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JOHDANTO 

Metallinpaljastinharrastajan löydettyä vuonna 2011 saaren Suutarinniemestä (Kartta 1.) 

rautakautisia pronssiesineitä paikalle (mjtunnus 1000019094, Illinsaari 2) sijoitettiin Oulun 

yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaukset kesällä 2013.
1
 Kolmessa yhteensä 16 m

2
 

kattavassa koeojassa havaittiin viitteitä 11 ruumishautauksesta ja 2 polttohautauksesta. 

Luultavasti rautakauden ja keskiajan taitteeseen sijoittuvan kalmiston laajuudesta ei 

kuitenkaan saatu tietoa.
2
 

Suutarinniemi on ensimmäinen tunnettu Pohjois-Pohjanmaan myöhäisrautakautinen 

ruumiskalmisto. Esineistön ja maankohoamisen perusteella se ajoittuu 1100–1200-luvuille 

jKr.
3
 Ruumishautauksen ilmiönä katsotaan leviävän Suomessa kristinuskon myötä, joten 

kyseessä voi olla myös Pohjois-Suomen varhaisin tunnettu ainakin osittain kristillinen 

kalmisto. Perimätieto kertookin, että Iin Illinsaaren Suutarinniemessä olisi ollut Iin 

ensimmäinen kirkko,
4

 ja saarelta on löytynyt ehtoollisastiaksikin tulkittu keskiaikainen 

tinakannu.
5

 Ristiretkiaika oli koko maassa henkisen ja poliittisen muutoksen aikaa. 

Suutarinniemen kalmiston voidaan odottaa jatkotutkimuksen myötä paljastavan aikakauden 

kehityksestä ennalta tuntemattomia seikkoja. 

Kyseisiä seikkoja voi saada selville tutkamenetelmän avulla. Olen itse tutustunut 

tutkamenetelmään jo sekä geofysiikan laitoksen opetuksen että kandidaatintyöni tiimoilta. 

Kalmistokohteella tutkan avulla voidaan selvittää yksittäisten hautojen sijainti, 

suuntautuneisuus, pituus, leveys ja syvyys. Myös tutkimusalueelle sattuvat hautausmaan rajat 

voidaan tunnistaa. Tämän kesällä 2013 kerätyn aineiston perusteella vertaan Suutarinniemen 

kalmistoa aikakauden muihin kohteisiin, tarkoituksenani selvittää kalmiston rakentajien 

yhteyksiä aikakauden eri kulttuuripiireihin ja uskontokuntiin. 

Vaikka kyseessä ei varsinaisesti olekaan metodiopillinen tutkimus, luotaustulokset 

joutuvat kesällä 2014 tulikokeeseen, sillä kohteen kaivaukset jatkuvat. 

                                                 

1
 Aiemmin kohde on tarkastettu 2011 ja inventoitu varhemmin 2013. Kuusela 2013. 

2
 Kuusela et al. 2013. 

3
 Kuusela et al. 2013. 

4
 Vahtola 1998: 25. 

5
 Kakko 2009. 
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1. TUTKALUOTAUSJÄRJESTELY 

1.1. Tutkasignaalista tekstiin 

Maatutka lähettää elektromagneettisen pulssin, josta palaavan osan se sitten mittaa. Maan 

sisällä etenevä aalto heijastuu, kun väliaineen dielektrisyysvakio
6
 muuttuu.

7
 Se muuttuu, kun 

väliaine itsessään vaihtuu tai sen nestekylläisyys tahi pakkautuneisuus muuttuvat. Laite 

mittaa, miten pitkän ajan kuluttua pulssin lähettämisestä, ja miten voimakkaita, vasteita tulee 

takaisin. Näin tutkamenetelmällä pystytään havaitsemaan erilaisia kaivantoja, suurehkoja 

esineitä ja esimerkiksi pohjaveden pinta. Todellinen syvyys voidaan määrittää matka-ajasta, 

                                                 

6
 Käytännössä tämä tarkoittaa aallon etenemisvauhtia. Ilmiö on täysin sama kuin ikkunan osittaisheijastus 

valaistusta huoneesta pimeään katsottaessa. 

7
 Gaffney & Gator 2003: 48. 

Kartta 1. Suutarinniemi Iissä. (Ii Illinsaari 2) 

Maanmittauslaitoksen peruskartta 1:20000, 2 x 2 m korkeusmalli ©MML 2013 
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jos lisäksi saadaan selville aallon etenemisnopeus väliaineessa. Luotaustuloksille muodostuu 

maksimisyvyys siitä, että signaalin energiaa kuluu maaperän läpäisemiseen molempiin 

suuntiin kuljettaessa, jolloin liian syvistä vasteista ei palaa enää havaittavaa signaalia 

laitteeseen. 

Käytimme signaalien laukaisemiseen matkapyörää. (Kuva 1.) Signaalit lähetettiin 

kahden senttimetrin välein, ja aikaikkunaksi määritettiin 100 nanosekuntia. Jokaisen lähetetyn 

signaalipulssin jälkeen laitteisto siis tallensi palaavia heijasteita niin kauan. Näistä 

yksittäisistä tallenteista muodostuu linjaprofiili. Raakadatan signaaliprofiilin voisi katsoa 

olevan tutkaluotausprosessin objektiivinen, koneen valmistama osa. Sen muodostumiseen 

vaikuttavat kuitenkin luotauksen suunnittelussa tehdyt päätökset, kuten signaalien lähetysväli 

ja aikaikkuna, sekä varsinainen laitteen operointi kentällä. Oikeastaan käyttäjän vaikutus on 

siis nähtävissä jo tässä vaiheessa. 

Kuva 1. Tutka-antenni ja matkapyörä. Kuva Kirsti Paavola. 
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Seuraavaksi alkaa signaalinvahvistus, jonka olen tehnyt ReflexW -ohjelmalla.
8
 Dataa 

harkinnanvaraisesti suodattamalla saadaan vahvistettua haluttuja haluttuja vasteita ja 

heikennettyä kohinaa ja systemaattisia vääristymiä. (Käsittelyaskeleet ja -parametrit kullekin 

tutkimusalueelle liitteessä 2. Kuvat 2 ja 3.) Jokainen luotaus on hieman erilainen, joten jo 

käsiteelyaskelten ja niiden parametrien valikoiminen edustaa tulkinta-askelta. 

Signaalinvahvistuksen jälkeen siirrytään geofysikaaliseen tulkintaan, joka tässä tapauksessa 

on tehty perinteisesti käsin. 

 

Geofysikaalisessa tulkinnassa erotetaan ympäristöstä poikkeavat ilmiöt eli anomaliat 

mielenkiinnottomasta ympäristöstä tekijän koulutuksen ja kokemuksen avulla. Itselläni 

                                                 

8
 http://www.sandmeier-geo.de 

Kuva 2. Vahvistamaton signaaliprofiili. Alue 5 linja 8. 

Kuva 3. Sama linja signaalinvahvistuksen jälkeen. 

Anomalian reunat 

Paraabeliheijasteita 
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prosessin mahdollistavat geofysiikan ja geologian opinnot, ja erityisesti maatutkaluotauksen 

syventävät opinnot. Tässä kohtaa on olennaista, että luodattu alue on tutkittavaa ilmiötä 

laajempi. Mikäli luotaus ei ole tarpeeksi laaja, ei ole mahdollista erottaa kiinnostavaa ilmiötä 

ympäröivästä rakenteesta. Kuvassa 3 näemmekin profiilin ulottuvan yli 2 metriä anomalian 

molempien reunojen ohitse. Koska anomalian kokoa ei yleensä tiedetä ennakkoon, on 

luotausalueista saatava mahdollisimman laajoja ja ehjiä. 

Profiilien tulkinnan perusteella olen laatinut lyhyet kohdekuvaukset anomalioista. 

Seuraavassa esimerkki ja selitys: 

 

Kohde K1 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

2 7 030–140 4–12 030 

 8 020–140 4–10  

 9 025–130 4–10  

Kohde K1 on K-sarjasta selvästi pienin. Alueelta 2 ei ole yhtään paraabeliheijastushavaintoa, 

mutta heti alueen 3 1. linjalta saadaan v0 =0,0980.
9
 

Mikäli tämä yleistetään K1:een, sen syvyysulottuvuus on n. 20  – 50 cm, pituus n. 110 cm, 

leveys 50 – 100 cm. 

 

K1 sijaitsee siis alueella 2, ja sen reunoja on havaittavissa linjoilla 7, 8 ja 9. Linjalla 7 

se alkaa 30 senttimetriä lähtöpisteestä, eli alueen lounaisreunasta, ja päättyy 140 senttimetrin 

päässä lähtöpisteestä. Nämä on annettu 5 cm tarkkuudella. Samalla linjalla heijastus sen 

pinnasta on saapunut noin 4 nanosekunnin kohdalla ja heijastus pohjasta 12 nanosekunnin 

kohdalla. Todellinen syvyys voidaan laskea alempana esitetyn paikallisen aaltonopeuden
10

 

avulla, ja on annettu keskimäärin koko anomaliasta. Samoin pituus on keskimääräinen ja 

pyöristetty: näillä linjoillahan pituudet ovat 110, 120 ja 105 cm, tarkka keskiarvo olisi siis 

hieman yli 111 cm. Koska kolmen linjan välimatka on 50 senttimetriä, anomalia on vähintään 

niin leveä. Korkeimmillaan sen leveys voisi olla hieman alle 100 senttimetriä, jolloin se 

ulottuisi melkein molempiin seuraaviin linjoihin asti. 

                                                 

9
 Matka-aika on kaksisuuntainen, joten syvyyden saa laskettua:   

 

 
  . 

10
 Käsittelyohjelmisto laskee paraabeliheijastuksesta suoraan nopeuden v0, jolloin varsinaista mitattavaa suuretta 

– dielektrisyyttä – ei ole tarpeen käsitellä. 
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Kun koko alueen profiilit on tulkittu, niistä muodostuu havaintokartta. Alueiden 2–5 

havaintokartat ovat liitteessä 1.
11

 Edeltävissä kuvissa esiintyvä linja on alueen 5 linja 8, eli se 

kulkee suunnilleen lounaasta koilliseen ja sijaitsee 1,75 metriä origosta, tässä alueen 

etelänurkasta, luoteeseen. (Kartta 2.) Kuvassa näkyy osa kohteesta K10a. (Kts. kappale 2.) 

Näiden havaintokarttojen perusteella olen piirtänyt ArcGIS –ohjelmistossa anomaliat 

puhtaaksi. Hautauksiksi tulkitsemiini anomalioihin olen käyttänyt ellipsitoimintoa, joka 

mahdollisti osittain alueiden ulkopuolelle ulottuvien kohteiden
12

 piirtämisen tunnettujen 

pisteiden perusteella myös alueiden ulkopuolelle. Suureen kohteeseen K10a käytin 

polygonityökalua, joskin pelkistin sen havaintokartassa hyvin sahalaitaisia reunoja. 

                                                 

11
 Alueesta 1 ei ole havaintokarttaa, koska sieltä ei ole havaintoja. 

12
 H6 ja H9, kts. kappale 2. 

Kartta 2. Alue 5: musta viiva  kuvaa linjan 8 sijainnin. 

Maanmittauslaitoksen peruskartta 1:20000, 2 x 2 m korkeusmalli ©MML 2013 



9 

 

Anomalioiden lisäksi karttoihin on merkitty paraabeliheijasteet. Niitä muodostuu, kun 

antenni lähestyy pientä, voimakkaasti ympäristöstään eroavaa kohdetta. Tutkasignaali ei 

nimittäin kohdistu täydellisesti alaspäin, vaan osa signaalista lähtee keilanomaisesti 

alaviistoon laitteen sivuille.
13

 Useimmiten tämä ei haittaa, koska hajasäteiden 

osittaisheijastukset heijastuvat poispäin antennista, eivätkä ne tallennu vastaanottimeen. 

Voimakaskontrastinen erillinen kappale voi kuitenkin heijastaa signaalin suoraan takaisinpäin, 

jolloin profiiliin muodostuu pyramidinomainen kuvio, kun pieni kappale lähestyy ja sitten 

etääntyy. Kappale itsessään on pyramidin huipun kohdalla. (Kts. Kuva 3.) 

Paraabeliheijastusten avulla voidaan laskea kappaleen sisältävän kerroksen dielektrisyysarvo, 

joiden avulla puolestaan saadaan selville signaalin etenemisnopeus kappaleen kohdalla (v0), ja 

sitä kautta kohteiden todellisia syvyyksiä. Tässä yhteydessä olen tulkinnut kaikki 

paraabeliheijasteet puunjuuriksi, koska ne esiintyvät hyvin lähellä pintaa ja useimmiten 

pitkinä ketjuina useilla linjoilla. 

                                                 

13
 Gaffney & Gator 2003: 50. 

Kuva 4. Luotausta alueella 3. Kuvassa oikealla jyrkkä joenrinne, jonka reunaan 

alueen 1 ja 3 ulottuivat. Sininen pressu opetuskaivausten kuopassa. 
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1.2. Tutkamenetelmän historiaa arkeologiassa 

Maatutkan käyttö arkeologiassa alkoi 1970-luvun puolivälissä muurinjäännösten 

havaitsemisessa. Historiallisessa arkeologiassa tutkamenetelmää käytettiin 70–80-luvuilla 

suurkontrastisten kivirakenteiden etsimiseen. Tutkaluotausmenetelmät ovat viime 

vuosikymmeninä edenneet jättiaskelin datan digitaalisen tallentamisen myötä. 

Tietokonekäsittely on lisäksi mahdollistanut kohteiden todellisen syvyyden laskemisen, 

parantanut signaalinkäsittelyn tehokkuutta ja mahdollistanut kolmiulotteisten tilavuusmallien 

tekemisen systemaattisen luotausverkon avulla.
14

 Suomessa menetelmää on käytetty 

muutamassa opinnäytetyössä
15

 ja Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineelle on hankittu 

oma laitteisto
16

. Oulun yliopistossa on käytetty geofysiikan- ja Turun yliopistossa 

maaperägeologian osaston
17

 laitteistoa. 

Tutkaluotaukseen vaikuttavat muun muassa maanperän rakenne ja kosteus, erityisesti 

savisuus, ilmiön syvyys, pinnanmuodot ja kasvillisuus. Tulokseen vaikuttavat myös laitteen 

asetukset ja ominaisuudet, joten jo raa’assa vasteessa näkyy ihmisen kädenjälki.
18

 

Arkeologisessa kontekstissa tavanomaiset kiinteän maan geofysiikan lainalaisuudet eivät aina 

päde: kuivan karkealla hiekkamaalla tehdyissä luotauksissa on joskus epäonnistuttu täysin ja 

märässä sekä savisessa maassakin on onnistuttu.
19

 Rutikuivassa hiekassa tutkasignaali kyllä 

etenee mallikkaasti, mutta pelkkä hiekka ei välttämättä muodosta anomalioita esimerkiksi 

kaivantojen yhteydessä, koska se pääsee laskeutumaan tasaisesti; hiekkadyyniin ei voi tallata 

polkua. 

Tässä tapauksessa hautausten kannalta olennaisinta on kaivantojen tunnistaminen. 

Hiekkapohjassa
20

 maa-aineksen pakkautuneisuus muuttuu sitä kaivettaessa. Sedimenttimaa 

                                                 

14
 Conyers 2004: 16–20. 

15
 Pro gradu- tutkielmis: Helsingin yliopistossa: Gustafsson, E. 2014:  Maatutkamittaus arkeologisen 

tutkimuksen apuna. Kohteena historiallisen ajan hautausmaat. sekä Knuutinen, T. 2012: Monimenetelmäinen 

prospektointi kohdetason arkeologisessa tutkimuksessa.  Yhdistetty ilmakuvatulkinta ja maatutkaus Raaseporin 

Slottsmalmenin tutkimuksissa 2008 – 2009. Turun yliopistossa: Somerharju, S. 1999: Maatutkan käyttö 

arkeologiassa. Esimerkkinä Naantalin birgittalaisluostari. 

16
 Perttola 2014. 

17
 Pitkäranta  2000. 

18
 Conyers 2012: 28. 

19
 Conyers 2004: 14. 

20
 GTK Maaperäkartta: Maaperä koostuu täysin hiekasta. 
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itsesään laskeutuu paikalleen suhteellisen homogeeniseksi peitoksi,
21

 jossa ei ole äkillisiä 

muutoksia. Sen sijaan kaivanto jättää täytettynäkin jälkeensä epäjatkuvuuden, sillä maaperä 

on takaisin lapioituna asettunut hieman eri tavalla kuin ympäröivä hiekka. Lisäksi 

tutkakuvassa voidaan havaita yksittäiset esineet, jotka ovat tarpeeksi suuria, jotta tutka-aalto 

reagoi niihin. Periaatteessa suurehkot hauta-antimet voitaisiin tunnistaa ns. 

paraabeliheijasteina,
22

 mutta tässä kaikki paraabeliheijasteet on tulkittu puunjuuriksi, koska ne 

esiintyvät niihin matalalla syvyydellä ja esiintyvät pitkinä ketjuina. Paraabeliheijasteiden 

avulla voi kuitenkin määrittää niiden esiintymiskerroksen dielektrisyysvakion ja sen kautta 

todellisia syvyyksiä. 

1.3. Luotausjärjestelyt 

                                                 

21
 Monroe 2001: 129 

22
 Conyers 2006: 70. 

Kartta 3. Tutka-alueet 1–5 Suutarinniemessä. 

Maanmittauslaitoksen peruskartta 1:20000, 2 x 2 m korkeusmalli ©MML 2013 

Opetuskaivausten alueet © Jari-Matti Kuusela 2013, alkuperäistiedostot luovutettu käyttöön sähköpostitse. 
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Luotausalueet järjestettiin Iin Illinsaaren Suutarinniemeen Oulun yliopiston arkeologian 

oppiaineen kesän 2013 opetuskaivausten perusteella. Työryhmään kuului useita arkeologian 

tohtoreita ja geofysiikan tohtori Kari Moisio. Opetuskaivauksissa rantatörmästä havaitusta 

hautausryppäästä tutkimusaluetta laajennettiin molempiin suuntiin rantaa myöten ja 

sisämaahan päin. Puinen maasto rajoitti luotausalueiden sijoittamista, koska tutkamenetelmää 

varten tarvitaan ehjiä, suorakulmaisia mittausalueita ja mahdollisimman avoin maasto. 

Käsivoimin suoritetun raivauksen avulla paikalle saatiin muodostettua 5 suorakulmaista 

luotausaluetta. (Kartta 3 sivulla 11.) Luotaus kaikilla alueille suoritettiin yhteen suuntaan, 

suunnilleen poikittain suhteessa rantaviivaan, 25 cm linjavälein. Linjat asettuvat noin koillis–

lounas-suuntaan. (Kts. Kartta 2 sivulla 8.) Alan nyrkkisääntönä pidetään, että linjaväli olisi 

maksimissaan puolet etsittävän kohteen leveydestä, jotta anomalia ei jäisi linjojen väliin.
23

 

Ruumishautauksen leveydeksi oletettiin olevan yli 50 cm,
24

 jolloin kohde näkyisi varmasti 

                                                 

23
 Esim. Conyers 2012: 28. 

24
 Allekirjoittaneen hartioiden koko on sitä suurempi. 

Kuva 5. Tilavuusmalli alueesta 5. 3d-tulkinta osoittautui mahdottomaksi. 
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usealla linjalla vaikka se olisi linjojen myötäinen. 

Luotauksessa käytettiin 800 MHz antennia, jonka tehokas syvyys ulottuu noin kahteen 

metriin ja jonka havaintoresoluutio on noin 2 cm. Varmuuden vuoksi läsnä oli myös 

syvemmälle ulottuva 500 MHz antenni, mutta sitä ei hyvien olojen takia hiekkamaalla 

tarvittu.
25

 Signaalit lähetettiin matkapyörän avulla 2 cm välein. Näin linjat saatiin neljällä 

alueista hyvin tasamittaisiksi. Keskinen alue 3, joka olikin myös suurin, osoittautui 

vaikeimmaksi luodattavaksi siksi, että alueella oli elävä puu ja kantoja. Pahimmillaan linjoilta 

on huonon renkaan pyörimisen ja esteiden takia menetetty jopa 30 % niiden pituudesta. Koska 

tulkinta tehtiin kaksiulotteisena, tästä ei koitunut suuria ongelmia. Epäjatkuvuuskohta 

puuttuvan jakson päissä oli huomattava, ja tallentuneet osat oli mahdollista sijoittaa linjan 

todellisen pituuden alku- ja loppupäihin vierekkäisten linjojen välisen rakenteellisen 

jatkuvuuden avulla. Luotauksen aikana opetuskaivausten kuopat olivat tilapäisesti täytettynä, 

ja saavutetun pinnan ja täytteen välissä oli muovipressu. Pressua ei kuitenkaan voi 

tutkakuvassa erottaa, sillä se on havaintoresoluutiota ohuempi. 

Aineisto on käsitelty ReflexW –ohjelmistossa,
26

 jonka jälkeen olen tehnyt 2D-

tulkinnan yksittäisten tutkalinjojen perusteella. Havaintojen perusteella tein havaintokartat 

alueista, ja nämä ArcMap 10.1 –ohjelmistossa georeferoituani piirsin ilmiöt ohjelmiston 

ellipsityökalulla puhtaaksi. Ilmiöiden piirtäminen symmetrisellä työkalulla mahdollisti 

osittain alueiden ulkopuolelle jäävien anomalioiden jatkamisen tunnettujen havaintojen 

perusteella alueen ulkopuolelle. Kappaleet eivät kuitenkaan ole tutkahavaintojen valossa 

elliptisiä, vaan lähestyvät suorakaiteen muotoa.
27

 

Kesän 2013 kaivausten perusteella tiedettiin alueella esiintyvän sekä ruumis- että 

polttohautoja. Periaatteessa tutkamenetelmällä olisi mahdollista havaita maahan kaivetut 

polttohaudatkin, sillä mitattava anomalia on tehty kaivanto. Polttohautaukset olivat kuitenkin 

niin pieniä,
28

 ettei niitä ole tällä luotaustarkkuudella mielekästä erikseen etsiä. 

Luotausalueista yritettiin tehdä kolmiulotteista tilavuusmallitulkintaa. Lopputulos oli 

kuitenkin käyttökelvoton, koska saman tason intensiteetti vaihteli huomattavasti jopa eri 

                                                 

25
 Mikäli maaperä olisi ollut huomattavan savista tai märkää, liian suuri osa signaalin voimakkuudesta olisi 

kulunut maaperän läpäisemiseen. Tällöin 800 MHz antennilla ei olisi ehkä ulotuttu tarpeeksi syvälle, jolloin 500 

MHz:llä olisi päästy sopivaan syvyyteen tarkkuuden kustannuksella.  

26
 Parametrit liitteessä 2. 

27
 Kts. Liite 1. Havaintokartat. 

28
 Kaivetut yksilöt noin 70 * 30 cm ja 50 * 30 cm kartasta mitattuna. Kuusela et al. 2013. 
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kohdissa samalla linjalla. Ohjelmallinen tulkinta ottaa huomioon vain vasteen intensiteetin, 

eikä se siis osaa yhdistää ihmissilmälle selvästi yhteen kuuluvia vyöhykkeitä. Lopputulos 

muistuttaa lähinnä pesusientä, kuten kuvassa 5 sivulla 12 nähdään. Kuvassa 6 sivulla 15 

esimerkki onnistuneesta tilavuusmallista. 

1.4. Kokemuksia tutkasta pohjoissuomalaisessa kalmistossa 

Tiettävästi kyseessä on ensimmäinen onnistunut tutkaluotaus Pohjois-Suomen 

metsäolosuhteissa. Pohjoisessa on kuitenkin jo aiemmin tehty vaihtelevasti onnistuneita ja 

dokumentoituja metodikokeiluja.
29

 Tiettävästi ensimmäinen hanke oli kesällä 1987 

Teknillisen korkeakoulun tutkalaitteistolla tehty Oulun Kastellin tutkimus, jossa havaittiin 

kiviä maaperän sisällä. Tällöin ongelmaksi muodostui muun muassa käytetty 120 MHz 

antenni, jonka havaintoresoluutio oli noin 30 senttimetriä. Maan sisältä tunnistettiin kiviä, 

mutta niitä ei voitu erottaa luonnollisiksi tai ihmislähköisiksi.
30

 Vuosina 1992–1993 tehtiin 

metodiopillisia tutkimuksia arkeologisilla kohteilla Keminmaalla ja modernilla hautausmaalla 

Kempeleessä. Arkeologisessa kontekstissa vasteiden tulkinta muodostui ongelmaksi. Vuonna 

1994 luodattiin Haukiputaan Hiidenkankaan kivikautisen asuinpaikan kuoppatalon 

jäännöstä.
31

 

Suutarinniemessä anomalioista saatavat vasteet olivat erittäin heikkoja, enkä ilman jo 

kaivettujen hautojen ankkurivaikutusta olisi uskaltanut tulkita montaakaan niistä ihmisen 

tekemiksi. Lisäksi tietokonekäsittelyn rajoitukset pakottivat minut tekemään tulkinnan 

perinteiseen tapaan tulostenipun ja värikynien avulla. Se on varsin hidasta työtä. Tässä 

tapauksessa, joka voitanee yleistää muillekin vastaaville kohteille, tutkaluotaus oli mielekästä 

vain ennestään kalmistoksi tunnetulla kohteella. Inventointimenetelmäksi sitä ei siis voi 

suositella. 

Sääolosuhteet rajoittivat suuresti kenttätöille varattua aikaa – Suomen kesään 

elimellisesti kuuluva sade muuttaa maaperän dielektrisyysominaisuuksia, eikä tutkaluotausta 

siis kannata tehdä sateessa tai pian sellaisen jälkeen. Toisaalta korkeaa heinää kasvavilla 

kohteilla roudan sulamisen ja kasvukauden väliin jäävä aika asettaa omat rajoituksensa, sillä 

sekä jää että liiallinen kasvusto haittaavat luotausta. Onneksemme Suutarinniemen 

aluskasvillisuus ei ollut ongelma. Sen sijaan Suutarinniemessä tavattiin lukuisia puita, jotka 

                                                 

29
 Okkonen 2014. 

30
 Toikka & Toikka 1989: 28, 32. 

31
 Okkonen 2014. 
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haittasivat luotausalueiden yhtenäisyyttä.  Umpimetsässä tutkamenetelmä ei siis ole 

käytettävissä, koska tulkinta perustuu ympäristöstä poikkeavien rakenteiden tunnistamiseen 

ympäröivään häiriintymättömään maahan vertaamalla. Suuri osa Pohjois-Suomen 

esihistoriallisista kohteista kuitenkin sijaitsee metsässä, joten ihmelääkkeeksi alan 

tutkimukselle tutkasta ei ole. 

  

Kuva 6. Arkistokuvaa onnistuneesta tilavuusmallista. Kandidaatintutkielmassani 

(Heikkinen M. 2012: Limingan Prokon historiallisen talonpaikan sähkömagneettinen 

prospektointi.) nähtiin lähinnä ehjä pohjamaa. 
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2. LUOTAUSTULOKSET 

2.1. Yleisiä havaintoja 

Olen jakanut havaitut ilmiöt kahteen sarjaan, joista K-sarja edustaa välittömästi tulkinnassani 

havaitsemiani anomalioita ja H-sarja epäselvempiä, epävarmoiksi kokemiani tapauksia, jotka 

tulkitsin potentiaalisiksi hautauksiksi vasta tarkemman käsittelyn jälkeen.. Kuitenkin 

kohteiden H6 ja H7 hyvä vastaavuus opetuskaivauksissa havaittujen hautausten kanssa viittaa 

siihen, että kaikki kohteet on käsiteltävä potentiaalisina hautauksina. K-sarjan ilmiöt ovat 

pääasiassa tasakokoisia ja –syvyisiä, ja sellaisenaan helposti tulkittavissa yksittäishaudoiksi.. 

Monitulkintaisempia ovat kohteet K8-9 ja K10, joiden rakenne on muita mutkikkaampi. 

Alueelta 1 ei ollut havaittavissa mitään tahallisesti tehdyiksi tulkittavia rakenteita. 

(Kartta 4.) Kyseessä on kaivattujen hautojen massasta etäisin alue, kaakkoon rantaviivaa 

pitkin. Kaakosta edettäessä ensimmäinen havainto hautauksesta nähdään alueella 2, joskin 

puuston takia siltä kohtaa ei luodattu rannanvierusta. Vaikuttaa sitä, että kalmiston raja kulkee 

Kartta 4. Yleiskuva. 
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alueella 2. Seuraavilta alueilta on useita havaintoja. Suurin osa havainnoista asettuu linjojen 

suuntaisesti, noin luode–kaakkoon, mutta huomattava osa viettää hieman tästä itään. Muut 

alueet sisältävät anomalioita varsin tasaisesti, joten sisämaahan ja luoteeseen päin kalmisto jää 

yhä rajoittamattomaksi. Osa anomalioista on toistensa välittömässä läheisyydessä, joskin 

kohteet 8 ja 9 alueella 4 ovat ainoat, joiden välillä ei ole lainkaan tyhjää. Yhtään anomalioista 

ei vaikuta leikatun. 

Alueen 3 itä- ja länsinurkat vaikuttavat tyhjiltä, vaikka alue on muuten varsin tasaisesti 

täytetty. Länsinurkassa on yksittäisillä linjoilla muodostelmia, jotka ovat kuitenkin liian 

epäselviä tulkittavaksi edes heikoiksi kohteiksi. Sen sijaan itänurkasta en löytänyt mitään 

viitteitä hautauksista. Tyhjä alue voi liittyä alueen 5 kohteeseen K10. Rannan ja K10:n välissä 

on myös noin kaksi metriä leveä tyhjä kaistale. Rantatörmää juuri tältä kohtaa ei kesän 2013 

kaivauksissa tutkittu, eikä kaistaleen voi varmuudella sanoa jatkuneen vesirajaan asti. Voisi 

kuitenkin olla, että kyseessä on polku tai kulkureitti rannasta poikkeukselliselle K10:lle. 

Anomaliat ovat erittäin samansuuntaisia. Kyseessä voi olla osittain systemaattinen 

harha, koska muihin suhteessa vinoilla alueilla kohteetkin näyttävät olevan enemmän vinossa. 

Alueiden sisällä näyttää anomalioiden suuntauksessa olevan heittoa vain joitakin asteita. 

Minkään alueen sisällä heittoa ei ole 20 astetta enempää. Havaintokartat alueille 2–5 liitteessä 

1. 

Kuvassa 7 nähdään tyypillinen tässä 

hautaukseksi tulkittu anomalia. 

Pyöreähköpohjainen muoto täsmää pönkittämättä 

ja ronskein ottein kaivettuun kuoppaan. Usein 

esiintyvä hienoinen lippa täyttömaassa, kuvassa 

vasemmalla, pohjakerroksen päällä puolestaan 

viittaa keskimmäisen kerroksen muodostuneen nopeasti.  

 

 

  

Kuva 7. Tyypillinen anomalia 
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2.2. Alueet 2 ja 3 

Alue 3 sisältää selvästi suurimman osan hautauksista. (Kartta 5.) Hautaukset ovat varsin 

tiivisti lähekkäin sijoitettuja, mutta huomionarvoisia aukkojakin on. Alueen itänurkka 

vaikuttaa täysin tyhjältä. Tyhjä alue on hieman vino, ja noudattelee alueen 5 suurta kohdetta 

K10. Kyseessä voi olla jonkinlainen piha tai suojavyöhyke, joka liittyy K10:een. Lisäksi 

keskellä aluetta, K10:n ja rantaviivan välissä on noin kaksi metriä leveä tyhjä vyöhyke. 

Kyseessä voisi olla kulkuväylä rannan ja K10:n välillä. Alueen länsinurkka on myös kartassa 

tyhjä, mutta siellä havaitsin siellä joitakin anomalioita, jotka olivat kuitenkin liian epäselviä 

tulkitakseni niitä haudoiksi. Voi olla, että länsinurkan tyhjyys on vain näennäistä. Mikäli näin 

on, K10:een liittyvän tyhjän alueen merkitys korostuisi. 

Kohde K7 pohjoisnurkassa (Kartta 5 s. 16.) on selvästi suurin, noin 260 cm pitkä ja 

75–125 cm leveä. Se poikkeaa muista Suutarinniemen kohteista, mutta mahtuu esimerkiksi 

Kartta 5. Kohteet alueilla 2 ja 3. Vertaa havaintokartat 1 ja 2 liitteessä 1. 

Molemmissa: Maanmittauslaitoksen peruskartta 1:20000, 2 x 2 m korkeusmalli ©MML 2013 

Opetuskaivausten alueet © Jari-Matti Kuusela 2013 
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Luistarin hautojen vaihteluvälin sisälle.
32

 Kohde H5 sekä alkaa että loppuu huomattavasti 

muita kohteita syvemmällä, ja se on erittäin pitkä ja kapea.. Pinnanläheinen dielektrisyys sen 

lähellä on hieman muita kohteita matalampi, mikä voisi viitata erilaiseen maaperän 

koostumukseen, mutta tietoa ilmiön syvyydeltä ei ole. H4:n ympäristön dielektrisyys on 

kuitenkin sama, ja sen syvyys vastaa muita kohteita. H5 lienee siis havainnoista 

epäluotettavin. Kohteet H6 ja H7 täsmäävät varsin hyvin Kuuselan ruumishautoihin 3 ja 5. 

Tällä perusteella myös H-sarja voitanee tulkita potentiaalisiksi hautauksiksi. 

 

 

Kohde K1 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

2 7 030–140 4–12 030 

 8 020–140 4–10  

 9 025–130 4–10  

Kohde K1 on K-sarjasta selvästi pienin. Alueelta 2 ei ole yhtään paraabeliheijastushavaintoa, 

mutta heti alueen 3 1. linjalta saadaan paikallinen nopeus (v0) 0,0980 m/ns. 

Mikäli tämä yleistetään K1:een, sen syvyysulottuvuus on n. 20  – 50 cm, pituus n. 110 cm, 

leveys 50 – 100 cm. 

 

Kohde K2 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 7 260–420 4–12 035 

 8 250–420 4–12  

 9 240–400 4–8  

Linjalla 7 paraabeli: v0=0,0995 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 50 cm, pituus n. 170 cm, leveys 50 – 100 cm. 

 

Kohde K3 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 12 210–360* 4–12 030 

 13 310–510 4–12  

 14 320–500 4–12  

Linjalla 13 paraabeli: v0=0,0891 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 55 cm, pituus n. 190 cm, leveys 50 – 100 cm. 

                                                 

32
 Luistarissa esimerkiksi hauta 391 vastaa sitä lähes täysin. Lehtosalo-Hilander 1982: 273. 
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*Linja 12 menettänyt huomattavasti pituutta ilmeisesti alkupäästä, havainnon karttasijoitus 

tehty etäisyytenä linjan lopusta. 

 

Kohde K4 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 16 350–515 4–12 030 

 17 350–530 4–10  

 18 340–520 4–12  

Linjalla 17 paraabeli: v0= 0,1046 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 60 cm, pituus n. 180 cm, leveys 50 – 100 cm. 

 

Kohde K5 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 33 450–630 4–10 035 

 34 440–620 4–12  

 35 400–600 4–12  

Linjalla 34 paraabeli: v0= 0,1035 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 60 cm, pituus n. 180 cm, leveys 50 – 100 cm. 

 

 

 

Kohde K6 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 45 670–880 6–14 030 

 46 660–880 6–14  

 47 660–880 6–14  

Linjalla 45 paraabeli: v0=0,1025 m/ns. 

Syvyys n. 30 – 70 cm, pituus n. 220 cm, leveys 50 – 100 cm. 

 

Kohde K7 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

2 50 700–860 4–8 035 

 51 620–880 4–14  

 52 600–860 4–12  

 53 560–840 4–12  

Linjalla 51 paraabeli: v0= 0,1004 m/ns. 

Syvyys n. 20-60 cm, pituus n. 260 cm, leveys 75 – 125 cm.  
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Kohde H1 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 3 340–480 4–12 030 

 4 360–480 4–12  

Linjalla 2 paraabeli: v0=0,0979 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 60 cm, pituus n. 130 cm, leveys 25 – 75 cm. 

 

Kohde H2 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 3 500–650 4–14 030 

 4 500–660 6–12  

Linjalla 2 paraabeli: v0=0,0979 m/ns. 

Syvyys n. 25 – 65 cm, pituus n. 150 cm, leveys 25 – 75 cm. 

 

Kohde H3 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 17 080–220 6–12 040 

 18 070–190 8–14  

Linjalla 18 paraabeli: v0=0,0969 m/ns. 

Syvyys n. 35 – 65 cm, pituus n. 130 cm, leveys 25 – 75 cm. 

 

Kohde H4 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 19 400–580 6–12 030 

 20 410–560 6–12  

Linjalla 19 paraabeli: v0=0,0864 m/ns. 

Syvyys n. 25 cm – 50 cm, pituus n. 160 cm, leveys 25 – 75 cm. 

 

Kohde H5 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 22 040–300 10–18 030 

 23 060–220 12–20  

Linjalla 22 paraabeli: v0=0,0847 m/ns. 

Syvyys n. 45 cm – 80 cm, pituus n. 250 cm, leveys 25 – 75 cm. 
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Kohde H6 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 34 0–090 4–10 050 

 35 0–100 4–10  

 36 0–060 6–12  

Linjalla 35 paraabeli: v0=0,0950 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 50 cm, pituus ja leveys epäselviä, koska kohde osittain alueen ulkopuolella. 

Kaivettu 2013 kokonaisuudessaan, Kuuselan ruumishauta 3. 

 

Kohde H7 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 35 120–240 4–8 030 

 36 110–230 4–10  

Linjalla 35 paraabeli: v0=0,0950 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 45 cm, pituus n. 120 cm, leveys 25 – 75 cm. 

Kaivettu 2013 pieneltä osin, Kuuselan ruumishauta 5. 

 

Kohde H8 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

3 33 840–960 4–10 030 

 34 800–980 4–12  

 35 840–980 4–10  

Linjalla 35 paraabeli: v0=0,0950 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 50 cm, pituus n. 140 cm, leveys 50 – 100 cm.  
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2.3. Alue 4 

Alueiden 3 ja 4 välissä on suuri kuusi, joka esti tutkan käytön niiden välillä. (Kartta 6.) Olisi 

houkuttelevaa tulkita kohteet K8–9 parihaudaksi. Anomalian muodon perusteella (kts. Liite 

1.) kyseisiä hautoja ei ole kuitenkaan kaivettu samalla kertaa, vaikka sen reunat ovatkin 

keskiosaa heikompia havaintoja. On tietysti mahdollista, että vainajat on tahallaan haudattu 

aivan kylki kylkeen, mutta samassa kuopassa he eivät luultavasti ole. Systemaattinen virhe ei 

aiheuttaisi kahden parillisen linjan vääristymistä päinvastaisiin suuntiin.  

 

  

Kartta 6. Kohteet alueella 4. Vertaa havaintokartta 3 liitteessä 1. 
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Kohde K8 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

4 8 440–620 6–16 055 

 9 500–680 4–14  

 10 540–720 4–14  

Kohde K9 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

4 11 480–680 4–14 060 

 12 460–680 4–12  

 13 480–620 4–12  

Lähin paraabeli linjalla 5: v0=0,0975 m/ns. 

K8: Syvyys n. 20 – 75 cm, pituus n. 180 cm, leveys 50 – 100 cm. 

K9: Syvyys n. 20 – 60 cm, pituus n. 200 cm, leveys 50 – 100 cm.  

 

Kohde H9 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

4 1 300–460 4–10 060 

 2 300–420 6–10  

Linjalla 1 paraabeli: v0=0,1034 m/ns. 

Syvyys n. 25 – 75 cm, pituus n. 150 cm, leveys epäselvä, koska osittain alueen ulkopuolella. 

 

Kohde H10 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

4 4 100–220 4–8 060 

Linjalla 4 paraabeli: v0=0,0912 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 35 cm, pituus n. 120 cm, leveys alle 50 cm. 

 

 

Kohde H11 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

4 4 220–340 4–8 075 

 5 200–320 4–8  

 6 190–310 2–6  

Linjalla 4 paraabeli: v0=0,0912 m/ns. 

Syvyys n. 20 – 35 cm, pituus n. 110 cm, leveys 50 – 100 cm. 
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2.4. Alue 5 

Kohde K10 poikkeaa selvästi muista 

kohteista. (Kartta 8.) Se on muita 

suurempi ja monimutkaisempi ja 

pintarakenteen K10a heijastus-

kontrasti on paljon muita kohteita 

suurempi.  Kohteet K10b–d 

sijaitsevat selvästi 10a:n alapuolella, eikä niiden välillä esiinny muita anomalioita. Kyseessä 

ei siis ole yhtenäinen kuoppa, josta nähtäisiin yksityiskohtia, vaan kolme erillistä anomaliaa 

neljännen alla. (Kuva 8.)  Kyseessä ei siis liene suuri sisärakenteellinen hauta, kuten 

kammiohauta tai salvoshauta, mutta se voisi olla esimerkiksi savilattiainen pieni rakennus, 

esimerkiksi pieni kirkko tai kappeli, jonka lattian alla olisi hautauksia. Mikäli näin on, 

pituuksillaan 220 cm ja vierekkäin olevat 220 cm ja 160 cm, kysessä voisivat olla kaksi 

miestä ja nainen.  

 

  

Kartta 8. Kohteet alueella 5. Vertaa havaintokartta 4 liitteessä 1. 

Kuva 8. K10:n rakenne. 
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Kohde K10a 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

5 3 370–710 5–12  

 4 350–710 4–10  

 5 280–740 5–12  

 6 270–760 4–14  

 7 280–740 4–13  

 8 280–760 4–10  

 9 300–780 4–12  

 10 320–780 4–10  

 11 310–760 4–10  

 12 300–760 5–10  

 13 310–840 4–10  

 14 300–800 4–10  

 15 270–840 4–12  

 16 330–800 4–10  

 17 340–790 4–10  

 18 380–800 3–10  

 

Kohde K10b 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

5 3 440–640 12–18 045 

 4 410–620 12–18  

 5 410–640 12–18  

Kohde K10c 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

5 13 410–620 10–17 045 

 14 410–580 12–17  

 15 410–580 12–18  
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Kohde K10d 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

5 16 540–760 10–17 045 

 17 540–770 10–17  

 18 500–680 10–16  

Kohde K10 on ilmiöistä selvästi monimutkaisin. K10a vaikuttaa olevan yhtenäinen, laakea 

kerros, jonka alla kohteet K10b–d sijaitsevat. K10b–d muistuttavat kooltaan läheisesti 

kohteita K2–9, mutta sekä alkavat että loppuvat syvemmällä. K10a niiden yläpuolella 

vaikuttaa olevan leikkaamaton, joten K10b–d ovat muodostuneet ennen K10a:ta. K10 

kokonaisuudessaan sijaitsee Maanmittauslaitoksen korkeusmallissa hieman muuta aluetta 

matalammalla. Eroa ei kuitenkaan silmin huomaa. Koska paraabelien avulla 

dielektrisyysarvoja saadaan vain pinnasta, kohteiden K10b–d syvyydet ovat lähinnä suuntaa-

antavia. 

Alueella useita paraabeleita, joista v0=0,0675 m/ns. Tämän perusteella: 

K10a: Syvyys n. 10 – 15 cm alkaen n. 35 – 50 cm asti, pituus n. 500 cm, leveys n. 400 cm. 

K10b: Syvyys n. 40 – 60 cm, pituus n. 220 cm, leveys 50 – 100 cm. 

K10c: Syvyys n. 40 – 60 cm, pituus n. 160 cm, leveys 50 – 100 cm. 

K10d: Syvyys n. 35 – 55 cm, pituus n. 220 cm, leveys 50 – 100 cm.  

 

 

 

Kohde H12 

Alue Linja Koordinaatit 

(cm) 

Syvyys (ns) Suunta (°) 

5 20 220–360 5–10 045 

 21 210–360 5–10  

Linjalla 19 paraabeli: v0=0,0665 m/ns. 

Syvyys n. 15 – 35 cm, pituus n. 140 cm, leveys 25 – 75 cm. 
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2.5. Joitakin tilastoja anomalioista 

Yleisesti ottaen kohteen yhteensä 24 hautaukseksi 

tulkittua anomaliaa vaikuttavat suuntautuvat 

voimakkaasti (pohjois)koillista tai sen vastakohtaa 

kohti. Opetuskaivausten hautojen 2 ja 3 päät 

osoittavat suunnilleen lounaaseen.
33

 Tässä valossa 

on luultavaa, että myös tutkaluodatut haudat, joiden 

suuntaa ei tiedetä, osoittavat päällään lounaaseen–

etelälounaaseen vettä kohti. (Kuva 9.)  

Pituudeltaan anomalioissa on laaja ja 

tasainen hajonta. (Kuva 10.) Kolmen kappaleen 

edustuksellaan 180 cm ja 220 cm ovat yleisimmät pituudet. Pituuksilla 250 cm ja 260 cm 

kohteet H5 ja K7 erottuvat muusta joukosta. Kohde H5 on myös tavanomaista syvemmällä ja 

terävän ovaalin muotoinen, siinä missä muut anomaliat lähestyvät suorakaiteen muotoa. K7 

puolestaan on kaikista anomalioista levein. Kuten alueen 3 havaintokartasta selviää, K7 on 

myös viistossa luotauslinjoja kohtaan, joten sen näennäinen pituus 

voi lähestyä matkaa nurkasta nurkkaan, ja olla siten hieman ylöspäin 

vääristynyt. Vaikka näin ei olisi, ylikokoinen hautaus ei olisi ihme. 

Esimerkiksi Luistarissa haudat voivat olla kymmeniä senttejä 

vainajaa pidempiä.
34

 Anomalioiden leveyksissä kolmella linjalla 

näkyvät, eli 50–100 cm leveät ovat selvästi yleisimpiä. Yhdellä ja 

neljällä linjalla esiintyviä tunnistin molempia yhden kappaleen. 

(Kuva 11) 

  

                                                 

33
 Kuusela at al. 2013. 

34
 Lehtosalo-Hilander 1982: 21. 

Kuva 9. Hautojen suunnat Illinsaaressa 

Kuva 10. Hautojen pituudet. 

Kuva 11. Hautojen leveydet. 
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K10:n ulkopuolella valtaosassa tapauksia pintasyvyys on noin 20 cm. Lähes kaikki 

muutkin arvot asettuvat sen ympäristöön, mutta poikkeuksen muodostaa yksi 45 cm tulos. 

Kyseessä on jälleen H5. (Kuva 12.) Pohjasyvyydet keskittyvät 50–60 cm välille. Suurin 

syvyys 80 cm on jälleen kohteesta H5, joka on siis profiloitunut poikkeustapaukseksi 

leveyttään vaille kaikin tavoin. (Kuva 13.) Pohjasyvyyksissä on myös useita 35 cm tapauksia, 

mutta kyseiset anomaliat ovat myös huomattavan lyhyitä. Kyseessä voisi olla lapsenhautoja, 

joita kesän 2013 kaivauksissakin tavattiinkin
35

. 

Tulkinta- ja vertailuvaikeuksia aiheuttaa vaihteleva kielenkäyttö ja mittaustapa 

erityisesti hautojen syvyyden saralla. Usein arkeologian alalla ilmoitetaan hautaukselle vain 

yksi syvyys, kun taas tutkaluotauksessa nähdään rakenteen rajat. Esimerkiksi Jari-Matti 

Kuusela antaa kesän 2013 kaivausraportissa Suutarinniemen kaivettujen vainajien sijainniksi 

35–40 cm mineraalimaan pinnasta mitattuna.
36

 Tutkatulokset sitä vastoin mittaavat kaivantoa 

ja alkavat ensiheijasteista, käytännössä siis aluskasvillisuuden pinnasta. 

  

                                                 

35
 Kuusela 2013: 6. 

36
 Kuusela 2013: 14. 

Kuva 12. Hautojen pinnan syvyydet. Kuva 13. Hautojen pohjan syvyydet. 
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3. SUUTARINNIEMI VERTAILUSSA 

3.1. Hautausmaa Iissä? 

Iissä on varmasti ollut katolinen kappeliseurakunta viimeistään 1374. Jouko Vahtolan mukaan 

se on perustettu luultavimmin vuoden 1350 tienoilla.
37

 Katolinen seurakunta ei kuitenkaan 

välttämättä ole Iin vanhin. Perämeren rannikon esinelöydöissä nähdään paljon ortodoksi-

ikonografiaa jo 900-luvulta alkaen ja 1300-luvulle jatkuen.
38

 Matti Enbuske rohkenee jopa 

sanoa Iissä olleen todennäköisesti ortodoksiseurakunta varhaiskeskiajalla.
39

 Väite perustuu 

kuitenkin lähinnä paikannimiin Venäjänkari ja Säässinä (tšasouna), jotka molemmat kyllä 

sijaitsevat Suutarinniemen lähistöllä. Venäjänkari sijaitsee joessa suoraan Suutarinniemen 

pohjoispuolella, ja Säässinä Helsinginkosken rannalla n. 700 metrin päässä luoteessa. 

Suutarinniemen irtolöydöt on tunnistettu savo-karjalaisiksi tyypeiksi,
40

 jotka viittaavat 

idänkontakteihin. Paikalla tiedetään olleen myös itse karjalaisia – vuonna 1346 mainitaan 

Perämeren rannoilla kastetun karjalaisia ja vuonna 1365 karjalaisten mainitaan 

kauppapurjehtineen Pohjanlahdella mielensä mukaan, ulottaen sieltä kaupparetkiänsä jopa 

Tallinnaan saakka.
41

 1100–1200-luvuille ajoitettuna
42

 Suutarinniemen vainajille olisivat siis 

tuttuja ainakin pintapuolisesti sekä ortodoksisuus että karjalaiset. 

Ruumishautausta yleisesti pidetään kristillisenä ilmiönä.
43

 Mikäli kristinusko on ajanut 

muinais-iiläiset ruumishautaan, vaikuttaisi siis kyseessä olleen todennäköisemmin 

ortodoksinen kuin katolinen usko. Onko siis (proto-?)ortodoksisuutta esiintynyt paikallisessa 

väestössä, vai olisiko kyseessä kenties karjalaisten kalmisto? Kohdetta K10 on houkuttelevaa 

tulkita rakennukseksi, ja kalmiston yhteydessä jopa kappeliksi. Perimätieto sijoittaakin 

Illinsaareen Iin vanhimman kirkon, joka olisi luultavasti ollut muodoltaan pienehkö salvottu 

suorakaide.
44

 Olisiko vanhin kirkko itse asiassa tšasouna? 

                                                 

37
 Vahtola 1998: 15. 

38
 Koivunen 1997: 41. 

39
 Enbuske 2008: 83. 

40
 Hakamäki et al 2013. 

41
 Vahtola 2008: 32–33. 

42
 Kuusela 2013: 10. 

43
 Purhonen 1998: 45; Laakso 2011: 96. 

44
 Vahtola 1998: 15. 
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3.2. Kristillistyminen Suomessa 

Paula Purhonen kuvaa kristinuskon saapumisen Suomeen kolmessa portaassa: ensin 

ilmestyvät kristilliset esineet, sitten osa haudoista muuttuu kristillisiksi, ja lopuksi kaikki 

haudat ovat kristillisiä.
45

 Ruumishautaus Suomessa on harvinaista ennen 1000-lukua, hyvin 

tutkittuina poikkeuksina ovat läntiset Köyliönsaari ja Luistari.
46

 Ruumishautaus itsessään on 

tulkittu kristilliseksi vaikutteeksi.
47

 Länsi-Suomessa ruumishautauksia esiintyy jo 1000-

luvulla, Karjalassa kuitenkin vasta 1100-luvulla. Karjalaan tapa on voitu oppia joko idästä – 

Ilmajärveltä
48

 – tai lännestä, joissa ruumishautaus ilmestyy samoihin aikoihin. 

Ruumishautausten sisällä tunnetaan lisäksi kehitys muista suuntauksista kohti pään 

osoittamista länteen. Se yleistyy ristiretkiaikaa myöten ja on vallitseva molempien 

kirkkokuntien mailla keskiajalla.
49

 Länsisuuntaus ei kuitenkaan ole alkuperältään kristillinen, 

vaan sitä tavataan sekä esimerkiksi Birkassa että Rooman valtakunnan loppuaikoina sen 

pohjoisrajoilla pakanallisessa yhteydessä. Vastaavasti myöhäisroomalaisia kristittyjä 

hautauksia tehtiin valtakunnan pohjoisosissa pohjois–etelä-suuntaan.
50

 

Länsihautauksen yleistymisvaihe on alkua tai loppua monimutkaisempi. Tulkintaa 

vaikeuttaa esinelöytöjen puute, ja monet rautakauden kalmistot on tutkittu niin varhain, ettei 

luonnontieteellisiä ajoitustuloksia ole olemassa. Viipurin läänin alueella katsotaan 1100-

luvulla esiintyneen pää pohjoiseen osoittavia esinehautauksia, ja esineettömien 

länsisuuntaisten yleistyvän 1200-lukua myöten. Ajoitukset ovat kuitenkin vanhoja ja 

pääasiassa muutamaan kolikkoon perustuvia.
51

 Esineettömiä hautauksiakin on tehty 

pohjoissuuntaan,
52

 ja erisuuntaisia hautauksia on samoissa kalmistoissa sekaisin.
53

 

Kristillisistä esineistä ensimmäiset saapuvat Suomeen jo kansainvaellusajalla, 

esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla tavataan kristillisvaikutteista eläintyyliä. Unto Salo pitää 

aikakauden rengasristisolkia bysanttilaisina, mutta ajatukselle ei ole suoraa todistetta, kuten 

                                                 

45
 Purhonen 1998: 45. 

46
 Lehtosalo-Hilander 1982: 7. 

47
 Laakso 2011: 96. 
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 Nosov 1992: 11–12. 
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 Saksa, Uino & Hiekkanen 2003: 473–474. 
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 Gräslund 1981: 47. 
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sieltä tuotua kappaletta. Tietoisesti kristillisiksi tehtyjä esineitä on myös polttohaudoissa, 

esimerkiksi idässä jo viikinkiajalla.. Käyttäjän vakaumuksesta se ei tosin paljoa kerro. Tässä 

olennaisella ristiretkiajalla tunnetaan paljon itätyylistä esineistöä. Karjalan kannakselta 

Kaukolasta tunnetaan kiovalainen Neitsyt Maria –aiheinen kaulakoru, kun taas lännessä 

esineistö on peräisin Gotlannista. Saman aikakaudet ristiriipuksia tehtiin ortodoksiseen tyyliin 

Novgorodissa, Riianlahdella ja Gotlannissa, joka oli siis vähintäänkin itäisen kuvallisen tyylin 

vaikutuspiirissä.
54

 

400–500-luvuilla vaikutusketju ulottui Egyptistä Reinin laakson kautta Pohjolaan – 

Suomessakin tavataan koptivaikutteisia lintuneuloja.
55

 Yhteys on hautausten kannalta 

kiinnostava sikäli, että Länsi-Suomessa tunnettujen kammiohautojen, joista vanhin on Euran 

Käräjämäellä ja ajoittuu 600-luvulle, on arveltu seuraavan Reinin laakson Reihengrab-

hautauksia.
56

 On siis mahdollista, että jo varhaisetkin ruumishautaukset Länsi-Suomessa ovat 

kristillistä mallia, elleivät suorastaan vaikutusta. Pohjoismaissa kammiohautoja tunnetaan 

pronssikaudelta alkaen, mutta ne ovat harvinaisia kansainvaellusajalla, ja eritoten sikäläisellä 

vendel-kaudella noin 550–790 jKr, jolle varhaiset suomalaiset yksilöt asettuvat. Nils 

Ringstedt tulkitsee Birkankin kammiohaudat kansainvälisen kauppaverkon inspiroimiksi, ja 

varhemmin niitä on pidetty suorastaan saksalaisen elementin hautoina.
57

 

 

3.3. Hautausten piirteet Suutarinniemessä ja muualla 

Suutarinniemi edustaisi Purhosen mallissa toisen portaan varhaista vaihetta – kristillisiä 

esineitä on esiintynyt jo pari sataa vuotta, mutta hautausten suunta ei ole läntinen. Itse asiassa 

Suutarinniemen suuntaukset vastaavat kohtuullisesti länsisuomalaisia varhaisia 

ruumiskalmistoja. (Kuva 14 s 36–37.) Yksittäinen ruumishautaus Rovaniemellä Nivankylän 

Hiukassa vastaa suuntaukseltaan Suutarinniemen hautoja, ja molemmilla kohteilla haudoissa 

onkin karjalaismallisia esineitä. Ajoituskin täsmää: sittemmin kadonneen itäisen 

eläinriipuksen perusteella hautaus ajoittuisi 1000-luvulle, radiohiiliajoituksen perusteella 

1200-luvulle.
58

  Selvistä karjalaisvaikutteista huolimatta molemmat kohteet poikkeavat täysin 
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Savo-Karjalan hautaustavasta. (Kuva 14 sivuilla 36–37.) Hiukan hautauksen suunta täsmää 

Suutarinniemen havaintoihin, mutta siellä joki on eri puolella – karjalaiskalmistojen tavoin 

vainajan jalat osoittavat alamäkeen vettä kohti.
59

 

Karjalan suuntaan yhteisiä tekijöitä pohjoisessa ovat maakuoppahautaus ja 

pinnanläheisyys. Ristiretkiajan Laatokan Karjalassa, Savossa ja Inkerissä ruumishautaukset 

kaivettiin maahan, millä ne erottuvat Laatokan takaisen Vepsän kumpuhautakulttuurista.
60

 

Karjalassa haudoissa on paljon puurakenteita, joita ei kuitenkaan Savossa tunneta
61

 eikä 

Suutarinniemessä ole ainakaan vielä havaittu. Karjalan ruumishautaukset ilmestyvät 1100-

luvulla
62

 pian sen jälkeen kuin Ilmajärvellä, jossa vielä 700–900-luvuilla haudattiin 

kumpuihin.
63

 Novgorodiin perustettiinkin 989 jKr. ensimmäinen kirkko ja piispanistuin,
64

 

jotka ovat voineet levittää ruumishauta-aatteen Karjalaankin saakka. Karjalassa tsaarinajan 

kyntötöissä pintaan nousi paljon irtolöytöjä.
65

 Suutarinniemestä poiketen karjalaiskalmistot 

olivat hyvin harvoja – yksittäisten hautojen välissä saattoi olla jopa useita metrejä. 

Syvyystietoja esiintyy välillä 20–150 cm, jotka varmaankin ovat pinta- ja pohjasyvyys. 

Esineettömät haudat ovat kuitenkin yleisesti ottaen esineellisiä matalampia. Suuresta 

maksimisyvyydestä huolimatta karjalaishautojen on katsottu olevan varsin matalia, osittain 

suuren irtolöytöjen määrän takia.
66

 Suutarinniemen syvyydet sopivat tälle vaihteluvälille, 

erityisesti jos suuri osa haudoista on ollut matalia.  

Karjalassa pään suuntaus on vallitsevasti joko pohjoiseen tai länteen. Pohjoissuunnatut 

kappaleet on haudattu etelään vettä kohti viettävään maastoon. Väli-ilmansuuntia ei esiinny 

juuri lainkaan.
67

 Mikkelin Tuukkalassa haudat on suunnattu osittain maastonmuotojen 

mukaan – ristiretkiaikainen kalmisto sijaitsee tasahuippuisella kummulla, jossa keskellä 

tasamaalla päät on osoitettu länteen, mutta etelärinteessä vainajat oli sijoitettu jalat alamäkeen, 

jolloin pään suunnaksi jäi pohjoinen.
68

 Kuvassa 14 näitä kappaleita ei valitettavasti näy, sillä 
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etelärinne kaivettiin sotilasvoimin jo tsaarinaikana, eikä siitä ole kunnollista dokumentaatiota. 

Suhde maastoa mukailevan ja länteen osoittavan hautauksen välillä on epäselvä, mutta 

Suutarinniemessä päät osoittavat väli-ilmansuuntaan ja sikäli kuin maan voisi tulkita viettävän, 

vettä kohti osoittavat vainajien päät eivätkä jalat. 

Lähimmin hautojen suuntaus muistuttaa Luistaria, ja jonkinlaista päällekkäisyyttä on 

nähtävissä myös Köyliönsaaren myöhempien vaiheiden kanssa. (Kuva 14 sivuilla 36–37.) 

Länsisuomalaisperäisiä paikannimiä pidetäänkin Perämeren rannoilla vanhimpana 

itämerensuomalaisena kerrostumana.
69

 On kuitenkin kiinnostavaa, ettei haudoissa ole 

länsisuomalaisia esineitä, vaan alueen esineistö on itäistä. Sekä Luistarin että Köyliön 

haudoissa,
70

 kuten tietyissä määrin idässäkin,
71

 on paljon suuria kivirakenteita, joita 

Suutarinniemessä selvästikään ei ole, sillä ne näkyisivät varmasti tutkassa. Läntiset kalmistot 

on tavattu myös aidata,
72

 mutta sitä on vaikea sanoa Suutarinniemessä. Aidan jäljet tuskin 

edes näkyisivät tutkassa, eikä raja-aluetta ole toistaiseksi kaivettu. Luistarissa keskimääräinen 

hautauksen pohjan syvyys on 70–100 cm.
73

 Lännessä Ruotsin viikinkiaikaisessa Birkassa 

sekä arkulliset että arkuttomat hautaukset osoittavat selvällä enemmistöllä länteen. (Kuva 14 

sivuilla 36–37.)
74

  Valtaosassa hautauksista syvyydeksi mainitaan 60–140 cm, tosin 1800-

luvun epäselvät merkintätavat haittaavat jälleen tulkintaa. Luultavasti kyseessä ovat pinta- ja 

pohjasyvyydet, koska äärimitoiksi annetaan 10–210 cm.
75

 Molemmissa kohteissa 

keskimääräinen syvyys on paljon Suutarinniemeä suurempi. 

Maantieteellisesti Suutarinniemeä lähin kalmistokohde on Keminmaan Valmarinniemi. 

Se on kuitenkin ekplisiittisesti kristillinen, täysin länsisuunnattu kalmisto ainakin 

myöhemmissä vaiheissaan 1300–1500-luvuilla. Siihen on myös luultavasti liittynyt puukirkko. 

Pitkäaikainen käyttö on kuitenkin ehkä tuhonnut osan hautoja, jolloin säilyneet kappaleet 

eivät ehkä kuvasta varhimpia vaiheita.
76

 Samoin kuin Suutarinniemessä, myös 

Valmarinniemessä on lisäksi polttohautauksia. Vanhimmat on tehty luultavasti jo ennen 1150-
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lukua, mutta todennäköisyystiheys ulottuu jopa 1000-luvun alkuun. Myöhäisimmät ovat 

luultavasti 1200-luvun lopusta, mutta todennäköisyystiheys ulottuu jopa 1300-luvun 

loppuun.
77

 Polttohautaukset ovat siis samanaikaisia Suutarinniemen kanssa, mutta 

ruumishautaukset poikkeavat toisistaan. Valmarinniemestäkin on löytynyt kukkaronhela, jota 

vastaava tunnetaan 1100-luvun Novgorodista ja on malliltaan karjalainen tai ehkä jopa 

permiläinen.
78

 

Mielenkiintoisesti pohjoisissa kohteissa ei ole merkkejä tulen pidosta haudalla tai 

haudan rakentamisen aikana, kuten etelämmässä. Suurten kivipaasien puuttumisen voi 

helposti selittää Pohjanmaan vähänkivisellä maastolla, mutta niiden läsnäoloa etelämpänä 

perustellaan usein aatteellisilla näkökulmilla, kuten vainajan pitämisellä paikallaan tai – 

etenkin lännessä – hautamerkkinä.
79

 Kivisiä hautamerkkejä ei ole Karjalassakaan,
80

 ja 1800-

luvun Vienassa haudat merkittiin puupylväillä, joiden muotoilussa tai koristelussa ei ollut 

eksplisiittisen kristilliä elementtejä.
81

 Kyseessä voisi siis olla jäännös muinaisesta 

merkintätavasta. Sekä lännessä että Karjalassakin kuitenkin on pienempiä palaneita kiviä, 

joita on pidetty muistoaterioiden merkkinä.
82

 Suutarinniemestä tavattiin hautojen reunoilta 

nyrkin kokoisia kiviä,
 83

 mutta niiden ei ilmeisesti voi tulkita liittyvän tulenpitoon. 
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Kuva 14. Suutarinniemen vainajien päiden suunnat suhteessa muihin 

kohteisiin. 

Hautojen suunnat Suutarinniemessä 

Hautojen suunnat Karjalassa Hautojen suunnat Tuukkalassa. 

Varhainen puuteellinen dokumentointi 

kätkee pohjoissuuntaisia hautauksia. 

Haudan suunta Nivankylässä. 
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Ristiretkiajan hautojen suunnat 

Luistarissa 

Viikinki- ja ristiretkiajan hautojen 

suunnat Köyliönsaaressa 

Hautojen suunnat Birkassa: Rakenteettomat ja arkulliset. 

Hautojen suunnat Valmarinniemessä. 
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3.4. Kristilliset hautapaikat 

Mikäli kohde K10 on tosiaan rakennus ja jopa kappeli, se olisi aivan kalmiston välittömässä 

läheisyydessä. Kappelien kontekstissa se on olennainen piirre. Länsi-Suomessa 1100-luvun 

pienet kirkollisrakennukset nimittäin rakennettiin asuintalojen yhteyteen, kun taas hautaukset 

voivat olla niistä kaukanakin.
84

 Tämä poikkeaa selvästi Itä-Suomesta, missä jatkuvuus 

hautauspaikoilla ulottuu lisäksi jopa viikinkiajasta keskiaikaan. Kalmistot on sijoitettu sekä 

ennen että jälkeen kristillistymisen kumpareille veden ääreen. Etelä-Karjalassa jopa 

kolmasosaan ortodoksikalmistoista liittyy tšasouna.
85

 

K10:n alla vaikuttaa olevan hautoja. Kirkon lattian alle on tunnetusti haudattu ihmisiä, 

ja aatteellinen pohja kirkkohautauksille löytyy jo varhain – jo 200-luvulla ihmiset pyrkivät 

haudatuksi pyhimysten viereen.
86

 Pohjanmaalla katolisia kirkkohautauksia on selvästi tehty 

Valmarinniemessä 1600-luvulla, mutta ehkä muualla jo 1300-luvulla.
87

 Tšasounan alle 

hautaamisesta ei ole tietoa – sopivan aikakauden tšasounoita ei ole kaivettu, eivätkä kirjalliset 

lähteet mainitse aiheesta mitään.
88

 

Itäisen esineistön ja oletetun kappelin sijainnin perusteella todennäköisempi 

vaihtoehto olisi ortodoksisuus. Suurin osa 1800-luvulla rakennetuista, nykyaikaan säilyneistä, 

tšasounoista on kuitenkin huomattavasti K10:tä suurempia – 4,5–5,5 * 6–9 metriä.
89

 K10 on 

paljon pienempi, noin 3 * 4 metriä. Samaa kokoluokkaa olevia tšasounoita on kuitenkin 

olemassa. Uuden Valamon Pyhän Nikolaoksen tšasouna on valokuvan perusteella saman 

kokoinen, ja se on kopio Laatokan Karjalassa Mantsinsaarella sijaitsevasta kappaleesta.
90
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4. TULKINTA SUUTARINNIEMESTÄ 

Sekä Suutarinniemen että Nivankylän Hiukan esineistö viittaa itäsuomalaisiin kontakteihin 

vähintäänkin kaupan ja kulttuurin saralla. Hautaustapa kuitenkin poikkeaa itäsuomalaisesta 

niin paljon, että olisi mahdotonta tulkita Suutarinniemeä karjalaisten kalmistoksi, vaikka heitä 

tiedetään kyseisenä aikana kyseisellä alueella liikkuneen. Siinä missä Savo-Karjalassa 

vainajien päät suunnattiin joko pohjoiseen tai länteen tahi jalat vettä tai alamäkeä kohti, 

Suutarinniemessä  alamäkeen vettä kohti osoittavat vainajien päät. Vaikuttaa pikemminkin 

siltä, että Suutarinniemen ja Hiukan hautojen kohtisuoruus vettä vastaan on sattumaa. 

Hautojen suuntauksien osalta Suutarinniemi vastaakin Hiukan ohella lähimmin Länsi-

Suomea, ja erityisesti Luistaria, joissa vastaavia suuntia käytettiin systemaattisesti maastosta 

riippumatta.  

Hautakuopat Illinsaaressa eivät pinta-alaltaan vaikuta poikkeavan radikaalisti 

vertailukohdistaan. Sen sijaan ne ovat huomattavan matalia. Valtaosa Illinsaaren haudoista on 

jo päättynyt siinä syvyydessä mistä keskimääräinen Birkan hauta edes alkaa ja vain muutama 

pääsee limittäin Luistarin kanssa. Ainutlaatuista matalat haudat eivät ole. Kaikilla alueilla 

tavataan erittäin matalia hautoja, mutta niiden systemaattinen mataluus erottaa Illinsaarta. 

Kyseessä on kuitenkin pehmeä hiekkapohja, johon syvienkään hautojen kaivaminen ei olisi 

ollut vaikeaa. Hautojen löytyminen myös jyrkästä rantatörmästä viittaa rannan murtuneen 

alamäkeen hautausten tekemisen jälkeen. Se tuskin on kuitenkaan vaikuttanut kymmentä 

metriä nykyreunasta sisämaahan, missä haudat ovat edelleen ennätysmatalia. Kyseessä lienee 

tahallinen valinta. Karjalaishautojen on katsottu olleen länsimaisia matalampia, mikä voisi 

viitata karjalaiseen vaikutukseen tässä asiassa. Sekä Suutarinniemestä että Hiukasta 

vaikuttavat puuttuvan etelämpänä yleiset kivirakennelmat – sekä paadet että tulenpito 

haudoilla. Myöskään ei ainakaan toistaiseksi ole merkkiä puurakenteista, joita etelästä 

tunnetaan useilta vertailukalmistoilta. 

Suutarinniemi vaikuttaisi siis varsinaisen kalmiston rakenteen valossa asettuvan 

poikkeavana yksilönä länsisuomalaiseen ryhmään, toisaalta esineistön kannalta 

itäsuomalaiseen yhteyteen. Siinä on myös molemmista poikkeavia piirteitä. Mikäli kohde K10 

on kappeli, se on todennäköisemmin ortodoksinen sellainen. Siinä tapauksessa kyseessä olisi 

osittain länsityylinen, ortodoksinen kalmisto täynnä karjalaisia esineitä. Kun länsisuomalaista 

paikannimistöä vielä pidetään alueella karjalaista vanhempana, vaikuttaa siltä, että kyseessä 

olisi ollut ortodoksinen paikallinen yhteisö, joka oli länsisuomalaisvaikutteinen, mutta myös 

Karjalan voimakkaan kaupallisen ja aatteellisen vaikutuksen alainen. 
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PÄÄTÄNTÖ 

Luotauksessa havaittiin 24 ruumishautausta, joista 22 oli ennestään tuntemattomia. Lisäksi 

havaittiin suuri, laakea kohde, jota arvelen kalmiston välittömässä läheisyydessä sijainneen 

rakennuksen pohjaksi – ehkä jopa ortodoksiseksi tšasounaksi. Tutkakuvasta on kuitenkin 

mahdotonta tehdä niin pitkälle meneviä varmoja päätelmiä, joten hypoteesi jää 

jatkotutkimuksen selvitettäväksi. Sekä mahdollisen tšasounan että itse kalmiston piirteiden 

perusteella uskon kyseessä olleen (proto-)ortodoksisen sekä Itä- että Länsi-Suomeen tiiviissä 

yhteyksissä olleen paikallisväestön kalmisto. 

Suutarinniemen jatkotutkimusten kannalta kohde K10 lienee kiinnostavin – 

ortodoksihypoteesi nojautuu pitkälti sen varaan. Vaikkei se ehkä tšanouna olisikaan, tutkaan 

perustuva tulkinta hautauksista pienen rakennuksen alla on kutkuttava. Varmuutta anomalian 

luonteesta ei kuitenkaan saada ilman perinteistä kaivuutyötä. 

Pohjois-Suomen arkeogeofysiikan kannalta operaatio oli onnistunut, joskaan ei 

mikään läpimurto. Varhaiset ruumiskalmistot ovat fysikaalisia suureita mittaamalla 

tutkittavissa, mutta tutkamenetelmä edellyttää suhteellisen avointa maastoa. Suutarinniemessä 

puita oli tutkimusalueella harvakseltaan – suurimmalla tutkimusalueella 3 oli yksi elävä puu 

ja kaksi kantoa. Harvassakin puustossa aluskasvillisuutta ja kuolleita oksia – sekä yksi laho 

puunrunko – oli raivattava luotauksen tieltä. Pohjois-Suomen olosuhteissa on siis kaupunki- ja 

peltokohteiden ulkopuolella odotettavissa, että kajoamattomien menetelmien käytön 

yhteydessä joudutaan kajoamaan kasvillisuuteen. 

Kalmistokohde osoittautui siis tutkamenetelmällä tutkittavaksi. Suuri osa haudoista oli 

kuitenkin niin heikosti tutkassa näkyviä, että niitä ei olisi kannattanut tulkita hautauksiksi, 

ellei kahta hautausta olisi näkyvillä sekä kaivauksissa että tutkaluotauksessa. Inventointi- tai 

ainoaksi tutkimusmenetelmäksi tutkasta ei näissä oloissa ole. Ilmailututkassa lähes 

näkymättömät häivelentokoneet tulevat näkyville vanhanaikaisella tutkalla – arkeologin 

tutkassa lähes näkymättömät häivehautaukset tulevat näkyville vanhanaikaisen lastan avulla. 
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LIITE 1. HAVAINTOKARTAT 
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LIITE 2. KÄSITTELYPARAMETRIT 

 

Alue 1 

subtract-DC-shift / 50 / 90 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7011 

subtract-mean(dewow) / 3 / 0 / 0 / 0 / / 1 / 0 / 1 / 7011 

static correction / 0 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / 7011 

manual gain (y) / -8,510638 / 27,65958 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7011 

bandpassbutterworth / 100 / 1100 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7011 

background removal / 0 / 92,13939 / 0 / 159,9261 / / 0 / 0 / 1 / 7011 

average xy-filter / 2 / 2 / 0 / 93,13939 / / 0 / 0 / 1 / 7011 

split file / 0 / 0 / 3 / 0 / / 0 / 1 / 2 / 4 

 

Alue 2 

subtract-DC-shift / 45 / 90 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 1894 

subtract-mean(dewow) / 3 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 1894 

static correction / 0 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / 1894 

manual gain (y) / -8,93617 / 25,95745 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 1894 

bandpassbutterworth / 100 / 1100 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 1894 

background removal / 0 / 92,13939 / 0 / 35,98782 / / 0 / 0 / 1 / 1894 

average xy-filter / 2 / 2 / 0 / 93,13939 / / 0 / 0 / 1 / 1894 

split file / 0 / 0 / 3 / 0 / / 0 / 1 / 2 / 4 

 

Alue 3 

subtract-DC-shift / 50 / 90 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 28883 

subtract-mean(dewow) / 3 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 28883 

static correction / 0 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / 28883 

manual gain (y) / -10,21277 / 20,85106 / 0 / 0 / / 1 / 0 / 1 / 28883 

bandpassbutterworth / 100 / 1100 / 0 / 0 / / 1 / 0 / 1 / 28883 

background removal / 0 / 91,98135 / 0 / 549,0757 / / 0 / 0 / 1 / 28883 

average xy-filter / 2 / 2 / 0 / 92,98135 / / 4 / 0 / 1 / 28883 

split file / 0 / 0 / 3 / 0 / / 0 / 1 / 2 / 4 

 

  



 

 

Alue 4 

subtract-DC-shift / 50 / 90 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7271 

subtract-mean(dewow) / 3 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7271 

static correction / 0 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / 7271 

manual gain (y) / -9,361702 / 21,70213 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7271 

bandpassbutterworth / 100 / 1100 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 7271 

background removal / 0 / 91,98135 / 0 / 138,21 / / 0 / 0 / 1 / 7271 

average xy-filter / 2 / 2 / 0 / 92,98135 / / 0 / 0 / 1 / 7271 

split file / 0 / 0 / 3 / 0 / / 0 / 1 / 2 / 4 

 

Alue 5 

subtract-DC-shift / 45 / 90 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 12239 

subtract-mean(dewow) / 3 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 12239 

static correction / 0 / 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 / 12239 

manual gain (y) / -9,361702 / 25,95745 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 12239 

bandpassbutterworth / 100 / 1300 / 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 / 12239 

background removal / 0 / 92,29743 / 0 / 232,6566 / / 0 / 0 / 1 / 12239 

average xy-filter / 2 / 2 / 0 / 93,29743 / / 0 / 0 / 1 / 12239 

split file / 0 / 0 / 3 / 0 / / 0 / 1 / 2 / 4 

 

 


