö ei kuitenkaan 

vaikuta. Iskukivet ovat usein pyöreitä kiviä, joita on helppo pitää kädessä iskettäessä. 

                                                 
100 Huurre 1979:45. 
101 Pälsi 1915: 150; Huurre 1979: 45. 
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Kuva 14. Oulun Peurasuon hoinlaaka KM 30979:19. Kuva Päivi Rantanen, 5.8.2014. 

Aineiston hioimet ovat erityyppisiä liuskeita ja hiekkakiviä. Kiven raekoko ja tiheys 

vaihtelee kohteittain ja samoilla kohteilla esiintyy eri kivistä valmistettuja hioimia. Isomman 

raekoon hioimet rouhaisevat pois helposti enemmän ja hienorakeisemmat ja tiiviimmät 

hioimet saavat aikaan sileämmän ja viimeistellymmän lopputuloksen, näin esineen työstöstä 

tulee vaiheittaista. Ensin poistetaan iskennällä suuri osa turhasta materiaalista, jonka jälkeen 

hiotaan karkealla hioimella ja siirrytään vaihe vaiheelta käyttämään aina hienompaa hiointa 

kunnes esine on valmis. Vaiheita ei välttämättä ole useita ja lopullisesta esineestä on 

mahdoton sanoa kuinka montaa eri hioinlaatua on käytetty sen valmistamiseen, kun 

ainoastaan viimeisimmän hioimen jäljet näkyvät esineessä. Ainoa todiste erityyppisistä 

hioimista on hioimien esiintyminen löytöaineistossa. 

Aineiston isoin hiomakivi on Oulun Peurasuolta löytynyt KM 30979:19, joka on yli 6 

kg painoinen (kuva 14). Kivi on metamorfoitunutta sedimenttikiveä, joka sisältää kiillettä. 

Hioimen kivi on kovaa ja kohtuullisen hienorakeista, raekoossa on paikoitellen hieman 

vaihtelua. Hiontajäljet keskittyvät hioimen toiselle sivulle, mutta myös kyljissä on hionnan 

merkkejä. Hioimen pohja ja sivut ovat epätasaisia, jolloin ne eivät soveltuisi hioimiksi ilman 

muokkaamista. Vain muutamassa kohtaa esineen kyljissä on hiontaa. Hioimen päälipuoli on 
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myös hieman epätasainen. Tämä voi olla syynä sille, ettei hiointa ole käytetty kuin 

edestakaisella liikkeellä hiottaessa. Hioimen pinnassa ei näy kehämaisia jälkiä, jotka 

kertoisivat pyörivällä liikkeellä hiomisesta. Hiotussa pinnassa näkyy paikoitellen kohtia, jotka 

eivät ole hioutuneet. Nämä kohdat johtuvat kiven pinnan alkuperäisistä epätasaisuuksista. 

Hioimen pinta ei siis ole täysin kulunut. On myös mahdollista, että kohtuullisen pehmeän 

hiekkakiven pinta on rapautunut luonnossa sen jälkeen kun kivi on poistunut käytöstä. 

Oulun Peurasuon hioin, KM 30979:19, vaikuttaa siltä, että se ei ole ollut esineiden 

työstövaiheessa käytössä vaan, vasta terien teroittamisessa. Hioin ei ole kovin suuresti 

kulunut, hiotussa pinnassa näkyy paikoitellen alkuperäistä pintaa, hioimessa ei näy 

kehähionnan merkkejä, joka vastaisi pitkäaikaisempaa ja kovempaa käyttöä.  

Oulun Hangaskangas E kohteesta löytynyt pieni riipushioin (kuva 15), KM 

39158:1159, on muista hioimista erottuva esine. Kyseessä on pieni hiekkakiven102 kappale, 

jonka yläpäässä on nyörinurat kiinnittämistä varten. Riipuksen etupuoli on kulunut hiomisen 

yhteydessä sileäksi ja korostaa riipuksen kaarevaa muotoa.  Hioimen takapuolella on myös 

pienempi hiottu alue suoraan kiinnitysurien alapuolella. Valmistusmateriaalin pehmeyden 

vuoksi hioin ei sovellu metalliesineiden hiomiseen. Hioimen löytökonteksti on ollut epävarma 

ja se on jouduttu kaivauksilla rekonstruoimaan. Hioin on tasokartan mukaan löytynyt puun 

juurakosta. Löytöpaikan ympärillä on löytökeskittymä, josta on löytynyt palanutta luuta ja 

kvartsia. Viereisestä ruudusta on myös löytynyt hioinlaa’an kappale KM 1164. Kvartsi-

iskokset voivat indikoida työpaikkaa, jossa on valmistettu kiviesineitä. Paikalta ei kuitenkaan 

ole löydetty kivilaji-iskoksia. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että kivilajiesineiden 

valmistaminen on tehty joko muualla, tai työpaikkoja on asuinalueella siellä missä on 

sopivasti tilaa. Hioimet voivat merkata vain teroitusta tai esinehuoltoa, eikä varsinaisesti 

kivilajiesineiden valmistusta. Kohteesta on muilta alueilta löytynyt kivilaji-iskoksia runsaasti, 

joten kivilajiesineitä on silloisella saarella valmistettu. 

                                                 
102 Esineen raekoko on niin pieni, että Ikäheimon mielestä kyseessä on silttikivi, eikä hiekkakivi. Suullinen 

tiedonanto. 
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Kuva 15. KM 39158:1159, riipushioin, Oulu, Hangaskangas E. Kuvassa riipushioin edestä (vasemmalla) ja sivulta 

(oikealla). Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

Oulun Hangaskangas E kohteesta löytynyt pieni riipushioin KM 39158:1159 on 

merkittävä löytö. Se on aineiston ainoa riipushioin. Muut hioimet ovat joko hioinlaakoja tai 

käsihioimia, mutta yhdessäkään muussa aineiston hioimessa ei ole kiinnitykseen viittaavia 

merkkejä. Kiinnitysurat merkitsevät mukana kuljetusta, joka tukee työskentelyn yhteydessä 

tapahtuvaa teroitusta. Esineet viedään kauas työstöpaikoista ja käyttökerrat ovat joko pitkiä tai 

tylsymiseen on muuten varauduttu.  

Keminmaan Kiimamaalta on löytynyt kaksi erilaista hiointa, KM 28368:1 ja KM 

28368:2 (kuva 16). KM 28368:1 on suorakaiteenmuotoinen ja pitkä hioin, kun KM 28368:2 

näyttää enemmän olevan kivilajiesineen katkelma. KM 28368:1 raekoko on varsin suuri. 

Hioin on määritelty muinaiskalupäiväkirjassa tuffiitiksi. Tuffiittia esiintyy kallioperässä 

Tornion, Tervolan ja Keminmaan alueilta. Näissä esiintymissä tuffiittia on myös pinnassa.103 

Keminmaan Kiimamaan hioimet ovat siis todennäköisesti paikallista kiveä. 

                                                 
103 Geologian tutkimuskeskus. 



41 
 

 
Kuva 16. Kemin Kiimamaan hioimet. Kuvassa ylhäällä KM 28368:2 ja alhaalla KM 28368:1. Kuva Päivi Rantanen, 

4.4.2014. 

Hioin KM 28368:1 Keminmaan Kiimamaalta on kapeana ja pitkänä esineenä varsin 

oudon muotoinen hioin. Käsihioimilla ei ole kaikilla yhtenäistä muotoa tai 

valmistusmateriaalia, vain noin 1,5 cm paksu hioin on etenkin näin pitkänä oudolta vaikuttava 

muoto. Ohuena tankona se on varmasti helppo pitää kädessä kun sitä vasten hioo teroitettavaa 

esinettä. Esine on tasaisesti hiottu, eikä siinä ole hionnalla runsaammin suosittua kohtaa. 

Myös esineen päät on muokattu hiomalla. Esineen kulmat eivät myöskään ole niin teräviä, 

että niitä voisi käyttää varsinaisesti viilana.104 Kulmat ovat lähes suorakulmia, jonka vuoksi 

viilaaminen ei onnistu.  

Hioin KM 28368:2 Kemin Kiimamaalta puolestaan on kauttaaltaan hiottu ja 

kiillottunut. Hioin on poikkileikkaukseltaan kolmion muotoinen ja sen kyljissä on lukuisia 

pieniä naarmuja. 

Hioimessa KM 28368:2 ei ole selkeitä lohkeamispintoja, jotka eivät olisi kuluneet 

käytön yhteydessä. KM 28368:2 on liitteen 3 taulukossa merkitty kivilajiesineen katkelmaksi, 

mutta on mahdollista, että se on kokonainen hioin, joka on muokattu sopivasta 

kivenkappaleesta. Poikkileikkaukseltaan kolmiomainen esine on kauttaaltaan pienten 

naarmujen peitossa, jotka ovat hioimelle tyypillisiä jälkiä. Hioimen pyöristyneet kulmat 

kertovat pitkäaikaisesta käytöstä. Kivimateriaalin raekoko on hyvin hieno ja hioin soveltuu 

varmasti viimeistely tai teroituskäyttöön. 

Muhoksen Palokankaalta löytynyt mahdollinen hioimen katkelma, KM 32466:1, on 

hieman erikoislaatuinen tapaus (kuva 17). Pieni esine on lohkeamispintaansa lukuun ottamatta 
                                                 
104 Museovirasto, Suomen esihistorian esineistö: kivikausi. 
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hiottu ja siinä on noin lyijykynän paksuinen ura. Koska ura on juuri nuolen varren kokoinen, 

on mahdollista, että tätä esinettä on käytetty tasoittamaan nuolien varsia. Hiointa vedetään 

edestakaisin nuolen vartta pitkin ja poistetaan epätasaisuudet, jotka vaikuttavat haitallisesti 

nuolen lentorataan. Esine on myös kiillottunut runsaasti, joka voi viitata siihen, että se on 

hangannut kasvikuituja, kuten puuta, vasten. Sama ilmiö on näkyvissä Simosta löytyneessä 

mahdollisessa kiilassa. 

 
Kuva 17. Mahdollinen hioin KM 32466:1, Muhos, Pyöreäkangas. Hioimessa on keskellä ura, joka kulkee kuvassa 

vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Ura on sopivasti nuolen varren paksuinen. Kuva Päivi Rantanen, 

joulukuu 2013. 

 

Taulukko 4. Hioimet ja hioimien kappaleet, niiden löytöpaikat ja löytökorkeudet. 

Kohde m/mpy Päänumero kpl Paino g 

Kiimamaa 29,00 28368:1 1 85,5 

  28368:2 1 55,3 

Pikkarala, Hangaskangas E 30,00 39158:112 1 25,64 

  39158:1013 1 481,1 

  39158:1159 1 11,7 

  39158:1164 1 122,58 

  39158:1795 1 8,22 

  39158:1805 2 20,5 

Peurasuo 38,00 30331:137 8 104,4 

Peurasuo 38,00 30979:19 1 6960 

Pyöriäsuo 25,00 34493:8 1 2070,2 

Halosentörmä 32,50 17646:51 3 38,2 

  17646:162 20 180,5 

  17646:180 2 73,0 

Halosentörmä 32,50 35048:114 1 9,2 

  35048:127 1 33,3 

  35048:923 1 88,9 

Palokangas 37,00 32466:1 1 18,6 

  32466:2 1 301,2 
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  32466:3 1 2590,0 

Isokankaan reuna 22,50 30683 1 117,5 

 

Susan R. Martinin teorian mukaan vanhat hioimet ovat isoja laakoja ja myöhemmin 

alettiin käyttää pienempiä hioimia. Pienempiä hioimia alettiin valmistaa hiekkakivistä ja 

muista kivistä. Hioimien kovuudet ja kivimateriaalin raekoko oli vaihteleva.105 Martin 

kuitenkin puhuu Pohjois-Amerikan alkuasukkaiden tavasta muokata luonnonkuparia 

esineiksi, eikä niiden terien teroittamisesta valmistuksen jälkeen. Kuitenkin on otettava 

huomioon, että suuri hioinlaaka olisi hankala pronssiesineen terää teroitettaessa. Suuri 

hioinlaaka on kätevä kiviesinettä valmistaessa, mutta terän teroitukseen, on esine sitten 

kivestä tai metallista valmistettu, soveltuu helpommin käsikäyttöinen hiomakivi. 

Löytöpaikkojen korkeus nykyisestä merenpinnasta on merkittävä löytökontekstien 

suhteellisen ajoituksen kannalta. Jos suuremmat hiomakivet keskittyvät korkeammille 

löytökorkeuksille ja pienemmät hioimet matalammille löytökorkeuksille on mahdollista nähdä 

ajallinen kehitys hioimien käytössä. 

Kohteet jakautuvat 17,5–40 m/mpy välille. Hiomakivien löytökohteet jakautuvat 

korkeuksien 22,5–38 m/mpy välille (taulukko 4). Suuria hioimia on samoilta korkeuksilta 

kuin pieniä käsihioimiakin, joten suoraa ajallista kehitystä ei hioimien löytökorkeuksien 

perusteella ole mahdollista nähdä tutkimusaineistossa. 

3.7. Kaapimet 

Kaapimet on yleensä tehty kovemmista kivistä kuten piistä, kvartsista tai kvartsiitista. Kvartsi 

on Suomen alueella tyypillisin valmistusmateriaali. Kaavin on ollut tunnettu esinetyyppi jo 

mesoliittiselta kivikaudelta asti.106 Kaapimet ovat usein verrattain pieniä esineitä. Kaapimilla 

on voitu kaapia puuta, luuta tai nahkaa. Kaapimen käyttöjäljet saavat terän tasoittumaan, 

toistuva kaavintaliike aiheuttaa terään painetta, joka saattaa murtaa siitä pieniä kappaleita. 

Ulkonevat harjanteet tasoittuvat ensimmäisenä. Koska kaapimet on tehty yleensä kovemmista 

kivistä, ne valmistetaan iskennällä, jolloin niitä ei voi teroittaa hiomalla. Kaapimen käytössä 

olennainen asia on myös teräkulma, jonka vuoksi teroitus ei ole aina mahdollista. Kun 

materiaalia poistetaan terästä, muuttuu teräkulma, jolloin kaapimesta tulee käyttökelvoton. 

                                                 
105 Martin 1999: 124. 
106 Museovirasto, Suomen esihistorian esineistö: kivikausi. 
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Päänvaivaa aineistossa aiheuttavat Oulun, Peurasuon löydöissä olevat KM 30331:118 

ja KM 30331:167 (kuva 18). Ensisilmäykseltä suurilta iskoksilta vaikuttavat löydöt omaavat 

käyttöjälkiä, jonka vuoksi löydöt on lueteltu taulukossa 1. mahdollisiksi esineiksi. KM 

30331:118 on varmoja kaapimelle tyypillisiä käyttöjälkiä, jotka tukevat esineteoriaa. 

Molempien löytöjen molemmat kärjet ovat murtuneet. Janne Ikäheimo on tulkinnut nämä 

murtumat kaapimien käyttöjäljiksi.107 

 
Kuva 18. KM 30331:118 ylhäällä ja KM 30331:167 alhaalla, kaapimet Oulun Peurasuolta. Kulmat A-H indikoivat 

kohtia, joista on mitattu teräkulmat. 

Oulun Mikonkankaalta on löytynyt löytö KM 32599:1, joka on oletettavasti käytössä 

kiillottunut liuskekaavin (kuva 19). Esine vaikuttaa kauttaaltaan hiotulta, mutta voi myös olla 

käytössä tasoittunut. Lohkeamispintojen terävät reunat ovat pyöristyneet tasaisesti, eivätkä 
                                                 
107 Ikäheimo 2005: 777. 
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vaikuta erikseen hiotuilta. Myös terän käyttöjälkien reunamat ovat pyöristyneet. Esine on 

huomattavasti pienempi kuin Peurasuon mahdolliset kaapimet. KM 32599:1 on myös 

kovempaa liusketta kuin kumpikaan Peurasuon kaapimista, jolloin käyttöjäljet vastaavat 

lähemmin piikaapimien  

käyttöjälkiä, koska lohkeamat ovat pienempiä. 

Peurasuon kaapimen KM 30331:118 toisessa päädyssä on jälkiä, jotka vastaavat 

piikaapimien käyttöjälkiä.108 Kuvassa 21 vasemmalla yläkulmassa näkyy pieniä porrasmaisia 

lohkeamia. Nämä lohkeamat syntyvät kun paine kasautuu kaapimen terään sitä käytettäessä. 

Paineen kasvaessa tarpeeksi irtoaa terästä lohkeama esineen selkäpuolelta. Lohkeamat 

vastaavat pieniä iskospintoja. Suuret lohkeamat löytöjen päädyissä eivät kaikki vastaa 

piikaapimista löydettyjä jälkiä, mutta täytyy ottaa huomioon, että liuske on huomattavasti 

pehmeämpää kiveä, jolloin lohkeaminen on runsaampaa työskentelyn yhteydessä. Löydöt on 

valmistettu huolellisesti iskemällä ja niissä ei esiinny lainkaan hiontaa, joka tekisi 

tasakantaisen nuolenkärjen lisäksi näistä tutkitun aineiston ainoat hiomattomat 

kivilajiesineet.109 

Löydön KM 30331:167 toinen pääty vaikuttaa paikoitellen enemmän iskennän 

murtamalta, mutta osa kyseisen päädyn jäljistä (kuva 18 vasemmalla) voi olla myös kaapimen 

käyttöjälkiä. Molemmissa löydöissä alapuoli on yksi yhtenäinen iskospinta, mutta 

päällispuolella on merkkejä iskennästä, jolla on tarkoituksellisesti muokattu kiveä. KM 

30331:118 murtumat ovat pienempiä, mutta tämä johtuu lähinnä siitä, että liuske on erilaista 

ja kovempaa kuin KM 30331:167 materiaali. Pehmeämpi kivi selittää suuremmat lohkeamat 

työn seurauksena. 

                                                 
108 Rantanen 2013: 8. 
109 Joissakin hiekkakiven kappaleissa, jotka on luokiteltu kivilajiesineiksi, ei ole hiontaa, mutta ne ovat selkeästi 

lohjenneet kappaleista, joissa on hiontaa. 
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Kuva 19. KM 32599:1, liuskekaavin, Oulu, Mikonkangas. Kuva Päivi Rantanen, kesä 2013. 

Kun tarkastelee kaapimien teräkulmia, huomaa eroavaisuudet kvartsikaapimiin. Noel 

D. Broadbentin ja Kjel Knutssonin artikkelissa tarkasteltiin kvartsikaapimienkulumista 

käytössä. Artikkelissa tutkittiin käytöstä johtuvia mikrokulumia. Broadbent ja Knutsson 

valmistivat itse kvartsikaapimia ja kokeilivat niitä puuhun, luuhun ja nahkaan.110 Heidän 

mukaan puulle paras teräkulma on 70–80° välillä ja nahan työstämiseen paras teräkulma on 

55–65° välillä. Toimivaa teräkulmaa luun työstöön ei ilmoitettu. Artikkelissa viitattiin myös 

aikaisempaan tutkimukseen. E. N. Wilmsenin artikkelissa Functional Analysis of Flaked 

Stone Artifact ilmoitettiin teräkulmiksi 66–75° puun ja luun työstöön, nahan pehmentämiseen 

ja nahan suikaloimiseen, sen sijaan nahan kaapimiseen, jänteen ja kasvikuitujen 

suikaloimiseen ja leikkaamiseen soveltui parhaiten 46–55° teräkulma. Wilmsenin teoria 

perustuu 1448 työkalun mikrokulumien analysointiin.111 Omissa kokeissaan Broadbent ja 

Knutsson varttoivat kaapimensa, koska totesivat, että ilman vartta oli mahdoton saada 

kaapimiseen tarvittava määrä voimaa.112 Länsi-Suomesta, Pirttikylän Rainesåsenin 

asuinpaikalta on löytynyt kvartsikaavin, joka on upotettu hartsiin. Tämä antaa ymmärtää, että 

kaapimia on voitu varttaa.113 

                                                 
110 Puut olivat mänty ja koivu, keitetty luu ja nahka olivat modernia nautaa, jotka saatiin teurastamolta. Nahka 

kuvailtiin hyvin rasvaiseksi. Nahasta kaavittiin pois rasvaa, sitä ei siis pyritty pehmentämään tai 
muokkaamaan muilla tavoin. Rasvan kaapiminen pois nahasta on kaapimia vähiten rasittava toimi. 

111 Broadbent et al. 1975: 124. 
112 Broadbent et al. 1975: 115. 
113 Edgren 1985: 40. 
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Koska Peurasuon kaapimet ovat pehmeämpää liusketta, ei terä ole suuremmilla 

teräkulmilla välttämättä yhtä leikkaava kuin kvartsi- tai piikaapimissa. Peurasuon kaapimien 

terät ovat täysin murtuneet, joten niiden teräkulmat jouduttiin ottamaan terien molemmilta 

puolilta (kuva 18 kohdat A-H).114 Kaapimen KM 30331:118 teräkulmat ovat 23–48° välillä ja 

KM 30331:167 teräkulmat ovat 39–77° asteen välillä. Täytyy tosin ottaa huomioon, että 77° 

teräkulma on otettu murtuneen terän vierestä (kuvassa 18 kohta G), jossa esineen iskospinta 

vaihtuu harjanteen toisella puolella huomattavan jyrkemmäksi. Kyseessä ei siis ole realistinen 

teräkulma käytetylle terälle. Broadbent ja Knutsson ilmoittavat, että 55–65° pienemmät 

teräkulmat leikkaavat kyllä terävämmin, mutta murtuvat käytössä, eivätkä siksi sovellu rasvan 

poistoon nahasta.115 Tämä on selkeästi näkyvissä Peurasuon kaapimien murtuneissa terissä. 

Mikonkankaan kaapimen KM 32599:1 (kuva 19) teräkulmaksi on saatu noin 57°, joka 

osuu Broadbentin ja Knutssonin ihanteelliseen teräkulman rajaukseen kun poistetaan nahasta 

rasvaa. Koska Mikonkankaan kaapimen KM 32599:1 materiaali on kovempaa, on 

luonnollista, että sen käyttöjäljet ja toimiva teräkulma ovat lähempänä kvartsi- ja 

piikaapimien mittoja ja funktiota. Mikonkankaan kaapimessa on myös naarmuja esineen 

sivuilla, jotka viittaavat joko käyttöön tai hiontaan esineen valmistusvaiheessa. KM 32599:1 

kivimateriaalin raekoko on myös hienompi kuin Peurasuon kaapimissa, joka tekee kivestä 

yhtenäisemmän, jolloin naarmut esineessä näkyvät helpommin. Koska esine on kauttaaltaan 

hiottu, arvelee Ikäheimo, että se on osa rikkoutunutta kivilajiesinettä.116 Irronnut kappale on 

kierrätetty kaapimeksi pienillä muokkauksilla. Koska esineessä näkyy sen toisella puolella 

eriväristä aluetta, on mahdollista, että kyseessä on kiven pintaa. Jos erivärinen alue todellakin 

on kiven pintaa, ei se välttämättä ole ollut osa toista esinettä aikaisemmin. Suuremmat esineet 

on valmistettu huolellisemmin iskemällä ja hiomalla, jolloin pinta olisi kadonnut esinettä 

muokatessa sopivaan muotoon. On mahdollista, että muokkauksen yhteydessä syntyneitä 

suurempia iskoksia on yritetty kierrättää esineiksi, kuten kaapimeksi. Mikonkankaan 

aineistossa ei ollut muita iskoksia, jotka olisivat samaa materiaalia kuin kaavin. Kaapimen 

reunoilla näkyy retusoinnin jälkiä. Suurin osa retusoinneista on oletettavasti ollut kaapimen 

terässä, mutta koska terä on käyttöjälkien peitossa, on sitä vaikea todentaa. 

                                                 
114 Skannasin molemmat kaapimet 3D-skannerilla, jonka jälkeen mittasin OPTOCAT-ohjelmalla teräkulmat 

kaapimien verkkomalleista. 
115 Ibidem. 
116 Ikäheimo 2005: 777. 
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Mikonkankaalta ja Peurasuolta on molemmista kohteista löytynyt kvartsikaapimia. 

Mikonkankaan vuoden 2000 inventoinnilla löytyi kaksi kaavinta117 ja 2001 kaivauksilta on 

löytynyt kymmenen kvartsilöytöä, joista suurin osa oli kaivausraportin118 mukaan kaapimia. 

Peurasuon vuoden 1997 kaivauksilta löytyi 6 kvartsikaavinta119 ja vuoden 1998 kaivauksilta 

kaksi kvartsikaavinta120. 

On mahdollista, että kvartsia helpommin työstettävästä liuskeesta on haluttu yrittää 

tehdä esine vähemmällä vaivalla. Voi olla, että vaihtoehtoisia materiaaleja on haluttu kokeilla 

kun tunnettua esinetyyppiä on haluttu parannella. Kyseessä voi myös olla harjoituskappale tai 

lapsen lelu, jolla on imitoitu aikuisten työskentelyä. Kyseessä voi myös olla uusiokäyttö kuten 

Mikonkankaan kaapimella. Koska kummaltakin kohteelta tunnetaan kvartsikaapimia, ei ole 

syytä olettaa, että puuttuvaa raaka-ainetta on yritetty korvata jollain muulla. Myös muita 

kvartsilöytöjä, kuten iskoksia, on kohteilta kerääntynyt. 

 

3.8. Kalastusvälineet 

Kalastuksen merkityksestä elinkeinossa kertoo asuinpaikkojen rantasidonnaisuus. Kaikki 

tutkimusalueen asuinpaikat ovat olleet joko meren tai jokien rannoilla. Verkot ovat saapuneet 

Suomen alueelle todennäköisesti samalla kun asutus on alueelle levinnyt kivikaudella. 

Antrean verkko on todisteena tästä. Onget ovat myös saapuneet Veijo Minkkisen mukaan 

kaakosta samoihin aikoihin. Neoliittisella kivikaudella verkot ovat yleistyneet ja ongenkoukut 

ovat muuttuneet puu- ja luukoukuista yhdistelmäkoukuiksi, jossa liuskevarteen on kiinnitetty 

puinen tai luinen väkänen. Minkkinen katsoo karjanhoidon ja maatalouden vaikuttavan 

pyyntielinkeinoon ja kalastukseen merkittävästi vasta rautakaudella.121 

Verkkojen ja tuulien osat ovat tyypillisiä löytöjä kivikaudelta. Näistä osista juuri kohot 

ja painot säilyvät parhaiten.122 Verkot on todennäköisesti tehty pajun tai lehmuksen niinestä. 

Myös nokkosta on voitu käyttää verkkojen ja siimojen punomiseen.123 Muita kalastusvälineitä 

ovat olleet onget, katiskat ja merrat. 

                                                 
117 Museovirasto, muinaiskalupäiväkirja. 
118 Maijanen & Suvanto 2001: 6. 
119 Alakärppä et al. 1997: 26–27. 
120 Alakärppä & Ojanlatva 1998: 2. 
121 Minkkinen 2000: 23–24. 
122 Minkkinen 2000: 20. 
123Huurre 1983: 215.  
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3.8.1. Siimanpaino 

Oulun Peurasuolta löytynyt siimanpaino KM 30331:161 on löytöaineiston ainoa varma todiste 

kalastuksesta. Noin 3 cm esine on viimeistelty hiomalla ja 

siihen on kaiverrettu yläpäähän ura siiman kiinnitystä varten. 

Esineen selkäpuoli on osaksi hiomaton iskospinta, selkämys 

näkyy kuvassa (kuva 20) suorana sivuna esineen vasemmalla 

puolella. Esineen kärjessä selkäpuolella on kuitenkin hiontaa, 

joka ylettyy kärjestä yhden kolmasosan kohti esineen yläpäätä. 

Siimanpainon yläpäässä näkyy iskukohta lievänä murtumana, 

iskukuhmu näkyy pienenä kuopanteena selkäpuolella 

yläreunassa. Vaikka esineen poikkileikkaus on suorakulman 

omainen, on kulmia hiottu hieman pehmeämmiksi, jotta terävät 

reunat saataisiin pois. KM 30331:161 valmistusmateriaali on 

kaivausraportissa tulkittu fylliitiksi, joka on yksi liuskelaji.124 

Siimanpainosta voidaan olettaa, että koukku on ollut 

luuta tai puuta, koska kivinen koukku ei olisi tarvinnut erillistä 

siimanpainoa. Koukuista osa on ollut kokonaan puuta tai luuta, 

mutta joihinkin koukkuihin on tehty varsi liuskeesta.125 

3.8.2. Reikäkivet 

Reikäkivistä täytyy ottaa huomioon, että ne eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Niitä on 

erimuotoisia ja erikokoisia. Reikäkivien pieni koko mahdollistaa oletuksen verkonpainoista.  

Reiän läpi on ollut helppo pujottaa nuora, jolla se on sidottu kiinni verkkoon. Verkon 

painokivien tarkoitus on pitää huolta, ettei verkko sotkeennu itseensä, vaan pysyy suorana.126 

Verkonpainoina on myös käytetty tuohella katajavanteeseen kiinnitettyjä kiviä, kuten Antrean 

verkkolöydöstä voidaan todeta.127 On mahdollista, että verkonpainoiksi luetellut löydöt ovat 

olleet käytössä myös nuotan painoina.128 Jos kyseessä on verkon tai nuotanpainot on 

mahdollista, että löydöt ovat kivikautisia. Vaikka reikäkivien löytökorkeus on 

                                                 
124 Alakärppä 1998:23 
125 Huurre 1983: 165; Leskinen & Pesonen 2008: 128. 
126 Leskinen & Pesonen 2008: 131. 
127 Edgren 1985:69. 
128 Minkkinen 2000: 19. 

Kuva 20. KM 30331:161 Oulun 

Peurasuon siimanpainoa. Kuva 

Päivi Rantanen, kesä 2013. 
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varhaismetallikautinen, ovat ne voineet kadota veteen, jolloin ne olisivat kivikautisia 

korkeuksia matalammalla. Jos kyseessä on verkonpainot, ovat kaikki kivet kadonneet 

yksitellen, sillä alueilta ei ole löydetty muita reikäkiviä. Näin ollen kyseessä ei siis ole 

kokonaisena kadonnut verkko. 

Osa reikäkivistä on oletettavasti ollut käytössä myös nuijina. Hylkeitä on voitu kolkata 

jäällä tai pyydykseen jäänyt eläin on voitu lopettaa nuijalla. On myös mahdollista, että kiviä 

on käytetty heittokivinä. Osa reikäkivien rei’istä on niin ohuita, ettei niin kapea varsi olisi 

kestänyt lyömistä. Ohuempi varsi tai nyöri antaa kuitenkin heitolle lisää voimaa. Reiän läpi 

pujotettu nuora on mahdollistanut reikäkiven käytön lingon lailla.129 Reikäkivet ovat voineet 

olla myös painoja muille pyydyksille kuin vain verkoille. Ne ovat myös voineet olla painoina 

kepeille, joilla kaivettiin maata.130 

 
Kuva 21. KM 28130, verkonpaino, Tyrnävä, Haurula. Kivi on pienen kokonsa ja muotonsa puolesta todennäköisesti 

ollut painokivi. Mahdollisesti verkonpaino. Kuva Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

                                                 
129 Huurre 1998: 143; Leskinen & Pesonen 2008: 165. 
130 Huurre 1983:162; Leskinen & Pesonen 2008: 107. 
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Tutkimusaineistossa on kolme reikäkiveksi luokiteltua löytöä, KM 28130, KM 9014 ja 

KM 12473. KM 28130 löytöpaikka on Tyrnävän Haurula, mutta KM 9014 ja 12473 ovat 

molemmat löytyneet Pyhäjoelta, Hulamäen talon lähistöltä. Kaikki reikäkivet on viimeistelty 

hiomalla. Reikäkivet ovat varsin pieniä, niiden kokohaarukka on 72–222 g välillä. 

Tyrnävän Haurulasta löytynyt reikäkivi KM 28130 on muotonsa vuoksi varmasti 

toiminut jonkinlaisena painokivenä (kuva 21). Reikäkivi on litteä, kärjestä pyöristetty ja sen 

yläpää on suora. Reikä on porattu kiven yläosaan. 

 
Kuva 22. Pyhäjoen, Hulamäen pirttikoskelta löytyneet reikäkivet. vasemmalla KM 9014 ja oikealla KM 12473. Kuva 

Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

Pyhäjoelta, Hulamäen Pirttikoskelta löytyneet KM 9014 ja KM 12473 ovat molemmat 

noin kämmenen kokoisia reikäkiviä (kuva 22). KM 9014 reikä on niin pieni, ettei siitä ole 

voinut käyttää lyömäaseena tai nuijan päänä. Joko kivi on ollut verkon tai pyydyksen painona 

tai sitten Huurteen ehdottamana heittokivenä, jossa on ollut ohut varsi, juuri tai nyöri 

kädensijana. KM 12473 puolestaan omaan huomattavasti suuremman reiän ja on voinut olla 

nuijan tapaan vartettuna. Reikäkivi kuitenkin painaa 221,1 g, eikä ole siis kovin raskas. KM 

12473 on murtunut, joten se on ollut alun perin hieman raskaampi, mutta painoero nykyisen 

löydön ja alkuperäisen esineen välillä ei murtumakohdan koosta päätellen ole ollut kovin 

suuri. Kolkkaamiseen sopivana aseena se on kuitenkin varmasti toiminut, sillä kovin paljon 

painavampi esine olisi ollut hankalampi käyttää ja olisi vaatinut käyttäjältään enemmän 
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voimaa. Kiven kova pinta toimii tuhoisana aseena jo vähemmälläkin voimalla, kun verrataan 

pelkkään puiseen nuijaan. 

Reiälliset verkkojen tai nuottien painokivien löytökeskittymät painottuvat Lounais-

Suomen, Pohjois-Karjalan ja Suomuksen alueille.131 Minkkisen mukaan Pohjois-

Pohjanmaalla ja Etelä-Lapin rannikolla on käytetty tuoheen käärittyjä luonnonkiviä 

verkonpainoina.132 Reikäkivien yleinen levinneisyys on Etelä- ja Keski-Suomi ja Pohjois-

Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalue. reikäkiviä esiintyy ajallisesti noin 8000–1500 eKr. 

välisenä aikana.133 Tämän vuoksi on mahdollista, että reikäkivet ovat kivikautisia. 

3.9. Muut löydöt 

Tässä luvussa käsitellään ne kivilajiesineen kappaleet, joita ei voi tunnistaa tiettyyn 

esineryhmään, kivilaji-iskokset ja vuolukiven kappaleet. 

3.9.1. Kivilaji-iskokset 

Suurin osa muusta aineistosta muodostuu erilaisten liuskeiden iskoksista. Vaikka valtaosa 

kivilajiesineistä ovat olleet hiottuja, on iskennällä suuri merkitys esineen valmistuksessa. 

Aluksi on pitänyt poistaa suurempi määrä ylimääräistä materiaalia raaka-ainekappaleesta, on 

valmistettu suurpiirteinen muoto ja vasta sen jälkeen on loppu suoritettu hionnalla. Hiominen 

on hidasta ja voimaa vaativaa puuhaa, toisin kuin iskentä, jolla saa kohtuullisen nopeasti 

muokattu kappaletta kohti haluttua muotoa. Osassa esineistä hionta on myös rajattua vain 

terään. Esimerkiksi tikkaamalla, joka on epäsuora iskentämetodi, on valmistettu 

pyörökirveitä, joista vain terä on hiottu. Myös suuremmat ja karkeatekoisemmat työkirveet on 

vain hiottu terästä, kun muu osa on muokattu valmiiksi iskennällä. Suuressa osassa iskoksia 

näkyy selkeä iskukohta ja/tai iskukuhmu. Iskukuhmu muotoutuu iskospinnalle iskoksen 

yläosaan, lähelle iskukohtaa. Myös epäsuoralla iskennällä irrotetuissa iskoksissa on usein 

selkeä iskukuhmu jäljellä. 

Oulun Hangaskangas E kohteen iskokset ovat hyvin pitkälti samaa vihertävän 

harmaata liusketta. Kyseessä on Pesosen vuonna 2012 kaivama KM 39158. Iskoksia on niin 

isoja kuin pieniäkin, kuten kuvasta 23 voidaan nähdä. Liuske lohkeaa pitkinä kappaleina. 

Iskosten koosta voi päätellä, että kivilajiesineitä on tehty alusta loppuun asti. Isot iskokset 

                                                 
131 Minkkinen 2000: 21. 
132 Minkkinen 2000: 22 kartta. 
133 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
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merkkaavat materiaalin poistoa työn alkuvaiheilla ja pienemmät iskokset vaihetta, jolloin 

suurin osa materiaalin poistosta oli jo tehty. Osa iskoksista on niin pieniä, että ne ovat 

todennäköisesti irrotettu epäsuoralla iskennällä. Kohteen aineistossa on myös muun laisia 

kivilaji-iskoksia, mutta ne ovat muutamia satunnaiskappaleita, eivätkä muodosta yhteneviä 

ryhmiä, kvartsia lukuun ottamatta, kuten kuvassa 23 olevat iskokset. Samaa vihreänharmaata 

liusketta esiintyy Hangaskangas E kohteen asuinpaikoilta 3, 4 ja 6. Koska iskoksissa ei näy 

ulkopintaa, on liuske todennäköisesti louhittu kalliosta irti. Jos kyseessä olisi jäätikön siirtämä 

irtolohkare, olisi osassa iskoksista näkyvissä selkeästi ulkopintaa. Iskoksissa KM 39158:1486 

ja 1775 on sileitä kohtia, jotka ovat kuitenkin merkattu mahdollisiksi hiotuiksi kohdiksi 

löytöluettelossa. Sitä on voitu irrottaa isompina kappaleina ja tuoda asuinpaikalle. 

Esinevalmistusta on kuitenkin tehty alusta alkaen asuinpaikalla. 

 
Kuva 23. KM 39158:1472-1497, Oulu, Hangaskangas E. Vihertävänharmaata liusketta. Liusketta on asuinpaikoilta 

runsaasti ja tässä on vain osa iskoksista. Päivi Rantanen, joulukuu 2013. 

Samasta kohteesta, Oulu Hangaskangas E, vuona 2002 kaivettu aineisto, KM 33289, 

omaa myös muutamia iskoksia, mutta nämä eivät ole samoja vihertävänharmaita 

liuskeiskoksia kuin mitkä dominoivat vuoden 2012 kaivausten löytökokonaisuutta. Kyseessä 

on muutama satunnainen kiven kappale, jotka näyttävät iskennän tuloksilta. Kaikki nämä 

iskokset eroavat myös toisistaan. Ne kuitenkin pääasiassa näyttävät siltä, että ne olisivat 

paikallisia kiviä. 
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Muhoksen Halosentörmän kivilaji-iskokset ovat melko suuria ja epämääräisiä 

kappaleita. Kyseessä on todennäköisesti raaka-aineen poisto halutusta kappaleesta. Tämä 

vaihe tapahtuu esineen valmistuksen alkupäässä. Alueella on siis valmistettu kivilajiesineitä 

alusta asti. Iskokset ovat erivärisiä ja ne ovat eri liuskeita. Iskoksia ei myöskään ole paljon, 

joka oletettavasti johtuu siitä, että ratatöiden yhteydessä tapahtunut maanleikkaus on tuhonnut 

suuren osan asuinpaikkaa. 

Peurasuolta on kaksi kivilaji-iskokseksi merkattua löytöä, jotka molemmat vaikuttavat 

lohjenneilta rantakiviltä. Kyseessä ei siis ole mikään varsinainen materiaalin muokkaus. 

Pyöriäsuon iskokset ovat puolestaan samaa lajia kuin Hangaskangas E, kohteen vuonna 2002 

kaivetut iskokset. kyseessä on muutama liuskeiskos, jotka eroavat toisistaan. Kooltaan 

muutamia senttejä pitkät iskokset voivat olla satunnaisia työstöjätteitä, jotka ovat levinneet 

työskentelypaikan ulkopuolelle. Myös Muhoksen Halosentörmän iskokset seuraavat tätä 

samaa satunnaista kaavaa. 

3.9.2. Vuolukivi 

 
Kuva 24. KM 30888:24, vuolukivinen hirvenpää Muhoksen Halosentörmältä. Kuva Janne Ikäheimo. 

Vuolukivipalat on tulkittu Muhoksen Hangaskankaan vuoden 1999 kaivausraportissa 

keramiikan sekoiteaineeksi, eikä kivilajiesineiden valmistusmateriaaliksi.134 Kuitenkin 

                                                 
134 Ikäheimo 1999: 10. 
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edellisenä vuonna saman kohteen kaivauksilta löytyi KM 30888:24, joka on vuolukivinen 

hirvenpääveistos (kuva 24). Esine on pienikokoinen ja varmaa ei ole mikä sen käyttötarkoitus 

on. Esine tuskin on kulttiesine, mutta se voi olla joko koriste tai lapselle tarkoitettu lelu. 

Ikäheimon mukaan esine on kokonainen, eikä isommasta esineestä katkennut kappale.135 

Vuolukiveä esiintyy Itä-Suomessa ja Kittilän alueella.136 

Hirvenpääveistos, KM 30888:24, on valmistettu vuolukivestä vuolemalla. Esine ei ole 

pitkälti huoliteltu, mutta näyttää valmiilta esineeltä. Pienikokoinen137 esine on vähän yli 

sentin paksuisena melko vaatimaton, eikä yksityiskohtiin ole panostettu. Esine muistuttaa 

hirvenpäätä vain sivuilta katsottuna. Kapeita sivuja ei ole muotoiltu juuri lainkaan. Vesa-

Pekka Herva ja Janne Ikäheimo ovat kirjoittaneet yhteisartikkelin, jossa he kritisoivat 

vanhoillista näkemystä siitä, että esihistoriallinen taide on joko uskonnollista tai 

funktionaalista.138 Artikkelissa tullaan siihen johtopäätökseen, että Hangaskankaan 

hirvenpääveistos on joko huviksi ja tekemisen ilosta veistetty teos tai sitten se on 

mahdollisesti tarkoitettu yksinkertaiseksi leluksi lapselle. Ehjänä ja simppelinä esineenä ei ole 

syytä uskoa, että hirvenpääveistos olisi kulttiesine. Esineessä ei myöskään ole kiinnitysuria, 

jotka tekisivät siitä korun. Oma johtopäätökseni esineen tarkoituksesta seuraa artikkelissa 

annettuja vaihtoehtoja. Esine ei vaikuta tarpeeksi huolitellulta ollakseen uhrilahja tai idoli. 

Lisäksi on otettava huomioon se, että ihmiset ovat pitkään tehneet asioita myös huvin eikä 

vain tarpeen vuoksi. 

3.9.3. Maasälpä 

Aineiston kaksi maasälpäkappaletta, KM 17646:122, on luokiteltu iskoksiksi 

löytöluettelossa.139 Ne ovat löytyneet Muhoksen Halosentörmältä, vuoden 1968 kaivauksilta, 

joten saatavissa ei ole kaivausraporttia. Maasälpä on mineraali, esimerkiksi graniitti on 

kivilaji, joka koostuu kvartsista, maasälvästä ja kiilteestä.140 Maasälpä on yksi maankuoren 

tyypillisimmistä mineraaleista. Maasälpä on kvartsia pehmeämpi mineraali.141 Toisin kuin 

kvartsi, joka lohkeaa epäsäännöllisesti, maasälpä lohkeaa aina tasaisina pintoina ja 
                                                 
135 Ikäheimo 1998: 12. 
136 Lehtinen et al. 2005: passim. 
137 Esineen mitat: 4,11 x 3,72 x 1,2 cm. 
138 Herva & Ikäheimo 2002. 
139 Museovirasto, muinaiskalupäiväkirja. 
140 Nesse 1986: 267, 272; Brozinski 2014: Geologia.fi. 
141 Nesse 1986: 269. 
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kappaleiden reunat ovat usein 90° kulmissa.142 Oman tutkimukseni ohella en ole törmännyt 

maasälvästä valmistettuihin esineisiin, joten ei ole varmaa miksi näitä kiviä satunnaisesti 

asuinpaikoilta löytyy. Lisäksi koska maasälpä lohkeaa tasaisesti jo luonnostaan, ei ole syytä 

olettaa, että maasälpälöydöt KM 17646:122 olisivat ihmisen muokkaamia iskoksia. 

Maasälpäiskokset ovat melko yleisiä esihistoriallisilla asuinpaikkakaivauksilla. Niitä esiintyy 

muutama pieni kappale, mutta ei suuria keskittymiä. Kyseessä on sileät, usein vaaleanpunaiset 

pienet ja suoraseinäiset kappaleet. Kivi on voinut ulkonäkönsä puolesta miellyttää 

esihistoriallisia ihmisiä, joka voi olla ainoa syy miksi niitä on kannettu satunnaisesti 

asuinpaikoille. 

3.9.4. Kivilajiesineen katkelmat 

Aineistossa on myös 15 kappaletta kivilajiesineen kappaleita, joiden esinetyyppiä ei ole voitu 

määritellä. On mahdollista, että löydöt kuten KM 34493:64 (kuva 25) ja KM 38873:234 

Oulun Pyöriäsuolta ja KM 32466:2 Muhoksen Palokankaalta ovat hioimien kappaleita, mutta 

varmuutta asialle ei voi saada. Jokaisessa näistä löydöistä on hiottuja pintoja. Ne ovat myös 

kaikki haljenneet ja jokaisessa löydössä yksi tai useampi sivu on lohkeamispinta. 

                                                 
142 Nesse 1986: 269-270; About Feldspar - Telling Apart the Feldspar Minerals: 
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Kuva 25. KM 34493:64, kivilajiesineen katkelma. Oulu, Pyöriäsuo. Mahdollinen hioimen katkelma. Pinta on hiottu 

sileäksi ja se on täynnä naarmuja. Kuva Päivi Rantanen, kesä 2013. 

Muhoksen Palokankaan löytö KM 32466:2 on hieman arveluttava löytö. Se vaikuttaa 

muodoltaan enemmän luonnonkiveltä, mutta sen pohja on tasainen kuten hiomakivellä. Sen 

päällispuolella on kaksi pientä uraa, jotka ovat liian pieniä nuolen varsien tasoittamiseen 

toisin kuin Muhoksen Pyöreäkankaan KM 32466:1, joka käsiteltiin luvussa 3.4. Hioimet, 

kovasimet ja hioinlaa’at. Kyseessä ei siis voi olla toinen nuolen varsien tasoittaja. Kivi on 

hienorakeista hiekkakiveä, jolloin se olisi soveltuva hioimeksi, mutta siinä on niin vähän 

hiontajälkiä, ettei se ainakaan kovin pitkään olisi ollut käytössä. 

Muuten kivilajiesineen katkelmat ovat melko pieniä yksittäisiä kappaleita, joissa on 

yhdellä tai useammalla sivulla hiontaa. Kivilajiesineen kappaleita on isoja ja pieniä, eli koko 

ei ole niillä yhdistävä tekijä. Katkelmat ovat erilaisia liuskeita, joiden väri, koostumus ja 

raekoko vaihtelevat. Toisin kuin pronssi, kivilajiesinettä ei voi valaa uudestaan, jolloin 

hylkääminen tai pienemmäksi esineeksi muokkaaminen ovat ainoat vaihtoehdot niiden 

rikkoutuessa. Kivilajiesineiden katkelmia esiintyy lähes kaikilta kohteilta, jotka eivät ole vain 

irtolöytöjä. Tunnistamattomia kivilajiesineen katkelmia on samoilta kohteilta kuin iskoksia ja 

kokonaisia esineitä. Oulun Mikonkangas, on ainoa kohde, josta ei ole iskoksia. Toinen löytö 

on luokiteltu kaapimeksi, mutta toinen löytö on pieniä, poikkileikkaukseltaan kolmion 

muotoinen kappale. Kyseessä voi olla kovasimen jäänteet, koska kappaleen kyljet on hiottu. 
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Jos esine on ollut kovasin, on se lopulta hylätty kun se on kulunut niin pieneksi, että sitä olisi 

vaikea käyttää. Kivilajiesineiden katkelmien materiaalia ei ole tunnistettavissa iskosten 

joukosta. 

 

4. HAUTA-ANTIMIA JA STATUSSYMBOLEITA 

Oulun Hangaskankaalta löytynyt hautaus on polttohautaus, 564010051, joka on tehty 

maakuoppaan. Hautauksen ympärille on asetettu kiviä ja haudan peitoksi on mahdollisesti 

koottu kumpu. Kaivausraportin mukaan nämä piirteet liittyvät Manner-Euroopan uurna-

kumpuhautauskulttuurin polttohautauksiin. Samankaltaisia hautauksia ei ole löytynyt alueelta, 

vaikka niitä lähialueilta kaivausten yhteydessä yritettiin löytää kairaamalla.143  

Käsitys etävainajalasta tai lähivainajalasta tarkoittaa sitä, mihin ihmiset uskovat 

vainajan päätyvän kuoleman jälkeen. Etävainajala tarkoittaa sitä, että vainaja päätyy 

tuonpuoleiseen, eikä jää elämään hautaansa, lähivainajalaan. Etävainajala hautauksissa 

ihminen saa esineitä, joita hänen oletetaan tarvitsevan tuonpuoleisessa, kuten aseita.144 

Hangaskankaan hauta on löytöesineistönsä puolesta etävainajala-käsityksen mukainen.  

Hangaskankaan vainajalla oli mukanaan metsästysvälineitä ja pronssiesineen kappaleita. 

Tämä viittaa siihen, että hän oletettavasti tarvitsee metsästysvälineitä tuonpuoleisessa 

elämässään ravinnonsaantia varten. 

Varhaisella pronssikaudella Unkarissa esiintyi Nagyrév-kulttuurin piirissä 

polttohautauksia. Osa hautauksista on ruumishautauksia, mutta myös polttohautauksia on 

mukana. Polttohautaukset on asetettu maakuoppiin ilman uurnia.145 Vaikka Hangaskankaan 

haudasta ei ole löydetty todisteita uurnasta on mahdollista, että puhdistetut luut on asetettu 

hautana nahkapussissa.146 Polttohautaukset jatkuvat Unkarissa myös Hatva-kulttuurin aikana, 

joka seuraa ajallisesti Nagyrév-kulttuuria. Hatva-kulttuurin aikana polttohautauksissa 

käytettiin uurnia. Haudoissa on usein jonkinlainen puinen rakenne tai kivinen kehä ympärillä. 

Ruumishaudat ovat maahautoja, joiden päällä ei ole kumpua.147 

                                                 
143 Forss 1998: 6. 
144 Pentinkäinen 1990: 28. 
145 Coles & Harding1979: 79. 
146 Forss 1998: 5. 
147 Coles & Harding1979: 80. 
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Etelä-Ruotsista Skoonesta on löytynyt polttohautauksia, joiden päälle on rakennettu 

maakumpu. Sockengräsenissä oleva hautakumpu kuitenkin on 23 m halkaisijan omaava suuri 

polttohautaus, joka sijoittuu myöhäiselle pronssikaudelle V-VI periodille.148 Skoonesta 

löytyvät polttohautaukset poikkeavat rakennustapansa lisäksi myös ajoitukseltaan 

Hangaskankaan haudasta. Gualövissä Skoonessa taas polttohautaukset on joko kaivettu 

suoraan roviopaikalle tai sen läheisyyteen. Tapa, jota Hangaskankaalla ei ole harjoitettu.149 

Vaikka Etelä-Ruotsissa olisi otettu vaikutteita uurnakenttäkalmiston hautauksista, ovat ne 

huomattavasti erilaiset, kuin Hangaskankaalla esiintyvän haudan rakenne. 

Oulun Hangaskankaalla sijaitseva polttohauta, 564010051, on poikkeava tapaus alueen 

hautaustavoissa. Kyseessä on kuoppahautaus, johon vainajan puhdistetut luut on asetettu 

polton jälkeen. Vain osa esineistä on ollut mukana roviolla. Hauta-antimiin ei myöskään 

kuulu kuin yksi pala keramiikkaa, KM 31379:6. Haudassa on ollut noin nyrkin kokoisia 

pyöreitä luonnonkiviä, jotka on tulkittu haudan rakenteiksi. Kiviä ei kuitenkaan ole kovin 

paljoa, eikä hautauksesta pystytty varmistamaan varsinaisia rakenteita, sillä hauta on hajonnut 

ratatöiden, maanleikkauksen ja virkistyskäytön tuloksena. Kyseessä ei siis ole röykkiöhauta. 

Haudan suorakaiteenomainen 80 x 50 cm likamaaläikkä on oletettu olevan kaivettu 

hautakuoppa.150 

Oulun Hangaskankaalta löytyneen haudan löytöaineiston kivet poikkeavat muusta 

tutkimusaineistosta. Aineistossa on 44 pientä kiilleliuskeen kappaleita (kuva 26), kaksi 

hiekkakiven kappaletta, ja yksi palanut kiven kappale, joka sisältää kiillettä. Samaa 

kiilleliusketta on haudassa ollut myös iso laakakivi, joka painaa noin 10 kg.151  Iso laakakivi 

on numeroimaton, samoin ovat myös muut isommat kivet, jotka olen tulkinnut haudan 

rakenteiksi. 

                                                 
148 Pettersson 2007: 225. 
149 Arcini 2007: 184. 
150 Forss 1998: 5-6. 
151 Kiven on punninnut henkilövaa’alla Oulun yliopiston tutkimusteknikko Jari Heinonen. 
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Kuva 26. KM 31379:22 kiilleliuskeen kappaleita. Samaa kiilleliusketta on myös noin 10 kg painoinen laakakivi 

haudasta. Kuva Päivi Rantanen, kesä 2013. 

Hauta sijaitsee 15 metriä pohjoiseen Hangaksentien rataylikäytävästä. 

Hiekkamaastossa hevosten ja ravivaunujen alueella liikkumisen johdosta paljastunut 

polttohauta tutkittiin vuonna 1998.152 Haudan esineistö oli levinnyt laajemmalle kuin 

alkuperäinen konteksti alueen virkistyskäytön vuoksi. Samasta syystä myös kulttuurikerros oli 

paljastunut pintamaan alta. Koska hauta on paljastunut maan alta, on syytä olettaa, että 

kontekstin kontaminaatiota on tapahtunut. Kaksi ”hiekkakiven” kappaletta, KM 31379:15 ja 

52, on tunnistettu moderneiksi betonisekoitteiksi.  

Haudan rakenteiksi tulkittuja, numeroimattomia kiviä oli iso laatikollinen. Merkittävin 

näistä kivistä oli noin 10 kg painoinen kiilleliuskeinen laakakivi, joka oli samaa kiveä kuin 

Liitteen 3 kiilleliuskeet (kuva 26). Kivi oli lohjennut osiin, mutta on jälkitöissä liimattu 

takaisin yhdeksi kiveksi. Iso kiilleliuskelaaka on mahdollisesti toiminut haudan katteena, ja 

muut pienemmät kivet sen tukena tai vieruskivinä. Kiilleliuske, jota haudassa on runsaasti, ei 

ole paikallista kiveä, vaan tuontitavaraa.153 Toistaiseksi olen tulkinnut kiilleliuskeen kappaleet 

hauta-antimiksi, koska niissä ei näy työstön jälkiä ja ne eroavat työn muusta 

tutkimusaineistosta niin löytökontekstiltaan kuin materiaaliltaan. 

Haudan muissa löydöissä esiintyy kvartsista valmistettuja tasakantaisia nuolenkärkiä 

ja luukärkiä. Tasakantaisten nuolenkärkien perusteella pronssikaudelle ajoitettu hautaus liittyy 

oletettavasti Muhoksen Hangaskankaan asuinpaikkaan. Asuinpaikalta on löytynyt samanlaisia 

                                                 
152 Forss 1998: 2. 
153 Forss 1998: 5. 
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tasakantaisia nuolenkärkiä, ja haudalla ja asuinpaikalla on etäisyyttä toisiinsa vain noin 400 m 

ja ne sijaitsivat samalla saarella. Hauta on ajoitettu pronssikauden I periodille pronssitikarin 

perusteella. Haudan C-14 ajoitus ajoittaa haudan 1800–1500 eKr.154 

Hauta-antimiksi ja haudan rakenteiksi on asetettu runsaasti kiiltävää materiaali. Jos 

olettaa, että myös varhaismetallikautinen väestö on katsonut kiiltävät kivet erikoiseksi ja 

arvokkaaksi, on haudan asuttanut vainaja ollut oletettavasti arvostettu henkilö. Lisäksi kalliin 

pronssiesineen katkelmat on asetettu hautaan, eikä sulatettu uusiokäyttöön. Halosentörmän 

asuinpaikan sulatus-upokas155 todistaa, että asuinpaikalla on osattu valaa pronssia. Jos 

pronssiesineet olisi haluttu ottaa takaisin käyttöön, olisi ne voitu helposti valaa uudestaan. 

Haudan rakennetta on arveltu maakummuksi. Kiilleliuskeinen laakakivi olisi tämän 

mallin mukaisena ollut siis peitossa kummun alla, eikä näkyvillä kaikille ohikulkijoille. 

Oletettavasti maakumpu on ratatöiden yhteydessä hajonnut kun maa-ainesta on poistettu 

rataleikkausta tehdessä. Poistetun maa-aineksen myötä haudan päällä ollut kumpu olisi 

valunut alamäkeen kohti rataleikkausta. Osa haudan rakenteina toimineista pienemmistä 

kivistä ovat myös liikkuneet kohti rataleikkausta.156 

Jos kiilleliuskeinen hautakivi olisi ollut peitossa, olisi sen merkitys statussymbolina 

tiedossa vain haudan rakentaneille ihmisille. Tällöin se edustaisi samanlaisia hauta-anteja kuin 

pronssiesineiden kappaleet. Kyseessä voisi olla arvokkaiksi katsottujen esineiden poistaminen 

käytöstä tapauksessa, jolloin niitä ei voi enää muuten hyödyntää. Ville Hakamäki on 

artikkelissaan kirjoittanut siitä miten rautakaudella hopeaesineet on poistettu kierrosta 

hautaamalla ne kätköihin.157 Hakamäki ehdottaa, että statussymbolin myyminen johtaisi 

sosiaalisen arvoaseman menetykseen. Jos joutuu myymään kallisarvoisia esineitä, on 

menettänyt kasvonsa köyhtymällä arvoasemansa alapuolelle. Tämän vuoksi kallisarvoiset 

esineet on annettava joko lahjaksi, vaihdettava samanarvoiseen hyödykkeeseen tai poistettava 

käytöstä hautaamalla ne kätköön. On mahdollista, että korkeassa asemassa oleva henkilö on 

saanut arvoesineitä hautaansa, jotta hän voi näyttää asemansa myös tuonpuoleisessa. Hauta-

antimet yleensä ovat tarkoitettu haudan asuttaneelle vainajalle. Ja ne on mitoitettu juuri 

vainajan omien oletettujen tarpeiden mukaan. Laakakivi ja pienet kiilleliuskeen kappaleet on 

mahdollisesti katsottu arvotavaraksi, joita vainaja tarvitsee tuonpuoleisessa todistaessaan 

                                                 
154 Forss 1998: 11. 
155 KM 17646:169 ja KM 32048:61. 
156 Forss 1998: 5. 
157 Hakamäki 2014a. 
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arvoasemaansa muille vainajille. Haudan kiilleliusketta ei ole löytynyt Oulun Hangaskankaan 

tai Muhoksen Halosentörmän asuinpaikalta, joten sitä ei ole hyödynnetty esineiden 

valmistuksessa haudan lähiympäristössä. Liuske on suhteellisen pehmeää ja hioutuisi hyvin, 

mutta siitä ei ole haluttu valmistaa koriste-esineitä tai työkaluja. Kivi on siis katsottu 

ulkonäkönsä vuoksi arvokkaaksi, mutta siitä ei ole valmistettu mitään, koska se mahdollisesti 

ei ole soveltunut tarpeeksi hyvin työstettäväksi. Jatkotutkimukset paljastavat, että kyseinen 

kivimateriaali saattaisi olla fylliitti. Vuonna 2004 oli todettu tuotantopotentiaalia tutkivassa 

geologisessa hankkeessa, että Puolanka - Paltamo alueella on noin 200–300 metriä leveä 

fylliittiesiintymä.158 Fylliitti kuvataan hauraaksi ja helposti rikkoutuvaksi.159 Suuri laakakivi 

on hajonnut moneen osaan ja se on jälkitöissä liimattu takaisin yhtenäiseksi kiveksi. Fylliittiä 

esiintyy pinnassa Ylitornion, Tornion ja Keminmaan alueilla. Ylitornion esiintymässä on 

kiilleliusketta ja fylliittiä, kun taas etelämpänä Tornion ja Keminmaan seudulla kiilleliusketta 

ei mainita.160 

 

5. JATKUVUUS KIVIKAUDELTA 

Tämän luvun tarkoituksena on selvittää ovatko tutkimusaineistossa esiintyneet esinetyypit 

kehittyneet kivikautisista esinetyypeistä vai ovatko ne uusia esinetyyppejä, jotka ovat 

ominaisia varhaismetallikaudelle. Lisäksi pohdin, onko aineistossa selvästi kivikautisia 

esinetyyppejä. Pohdin hieman löytöjen ajoitusta niiden löytökorkeuksien ja esinetyyppien 

perusteella. Lisäksi pyrin selvittämään onko metallin tulo alueelle aiheuttanut niiden käytön 

vähenemisen. Kivilajiesineiden löytökorkeudet on ilmoitettu taulukossa 5. Taulukosta on 

jätetty pois hioimet, joita on käsitelty luvussa 3.4. Hioimet, kovasimet ja hioinlaa’at. 

 
Taulukko 5. Kivilajiesineiden löytökorkeudet löytökohteittain. 

Kunta Kohde Korkeus 
mpy 

Vuosi Päänumero Löytö Paino g 

Simo Karisuvanto, Turska 40,00 1991 26382 kirves 875 

Ii Olhava 30,00 1959 14718:1 tasataltta 190,8 

Oulu Hangaskangas E 30,00 2001 32875:1 tasataltta 56,7 

Oulu Hangaskangas E 30,00 2012 39158:1799 pikkutaltta 15,3 

Oulu Mikonkangas N 29,00 2001 32599:1 kaavin 5,8 

                                                 
158 Heino 2006: 7. 
159 Heino 2006: 8. 
160 Geologian tutkimuskeskus. 
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Oulu Peurasuo 38,00 1997 30331:118 kaavin 31,1 

    161 siimanpaino 1,7 

    167 kaavin 43,4 

Muhos Halosentörmä 32,50 1927 8746 taltta 206,1 

Muhos Halosentörmä 32,50 1995 28798:1 TK nuolenkärki 3,2 

Muhos Halosentörmä 32,50 1998 30888:24 hirvenpääveistos 15,6 

Muhos Halosentörmä 32,50 2001 32527 pyörökirves 219,4 

Muhos Kieksi 37,50 1958 22904 kaitataltta 16,1 

Muhos Kieksi 2 40,00 1954 13607 poikkikirves 450,0 

Muhos Ponkila 23–24* 1958 14332 reikäkirves 474,9 

Muhos Pyöreäkangas 40,00 2005 35500 tasataltta 540,0 

Tyrnävä Haurula 17,50 1994 28130 reikäkivi 74,3 

Pyhäjoki Hulamäki 22,50 1929 9014 reikäkivi 72,7 

Pyhäjoki Hulamäki, Pirttikoski 22,50 1950 12473 reikäkivi 221,1 

* Muhoksen Ponkilasta löydetylle kirveelle valitettavasti ei ole löytökorkeutta, koska esine on irtolöytö. 

Ilmoitettu löytökorkeus on Hujasen rekonstruoima korkeus. 

 

Ensimmäiset kivikautiset kirveet olivat yksinkertaisia iskemällä valmistettuja kirveitä, 

joista vain terä on hiottu. Myöhemmin kirveiden valmistus oli huomattavasti huolitellumpaa. 

Vaikka osa tutkimusaineistoni kirveistä ja tasataltoista ovatkin hiottuja vain terästä, on 

mukana myös muutama hienompi yksilö. Simon, Kieksin ja Iin Olhavan esineet ovat kaikki 

löytyneet kivikautisilta korkeuksilta. Lisäksi monessa näistä esineistä on merkkejä siitä, että 

ne olisivat joutuneet veden varaan. On mahdollista, että etenkin kirveissä ja tuurissa on 

kivikautisia esineitä. Niiden muodot ovat yksinkertaiset, osalla vain terästä hiotut, joka voi 

viitata varhaiskivikautisiin esinetyyppeihin. Kyseessä voi myös olla kiviesineiden laadun 

huononeminen, jonka on aiheuttanut metallin käyttöönotto alueella. Tämä vaihtoehto on 

etenkin varhaismetallikautisten asuinpaikkojen yhteydessä huomattavasti todennäköisempi. 

Muhoksen Halosentörmän taltta, KM 8746, on huolellisesti valmistettu ja hiomalla 

viimeistelty esine. Työkaluksi se on varsin hienotekoinen, eli kivikaudelle ominaista taitoa 

esineiden valmistuksessa ei ole menetetty, mutta kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole 

statusesine tai uhrilahja. Vaikka KM 8746 on Museoviraston muinaiskalupäiväkirjassa 

nimetty Kiukaisten kirveeksi, on se perän käyttöjälkien mukaan todennäköisesti ollut talttana 

käytössä. Mahdollista yhteyttä Kiukaisten kulttuuriin ei kuitenkaan kannata jättää 

huomioimatta. Halosentörmän asuinpaikalta ei ole löytynyt iskoksia, jotka vastaisivat esineen 

kiveä. Kivi kuitenkin muistuttaa pohjoisessa yleisesti käytettyä tummaa sädekiviliusketta, 

joten on mahdollista, että se on pohjoisessa valmistettu esine. Vaikka esinetyyppi vaikuttaa 

kivikautiselta, on se löytynyt varhaismetallikautisen asuinpaikan läheisyydestä. Esineen 
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muoto ja ulkonäkö eivät kuitenkaan vastaa aivan täydellisesti Kiukaisten tyypin esineitä, joten 

kyseessä voi olla myöhempi tekele, joka vain imitoi aikaisempaa muotoa. 

Pyörökirves KM 32527 Muhoksen Halosentörmältä edustaa skandinaavista 

esinetyyppiä. Norjassa tunnettu esineryhmä on ollut käytössä kivikaudelta asti. Suomen 

alueella kirvestyyppiä tunnetaan mesoliittiselta kivikaudelta, mutta Skandinaviassa sitä 

tunnetaan myös neoliittiselta kivikaudelta.161 Muhoksen Halosentörmän kirveen löytökorkeus 

on 32,5–40 m/mpy, joka ajoittaa kirveen rannansiirtymäajoituksen mukaan kivikauden ja 

pronssikauden taitteen tuntumille. Ilmoitetut korkeudet ovat Halosentörmän asuinpaikan alin 

ja ylin korkeus. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että kirves on löytynyt asuinpaikan 

ulkopuolelta pellolta, joka on alempana kuin Halosentörmän asuinpaikka. Pyörökirves on siis 

joko nuorempi kuin asuinpaikan korkeuden mukaan oletettu ikä tai se on joutunut 

vedenvaraan, jolloin se voi olla asuinpaikan ikäinen tai jopa kivikautinen. Muut aineiston 

kirveet, Ponkilan kirvestä lukuun ottamatta, ovat huomattavasti pronssikautta vanhempia 

esineitä, jotka sijoittuvat lähelle 40 m/mpy korkeutta. Löytökorkeuksissa olisi mahdollista 

nähdä, että pronssin käyttöönotto on vaikuttanut kirveiden käyttöön, mutta koska kirveitä ei 

ole kovin montaa ei tätä johtopäätöstä voi varmuudella tehdä. Kuitenkin täytyy ottaa 

huomioon, että Suomen alueella kirves on yksi tyypillisimpiä pronssiesinetyyppejä.162 

Työkirveitä on siis tehty pronssista ja kivestä. 

Ponkilan kirves, KM 14332, puolestaan on yksinkertainen reikäkirves, jonka reikä ei 

ole osunut keskelle esinettä. Kirveen toimivuutta työkaluna on syytä epäillä sen 

toispuoleisuuden takia. Reikäkirveet ovat perua Kiukaisten kulttuurista, josta ne ovat jääneet 

käyttöön myös varhaismetallikaudelle.163 Vaikka kirveissä ja taltoissa on todistetta siitä, että 

kiviesineitä on edelleen osattu tehdä hienoksi, on syytä olettaa, että statussymbolin virka on 

siirretty muihin esineisiin, mahdollisesti pronssiesineisiin.164 Kuitenkin Ponkilan reikäkirves 

vaikuttaa siltä, että se on mahdollisesti uhrattu veteen. Kyseessä on tällöin uskonnollinen ele, 

eikä statussymbolin virka. 

Tasakantaiset nuolenkärjet ovat uusi esineryhmä, joka levisi alueelle kivikauden 

lopussa ja pronssikauden alussa. Vaikka jousia on käytetty kivikaudellakin, on uusi 

kärkityyppi mahdollisesti tarkoittanut myös uutta jousityyppiä. Hietala ilmoittaa työssään, että 

                                                 
161 Museovirasto – Kivikauden esineistö; Gjessing 1942: passim. 
162 Leskinen & Pesonen 2008: 217. 
163 Leskinen & Pesonen 2008: 142. 
164 Leskinen & Pesonen 2008: 217. 
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pronssikautiset nuolilöydöt ovat vähäisempiä kuin kivikautiset, joka voi tarkoittaa jousien 

käytön vähenemistä. Syy jousen suosion laskuun voi olla maanviljelyksen yleistyminen ja 

karjanhoito.165 Hangaskankaan ja Halosentörmän asuinpaikoilla ei ole löytynyt varmoja 

todisteita maanviljelyksestä, ainakaan löytöaineiston perusteella. Tutkimusaineistossa ei ole 

löytöjä, jotka olisi tunnistettu jauhinkiviksi. Pronssista tehtyjä nuolia ei kuitenkaan tunneta 

tutkimusalueelta, joten pronssin tulo alueelle ei ole ollut syy mahdolliseen jousenkäytön 

vähenemiseen. 

Kuten tutkimusaineistosta huomaa on suuria hioimia vain muutama. Pienet hioimet 

voidaan katsoa indikaatioksi metallin käytöstä. Suurilla hiomakivillä on ollut helpompi 

valmistaa kiviesineitä, kun taas pienillä hioimilla on tarkoitus vain teroittaa tylsyneitä teriä. 

Hioimien löytökorkeudet eivät anna suoraa jatkumoa, sillä suuria hioimia on suunnilleen 

samoilta korkeuksilta kuin pieniä hioimia. Täytyy kuitenkin muistaa, että pienillä hioimilla on 

voitu myös teroittaa kivilajiesineiden teriä, eikä vain metalliteriä. 

Kaapimet ovat pienesineitä, jotka ovat olleet käytössä jo kivikaudelta asti. Kaapimet 

ovat myös yleisin esinetyyppi, jota kvartsista tehdään.166 Kvartsin lisäksi kvartsiitti ja pii ovat 

olleet kaapimien raaka-aineita. Piin tuonti Suomen alueelle on Edgrenin mukaan vähentynyt 

neoliittisen kivikauden loppupuolella.167 Kvartsikaapimia on löytynyt tutkimusalueelta, joten 

ei ole syytä olettaa, että metallin käyttöönotto on vähentänyt niiden käyttöä. Jos kaapimet ovat 

vähentyneet, on osasyynä varmaan sama kuin jousenkäytön väheneminen, eli maanviljelyksen 

yleistyminen. Kuitenkin on otettava huomioon, että nahkojen puhdistaminen ja 

pehmentäminen eivät ole ainoat käyttötarkoitukset kaapimille, vaan niitä on voitu käyttää 

myös puuhun ja luuhun. Tämän vuoksi maanviljelyn yliestyminen ei olisi poistanut kaapimia 

käytöstä kokonaan. Lisäksi kun karjaa on teurastettu ravinnoksi, on nahkojen kaapiminen ja 

pehmentäminen ollut myös tarpeellista. 

Kalastusvälineet ovat olleen käytössä koko kivikauden ja niiden käyttö jatkuu 

varhaismetallikaudelle. Erilaiset yhdistelmäkoukut, siimanpainot ja verkko- ja katiskalöydöt 

puolustavat kalastuksen merkitystä ravinnonlähteenä. Liuskeesta valmistettuja siimanpainoja 

esiintyy keski- ja myöhäisneoliittiselta kaudelta asti.168 

                                                 
165 Hietala 2005: 25. 
166 Museovirasto – Kivikauden esineistö. 
167 Edgren 1985: 40. 
168 Edgren 1985: 69. 
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PÄÄTÄNTÖ 

Tutkimusalueeksi valittiin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalue. Tarkoituksena oli 

kartoittaa varhaismetallikautisia kivilajilöytöjä, mitä esineitä alueella on, mitä kiviä on 

hyödynnetty ja mistä kivet ovat peräisin. Tutkittavaa ajanjaksoa laajennettiin hieman 

varhaismetallikaudesta kivikauden loppuun, koska haluttiin nähdä muutokset aikakausien 

vaihteessa. Aikarajaksi otettiin 2000–500 eKr. ja ajoille etsittiin maankohoamiskäyrästä 

vastaavat korkeudet merenpinnan yläpuolelle. Kohteita etsittiin siis 17–45 m/mpy 

korkeuksien väliltä. Kohteita löytyi Keminmaalta Pyhäjoelle ja niiden välisistä kunnista. 

Valtaosa kohteista löytyi kuitenkin Oulun ja Muhoksen kunnista. Tutkimusaineisto edustaa 

siis enemmän Oulujokilaaksoa kuin koko valittua rannikkovyöhykettä. Syynä tähän on 

todennäköisesti Oulun yliopiston 1995–2000 suoritetut kenttätutkimukset, joiden 

pyrkimyksenä on ollut kartoittaa alisen Oulujoen kohteita. Jos samanlaisia tutkimuksia 

suoritettaisiin myös muiden Perämeren suurien jokien alueilla, on varma, että kohteita löytyisi 

lisää ja tutkimusalueellani näkynyt painopiste ei olisi niin vahva. 

Kivestä on valmistettu käyttöesineitä eri tarkoituksiin. Kiveä on myös käytetty 

rakenteisiin, jota tässä työssä ei Hangaskankaan hautaa syvemmin käsitelty. Työkaluista 

tyypillisimpiä kivilajiesineitä ovat työkirveet ja taltat. Vaikka monessa esineessä viimeistely 

on tehty hiomalla, on iskennällä ollut suuri merkitys työkalujen valmistuksessa. 

Vaikka osalla löytöpaikoista on merkkejä pronssin käytöstä, on kiviesineiden käyttö 

edelleen melko suosittua. Etenkin Oulun Hangaskankaan tapauksessa kiviesineiden 

hyödyllisyys korostuu kun hautaan on asetettu kallisarvoista pronssia. Pronssiesinettä ei ole 

kierrätetty vainajan kuoleman jälkeen. Pronssia ei ole katsottu välttämättömäksi raaka-

aineeksi työkaluille, joka kertoo siitä, että työkaluja on edelleen tehty myös kivestä. Tämä 

näkyy myös Halosentörmän asuinpaikan läheltä löytyneissä kivilajiesineissä. Vaihtoehtoisesti 

pronssia on ollut niin paljon, että sitä on riittänyt myös hautaan statussymboliksi. Kuitenkin 

luulisi, että jos pronssia on ollut enemmän, sitä olisi myös alueelta löytynyt enemmän. 

Hyödynnetyt kivilajit vaikuttavat pitkälti Suomen alueella esiintyviltä kiviltä. Toisin 

kuin pii, joka on tuontitavara, on paikallisia kivilajeja hyödynnetty runsaasti. Ihmiset ovat 

tunteneet omien lähialueiden kivityypit ja niille soveltuvat käytöt. Vaikka kyseessä ei ole 

suoraan kotiympäristössä olleet kivet, ovat käytetyt kivet kuitenkin suhteellisen läheltä. 

Lisäksi kiviä on osattu muokata haluttuun muotoon. Liuskeiden käyttö etenkin Pohjois-

Suomessa on ollut tyypillistä kivikaudelta asti. Valtaosa aineistosta on erilaisia liuskeita. 
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Suuri osa pohjalaisista esinetyypeistä on valmistettu liuskeesta.169 Liusketta löytyy varsin 

yleisesti Suomen alueelta, mutta hiekkakiven esiintyminen on huomattavasti rajatumpaa. 

Kemin Kiimamaan hioimien tuffiitti on todennäköisesti paikallisista esiintymistä peräisin. 

Sädekiviliusketta, eli tuffiittia löytyy Torniojoen ja Tervolan alueilta. Sädekiviliuskeen 

alkuperänä on myös voinut toimia mannerjään kuljettamat irtokivet. Vuolukiveä esiintyy vain 

muutamien kuntien alueella Itä-Suomessa, joten voidaan olettaa, että Muhoksen 

Halosentörmän vuolukivi on mahdollisesti suomalaista perää. Vuolukiveä esiintyy myös 

Kittilän vulkaanisessa kompleksissa.170 Hiekkakiveä esiintyy Muhoksen alueella, Kieksin 

pohjoisosissa esiintymä on paljaana. 

Vaikka tutkimusaineistossa on huoliteltuja esineitä kuten Muhoksen Hangaskankaalta 

löytynyt taltan KM 8746, pyörökirves KM 32527 ja pienet taltat Hangaskangas E ja 

Muhoksen Kieksistä, on suuri osa työkaluista vähemmän huoliteltua tekoa. Oiko- ja 

poikkiteräisten kirveiden joukossa on tekeleitä, jotka ovat joko hiottu vain terästä tai hieman 

muotopuolisia ja epäsymmetrisiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kiviesineitä olisi 

valmistettu huolimattomasti, niiden tarpeet eivät vain enää olleet samat sosiaalisella tasolla. 

Kyseessä on työvälineet. Koristeet, statussymbolit ja kulttiesineet ovat ehkä liikkuneet muihin 

esineryhmiin ja materiaaleihin. Esineissä näkyy usein painotus funktionaaliseen puoleen, eikä 

niinkään ulkonäköön. Suurin osa tutkimusaineiston esineistä on selkeästi ollut käytössä 

käyttöjälkien perusteella. Käyttöesineen ei tarvitse olla esteettinen tai henkeä salpaava, vaan 

toimiva ja hyödyllinen. Ehkä siinä juuri piilee sen kauneus. Jos kivilajiesineiden ulkonäkö ei 

yltä enää kivikautisen esineistön tasolle, on mahdollista olettaa, että pronssiesineet ovat 

ottaneet osakseen statussymbolin viran. Hienoja koristeellisia esineitä on alettu tehdä uudesta 

arvokkaasta raaka-aineesta. Pronssiesineiden statussymboliasema näkyy myös Oulun 

Hangaskankaan polttohautauksessa 564010051. Vainaja on saanut matkaansa 

pronssiesineiden katkelmia ja kiiltävää tuontikiveä. 
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LIITE 1. Kohteet, josta tutkimusaineisto on peräisin. Kunnat ovat järjestyksessä pohjoisesta etelään ja kohteet kunnittain aakkosjärjestyksessä. 

Samaa järjestystä seurataan liitteen 3 ja 4 taulukoissa. 
Kunta Paikka Tunnus Mpy 

alin 
Mpy 
ylin 

Päänumero Vuosi Pohjoinen Itä P (YKJ) I (YKJ) Peruskartta Perusk. 
nimi 

Löytökonteksti Hankintatapa 

Keminmaa Kiimamaa 241010023 29,00  KM 28368 1993 7290679 396611 7293730 3396741 254111 Kirvesaapa röykkiö kaivaus 

Simo Karisuvanto, Turska 751010029 40,00  KM 26382 1991 7291207 418244 7294258 3418383 254305 Ala-jokikylä irtolöytöjä lahja 

Ii Olhava, Vuosiojan 
sorakuoppa 

139010007 30,00  KM 14718 1959 7264196 429641 7267236 3429784 253408 Olhava irtolöytöjä lahja 

Oulu Hangaskangas 564010051 39,00  KM 31379 1998 7197502 442424 7200515 3442572 342208 Pikkarala hauta kaivaus 

Oulu Hangaskangas E 1000006785 30,00 40,00 KM 32875 2001 7198537 442511 7201550 3442659 342208 Pikkarala asuinpaikat valvonta 

     KM 32877 2001       asuinpaikat tarkastus 

     KM 33289 2002       asuinpaikat kaivaus 

     KM 39158 2012       asuinpaikat kaivaus 

Oulu Mikonkangas N 564010082 29,00  KM 32599 2001 7205864 437424 7208880 3437570 342205 Madekoski asuinpaikat koekaivaus 

Oulu Navettakangas 564010074 24,00  KM 32809 2001 7203154 433214 7206169 3433359 342205 Madekoski asuinpaikat inventointi 

Oulu Peurasuo 564010048 38,00 39,00 KM 30331 1997 7198716 445630 7201730 3445780 342208 Pikkarala asuinpaikat kaivaus 

     KM 30979 1998       asuinpaikat kaivaus 

Oulu Pyöriäsuo 564010037 25,00 26,00 KM 34493 2011 7203363 432273 7206378 3432417 342205 Madekoski asuinpaikat kaivaus 

     KM 38873        asuinpaikat kaivaus 

Muhos Halosentörmä 494010040 32,50 40,00 KM 8746 1927 7197137 442701 7200150 3442849 342208 Pikkarala lunastus lunastus 

     KM 17646 1968       asuinpaikat kaivaus 

     KM 28798 1995       tarkastus tarkastus 

     KM 30888 1998       asuinpaikat kaivaus 

     KM 32048 1999       asuinpaikat kaivaus 

     KM 32527 2001       irtölöytöjä lahja 

Muhos Kieksi 494010022 37,50 40,00 KM 22904 1958 7191859 452647 7194870 3452799 342210 Muhos löytöpaikat lahja 

     KM 23554 1987       asuinpaikat inventointi 

Muhos Kieksi 2 1000007494 40,00  KM 13607 1954 7191709 453067 7194720 3453220 342210 Muhos irtolöytöjä lahja 

Muhos Lumiainen 494010061 40,00 42,50 KM 23556 1986 7190870 451808 7193880 3451960 342210 Muhos asuinpaikat inventointi 

Muhos Palokangas 494010085 37,00  KM 32466 2000 7196297 443081 7199310 3443230 342207 Laitasaari maarakenteet kaivaus 



 

Muhos Ponkila    KM 14332 1958       irtolöytöjä lunastus 

Muhos Pyöreäkangas 1000007499 40,00  KM 35500 2005 7191799 452118 7194810 3452270 342210 Muhos irtolöytöjä lunastus 

Tyrnävä Haurula 841040010 17,50  KM 28130 1991 7181673 428657 7184680 3428800 342106 Tyrnävä irtolöytöjä lahja 

Lumijoki Isokankaan reuna 436010009 22,50  KM 30683 1997 7191382 405808 7194393 345942 244401 Karinkanta irtolöytöjä inventointi 

Pyhäjoki Hulanmäki 625040011 22,50  KM 12473:1 1950 7145366 372291 7148358 3372411 243205 Pirttikoski irtolöytöjä lahja 

     KM 9014 1929       irtolöytöjä lunastus 

 

 



 

LIITE 2. Tutkimusaineiston löytöpaikat merkittynä kartalle. 

 
*Oulujoki alkaa Oulujärvestä, jota ei ole merkitty kartalle. 

Suomen kartta, jossa esitetään kartan aluerajaus on otettu www.karttapaikka.fi-sivustolta. 

 
  



 

LIITE 3. Luettelo löydöistä kohteittain. Luetteloon on merkitty löytökonteksti, löytötapa, löytömääritelmä, mitat, paino, väri Munsellin 

mukaan, mahdollinen hionta ja muuta huomautettavaa. Saman löytönumeron alaisuuteen on merkitty useita löytöjä, kun iskoksia tai saman 

esineen kappaleita on löydetty läheltä toisiaan. Nämä löydöt on jaoteltu: ensimmäinen löytö löytönumerollaan ja muut aakkosjärjestyksessä, 

tällöin löydöt on laitettu ulkoisten mittojen mukaan kokojärjestykseen suurimmasta pienimpään. Kaikkein pienimmät iskokset on vain 

punnittu. Muhoksen Halosentörmän vuonna 1999 kaivausten vuolukivipalojen tiedot on otettu löytöluettelosta. Vuolukivenpaloja ei ole 

paikannettu tutkimuksia varten. 
Paikka Päänumero Määritelmä kpl Pituus 

cm 

Leveys 

cm 

Paksuus 

cm 

Paino 

g 

Väri (Munsell) Hiontaa Muuta 

Kiimamaa 28368:1 kivilajiesine 1 17,9 1,5 1,4 85,5 5Y/4/1 x käsihioin, pinnassa naarmuja käytöstä, tuffiitti 

 2 kivilajiesineen katkelma 1 6,4 3,68 2,4 55,3 5Y/4/1 x hioimen katkelma, käyttöjälkiä, kidetuffiitti 

Karisuvanto, Turska 26382 kivilajiesine 1 19,7 5,8 4,9 875 GLEY1/4/10Y x ± 50-34,2 g, sädekiviliusketta, kirves 

Olhava 14718:1 kivilajiesineen katkelma 1 13,2 4,5 2,05 190,8 GLEY1/7/5GY x tasataltta, sädekiviliusketta 

 2 kivilajiesineen katkelma 1 21,3 6,7 3 740 2.5Y/4/1 x ± 50-34,2 g, sädekiviliusketta 

Hangaskangas 31379:11 palanut kivi 1 3,47 5,68 3,12 71,5 10YR/5/6  palanut kivi, kiillettä 

 17 kiilleliusketta 1 1,82 1,61 0,6 1,7 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 B kiilleliusketta 1 1,64 1,22 0,4 0,9 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 C kiilleliusketta 1 1,52 1,2 0,5 1,2 2.5Y/5/1  hauta-antimia 

 D kiilleliusketta 1 1 1,09 0,5 0,6 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 E kiilleliusketta 1 1,12 0,7 0,3 0,3 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 22 kiilleliusketta 1 3,4 1,49 0,8 4,7 10YR/6/3  hauta-antimia 

 B kiilleliusketta 1 3,41 1,38 0,63 2,9 2.5Y/7/2  hauta-antimia 

 C kiilleliusketta 1 2,31 2,3 0,6 2,8 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 D kiilleliusketta 1 2,06 1,79 0,45 1,8 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 E kiilleliusketta 1 1,95 1,42 0,5 1,3 10YR/6/4  hauta-antimia 

 F kiilleliusketta 1 1,69 1,5 0,44 1 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 G kiilleliusketta 1 1,26 0,9 0,39 0,4 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 H kiilleliusketta 1 1,5 0,8 0,31 0,3 10YR/6/3  hauta-antimia 

 I kiilleliusketta 1 1,19 1,13 0,26 0,3 10YR/6/3  hauta-antimia 



 

 J kiilleliusketta 1 1 0,42 0,12 0,1 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 K kiilleliusketta 1 0,6 0,59 0,08 0,1 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 51 kiilleliusketta 1 2,98 1,5 0,5 2,4 10YR/6/4  hauta-antimia 

 B kiilleliusketta 1 1,98 1,83 0,79 3,3 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 C kiilleliusketta 1 2,2 1,61 0,6 2,6 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 D kiilleliusketta 1 2,6 1,92 0,32 1,5 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 E kiilleliusketta 1 2,1 1,55 0,53 2,1 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 F kiilleliusketta 1 1,93 1,47 0,42 1,4 10YR/6/3  hauta-antimia 

 G kiilleliusketta 1 1,76 1,59 0,37 1,5 10YR/6/4  hauta-antimia 

 H kiilleliusketta 1 1,6 1,15 0,31 0,6 2.5Y/6/3  hauta-antimia 

 I kiilleliusketta 1 1,55 1,57 0,36 0,9 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 J kiilleliusketta 1 1,44 0,89 0,4 0,5 2.5Y/7/3  hauta-antimia 

 K kiilleliusketta 1 1,26 0,75 0,33 0,4 10YR/6/3  hauta-antimia 

 L kiilleliusketta 1 1,2 0,63 0,3 0,3 2.5Y/6/3  hauta-antimia 

 M kiilleliusketta 1 0,9 0,8 0,31 0,4 2.5Y/5/2  hauta-antimia 

 N kiilleliusketta 5    0,1 2.5Y/6/3  viisi fragmenttia, liian pieniä mitattavaksi 

 C kiilleliusketta 1 2,1 1,9 0,52 2,4 10YR/6/3  hauta-antimia 

 D kiilleliusketta 1 1,41 0,91 0,2 0,4 10YR/6/3  hauta-antimia 

 E kiilleliusketta 1 1,3 1 0,3 0,5 2.5Y/6/3  hauta-antimia 

 F kiilleliusketta 1 1,31 0,98 0,3 0,3 2.5Y/8/3  hauta-antimia 

 G kiilleliusketta 1 1,34 0,98 0,2 0,3 2.5Y/8/2  hauta-antimia 

 H kiilleliusketta 1 1,1 0,9 0,25 0,3 2.5Y/7/2  hauta-antimia 

 I kiilleliusketta 1 1,16 0,9 0,2 0,3 10YR/6/3  hauta-antimia 

 J kiilleliusketta 1 0,94 0,84 0,22 0,1 2.5Y/6/3  hauta-antimia 

 K kiilleliusketta 1 1,21 0,49 0,29 0,1 10YR/6/3  hauta-antimia 

 L kiilleliusketta 1 0,81 0,8 0,2 0,1 2.5Y/6/2  hauta-antimia 

 M kiilleliusketta 6    0,4 2.5Y/6/2  6 kpl, liian pieniä mitattavaksi 

 133 kiilleliusketta 1 1,9 1,7 0,54 1,5 2.5Y/6/3  hauta-antimia 

Pikkarala, Hangaskangas 

E 

32875:1 kivilajiesine 1 7,6 3 1,41 56,7 GELY1/3/N x tasataltta, hiottu, liuske 



 

Pikkarala, Hangaskangas 

E 

32877:4 kivilaji-iskos 1 1,79 1,2 0,51 1,5 GLEY1/5/10GY   

Pikkarala, Hangaskangas 

E 

33289:6 kivilaji-iskos 1 24 7,48 2,05 529,3 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 B kivilaji-iskos 1 11,15 6,55 1,3 133,8 2.5Y/5/3  metamorfoitunut kivilaji 

 C kivilaji-iskos 1 10,35 3,2 1,22 44,1 2.5Y/5/3  metamorfoitunut kivilaji 

 D kivilaji-iskos 1 9,72 5,4 1,45 96,9 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 E kivilaji-iskos 1 13,7 3,05 1,4 69,4 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 F kivilaji-iskos 1 7,15 4,88 1,06 59,5 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 G kivilaji-iskos 1 7,3 2,15 1,45 21,6 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 H kivilaji-iskos 1 5,46 4,1 1,3 23,7 2.5Y/5/3  metamorfoitunut kivilaji 

 I kivilaji-iskos 1 4,2 1,85 0,78 6,3 2.5Y/5/3  metamorfoitunut kivilaji 

 J kivilaji-iskos 1 4,16 1,5 0,4 2,8 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 K kivilaji-iskos 1 3,42 1,01 0,56 1,9 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 14 kivilaji-iskos 1 4,7 3,16 0,95 15 2.5Y/5/2  ulkopintaa 

 19 kivilaji-iskos 1 13,05 9,3 1,39 193,1 2.5Y/5/1  liusketta 

 46 kivilaji-iskos 1 6,85 6,5 3,5 189 2.5Y/4/1  mahdollisesti palanut, liusketta 

  kivilaji-iskos 1 7,1 4,72 0,8 0,2 GLEY1/4/5GY  numeroimaton, ulkopintaa,  liusketta 

Pikkarala, Hangaskangas 

E 

39158:100 kivilajiesineen katkelma 1 2,17 1,86 0,4 1,92 GLEY1/4/N x yhdellä sivulla hiontaa, liusketta 

 101 kivilaji-iskos 1 6,7 2,97 1 33,11 GLEY1/7/10Y  liusketta 

 102 iskukivi 1 5,3 3,52 2,46 67,33 10YR/7/2  liusketta 

 103 kivilaji-iskos 1 3,9 1,37 0,74 4,71 10YR/7/2  liusketta 

 104 kivilaji-iskos 1 3,7 3,1 0,67 6,97 2.5Y/5/3  liusketta 

 105 kivilaji-iskos 1 1,84 0,71 0,7 1,16 10YR/5/4  ulkopintaa, liusketta 

 106 kivilaji-iskos 1 4,59 1,8 1,1 6,9 10YR/5/2  liusketta 

 107 kivilaji-iskos 1 2,42 2,15 0,53 2,7 2.5Y/5/2  yp 10,69 g, kaikki liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2 2,23 0,51 2,8 2.5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 2 1,94 0,56 2,6 2.5Y/5/2  ulkopintaa, liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 1,52 1,72 0,45 1,2 2.5Y/5/2  ulkopintaa, liusketta 

 E kivilaji-iskos 1 1,96 1,42 0,4 1,1 2.5Y/5/2  iskukohta näkyvissä, liusketta 

 F kivilaji-iskoksia 3    0,5 2.5Y/5/2  liusketta 



 

 108 kivilaji-iskos 1 1,77 2,5 1 4,1 2.5Y/6/2  yp 5,45 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2 1,4 0,55 1,3 2.5Y/5/4  liusketta 

 109 kivilaji-iskos 1 1,18 1,43 0,48 0,89 10YR/5/3  liusketta 

 110 kivilaji-iskos 1 2,05 2,12 0,59 2,24 2.5Y/5/2  liusketta, mahdollisesti ulkopintaa 

 111 kivilaji-iskos 1 1,73 1,95 0,38 1,32 10YR/5/3  liusketta, selkeä iskusuunta 

 112 kivilajiesine 1 4,2 3,98 1,1 25,64 10YR/5/1 x hioimen katkelma, kiilleliusketta 

 1013 kivilajiesine 1 13,3 10,15 2,5 481,1 2.5Y/5/3 x hioinlaa'an katkelma, kiilleliusketta 

 1014 kivilajiesine 1 12,7 9 1,8 341,2 GLEY1/5/N x hioinlaa'an katkelma, liusketta 

 1147 kivilaji-iskos 1 1,03 2,5 0,24 0,68 GLEY1/4/N  liusketta 

 1148 kivilaji-iskos 1 1,1 0,39 0,21 0,06 GLEY1/4/N  liusketta 

 1149 kivilaji-iskos 1 0,81 0,61 0,1 0,05 GLEY1/5/N  liusketta 

 1150 kivilaji-iskos 1 1,21 1,3 0,4 0,56 GLEY1/4/N  liusketta 

 1151 kivilaji-iskos 1 1,15 2,2 0,18 0,62 GLEY1/4/N  liusketta 

 1152 kivilaji-iskos 1 8 5,5 1 58,1 GLEY2/4/10GB  yp 58,76 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 0,8 2,71 0,35 0,7 5Y/5/1  liusketta 

 1153 kivilaji-iskos 1 1,75 0,6 0,25 0,3 GLEY1/5/10Y  1,1 g yp, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,3 0,8 0,2 0,1 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,1 0,5 0,18 0,1 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 0,7 2,58 0,29 0,6 2.5Y/5/2  kiilleliusketta 

 1154 kivilaji-iskos 1 7,78 5,07 1,3 49,7 GLEY2/5/5BG  liusketta 

 1155 kivilaji-iskos 1 2,61 1,75 0,35 2 GLEY2/4/10BG  yp 2,68 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,05 0,97 0,3 0,7 GLEY2/4/10BG  liusketta 

 1156 kivilaji-iskos 1 2,1 0,9 0,32 0,7 GLEY2/4/10BG  yp 1,29 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,9 1,52 0,2 0,5 GLEY2/4/10BG  liusketta 

 1157 kivilaji-iskos 1 4,2 6,1 1,4 23,9 10YR/6/3  yp 33,59 g, liusketta sisältää kiillettä 

 B kivilaji-iskos 1 2,5 4,4 0,58 5,3 10YR/6/3  liusketta sisältää kiillettä 

 C kivilaji-iskos 1 3,25 4,36 0,6 4,4 10YR/6/3  samasta kohtaa mätkäisty edellinen iskos, -ll- 

 1158 kivilaji-iskos 1 1,12 3,68 1,1 5,6 GLEY1/5/N  yp 13,61 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,3 2,17 0,3 1,8 GLEY1/5/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 2,5 2,1 0,4 2,9 2.5Y/5/1  liusketta 



 

 D kivilaji-iskos 1 2,65 1,41 0,43 2,3 5Y/5/2  liusketta 

 E kivilaji-iskos 1 2,7 1,99 0,2 1 2.5Y/5/2  liusketta 

 1159 kivilajiesine 1 4,6 1,9 1,2 11,7 2.5Y/6/3 x riipushioin, hiekkakiveä, ylhäällä ura nyörille 

 1160 kivilaji-iskos 1 3,2 7,7 0,66 21,29 5Y/5/2, 21  liusketta 

 1161 kivilaji-iskos 1 3,45 1,7 0,15 1,15 2.5Y/5/2  liusketta 

 1162 kivilaji-iskos 1 2,9 1,46 0,4 1,26 5Y/5/11  itse punninnut 2 g, liusketta 

 1163 kivilaji-iskos 1 2,5 1,3 0,28 0,94 5Y/5/1  itse punninnut 0,4 g, hiekkakiveä 

 1164 kivilajiesine 1 8,32 7,21 2,21 122,58 2.5Y/5/3 x hioinlaa'an katkelma, liusketta 

 1165 kivilaji-iskos 1 2,6 4,6 0,8 9,01 5Y/5/1  liusketta 

 1166 kivilaji-iskos 1 3,37 0,2 0,27 2 GLEY1/4/N  yp 2,86 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,61 1,7 0,2 0,9 GLEY1/4/N  liusketta 

 1167 kivilaji-iskos 1 4,32 2,1 0,24 2,94 2.5Y/5/2  liusketta 

 1314 kivilaji-iskos 1 3,19 2,6 0,4 4 GLEY1/4/N  yp 6,33 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,12 1,75 0,2 0,6 GLEY1/4/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,7 1,88 0,5 1,8 GLEY1/4/N  liusketta 

 1328 kivilaji-iskos 1 5,1 2,31 1 14,1 2.5Y/5/2  yp 30,01 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 4,88 2,63 0,7 9,7 2.5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 2,5 1 0,35 1,2 2.5Y/5/2  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 0,8 1,6 1,26 2,6 2.5Y/5/2  liusketta 

 E kivilaji-iskos 1 1,45 1,4 0,95 2 2.5Y/5/2  liusketta 

 F kivilaji-iskos 1 1,25 0,7 0,45 0,4 2.5Y/5/2  liusketta 

 1331 kivilaji-iskos 1 2,6 2,8 1,4 9,73 2.5Y/6/3  liusketta 

 1335 kivilajiesineen katkelma 1 1,15 1,1 0,32 0,4 GLEY2/6/10G x kiillottunut, liusketta 

 1337 kivilaji-iskos 1 3,48 1,75 0,7 4,3 2.5Y/7/3  yp 7,77 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,89 1,6 0,7 3,3 2.5Y/7/3  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1 0,6 0,22 0,1 2.5Y/7/3  liusketta 

 1338 kivilaji-iskos 1 0,82 0,5 0,2 0,95 2.5Y/7/3  liusketta 

 1339 kivilaji-iskos 1 3,3 3,1 0,8 9,4 5Y/5/1  yp 11,53 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,5 1,6 0,5 2,1 2.5Y/7/2  liusketta 

 1340 kivilaji-iskos 1 0,82 0,5 0,2 0,07 2.5Y/7/2  liusketta 



 

 1439 kivilaji-iskos 1 5,8 2,05 0,6 5,41 GLEY1/4/N  liusketta 

 1440 kivilaji-iskos 1 5,25 1,15 0,75 4,1 5Y/5/2  yp 9,59 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3 1,6 0,4 2,1 5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskoksia 21    3,7 5Y/5/2  liusketta 

 1441 kivilaji-iskos 1 2,65 0,85 0,31 0,9 5Y/5/2  yp 3,19 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,65 0,87 0,41 1 5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskoksia 15    2,1 5Y/5/2  liusketta 

 1442 kivilaji-iskos 1 8,2 2,22 0,58 11,5 5Y/5/2  yp 37,19 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 5,62 2,4 0,65 9,2 5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 3,17 2,05 0,6 4,4 5Y/5/2  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 5,6 1,63 0,2 1,7 5Y/5/2  liusketta 

 E kivilaji-iskos 1 2 1,62 0,4 1,4 5Y/5/2  liusketta 

 F kivilaji-iskoksia 27    8,9 5Y/5/2  liusketta 

 1443 kivilaji-iskos 1 1,78 0,85 0,55 1,1 2.5Y/5/1  yp 1,42 g, liusketta 

 B kivilaji-iskoksia 3    0,3 2.5Y/5/1  liusketta 

 1444 kivilaji-iskos 1 4,2 1,7 0,28 1,3 2.5Y/6/3  yp 1,53 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,8 1,3 0,15 0,2 2.5Y/6/3  liusketta 

 1445 kivilaji-iskos 1 2 0,6 0,4 0,4 2.5Y/6/2  yp 0,59 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,6 0,8 0,1 0,2 2.5Y/6/2  liusketta 

 1446 kivilaji-iskos 1 2,6 0,85 0,32 0,8 GLEY1/5/10Y  yp 1,13 g, liusketta 

 B kivilaji-iskoksia 4    0,3 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 1447 kivilaji-iskos 1 2,7 1,1 0,2 0,6 GLEY1/5/N  liusketta 

 1448 kivilaji-iskoksia 3    0,13 2.5Y/6/2  liusketta, on pieniä 

 1449 kivilaji-iskos 1 3 0,95 0,45 1,3 GLEY1/4/N  yp 1,88 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,2 0,7 0,3 0,5 5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,9 0,51 0,2 0,5 5Y/5/2  liusketta 

 1450 kivilaji-iskos 1 10,1 4,1 0,6 23,3 5Y/5/1  yp 25,31 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,95 1,8 0,4 1,9 5Y/5/1  liusketta 

 1451 kivilaji-iskos 1 9,23 4,7 0,82 34,7 5Y/5/1  liusketta 

 1452 kivilaji-iskoksia 3    0,11 2.5Y/6/3  liusketta 



 

 1453 kivilaji-iskos 1 7,52 4,17 0,89 25,48 5Y/5/2  liusketta 

 1454 kivilaji-iskos 1 5,75 1,75 0,75 7,5 2.5Y/6/3  yp 9,77 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,85 1 0,4 1,1 2.5Y/6/3  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 0,22 0,9 0,25 0,6 2.5Y/6/3  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 1,7 0,8 0,3 0,5 2.5Y/6/3  liusketta 

 1455 kivilaji-iskos 1 8,88 3,05 0,5 11,3 5Y/5/1  katkennut, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,96 0,7 0,3 2 5Y/5/2  yp 13,41 g, liusketta 

 1456 kivilaji-iskos 1 1,48 1,16 0,3 0,61 GLEY1/4/10Y  liusketta 

 1457 kivilaji-iskos 1 3,65 2,34 0,26 2,4 5Y/5/2  yp 2,99 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 0,8 1,18 0,1 0,3 5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 0,6 0,9 0,15 0,3 5Y/5/2  liusketta 

 1458 kivilaji-iskos 1 2,7 1,06 0,4 1,2 2.5Y/6/3  yp 2,97 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,8 0,65 0,3 0,6 2.5Y/6/3  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 2,72 0,62 0,5 0,7 2.5Y/6/3  liusketta 

 D kivilaji-iskoksia 3    0,4 2.5Y/6/3  liusketta 

 1459 kivilaji-iskos 1 4,6 1,85 0,55 4,4 GLEY1/5/10Y  yp 8,63 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,4 0,9 0,6 2 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 3,25 0,9 0,2 0,5 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 D kivilaji-iskoksia 14    1,7 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 1460 kivilaji-iskos 1 3 0,9 0,3 1,03 5Y/5/2  liusketta 

 1461 kivilaji-iskos 1 4,4 2,3 0,6 6,3 5Y/5/2  yp 14,2 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 4,8 1 0,5 2,7 5Y/5/2  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 5,4 1,3 0,42 2,6 5Y/5/2  liusketta 

 D kivilaji-iskoksia 9    2,5 5Y/5/2  liusketta 

 1462 kivilaji-iskos 1 3,34 1,55 0,3 1,5 5Y/5/2  yp 2,53 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,33 1,2 0,35 0,9 5Y/5/1  liusketta 

 C kivilaji-iskoksia 2    0,4 5Y/5/2  liusketta 

 1463 kivilaji-iskos 1 3,3 1,9 0,5 2,17 5Y/4/1  liusketta 

 1464 kivilaji-iskos 1 1,6 0,7 0,2 0,23 5Y/5/1  liusketta 

 1465 kivilaji-iskos 1 3,2 2,7 0,3 3,09 GLEY1/4/N  liusketta 



 

 1466 kivilaji-iskos 1 2,1 1,1 0,6 1,24 2.5Y/4/1  liusketta 

 1467 kivilaji-iskos 1 3,2 1,3 0,4 1,5 GLEY1/4/N  yp 1,95 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,8 0,9 0,2 0,4 GLEY1/4/N  liusketta 

 1468 kivilaji-iskoksia 34    15,07 GLEY1/4/N  yp 15,07 g, liusketta 

 1469 kivilaji-iskoksia 8    1,58 GLEY1/4/N  yp 1,58 g, paljon likaa, liusketta 

 1470 kivilaji-iskoksia 3    0,19 GLEY1/4/N  yp 0,19 g, liusketta 

 1471 kivilaji-iskos 1 1,5 1,42 0,5 0,49 GLEY1/4/N  liusketta 

 1472 kivilaji-iskos 1 5,9 1,7 0,6 5 GLEY1/4/N  yp 6,76 g, liusketta 

 B kivilaji-iskoksia 3    1,7 GLEY1/4/N  liusketta 

 1473 kivilaji-iskos 1 6,5 2,2 1,15 15,3 GLEY1/5/N  yp 20,53 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 5,1 1,75 0,75 5,1 GLEY1/5/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1    0,2 GLEY1/5/N  liusketta 

 1474 kivilaji-iskos 1 4,2 1,6 0,4 2,91 GLEY1/4/N  liusketta 

 1475 kivilaji-iskos 1 5,3 1,3 0,8 6,2 GLEY1/4/N  yp 10,17 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,85 1 0,4 2 GLEY1/4/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 3,7 0,9 0,45 2 GLEY1/4/N  liusketta 

 1476 kivilaji-iskoksia 6    5,2 GLEY1/5/N  yp 5,31 g, liusketta 

 1477 kivilaji-iskoksia 5    1,43 5Y/5/2  yp 1,43 g, liusketta 

 1478 kivilaji-iskos 1 7,85 2,6 1 20,2 GLEY1/5/N  yp 29,43 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,95 2,3 0,5 3,4 GLEY1/5/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 4,65 1,3 0,6 3,8 GLEY1/5/N  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 3,6 0,85 ? 0,8 GLEY1/5/N  liusketta 

 E kivilaji-iskos 1 3,1 0,9 0,3 0,8 GLEY1/5/N  liusketta 

 F kivilaji-iskos 1 2,05 0,85 0,2 0,4 GLEY1/5/N  liusketta 

 1479 kivilaji-iskoksia 4    0,85 GLEY1/5/N  liusketta 

 1480 kivilaji-iskoksia 9    1,73 GLEY1/5/N  liusketta 

 1481 kivilaji-iskos 1 6,8 3,5 1,1 21 GLEY1/4/N  yp 42,96 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 4,5 2,2 0,5 4,2 GLEY1/4/N  liusketta 

 C kivilaji-iskoksia 35    17,7 GLEY1/4/N  liusketta 

 1482 kivilaji-iskoksia 3    1,11 5Y/5/1  liusketta 



 

 1483 kivilaji-iskoksia 8    3,95 GLEY1/5/N  liusketta 

 1484 kivilaji-iskos 1    0,08 5Y/6/2  liusketta 

 1485 kivilaji-iskos 1 3,5 0,6 0,2 0,3 GLEY1/5/N  yp 0,7 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,5 0,6 0,2 0,3 2.5Y/5/4  liusketta 

 1486 kivilaji-iskos 1 15,1 2,8 1,35 49,3 GLEY1/5/N  yp 100,3 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 9,25 3,4 0,8 23,3 GLEY1/5/N  ulkopintaa 

 C kivilaji-iskos 1 5,9 2,05 0,95 11,6 GLEY1/5/N  liusketta 

 D kivilaji-iskoksia 15    15,4 GLEY1/5/N  liusketta 

 1487 kivilaji-iskos 1 5 1,1 0,5 2,4 GLEY1/5/N  yp 3,35 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,5 1,4 0,3 0,9 2.5Y/5/3  liusketta 

 1488 kivilaji-iskos 1 6,85 1,9 0,65 8,54 GLEY1/5/N  liusketta 

 1489 kivilaji-iskos 1 3,6 1,2 0,65 2,06 GLEY1/5/N  liusketta 

 1490 kivilaji-iskos 1 6 5 1,05 39,5 GLEY1/4/N  yp 52,06 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 4,8 3,2 0,6 7,8 GLEY1/4/N  liusketta 

 C kivilaji-iskoksia 3    4,8 GLEY1/4/N  liusketta 

 1491 kivilaji-iskos 1 5,5 4,9 0,9 27,76 GLEY1/5/N  liusketta 

 1492 kivilaji-iskos 1 4,7 1,3 0,55 3,5 GLEY1/4/N  yp 7,56 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 4 1,05 0,6 2,1 GLEY1/5/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 3,1 1,2 0,5 2 2.5Y/5/3  liusketta 

 1493 kivilaji-iskos 1    0,11 2.5Y/6/3  liusketta 

 1494 kivilaji-iskos 1 7,95 1,6 0,9 10,8 GLEY1/5/N  yp 15,72 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 6,5 1,2 0,7 4,8 GLEY1/5/N  liusketta 

 1495 kivilaji-iskos 1 8 2,4 1 18,9 GLEY1/5/N  yp 39,93 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 7,2 2,2 0,9 17,1 GLEY1/5/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 4,7 1,6 0,45 3,7 GLEY1/5/N  liusketta 

 D kivilaji-iskoksia 2    0,2 GLEY1/5/N  liusketta 

 1496 kivilaji-iskos 1    0,34 GLEY1/5/N  liusketta 

 1497 kivilaji-iskos 1 8,3 1,7 1,1 13,28 GLEY1/6/N  liusketta 

 1757 kivilaji-iskos 1 1,7 2,7 0,8 3,3 GLEY1/5/5GY  yp 3,71 g, liusketta 

 B kivilaji-iskoksia 2    0,5 GLEY1/5/5GY  liusketta 



 

 1758 kivilaji-iskos 1 2,6 1,2 0,3 1,1 GLEY1/4/10Y  liusketta 

 1759 kivilaji-iskos 1 3,5 2,35 1,15 5,4 GLEY2/4/10BG  yp 8,03 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,2 1,9 0,8 2,1 GLEY1/5/10GY  liusketta 

 1760 kivilaji-iskos 1    0,25 GLEY1/6/10GY  liusketta 

 1761 kivilaji-iskos 1    0,26 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1762 kivilaji-iskos 1    0,18 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1763 kivilaji-iskos 1    0,54 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1764 kivilaji-iskos 1    0,03 GLEY1/4/5GY  liusketta 

 1765 kivilaji-iskos 1    0,05 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1766 kivilaji-iskos 1 4 4,36 0,6 10,69 GLEY1/4/5G  liusketta 

 1767 kivilajiesineen katkelma 1 5 8,4 1,25 43,4 GELY1/5/5GY x väri hiotusta pinnasta, liusketta 

 1768 kivilaji-iskos 1    0,04 GELY1/5/5GY  liusketta 

 1769 kivilaji-iskos 1 2,05 4,7 0,6 5,39 GELY1/5/10GY  liusketta 

 1770 kivilaji-iskos 1 3,9 1,9 0,35 3,32 GELY1/5/5GY  liusketta 

 1771 kivilaji-iskos 1    0,38 GELY1/5/10GY  liusketta 

 1772 kivilaji-iskos 1    0,1 GLEY1/4/10GY  liusketta 

 1773 kivilaji-iskos 1 2 3,3 0,45 1,84 GLEY2/5/10G  liusketta 

 1774 kivilaji-iskos 1 1,6 3,35 0,7 3,95 GELY1/5/10GY  liusketta 

 1775 kivilaji-iskos 1 7,8 15,8 1,7 186,14 GELY1/4/10GY  liusketta, ulkopintaa 

 1776 kivilaji-iskos 1 2 2,7 7 549,1 GLEY1/4/10GY  liusketta 

 1777 kivilaji-iskos 1    0,95 GELY1/5/N  liusketta 

 1778 kivilaji-iskos 1 2,8 2,8 1,05 8,1 GELY/5/10BG  yp 8,55 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1    0,5 GELY/5/10BG  liusketta 

 1779 kivilaji-iskos 1 4,2 3,9 1,4 16,41 GLEY2/5/10G  selkeä iskukohta 

 1780 kivilaji-iskos 1    0,05 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1781 kivilaji-iskos 1 2,35 1,2 0,45 0,95 GLEY1/4/N  liusketta 

 1782 kivilaji-iskos 1 1,5 2,45 0,55 2,25 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1783 kivilaji-iskos 1    2,1 GLEY2/4/5B  yp 3,3 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,7 2,2 0,6 1 GLEY1/4/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,6 1,3 0,64 0,1 2.5Y/4/2  liusketta 



 

 1784 kivilaji-iskos 1 1 2,9 0,5 1,65 GLEY1/4/N  liusketta 

 1785 kivilaji-iskos 1    0,15 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 1786 kivilaji-iskoksia 3    1,52 GLEY1/5/5GY  yp 1,52 g, liusketta 

 1787 kivilaji-iskos 1    0,57 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1788 kivilaji-iskoksia 2    0,36 GLEY1/5/10G  yp 0,36 g, liusketta 

 1789 kivilaji-iskos 1 4,45 2,4 0,3 5,38 GLEY1/5/10GY  liusketta 

 1790 kivilaji-iskos 1 3,1 2,8 1,2 8,9 2.5Y/6/3  yp 10,01 g, liusketta 

 B kivilaji-iskoksia 4    1,1 GLEY1/5/5GY  liusketta 

 1791 kivilaji-iskos 1 2,2 1,1 0,45 0,95 GLEY1/5/10GY  liusketta 

 1792 kivilaji-iskos 1    0,67 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 1793 kivilaji-iskos 1 1,9 1,1 0,4 0,8 GLEY1/5/5GY  yp 2 g, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,4 1,7 0,35 1,2 GLEY1/4/10GY  liusketta 

 1794 kivilaji-iskoksia 2    0,54 GLEY1/5/5GY  yp 0,54 g, liusketta 

 1795 kivilajiesine 1 3,9 2,4 0,6 8,22 5YR/10/2 x hioimen katkelma, hiekkakiveä 

 1796 kivilaji-iskos 1    0,05 GLEY1/4/5GY  liusketta 

 1797 kivilaji-iskoksia 3    0,28 GLEY1/5/5GY  yp 0,28 g, liusketta 

 1798 kivilaji-iskoksia 8    1,35 GLEY1/5/5GY  yp 1,35 g, liusketta 

 1799 kivilajiesine 1 6,15 1,8 0,8 15,3 GLEY1/5/N x pikkutaltta, liusketta 

 1800 kivilaji-iskos 1    0,31 GLEY1/6/5GY  liusketta 

 1801 kivilaji-iskos 1    0,51 GLEY1/5/10GY  liusketta 

 1802 kivilaji-iskos 1 2,6 1,25 0,3 0,9 GLEY1/5/5GY  yp 1,91 g, liusketta 

 B kivilaji-iskoksia 4    1   liusketta 

 1803 kivilaji-iskoksia 2    1,8 GLEY1/5/5GY  yp 1,8 g, liusketta 

 1804 kivilaji-iskoksia 2    0,91 GLEY1/5/N  yp 0,91 g, liusketta 

 1805 kivilajiesine 1 4,1 3,85 0,6 13,5 10YR/5/3 x yp 20,55 g, hioimen katkelma, hiekkakiveä 

 B kivilajiesine 1 3,2 2,3 0,6 7 10YR/5/3 x hioimen katkelma, hiekkakiveä 

 1806 kivilaji-iskos 1    0,21 GLEY1/4/N  liusketta 

 1807 kivilaji-iskos 1    0,24 GLEY1/4/N  liusketta 

 1808 kivilaji-iskos 1    0,56 GLEY1/5/N  liusketta 

 1809 kivilaji-iskos 1    1,42 GLEY1/4/N  liusketta 



 

 1810 kivilaji-iskos 1    0,1 GLEY1/5/10GY  liusketta 

 1811 kivilaji-iskoksia 3    0,78 GLEY1/5/5GY  0,78 g 

 1812 kivilaji-iskos 1 1,94 2,75 0,4 1,87 GLEY1/4/5G  liusketta 

 1813 kivilaji-iskos 1    0,08 GLEY1/5/10GY  liusketta 

 1814 kivilaji-iskos 1 2,77 1,68 0,5 2,61 GLEY1/5/10Y  liusketta 

Mikonkangas 32599:1 kivilajiesine 1 2,5 2,12 0,68 5,8 GLEY1/2.5/N x kaavin, liusketta, käyttöjälkiä 

 13 kivilajiesineen katkelma 1 2,1 1,5 1,5 6,9 GLEY1/4/10GY x  

Navettakangas 32809:12 kivilajiesine 1 20,6 4,5 4,05 623 GLEY1/6/5GY x hiottu parista kohtaa, hioin 

Peurasuo 30331:85 kivilajiesineen katkelma 1 1,52 1,12 0,5 1,1 GLEY1/2.5/N x hiottu ja kiillotettu kappale, liusketta 

 118 mahdollinen esine 1 7,8 2,8 1,2 31,1 GLEY1/4/N  liusketta 

 137 kivilajiesineen katkelma 1 8,6 4,41 1,71 98 2.5Y/6/2 x käsihioimen katkelma, liusketta 

 B kivilajiesineen katkelma 1 3,18 0,92 0,59 1,8 2.5Y/7/2  käsihioimen katkelma, liusketta 

 C kivilajiesineen katkelma 1 2,1 1,21 0,51 1,5 2.5Y/7/2  käsihioimen katkelma, liusketta 

 D kivilajiesineen katkelma 1 1,56 0,79 0,38 0,4 2.5Y/7/2  käsihioimen katkelma, liusketta 

 E kivilajiesineen katkelma 1 1,9 0,7 0,28 0,4 2.5Y/7/2  käsihioimen katkelma, liusketta 

 F kivilajiesineen katkelma 1 1,8 0,52 0,3 0,3 2.5Y/6/3  käsihioimen katkelma, liusketta 

 G kivilajiesineen katkelma 1 1,32 0,95 0,38 0,6 2.5Y/6/2  käsihioimen katkelma, liusketta 

 H kivilajiesineen katkelmia 20    1,4   liusketta, pientä murska, yli 20 fragmenttia 

 161 kivilajiesine 1 3,17 0,51 0,6 1,7 2.5Y/5/2 x siimanpaino, kiinnitysura yläosasta, liusketta 

 167 mahdollinen esine 1 8,18 3,41 1,31 43,4 GLEY1/5/N  liusketta, molemmat päädyt murtunut murtunut,  

 168 kivilaji-iskos 1 6,38 6,9 1,31 72,4 5Y/7/1  liusketta 

 169 kivilaji-iskos 1 5,55 3 2,8 79,5 10YR7471  kaksi kappaletta liimattu yhteen, liusketta 

Peurasuo 30979:5 kivilaji-iskos 1 1,47 0,91 0,2 0,2 10YR/4/4  liusketta 

 19 kivilajiesine 1 37 30 6,2 6960 10YR/6/3 x hioin, metamorfoitunut sedimenttikivi 

Pyöriäsuo 34493:8 kivilajiesine 1 22,95 9 6,6 2070,2 2.5Y/5/3 x hiomakivi, liusketta 

 51 kivilaji-iskos 1 1,2 1,1 0,6 0,1 GLEY1/6/10GY  liusketta 

 64 kivilajiesineen katkelma 1 15,92 3,35 4,55 439,5 GLEY1/2.5/10GY x liusketta 

 71 kivilaji-iskos 1 3,02 2,78 0,77 5,6 GLEY1/6/5GY  liusketta, sisältää ruostetta 

 92 kivilaji-iskos 1 4,5 1,92 0,61 5,9 GLEY1/6/10GY  liusketta 

 110 kivilaji-iskos 1 1,96 1,7 0,51 2,9 GLEY1/3/N x hiottu, liusketta 



 

Pyöriäsuo 38873:30 kivilaji-iskos 1    3,1   harmaatta liusketta 

 234 kivilajiesineen katkelma 1 6,5 5,2 3,9 318 2.5Y/5/2 x liusketta 

 B kivilajiesineen katkelma 1 1,5 0,6 0,6 0,9 2.5Y/5/2  liusketta 

 C kivilajiesineen katkelma 1 1,7 0,6 0,5 0,7 2.5Y/5/2  liusketta 

Halosentörmä 8746 kivilajiesine 1 10,8 4,1 3,05 206,1 GLEY1/2.5/N x taltta 

Halosentörmä 17646:10 kivilaji-iskos 1 3,29 5,79 1 16,0 GLEY1/2.5/N  liusketta, mahd. retusointia 

 16 kivilaji-iskos 1 2,49 1,6 0,51 1,3 GLEY1/3/N  orgaanissekoitteinen liuske 

 17 kiviesineen katkelma 1 6,5 4 1,2 47,5 GLEY1/2.5/N x liusketta 

 21 kivilaji-iskos 1 9,91 2,55 0,98 31,7 GLEY1/6710Y  mahd. luonnollisesti lohjennut 

 22 kivilaji-iskos 1 3,36 6,31 1,71 37,8 GLEY1/5/5GY  isketty kappaleita pois 

 23 kivilaji-iskos 1 2,87 2,51 0,44 2,7 GLEY2/4/5BG  selkeä iskukuhmu 

 51 hiekkakiven kappaleita 1 5,89 4,95 1,2 38,2 5YR/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 B hiekkakiven kappaleita 1 6,25 3,76 0,62 19,5 7,5YR4/2  metamorfoitunut kivilaji 

 C hiekkakiven kappaleita 1 3,22 2,46 0,61 7,9 7,5YR4/2  metamorfoitunut kivilaji 

 76 kivilaji-iskos 1 3,59 5,3 1,05 15,3 GLEY1/3/N  liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,1 3,79 0,46 2,5 GLEY1/6/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,97 1,7 0,4 1,3 GLEY1/4/N  liusketta 

 99 kivilaji-iskos 1 2,1 2,2 0,4 1,7 GLEY1/6/5GY  liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,65 2,9 0,89 2,3 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,95 1,42 0,96 2,1 GLEY1/5/N  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 1,58 1,04 0,49 0,6 GLEY1/7/10Y  liusketta 

 119 kivilaji-iskos 1 1,41 2,2 0,98 2,4 GLEY1/7/10Y  liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 0,81 1,78 0,7 0,9 GLEY1/5/N  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 0,71 1,72 1,01 0,9 GLEY1/5/N  liusketta 

 122 kivilaji-iskos 1 3,79 1,73 0,9 8,7 2.5YR/7/4  maasälpä 

 B kivilaji-iskos 1 2,34 3,07 0,6 5,4 2.5YR/5/6  maasälpä 

 129 kivilaji-iskos 1 4,3 3,4 1,29 27,9 2.5Y/5/2  metamorfoitunut kivilaji 

 137 kivilaji-iskos 1 1,36 2,64 0,74 3,4 GLEY1/5/10Y  ulkopintaa, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2,42 1,79 0,29 1,2 GLEY1/5/10Y  liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 1,5 1,7 0,5 1,0 GLEY1/5/N  liusketta 



 

 156 kivilaji-iskos 1 2,5 2,76 0,5 3,6 GLEY1/2.5/N  selkeä iskukohta, liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 2 2,51 0,3 1,6 GLEY1/3/N  selkeä iskukohta, ulkopintaa, liusketta 

 C kivilaji-iskos 1 3 1,15 0,4 1,5 GLEY1/6/5GY  liusketta 

 D kivilaji-iskos 1 2,11 1,25 0,64 1,8 GLEY1/7/10Y  liusketta 

 E kivilaji-iskos 1 1,62 1,4 0,41 1,2 GLEY1/6/10Y  selkeä iskukohta, liusketta 

 157 kivilaji-iskos 1 2,05 2,49 0,41 1,8 GLEY1/2.5/N  selkeä iskukuhmuliusketta 

 B kivilaji-iskos 1 1,76 3,2 0,6 3,4 GLEY1/3/N  liusketta 

 162 kivilajiesineen katkelma 1 12,7 10,7 0,99 180,5 10YR/5/4 x hiomakivi, hiekkakiveä 

 B kivilajiesineen katkelma 1 12,81 7,79 0,98 106,3 10YR/5/4 x edellisen kappale, hiottu kohta, hiekkakiveä 

 C hiekkakiven kappaleita 1 5,6 4,35 0,4 11,2 10YR/5/4  hiekkakiveä 

 D hiekkakiven kappaleita 1 5,45 4 0,4 11,6 10YR/5/4  hiekkakiveä 

 E hiekkakiven kappaleita 1 3,62 3,7 0,45 10,7 10YR/5/2  hiekkakiveä 

 F hiekkakiven kappaleita 1 4,7 2,78 0,5 10,6 10YR/5/2  hiekkakiveä 

 G hiekkakiven kappaleita 1 4,2 3,54 0,32 7,7 10YR/5/3  hiekkakiveä 

 H hiekkakiven kappaleita 1 3,54 3,1 0,5 6,6 10YR/5/3  hiekkakiveä 

 I hiekkakiven kappaleita 1 3,68 1,98 0,3 3,4 10YR/6/3  hiekkakiveä 

 J hiekkakiven kappaleita 1 2,5 2,37 0,5 5,9 10YR/6/4  hiekkakiveä 

 K hiekkakiven kappaleita 1 2,69 2,27 0,38 2,8 10YR/7/2  hiekkakiveä 

 L hiekkakiven kappaleita 1 2,4 2,29 0,37 2,3 10YR/7/3  hiekkakiveä 

 M hiekkakiven kappaleita 1 1,7 2,04 0,6 3,4 10YR/6/3  hiekkakiveä 

 N hiekkakiven kappaleita 1 2,3 1,78 0,35 2,1 10YR/7/4  hiekkakiveä 

 O hiekkakiven kappaleita 1 2,18 2 0,28 1,8 10YR/7/4  hiekkakiveä 

 P hiekkakiven kappaleita 1 2,1 2,55 0,3 1,6 10YR/7/3  hiekkakiveä 

 Q hiekkakiven kappaleita 1 2,9 1,42 0,44 2,9 10YR/6/3  hiekkakiveä 

 R hiekkakiven kappaleita 1 2,75 2,44 0,2 1,8 2.5Y/5/2  hiekkakiveä 

 S hiekkakiven kappaleita 1 2,15 2,11 0,31 2,4 10YR/5/3  hiekkakiveä 

 T hiekkakiven kappaleita 1 2,3 1,96 0,3 1,6 2.5Y/5/2  hiekkakiveä 

 180 kivilajiesineen katkelma 1 8,3 2,9 1,85 73,0 2.5Y/5/3 x hioin, liusketta 

 B kivilajiesineen katkelma 1 3,35 2,86 1,02 11,3 2.5Y/5/3 x hioin, liusketta 

 188 kivilaji-iskos 1 3,42 2,5 0,62 5,8 GLEY1/4/5GN  liusketta 



 

 192 kivilaji-iskos 1 2,5 3 0,8 6,2 GLEY1/4/N  liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 3,16 1,54 0,2 1,7 GLEY1/3/N  liusketta 

Halosentörmä 28798:1 kivilajiesine 1 3,78 1,93 0,6 3,2 GLEY1/7/10GY  tasakantainen nuolenkärki, liusketta 

Halosentörmä 30888:24 kivilajiesine 1 4,11 3,72 1,2 15,6 2.5Y/7/1 x vuolukivinen hirvenpääveistos 

 65 kivilaji-iskos 1 2 3,36 0,81 6,6 2.5Y/5/2  liuske 

 B kivilaji-iskos 1 1,8 2,99 0,74 5,7 2.5Y/5/2  liuske 

 C kivilaji-iskos 1 0,82 0,8 0,3 0,3 2.5Y/5/2  liuske 

 82 kivilaji-iskos 1 2,9 2,41 0,68 4,4 2.5Y/4/1  liusketta 

Halosentörmä 35048:105 vuolukivipala 1 1,3 0,6 0,4 0,0   0,03 g, vuolukiveä 

 114 kivilajiesineen katkelma 1 3,6 2,1 1 9,2 10YR/8/1 x hioimen katkelma, osa KM 35048:127, hiekkakiveä 

 127 kivilajiesineen katkelma 1 4,3 3,2 1,5 33,3 10YR/8/1 x hioimen katkelma, osa KM 35048:114, hiekkakiveä 

 145 vuolukivipala 1 1 0,5 0,4 0,2   vuolukiveä 

 461 kivilaji-iskos 1 5,2 2,5 1,7 18,5 GLEY1/6/10GY  liusketta 

 543 kivilaji-iskos 1 4,6 2,8 1,6 24,3 GLEY1/6/10Y  liusketta 

 B kivilaji-iskos 1 5,6 2,8 1,6 20,1   liusketta 

 863 vuolukivipala 1 1,8 1,1 0,6 0,9   vuolukiveä 

 872 vuolukivipala 5    0,8   vuolukiveä 

 923 kivilajiesineen katkelma 1 7,8 6,1 1,5 88,9 7.5YR/6/3 x hioimen katkelma, hiekkakiveä 

 985 vuolukivipala 1 1 0,5 0,3    vuolukiveä 

 1425 kivilajiesineen katkelma 1 4,9 4,6 1,3 37,7 10YR/5/1 x liusketta 

 1492 vuolukivipala 1 1 0,8 0,4 0,4   vuolukiveä 

 1499 vuolukivipala 2    1,2   vuolukiveä 

 1501 vuolukivipala 1 1,6 1,5 0,3 0,6   vuolukiveä 

 1507 vuolukivipala 2    0,2   vuolukiveä 

 1509 vuolukivipala 1 1,5 0,8 0,4 0,6   vuolukiveä 

Halosentörmä 32527 kivilajiesine 1 12,3 3,2 3,6 219,4 GLEY1/5/10Y x pyörökirves, terä  murtunut, liusketta 

Kieksi 22904 kivilajiesine 1 7 1,9 0,6 16,1 GLEY1/4/N x kaitataltta, liusketta 

Kieksi 23554 kivilajiesineen katkelma 1 2,25 2,2 1 7,0 5Y/4/1 x kappale esineen reunasta, kulma näkyvissä, liusketta 

 B kivilajiesineen katkelma 1 2,8 3,6 1 10,5 2.5Y/4/2 x hiottu sivu kaartuu, pala läheltä terää, liusketta 

Leppiniemi, Kieksi 2 13607 kivilajiesine 1 13,4 6,4 3 450,0 GLEY1/7/5GY x ± 50-34,2 g, poikkikirves, terä murtunut, rapautunut, liusketta 



 

Laitasaari, Lumiainen 23556 kivilajiesineen katkelma 1 13 6,45 5 500,0 5Y/6/2 x ± 50-34,2 g, liuske 

Palokangas 32466:1 kivilajiesineen katkelma 1 4,8 2,12 1,64 18,6 GLEY1/6/10GY x hioimen katkelma, liusketta 

 2 kivilajiesine 1 9,18 6,22 3,72 301,2 10YR/6/2  merkkejä iskennästä, kaksi hiottua uraa ja naarmuja, hiekkakiveä 

 3 kivilajiesineen katkelma 1 14,9 15,8 6,83 2590,0 GLEY1/5/10Y x ± 50-34,2 g, hioin, yhdellä sivulla hiontaa ja naarmuja, liusketta 

Ponkila 14332 kivilajiesine 1 12,76 5,9 4,28 474,9 2.5Y/2.5/1 x rombin muotoinen reikäkirves, hiottu 

Pyöreäkangas 35500 kivilajiesine 1 15,05 5,78 3,1 540,0 GLEY1/6/5GY x ± 50-34,2 g, tasataltta tai kirves, pyöreä terä, liusketta 

Haurula 28130 kivilajiesine 1 9 4,9 1,2 74,3 5Y/4/1 x reikäkivi, reikä 6 mm 

Isokankaan reuna 30683 kivilajiesine 1 7 4,3 2,2 117,5 2.5Y/6/2 x hioimen katkelma, molemmat isot sivut hiottu, liusketta 

Hulamäki 9014 kivilajiesine 1 6,3 5,3 1,7 72,7 2.5Y/4/2 x reikäkivi, reikä 1,15 

Hulamäki, Pirttikoski 12473 kivilajiesine 1 8,5 8,2 2,5 221,1 2.5Y/2.5/1 x reikäkivi, reikä 2,65 cm 

 



 

LIITE 4. Kohteiden tutkimushistoria. Museovirasto – Muinaisjäännösrekisteri. 
Kunta Kohde MJ-tunnus Vuosi Tutkija Tutkimusmetodi Löydöt 

Keminmaa Kiimamaa 241010023 1991 Tuija Wallenius tarkastus  

   1992 Jari Okkonen kaivaus KM 27700:1–23 

   1993 Jari Okkonen kaivaus KM 28368:1–23 

   1995 Timo ylimaunu inventointi  

Simo Karisuvanto, Turska 751010029 1991 Juha Lauren inventointi  

Ii Olhava 139010007 1955  irtolöytö KM 14718:1–2 

Oulu Hangaskangas 564010051 1997 Aulis Forss ja Pentti Koivunen tarkastus  

   1998 Aulis Forss kaivaus KM 31379:1–133 

Oulu Hangaskangas E 1000006785 2000 Janne Ikäheimo tarkastus  

   2000 Jalo Alakärppä ja Juha-Pekka Joona koekaivaus KM 32125 

   2000 Juha-Pekka Joona ja Sami Viljanmaa ei määritelty  

   2001 Janne Ikäheimo tarkastus KM 32875 

   2002 Aki Rossi koekaivaus KM 33289:1–46 

   2002 Antti Krapu ja Teemu Tiainen inventointi  

   2005 Mika Sarkkinen tarkastus KM 35501:1–2 

   2010 Kaarlo Katiskoski tarkastus  

   2012 Petro Pesonen kaivaus KM 39158:1–2156 

Oulu Mikonkangas N 564010082 2000 Janne Ikäheimo inventointi KM 32165:1–8 

   2001 Heli Maijanen ja Maria Suvanto koekaivaus KM 32599:1–19 

Oulu Navettakangas 564010074 2001 J. Ikäheimo & K. Paavola tarkastus  

   2001 J. Ikäheimo koekaivaus KM 32809:1–17 

Oulu Peurasuo 564010048 1994 Janne Ikäheimo ja Jari Okkonen tarkastus  

   1997 Jalo Alakärppä, Janne Ikäheimo ja Eija Ojanlatva kaivaus KM 30331:1–169 

   1998 Jalo Alakärppä ja Eija Ojanlatva kaivaus KM 30979:1–47 

   1999 Jalo Alakärppä ja Eija Ojanlatva kaivaus KM 32043:1–10 

   2002 Antti Krapu inventointi  

   2005 Taisto Karjalainen inventointi  

Oulu Pyöriäsuo 564010037 1986 Helena Taskinen inventointi KM 23527:1–7 



 

   2001 Janne Ikäheimo inventointi KM 32808:1–22 

   2004 Vesa-Pekka Herva koekaivaus KM 34493:1–133 

   2008 Jani Oravisjärvi irtolöytö KM 37518 

   2011 Johanna Seppä kaivaus KM 38873:1–383 

Muhos Halosentörmä 494010040 1927  irtolöytö KM 8746 

   1954 Matti Huurre inventointi KM 13606:1–8 

   1968 Aarne Kopisto kaivaus KM 17646:1–195 

   1985 Helena Taskinen inventointi KM 23178:1–4 

   1993 Markku Mäkivuoti tarkastus  

   1995 Janne Ikäheimo tarkastus KM 28798:1–5 

   1998 Janne Ikäheimo kaivaus KM 30888:1–92 

   1999 Janne Ikäheimo kaivaus KM 32048:1–1528 

   2002 Janne Ikäheimo kaivaus KM 33705:1–54 

   2003 Antti Krapu inventointi  

   2012 Janne Ikäheimo kaivaus KM 39187:1–161 

   2012 Petro Pesonen tarkastus  

Muhos Kieksi 494010022 1954 Matti Huurre inventointi  

   1958  irtolöytö KM 22904 

   1986 Helena Taskinen inventointi KM 23554 

Muhos Kieksi 2 1000007494 1954 Matti Huurre inventointi KM 13607 

   1986 Helena Taskinen inventointi  

   2005 Mika Sarkkinen inventointi  

Muhos Lumiainen 494010061 1986 Helena Taskinen inventointi KM 23556 

   1998  inventointi KM 31284 

Muhos Palokangas 494010085 1999 V-P. Herva & M. Hietala koekaivaus KM 32466:1–3 

   2000 V-P. Herva & M. Hietala inventointi  

Muhos Ponkila  1958  irtolöytö KM 14332 

Muhos Pyöreäkangas 1000007499 2005 Mika Sarkkinen inventointi KM 35500 

Tyrnävä Haurula 841040010 1991 M. Mäkivuoti tarkastus KM 28130 

Lumijoki Isokankaan reuna 436010009 1997 Mika Sarkkinen inventointi KM 30683 



 

   2007 Mika Sarkkinen tarkastus  

Pyhäjoki Hulanmäki 625040011 1929  irtolöytö  

   1950  irtolöytö  

   1975 Paula Purhonen tarkastus  

   1997 Mika Sarkkinen inventointi  



 

LIITE 5. Iskoksen lohkeamiselle tyypilliset distaalipään lopetukset. a. kevyt lopetus (feathered 

termination), b. vipumainen lopetus (hinged termination), c. porrasmainen lopetus (step 

termination), d. syksyvä lopetus (plunging termination) (Andrefsky 2010: 21) 
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