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Johdanto  
Vuonna 1993 Kuuselankankaan alueelta, Yli-Iistä1 löytyi inventointikurssin yhteydessä 

kivikautinen asuinpaikka2. Aluetta tutkittiin vuosina 1993-1996, jonka jälkeen alueelle 

rakennettiin myyntimiesten virkistyskeskus. Näiden arkeologisten kaivausten aikana kerättiin 

talteen suuri joukko hiilinäytteitä, jotka ovat sittemmin olleet säilytyksessä Oulun yliopiston 

arkeologisessa laboratoriossa. Tämän tutkimuksen aiheena on selvittää onko enää järkevää 

säilyttää näitä puuhiilinäytteitä ja missä määrin näytteitä on kerätty vain keräämisen takia. 

Modernin AMS- eli kiihdytinmassaspektrometrin avulla on mahdollista saada hiiliajoituksia 

myös muusta materiaalista, esimerkiksi purupihkasta tai ruukkujen sisältämästä karstasta. Jos 

tällaiset näytteet ovat otollisemmasta paikasta kuin varsinaiset hiilinäytteet, voi muodostua 

tilanne jossa puuhiilestä koostuvia näytteitä ei tarvita, eikä näytteiden säilyttämiselle ole siis 

perusteita.  

 Suoritin tutkimuksen kokoamalla Oulun yliopiston arkeologian laboratoriossa 

olleiden näytteiden löytötiedot taulukoksi, ja selvitin mihin konteksteihin mikäkin näyte 

kuuluu. Otin myös selvää mistä materiaalista mikäkin näyte koostuu ja missä kunnossa 

näytteet vaikuttivat olevan. Lisäsin tähän tutkimukseen näytteet jotka oli ilmoitettu 

kaivauskertomusten löytöluetteloissa. Tutkimuksessa käytettiin siis kolmea näytetyyppiä: 

Varsinaisia hiilinäytteitä, muita arkeologioan laboratoriossa olleita näytteitä ja 

kaivauskertomuksien löytöluetteloissa ilmoitettuja ajoitukseen soveltuvia alanumeroita.  

Tutkimusta aloittaessani minulla ei ollut varmuutta mihin konteksteihin 

käsittelemäni näytteet saattaisivat liittyä. Päätin siis hyödyntää kaivauskertomuksissa 

esiteltyjä konteksteja, jotka olivat pääasiassa erilaisia kodanpohjia. Jos yhden kontekstin 

sisältä olisi löytynyt tarkempia konteksteja, käsittelisin niitä tarkemmin leipätekstissä. Näin ei 

kuitenkaan suurimassa osassa tapauksissa käynyt. Kaivauskertomuksien kontekstien 

selvittämiseksi koin tarkoituksenmukaiseksi käsitellä kunkin vuoden kaivauskertomusta yksi 

kerrallaan. Käsittelen samasta kontekstista peräisin olevia mutta eri vuosilta peräisin olevia 

näytteitä samassa luvussa. Koska päätin käsitellä tutkimuksen näytteitä talteenottovuosi 

kerrallaan, näytteiden numerointi näissä luetteloissa alkaa joka vuoden osalta ykkösestä. 

Näytteet eivät myöskään olleet laatikoissa missään erityisessä järjestyksessä, vaan ne tulivat 

kirjatuksi luetteloon hyvin satunnaisessa järjestyksessä. Tästä johtuen käsitellessäni näytteitä 

konteksteittain näytteiden numerointi saattaa pomppia hieman. Sekaannusten välttämiseksi 

                                                           
1Nykyään Oulun kaupunki. 
2Koivunen & Makkonen 1998 s.3. 
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koin että ei ollut tarkoituksenmukaista lähteä muutamaan kerran annettua numerointia enää 

myöhemmissä työvaiheissa. Seuraavaksi tutustuin näytteisiin vuosi ja konteksti kerrallaan ja 

pyrin selvittämään millaisesta paikasta näytteet olivat tarkemmin peräisin ja mitä muita 

hiiliajoitukseen sopivia materiaaleja oli löydettävissä samasta kontekstista. Tähän 

tarkoitukseen olen käyttänyt vuosilta 1993-19963 peräisin olevia kaivauskertomuksia ja näihin 

liittyviä alkuperäismuistiinpanoja. Nämä alkuperäismuistiinpanot ovat tätä kirjoittaessa 

säilytyksessä Oulun Yliopiston arkeologian laboratorion tiloissa.          

1. Hiiliajoituksen reuna-ehdot 
Aluksi esittelen reuna-ehdot, jotka näytteiden on täytettävä ollakseen sopivia ajoittamiseen. 

Keskeinen tekijä on ajoitettavaksi tarkoitetun näytteen määrä. Tarvittavan hiilen määrä 

riippuu ajoitusmenetelmästä ja ajoituksen kohteesta. Radiocarbon.com -sivuston ohjeiden 

mukaan perinteistä hiiliajoitusta varten tarvitaan noin 15-504 grammaa näytehiiltä. 

Kiidytinmassaspektromerin keskeinen etu on että hiiltä tai muuta ajoitettavaa materiaalia 

tarvitaan huomattavasti vähemmän. AMS -menetelmää käytettäessä jopa milligramman eli 

gramman tuhannesosan määrät riittävät ajoituksen tekemiseen5. 

Radiocarbon.com -sivuston ohjeiden mukaan luun AMS -hiiliajoituksen 

tekemiseen suositeltava määrä riippuu luun palaneisuuden asteesta. Täysin palaneiden (fully 

charred) luiden tapauksessa, joita arvioisin useimpien laboratoriossa olleiden luunäytteiden 

olevan, tarvitaan 0,5-5 grammaa6. Palamattoman luun tapauksessa tarvitaan 1-4 grammaa 

luuta7.  Pelkästään luetteloissa ilmoitettujen luunäytteiden palaneisuuden astetta en voi 

arvioida, koska näytteissä ei ole tätä palaneisuuden astetta eritelty8. Koska luut ovat säilyneet 

tähän päivään asti, luut voi kuitenkin olettaa läpipalaneiksi. 

Toisekseen näytteet eivät saa kontaminoitua varastossa ollessaan9. Jos näytteen 

sekaan joutuu nuorempaa tai vanhempaa hiiltä, niin tämä saattaa vääristää näytteestä saatavaa 

ajoitusta10. Tällaiset virhelähteet voi korjata, mutta vain jos nämä seikat ovat tiedossa. 

Tällainen vääristymä on esimerkiksi vanhan puun ongelma, jossa pitkään eläneen puun ulko- 

                                                           
3Vuosien 1993 ja 1994 kaivauskertomukset oli yhdistetty samaksi kaivauskertomukseksi. 
4Beta Analytic Radiocarbon Dating; Sample selection and size recommendations; viitattu 20.12.2016. 
5Halinen et.al. 2008. s.264. 
Beta Analytic Radiocarbon Dating; Sample selection and size recommendations;6 viitattu 20.12.2016. 
7Beta Analytic Radiocarbon Dating; Sample selection and size recommendations; viitattu 20.12.2016; Gillespie 
1984, s.6. 
8Näytteissä on ainoastaan merkintä ”palanutta luuta”. 
9Arvioni mukaan näytteet olivat varsin hyvässä kunnossa. Esimerkiksi hometta en huomannut yhdessäkään 
näytteessä. Joidenkin vuoden 1996 näytteiden joukossa oli hiekkaa, jonka seuloin pois punnituksen yhteydessä. 
Todennäköisesti hiekka ei vaikuta hiiliajoituksen tulokseen. 
10Walker 2005 
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ja sisäosat saattavat antaa erilaisen hiiliajoitustuloksen. Kuuselanaankaan näytteiden 

tapauksessa en voi sanoa onko tämä ongelma tarpeen ottaa huomioon ajoituksessa. Näytteiden 

hiilet koostuvat enimmäkseen pienistä, harvoin 2 senttimetriä suuremmista kappaleista. 

Kappaleiden pienen koon takia en voi arvioida ovatko ne peräisin samasta puusta. Myöskään 

puun kokoa ei voi arvioida. Koska käytössäni ei ollut muuta arvioinnin menetelmää, tyydyin 

Kuuselankankaan näytteiden tapauksessa visuaaliseen tarkistukseen. Tarkastelin siis omin 

silmin mitä ainetta näytteisiin sisältyi, miten ne oli säilötty ja missä kunnossa näytteet olivat, 

mutta en pyrkinyt esimerkiksi kokeellisesti selvittämään näytteiden mahdollista 

kontaminoitumista. 

Kolmanneksi näytteiden tulee liittyä ihmisen toimintaan. Yleisimpiä 

hiiliajoituksen virhelähteitä on se, että näyte ei liittynyt tutkittavaan ilmiöön11. 

Parhaimmillaan näytteen pitäisi olla suoraan peräisin siitä mitä yritetään ajoittaa12. Eli jos 

esimerkiksi pyritään ajoittamaan jonkin esineen ikä, niin kaikkeen paras näyte on esineestä 

itsestään otettu näyte. Jos löydettävissä ei ole liettä tai muuta rakennetta johon hiili voidaan 

luotettavasti yhdistää, ei voida sulkea pois mahdollisuutta että hiili olisi kulkeutunut alueelle 

jotakin muuta kautta. Hiiltä voi syntyä myös luonnollisissa prosesseissa, esimerkiksi 

metsäpalon yhteydessä. Valittaessa näytteitä ajoitusta varten on tarpeellista myös ottaa selville 

millaisesta maasta näytteet ovat peräisin ja millä tavoin näytteitä on käsitelty, sillä tällä voi 

olla merkitystä hiiliajoituksen kannalta13.  Näytteiden tulee siis olla paikoista, joista on 

olemassa karttoja. Karttojen tulee myös kuvata samaa tasoa ja aluetta kuin mistä näyte on 

kerätty. Muussa tapauksessa on mahdollista että näytteen ottokontekstista ja kontekstin 

olosuhteita ei ole mahdollista selvittää. Jos sopivia karttoja ei ole, niin näytettä ei arvioni 

mukaan ole mahdollista käyttää hiiliajoitukseen. Pienet, muutaman sentin erot näytteiden ja 

karttojen tasoissa eivät mielestäni haittaa. Merkittäväksi arvioisin tilanteen jossa näytteen 

tason ja lähimmän tason kartan ero on yli 5 senttimetriä.  

2. Näytteistä yleisesti 

Kuuselankankaalta säilytettiin 127 näytettä, jotka on pakattu muovirasioihin tai muovisiin 

pusseihin. 82 näytteistä on hiilinäyteitä. Joissain näytteissä on sekaisin hiiltä ja muita 

ainesosia. Jos näytteessä oli mukana yhtään hiiltä, laskin sen hiilinäytteeksi. Olen näissä 

tapauksissa mitannut sekä hiilen että muiden ainesosien painon erikseen. 

                                                           
11Taylor & Bar-Yosef, 2004, s.132.  
12Taylor & Bar-Yosef, 2004, s.135 (Taulukko 5.2). 
13Taylor & Bar-Yosef, 2004, s.137; Gillespie 1984, s. 10. 
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Muut kuin hiilestä koostuvat näytteet koostuvat pääosin palaneesta 

luumurskasta, mukana oli myös jonkin verran palamattomalta vaikuttavaa luuta. Arvioin 

murskan kappaleiden halkaisijaksi noin 0,5-1,5 cm, eli kyse on hyvin pienistä kappaleista. 

Tämän takia en voi määrittää millaisista luista on kysymys tai ovatko kaikki kappaleet samaa 

alkuperää.  Tämä on tärkeä tieto luun ajoittamisen kannalta. Jos luun kappaleet ovat 

esimerkiksi merellistä alkuperää, voi olla tarpeen ottaa huomioon allasefekti, jolla tarkoitetaan 

yhtä mahdollista hiilen isotooppien suhteen muutosta14. Allasefektin tapauksessa tämä 

vääristymä voi saada näytteet vaikuttamaan vanhemmilta kuin mitä ne ovat11. Allasefekti on 

matemaattisesti korjattavissa jos tiedetään miltä merialueelta näytteet ovat peräisin11.  Koska 

Kuuselankankaan alue oli asuinpaikka15, todennäköisesti luun kappaleet ovat eläinten luita. 

Toinen hiiliajoitettavaksi sopiva materiaali ovat alueelta löytyneet keramiikan kappaleet16, 

joissa saattaa olla ajoitettavaksi sopivaa karstaa17.  

Kaivauskertomusten karttoja tehtäessä määritettiin nollapiste yleiskarttojen 

luoteiskulmaan. Tältä pohjalta sitten määritettiin muille ruuduille numerot. Näytteiden 

koordinaatteja ei siis ole merkitty minkään yleisen koordinaattijärjestelmän mukaan. 

Karttojen nollapiste vaikuttaa olevan eri vuosien kartoissa hieman eri kohdassa, mutta ainakin 

yleiskartat kuvaisivat sikäli samaa aluetta, että niitä on mahdollista verrata keskenään. 

Korkeuskoordinaatit on ilmoitettu muodossa metriä merenpinnan yläpuolella silloin kun 

tällaisia koordinaatteja on ilmoitettu.  

 Alueeseen liittyvistä löytöluetteloista käy ilmi, että monissa tapauksissa kerätty 

materiaali on otettu talteen luetteloimalla esimerkiksi ruudusta X=18, Y=58 kerätyt löydöt, 

jonka jälkeen on siirrytty käsittelemään ruutua X=20, Y=58 ja niin edespäin. Usein 

löytöluettelon tiedoissa on myös merkintä jonka mukaan ruudut olisi myös jaettu lohkoihin A-

D. Vuoden 1993-1994 kaivauskertomuksen perusteella18 tämä tarkoittaa että näytteet on 

kerätty 2 kertaa 2 metriä kokoisissa ruuduissa jotka jaettiin tarvittaessa edelleen pienempiin, 

metri kertaa metri lohkoihin. Kuitenkin ainakin vuosien 1993/1994 löytöluettelon perusteella 

tästä käytännöstä on toisinaan poikettu ja löytöluettelossa on ilmoitettu erikseen esimerkiksi 

ruutu X=17, Y=22.  

                                                           
14Gillespie 1984, s.27.  
15Alueella olevat painaumat oli kaivauskertomuksissa tulkittu kodanpohjiksi.  
16Koivunen & Makkonen 1998, s. 11.  
17Beta Analytic Radiocarbon Dating; Sample selection and size recommendations; viitattu 20.12.2016. 
18Koivunen & Makkonen 1998, s.4. 
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 Monet Kuuselankankaan näytteistä ovat peräisin puhtaasta maasta. Puhtaalla 

maalla tarkoitan huuhtoutunutta, rikastunutta tai puhdasta hiekkamaata, jossa ei ole merkkejä 

ihmisen toiminnasta. joissain kohdissa mainitsemallani anturamaalla tarkoitan puolestaan 

maan pinnan alapuolella olevaa kovaksi pakkautunutta maata19. 

 
Taulukko 1; Kerättyjen näytteiden määrät keräysvuosittain. 

Vuosi Näytteitä Joista hiiltä, sisältäviä 

1993 4 4 
1994 29 20 
1995 75 35 
1996 23 22 
Yhteensä 127 82 

 

3. Kodanpohja 17 
Vuoden 1993 aikana otettiin hiilinäytteitä ainoastaan kodanpohjan 17:sta alueelta. Tämän 

kodanpohjan alueelta kerättiin viisi näytettä. Yksi näyte oli vuoden 1994 näytteiden joukossa 

ja numeroitiin sen mukaisesti20. Kaikki tämän vuoden näytteet koostuivat hiilestä. 

Useimmissa tapauksissa kyse oli pienistä, alle yhden senttimetrin kokoisista kappaleista.  

Näytteen 3 tapauksessa kyse oli erittäin pientä määrästä ilmeisesti hiilitomua. Kaikkien 

kodanpohja 17:sta näytteiden tapauksessa olisi tarpeellista käyttää AMS -

hiiliajoitusmenetelmää koska yhdenkään näytteen paino ei ylitä 1 grammaa21.  Huomion 

arvoista on että ruudusta X=60; Y=38 löytyi liesi tai pois heitettyjen liesikivien joukko. 

Hiilinäytteet vaikuttaisivat olevan useiden metrien päässä tästä alueesta, tosin näyte 4 on 

melko lähellä, ehkä noin alle metrin päässä.  

Valitettavasti vuoden 1993 alueista on olemassa vain muutama profiilikartta, 

jotka nekin vaikuttaisivat kuvaavan eri paikkoja kuin mistä näytteet ovat peräisin. Tämän 

takia näytteille ei voi määrittää hiilinäytteiden sijaintia kovin tarkasti tai olosuhteita 

näytteiden sijaintien alueella. Joudun siis toteamaan että nämä näytteet eivät ole kovin 

käyttökelpoisia hiiliajoituksen kannalta. Löytöluettelossa mainitut palaneen luun näytteet 

saattavat olla tässä tapauksessa parempi ajoittamisen vaihtoehto. 

Alueeseen liittyy vuosien 1993/1994 kaivausraportin perusteella myös useita 

luunäytteitä. Näytteitä kerättiin kummankin vuoden aikana. Tutkimusvuosi on tässä 

                                                           
19Koukkunen 1995. 
20Vuoden 1994 näyte 19. 
21En mitannut näytteen 3 painoa, koska silmämääräisen arvion perusteella näytteessä ei  ollut riittävästi hiiltä 
hiiliajoitukseen, etenkin kun kyse oli hiilipölystä. Erikoisesti näytteen 3 löytötiedoissa oli ilmoitettu paino 9,6 g. 
Tämä vaikuttaa olevan paljon enemmän kuin mitä pitäisi olla mahdollista. Osa näytteen sisällöstä on ehkä 
käytetty tai onnistuttu hävittämään. 
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tapauksessa tärkeä, koska kunakin vuonna tutkittiin hieman eri osaa kodanpohjasta22. Vuoden 

1993 näytteiden tapauksissa ei ole määritetty minkä eläimen luista on kysymys, mutta vuoden 

1994 löytöluettelon näytteissä on useita mainintoja hylkeen eri luista. Todennäköisesti myös 

vuoden 1993 aikana kerätyt luut ovat hylkeen luita. Vuonna 1994 kerättiin myös jäniksen 

jalkapöydänluu, kalan nikama ja kuikan olkaluu. Näytteiden paino on tyypillisesti useita 

grammoja. Erityisen kiintoisa on alanumero 7723, jonka yhteydessä on maininta että näyte on 

peräisin liedestä. Vuoden 1994 löytöluettelon näytteissä mainitaan ”likakuopat” I-III, joihin 

liittyivät monet vuoden 1994 aikana kerätyistä näytteistä. Kaivauskertomuksessa mainittiin 

erikoinen likakuoppa24 joka sijaitsi alueella X=56-68, Y=32. Tässä yhteydessä mainittiin että 

tämä kuoppa oli tutkittaessa kaivettu kolmessa siivussa, mikä selittää näytteissä olevat 

merkinnät. 

 Vuoden 1994 aikana kerättiin myös kaksi purupihkan palaa. Ensimmäinen 

painaa 1,5 grammaa ja on peräisin ruudusta X=52, Y=3425 kerroksesta 1. Tässä tapauksessa 

mahdollinen konteksti olisi ruudusta X=52, Y=34 löytynyt kivilatomus26, josta näyte olisi 

arviolta alle metrin päästä. Toinen painaa 0,6 grammaa ja on peräisin ruudusta X=56, Y=3827 

tasosta 3, tosin tarkemmat koordinaatit osoittavat hieman eri paikkaan. En havainnut 

kaivauskertomuksessa olevaa kontekstia johon näyte voisi liittyä. 

Alanumeroihin 1209-1216 liittyy erikoinen virhe.  Näytteet ovat 

kaivauskertomuksen luettelon mukaan ruudusta X=55; Y=34, mikä liittäisi ne osaksi 

kodanpohjaa 17. Näytteiden tiedoissa kuitenkin mainitaan että ne ovat ”koiran haudasta”, joka 

kaivauskertomuksen28 mukaan oli ruudussa X=20; Y=34. 

4. Kodanpohja 23 
Kodanpohja 23:sen alueeseen kuuluvat vuoden 1994 näytteet 1 ja 12. Kumpikin koostuu 

erikokoisista hiilen kappaleista. Kummassakaan tapauksessa ei ole riittävästi hiiltä perinteistä 

hiiliajoitusta varten. AMS -hiiliajoitus olisi siis tarpeen.  Karttojen puutteessa näytteille ei voi 

määritellä tarkempaa sijaintia kodanpohjan sisällä. Kodanpohja 23:sen osalta on kaivettu 

ilmeisesti vain pientä osaa sen reunaa. Kodanpohjan reuna on siis ainoa konteksti johon tämän 

kodanpohjan näytteet voi yhdistää. Tämä on kuitenkin arvioni mukaan riittämätön tieto 

                                                           
22Koivunen & Makkonen 1998, liite 2. 
23Näytteen koordinaattien perusteella liesi oli koordinaateissa X=61, 60 Y = 39,50, tasossa 0. 
24Koivunen & Makkonen 1998, s.8. 
25Tarkat koordinaatit X=52,26; Y=34,65; Z=59,45. 
26Koivunen & Makkonen 1998, s.8. 
27Tarkat koordinaatit X=57; Y=39,50; Z=59,23. 
28Koivunen & Makkonen 1998, s.10. 
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arvioitaessa näytteiden käyttökelpoisuutta, etenkin karttojen puuttuessa. Kaivausalueelle 

ennen kaivauksia rakennettu tie kulkee tutkitun alueen läpi. Tien rakentaminen 

todennäköisesti vahingoitti kodanpohjaa ja sekoitti maakerroksia. Näytteiden löytötaso ei siis 

välttämättä ole sama kuin johon näytteiden hiili alun perin sijoittui. Näytteiden hyödyllisyys 

laskee tämän takia lisää.  

Kodanpohjan 23 lähialueilta kerättiin vuoden 1993/1994 löytöluettelon mukaan 

runsaasti palanutta luuta, pääosin jälleen hylkeen luuta. Mukana on myös näätäeläimen 

kantaluu29 ja sääriluu30. Lisäksi yhdessä keramiikan kappaleessa31 on maininta, jonka mukaan 

kappaleen ulkopinta on mustaksi karstoittunut. Ei ole selvää onko tässä saviastian kappaleessa 

riittävästi materiaalia hiiliajoitukseen. Eniten näytteitä on arvioni mukaan kerätty ruudusta 

X=20, Y=28. Karttojen puutteessa myöskään löytöluettelon näytteille ei voi määrittää 

tarkempaa kontekstia. Löytöluettelo ja kaivauskertomuksen tekstiosuus eivät tarjoa viitteitä 

mahdollisista konteksteista. 

5. Kodanpohja 2 
Tämän kodanpohjan alueelta kerättiin yhteensä 11 näytettä. Näistä kolme32 koostuu hiilestä. 

Muut näytteet koostuvat maakokkareista tai hiekasta, joissa vaikutti olevan pieniä luun 

kappaleita seassa. Muuta kuin hiiltä sisältävät näytteet on sittemmin poistettu Oulun 

yliopiston arkeologian laboratoriosta. Hiiltä sisältävien näytteiden paino ei ylitä 5 grammaa, 

joten AMS -hiiliajoitus on tässäkin tapauksessa tarpeen. Näytteet 6 ja 8 liittyvät 

koordinaattiensa perusteella kukin omaan lieteensä33. Painonsa34 ja sijaintinsa perusteella 

näytteen 8 säilyttäminen voisi olla aiheellista. Näytteen 4 alueella ei arvioni mukaan ollut 

palamiseen liittyviä jälkiä ja tai muita rakenteita. 

Tätä kodanpohjaa tutkittiin ”Hiiliajoituksen reuna-ehdot” kappaleessa mainitulla 

tavalla. Lisäksi monet kaivetut tasot ilmeisesti jaettiin kahteen pienempään, esimerkiksi taso 5 

on joissain tapauksissa jaettu tasoihin 5a ja 5b. Tämä talteenoton tapa osoittaa minusta että 

kaivauksen aikana kodanpohjan yhteydessä ei osoitettu suurta kiinnostusta mitään tiettyä 

kontekstia kohtaan. Tässä tapauksessa kiinnostavimmaksi osoittautuu ruutu X=16; Y=48 

koska tästä ruudusta on peräisin useita ilmoitettujen tietojen mukaan peräisin ”liedestä B” 

                                                           
29Alanumero 801. 
30Alanumero 751. 
31Alanumero 754. 
32Vuoden 1994 näytteet 4, 6 ja 8.  
33Näytte 6 liittyy alueen lieteen C, näyte 8 lieteen A. 
34Näyte 6 koostuu pienestä määrästä hiilipölyä enkä katsonut aiheelliseksi mitata sen painoa. Näytteen 
tiedoissa painoksi ilmoitettiin 4 g. Oman arvioni mukaan tomua oli paljon vähemmän. Mahdollisesti näytteen 
hiiltä oli jo käytetty johonkin. Näytteen 8 mitattu paino oli 1, 2 g.    
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olevia alanumeroita. Liedestä on saatavilla runsaasti palaneen hylkeen luita alkaen tasosta 3. 

Liedestä on myös tasosta 3 peräisin olevaa 2 purupihkan palaa, joiden yhteispaino35 ei 

kuitenkaan ylitä 2 grammaa. Lieden C alueelta löytyy pieni määrä36 palanutta luuta. 

Alanumero 2217 koostuu 8 grammasta palanutta luuta ja on peräisin erittelemättömästä 

liedestä.        

6. Kodanpohja 3 
Tämän kodanpohjan alueelta kerättiin 10 näytettä. Näytteet koostuvat suurimmilta osin hiilen 

kappaleista, joissain tapauksissa kyse on myös pienestä määrästä hiilipölyä. Useimmissa 

näytteissä ei ole riittävästi hiiltä perinteiseen hiiliajoitukseen, vaan AMS -hiiliajoitus on 

tässäkin tapauksessa tarpeen. Suuri osa näytteistä on tietojensa ja koordinaattiensa perusteella 

ns. ”hiilimaton” alueelta. Tätä hiilimattoa pidettiin metsäpalon aiheuttamana asuinpainannetta 

nuorempana luonnonmuodostelmana37. Tällöin suurin osa kodanpohjan näytteistä on 

hiiliajoituksen kannalta arvottomia ja voidaan poistaa. Monien näytteiden tasoista ei ole 

tasokarttoja, eikä näytteiden tarkempia sijainteja voi määrittää.   Näytteen 9 ottotasoa ei ole 

ilmoitettu. Näytteen löytötiedoissa on kuitenkin maininta, jonka mukaan se on peräisin 

liedestä joka oli tasossa 2-3. Myös näytteen koordinaatit sijoittuvat paikkaan jossa on 

runsaasti palaneita kiviä. Tämä tekee näytteen 9 kiinnostavimmaksi näytteeksi tämän 

kodanpohjan osalta. Muita suoraan liedestä olevia näytteitä ei vaikuttanut olevan.  Joidenkin 

näytteiden mainittiin näytteiden löytötiedoissa olevan ”lieden läheltä”. Näiden näytteiden 

hyödyllisyys on kuitenkin kyseenalainen, koska hiilimatto ylettyi aivan lieden viereen ja 

lieden läheltä olevat hiilet saattavat siis liittyä hiilimattoon. 

Vuosien 1993/1994 löytöluettelon perusteella tämän kodanpohjan alueelle osuu 

useita ruutuja, joista näytteitä on kerätty. Palanut luu on jälleen suurin ajoitettavan materiaalin 

ryhmä. Jälleen tunnistettavat luut ovat hylkeen eri luita. Palaneen luun määrä ei tyypillisesti 

ylitä 5 grammaa kodanpohjan alanumeroiden yhteydessä. Ruudusta X=18, Y=58 on saatavilla 

myös purupihka38. Löytöluettelon alanumeroiden yhteydessä ei ole tämän kodanpohjan osalta 

mainintoja kuulumisesta mihinkään kontekstiin. Löytöjen talteenotossa on noudatettu 

”hiiliajoituksen reuna-ehdot” osiossa mainittua keräystapaa. 

                                                           
350,9 ja 0,7 g. 
361,3g, alanumero 2264. 
37Koivunen & Makkonen 1998, s. 14. 
38Alanumero 2852. 
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7. Likamaajuova-alue  
Tämä alue koostuu kolmesta pitkästä ja syvästä likamaan juovasta. Juovia kuvailtiin väriltään 

tumman ruskeiksi tai tummiksi. Juovien väri vaaleni alaspäin mentäessä. Juovien alueella oli 

myös runsaasti 10-20 senttiä halkaisijaltaan olevia, ilmeisesti palamattomia kiviä, paljon 

enemmän kuin ympäröivässä maassa39. Juovia arveltiin eri-ikäisiksi ja mahdollisesti eri 

käyttötarkoituksiin tarkoitetuiksi. Kaivauskertomuksessa ei selvennetä mihin kyseiset 

johtopäätökset perustuvat. Juovien eri ikäisyys on mahdollisesti päätelty siitä, että juovat 

leikkaavat toisiaan. Kaivauskertomuksessa ei myöskään kommentoitu juovien mahdollisia 

käyttötarkoituksia. Juova-alueelta on kolme näytettä40. Kaikki näytteet ovat erikokoisista 

hiilen kappaleita. Kaikkien näytteet painavat alle 10 grammaa, joten AMS -hiiliajoitus on 

tässäkin tapauksessa tarpeellinen. Kaivauksissa löytyi myös puoliympyrän muotoinen 

likamaa-alue ja alue, joka oli aluksi tulkittu koiran haudaksi, josta ei kuitenkaan löytynyt 

mitään hautaukseen viittaavaa41. Hiilinäytteet eivät arvioni mukaan ole peräisin 

kummastakaan näistä konteksteista. 

Näiden hiilinäytteiden ajoituskelpoisuuteen liittyy useita ongelmia. Alueelle 

tehdyn tien rakentamisen yhteydessä alueelta poistettiin runsaasti maata, toisinaan jopa 

puolen metrin syvyydeltä42. Koska kaivauskertomuksessa ei määritellä tarkemmin mistä ja 

kuinka paljon maata poistettiin, on vaikeaa arvioida kuinka paljon tämä vaikuttaa näytteiden 

sijainteihin. Näytteiden yhteydessä on myös joitain epämääräisyyksiä43. Tähänkin alueeseen 

liittyy löytöluettelon mukaan runsaasti ajoitettavaksi sopivaa materiaaleja. Jälleen kerran suuri 

osa palaneesta luusta on hylkeen eri luita, mutta mukana oli myös, majavan44, jäniksen ja 

kalan45 luita. Löydöt kerättiin varsin laajalta alueelta, mutta jotkut yksittäiset ruudut 

vaikuttavat osuvan likamaajuovien alueelle. Ei ole varmaa mitkä näytteet ovat juovista ja 

mitkä niiden ympäristöstä. Pääosin luettelon löytöruudut osuvat tumman likamaan läiskien ja 

nokimaan läiskien alueelle. Näistä monet ovat osa likamaan juovia tai lähellä niitä, joten tässä 

mielessä palanneen luun näytteet ovat lupaavia hiiliajoituksen kannalta.  

                                                           
39Koivunen & Makkonen 1998, s. 10. 
40Näytteet 3, 13 ja 15. 
41Koivunen & Makkonen 1998, s. 11.  
42Koivunen & Makkonen 1998, s. 9. 
43Esimerkiksi näytteessä 15 ei ilmoitettu näytteen tasoa. Näytteen 3 tasosta ei puolestaan ole karttaa. Näytteen 

13 pitäisi rasian merkintöjen mukaan olla peräisin likamaajuovassa olleesta hiilikeskittymästä, mutta näytteen 
koordinaatit sijoittuvat puhtaaseen maahan muutaman kymmenen sentin päähän lähimmästä likamaajuovasta. 

Koordinaatit ovat siis epätarkkoja tai vääriä.  
44Alanumero 992. 
45Alanumero 1101. 
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On erittäin vaikeaa osoittaa että tämän kontekstin näytteet liittyvät juoviin 

muuten kuin sijaintinsa perusteella. En havainnut juovia kuvaavissa kartoissa tai juoviin 

liittyvissä kuvauksissa palamiseen viittaavia seikkoja, eikä juovien kuvailtu väritys ei vastaa 

käsitystäni palaneen maan väristä. Myös juovien sisällä olevat palamattomat kivet herättävät 

epäilyksiä.. Jos palamista ei ole juovissa tapahtunut, voiko palaneita luita liittää osaksi juovat 

muodostanutta prosessia? Nokimaan ja likamaan läiskät saattavat myös olla eri prosessin 

tulosta kuin juovat. Tätä mahdollisuutta ei nähdäkseni voi sulkea pois. Koska yhteyttä 

näytteiden ja likamaajuovien kontekstien välillä on vaikea osoittaa, näitä näytteitä ei 

todennäköisesti tarvitse säilyttää.     

8. Kodanpohja 15 
Kodanpohjan 15 alueelta kerättiin vuonna 1995 24 näytettä, toiseksi eniten vuoden näytteistä. 

Näistä 9 koostuu hiilestä. Loput näytteistä koostuvat pääosin maanäytteistä, mutta neljässä46 

tapauksessa vaikutti olevan myös luunsiruja. Hiiltä sisältävissä näytteissä näytteiden paino on 

useimmissa tapauksissa alle yhden gramman, joten AMS -hiiliajoitus on tarpeellinen jos 

näytteitä halutaan käyttää47. Mahdollisesti joidenkin näytteiden tapauksessa hiiltä ei ole 

tarpeeksi edes AMS -hiiliajoitukseen, sillä osalle näytteistä käyttämäni puntari antoi 

tulokseksi 0,0g. Luuta sisältävissä näytteissä pitäisi punnituksen perusteella olla riittävästi 

luuta AMS -hiiliajoitukseen.  

Kodanpohja 15 esiintyy kartoissa laajana puhtaan maan alueena, jota ympäröi 

rinkimäinen likamaan alue. Suurin osa kodanpohjan näytteistä on tästä likamaan alueesta tai 

sen läheltä. Kaivauskertomuksen mukaan kodanpohjan alueen oli vahingoittumaton48. 

Erikoisesti karttojen selitteissä on joissain kartoissa merkitty erikseen nokimaa49. Tarkoittaako 

nokimaa tässä yhteydessä vielä jotain muuta kuin tumma likamaa? Ainakin kodanpohjaa 

käsittelevissä kartoissa on merkitty erivärinen likamaa eri tavalla.  Kodanpohjan 15 näytteiden 

tapauksessa ei enää puhuta tasoista, vaan näytteiden taso on ilmoitettu Z -koordinaattina50. 

Moniin kodanpohjan Z -koordinaatteihin liittyy merkintä, jota en oikeastaan osaa selittää: 

Monien näytteiden ilmoitettuja Z -koordinaatteja edelsi nuoli51. Yhden mahdollisen tulkinnan 

mukaan nuoli tarkoittaa näytteen olevan ilmoitettujen koordinaattien alapuolelta. Toisen 

                                                           
46Vuoden 1995 näytteet 58, 61, 65 ja 66. 
47Näytteiden 1, 25 ja 26 tapauksessa hiiltä on tekemieni mittauksien perusteella useita grammoja. Myöskään 
näissä näytteissä hiiltä ei kuitenkaan ole puhdistamattomien näytteiden tapauksessa vaadittua 15-50 grammaa. 
48Koivunen & Korolainen 1997, s. 17.  
49Koivunen & Korolainen 1997, karttaliitteet, 27 ja 28.  
50Esimerkiksi näytteen 15  Z -koordinaatti on muodossa 59,70. 
51Esimerkiksi näytteen 34 Z -koordinaatiksi tulkitsemani merkintä oli muodossa →60,0. 
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mahdollisuuden mukaan merkintä tarkoittaa näytteen löytyneen kaivettaessa nuolta 

edeltävään tasoon.  Yksinkertaisuuden nimissä olen tulkinnut ilmoitetut Z -koordinaatit 

sellaisinaan ja jättänyt nuolimerkit huomiotta. Kodanpohjan 15 alueella ei ole merkkejä 

selkeistä rakenteista lukuun ottamatta likamaan kehää itseään. Kehän sisällä on pieniä 

kivirykelmiä, mutta nämä ovat arvioni mukaan niin hajallaan että niitä ei voi tulkita 

esimerkiksi liedenpaikoiksi. Kartoissa ei selvästi erotella mitkä kivet ovat palaneita ja mitkä 

palamattomia. Hiilet ja palaneen luun kappaleet liittyvät kuitenkin arvioni mukaan 

kodanpohjaan, joten ainakin likamaan sisältä peräisin olevat hiilet voivat olla säilyttämisen 

arvoisia. 

Kodanpohjan 15 alueeseen liittyy suuri osa vuoden 1995 löytöluettelon 

löydöistä. Tässäkin tapauksessa kyse on palaneesta luista joiden joukossa ei ole tunnistettavia 

luita. Luun määrä ei useimpien alanumeroiden kohdalla ylitä 2 grammaa. Joissain 

alanumeroissa on kuitenkin riittävästi luuta AMS-hiiliajoitusta varten. Näitä yksittäisiä 

tapauksia lukuun ottamatta palanut luu ei siis ole kovin merkittävä ajoitettava materiaali. 

Löytöluettelossa mainittujen alanumeroiden yhteydessä ei ole mainintoja varsinaisista 

tarkemmista konteksteista, muta runsaimmat löytöruudut vaikuttavat olevan kodanpohjan 

reunoilta. 

Vuoden 1996 aikana kaivettiin kodanpohjan 15 eteläpuoleista reunaa, josta 

kerättiin 4 näytettä. Kaikki näytteet koostuvat hiilestä paitsi näyte 852. Näytteessä 3 oli 

mittaukseni mukaan riittävästi hiiltä perinteisen hiiliajoituksen tekemiseen53. Muiden 

näytteiden paino ei ylitä 9 grammaa. AMS -hiiliajoitus on kuitenkin kaikissa tapauksissa 

mahdollinen. Vuoden 1996 kartoissa ei enää puhuta tasoista vaan tasot on nimetty Z -

koordinaatin mukaan. Karttoja on nähtävästi tehty aina 10 sentin välein. Erikoisesti osa 

näytteistä vaikuttaa olevan peräisin näiden tasojen välistä. Esimerkiksi näytteen 3 ilmoitettu Z 

-koordinaatti on 59,75; kun taas karttoja on tasoista 59,80 ja 59,70. Tämä vaikeuttaa 

merkittävästi näytteiden tarkemman sijainnin määrittelyä54 ja laskee näin näytteiden 

hyödyllisyyttä. Olen pyrkinyt määrittelemään näytteiden sijainnin lähimpien mahdollisten 

tasojen perusteella. Tällöinkin näytteet vaikuttavat olevan peräisin erilaisista puhtaan maan 

tyypeistä, tosin näytteiden yhteydessä on usein havaittavissa tumman likamaan läiskiä, 

näytteen 3 yhteydessä myös joitain palaneita kiviä. Näyte 3 saattaa olla kiinnostava, koska 

palaneet kivet voivat olla osoitus paikasta jossa on ollut liesi.  Näytteen 8 tapauksessa on 

                                                           
52Näytteessä 8 on hiilen lisäksi 0,2 g luuta.  
5322 grammaa. 
54Koska näytteiden konteksti täytyy päätellä ylempien ja alempien kartoissa kuvattujen tasojen perusteella.  
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huomioitava näytteen rasiassa oleva merkintä, jonka voi tulkita tarkoittavan että näyte 

kerättiin kokoon metri kertaa metri kokoiselta alueelta. Alueen piiriin sisältyy ainakin yksi 

tumman likamaan läikkä. Näytteen 8 rasiassa ei ole näytteen korkeuskoordinaattia, mutta 

kaivauskertomuksen hiilinäytteiden luettelossa on näyte55, jossa tämä luku oli ilmoitettu.  

Tulkitsin tämän olevan sama näyte kuin näyte 8. Yhteenvetona ainakin näyte 3 voi tämän 

tutkimuksen perusteella olla säilyttämisen arvoinen. 

Myös vuoden 1996 aikana kerättiin useita alanumeroita löytöjä kodanpohjan 15 

alueelta, ajoitettavana materiaalina pieniä määriä palanutta luuta. Löytöjen tiedoissa ei ole 

mainintoja kuulumisesta mihinkään tarkempaan kontekstiin, joten kodanpohja 15 on ainoa 

konteksti johon näytteiden voidaan katsoa kuuluvan. Toisin kuin hiilinäytteiden kohdalla, 

näiden näytteiden koordinaatit näyttävät olevan peräisin tasoista joista on tehty karttoja. 

9. Kodanpohja 20 
Kodanpohja 20:nen alueelta kerättiin 27 näytettä, eniten näytteitä vuodelta 1995. Näistä 20 

koostuu hiilestä. Loput näytteistä eivät olleet kiinnostavia hiiliajoituksen kannalta tai ne eivät 

myöhemmin olleet paikalla Oulun yliopiston arkeologian laboratoriossa. Hiiltä on tästä 

kodanpohjasta runsaasti56. Toisaalta esimerkiksi näytteen 35 punnitus antoi tulokseksi 0,0 g; 

eikä näytettä voi välttämättä käyttää edes AMS -hiiliajoitukseen. 

 Kaivauskertomuksessa ei kerrottu kodanpohjan 20 kunnosta. Kartoissa 

kodanpohja sijoittui osittain alueelle rakennetun tien kohdalle, joten pitäisin jonkinlaisia 

vaurioita todennäköisenä. Kodanpohjan ulkopuolelta löytyi kaivauskertomuksen57 mukaan 

liesi. Lieden alueelle osuvat hiilet ovat siis poikkeuksellisen mielenkiintoisia hiiliajoituksen 

kannalta. Kaivauskertomuksesta saa tosin käsityksen että liesi löydettiin edellisen vuoden 

kaivauksissa ja vuoden 1995 kaivauksissa keskityttiin kodanpohjan keskustan alueelle. Hiilet 

voivat kuitenkin olla peräisin kyseisestä liedestä. Koska tätä ei voi varmentaa, suhtautuisin 

näytteisiin varauksella. Näytteet sijoittuvat hyvin laajalle alueelle. On nähdäkseni hyvin 

vaikeaa erottaa mitään selkeitä rakenteita, arvatenkin johtuen tavasta jolla kaivaus on tehty58. 

Lähinnä on mahdollista erottaa erilaisia likamaan läiskiä puhtaan maan alueiden joukossa. 

Likamaan alueista peräisin olevat näytteet ovat nähdäkseni tämän kodanpohjan osalta 

kiinnostavimpia. Näytteiden tasot ilmoitettiin korkeuskoordinaatteina ja numeroituina 

                                                           
55Vuoden 1996 hiilinäytteiden luettelon näyte 2. 
56Esimerkiksi vuoden 1995 näytteen tapauksessa 25 grammaa.  
57Koivunen ja Korolainen 1997, s. 8. 
58Kaivaus on tässä tapauksessa tehty tien suuntaisesti eikä siinä ole esimerkiksi keskitytty yksittäisiin 
kodanpohjiin. 
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tasoina59. Alueen kartoissa puhutaan tasoista eikä korkeuskoordinaateista, joten pidän tasoa 

koskevia merkintöjä hyödyllisempinä60.  Joidenkin näytteiden kohdalla ei ole jälleen 

ilmoitettu tasoa millään tavalla, eikä näitä näytteitä voi siis käyttää61.  

Löytöluetteloiden mukaan myös tämän kodanpohjan alueelta kerättiin runsaasti 

erilaisia löytöjä. Hiiliajoituksen kannalta oleellisin löytöjen ryhmä on jälleen palanut luu, 

josta jälleen suurin osa on hylkeen eri luita. Tässäkin tapauksessa on noudatettu 

”hiiliajoituksen reuna-ehdot osiossa kuvattua tapaa. Kiinnostavin ruutu kodanpohjan osalta on 

ruutu X=18; Y=50, koska tässä ruudussa sijaitsee aiemmin mainittu liesi, näytteiden tietojen 

perusteella ”liesi D”. Lieteen voidaan yhdistää alanumerot 2467 ja 2481. Kummassakin 

näytteessä on joitain grammoja62 palanutta hylkeen luuta. Näytteet ovat tasoista 3a ja 3b.  

Myös muut ruudusta peräisin olevat näytteet voivat olla rajallisesti hyödyllisiä lieden 

ajoittamisessa, mutta niitä ei välttämättä tarvita, koska on olemassa liedestä suoraan peräisin 

olevia näytteitä. Nämä ajoituskelpoiset materiaalit koostuvat jälleen pääosin hylkeen 

palaneista luista. Mukana on myös kaksi alanumeroa purupihkasta63 koostuvaa alanumeroa. 

 Vuoden 1995 alueella olevat näytteet on kerätty lähempää kodanpohjan 

keskikohtaa mutta kapeammalta alueelta kuin vuosien 1993/1994 näytteet. Tässäkin 

tapauksessa suurin ajoitettavan materiaalin ryhmä ovat palaneet luut. Tänä vuonna ei enää 

ilmeisesti eritelty minkä eläimen luista on kysymys. Edellisten vuosien näytteiden perusteella 

kyse on kuitenkin todennäköisesti hylkeiden luista. Lisäksi saatavilla on joitain saviastian 

kappaleita, joissa on ollut karstaa. Näytteiden yhteydessä ei ilmoitettu kiinnostavia 

konteksteja. Näytteiden ottotavassa noudatettiin edellisen vuoden tapaa kerätä löytöjä 

tasajaollisista ruuduista. Huomiota ei siis kiinnitetty mihinkään kodanpohjan sisällä olevaan 

kontekstiin. Ruudut X=22, Y=46; X=22, Y=48 ja X=22, Y=52 vaikuttavat olevan tämän 

vuoden ja kontekstin osalta runsaslöytöisimpiä.  

10. Punamulta-alue  
Tätä aluetta pidettiin alun perin punamultahautana, mutta alueelta ei löytynyt mitään 

hautaukseen viittaavaa. Aluetta arveltiin myöhemmin punamullan varastokuopaksi64. Jos 

kyseessä on varastokuoppa, niin alueelta kerätyt hiilinäytteet eivät välttämättä liity lainkaan 

                                                           
59Tapaan ”taso 3” tai ”taso 3b”. 
60Näytteitä joissa ilmoitettiin pelkkä korkeuskoordinaatti voi ehkä käyttää, sillä kartoissa näyttää olevan 
merkintöjä, jotka kuvaavat eri alueiden korkeuksia koordinaattimuodossa. Tämä olisi kuitenkin varsin työläs 
menetelmä, sillä näytteen taso pitäisi arvioida silmämääräisesti ilmoitettujen koordinaattien perusteella. 
61Esimerkiksi hiiltä sisältävä näyte 41. 
62Alanumero 2467: 6,1g ja Alanumero 2481: 1,1g.  
63Alanumerot 2456 ja 2457. 
64Koivunen & Korolainen 1997, s 10-11.  
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tutkittavaan ilmiöön eli punamullan alueeseen. Alueelta kerättiin yhteensä 11 näytettä, joista 6 

koostuu hiilestä. Muusta kuin hiilestä koostuvat näytteet eivät ole kiinnostavia ja/tai ne eivät 

enää olleet Oulun arkeologian laboratoriossa lukuun ottamatta näytettä numero 4765. Myös 

hiiltä sisältävistä näytteistä puuttuu näyte 40. Eniten hiiltä sisältävän näytteen66 kohdalla 

näytteen paino on 3,2 grammaa, joten AMS -hiiliajoitus on tarpeen jos näytteitä halutaan 

käyttää. Kiinnostaviksi osoittautuivat näytteet 32 ja 46, joiden rasioiden merkintöjen mukaan 

ne olivat peräisin ”haudasta” eli punamultaa sisältävistä alueista. 

Vuoden 1995 aikana kontekstin alueelta kerättiin useita ajoituskelpoisia 

näytteitä. Myös tässä tapauksessa suurin osa näytteistä on palanutta luuta. Lisäksi ruudusta 

X=22, Y=60 on saatavilla 0,6 gramman painoinen purupihkan kappale.  Suurin osa kerätyistä 

näytteistä on peräisin ruuduista X=22, Y=58 ja X=22, Y=60. Näistä ruutu X=22, Y=60 on 

kiinnostavampi, koska tämä ruutu osuu punamulta-alueen päälle. Punamulta-alueeseen 

liittyvät ruudut on nähtävästi jaettu pienempiin lohkoihin. Tässä yhteydessä ajoituskelpoisen 

materiaalin yhteyttä ajoitettavaan kontekstiin eli punamulta-alueeseen voi pitää varsin 

epäsuorana, koska kyseinen punamulta-alue saattaa olla varastokuoppa. 

11. Kodanpohja 6 

Tämän kodanpohjan alueelta otettiin 2 näytettä kahden eri vuoden aikana, vuoden 1994 näyte 

22 ja vuoden 1995 näyte 24. Vuoden 1995 näyte koostuu hiilestä. Vuodelta 1994 ei ole 

kodanpohjaa 6 käsitteleviä karttoja ja vuoden 1995 osalta näyte 22 näyttää koordinaattiensa 

mukaan sijoittuvan kartassa käsitellyn alueen ulkopuolelle. Näytteen 24 tasosta67 tehdyssä 

kartassa ei kuvattu näytteen koordinaatteja. Näitä näytteitä ei siis voi tarkastella tarkemmin 

lainkaan. Lähinnä näytteen 22 kohdalla huomionarvoiseksi nousee erikoinen Z -koordinaatti 

18568. Tämä ei ole tyypillinen luku verrattuna muihin Kuuselankankaan alueen Z -

koordinaatteihin. Esimerkiksi näytteen 24 Z -koordinaatti on 59,77. Tämä on mielestäni 

jälleen osoitus dokumentoinnin yhteydessä esiintyneestä huolimattomuudesta. On myös 

merkillistä että näytteitä on kerätty paikasta, jota ei ole vaivauduttu käsittelemään tehdyissä 

kartoissa.   

Vuosien 1993/1994 löytöluetteloissa on useita kodanpohjaan 6 liittyviä 

alanumeroita. Hiiliajoitettavaa materiaalia näistä ovat pienet määrät palaneen luun kappaleita. 

                                                           
65Kyseisessä tapauksessa näytteet koostuivat kolmesta pienestä luun tai hiilen kappaleesta, en osannut 
varmasti sanoa kummasta oli kysymys.  
66Näyte 48. 
67Rasian tietojen mukaan taso 10. 
68Kyseessä on ilmeisesti Latta-arvo. On epäselvää miksi tätä lukua ei muiden kontekstin näytteiden tapaan 
muutettu Z -koordinaatiksi.  
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Enimmillään luuta oli 6,3 grammaa69. Ainoat varmasti tästä kontekstista peräisin olevat 

tunnistettavat luut ovat kaksi hylkeen varvasluuta70. Tämän lisäksi on näytteitä71 joiden 

konteksti ei ole selvä, mutta joiden lähin mahdollinen konteksti on kodanpohja 6. Nämä ovat 

samanlaista kuin varmasti kodanpohjan 6 alueelta olevat näytteet. Näiden epävarmojen 

näytteiden yhteydessä ei ole mainintoja hyödyllisistä konteksteista. Vuoden 1995 

löytöluettelossa on myös muutama kodanpohjaan liittyvä alanumero. Alanumerot koostuvat 

0,8 grammasta purupihkaa, sekä ajoitukseen riittämättömästä72 määrästä palanutta luuta. 

1993/1994 Kaivauskertomuksen73  mukaan kodanpohjan alueelta ei havaittu jälkiä selvistä 

rakenteista. Myöskään löytöluetteloissa ei ole konteksteihin viittaavia merkintöjä. 

12. Kodanpohja 16 
Tälle alueelle kuuluu 17 näytettä. Kaikki koostuvat hiilestä lukuun ottamatta näytettä numero 

1874. Eniten hiiltä on näytteissä 275 ja 1276. Suurimmassa osassa näytteistä on jälleen tarpeen 

hyödyntää AMS -menetelmää. 

Kodanpohja 16 näkyy tasoissa 59,90-59,50 melko selkeästi ympyränmuotoisena 

erilaisesta likamaasta koostuvana kehänä tai rinkinä, jota ympäröi hiekkamaa. Kaikki 

kodanpohjaan liittyvät näytteet vaikuttavat olevan näiden tasojen väliltä.  Vuoden 1996 

kaivauskertomuksessa ei kerrota kodanpohjan 16 kunnosta. Koska tutkittu alue ei sijaitse 

kaivetun tien alueella, kodanpohjan kunnon voinee olettaa tutkitun alueen osalta hyväksi. 

Näytteisiin sisältyy kuitenkin muita ongelmia. Osittain kodanpohjan 16 näytteitä vaivaa sama 

ongelma kuin kodanpohjan 15 näytteitä, eli näytteet sijoittuvat kuvattujen tasojen väliin. 

Koska tällaisia näytteitä on tämän kodanpohjan tapauksessa niin paljon, arvioin näytteiden 

tarkemman sijainnin lähimmän kartoissa kuvatun tason mukaan. Käytin näissä tapauksissa 

näytteiden yläpuolella olevia tasokarttoja sillä oletuksella, että näytteen yläpuolella olleet 

kuviot ovat jokseenkin samat kuin näytteen ottotasossa olevat kuviot. Karttoja tehtiin 

ilmeisesti aina 10 sentin välein, ja näytteet otettiin tyypillisesti näiden tasojen välistä77.  

Joissain näytteissä esiintyy jo aiemmin kuvailtu korkeuskoordinaatteja edeltävä nuoli.  

                                                           
69Alanumero 3134. 
70Alanumerot 3095 ja 3127. 
71Alanumerot 1069-1075 ja 1093-1095.  
720,1 grammaa. 
73Koivunen & Makkonen 1998. 
74Näyte koostuu muutamasta pienestä tuohenpalasta 
75Näytteeseen 2 jäi seulomisesta huolimatta pieniä maakokkareita joita en voinut tehokkaasti poistaa. 
Kokkareista aiheutui oletettavasti pieni virhe mittaustulokseen. En kuitenkaan arvele virhettä suureksi. 
76Näyte 2: 19,9 grammaa; Näyte 12: 23,7 grammaa.  
77Esimerkiksi näyte 5 on tasosta 59,75; karttoja on tasoista 59,70 ja 59,80.  
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Tunnistin jotkut kaivauskertomuksessa olevat hiilinäytteet luettelon näytteiksi 

rasioissa olevien merkintöjen avulla. Joissain näistä on kuitenkin ristiriita 

kaivauskertomuksessa olevien koordinaattien ja näytteen rasiaan merkittyjen koordinaattien 

kanssa. Esimerkiksi näytteen 19 rasiaan on merkitty luku 16 ja näytteen koordinaatit sopivat 

yhteen kaivauskertomuksen hiilinäytteiden luettelon näytteen 16 kanssa lukuun ottamatta Y -

koordinaattia78. Kaivauskertomuksen näytteissä on myös muita kummallisuuksia79. Vaikka 

näytteissä viitataan numerolla kaivauskertomuksen luettelon näytteeseen, luku osoittaa usein 

väärään näytteeseen ja näyte sopii koordinaateiltaan toiseen luettelon näytteeseen80. Monien 

näytteiden rasioissa on kaivauskertomuksen luetteloon viittaava neliön sisällä oleva luku, ja 

toinen yliviivattu luku. Todennäköisesti hiilinäytteiden luetteloa tehtäessä on sattunut 

jonkinlainen sekaannus, jota ei ole saatu täysin korjattua. Nämä epämääräisyydet saavat 

kodanpohjan alueelta kerätyt näytteet vaikuttamaan varsin epäluotettavilta81.  

Kodanpohja 16 oli vuoden 1996 suurin kerättyjen löytöjen lähde. Tältä alueelta 

alueelta on saatavilla palanutta luuta. Tätä on joissain tapauksissa enemmän kuin tarpeeksi 

AMS -hiiliajoituksen tekemiseen. Erityisen kiinnostavia ovat ruudun X=44, Y=62 alanumerot 

183 ja 184, joiden yhteydessä oli merkintä ”liedestä”. Myös muut ruudusta kerätyt näytteet 

voi tämän tiedon valossa nähdä merkityksellisempinä. Nämä kaksi alanumeroa ovat arvioni 

mukaan eri koordinaateista kuin alueelta kerätyt hiilinäytteet. Lähimmäksi osuvat nähdäkseni 

hiilinäytteiden luettelon näytteet 5 ja 21.  

13. Nuolenkärkialue 
Tähän alueeseen kuuluvat näytteet 13 ja 14, kumpikin hiilestä koostuvia näytteitä. Tämä alue 

nimettiin alueelta löytyneen vihreästä sädekiviliuskeesta valmistetun nuolenkärjen mukaan82. 

Tämän tutkielman kannalta alueen kiinnostavaksi tekee vuoden 1996 kaivauskertomuksen 

mukaan alueelta löytynyt liedeksi tulkittu palaneiden kivien alue78. Kummassakin näytteessä 

hiiltä on runsaasti83, mutta ei tarpeeksi perinteiseen hiiliajoitukseen joten AMS -hiiliajoitus on 

myös tässä tapauksessa tarpeellinen. Näytteet eivät kuitenkaan ole kovin kiinnostavista 

                                                           
78Näytteen rasiassa Y -koordinaatti on 59,50 kun kaivauskertomuksessa sama koordinaatti on 68,40.  
79Esimerkiksi näyteen 16  alueella ei kaivettu tasoa 59,80 alemmas. Näyte on omien koordinaattiensa mukaan 
tasosta 59,50. Kyseessä oli syyskuun loppupuolella poistettu profiilikaistale. Näytteen päivämäärän mukaan 
näyte otettiin talteen 20.6, jolloin profiilikaistale oli vielä olemassa. 
80Esimerkiksi näytteen 22 rasiassa on luku 16, joka viittaa kaivauskertomuksen hiilinäytteiden luettelon 
näytteeseen 16. Näyte sopii koordinaateiltaan paremmin yhteen saman luettelon näytteen 17 kanssa. 
81Näytteitä punnitessani ”Nuolenkärkialueen” näyte 14 ja kodanpohjan 16 näyte 22 sekoittuivat vahingossa 

toisiinsa. Erotin näytteeseen 22 kuuluneen suuremman hiilenkappaleen erilleen, mutta pienempiä kappaleita ei 

voinut enää erottaa. Tästä aiheutuu mahdollisesti huomioon otettava virhe ajoitustulokseen. 
82Koivunen & Franzén 1997, s. 10. 
83Näyte 13: 4,3 g; Näyte 14: 12,4 g. 
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paikoista.84. Näytteessä 13 on joitain epämääräisyyksiä, sillä kaivauskertomuksen 

luettelossa85 näytteen korkeuskoordinaatti on 60,55-60,4586. Kaivauskertomuksessa ei 

selkeästi kerrottu missä tasossa löydetty liesi sijaitsi, mutta kaivauskertomuksen mukaan87, 

siirryttäessä tasosta 60,65 tasoon 60,55 liesi jätettiin alkuperäiseen tasoonsa odottamaan 

kaivausalueen laajennusta. Tämä alue on nähtävissä Nuolenkärkialuetta käsittelevissä 

kartoissa. Liesi siis todennäköisesti sijaitsi tasossa 60,65. Näyte 13 on 10-20 senttiä liettä 

alempaa ja todennäköisesti siis liettä vanhempi. Näyte 1488 on puolestaan noin 10 senttiä liettä 

ylempää. Näyte 14 on näytteistä todennäköisesti kiinnostavampi liettä nuorempana. Kartan 

puutteessa tätä ei voi vahvistaa. Näytteen koordinaatit eivät vaikuta osuvan lieden alueelle, 

vaan näyte näyttää itse asiassa sijoittuvan alueelle jossa ei ole kaivettu. 

Vuodelta 1996 kontekstiin liittyy vain alanumero 3. Kyseessä on 4,2 grammaa 

palanutta luuta. Alanumero on ilmeisesti samasta tasosta kuin kaivauksissa havaittu liesi. 

Merkillisesti tämä alanumero näyttää sijoittuvan tehtyjen karttojen alueen ulkopuolelle. Liesi 

on kuitenkin lähin mahdollinen konteksti, johon alanumeron voisi liittää.  

14. Tulkintaa 
Tutkimuksen perusteella on mahdollista tehdä useita johtopäätöksiä.  Ensinnäkin hiiltä ei 

useimmissa näytteissä ollut kovin paljon. Muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta 

Kuuselankankaan näytteitä ajoittaessa olisi pakko hyödyntää AMS -hiiliajoitusta. Joissain 

yksittäisissä tapauksissa hiiltä on jopa niin vähän, että edes AMS-hiiliajoitusta ei välttämättä 

voi tehdä. Kyseisiä näytteitä ei luonnollisesti kannata säilyttää, koska niitä ei voi käyttää.  

Toisekseen suuri osa hiilinäytteistä ole ajoittamisen kannalta kiinnostavista paikoista Suurin 

osa näytteistä vaikuttaisi olevan puhtaasta maasta. Toisinaan melko lähellä on tummemman 

maan läiskiä, jotka eivät kuitenkaan sellaisenaan ole kovin hyödyllisiä kohteita ajoitettavaksi. 

On epäselvää voiko nämä läikät tulkita jonkinlaisten rakenteiden osiksi. Selkeitä rakenteita ei 

ole havaittavissa muutamia liesiä lukuun ottamatta. Lisäksi joidenkin kodanpohjien raja on 

hyvin nähtävissä.  

Näytteiden dokumentoinnissa on erilaisia kummallisuuksia ja suoranaisia 

virheitä. Tästä johtuen loppuvaikutelma näytteiden paikkatiedoista on varsin epäluotettava. 

Lähtökohtaisesti voidaan kutenkin olettaa yksittäisen näytteen olevan ilmoitetusta paikasta, 

                                                           
84Kumpikin näyte on huuhtoutuneesta maasta. Näytteen 14 tapauksessa tämä on pääteltävissä ainoastaan 

näytteessä olevan merkinnän ”Huuhtoutunutta maata” perusteella, koska näytteen tasosta ei ole karttaa. 
85Kaivauskertomuksen luettelon näyte 15. 
86Näytteessä olevissa tiedoissa esiintyi jälleen nuoli ennen ilmoitettua koordinaattia. 
87Koivunen & Franzén 1997 s.10.  
88Tasosta 60,75. 
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ellei ole syytä epäillä muuta. Jos tämä dokumentoinnin taso on tyypillinen ajan näytteiden 

osalta, niin todennäköisesti näiden vuosien aikana kerättyjen näytteiden hyödyllisyys on 

rajallinen. Tämän tutkimuksen perusteella sijaintinsa ja kokonsa puolesta käyttökelpoiset 

näytteet voi säilyttää, muut voidaan haluttaessa poistaa. Vaikuttaa siltä että jokaisesta 

kontekstista josta on hiilinäytteitä, on saatavilla myös muuta ajoituskelpoista materiaalia. 

Näin on myös tarkempien kontekstien, esimerkiksi liesien tai kodanpohjan reunojen 

tapauksissa. Tämä saattaa käytettävissä olevien hiilinäytteiden hyödyllisyyden entistäkin 

kyseenalaisemmaksi. Koska usein hiiliajoitusta tehtäessä halutaan tehdä useita ajoituksia 

samalta alueelta, hiiliajoituksen kannalta merkitykselliset näytteet kannattaa kuitenkin 

säilyttää kaiken varalta.  

Muista Kuuselankankaan ajoitettavista näytteistä palanut luu on runsain ja siksi 

keskeisin ajoitettava materiaali. Suurin osa tunnistettavista kappaleista on hylkeiden luita. 

Todennäköisesti myös suurin osa tunnistamattomista luiden kappaleista on myös hylkeiden 

luita. Tällöin olennainen huomioon otettava virhelähde on allasefekti.  

Eräs hankaluus ainakin vuosien 1993-1994 näytteiden tapauksessa on että 

näytteet on kerätty noin ruudun tarkkuudella, joka on joissain olosuhteissa jaettu hieman 

pienempiin lohkoihin. Tämä aiheuttaa ongelmia kun selvitettäessä mitkä kerätyistä löydöistä 

ovat peräisin konteksteista jotka olisivat merkityksellisiä hiiliajoituksen kannalta. Kaikkein 

hyödyllisimpänä pitäisin löytöjä, joiden tiedoissa mainitaan jokin konteksti, esimerkiksi liesi. 

Omia ongelmiaan aiheuttaa se, että Kuuselankaan alueen luunäytteet ovat palanutta luuta, 

mikä saattaisi tarkoittaa että luun orgaaninen materiaali olisi tuhoutunut, joten ajoitus pitäisi 

tehdä paljon epävarmemman epäorgaanisen luun materiaalia käyttäen89.  

Kuuselankankaan alueelta on siellä täällä saatavilla purupihkan kappaleita. 

Nämä ovat useimmiten hyvin pieniä, alle gramman painoisia kappaleita. Kiinnostaviksi 

hiiliajoituksen kannalta nämä purupihkan kappaleet tekee kaksi seikkaa: Ensinnäkin nämä 

kappaleet ovat joissain tapauksissa liesistä tai liesien lähialueilta. Koska purupihka ei liity 

varsinaisesti tulenpitoon, ei ole ehdottoman selvää että purupihkan kappaleet ovat sopivia 

liesien ajoittamiseen, vaikkakin purupihkat liittyvät ihmisten toimintaan. toisekseen 

purupihkojen tapauksessa ilmoitettiin näytteiden koordinaatit poikkeuksellisen tarkasti, mikä 

on hyödyllistä selvitettäessä näytteiden kontekstia.  

Kuuselankankaan keramiikka on enimmäkseen merkityksetöntä hiiliajoitusta 

silmälläpitäen. Karstasta on mainintoja vain yksittäisissä tapauksissa. Tapauksissa joissa 

                                                           
89Taylor R.E &  Bar–Yosef, 2004, s. 75-82; Gillespie 1984, s. 13. 
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ajoituskelpoista materiaalia on läsnä, keramiikan kappaleiden etuna ovat monien kappaleiden 

yhteydessä ilmoitetut tarkat koordinaatit. Ei ole selvää onko karstaisissa saviastia kappaleissa 

riittävästi materiaalia AMS -hiiliajoitukseen. Richard Gillespien90 mukaan Saviastian 

kappaleet eivät ole kovin hyödyllisiä hiiliajoittamista ajatellen, mutta jotkin modernit 

hiiliajoituksen menetelmät voivat sallia myös tällaisen ajoitusmateriaalin käytön. Lisäksi 

muut ajoittamisen menetelmät kuin hiiliajoittaminen voivat sopia keramiikan kappaleita 

varten; esimerkiksi termoluminesenssi91.  

Monissa tapauksissa muuta ajoitettavaa materiaalia vaivaavat samat ongelmat 

kuin Kuuselankankaan hiilinäytteitä, eli toisinaan näytteissä ei ole riittävästi näytemateriaalia 

ajoitusta varten tai näytteille ei voi määrittää hiiliajoituksen kannalta merkityksellistä 

kontekstia.  Lisäksi löytöluetteloissa olevat yksittäiset virheet saavat luetteloiden tiedot 

vaikuttamaan epäluotettavilta. 

Koska näytteitä on usein kerätty hiiliajoitukseen merkityksettömistä 

konteksteista kiinnittämättä näytteiden määriin tai tarkkaan dokumentointiin, on mielestäni 

selvää että näytteitä on kerätty näytteiden keräämisen takia ilman että mielessä olisi ollut 

selkeää tavoitetta.      
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tutkielmassa käsitellyt kontekstit). 
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Taulukko 2; Oulun ylipoiston arkeologian laboratoriossa olleet näytteet.  

Vuosi 
Näytteen 
numero Konteksti Koordinaatti X Koordinaatti Y Koordinaatti Z Paino (g) Säilytettävä 

1993 1. 1Kopo 17 64, 80 39,320 3/ 0,9 4- 

 
2. Kopo 17 63,35 39,50 / 1,5 - 

 
3. Kopo 17 63,20 36,40 / 9,6 7* - 

 
4. Kopo 17 61,00 39,90 / 0,9 - 

1994 19. Kopo 17 (1994) 52,58 34,90 / 0,4 - 

1994 1. Kopo 23 lähi-alue 18,45 22,08 60,10 0,4 - 

 
12. Kopo 23 lähi-alue 20,22-21,07 28,20-28,55 59,83 2,5 - 

1994 2. Kopo 3 20,00 58,00 / 1,7 - 

 5. Kopo 3 21,40 59,75 60,01 4,5* - 

 7. Kopo 3 20,00 60,00 / 1,3 - 

 9. Kopo 3 21,30 59,20 60,42 3,7 5+ 

 11. Kopo 3 19,15 60,30 / * - 

 14. Kopo 3 18,00-20,00 60-62 / 22,9 - 

 16. Kopo 3 19,15 60,30 / * - 

 17. Kopo 3 18,00-20,00 60,00-62,00 / 15,0 - 

 18. Kopo 3 18,00-20,00 60,00-62,00 / 33,3 - 

 20. Kopo 3 18,00-20,00 60,00-62,00 / * - 

1994 3. Likamaajuova 18,00 36,00 59,89 5,4 
  13. Likamaajuova 17,59 30,15 60,05-60,06 2,2 + 

 15. Likamaajuova 17,95 30,15 / 6,5 + 

1994 4. Kopo 2 19,28 49, 30 59,75 2,4 - 

 6. Kopo 2 18,00 50,00 / 4,0* - 

 8. Kopo 2 16,85-17,30 47,30-47,90 60,12 1,2 + 

 621. Kopo 2 17,45 46,00 / 8** - 

 623. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 
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Vuosi 
Näytteen 
numero Konteksti Koordinaatti X  Koordinaatti Y Koordinaatti Z Paino (g)    Säilytettävä 

 624. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 

 625. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 

 626. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 

 627. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 

 629. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 

1995 66. Kopo 2 18,00 38,00 / ** - 

 67. Kopo 2 16,00-18,00 48,00-50,00 / ** - 

1995 1. Kopo 15 42,00 76,00 →1060,10-0,5 4,2 + 

 3. Kopo 15 32,00-20 68,73-69,00 →60,10 0,2 + 

 25. Kopo 15 39,40-39,60 69,85-69,95 59,70 7,0 + 

 26. Kopo 15 39,40-39,60 69,85-69,96 59,70 6,1 + 

 33. Kopo 15 40,00 76,00 / 0,1 9*** - 

 34. Kopo 15 42,00 76,00 →60,00 0,3*** - 

 635. Kopo 15 30,00 74,00 →60,10 0,1 *** - 

 636. Kopo 15 42,00 76,00 →60,05 0,2 *** - 

 637. Kopo 15 42,00 76,00 →59,90 0,7 *** - 

 39. Kopo 15 42,00 78,00 →59,90 0,04 11(<0) - 

 43. Kopo 15 30,00 70,00 →60,60 0,3 *** - 

 44. Kopo 15 40,00 66,00 / 0,1 *** - 

 651. Kopo 15 42,00 68,00 →59,90 0,2 - 

 654. Kopo 15 36,00 72,00 →59,50 127,5 *** - 

 658. Kopo 15 40,00 78,00 →59,90 7,412(3,9) + 

 661. Kopo 15 40,00 76,00 →59,90 3,111(2,0) - 

 663. Kopo 15 30,00 76,00 →60,10 4,4 *** - 

 664. Kopo 15 30,00 76,00 →60,00 3,4 *** - 

 665. Kopo 15 42,00 78,00 →60,00 1,612(0,9) + 

 666. Kopo 15 42,00 76,00 →59,90 7,312(1,9) + 

 667. Kopo 15 36,00 66,00 →59,90 4,4 *** - 

 668. Kopo 15 40,00 70,00 →60,00 1214,1 + 

 669. Kopo 15 32,00 68,00 →59,90 8,8 - 

 671. Kopo 15 40,00 76,00 / 3,5 *** - 

1996 3. Kopo 15 eteläpuoli 45,30 75,90 59,75 22,0 + 

 8. Kopo 15 eteläpuoli 44,00 73,00 / 1,3(hiili);0,2(luu) - 

 11. Kopo 15 eteläpuoli 44,00 72,00 →59,90 8,8 - 

 15. Kopo 15 eteläpuoli 45,90 70,95 / 2,1 - 

 4. Kopo 20 22,50-23 48,30-49 / 25,4 + 

 5. Kopo 20 22,60 49,10 59,63 2,3 - 

 69. Kopo 20 49,5 17,70 / *** - 

 10. Kopo 20 22,81 49,20 59,63 5,9 + 

 11. Kopo 20 23-24 48-49 / 19,8* - 

 512. Kopo 20 22,23 52,00 59,65 *** - 

 14. Kopo 20 22,89 49,20 59,63 7,8 - 
 15. Kopo 20 22,50 48,20 59,55 10,0 - 

 16. Kopo 20 22,00 48,00 / 11,1 + 
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Vuosi 
Näytteen 
numero Konteksti Koordinaatti X Koordinaatti Y Koordinaatti Z Paino (g) Säilytettävä 

 16. Kopo 20 22,00 48,00 / 11,1 + 

 17. Kopo 20 22,00 48,00 / 7,3 - 

 18. Kopo 20 22,81 49,20 59,63 3,6 + 

 19. Kopo 20 23,65 46,30 60,11 9,1 - 

 20. Kopo 20 23,90 48,10 182,00 Hiili 2,9; tuohi0,5 - 

 21. Kopo 20 22,00 46,00 / Hiili 18,9; luu*** - 

 522. Kopo 20 22,25 50,50 59,67 ** - 

 530. Kopo 20 22,00 50,00 / ** - 

 41. Kopo 20 22,00 48,00 / 0,6 - 

 42. Kopo 20 22,00 48,00 / 0,7 - 

 45. Kopo 20 22,00 46,00 / 1,2 - 

 49. Kopo 20 22,00 50,00 / <0,1 - 

 53. Kopo 20 22,00 46,00 / 1,8 - 

 560. Kopo 20 22,00 50,00 / *** - 

 570. Kopo 20 22,00 46,00 / ** - 

 572. Kopo 20 22,00 48,00 / ** - 

 575. Kopo 20 22,00 46,00 / 2,0 - 

1995 13. Punamulta-alue 23,45 61,48 60,27 1,7 - 

 31. Punamulta-alue 23(1x1) 59,00 / 0,3 - 

 32. Punamulta-alue 22,00 61,00 / 0,9 + 

 40. Punamulta-alue 22,00 60,00 / ** - 

 46. Punamulta-alue 22,00 61,00 / 1,3 + 

 547. Punamulta-alue 22,00 60,00 / 1,212(0,9) - 

 48. Punamulta-alue 22,00 62,00 / 3,2 - 

 550. Punamulta-alue 22,00 58,00 / ** - 

 556. Punamulta-alue 22,00 62,00 / *** - 

 557. Punamulta-alue 22,10 61,55 / ** - 

 574. Punamulta-alue 22,00 59,00 / *** - 

1994 522. Kopo 6 21,80 70,35 185, 00 ** - 

1995 24. Kopo 6 22,42 63,60 59,77 3,0 - 

1996 1. Kopo 16 49,70 69,80(ei varma) 59,75 4,2 - 

 2. Kopo 16 44,30 65,85 59,85 1319,9 + 

 4. Kopo 16 46,10 65,30 / 8,3 - 

 5. Kopo 16 45,60 63,70 59,75 0,9 + 

 6. Kopo 16 48,50 68,50 11(59,9-59,8) 10,8 - 

 7. Kopo 16 49,20 66,50 59,90 <0,1 - 

 9. Kopo 16 45,20 62,90 (→59,80) 2,3 - 

 10. Kopo 16 49,20 65,00 / 0,7 - 

 12. Kopo 16 47,50 60,50 11(59,90-59,80) 23,7 + 

 16. Kopo 16 47,80 64,90 59,50 1317,6 - 

 17. Kopo 16 47,00 68,00 59,63 1,3 - 

 518. Kopo 16 48,20 68,60 →59,50 <0,1 - 

 19. Kopo 16 49,50 69,50 59,65 0,2 - 

 20. Kopo 16 47,95 68,40 11(59,60-59,55) 1,8 - 

 21. Kopo 16 44,50 60,40 59,65 131,3 - 

 22. Kopo 16 49,75 69,65 10(59,68) 1,7 + 

 23. Kopo 16 48,60 68,22 59,75 <0,1 - 

1996 13. Nuolenkärkialue 6,10 46,70 11(→60,45) 4,3 - 

 
14. Nuolenkärkialue 6,40 43,80 60,75 12,4 - 
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1Kopo= Kodanpohja 
2Näytteen Y-koordinaatti oli epäselvä. 
3/= Näytteen Z koordinaattia ei ole ilmoitettu. 
4-=Näytettä ei mielestäni kannata säilyttää. 
5+=Näyte on mielestäni säilyttämisen arvoinen. 
6Näyte koostuu muusta materiaalista kuin hiilestä. 
7 *=En henkilökohtaisesti mitannut näytteen painoa, koska arvioin silmämääräisesti että hiiltä olisi 

ollut liian vähän. 
8**=Näyte ei enää myöhemmin ollut paikalla Oulun yliopiston arkeologian laboratoriossa, eikä 

näytteen painoa voitu tämän takia mitata. 
9***=Näytteen painoa ei ole henkilökohtaisesti mitattu koska näyte ei ollut kiinnostava hiiliajoituksen 

kannalta. 
10→= Z-koordinaattia edelsi näytteen tiedoissa nuoli. 
11Näytteessä ei ollut selkeästi ilmoitettua Z-koordinaattia, mutta paikalla oli kuitenkin luku, jonka 

tulkitsin Z-koordinaatiksi.  
12Näyteen yhteydessä oli ilmoitettu paino-arvo ja lisäksi mittasin näytteen painon itse. Suluissa oleva 

luku on oma mittaustulokseni. 
13Näytteeseen jäi pieniä maakokkareita, joita en saanut kokonaan poistettua. Näistä kokkareista on 

oletettavasti muodostunut pieni virhe mittaustulokseen. 
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