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JOHDANTO
Osteologisessa tutkimuksessa käytetyt sukupuolta määrittävät metodit perustuvat tutkimuksiin, joissa yksilöiden sukupuoli on ollut tunnettu. Kun kyseessä on fragmentaarinen eli
pirstaloitunut luuaineisto ja oikeaa sukupuolta ei tiedetä, on tärkeää testata erilaisia metodeja,
jotta nähdään mitkä niistä toimivat. Tällaisella testaamisella voidaan nähdä, mitä metodeja
tutkimuksen kannalta kannattaa kehittää eteenpäin ja mitä ei. Metodeja käytettäessä täytyy
myös ottaa huomioon miten ne toimivat eri ihmispopulaatioissa, sillä populaatioiden välillä
voi olla suurtakin variaatiota erityisesti kallojen morfologioissa eli muodoissa1. Populaatiosidonnaisuus johtuu maantieteellisestä sijainnista sekä evoluution vaikutuksesta ihmisryhmien
keskuudessa2. Eri metodien antamien tulosten vertaaminen on myös tärkeää, koska tällöin
voidaan varmistua niiden luotettavuudesta sekä toimivuudesta.
Tämä on metodologinen tutkimus, jonka tarkoituksena on määritellä sukupuoli ohimoluun kartiolisäkkeestä sekä sisemmän korvakäytävän aukon halkaisijasta. Tutkimuksessa
tarkastelen miten eri metodien antamat tulokset vertautuvat toisiinsa, sekä millaisia käyttömahdollisuuksia sekä ongelmia näihin metodeihin liittyy. Tämän lisäksi tarkastelen myös
ulomman korvakäytävän sopivuutta sukupuolen määritykseen
Tutkimuksessa olen keskittynyt kallon ohimoluun eri osiin. Ohimoluun kallio-osa,
pars petrosa ossis temporalis, on yksi kestävimmistä rakenteista ihmisluurangossa. Se on
helposti tunnistettavissa ja se jää usein jäljelle myös poltetussa luuaineistossa.3 Tutkin
kartiolisäkkeen, processus mastoideus, pituutta ja visuaalista kokoa sekä sisemmän (porus
acusticus internus) ja ulomman (porus acusticus externus) korvakäytävän aukkojen
halkaisijoita. Aineistona tässä tutkimuksessa on käytetty valikoitua luuaineistoa Keminmaan
Valmarinniemen keskiaikaiselta hautausmaalta. Aineisto on osittain todella huonokuntoista.
Esimerkiksi ulomman korvakäytävän aukon reunat ovat monella yksilöllä haperoisia. Koska
aineistot saattavat olla näin huonosti säilyneitä, on tärkeää testata ja kehittää metodeja säilyviä
ja olemassa olevia osia hyväksi käyttäen.
Ihmisen sukupuolta määritettäessä kokonaisen luurangon käyttö antaa varmimman tuloksen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pidetään lantiota sekä kalloa yleisesti seuraavaksi

1

Moore 2013: 97.

2

Krüger et al. 2015: 874.

3

Kalmey et al. 1996: 865, Lynnerup et al. 2006: 118.
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parhaimpina vaihtoehtoina4. Kuitenkin Spradleyn ja Janzin mukaan pitkät luut antavat yleensä
kalloa paremman arvion sukupuolesta.5
Kun sukupuolta määritetään kallosta, voidaan puhua sekä mittauksiin perustuvista että
silmämääräiseen arviointiin perustuvista määrittelytavoista6. Tässä tutkimuksessa on käytetty
molempia. Mittauksiin perustuvia määrittelytapoja on käytetty kartiolisäkkeen pituuden sekä
sisemmän ja uloimman korvakäytävän aukon halkaisijan mittauksissa. Kartiolisäkkeen kokoa
puolestaan määritetään silmämääräisesti.
Seuraavassa käyn ensin läpi tutkimusaineiston sekä tutkimuksessa käytetyt metodit.
Tämän jälkeen kuvailen tulokset, sekä tarkastelen niitä omassa pohdintaluvussaan.

1. AINEISTO
Keminmaan Valmarinniemi (Kuva 1) sijaitsee Kemijoen suiston luoteisrannalla.

Kuva 1. Keminmaan Valmarinniemi. Karttapohja Paikkatietoikkunasta.

Lehtori Pentti Koivusen johdolla aloitettiin Valmarinniemellä, Riihipellon alueella, vajaa
kolme kuukautta kestäneet arkeologiset kaivaukset kesällä 1981. Kaivauksien varsinaisena
4

Petaros et al. 2015: 593.

5

Spradley & Jantz 2011: 289.

6

Petaros et al. 2015: 593.
4

tarkoituksena oli löytää Valmarinniemen kirkonpohja.7 Kaivauksissa alueelta löytyi kuitenkin
hautoja, joista 151 hautakuviota rekisteröitiin ja 88 hautaa tutkittiin. Suurin osa vainajista oli
haudattu kristillisin perintein länsi-itä suuntaisesti. Vaikka vainajista useimmat olivatkin
heikosti säilyneitä, saatiin kaivauksilta kuitenkin talteen kallonluita.8
Tämän Valmarinniemen aineiston ajoittamiseen on käytetty erilaisia menetelmiä.
Ruumishautauksista ei ole tehty radiohiiliajoituksia. Kohteesta löydettyjen rahojen avulla on
kuitenkin voitu tutkia, milloin löydetty kalmisto on mahdollisesti ollut käytössä. Kirsi Jylkkä
ajoitti tutkimuksessaan kaikkiaan 44 rahaa vuosiin 1320–1400. Tarkasteltaessa kaikkia
hautalöytöinä löydettyjä rahoja, voidaan niistä suurin osa ajoittaa vuosiin 1330–1420.9
Kaivauksien yhteydessä löytyi ruumishautausten keskeltä kymmenkunta polttohautaa10.
Vuonna 2009 professori Taavitsainen tutkimusryhmineen suoritti radiohiiliajoituksen
kuudelle polttohaudalle. Ajoitukset vaihtelivat vuosien 1030–1300 välillä. Koska ruumishautauksille ei kuitenkaan ole tehty radiohiiliajoituksia, ei näiden kahden hautaustavan välisiä
kronologisia suhteita voida kyseisellä ajoitusmenetelmällä vertailla.11 Molemmat ajoitusmenetelmät kuitenkin osoittavat, että Keminmaan Valmarinniemen kohdalla kyseessä on
selkeästi keskiaikainen kohde.
Aineistoksi ja tutkimuksen kohteeksi on valittu 32 aikuista yksilöä. Näillä yksilöillä on
tallella ohimoluu, sen kallio-osa sekä ehjä tai lähes ehjä kartiolisäke. Luuaineisto on
säilytettynä Oulun yliopistossa arkeologian laboratoriossa. Tutkimusaineistoksi on valittu
parhaiten säilyneitä ohimoluita ja juuri aineiston pirstaleisuuden sekä huonon kunnon takia
tutkimuksen otoskoko on näin pieni. Tästä huolimatta tutkimuksesta on hyötyä tarkasteltaessa
miten käytetyt metodit toimivat tällaisessa aineistossa.
Kyseiselle Valmarinniemen luuaineistolle on tehty aiemminkin tutkimuksia. Anita
Järventölä on laatinut alustavan raportin aineiston osteologisista mittauksista12. Ulla Siurua on
pro gradu-tutkielmassaan puolestaan tutkinut vainajien hampaita, ja niiden avulla Valmarinniemen asukkailla mahdollisesti olleita sairauksia sekä niiden syitä. Hän on myös määrittänyt

7

Koivunen 1982: 45 - 46.

8

Koivunen 1982: 49.

9

Jylkkä 2004: 4, 41, 55.

10

Koivunen 1982: 50.

11

Taavitsainen et al. 2009: 206, 210.

12

Järventölä s.a..
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tutkimiensa yksilöiden kuoliniät hampaiden perusteella sekä sukupuolet kallojen avulla.13
Uusimman raportin aineistosta on Heli Maijanen laatinut Valmarinniemen kaivausten
löytöaineiston luetteloinnin yhteydessä14.

2. METODIT
Tutkimuksessa olen tarkastellut kolmen tunnetun sukupuolen määrittämisessä käytetyn
metodin toimivuutta; kartiolisäkkeen visuaalisen koon arviontiin perustuvaa menetelmää,
kartiolisäkkeen pituuden mittaamiseen perustuvaa sekä sisemmän korvakäytävän aukon
halkaisijan mittaamiseen perustuvaa menetelmää. Testasin myös ulomman korvakäytävän
aukon halkaisijan mitan käyttömahdollisuutta sukupuolen määrittämisessä, vaikka se ei
kuulukkaan yleisesti käytettyihin menetelmiin. Kaikki arviot ja mitaukset suoritin vasemman
puolisista kartiolisäkkeistä sekä kallio-osista. Vasenta puolta käytetään yleisesti tällaisissa
tutkimuksissa15. Mikäli vasen puoli puuttui käytin tällöin oikeaa puolta. Jokaisella tutkitulla
32 yksilöllä ei ollut kaikkia mittoja saatavilla, joten suoritin niiltä osin mittaukset kun se oli
mahdollista. Seuraavassa käyn tutkimuksen eri metodeja tarkemmin läpi.
2.1. Kartiolisäkkeen koon arviointi
Kartiolisäke, processus mastoideus, on kartiomainen uloke ulomman korvakäytävän reiän
alapuolella ohimoluussa (Kuva 3). Kartiolisäke muodostuu ensimmäisen ja viidennen
elinvuoden aikana. Se on myös yksi ihmiskallon osista, josta sukupuolten välisiä rakenteellisia eroja voidaan tarkastella. Tämän vuoksi juuri kartiolisäkettä käytetään usein sukupuolen
määrittämisen apuna luuaineistosta. 16 Tässä tutkimuksessa kartiolisäkeen kokoa tarkastellaan
silmämääräisesti sekä mittaamalla.

13

Siurua 1995: 5, 39, 49.

14

Maijanen 2015.

15

Buikstra & Ubelaker 1994: 70. Mikäli mittauksissa on käytössä molemmat puolet, käytetään yleisesti vasenta

puolta. Mikäli vasen puoli puuttuu tai sitä ei voida mitata, käytetään tällöin oikaa puolta.
16

Petaros et al. 2015: 593 - 594.
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Kuva 3. A: Ohimoluu rajattuna kuvassa.

B: Kartiolisäke.

Kartiolisäkkeen silmämääräisessä arvioinnissa käytin Buikstra & Ubelakerin laatimaa
taulukkoa. Tässä taulukossa sukupuoli on määritelty antamalla kallon eri osille pisteet yhdestä
viiteen (Liite 1). Tätä arvioinnista saatua tulosta käytin vastaamaan oikeaa sukupuolta. Vaikka
eri ihmispopulaatioiden välillä onkin eroja, ovat kyseisessä taulukossa esitetyt sukupuolten
väliset rakenteelliset erot yleisesti käytössä kun tehdään silmämääräisiä sukupuoliarvioita17.
Tällaista arviota voidaan pitää tutkimassani aineistossa luotettavampana metodina kuin
mittaamista, sillä fragmentaarisesta aineistosta ei välttämättä saada kaikkia mittoja eikä
suomalaiselle aineistolle ole tällä hetkellä olemassa omia populaatiosidonnaisia mittoja.
Tämän metodin mukaan kartiolisäkkeen koko on pisteytetty numeroilla 1-5, jossa
numero 1 on pienin eli todennäköisimmin nainen ja numero 5 on suurin eli todennäköisimmin
mies. Numerot 2 ja 4 ovat todennäköisyyksiä jompaan kumpaan suuntaan ja numero 3 kertoo,
ettei voida varmuudella päätellä onko kyseessä nainen vai mies. Tässä visuaalisessa
arvioinnissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomio kartiolisäkkeen kokonaistilavuuteen, eikä
pelkästään pituuteen, koska kartiolisäkkeiden mittasuhteet voivat vaihdella suuresti18.
Buikstran ja Ubelakerin taulukon lisäksi apuna sukupuolen arvioinnissa oli käytössä kaksi
ehjää kalloa, joista toinen oli selkeästi naisen ja toinen selkeästi miehen kallo.
Tutkimuksessa kartiolisäkkeen pituuden mittaamiseen käytin tavallista digitaalista
työntömittaa. Pituus mitattiin niin, että mittalaitteen ulkomittaamiseen käytettävän pään
ulompi leuka asetettiin ohimoluun ulomman korvakäytävän aukon yläreunaan ja mittalaitteen
ulkomittapään sisempi leuka asetettiin kartiolisäkkeen kärjen alareunaan. Luunkappaleen tuli
17

Walker 2008: 40.

18

Walker 2008: 42, taulukko 1.
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olla kohtisuorassa ja tasaisesti asetettuna tasaiselle alustalle samalla kun mitattavaa luuta tuli
katsoa suoraan yläpuolelta. Apuna minulla oli tässä mittausprosessia havainnollistava kuva19
sekä kaksi ehjää, kokonaista kalloa. Näiden avulla pystyin helpommin hahmottamaan
yksittäisen ohimoluun palasen asennon alustaan nähden mittausta suorittaessani.
Käytin Spradley ja Jantzin artikkelin lukemia arvioidessani kuuluvatko mittaamani
kartiolisäkkeet naisille vai miehille. Artikkelin mukaan alle 30,0 millimetrin tulos viittaa
naiseen ja yli 30,0 millimetrin tulos viittaa mieheen.20 Vaikka kyseiset mitat perustuvat
valkoisten nykyamerikkalaisten mittoihin, testasin mittatulosten toimivuutta tässä aineistossa.

2.2. Sisempi ja ulompi korvakäytävä
Korvakäytävä, meatus acusticus, sijaitsee ohimoluun kallio-osassa. Sisempi korvakäytävän
aukko on ohimoluun kallio-osan sisäpuolella21, ja ulompi korvakäytävän aukko puolestaan
ohimoluun ulkopuolella (Kuva 4).

Kuva 4. A: Sisempi korvakäytävä.

B: Ulompi korvakäytävä.

Ohimoluun kallio-osaa on kestävyydensä vuoksi käytetty sukupuolen määrittelyssä.22.
Lynnerup et al. on testannut sisemmän korvakäytävän aukon mittaa saksalaisella aineistolla.
Heidän aineistonsa perusteella alle 3,0 millimetrin korvakäytävän aukon halkaisija

19

Moore-Jansen et al. 1994: 75, kuva 26.

20

Spradley & Jantz 2011: 294, taulukko 8.

21

Lynnerup et al. 2006: 119, kuva 1.

22

Esim. Lynnerup 2013: 30; Petaros et al. 2015: 593.
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määritetään naisiksi ja yli 3,5 millimetrin halkaisija miehiksi23. Käytin heidän mittojaan
vertailuaineistossani tässä tutkimuksessa.
Sisemmän korvakäytävän aukon mittaamiseen käytin tavallisia, halkaisijaltaan 0,5
millimetrin välein suurenevia poranteriä24. Mittaamisen suoritin asettamalla poranterän
sisemmän korvakäytävän aukosta sisään. Terän alkupään piti olla kokonaan luun
ympäröimänä, jotta mittaustulos oli hyväksyttävä. Tähän metodiin ohjeistuksena käytin
Lynnerup et al. artikkelia.25
Ulomman korvakäytävän aukon halkaisijan mittaamiseen käytin puolestaan tavallista
työntömittaa. Mittauksessa käytössä oli mittalaitteen sisämittapää. Mittalaite asetettiin
korvakäytävän aukon sisään ja suoritettiin mittaus. Tämä ulomman korvakäytävän aukon
halkaisijan mittaaminen ei ole yleisesti käytetty metodi. Tässä tutkimuksessa kuitenkin
selvitin, onko mitassa potentiaalia sukupuolen määritykseen. Tämän lisäksi silmämääräisessä
kartiolisäkeen koon arvioinnissa tätä ulomman korvakäytävän halkaisijaa verrataan
kartiolisäkkeen kokoon. Yleisesti käytetyssä määritelmässä sanotaan, että suuri kartiolisäke
jonka pituus ja leveys ovat useita kertoja ulomman korvakäytävän aukon halkaisijan
kokoinen, tulisi pisteyttää numerolla 526. Eli mitä useammin korvakäytävän halkaisijan mitta
mahtuu kartiolisäkkeeseen, sen todennäköisemmin kysessä on mies. Tutkimuksessani
tarkastelen voiko korvakäytävän halkaisijan mittaamisella määrittää saman kuin tälläisella
silmämääräisellä arvioinnilla tai toimiiko mittaaminen tässä jopa paremmin.
Käytin tässä tutkimuksessa IBM SPSS Statistics Version 22 tilasto-ohjelmaa, jolla
laskin tulosten keskiarvot, keskihajonnat sekä loin laatikkokuviot ja sirontakuviot, joita käytin
aineiston analyysissa sekä tulosten havainnollistamisessa.

3. TUTKIMUSTULOKSET
Määritin sukupuolen tutkimalleni 32 yksilölle pisteyttämällä kartiolisäkkeen numeroin 1 – 527
(Taulukko 1). Tähän määritykseen, jota lähtökohtaisesti pidän oikeana sukupuolena, vertaan
muiden metodien antamia tuloksia.

23

Lynnerup et al. 2006: 118.

24

Magnum Quality Tools. 19 osainen poranteräsarja. HSS Din338. 1-10 mm. / 0, 5 mm.

25

Lynnerup et al. 2006: 119.

26

Buikstra & Ubelaker 1994: 19.

27

Buikstra & Ubelaker 1994: 19.
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Taulukko 1. Sukupuolen jakautuminen visuaalisen pisteytyksen mukaan.

Sukupuoli

1
6
0
0

Nainen
Mies
Määrittelemätön

2
14
0
0

3
2

4
0
9
0

5
0
1
0

Koska tällainen visuaalinen metodi on subjektiivinen, vertasin omia tuloksiani kahden
muun henkilön samasta aineistosta saamiin tuloksiin28.

Määrittelemästäni 32 kallosta

Maijanen oli määrittänyt 30, ja Siurua 15 kalloa. Prosentuaalisesti samoja tuloksia minulla oli
Maijasen kanssa 76 % ja Siuruan kanssa 47 %. Maijasella ja Siurualla samoja tuloksia oli 67
%. Näissä prosenteissa on huomioitu ainoastaan ne yksilöt jotka on määritetty joko miehiksi
tai naisiksi molemmilla tutkijoilla. Määrittelemättömät yksilöt, joita minulla oli kaksi,
Siurualla ei yhtään ja Maijasen tuloksissa oli seitsemän, on jätetty pois. Vaikka tässä
vertailussa onkin tulosten osalta variaatioita, erottuvat selkeästi naiset ja miehet toisistaan.
Laadin kaikista mittaustuloksista taulukon, johon myös lisäsin nämä Siuruan ja Maijasen
määritykset (Liite 2).
Laskin visuaalisesti määritetyille naisille ja miehille kartiolisäkkeen pituuden ja
sisemmän korvakäytävän halkaisijan aukon keskiarvot (Taulukko 2), ja ne osoittavat eroja
pituuksissa, mutta eivät juuri sisemmän korvakäytävän halkaisijassa.
Taulukko 2. Kartiolisäkkeen ja sisemmän korvakäytävän halkaisijan keskiarvot ja keskihajonnat.

Metodi
Kartiolisäke
Korvakäytävä

Sukupuoli
Nainen (14)
Mies (7)
Nainen (19)
Mies (10)

Keskiarvo (mm)
25,1
30,6
4,1
4,4

Keskihajonta
3,2
1,5
0,5
1,0

Miesten kartiolisäkkeet ovat selvästi isompia, vaikka osa menee alle 30 millimetrin
rajan miesten kartiolisäkkeen pituuden vertailutuloksissa. Tämä näkyy havainnollistettuna
selkeästi myös laatikkokuviossa (Kuva 5). Tuloksissa on havaittavissa myös pientä
päällekkäisyyttä. Määrittelemättömien sukupuolten mitat näyttävät sijoittuvat samoihin
pituuksiin miesten mittojen kanssa.

28

Siurua 1995 ja Maijanen 2015.
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Kuva 5. Kartiolisäkkeen pituus (mm.) jakautuneena sukupuolten mukaan.
Laatikko ilmaisee 50% tuloksista. Laatikossa oleva viiva on tulosten keskiarvo. Laatikosta erkanevat viikset
ilmaisevat 25% tuloksista. un merkitsee määrittämätöntä sukupuolta ja yksittäiset numerot ovat yksilönumeroita,
jotka poikkeavat selvästi muista tuloksista.

Lisäksi laadin sirontakuvion sukupuolen jakautumisesta kartiolisäkkeen pituuden ja
sisemmän korvakäytävän aukon halkaisijan suhteen (Kuva 6). Kuvasta voidaan havaita, että
vaikka kartiolisäkkeen pituus kasvaa, ei sisemmän korvakäytävän halkaisijan koko kasva
samassa suhteessa. Miesten tuloksissa ainoastaan kahdella on suurempi sisäkorvan aukon
halkaisija ja näistäkin toisella kartiolisäkkeen pituus on lyhempi kuin kahdella naiseksi
määritellyllä yksilöllä.

11

Kuva 6. Sukupuolen jakautuminen kartiolisäkkeen pituuden ja sisemmän korvakäytävän aukon halkaisijan
suhteen.

Sisemmän korvakäytävän aukon halkaisijan (Kuva 7) mitat ovat sukupuolten välillä
päällekkäisiä. Tästä kertovat myös taulukossa 2 esitetyt keskiarvot. Miesten tuloksissa on
tämän metodin kohdalla kuitenkin havaittavissa suurempaa hajontaa kuin naisten tuloksissa.
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Kuva 7. Sisemmän korvakäytävän aukon halkaisija (mm) jakautuneena sukupuolen mukaan.

Jaoin aineistoni naisiksi ja miehiksi, käyttäen Spradley ja Jantzin29 kartiolisäkkeen
pituuden mittoja ja vertasin jakoa visuaalisella metodilla saatuihin sukupuoliin30 (Taulukko
3). Ne keskiarvot, jotka laskettiin naisille ja miehille visuaalisen jaon perusteella olivat lähellä
Spradley & Jantzin julkaisemia tuloksia. Eroa verrattuna amerikkalaiseen vertailuaineistoon
naisten kartiolisäkkeen pituudessa on 2,4 millimetriä ja miesten 1,1 millimetriä. 31 Tulosteni
mukaan kartiolisäkkeen pituusmetodia käytettäessä 92,9 % naisista määrittyi naisiksi, kun
taas miehistä vain 71.4 % määrittyi miehiksi.
Kun jaoin aineiston sisemmän korvakäytävän aukon halkaisijan perusteella Lynnerup
et al. tulosten mukaisesti naisiin ja miehiin ja vertasin tuloksia visuaalisen metodin avulla

29

Spradley & Jantz 2011: 294.

30

Buikstra & Ubelaker 1994: 19.

31

Spradley & Jantz 2011: 294, taulukko 8. Taulukossa naisten kartiolisäkkeen pituuden keskiarvo on 27,5 ja
miesten 31,7 millimetriä.
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määrityttyihin sukupuoliin, oli tutkimallani aineistolla suuremmat aukon halkaisijat32 ja
ainoastaan yksi määrittyy naiseksi33. Lynnerup et al. on artikkelissaan antanut myös
sisemmän korvakäytävän halkaisijan mitoille raja-arvot, joiden mukaan alle 3,0 millimetriä on
nainen ja yli 3,5 millimetriä on mies.34 Kun näitä arvoja verrataan aineistooni saadaan
tulokseksi 5,3 % yhteneväisyys naisilla ja 90 % miehillä, eli lähes kaikki yksilöt määrityvät
tämän

perusteella

miehiksi.

Korvakäytävien

aukkojen

halkaisijoiden

kokoero

voi

mahdollisesti johtua populaatiosidonnaisuudesta tai mittausmenetelmästä.
Taulukko 3. Sukupuolen vertaaminen kartiolisäkkeen ja sisemmän korvakäytävän halkaisijan antamiin tuloksiin.

Metodi

Sukupuoli

Kartiolisäke
Korvakäytävä

Naiset
Miehet
Naiset
Miehet

Yhteensä
14
7
19
10

Sama arvio
13
5
1
9

Tarkkuus
92,9 %
71,4 %
5,3 %
90,0 %

Tunnettujen metodien lisäksi tutkin ulomman korvakäytävän halkaisijaa ja niistä
määritettyjä sukupuolien välisiä eroja, kartoittaakseni tällaisen mittauksen potentiaalisia
käyttömahdollisuuksia sukupuolenmäärityksessä (Taulukko 4).
Taulukko 4. Ulomman korvakäytävän halkaisijan vertaaminen sukupuolijakaumaan.

Metodi
Korvakäytävä

Sukupuoli
Nainen (18)
Mies (9)

Keskiarvo (mm)
8,9
9,9

Keskihajonta
1,8
1,5

Suhde
0,5
0,6

Miehillä näyttäisi keskiarvon mukaan olevan suurempi ulomman korvakäytävän aukon halkaisija. Sukupuolten välillä keskiarvomittojen ero on 1 millimetri. Tuloksissa on
kuitenkin paljon päällekkäisyyttä, eikä niistä voida selkeästi erottaa naisia ja miehiä. Vaikka
naisten mitoissa on enemmän hajontaa, ovat keskiarvot kuitenkin kokonaistulosten sisällä
(Kuva 8). Naisten tuloksissa näyttää lisäksi olevan eniten hajontaa kokonaistuloksissa kun
otetaan mukaan myös poikkeavat tulokset. Naisten sukupuolen määritys voi olla tämän
vertailun mukaan hankalampaa kuin miesten. Lisäksi aineistossani on vähemmän miehiä,
joten se myös vaikuttaa tuloksiin. Sukupuolten väliset keskiarvot ovat myös lähekkäin

32

Lynnerup et al. 2006: 118. Sisemmän korvakäytävän halkaisijan keskiarvo artikkelin mukaan naisilla on 3,4 ja
miehillä 3,7 millimetriä.
33
Lynnerup et al. 2006: 118.
34

Lynnerup et al. 2006: 118.
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toisiaan. Vaikka tällä mittauksella saatiin eroja sukupuolten välille, eivät erot ole tarpeeksi
merkittävät.

Kuva 8. Ulomman korvakäytävän aukon halkaisija (mm) jakaantuneena sukupuolen mukaan.
⃰- merkki kertoo muista tuloksista poikkeavan suurimman tuloksen.
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Tein myös sirontakuvion kartiolisäkkeen pituuden ja ulomman korvakäytävän
halkaisijan suhteesta (Kuva 9). Kuvasta voidaan havaita, että kartiolisäkkeen pituuden
kasvaessa myös ulomman korvakäytävän halkaisijan koossa näkyy kasvua. Tämä ei
kuitenkaan ole tasaista suhteessa kartiolisäkkeen pituuden kasvuun. Miesten kartiolisäkkeen
pituuksissa on vähemmän hajontaa sekä myös ulomman korvakäytävän halkaisijoissa.

Kuva 9. Sukupuolen jakautuminen kartiolisäkkeen pituuden ja ulomman korvakäytävän aukon halkaisijan
suhteen.
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Tässä aineistossa katsoin myös miten kartiolisäkkeen koko suhteutettuna ulomman
korvakäytävän halkaisijan kokoon on verrannollinen sukupuolen määrittymiseen (Kuva 10).
Meneekö siis miesten korvakäytävä useamman kerran kartiolisäkkeen pituuteen kuin naisten?
Kuvan mukaan tuloksissa on päällekäisyyttä ja sukupuolten väliset keskiarvot ovat myös
erittäin lähellä toisiaan. Miesten suhdeluku ei ole merkittävästi suurempi kuin naisten, joten
keskimäärin se ei mene useammin kartiolisäkkeen pituuteen.

Kuva 10. Kartiolisäkkeen pituuden ja ulomman korvakäytävän halkaisijan koon suhde jakautuneena sukupuolten
mukaan. Suhde on laskettu jakamalla kartiolisäkkeen pituus ulomman korvakäytävän aukon halkaisijalla.

4. POHDINTA
Sukupuolenmääritys pirstaleisesta luuaineistosta on erittäin haasteellista. Käyttämieni
metodien

toimivuuteen

tällaisessa

aineistossa

täytyy

suhtautua

kriittisesti.

Tässä

tutkimuksessa täytyy myös ottaa huomioon amerikkalaisten ja saksalaisten standardien ja
tutkittavan aineiston populaatioiden väliset mahdolliset kokoerot. Tutkimani Keminmaan
17

Valmarinniemen luuaineiston huonon kunnon vuoksi tulokset voivat olla ainoastaan suuntaa
antavia. Jotta saataisiin luotettavammat tulokset, olisi hyvä tarkastella useampaa kallon
sukupuolta määrittävää visuaalista piirrettä, eikä ainoastaan yhtä, kuten tässä tutkimuksessa.
Kokemattomuuteni tällaisten subjketiivisten eli visuaalisten metodien käytöstä näkyy
mahdollisesti myös tuloksissa. Esimerkiksi kun tarkastellaan Siuruan ja Maijasen kallovertailussa saamia tuloksia saamiini tuloksiini, on eroja havaittavissa. Ideaalitilanne olisi kuitenkin
ollut, että minulla olisi ollut tutkittavana kokonaisia kalloja, jolloin kartiolisäkkeen kokoa
olisi voinut verrata suhteessa muihin kallon eri osiin ja sukupuolen määrittylyyn käytettäviin
piirteisiin35.
4.1. Kartiolisäke
Kartiolisäkkeen koossa on populaatiovariaatioita36. Tutkimastani aineistosta määrittyi
yksilöistä useampi naisiksi kuin miehiksi. Vaikka tämä silmämääräinen koon arviointi onkin
subjektiivista, voidaan sitä mielestäni kuitenkin pitää käyttökelpoisena metodina sukupuolta
määriteltäessä. Tämä johtuu metodin helppokäyttöisyydestä erityisesti tällaisessa pirstaleisessa aineistossa. Lisäksi tällä metodilla pystytään sisällyttämään sukupuolen määrittelyihin
kartiolisäkkeen sukupuolten väliset muotoon liittyvät eroavaisuudet37.
Kartiolisäkkeen pituutta tarkasteltaessa naisilla näyttää siinä olevan enemmän vaihtelua. Vaikka amerikkalaiseen aineistoon verrattuna Valmarinniemeläisten kartiolisäkkeet ovat
lyhempiä, sijoittuvat pituuksien keskiarvot niin naisilla, kuin miehillä kuitenkin lähekkäin
vertailuaineiston kanssa. Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon myös tutkimukseni pieni
otoskoko, joka voi vaikuttaa tulosten vertailtavuuteen. Naisten kartiolisäkkeet ovat myös
lyhemmät kuin miehillä, kahta yksilöä lukuunottamatta. Tähän voi vaikuttaa se, että tässä
huomioitiin ainoastaan pituus. Kartiolisäke saattaa kuitenkin olla myös leveä ja paksu, mikä
puolestaan huomioitiin silmämääräistä määritystä käytettäessä. Kun metodin tuloksia vertaa
silmämääräisen koon antamaan sukupuoleen, ovat tulokset yhteneviä. Parhaimman tuloksen
testatuista metodeista näyttäisi täten antavan kartiolisäkkeen pituuden mittaaminen.

35

Buikstra & Ubelaker 1994: 20.

36

Petaros et al. 2015: 596.

37

Walker 2008: 49.
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4.2. Sisempi korvakäytävä
Tämän menetelmän tulosten mukaan aineistoni yksilöillä on suuremmat sisemmän
korvakäytävän aukon halkaisijat kuin vertailuaineistolla. Tämä kokoero voi johtua
populaatiosidonnaisuudesta; tai mahdollisesti siitä, että Valmarinniemen aineistossa
korvakäytävien reunat olivat pehmenneet mikä vaikeutti mittaamista.
Mitoissa on myös paljon päällekkäisyyttä, joten tämä vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja
siihen, että kaksi miestä määrittyy naisiksi. Suuremmalla otoskoolla voisi saada mahdollisesti
luotettavampia tuloksia. Tämä metodi ei näytä toimivan myöskään tässä aineistossa. Tutkimus
tukee Lynnerup et al. artikkelia, jossa he pitivät metodin antamia tuloksia pettymyksenä ja
heidän mielestään se sopiikin ainoastaan lisäkeinoksi sukupuolta määritettäessä38.
4.3. Ulompi korvakäytävä
Tässä tutkimuksessa

testattiin myös ulomman korvakäytävän aukon halkaisijan käyttöä

sukupuolen määrittämisessä. Tässä mittauksessa saattaisi olla potentiaalia, mutta sen
toimivuutta pitäisi myös testata suuremmalla otoskoolla sekä sellaisella aineistolla, jossa
sukupuoli on tunnettu. Täten voitaisiin paremmin varmistaa mittauksen luotettavuus ja
käytettävyys.
Kun verrataan kartiolisäkkeen pituuden ja ulomman korvakäytävän halkaisijan suhdetta annettuun visuaaliseen määritelmään39, voidaan tarkastella miten se on verrannollinen
sukupuolen määrittelyssä. Mittatulokset eivät tue määritelmää, että miesten suhdeluku olisi
selkeästi suurempi kuin naisten. Ehkä tässä vertailussa pitäisi ottaa huomioon myös
kartiolisäkkeen leveys. Näiden metodien testaamisessa yleisiä ongelmia olivat aineiston
huono kunto, pieni otoskoko sekä populaatiokohtaisen vertailuaineiston puuttuminen.

PÄÄTÄNTÖ
Tässä tutkimuksessa olen testannut kolmea eri sukupuolenmääritysmetodia Keminmaan
Valmarinneimen keskiaikaiseen luuaineistoon. Koska näin vanhalle suomalaiselle aineistolle
ei ole omaa populaatiosidonnaista mittataulukkoa, asettaa se haasteita sukupuolen määrittämiselle.

38

Lynnerup et al. 2006: 122.

39

Buikstra & Ubelaker 1994: 19.
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Kartiolisäkkeen silmämääräiseen kokoon perustuvaa arviointia oli helppo käyttää, ja
kolmesta vertailumenetelmästä ainoastaan kartiolisäkkeen pituuden arviointi näytti toimivan
tässä aineistossa tätä oletettua silmämääräisesti arvioitua sukupuolta vasten. Aineistosta
määritin naisiksi 20 ja miehiksi 10 yksilöä. Kahta yksilöä en pystynyt selvästi määrittelemään
naiseksi tai mieheksi. Kartiolisäkkeen silmämääräinen koon arviointi sekä kartiolisäkkeen
pituuden mittaaminen ovat käyttökelpoisia metodeja myös toisenlaisessa aineistossa, kuten
kokonaisia, ehjiä kalloja tutkittaessa.
Käyttämistäni metodeista sisemmän korvakäytävän aukon halkaisijaa mittaava metodi
ei toiminut. Poranterällä suoritettu mittaus ei ole paras keino mittaukseen, sillä reiät ovat
yksilöllisiä

eivätkä

ne

ole

muodoltaan

tasaisen

pyöreitä.

Myös

vaihtoehtoisten

mittausvälineiden käyttöä poranterän tilalle voisi tutkia. Sisemmän korvakäytävän halkaisijan
tutkiminen kokonaisesta kallosta on mahdotonta, joten se sopii ainoastaan pirstaleisen
aineiston tutkimiseen.
Testaamani ulomman korvakäytävän halkaisijan aukon mitta ei myöskään ollut käyttökelpoinen, koska naisten ja miesten keskiarvot eivät olleet selvästi erillään. Käyttämässäni
aineistossa korvakäytävien reikien reunat olivat huonokuntoiset, mikä todennäköisesti vaikutti
tuloksiin. Vaikka ulomman korvakäytävän halkaisija ei tässä osoittanutkaan sukupuolieroja,
olisi sitä hyvä testata isommassa ja paremmin säilyneessä tai sukupuoleltaan tunnetussa
aineistossa.
Koska tutkimukseni keskittyi metodien vertailuun se ei suoranaisesti kerro mitään
valmarinniemeläisistä. Kehittämällä olemassa olevia tai uusia sukupuolenmäärittelymetodeja
paremmin säilyneissä aineistoissa, voitaisiin niitä ehkä myöhemmin soveltaa erilaisiin
Valmarinniemen

luuaineistoa

käsitteleviin

tutkimuksiin.

Tällöin

tarkentuneen

sukupuolijakauman myötä voitaisiin tutkia esimerkiksi millaisia eroja naisten ja miesten
välisissä hautaustavoissa tai hautojen sijainnilla on kyseisen populaation keskuudessa
mahdollisesti ollut.
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LIITE 1. Pistetaulukko Buikstran ja Ubelakerin (1994) mukaan sukupuolen määritykseen kallon eri osista.
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LIITE 2. Mittaustulokset. Taulukossa on kolmen eri tutkijan sukupuolimääritykset, kartiolisäkkeen pituus sekä
siemmän ja ulomman sisäkorvan aukon halkaisijan mitat yksilöittäin.

TULOSVERTAILUT
Hauta
3
4
8
9/2
11
13
14/3
17
18
26
46
47
55
59
61
65
70
75
77
84
98
101
105
106
109
121
123
126
128
130/2
130/3
150/1

Juola
M
N
M
M
N
UN
N
UN
M
M
N
N
N
M
N
N
N
N
M
M
N
N
N
M
N
N
N
N
N
M
M
N

Siurua
N
N
˗
˗
˗
˗
˗
M
˗
N
˗
M
˗
˗
N
˗
˗
˗
˗
˗
N
N
M
M
˗
N
˗
M
N
N
˗
M

Maijanen
M
N
UN
UN
M
M
N
M
M
M
N
UN
M
N
M
N
UN
UN
N
N
M
M
N
N
M
N
UN
M
M
UN

KL-pituus
31,6
23,8
29,3
31,4
24,2
˗
26,1
26,3
˗
29,3
29,3
22,8
˗
28,6
˗
˗
25,2
˗
31,9
32,1
˗
17,9
30
˗
25,4
24,4
28,1
20,9
˗
˗
31,8
27,4

IAM
4,5
3,5
4
3,5
4,5
5
4
4
5
3
4,5
4,5
3
6,5
˗
5
3,5
4
4,5
5
5
4
4
4
3,5
4,5
3,5
4
4,5
4,5
4
4

EAM
13,4
6
˗
9,3
8,1
11,8
˗
9
9,3
10,3
12,9
7,4
8,9
10,3
12,2
˗
8,8
8,7
9,5
7,8
8,8
6
10,2
9,9
6,4
10,1
8,4
9,7
7
9
10,2
8,1

KL-pituus on kartiolisäkkeen pituus. IAM on sisemmän korvakäytävän aukon halkaisija ja
EAM on ulomman korvakäytävän aukon halkaisija.
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