
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallinilmaisimen käyttö inventoinnissa ennustavan mallin avulla 

Perämeren myöhäisrautakautisella rannikkoalueella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun yliopisto 

 Humanistinen tiedekunta  

Arkeologia 

Pro gradu -tutkielma  

4.6.2018 

Ohjaaja: Ville Hakamäki 



 

 

2 

 

Sisällysluettelo 

1. Johdanto .................................................................................................................................. 3 

2. Perämeren myöhäisrautakausi ................................................................................................ 7 

2.1 Pohjois-Suomen myöhäisrautakauden tutkimuksesta ........................................................ 7 

2.2 Irtolöydöt aineistona ......................................................................................................... 10 

2.3 Aineiston tutkimushistoria ............................................................................................... 12 

3. Metodit ................................................................................................................................. 15 

3.1 Metallinilmaisin ............................................................................................................... 15 

3.2 Ennustava mallintaminen ................................................................................................. 17 

3.3 Inventointi vai prospektointi?........................................................................................... 20 

4. Tutkimusalueen myöhäisrautakautisten kohteiden topografinen analyysi ........................... 22 

4.1 Etäisyys rannasta .............................................................................................................. 22 

4.2. Saaret ............................................................................................................................... 27 

4.3 Korkeus nykyisestä merenpinnasta .................................................................................. 28 

4.4 Levintä .............................................................................................................................. 29 

5. Ennustavan mallin rakentaminen ......................................................................................... 30 

5.1 Aineistot ........................................................................................................................... 30 

5.2 Työvaiheet ........................................................................................................................ 31 

6. Inventointi ............................................................................................................................ 37 

6.1 Inventoinnin toteutus ........................................................................................................ 37 

6.2 Inventoinnin tulokset ........................................................................................................ 38 

7. Pohdinta ................................................................................................................................ 42 

8. Yhteenveto ........................................................................................................................... 50 

9. Bibliografia ........................................................................................................................... 51 

Eletkroniset lähteet ................................................................................................................. 51 

Painamattomat lähteet ............................................................................................................ 51 

Tutkimuskirjallisuus ............................................................................................................... 54 

LIITTEET ................................................................................................................................. 61 

 



 

 

3 

 

1. Johdanto 

Tutkielman juuret juontuvat kirjoittajan opintojen alkuun, ensimmäisen opintovuoden 

kevääseen vuonna 2013. Innoituksen lähteenä olivat Oulun yliopiston arkeologian oppiaineen 

opetuskaivaukset Iin Illinsaaressa Suutarinniemellä. Kaivausten kohteena oli 

myöhäisrautakaudelle ajoittuva kalmisto, joka innosti jatkamaan aiheen parissa ja johti tämän 

tutkielman syntyyn. Kalmiston löytymistä ja tutkimuksia voidaan pitää jopa käännekohtana 

Perämeren alueen myöhäisrautakauden tutkimukselle. 

Perämeren alue on perinteisesti ollut myöhäisrautakautisen (800–1300 jaa.) arkeologisen 

materiaalin suhteen niukkalöytöinen, mistä johtuen perinteiset Suomen alueen arkeologiaa 

käsittelevät perusteokset sivuavat aihetta vain vähäisissä määrin (Esim. Kivikoski 1961; 

Huurre 2005; Haggren et al. 2015). Myöhäisrautakauden löytöaineisto koostui paljolti 

yksittäisistä esinelöydöistä ja siitä syystä Perämeren aluetta on pidetty eräänlaisena 

periferiana eli arkeologisesti näkymättömänä seutuna. 2010-luvulla tehdyt uudet löydöt ovat 

päivittäneet näkemystä Perämeren arkeologisesta näkymättömyydestä. Löydöt sekä 

tutkimuksellisen mielenkiinnon kasvu ovat yhteydessä metallinilmaisinharrastajiin: 

metallinetsinnän harrastajamäärät ovat kasvaneet moninkertaisiksi hyvin lyhyessä ajassa 

(Immonen & Kinnunen 2014: 108), ja harrastajien määrän kasvaessa ovat myös löytömäärät 

moninkertaistuneet (Rohiola 2014: 17). Samoin media on ollut aiheesta kiinnostunut1. Ilmiön 

kasvaessa kulttuuriperinnön ammattilaiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota 

harrastuksen yleistymiseen (esim. Rohiola 2014; Thomas et. al. 2015; Thomas 2016; 

                                                 

1 Metallinilmasinlöytöjä on käsitelty laajasti lehdistössä (mm. Asikainen, M. 2017. Joensuussa tehty runsas 

muinaislöytö – metallinpaljastin johti puukkojen ja veitsien jäljille. <https://yle.fi/uutiset/3-9487306>; Etelä-

Suomen Sanomat. 2017. Metallinetsintä villitsee suomalaisia - Kärkölässä on löydetty viikinkiaikainen solki, 

mutta harrastajat innostuvat romustakin.  <http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2380554>), sekä vuoden 2017 

tammikuussa alkoi metallinilmaisinharrastukseen keskittyvä tv-sarja Menneisyyden metsästäjät Yle TV1:llä. ks. 

Järvelä. 2017. Menneisyyden metsästäjät –  Suomen muinaishistoria paljastuu mullan alta. 
<https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/12/22/menneisyyden-metsastajat-suomen-muinaishistoria-paljastuu-mullan-

alta >. 
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Wessman et al. 2016). Samoin Museovirasto on vuonna 2015 julkaissut harrastajille 

suunnatun metallinilmaisimen käyttöoppaan (Maaranen 2015), jossa ohjeistetaan kuinka tulisi 

toimia löytäessä arkeologisia kohteita tai löytöjä, ja kerrotaan muinaisjäännöksiin liittyvästä 

lainsäädännöstä. Pohjois-Suomessakin uudet löydöt ovat potkaisseet käyntiin 

myöhäisrautakauden tutkimusprojektin, 2  jonka myötä informaatio Perämeren alueen 

myöhäisrautakaudesta on lisääntynyt harppauksin.  

Metallinilmaisimen käyttöä arkeologiassa on tutkittu varsin vähän erityisesti 

inventointityökalun näkökulmasta. Suomen arkeologisessa kirjallisuudessa 

metallinilmaisimien käyttöä on käsitelty lähinnä metallinilmaisinharrastajien kautta (esim. 

Immonen & Kinnunen 2014; Rohiola 2014; Thomas 2015; Wessman et al. 2016). 

Metallinilmaisinharrastajien käsissä laite näyttäisi olevan tehokas löytämään rautakaudelle 

ajoittuvia löytöjä, joten tutkielmassa selvitetään, kuinka arkeologit voisivat käyttää 

metallinilmaisinta rautakautisten kohteiden etsinnässä Perämeren niukkalöytöisellä 

rannikkoseudulla. 

Tutkimuksessa metallinilmaisimen käyttöä kohdistaa ennustava malli, joka pohjautuu 

aikaisempaan tutkimukseen (Kuusela & Tolonen 2011: 83; Kuusela 2013b: 117,145–147; 

Hakamäki et al. 2013b: 24), jonka myötä oletan, että myöhäisrautakautista arkeologista 

materiaalia on löydettävissä läheltä muinaisrantaa ja jokisuiden saarista, jotka ovat 

ennustavan mallin keskeisimmät muuttujat. Muuttujien oikeellisuus varmistetaan aineiston 

kohteiden topografisella analyysillä, jolla arvioidaan ovatko aineiston kohteet joki- ja 

                                                 

2 Oulun yliopiston tutkimusryhmä keskittyi vuosina 2014–2016 tutkimaan Pohjois-Suomen myöhäisrautakautisia 

yhteisöjä, sekä niiden riippuvuutta keskittyen tarkastelemaan erityisesti vaihtoverkostoja. Pro gradu -tutkielmani 

on osana tätä tutkimusaihetta ja myös osin sen rahoittama. ks. Oulun yliopisto. 2018. Sisämaa ja rannikko 

Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa. <http://www.oulu.fi/arkeologia/node/48183>. 
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rantasidonnaisia. Ennustavaa mallia sekä metallinilmaisininventoinnin tehokkuutta testataan 

maastossa.  

Ennustavia malleja ei ole aikaisemmin sovellettu myöhäisrautakautiseen aineistoon 

Perämeren alueella. Aiheesta on aikaisemmin tehty muutamia opinnäytetöitä (Perttola 2005; 

Aukia 2010; Sorvali 2013), mutta yleensä perustuen kivikautiseen arkeologiseen aineistoon. 

Poikkeuksena on Wesa Perttolan (2005) pro gradu -tutkielma, joka käsittelee lapinraunioita. 

Tutkielman ennustava mallin tarkoituksena on kohdentaa metallinilmaisimella tehtävää 

kartoitusta mahdollisimman potentiaalisiin paikkoihin, joilta myöhäisrautakautisen 

metalliesineistön löytäminen olisi mahdollista.  

Ennustavan mallin aineistona ovat kaikki myöhäisrautakauden muinaisjäännökset, jotka 

sijaitsevat alle kymmenen kilometrin päässä nykyisestä merenrannasta. Aineisto koostuu 15 

tunnetusta myöhäisrautakautisesta arkeologisesta kohteesta, joista yhdeksän on luokiteltu 

irtolöytökohteiksi (ks. Kartta 2 & Liite 1), eli kohteiksi joilla ei ole todettu yhteyttä kiinteään 

muinaisjäännökseen. Irtolöytökohteiden sekä kiinteiden kohteiden käyttö ennustavan mallin 

aineistona saattaa aluksi kuulostaa liian hajanaiselta, mutta Perämeren sekä Pohjois-Suomen 

alueella on näyttöä siitä, että myöhäiselle rautakaudelle ajoitetut löydöt liittyvät kiinteään 

muinaisjäännökseen (ks. Kuusela & Tolonen 2011: 79; Hakamäki et al. 2013b: 24; Hakamäki 

2013b: 14). Pohjimmiltaan tutkielmassa tavoitteena on selvittää vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin:  

1) Miten metallinilmaisin soveltuu inventoinnin apuvälineeksi myöhäisrautakautisten 

kohteiden osalta?  

2) Miten ennustava mallintaminen soveltuu osaksi metallinilmaisimen avulla tehtyä 

inventointia? 

3) Ovatko tutkimusalueen myöhäisrautakautiset kohteet rantasidonnaisia ja sijaitsevatko 

ne jokisuissa?  

Tutkimusalueena on Perämeren idänpuoleinen rannikkoseutu rajautuen pohjoisessa Tornioon 

ja etelässä Kalajokeen (ks. Kartta 1). Käytännön syistä johtuen, varattiin inventointiin kaksi 

viikkoa (23.5.–2.6.2016). Tutkimusalue on aluerajaukseltaan laaja, ja koska niin suuren 
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alueen inventointiin kaksi viikkoa ei ole riittävästi, rajattiin inventointialue hallittavamman 

kokoiseksi. Tutkimuksen inventointialue kattoi Kemin ja Oulun kuntien välisen alueen (ks. 

Kartta 1).  

 

Kartta 1. Tutkimusalue ja inventointikunnat rajattuna punaisella. Kunnat ilman merialueita. 2012.  
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2. Perämeren myöhäisrautakausi 

Rautakauden kaksi viimeistä ajanjaksoa niputetaan usein yhteen myöhäisrautakausi -termin 

alle, jota on kutsuttu myös nuoremmaksi rautakaudeksi. Yleisesti ottaen Suomessa 

viikinkiajan nähdään alkavan noin 800 jaa. ja päättyvän 1025 jaa. Samaten rautakauden 

viimeinen ajanjakso eli ristiretkiaika määritellään vuosien 1025–1150 jaa. välille. Koko 

Suomen käsittävä ajanjakso ei kuitenkaan anna tilaa kronologian alueelliselle vaihtelulle. 

Pohjois-Suomen osalta usein käytetään hivenen erilaista kronologiaa, jossa koko 

myöhäisrautakausi ajoitetaan suurin piirtein vuosien 825–1300 jaa. välille (Raninen & 

Wessman 2015: 290, 337). Tutkielmassa myöhäisrautakaudella tarkoitetaan 800–1300-

lukujen väliin jäävää ajanjaksoa. Perämeren alueella tutkimuksen puitteissa tarkoitetaan 

Suomen puoleisen Itämeren rannikkoalueita, jotka rajautuvat etelässä Merenkurkkuun ja 

pohjoisessa Tornioon, Ruotsin rajalle. Tutkimusalue käsittää tästä pienemmän alueen 

rajautuen Ruotsin rajalta Torniosta Kalajoen kuntaan (ks. Kartta 1). Tutkimusalueen 

tutkimushistoria sekä tiettyjä teoreettisia taustoja tulee käsitellä ennen varsinaiseen 

mallinnukseen siirtymistä.  

2.1 Pohjois-Suomen myöhäisrautakauden tutkimuksesta 

Tutkimushistorialtaan tutkimusalue liittyy arkeologisissa tulkinnoissa ja sitä kautta 

syntyneissä teorioissa vahvasti yhteen Pohjois-Suomesta tehtyjen tulkintojen kanssa. Tässä 

yhteydessä Pohjois-Suomella viitataan Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien 

alueeseen. 

Perämeren arkeologinen aineisto koostuu pronssikaudelta keskiselle rautakaudelle asti 

enimmäkseen röykkiöistä sekä keittokuopista (Kuusela 2014: 223). Merovingiajan aikana 

600-luvulla jaa. arkeologisessa aineistossa tapahtuu selkeä muutos, jolloin hautaaminen 

röykkiöihin näyttäisi loppuvan Perämeren rannikolla (Kuusela 2013b: 76; Kuusela 2014: 

229). Röykkiöhautaamisen katoamisen lisäksi myös keramiikka- sekä kvartsiesineet häviävät 

Pohjois-Suomen arkeologisesta aineistosta jo aikaisemmin noin 300-luvulla jaa. (Huurre 
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1986: 258–260; Hamari & Lahti 2002: 17). Arkeologisen aineiston muuttumisen myötä 

Pohjois-Suomen väestöstä tuli arkeologisesti näkymätöntä (Huurre 1983: 324).  

Vanhemmassa arkeologisessa kirjallisuudessa Pohjois-Suomea tarkasteltiin usein löytöjen 

kautta, ja myöhäisrautakautta käsittelevässä kirjallisuudessa oli vahva painotus esineisiin sekä 

niiden kuvailuun. Tulkintojen teko jäi vähäisemmäksi (esim. Kivikoski 1961; Huurre 1983). 

Esinelöytöihin keskittymisellä saattoi olla vaikutusta siihen, kuinka Pohjois-Suomen 

myöhäistä rautakautta käsiteltiin ja teoretisoitiin arkeologisessa kirjallisuudessa. 

Esineellisten hautauksien levinneisyyden tulkittiin samalla vakiintuneen asutuksen 

levinneisyydeksi (Huurre 2005: 124; Raninen & Wessman 2015: 309). Kalmistollisen alueen 

rajat keskittyivät eteläisimpään Suomeen pohjoisrajan kulkiessa suurin piirtein Tampereen ja 

Mikkelin korkeudella (Kivikoski 1961: 290). 3  Kalmistot toimivat pitkään asutuksen 

merkkinä, sillä rautakautisia asuinpaikkoja tunnettiin vain muutamia koko Suomessa. 

Kalmistotonta seutua ei kuitenkaan pidetty ihmisistä tyhjänä (Huurre 2005: 124). 

Arkeologisen aineiston jakaumassa oli nähtävissä ero asutetun Etelä-Suomen sekä 

arkeologisesti tyhjän Pohjois-Suomen välillä, joka vaati selitystä. Kuten Ella Kivikoski 

luonnehtii rautakauden asutusta Pohjois-Suomessa: 

 ”—käsitti rautakauden kiinteä asutus vain vähäisen osan maastamme. Sen 

ulkopuolella levittäytyivät laajat erämaat, jotka tarjosivat rintamaiden asukkaille oivalliset 

mahdollisuudet eränkäyntiin, turkisten hankintaan, ja siten loivat perustan väestön 

ostokyvylle ja kaupankäynnille.” (Kivikoski 1961: 277). 

Eränkäynnillä tarkoitetaan toimeentulomuotoa, jossa pääosin viljelyksestä toimeentulonsa 

saavat yhteisöjen jäsenet hankkivat ympäröiviltä alueilta tarveaineita, kuten turkiksia, ja 

                                                 

3  Nykyään kalmistoja ei pidetä yhtä paljon asutuksen levinneisyyden merkkinä, vaan kalmistollisen alueen 

ulkopuolella on ollut kiinteää asutusta (Wessman & Raninen & Wessman 2015: 309). 
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hyödynsivät näin kaukanakin olevia metsiä ja vesistöjä, kuten lainauksessa kuvaillaan. 

Eränkäynti yleistyi koko Pohjois-Suomessa viikinkiajalla ja sitä harjoitettiin historialliselle 

ajalle saakka (Taavitsainen 1990: 113). Tutkimuksissa Perämeren rannikon sekä yleisesti 

Pohjois-Suomen alueen esinelöydöt tulkittiin eränkäynnin kautta ja niiden tulkittiin olleen 

rituaaliuhrauksia, kätköjä tai vahingossa Etelä-Suomen talonpoikien hukkaamia esineitä 

(esim. Huurre 1983: 276–278, 391–393; Taskinen 1998: 157; Ojanlatva 2003: 118).   

Koska Pohjois-Suomen arkeologinen aineisto ei ollut Etelä-Suomen kalmistollisen alueen 

jatkumo, tulkittiin Pohjois-Suomea asuttaneen ihmisväestön olleen oma erillinen kulttuurinsa. 

Pohjois-Suomen väestöä pidettiin saamelaisina (esim. Huurre 2005: 171–172). Saamelaisten 

tulkittiin suosineen puusta, luista ja muista orgaanisista aineksista tehtyjä työvälineitä, jotka 

ajan kuluessa maatuivat Suomen happamassa maaperässä. Metalliesineet taas tulkittiin Etelä-

Suomesta tulleiden eränkävijöiden hukkaamiksi. Tämä selitti Pohjois-Suomen ja Etelä-

Suomen välisen arkeologisen aineiston jakauman eron. Jako esihistoriallisessa kontekstissa 

suomalaisiin ja saamelaisiin on ongelmallinen, sillä jako on rajoittanut tulkintojen tekoa 

myöhäisrautakauden yhteisöjen osalta (Kuusela 2014: 221).  

Oulun yliopiston arkeologian oppiaineessa on tehty pitkään tutkimusta Pohjois-Suomen 

rautakauden parissa. Rautakauden tutkimus alkoi jo 1970-luvulla ja jatkui 1980- ja 1990-

luvuille, jolloin rautakautisia muinaisjäännöksiä kaivettiin suhteellisen runsaasti (esim. 

Mäkivuoti 1984; 1988; 1996; Forss & Jarva 1992; Eskola & Ylimaunu, 1992), tosin suurin 

osa kohteista ei ajoitu myöhäisrautakaudelle, vaan sitä edeltäville periodeille. Poikkeuksena 

ovat Sanna Eskolan ja Timo Ylimaunun (1992) kaivaukset Torniossa Länkimaa 1 (24001004) 

-kohteella.  Rautakauden tutkimus sittemmin väheni, kunnes 2010-luvulla alkoi tulla vastaan 

uutta arkeologista aineistoa.   

Tuoreet löydöt ovat osin seurausta metallinilmaisinharrastuksen suosion kasvamisesta ja ne 

ovat haastaneet vanhemman käsityksen Pohjois-Suomesta eränkäynnin kohteena (esim. 

Kuusela & Tolonen 2011; Kuusela 2013a; Hakamäki 2013b; Kuusela 2015; Hakamäki 2016a; 

Kuusela 2016). Esimerkiksi Iin Illinsaaren Pirttitörmän (1000023381) kohteen on todettu 
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olleen ympärivuotinen asuinpaikka, jolla on ollut laaja kontaktiverkosto. Molemmat seikat 

viittaavat vahvasti eräretkiä pysyvämpään ihmistoimintaan (Kuusela et al. 2016: 198).  

Uusien tutkimusten valossa Perämeren rannikolla on siis ollut kiinteää asutusta myöhäisellä 

rautakaudella. Arkeologisen aineiston häviäminen merovingiajalla voisi pikemminkin selittyä 

yhteisöjen sosiaalisten rakenteiden muutoksella kuin pysyvän asutuksen loppumisella 

(Kuusela 2013b: 153).  

2.2 Irtolöydöt aineistona 

Yhteensä tunnettuja myöhäisrautakautisia kohteita on tutkimusalueella 15 kappaletta, joista 

yhdeksän on luokiteltu irtolöytökohteiksi (ks. Liite 2). Irtolöydöllä tarkoitetaan yleensä 

löydettyä artefaktia, johon ei liity kiinteää muinaisjäännöstä tai jonka löytökonteksti ei ole 

tiedossa. 4 Liisa Kunnas-Puha (2011: 16–17) taas käyttää pro gradu -tutkielmassaan irtolöytö-

termiä kattamaan kaikki arkeologiset esinelöydöt, jotka eivät ole tulleet esiin inventoinnin 

taikka arkeologisten kaivausten yhteydessä. Tutkielmassa irtolöydöistä puhuttaessa 

tarkoitetaan ensimmäisen määritelmän mukaisesti löytöjä, joilla ei ole todettu yhteyttä 

kiinteään muinaisjäännökseen. Irtolöytö-termin käyttämistä on kyseenalaistettu, sillä 

tutkimusalueella sekä myös muualla Pohjois-Suomessa irtolöydöiksi määritellyt kohteet 

näyttävät liittyvän kiinteään muinaisjäännökseen (esim. Kuusela & Tolonen 2011: 82–84; 

Hakamäki 2013b: 14; Hakamäki 2016b: 24; Hakamäki 2016c: 30). Vaikka viime aikoina 

ylenpalttista löytöjen kategorioimista irtolöydöiksi on kritisoitu (esim. Kuusela 2013b: 114), 

on tutkielmassa pitäydytty jo annetuissa luokitteluissa irtolöytöjen osalta, sillä niiden 

uudelleen kategorisoiminen ei ole tutkimuksen kannalta oleellista. 

Tulee muistaa, että vaikka tutkielma on rajattu käsittelemään myöhäistä rautakautta ja 

Perämeren rannikolta löydettyä arkeologista aineistoa, ulottuu myöhäisrautakautisten 

irtolöytöjen jatkumo tutkimusaluetta laajemmalle alueelle Lapin, Kainuun sekä Pohjois-

                                                 

4  Tieteen termipankki.  Muutettu 4.12.2014. Haettu hakusanalla ”irtolöytö”. 

<http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:irtol%C3%B6yt%C3%B6> 
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Pohjanmaan sisäosiin, sekä etelämmäksi Pohjanmaalle saakka (Kuusela 2013b: 79, 86–87). 

Irtolöydöt eivät myöskään rajaudu ajallisesti ainoastaan myöhäiselle rautakaudelle, vaan niitä 

on löydetty myös sitä edeltäviltä ajanjaksoilta Pohjois-Suomesta ja Perämeren rannikolta 

(Kuusela 2013b: 75, 83, 85). Tutkimusalueella irtolöytökohteista tulee pääasiallinen 

ihmistoiminnan indikaattori noin 600 jaa., ja Perämeren eteläosissa viimeistään noin 800 jaa. 

(Kuusela 2013b: 122, 141).  

Irtolöytöihin liittyy tiettyjä piirteitä, joiden tiedostaminen on tärkeää jo tutkimuksen 

alkuvaiheessa. Irtolöytöpaikkoja on tutkittu vähän ja löytökonteksti saatetaan tuntea huonosti 

tai huonoimmassa tapauksessa ei ollenkaan (Hakamäki & Kuusela 2013: 95; Kuusela 2014: 

230). Aineistossa Kalajoen Pihlajanmäen (1000015251) kohdetta ei Museoviraston Kyppi.fi-

palvelun 5 mukaan ole tarkastettu maastossa, huolimatta siitä, että kohteelta löydetty 

rautanuolenkärki (28875: 1) on diarointipäivämäärän mukaan löydetty jo vuonna 1995. 

Irtolöytökohteiden maastotarkastustilanne tutkimusalueella ei yleisesti ottaen ole näin 

huonossa jamassa, vaan kyseinen esimerkki alleviivaa huomiota siitä, kuinka irtolöytöihin 

kiinnitetään vähemmän tutkimuksellista huomiota. Samoin kenttätutkimuksissa 

löytöympäristöä havainnoidaan usein silmämääräisesti, joka voi vaikuttaa irtolöydön 

luokitteluun. Jos lähimaastossa ei ole silmillä nähtäviä anomalioita, jotka voisivat olla 

ihmisen aikaansaamia, on löytö helposti tulkittavissa irtolöydöksi. 

Vaikka myöhäisellä rautakaudella irtolöydöt ovatkin suurin löytöryhmä, ei niitä määrällisesti 

ole montaa: koko Pohjois-Suomesta on yhteensä löydetty noin 250 irtolöydöksi luokiteltua 

kohdetta (Kuusela 2014: 230), ja irtolöytökohteiden vähäinen määrä toistuu myös tutkielman 

aineistossa. Mutta kuten Kuusela (2014: 230) huomauttaakin, ei tilanne ole poikkeava, sillä 

aineiston niukkuus on arkeologiassa yleinen ongelma, joten irtolöydöt eivät tältä osalta eroa 

kovin paljoa muusta arkeologisesta aineistosta.  

                                                 

5  Museovirasto. 2018. Kulttuuriympäristön palveluikkuna. Muutettu 20.1.2010. 

<https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000015251>. 
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Irtolöytöjen ongelmiin liittyy myös niiden epätarkka ajoitus. Suurin osa aineiston 

irtolöydöistä ovat erilaisia metalliesineitä tai niiden katkelmia, jolloin radiohiiliajoituksen 

käyttö ei ole ollut mahdollista johtuen orgaanisen aineen puuttumisesta.6 Irtolöydöt on usein 

ajoitettu typologisesti (Kuusela 2014: 230), mikä ei kerro esineen depositioajankohtaa, vaan 

antaa karkean rajauksen mahdolliselle valmistus- sekä käyttöhetkelle. Samoin ajoituksen 

skaala voi olla hyvin laaja, joka huonoimmillaan liikkuu esihistoriallinen-historiallinen-

akselilla (Hakamäki & Kuusela 2013: 96). Esimerkiksi aikaisemmin mainitun Pihlajamäen 

kohteelta löydetyn rautanuolenkärjen ajoitus on rautakautinen, joka kattaa tuhannen vuoden 

ajanjakson. Pihlajamäen kohteen ajoitus voi olla ongelmallinen, sillä tutkielmassa käytetty 

aikarajaus on tätä tarkempi. Koska aineiston lukumäärä on pieni ja koska Pihlajamäen kohde 

voisi sijainniltaan ja mahdollisesti ajoitukseltaan olla myöhäisrautakautinen, on se 

sisällytettävä aineistoon. Pihlajanmäki on aineiston ainoa kohde, joka on ajoitettu yhtä 

laajasti, joten yksittäisen kohteen vaikutus ennustavan mallin rakentamiseen jää vähäiseksi. 

Joissain tapauksissa löytöpaikkatiedon paikkansapitävyys voi olla kyseenalaista, etenkin jos 

löytäjä on arkeologiaan perehtymätön henkilö (Kuusela 2014: 230). Useat aineiston 

irtolöytökohteista on löydetty esimerkiksi peltotöiden, rakennuksien perustuksien 

rakentamisen tai muun maanmuokkauksen yhteydessä, jolloin tarkkaa löytökohtaa voi olla 

vaikeaa paikantaa, tai se voi yksinkertaisesti unohtua. Spatiaalisen tiedon epätarkkuus voisi 

vaikuttaa ennustavan mallin tarkkuuteen, mutta koska mallinnuksessa keskitytään isoihin 

maantieteellisiin muodostumiin, ei löytöpaikan epätarkkuus ole merkittävä ongelmatekijä. 

Kokonaisuutena irtolöydöt ovat kuitenkin potentiaalinen tutkimuskohde. 

2.3 Aineiston tutkimushistoria  

Tutkielman aineisto koostuu 15 tunnetusta myöhäisrautakautisesta kohteesta (ks. Kartta 2). Ei 

kuitenkaan voida väittää, että tämä olisi kattava lista kaikista myöhäisrautakauden 

                                                 

6 Poikkeuksena on Siikajoen Kärnän kohde, josta löytyneestä veitsestä (KM 20550) on säilynyt puuainesta 

kärjen ruotoholkissa (Forss 1996: 50), jota ei ilmeisimmin ole ajoitettu radiohiilimenetelmällä.  
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muinaisjäännöksistä tutkimusalueella. Muutamat kohteet on rajattu aineiston ulkopuolelle 

johtuen ajoittamisen vaikeudesta tai sijainnin epävarmuudesta, esimerkiksi kuoppajäänteet ja 

kiviesineet, kuten tuluskivet. Tutkimusalueella sijaitsee myös useita kiviröykkiöitä, joiden 

tutkimus on jäänyt vähäiseksi, ja ilman tutkimuksia on kiviröykkiötä vaikeaa ajoittaa 

(Okkonen 2003: 81), joten myös ne on rajattu aineiston ulkopuolelle.  

Ajoituksen tarkkuuden tai puuttumisen lisäksi kohteita poistettiin sijainnin epätarkkuuden 

vuoksi. Myöhäisrautakautiseksi ajoitettu Kemin Tervaharjulta löydetty miekka 7  on tuskin 

löydettäessä ollut alkuperäisellä sijainnillaan (Hakamäki et al. 2013a: ei sivunumeroa), eikä 

sitä ole siitä syystä mielekästä sisällyttää mallin rakentamiseen. Toinen poisjätetty kohde on 

Iin Orastinvaara (1000023492). Kyseessä on löytöpaikka, josta metallinilmaisinharrastaja on 

vuonna 2013 löytänyt lukuisia metalliesineitä, kuten useita veitsenteriä ja raudankappaleita 

(Schultz & Itäpalo 2015a: 23–26). Kohteen tutkimus on vielä jäänyt tarkastuksen ja 

inventoinnin tasolle, joten varmuus kohteen luonteesta ja tarkasta iästä puuttuu toistaiseksi. 

Orastinvaaran ajoitus perustuu typologiseen sekä huuhtoutumiskerroksen avulla 

ajoittamiseen. Ongelmana on, että löytöihin kuuluvat veitset sekä tulusraudat ovat olleet 

käytössä pitkään, eli ajoitus on suhteellisen laaja: 400-luvulta 1800-luvulle saakka (Schulz & 

Ikäpalo 2015a: 23–26), mikä ei anna kovin tarkkaa ajoitusta. Vaikka esineistö viittaa 

rautakauteen, on sen ajoitus liian lavea.  

Yhteensä näistä 15 kohteesta kuusi on tutkittu kaivamalla (Eskola & Ylimaunu 1992; Kuusela 

2013a; Hakamäki 2014; Hakamäki 2015; Kuusela 2015; Hakamäki 2016; Koponen & Pelttari 

2016; Kuusela 2016).8 Kaikki aineiston kohteet on tutkittu maastotarkastuksen tasolla, lukuun 

ottamatta Kalajoen Pihlajanmäkeä (ks. luku 2.2). Yleisin tapa tutkia myöhäisrautakautisia 

kohteita näyttäisi olevan tarkastuskäynti esineen löytymisen jälkeen, ja mahdollisesti 

myöhemmin löytöalueen inventointi tai prospektointi. Toki osa tunnetuista kuoppa-, kivi- tai 

                                                 

7 Miekka on yksityisomistuksessa, (Hakamäki et al. 2013a), joten sillä ei ole diaarinumeroa. 
8 Länkimaa 1, Rutelo, Suutarinniemi, Pirttitörmä, Valmarinniemi, Illinsaari 7.  
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latomuskohteista voi mahdollisesti ajoittua myöhäiselle rautakaudelle, mutta kuten sanottua, 

on niiden tarkempi ajoittaminen vaikeaa.   

 

Kartta 2. Myöhäisrautakautiset arkeologiset kohteet tutkimusalueella. 1) Luotomäki. 2) Valmarinniemi 3) 

Länkimaa 1 4–6) Illinsaari 7, Pirttitörmä, Suutarinniemi 7) Haukiputaan uusi hautausmaa 8) Kuusela 9) Rutelo 

10) Kärnä 11) Hirsilampi Mustahaka 12) Etelänkylän kansakoulu 13) Pihlajamäki 14) Tilus/Kotipalsta 15) 

Kannus Rautio. © Maanmittauslaitos.   
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3. Metodit 

3.1 Metallinilmaisin  

Metallinilmaisimella tarkoitetaan laitetta, joka nimensä mukaisesti havaitsee sen 

läheisyydessä sijaitsevaa metallia. Metallinilmaisimia on useita erilaisia, mutta niistä yleisin 

on yksitaajuinen VLF (Very Low Frequency) -tyyppinen metallinilmaisin. Käsikäyttöisen 

metallinilmaisimen toiminta perustuu oskillaattorin tuottamaan sähkövirtaan, joka kulkee 

lähetinkäämin, eli antennin läpi, samalla tuottaen ympärilleen magneettikentän. Jos sähköä 

johtava metallinpala tulee tarpeeksi lähelle magneettikenttää, se indusoi kappaleeseen 

pyörrevirran, jonka vastaanottajakäämi havaitsee (Yamazaki et al. 2002: 810–811). Laitteen 

käyttäjä havaitsee tämän joko neulan liikkumisena tai signaalin äänenkorkeuden kasvamisena. 

Metallinkappaleen havaittavuuteen vaikuttaa elektromagneettisen kentän vahvuus, kohteen 

koko sekä asento suhteessa käämiin ja pinta-alueen koostumus (Perttola 2016: 3–4). 

VLF-tyyppinen metallinilmaisin havainnoi metalliesineet keskimäärin noin 20–30 cm 

syvyydestä (Perttola 2016: 3). PI (Pulse Induction) -tyypin metallinilmaisimet ovat 

luotaustehokkuudeltaan parhaimpia, mutta nekin yltävät vain 40 senttimetrin syvyyteen 

(Maaranen 2016: 3). Koska metallinilmaisin reagoi hyvin konduktiivisiin kappaleisiin, joten 

se reagoi myös tiettyihin mineraaleihin tai maaperän suolaisuuteen (Perttola 2016: 4).  

Maaperän aiheuttamat vaikutukset metallinilmaisimen käytössä näkyvät erityisesti 

havainnointikyvyn heikkenemisessä, jolloin metalliesine saattaa jäädä huomaamatta ja myös 

vääriä signaaleja saattaa esiintyä (Das et al. 2002: 7). Maastossa käytössä oli VLF-tyyppinen 

Garret Ace 250 metallinilmaisin. Käytössä oli myös toinen metallinilmaisin, pienempi 

pinpointer-ilmaisin, jolla on mahdollista paikantaa metallisignaalin aiheuttaja tarkemmin. 

Pinpointer-ilmaisimen syvyysluotaus on muita metallinilmaisimia heikompi. Yleensä 

luotaavuus ulottuu noin 5–10 cm syvyyteen, mikä osoittautui maastossa paikkaansa pitäväksi.  

Suomalaisessa arkeologisessa kirjallisuudessa metallinilmaisimen käsittely on keskittynyt 

metallinilmaisinharrastajien ympärille (ks. Johdanto), ja arkeologeille suunnattua tietoa miten 
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metallinilmaisinta voi käyttää prospektoinnissa tai mitä ongelmia käyttöön voi liittyä, on 

suhteellisen vähän.  Tilanne on viime vuosina muuttunut, sillä Museovirasto on julkaissut 

metallinilmaisimen käytön oppaan arkeologeille (Maaranen 2016) ja 

metallinilmaisinharrastajille (Maaranen 2015). Metallinilmaisinta on kyllä käytetty 

arkeologisilla kohteilla jo useita vuosikymmeniä: käyttö alkoi Yhdysvalloissa 1950-luvulla ja 

lisääntyi erityisesti 1980-luvulla (Connor & Scott 1998: 76–77).  

Suomessa metallinilmaisin on ollut arkeologien kenttätyövälineenä vain satunnaisesti 

(Thomas et al. 2015: 195). Varhaisimpia esimerkkejä metallinilmaisimen käytöstä Pohjois-

Suomessa on arkeologi Matti Huurteen (1970: 6) Suomussalmen Kivisaaren (777010073) 

tutkimukset ja Oulun yliopisto on käyttänyt metallinilmaisinta vuodesta 1973 alkaen (Halinen 

1997: 45). Vaikka metallinilmaisimia on käytetty jo useita vuosikymmeniä, metallinilmaisin 

ei kuitenkaan ole vielä päätynyt yleiseksi arkeologien työvälineeksi Suomessa, vaikkakin sen 

käyttö on lisääntynyt 1990-luvun jälkeen (Thomas et al. 2015: 195). Metallinilmaisimen 

vähäisen käytön taustalla on arvioitu olevan useita syitä, kuten kallis hinta, laitteen saatavuus 

sekä käyttäjäystävällisyys. Myös inventointiin käytettävissä olevien resurssien vähäisyys on 

voinut olla esteenä metallinilmaisimen käytölle; mieluummin on keskitytty inventoimaan 

helposti näkyviä kohteita, kuin tutkailtu peltoa metallinilmaisimen avulla. Laittomasti 

toimivien metallinilmaisinharrastajien huono maine saattaa luoda arkeologeille 

ennakkoluuloja itse laitteesta (Thomas et al. 2015: 195).  

Laitteen saatavuuteen liittyvät syyt tuskin ovat nykyään metallinilmaisimen käytön esteenä, 

sillä kaikki Suomen arkeologian oppiaineet ja Museovirasto, sekä osa museoista ja 

arkeologifirmoista omistavat metallinilmaisimet (Thomas et al. 2015: 195–196).  Samoin 

metallinilmaisimien hinnat ovat pudonneet nopeasti, joten liian kallis hinta tuskin on 

hankinnan esteenä. Käyttäjäystävällisyyteen vaikuttaa käyttäjän kokemus metallinilmaisimen 

käytöstä, mutta perusperiaatteiltaan metallinilmaisin on kuitenkin yksinkertainen ja 

helppokäyttöinen. 
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3.2 Ennustava mallintaminen 

Ennustavalla mallintamisella tarkoitetaan arkeologiassa yleensä arkeologisten kohteiden tai 

materiaalin sijainnin ennustamista tietyllä alueella. Ennustavat mallit perustuvat joko 

pienempään otokseen arkeologisessa aineistossa tutkimusalueella tai tunnettuihin havaintoihin 

kohdesijainnissa (Kohler & Parker 1986: 400). Ennustavat mallit perustuvat olettamukseen, 

että voimme olemassa olevan tiedon perusteella päätellä, mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet 

kyseisen kohteen sijaintiin. Näitä tekijöitä ovat yleensä erilaiset luonnonympäristön 

ominaisuudet kuten veden läheisyys, maaston kaltevuus, maaperä tai kasvillisuus. Samoin 

kulttuurisella toiminnalla on spatiaalisia seurauksia, joita voidaan mallintaa 

paikkatietojärjestelmän (Geographical Information Systems) avulla (Gaffney & van Leusen 

1995: 370). Arkeologisten kohteiden sijainnin ennustamisen lisäksi voidaan ennustavaa 

mallintamista käyttää esimerkiksi arkeologisten kohteiden säilyvyystason ennustamiseen 

(esim. Mökkönen 2001).  

Yleensä ennustavien mallien nähdään syntyneen 1960-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa. 

Niiden juuret ovat asutusmallitutkimuksissa, joissa keskityttiin alueiden ympäristöjen ja 

asutuksen väliseen suhteeseen (Canning 2005: 6). Varsinaiset ensimmäiset ennustavat mallit 

rakennettiin 1970-luvulla (Kohler & Parker 1986: 399). Seuraavilla vuosikymmenillä 

ennustavat mallit saivat lisäpotkua tietokoneiden ja paikkaohjelmistojen saatavuuden ja 

tehokkuuden kasvaessa ja ennustavat mallit luodaan myös nykyään käyttämällä 

paikkatietojärjestelmäohjelmia.  

Ennustavilla malleilla on pitkä perinne erityisesti Pohjois-Amerikassa, (Svedjemo 2003: 2; 

Perttola 2005: 27) missä ennustavia malleja käytetään erityisesti CRM-arkeologiassa (Culture 

Resource Management) (Kamermans & Wansleeben 1999: 225; Stančič & Kvamme 1999: 1). 

Syynä ennustavan mallintamisen käyttöön CRM-arkeologiassa on sen kustannustehokkuus; 

mallien rakentamiseen aineisto on yleensä helposti saatavilla, mistä syystä mallintaminen on 

nopeaa ja valmis malli voidaan heijastaa suurellekin maa-alueelle, mikä tekee ennustavasta 

mallintamisesta pragmaattisen työkalun kulttuuriperinnön suojelun asiantuntijoille (Van 
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Leusen 2002: luku 5 sivu 1)9. Yhdysvaltojen maankäyttöä ohjaavan lainsäädännön on myös 

nähty vaikuttavan ennustavien mallien suosioon CRM-arkeologiassa. Yhdysvalloissa 

arkeologisia kaivauksia ja inventointeja voidaan järjestää vain valtion tai osavaltion 

omistamilla palstoilla, ja ennustavien mallien avulla on mahdollista etsiä mahdollisia 

kohdesijainteja laajemmin, myös yksityisomituksessa olevilta palstoilta (Svedjemo 2003: 2).  

Euroopassa varhaisimmat ennustavat mallit tehtiin Alankomaassa, missä innostuttiin 

Yhdysvaltojen esimerkistä (Kamermans 2006: 35). Suomessa jokseenkin vastaavanlainen 

tutkimus on liittynyt erityisesti maankäyttö- ja asutusmalleihin (esim. Kirkinen 1995; 1996a; 

Mikkola 1996; Kylli 2000; Mökkönen 2000), jotka ovat hyvin lähellä ennustavia malleja 

(Perttola 2005: 34). Tulee muistaa, että Suomessa yleisesti käytetty rannansiirtymäkronologia 

on myös eräänlainen ennustava malli. Vaikka ennustavien mallien käyttö on vähäistä 

Suomessa, ne voivat olla yksi työkalu muiden joukossa.  

Arkeologiset ennustavat mallit voidaan jakaa kahteen lähestymistapaan eli induktiivisiin ja 

deduktiivisiin malleihin (Kamermans & Wansleeben 1999: 225; Svedjemo 2003: 2). 

Induktiivisen mallin perustana on arkeologisen kohteen korrelaatio ympäristömuuttujien 

kanssa (Ebert 2000: 137).  Deduktiivinen malli taas perustuu jo olemassa olevaan hypoteesiin 

tai teoriaan arkeologisen aineiston jakautumisesta. Deduktiivisissa malleissa näkökulma ei 

rajoitu fyysisen ympäristön analyysiin vaan malliin voidaan yhdistää myös esimerkiksi 

uskonnollisia näkökulmia.    

Induktiivisia malleja on useita erilaisia. Useimmiten induktiiviset mallit rakennetaan 

monimuuttujamenetelmien avulla, joista yleisin on logistinen regressio. Kyseessä on 

tilastotieteellinen analyysi, jonka avulla arvioidaan kohteen sijaintiin vaikuttavien tekijöiden 

todennäköisyyttä. Kyseisessä mallissa käytetään usein ympäristöön liittyviä muuttujia, jotka 

                                                 

9 Martjin van Leusenin (2002) artikkeliväitöskirjassa jokaisella artikkelilla on oma sivunumerointi, mistä syystä 

olen käyttänyt erilaista merkitsemistapaa.   
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saavat dikotomisen arvon, eli yleensä 1 tai 0. Muuttujille voidaan antaa erilaisia painotuksia 

(Stančič & Kvamme 1999: 7). Tulokset heijastetaan halutulle alueelle, jolta arkeologisia 

kohteita ei tunneta, ja tuloksena on kohteiden sijainnin todennäköisyyttä tarkasteleva 

ruutukartta, jossa jokaisella ruudukon solulla on oma todennäköisyysarvonsa (Verhagen 2007: 

125). Tunnettujen muinaisjäännösten lukumäärän kuitenkin tulisi olla suuri ja lisäksi tarvitaan 

kattavasti tietoa siitä missä kohteita ei sijaitse (Perttola 2005: 30). 

Jos tunnettuja kohteita on liian vähän logistisen regressioanalyysin tekoon, on 

yksinkertaisempi ennustava malli Boolean algebraan perustuva kartta-analyysi. Kyseisessä 

mallissa halutuille muuttujille annetaan arvo tosi/epätosi, ja arvoja verrattaan paikkoihin joilta 

ei tunneta muinaisjäännöksiä (Stančič & Kvamme 1999: 7). Näin tehdään jokaisen muuttujan 

kohdalla ja saadaan jokaiselle muuttujalle arvo, jotka yhdistetään Boolean logiikan 

päätösääntöjen mukaan yksinkertaiseksi ennustavaksi malliksi. Suurin heikkous Boolean 

algebraa käyttävissä malleissa on, että muuttujien painotusarvot eivät selviä suhteessa muihin 

käytettyihin muuttujiin (Stančič & Kvamme 1999: 7–8; Wheatley & Gillings 2002: 170–171). 

Toinen ongelma saattaa olla, että käytettyjen muuttujien arvot eivät rajaa tutkimus- ja 

inventointialuetta riittävästi (esim. Perttola 2005: 94). 

Induktiivisia malleja on kritisoitu voimakkaasti liiallisesta kohdekeskeisyydestä, jolloin 

arkeologinen ja antropologinen aineisto ihmiselämän monimuotoisuudesta kohteessa ja sen 

ympäristössä jää huomiotta. Kohteiden väliin jäävät alueet olisivat vaikuttaneet kohteiden 

sijainnin valinnassa yhtä paljon kuin lähiympäristö, sillä suurin osa ihmisten 

vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa tapahtuu kohteiden välisellä alueella. Arkeologiset 

kohteet ovat pikemminkin systeemin osia kuin yksittäisiä komponentteja, ja systeemin muilla 

osilla on vaikutusta missä kohteet sijaitsevat. Induktiivisessa mallissa kohteiden ulkopuolisten 

ja arkeologisesti tyhjien alueiden merkitys typistyy helposti pelkäksi non-site-dataksi (Ebert 

2000: 139). 

Induktiiviset mallit perustuvat havaintoihin kohteiden yleisimmistä sijainneista, joten 

epätyypillisessä ympäristössä olevat muinaisjäännökset jäävät helposti huomaamatta 
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(Kirkinen 1996b: 14). Ongelma ei kuitenkaan koske yksin mallin avulla inventointia, sillä 

myös inventoinnissa inventoijan omat kokemukset ja tiedot luovat olettamuksen mistä 

muinaisjäännökset todennäköisesti löytyvät. Inventointiin käytettävissä olevat resurssit ovat 

yleensä pieniä, joten inventoinnissa keskitytään alueisiin, joilta muinaisjäännöksiä 

todennäköisimmin löytyy. Tieto uusista tai epätyypillisistä kohteista tuleekin yleensä 

maankäytön yhteydessä tai ilmoitusten perusteella (Perttola 2005: 27). 

Deduktiivissa malleissa ongelmana taas on kartta-aineiston riittämättömyys tai jopa 

olemattomuus (Perttola 2005: 33). Sosiaaliset ja kognitiiviset ilmiöt ovat usein liian 

abstrakteja mallinnettavaksi, ja niiden käyttö on ennustavassa mallintamisessa jäänyt hyvin 

vähäiseksi (Verhagen 2007: 204). Timothy Kohler (1988: 21) huomauttaa, että kulttuuriset 

muuttujat eivät ole stabiileja, eikä ole ihme, että mallintamisessa suositaan suhteellisen 

vakaita luonnonoloja. Samoin paikkatietoaineiston kerääminen on työläs prosessi, joten 

arkeologien on helpompaa käyttää eri valtion virastojen keräämiä paikkatietoaineistoja jotka 

ovat valmiisti saatavilla. Yleensä tämä tarkoittaa erilaisia ympäristöön liittyviä aineistoja 

(Gaffney & van Leusen 1995: 368). Tilanne on yhä sama, sillä induktiiviset mallit ovat 

vieläkin hyvin ympäristödeterministisiä (Verhagen 2007: 204). Molemmissa 

mallinnustyypeissä on omat heikkoutensa sekä vahvuutensa, jotka tulee ottaa huomioon 

mallia rakentaessa. Liian jyrkkää jakoa eri malleihin ei kannata tehdä, sillä ennustavat mallit 

eivät yleensä ole puhtaasti induktiivisia tai deduktiivisia, vaan ne koostuvat kummastakin 

mallinnusperinteestä (van Leusen 2002: luku 5 sivu 4). 

3.3 Inventointi vai prospektointi? 

Inventointi on jonkin kysymyksenasettelun perusteella tehty maastotarkastus, jossa 

tarkastetaan tunnettuja muinaisjäännöksiä tai pyritään löytämään uusia kohteita. Tämän 

perustalle yleensä tarvitaan arkistotyö, jossa arkeologiset kohteet listataan ja järjestellään, 

jonka jälkeen tehdään maastotarkastus. Inventoinnin tarkoituksena on tuoda lisätietoa halutun 

alueen muinaisjäännöksien sijainnista, tyypistä ja määristä (Museovirasto 2014).  

Tutkimusorientoituneen inventoinnin päämääränä ovat tutkijan itse asettamat 
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tutkimuskysymykset. Inventointia ohjaavat niin kysymykset kuin metodiikka, jotka ovat 

keskeisessä roolissa. Metodiikan toimivuudesta ei yleensä tutkimusinventoinnissa ole 

varmuutta, ja tarkoituksena on testata hypoteesien paikkansapitävyyttä. Metodeja kehitetään, 

jotta näitä voidaan mahdollisesti käyttää tulevaisuuden inventoinneissa (Lavento 2000: 17–

18). Inventoinnin jälkeen on tutkimukselle olennaista kuvailla ja tulkita havaintoja sekä pohtia 

työtä ohjaavien hypoteesien paikkansapitävyyttä (Lavento 2000: 18). Inventointityyppejä on 

useita: 1) arkistoinventointi 2) yleisinventointi 3) tarkkuusinventointi ja 4) teemainventointi.10 

Tämän tutkielman kannalta keskeisin näistä on viimeisenä mainittu teemainventointi-tyyppi, 

sillä pro gradun teema on tutkimuspainotteinen. Teemainventoinnilla tarkoitetaan inventointia 

”jonka lähtökohtana on tutkimuskysymys, aihepiiri tai kohdetyyppi” (Museovirasto 2014). 

Prospektointimenetelmät tarkoittavat joukkoa erilaisia menetelmiä, joiden avulla 

paikallistetaan ja etsitään arkeologisia kohteita. Näitä ovat esimerkiksi geofyysiset 

menetelmät, joissa mitataan erilaisia maaperän ominaisuuksia, joissa ihmisten toiminta on 

näkyvissä. Näitä ovat esimerkiksi magnetometria, maatutkaus tai pintapoiminta. Parhaiten 

näiden käyttö onnistuu alueilla, joilla on erittäin todennäköistä löytää kiinteitä 

muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista aineistoa. Prospektointimenetelmät eivät kajoa itse 

kohteeseen, koska tarkoituksena on ainoastaan saada kohteesta mahdollisimman tarkka 

käsitys (Pesonen 2008a: 191). Prospektointimenetelmiä käytetään yleisimmin tunnettujen 

kohteiden yhteydessä. Tutkielman maastotyöosiossa käytetään työvälineenä 

metallinilmaisinta, joka on perinteinen prospektointiväline. Inventointi- ja 

prospektointimenetelmien sekoittuminen on tavallista (Pesonen 2008b: 192).  

Metallinilmaisimen lisäksi maastossa tehdään kairauksia ja koepistoja. Inventointi kuvaa 

tehtyä maastotarkastusta tarkemmin kuin prospektointi, joten pitäydyn tutkielmassa 

käyttämään kyseistä termiä puhuttaessa maastossa tehdyistä tutkimuksista. 

                                                 

10  Inventointityyppien ominaispiirteitä on käsitelty kattavasti Museoviraston vuonna 2014 julkaisemassa 

”Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet”- julkaisussa. 
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4. Tutkimusalueen myöhäisrautakautisten kohteiden topografinen 

analyysi  

Johdannossa mainitun hypoteesin mukaisesti jokisuut sekä merenrannan läheisyys ovat olleet 

merkittävimmät tekijät myöhäisrautakauden arkeologisten kohteiden sijainnin kannalta. 

Kohteiden ympäristön analyysiä varten rakennettiin ympäristön paleogeografinen 

rekonstruktio myöhäisrautakauden merenrantaviivasta. Tutkimusalueelle sovellettiin Erkki 

Kääriäisen laskemaa Oulun-Olhavan maankohoamisen kaavaa (ks.Okkonen 2003: 85), josta 

käytettiin sen yläjakaumaa, joka on eri maankohoamisen arvioista toimivin (Hakonen 

painossa). Kääriäisen maankohoamisen kaavan yläjakauman mukaan keskiveden korkeus 

vaihteli vuosien 800–1300 jaa. välillä 9,7–5,5 m mpy. välillä (ks. Taulukko 1). Alueelliset 

erot maankohoamisen nopeudesta ovat tutkimusajanjaksolla varsin pieniä, eivätkä ne 

käytännössä vaikuta muinaisrantaviivarekonstruktion tarkkuuteen. Rantaviivarekonstruktiota 

käytetään analyysin ja luokittelun työvälineenä. Rantavaiheet mallinnettiin käyttämällä 

Maanmittauslaitoksen 10 m korkeusmallia.  

800 jaa. 9,7 m mpy. 

900 jaa. 8,8 m mpy. 

1000 jaa. 7,9 m mpy. 

1100 jaa. 7,1 m mpy. 

1200 jaa. 6,3 m mpy. 

1300 jaa. 5,5 m mpy. 

 

Taulukko 1. Kääriäisen Oulun-Olhavan alueen maankohoamisen yläjakauman arvot teoreettisen keskiveden 

korkeudelle. 

 

4.1 Etäisyys rannasta 

Muinaisrantaviivarekonstruktion pohjalta analysoitiin eri topografisien muodostelmien ja 

tunnettujen kohteiden suhdetta. Kohteet jaetaan eri luokkiin mittaamalla niiden etäisyydet 

muinaisrannasta (ks. esim. Jussila & Kriiska 2006). Täytyy muistaa, että korkeusmallista 

johdetussa muinaisrantaviivarekonstruktiossa on ongelmansa, se ei esimerkiksi ota huomioon 



 

 

23 

 

alueellista vaihtelua postglasiaalisessa maannousussa johtuen esimerkiksi kallioperän eroista 

(ks. Vaneeckhout et al. 2012: 5). Myös moderni maanmuokkaus vaikuttaa 

rantaviivarekonstruktioon paikoitellen, mutta kokonaisvaikutus jää hyvin pieneksi.  

Suomen arkeologisessa kirjallisuudessa käytetään usein käsitettä rantasidonnaisuus, joka 

kuvaa arkeologisten kohteiden sijaintia. Käsitettä käytetään usein kuvaamaan kivikautisien 

asuinpaikkojen sijaintia, mutta rantasidonnaisuus kuvaa myös tutkimusalueen 

myöhäisrautakautisten kohteiden sijaintia (Kuusela 2013b: 146). Nimensä mukaisesti 

sijainnin siis oletetaan seuraavan kohteen käytön aikaista rantaviivaa, joko merellä tai 

sisävesistössä. Rantasidonnaisuus on kuitenkin terminä epäselvä, ja sitä on harvoin määritelty 

arkeologisessa kirjallisuudessa tarkemmin (Jussila & Kriiska 2006: 36). Rannalla tarkoitetaan 

veden ja maan rajapintaa, mutta selkeää numeraalista tai sanallista määritelmää, mitä rannalla 

tai rantasidonnaisuudella tarkoitetaan, ei ole olemassa. Tutkija Jari Okkonen (2003: 107) 

määrittelee rantasidonnaisen kohteen olevan alle 300 metrin etäisyydellä muinaisrannasta. 

Maantieteellisen määritelmän mukaan rannalla tarkoitetaan rannanpohjan ja rantametsikön 

välistä aluetta, josta keskiveden ja rantametsän välinen alue on ollut kuiva ja ihmiskäyttöön 

sopiva. Keskiveden ja keskiyliveden 11  välinen taso on kuitenkin tyrskyille altis, ja 

pitempiaikainen ihmistoiminta luultavasti on keskittynyt sen yläpuoliselle alueelle 

rantametsään (Jussila & Kriiska 2006: 38). Toistaiseksi ei ole olemassa näyttöä 

myöhäisrautakautisen asutuksen tai hautauksen sijainnista suoraan rannalla, joten 

maantieteellinen määritelmä ei sovellu myöhäisrautakautisten kohteiden rantasidonnaisuuden 

määritelmäksi. Määrittelen rantasidonnaiseksi kohteen, joka on sijainnut alle sadan metrin 

päässä rannalta, kauempana merenrannasta sijaitsevien kohteiden luokittelut ovat nähtävissä 

kuvassa 1 (ks. sivu 27).  

                                                 

11  Keskivedellä tarkoitetaan vedenkorkeuden pitkäaikaista keskiarvoa ja keskiylivesi tarkoittaa pitkäaikaisen 

vedenkorkeuden ylimpien arvojen keskiarvoa. 
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Etäisyyttä painottamalla tehty jako eri luokkiin ei ole ongelmaton. Kiinteää kohdetta, kuten 

asuinpaikkaa tai kalmistoa, on käytetty pitkään, jopa useiden satojen vuosien ajan, jolloin 

vesiraja on saattanut muuttua ja loitota hyvinkin kauas eikä rantasidonnaisuus välttämättä 

päde. Irtolöytöjen kohdalla ongelmana on niiden asettaminen tietylle muinaisrantatasolle, sillä 

typologinen ajoitus on usein hyvin laaja. Ratkaisuna tähän voisi olla löytöjen radiohiiliajoitus, 

joka antaisi typologista ajoitusta tarkemman ajoituksen. Aineiston kaikista kiinteistä kohteista 

on tehty radiohiiliajoitukset, irtolöytökohteista Hirsilampi Mustahaka on ainoa, joka on 

ajoitettu radiohiiliajoituksella. Muiden irtolöytökohteiden ajoitus on epätarkempi (ks. luku 

2.2), joten näiden kohteiden etäisyydet rantaan tulee ottaa karkeina arvioina.   

Rantasidonnaiselta kohteelta etäisyys veteen jää 100 metrin alle, eli sen voidaan arvella 

sijainneen rantametsikössä. Rantahakuinen kohde on syvemmällä metsässä, mutta etäisyys 

merenrantaan jää alle 500 metriin. Yli kilometrin päässä vedenrajasta olevat kohteet 

määrittelen metsäkohteiksi, joiden linkki merenrantaan on heikompi tai vaikeasti 

todennettavissa.  Etäisyyden lisäksi rantasidonnaisuutta voidaan tarkastella myös muiden 

muuttujien kautta. Timo Jussila ja Aivar Kriiska (2006: 45–46) käyttivät etäisyyden lisäksi 

esteetöntä pääsyä rantaan yhtenä määrittävänä tekijänä. Esteettömyyttä on vaikeaa 

rekonstruoida, koska siihen vaikuttavat etäisyyden lisäksi myös maaston korkeuserot sekä 

puusto ja muu kasvillisuus, joiden vaikutus esteettömyyteen on subjektiivinen kokemus. On 

mahdollista, että vedenrajan läheisyyden lisäksi myös edellä mainittujen tyyppisillä 

muuttujilla on ollut painoarvoa myöhäisrautakautisten kohteiden sijoittumisessa. 

Tutkimuksessa ei otettu huomioon kasvillisuuden vaikutusta kohteen sijaintiin, koska 

tutkimuksessa keskitytään metallinilmaisimen käyttöön myöhäisrautakautisen merenrannan ja 

jokisuiden lähistössä. 
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Kuva 1. Etäisyys merenrantaan. Tummennetuista kohteista on olemassa radiohiiliajoitukset. 

 

Muinaisrantaviivarekonstruktiota tarkastellessa voidaan huomata kaksi kohdetta jotka 

etäisyydeltään muinaisrantaan ja typologiselta ajoitukseltaan saattavat olla merovingiaikaisia 

(600–825 jaa.). Etelänkylän kansakoulu (1000001177) sekä Siikajoen Kärnä (748040001) 

sijaitsevat myöhäisrautakauden rekonstruktioissa kaukana merenrannasta. Etäisyyttä 

merenrantaan on 800-luvun rantaviivarekonstruktiossa Etelänkylän kansakoululta kolme 

kilometriä ja Kärnän kohteelta yhdeksän kilometriä.  On mahdollista, että kohteet ovat myös 

myöhäisrautakautisia, mutta tarkemman ajoittavan tiedon puuttuessa kohteiden ei oleteta 

ajoittuvan myöhäiselle rautakaudelle.  

Tornion Luotomäen ja Haukiputaan uuden hautausmaan kohdalla tilanne on päinvastainen. 

Metalliesineiden ajoittuminen typologisen ajoituksen mukaisesti viikinkiajalle on 

epätodennäköistä, koska muinaisrantaviivarekonstruktiossa kohteet jäisivät veden alle. 

Luotomäki on luultavasti noussut vedestä vasta 1200-luvun kuluessa ja vuonna 1300 

etäisyyttä vedenrantaan on jo 100 metriä. Haukiputaan uusi hautausmaa jää kahden metrin 
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päähän rannasta 1100-luvun rantaviivarekonstruktiossa. Luultavasti löytöpaikka on noussut 

kuivalle maalle 1100-luvun aikana. Etäisyys muinaisrantaan jää noin 70 metriin 1300-luvun 

rantaviivarekonstruktioon mitattuna, joten kohdetta voidaan pitää rantasidonnaisena 1100–

1300-luvuilla. Luotomäen ja Haukiputaan uuden hautausmaan kohteet voisivat olla 

mahdollisia ristiretkiaikaisia kohteita.  

Kannus Raution (95500001) kohteen ajoitus on epäselvä. Museoviraston Kyppi.fi-palvelun 

mukaan kohde on ajoittamaton, mutta löydöt voisivat mahdollisesti ajoittua esihistorialliselle 

ajalle (Taskinen 1984: 22). Jaana Itäpalo (2014: 10) on arvioinut kohteen mahdollisesti 

ajoittuvan rautakaudelle. Kohteelta on löydetty runsas metalliaineisto (ks. Liite 1), mutta 

löydöistä ilmeisesti ainoastaan keihäänkärjen sijainti on tiedossa, joka on Himangan 

museossa. Helena Taskisen (1984: 22) inventointiraportin mukaan kohteen läheltä olisi myös 

löydetty 1800-luvulla ihmisluita sekä ihmisen pääkallo, joita ei ilmeisesti ole säilytetty.  

Korkeudeltaan se sijoittuu korkeuskäyrän mukaan noin viisi metriä meren pinnan yläpuolelle. 

Löytökohta nousee rantaviivarekonstruktion mukaan merestä 1200-luvun kuluessa ja olisi 

tällöin sijainnut Lestijoen jokisuusta noin kahden kilometrin päässä. Ympäröivä alue on 

mallin mukaan suhteellisen stabiili koko myöhäisrautakauden ajan ja kohde olisi sijainnut 

Lestijoen suun muodostaman suojaisan poukaman länsireunalla 1200–1300-luvuilla. Kohde 

olisi sijainnut 1200-luvun alussa aivan vesirajassa, jota voidaan pitää kohteen terminus post 

quem -ajankohtana. 1300-luvulla etäisyys vedenrajaan olisi kasvanut noin 90 metriin, eli se 

voisi lukeutua rantasidonnaiseksi kohteeksi (ks. Kuva 1). Kohteen ajoittuminen myöhäiselle 

rautakaudelle jää epäselväksi.   

Kohteet eivät ole kaikki yhtä selkeästi rantasidonnaisia, vaan variaatiota etäisyyksissä 

ilmenee. Noin puolet kohteista sijaitsee alle 100 metrin päässä muinaisrannasta. Neljä 

kohdetta sijaitsee alle 500 metrin päässä merenrannasta. Metsäkohteita on vain kaksi. 

Typologia tai rannansiirtymäkronologia eivät anna vastauksia Pihlajamäen mahdollisesta 

iästä, joten kohteen myöhäisrautakautisuus jää avoimeksi. Länkimaa 1 on selkeämpi 

metsäkohde, jonka yhteys mereen on heikompi, sillä etäisyyttä mereen on yli kilometri. 

Myöskään Kärnän tai Etelänkylän kansakoulun kohdalla myöhäisrautakautisuutta ei voi 
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poissulkea kokonaan luvussa 2.2 kerrotuista syistä johtuen. Aineiston kohteiden ajoituksen 

tarkkuuden vaihtelevuus tekee etäisyysanalyysistä lähinnä karkean arvioin, mutta koska 

tarkoituksena oli tarkastella kohteiden rantasidonnaisuuden määritelmän oikeellisuutta 

ennustavan mallin rakentamista varten, on etäisyysanalyysi puutteineenkin siihen toimiva 

työkalu. Rantasidonnaisuus ei näytä yksiselitteisesti kuvaavan tutkimusalueen 

myöhäisrautakautta kokonaisuudessaan, mutta veden läheisyydellä näyttäisi olevan merkitystä 

kohteiden sijoittumiselle.  

4.2. Saaret 

Muinaisrantaviivarekonstruktion pohjalta analysoitiin sijaitsevatko aineiston kohteet saarissa 

myöhäisellä rautakaudella.  Erityisesti jokisuissa sijaitsevien saaret näyttävät toistuvan 

myöhäisrautakauden kohteiden sijaintipaikkana (Hakamäki & Kuusela 2015: 100–101). 

Jokisuiden saarien merkitys toistuu myös Ruotsin puolella rannikkoa, sillä 

varhaiskeskiaikaisia kohteita on löydetty jokisuiden saarilta (Kuusela et al. 2016: 196), 

vaikkakin tunnettuja kohteita on vain muutama (Kuusela et al. 2016: 184–186). Saaret ovat 

olleet keskeisiä paikkoja ihmisten aktiviteeteille esihistoriassa sekä historiallisena aikana, ja 

esimerkiksi Kemin, Tornion, Iin, Keminmaan ja Oulun vanhat markkinapaikat sijaitsivat 

saarissa (Herva 2009: 251).  

Aineiston kohteita vertaillessa muinaisrantaviivarekonstruktioon on nähtävissä, että kuusi 

kohdetta sijaitsevat saarissa. Illinsaaressa sijaitsevien Suutarinniemen, Pirttitörmän ja 

Illinsaari 7:n lisäksi myös Rutelon, Valmarinniemen (241010037) sekä Luotomäen 

(1000008965) kohteet sijoittuvat saarille. Seitsemän kohdetta ei sijaitse saarissa, joten on 

mahdollista, että sijaintiin on vaikuttanut myös muita tekijöitä. Huomionarvoista on, että 

aineiston kohteista kaikki paitsi Länkimaa 1, Kuuselan, Hirsilampi Mustahakan sekä 

Pihlajamäen kohteet sijaitsevat jokien läheisyydessä. Joet ja jokisuun ympäristö näyttäisivät 

olevan merkittävämpiä tekijöitä kohteiden sijainnin kannalta kuin niiden sijainti saarissa. 

Tulee muistaa, että aineisto koostuu vain 15 kohteesta, jolloin sen pieni koko vääristää otosta 

ainakin jonkin verran.   
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4.3 Korkeus nykyisestä merenpinnasta 

Mittaamalla kohteiden korkeuksia nykyisestä merenpinnasta voidaan havaita niiden 

sijoittuvan maksimissaan 27,5 m mpy. ja minimikorkeuden ollessa 5 m mpy. (ks. Kuva 2). 

Alle viiden metrin korkeus tarkoittaisi, että kohteet olivat veden pinnan alla myöhäisellä 

rautakaudella.  Myöhäisrautakautiset rannikkokohteet näyttäisivät pitäytyvän suhteellisen 

yhteneväisesti alle 20 m mpy. -korkeuksilla ja suurin osa kohteista sijoittuu 5–15 metrin 

korkeudelle merenpinnasta. Korkeuserot jäävät tutkimusalueella pieniksi, sillä maasto on 

tasaista ja loivaa verrattuna muihin Suomen rannikkoalueisiin: sadan kilometrin kaistaleella 

maaston korkeudet jäävät yleensä alle 30 metrin korkeudelle merenpinnasta (Kronholm et al. 

2005: 26).  

 

 Kuva 2. Myöhäisrautakauden kohteiden korkeudet. 

Poikkeuksena on Siikajoen Kärnä, joka sijaitsee muita kohteita huomattavasti korkeammalla 

27,5 m mpy., mikä myös tukee oletusta, että kohde ajoittuisi myöhäisrautakautta 

vanhemmaksi. Tosin jo aikaisemmin mainitun Iin Orastinvaaran kohteen korkeus on 80 m 

mpy., eli huomattavasti korkeammalla kuin muiden myöhäisrautakautisten kohteiden 

korkeudet. Korkeus ei itsessään riitä ajoittamaan kohdetta, sillä kohteen korkeusvyöhyke 
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antaa vain hyvin karkean terminus post quem -ajoituksen kohteelle. Korkeuskäyrä kertookin 

nimenomaan alueen geologisista piirteistä. Esimerkiksi myöhäisrautakautinen Illinsaari 7 

sijaitsee hyvin lähellä merenrantaa, mutta on korkeudeltaan 15 metriä merenpinnan 

yläpuolella, sillä kohde sijaitsee saaren korkeimmalla kohdalla. Etelänkylän kansakoulu on 

korkeudeltaan 17 m mpy., mutta sijaitsee yli kolmen kilometrin päässä merenrannasta koko 

myöhäisrautakaudella. 

4.4 Levintä 

Tarkasteltaessa myöhäisrautakautisten kohteiden levintää tutkimusalueella on ensimmäinen 

huomioitava asia kohteiden lukumäärä. Vain 15 kohteen aineiston avulla ei ole mahdollista 

luoda kattavaa analyysia kohteiden levinnästä suurella alueella, vaan kohteita olisi hyvä useita 

kymmeniä. Vertailu myöhäisrautakautisten kohteiden sekä muiden Perämeren rannikon 

arkeologisten aineistoryhmien kanssa on siis hedelmällisempi lähestymistapa kuin analysoida 

ainoastaan myöhäisrautakautisia kohteiden (hyvin puutteellista) levintäkarttaa.  

Rannikolla Iin ja Simon väliseltä alueelta ei tunneta myöhäisrautakautisia kohteita (ks. Kartta 

1). Väitöskirjassaan Jari-Matti Kuusela (2013b: 44–45; ks. myös Okkonen 2003: Liite 33) on 

huomannut pronssi- ja varhaisrautakauden kohteiden levinnässä löydöttömän alueen suurin 

piirtein samoilla kohdilla. Keittokuoppakohteiden, asuinpaikkakohteiden sekä pronssi- ja 

varhaisrautakauden röykkiöiden levinnässä on myös havaittavissa löydötön alue Simon 

alueella (Kuusela 2013b: 44–47). Myöhäisrautakauden suhteen toinen löydötön alue on 

nähtävissä Raahen ja Pyhäjoen välisellä alueella, kun tarkastellaan myöhäisrautakautisten 

kohteiden levintää. Alueella ei myöskään ole keittokuoppakohteita, joten alueen kuva 

näyttäisi pysyvän tyhjänä. Kuva myöhäisrautakautisesta toiminnasta on Raahen ja Pyhäjoen 

alueella varsin epäselvä ja vaatisi tarkempia tutkimuksia.  
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5. Ennustavan mallin rakentaminen 

Myöhäisrautakautisten kohteiden tämänhetkisen tutkimustilan ja aineiston heterogeenisuuden 

vuoksi perinteiset induktiivisten mallien monimuuttujamenetelmät tuskin toimisivat erityisen 

hyvin. Logistiseen regressioanalyysiin kohteita ei ole tarpeeksi, ja Boolean-karttatason 

käytössä ongelmana olisi käytettyjen muuttujien laaja maantieteellinen kattavuus. Tunnettujen 

kohteiden sijainnista Boolean algebran avulla saadut arvot kattaisivat liian laajan alueen, jotta 

menetelmää voisi hyödyntää inventoinnissa. Tästä syystä ennustava malli on yksinkertaisempi 

satunnaispisteisiin perustuva malli. Satunnaispisteiden avulla metallinilmaisininventointia on 

mahdollista kohdentaa tarpeeksi pienelle alueelle. Ennustavan mallin rajaavina muuttujina 

toimivat myöhäisrautakauden muinaisrantavaiheet sekä jokisuut, sillä näillä muuttujilla 

näyttäisi olevan merkitystä kohteiden sijainnille. Malli luotiin ArcGis -ohjelmiston ArcMap -

sovelluksella (ks. Liite 4). 

 

5.1 Aineistot 

Ennustavan mallin luomisessa käytetyt aineistot ovat suurimmaksi osaksi peräisin AVAA:n 

PaITuli-paikkatietopalvelusta, 12  sekä lisäksi osa aineistosta on peräisin Geologian 

tutkimuskeskuksen (GTK)13 Hakku-palvelusta. Mallin rakentamiseen käytettiin Geologisen 

tutkimuskeskuksen Maaperäkarttaa 1:20 000, maanmittauslaitoksen vuosien 2008–2010 

Korkeusmallia 10 m, Maanmittauslaitoksen Maastokarttarasteria 1:50 000, Museoviraston 

Kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet -tietotuotetta vuodelta 2016, Suomen 

                                                 

12 AVAA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu yliopistoille ja eri tutkimusjärjestelmän toimijoille. 

<https://avaa.tdata.fi/-/paituli-paikkatietopalvelu> 
13  Geologian tutkimuskeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka tutkii geologisia luonnonvaroja, sekä niiden 

käyttöä elinkeinoelämän hyväksi. <https://hakku.gtk.fi/> 
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ympäristökeskuksen (SYKE) 14  Vesimuodostumat-tietotuotetta, sekä Liikenneviraston 15 

Digiroad tie- ja katutietojärjestelmä-tietotuotetta 1:10 000 vuodelta 2015. 

5.2 Työvaiheet 

Ennustavassa mallissa rajaavana tekijänä käytetään muinaisrantaviivarekonstruktiota, joka 

päätettiin rakentaa Luvun 4 mukaisesti 800- ja 1300-lukujen muinaisrantatasoille, koska 

silloin inventoinnin painotus keskittyisi merenrannalle, ja merenrannalla olevat korkeammat 

alueet tulisivat inventointialueeseen mukaan. Kääriäisen (Okkonen 2003: 85) 

maankohoamisen kaavan yläjakauman mukaan keskiveden korkeus vaihteli vuosien 800–

1300 jaa. välillä 9,7–5,5 m mpy. (ks. luku 4). Aineiston kohteista kymmenen sijaitsi 5–10 

metriä merenpinnan yläpuolella, ja yli 10 m mpy. sijaitsevat kohteet yleensä ajoittuivat 

myöhäisrautakautta vanhemmiksi, joten Kääriäisen yläjakauman arvot nähtiin toimiviksi.   

Tutkimusalueelle sovellettiin Oulun-Olhavan välisen alueen maankohoamisen arvoja (ks. 

Luku 4 & Kuva 3), koska maankohoamisen nopeuden erot ovat tutkimusalueella varsin 

pieniä, minkä vuoksi ei ollut syytä laskea eri alueille eri maankohoamisarvoja. Esimerkiksi 

Kemin alueella maankohoamisen arvot samalla aikavälillä olivat 10,2–5,7 m mpy., joten 

Oulun-Olhavan maankohoamisen kaavan vaikutukset malliin ovat hyvin vähäiset. Täytyy 

muistaa, että edellä mainitut luvut ovat teoreettisia arvioita keskiveden pinnasta, ja niiden 

avulla luotu rantaviivarekonstruktio on mekaaninen arvio. 

                                                 

14 Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka keskittyy 

ympäristöön ja sen muutoksien raportointiin. <http://www.syke.fi/fi-FI>  
15  Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön virasto joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja 

vesiliikenteestä.  <https://www.liikennevirasto.fi/> 
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Kuva 3. Keskiveden korkeuden muutos Oulun seudulla vuosien 800–1300 jaa välillä.  Tekijä Aki Hakonen 2017, 

mukaillen Okkonen 2003: 86.  

Rantaviiva liikkuu ja muuttuu jatkuvasti Perämeren rannikolla vedenkorkeuden vaihdellessa. 

Merkittävin tekijä vedenkorkeuden vaihtelussa on kovien tuulien puskema vesi, jonka 

seurauksena vedenpinta saattaa nousta useitakin metrejä suhteessa teoreettisen keskiveden 

pintaan. Voimakkaimmillaan vaihtelu on Perämeren ja Suomenlahden seudulla, sillä tuuli 

painaa vettä erityisesti lahtien pohjukoihin 16 . Korkein mitattu muutos teoreettisen 

keskivedenpinnan vaihtelussa on +201 cm Kemissä17.  Toinen asutuksen sijaintiin vaikuttava 

tekijä on loppusyksyisin ja keväisin tapahtuva jäiden nouseminen laakeilla maankohoamisen 

                                                 

16  Ilmatieteenlaitos. 2018. Vedenkorkeusvaihtelut Suomen rannikolla. <http://ilmatieteenlaitos.fi/teematietoa-

vedenkorkeus>.  
17  Ilmatieteenlaitos. 2018. Vedenkorkeusennätykset Suomen rannikolla. 

<http://ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeusennatykset-suomen-rannikolla>.  
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rannoilla kovien tuulten myötä. Jäät saattavat tuhota vesirajan lähelle tehdyt asumukset 

(Okkonen 2003: 109). Tuulen lisäksi myös muut tekijät vaikuttavat merenpinnan korkeuden 

vaihteluihin, mutta niiden merkitys ei ole yhtä merkittävä. Edellä mainituista syistä johtuen 

arveltiin kahden metrin suojavara olevan riittävä, jolloin mahdolliset asutukset tai hautaukset 

olisivat olleet tyrskyjen ja jäiden ulottumattomissa. Korjauksen myötä rantaviivarekonstruktio 

asemoitui 11,7–7,5 m mpy. välille vuosina 800–1300 jaa. 

Korkeuskäyrien luontiin käytettiin Maanmittauslaitoksen 10 x 10 metrin korkeusmallia, sillä 

2 x 2 metrin korkeusmalli oli liian raskas ohjelmistolle. Tarkemman 2 x 2 metrin 

korkeusmallin avulla laadittiin pienimuotoinen kokeilu, eroaisivatko 10 x 10 metrin ja 2 x 2 

metrin korkeusmallista laaditut korkeuskäyrät toisistaan. Korkeuskäyrien erot osoittautuivat 

minimaalisiksi, eli tutkimuksen kannalta olemattomaksi. ArcMapin Contour List -työkalulla 

luotiin kaksi korkeuskäyrää 11,7 metrin ja 7,5 metrin korkeuksille. 

Muinaisviivarekonstruktion ympärille luotiin polygoni, johon luotiin satunnaispisteitä Create 

Random Points -työkalulla. Yksittäisen polygonin luonti oli tarpeen, sillä 

muinaisrantaviivarekonstruktiossa ArcMapin Contour List -työkalu luo tuhansia pieniä 

polygoneja. Satunnaispistelevintä ei olisi ollut tasainen, sillä jokaisessa polygonissa olisi ollut 

määritellyn arvon verran satunnaispisteitä. Satunnaispisteiden kattavuutta tarkasteltiin 

luomalla polygonille erilaisia määriä satunnaispisteitä. Tutkimusalueelle luotiin 1000, 2000, 

3000, 5000 ja 30 000 satunnaispistettä. Jokaisella satunnaispisteellä oli vähintään 50 metrin 

etäisyys toiseen pisteeseen. Jokaisesta aloituspistemäärästä poistettiin inventoinnin kannalta 

epäsuotuisissa paikoissa sijaitsevat satunnaispisteet, ja jäljelle jäävien satunnaispisteiden 

kattavuutta arvioitiin silmämääräisesti. 30 000 satunnaispistettä arvioitiin sopivan kattavaksi 

aloitusmääräksi (satunnaispisteiden poistamisen tarkemmat vaiheet ks. seuraava kappale & 

Liite 4).  

Inventoinnin kannalta 30 000 satunnaispistettä ei ole mielekäs kohdekäyntien määrä, vaan 

satunnaispisteitä oli poistettava, jotta kohdekäyntien määrä olisi hallittavampi kahden viikon 

inventointia ajatellen. Mallin rakentamisessa edettiin siten, että ensin poistettiin 

satunnaispisteet, jotka sijaitsivat pellolla, pihoilla tai kaupunkialueilla. Pellot olisivat 
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oivallisia kohteita metallinilmaisimen käytölle, mutta pellot olivat inventointiaikaan jo 

kylvetty, eli metallinilmaisimen käyttö ei ollut mahdollista. Seuraavaksi poistettiin pisteet, 

jotka olivat maastoltaan tai inventoinnin kannalta vaikeapääsyisiä, sekä satunnaispisteet, jotka 

olivat alle 200 metrin päässä tunnetusta muinaisjäännöksestä18. Viimeiseksi poistettiin pisteet, 

jotka sijaitsivat alle 20 metrin päässä teistä. Etäisyyden arvioitiin olevan riittävä rajaamaan 

teiden ympäristöön heitetyt roskat ja muu moderni jäte. Satunnaispisteitä jäi pisteiden 

poistamisen jälkeen koko tutkimusalueelle 879 kappaletta ja inventointialueelle 

satunnaispisteitä jäi 383 kappaletta (ks. Liite 9).  

Satunnaispisteet jaettiin neljään eri luokkaan. Tarkoituksena oli tutkia, tuoko erilainen 

painotus satunnaisuudessa erilaisia tuloksia inventoinnin suhteen. Satunnaisuus on 

tutkimuksessa siis liukuma, joista ensimmäinen luokka edustaa täydellisestä satunnaisuutta, 

toinen luokka painotusta jokisuihin ja kolmas luokka pitää yllään kaikki muut 

satunnaispisteet. Neljäs luokka ei sisällä satunnaispisteitä lainkaan, sillä metallinilmaisimen 

toimintaa testattiin maastossa paikoilla, joiden läheisyydestä voisi hypoteettisesti löytyä 

myöhäisrautakautista materiaalia, esimerkiksi muinaissaarien, entisten jokitörmien tai 

maaston kohoumien läheisyydestä. Neljännen luokan testauspaikat valittiin maaston 

silmämääräisen havainnoinnin avulla. Inventoinnissa käytetään aina jonkinlaista ennustavaa 

mallia, joka perustuu tutkijan omiin tietoihin ja kokemuksiin.   

Satunnaispisteluokkien tunnistamiseksi oli ne merkittävä eri tavoin. 

Satunnaisnumerogeneraattori antoi 30 eri numeroa, joista jokainen numero tarkoittaa 

yksittäistä satunnaispistettä inventointialueella. Nämä 30 satunnaispistettä merkittiin karttaan 

erikseen rastilla (ks. Liite 9), ja ne pyrittiin inventoimaan, vaikka ne olisivat sijainneet 

                                                 

18 Varoalue perustuu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen vuonna 2001 (27.1.2001/taltio 3244), jonka 

mukaan muinaisjäännöksestä 200–300 metrin päästä löydetyt artefaktit kuuluvat kyseiseen muinaisjäännökseen. 

Tästä syystä Museovirasto on suositellut, ettei maata kaivettaisi tunnetun muinaisjäännöksen rajausta tai pistettä 

osoittavasta merkinnästä 200 metrin säteellä (Maaranen sähköposti 22.5.2017). Tästä päätöksestä on tiedotettu 

myös metallinilmaisinharrastajille (Maaranen 2015: 13).   



 

 

35 

 

epäotollisessa maastossa. Toisen luokan satunnaispisteet keskittyivät jokisuihin. Jokaiselle 

Tornion ja Oulunsalon välillä sijaitsevalle mereen laskevalle joelle luotiin säteeltään kolmen 

kilometrin etäisyysvyöhykeanalyysi. Vyöhyke rakennettiin myöhäisrautakautisen jokisuun 

keskelle (ks. Kartta 3). Kolmen kilometrin sädemitta vyöhykkeille osoittautui parhaaksi, sillä 

se kattoi jokisuun lähiympäristöä kattavasti, mutta ei myöskään ollut liian suuri, että koko 

inventointialue olisi vyöhykkeiden peittämä. Oulunsalon ja Kemin välillä on useita jokia, 

joista valitsimme Simojoen, Kuivajoen ja Kiiminkijoen toisen luokan satunnaispisteiden 

testialueeksi, (ks. Kartta 3) sillä kyseisten jokien läheisyydestä ei tunneta 

myöhäisrautakautisia kohteita. 
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Kartta 3. Etäisyysvyöhykeanalyysin sisällä olleet satunnaispisteet 1. Kemijoki 2. Kuivajoki 3. Kiiminkijoki.  
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6. Inventointi 

Mallia testattiin maastossa inventointialueella (ks. Kartta 1 & Kartta 3) kahden viikon ajan 

23.5.–2.6.2016. Inventointialue rajautui Kemin ja Oulun välille osin logistisista syistä, mutta 

erityisesti koska Iin ja Simon väliseltä alueelta ei ole löydetty myöhäisrautakautisia 

muinaisjäännöksiä (ks. luku 4.4). Henkilömäärä inventoinnissa oli 2–4 ja mukaan 

inventointiin osallistui allekirjoittaneen lisäksi vaihtuvasti Ville Hakamäki, Aki Hakonen ja 

Johanna Mujunen. Inventoinnissa käytettiin ennustavan mallin lisäksi ensisijaisena työkaluna 

Garret Ace 250 metallinilmaisinta, sekä pientä käsikäyttöistä pinpointer-ilmaisinta.  

6.1 Inventoinnin toteutus 

Satunnaispisteelle saapuessa haravoitiin sen lähiympäristöä niin metallinilmaisimen avulla 

kuin perinteisesti kävelemällä ja silmämääräisesti tutkimalla ympäristöä. Maastossa 

huomiotiin maalajit tekemällä muutamia kairauksia alueella, ja erityistä huomiota kiinnitettiin 

kuoppiin ja muihin maastossa poikkeaviin kohteisiin. Tämän lisäksi kirjattiin ylös kaikki 

metallilöydöt ja niiden määrä, karkea ajoitus, sekä jossain tapauksissa niiden levintä. 

Lomaketta täydennettiin tarvittaessa kirjallisilla muistiinpanoilla ja valokuvaamalla löytöjä 

sekä kohteita. Satunnaispisteet numeroitiin järjestysluvulla, ensimmäisen luokan pisteet 

merkittiin GPS:ssä erikseen lisäämällä kirjain R (=random) numeron eteen (ks. Liite 2). 

Toisen ja kolmannen luokan pisteitä ei merkitty erikseen, sillä pyrkimyksenä oli inventoida 

niistä mahdollisimman moni. Neljännen luokan kohteet merkittiin GPS:än sanalla ”Koe” ja 

numeroimalla ne järjestysluvulla. Inventoinnin aikana löydettiin yhteensä kuusi eri paikkaa, 

joissa ei sijainnut satunnaispisteitä, mutta joiden maasto vaikutti potentiaaliselta 

myöhäisrautakautisten ihmistoiminnan suhteen. Satunnaispistekohteet paikannettiin maastosta 

käsikäyttöisen GPS-laitteen avulla, sekä mallista tehtyjen karttojen avulla. 

Inventointipäivät olivat kahdeksan tunnin työpäiviä yhdeksänä päivänä sisältäen ajomatkat 

sekä itse tutkimusalueelle että pisteeltä toiselle. Pisteitä käytiin läpi noin 8–10 kappaletta 
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päivässä. Maastossa huomattiin, että satunnaispisteitä löytyi paljon suoalueilta, vaikka soilla 

sijaitsevat satunnaispisteet poistettiin mallin tekovaiheessa. Syynä tähän on luultavasti 

käytetyn maaperäkartan liian suuri resoluutio. Pisteitä poistettiin inventoinnin aikana myös 

rajatun ajan vuoksi, sillä tarkoituksena oli käydä läpi mahdollisimman monta 

satunnaispistettä. Tästä syystä myös pisteiden saavutettavuus autolla oli yksi syy pisteiden 

poistamiseen, sillä vaikeasti saavutettaviin pisteisiin käytettävä aika olisi pois muilta 

kohdekäynneiltä. 

Kaikista 383 pisteestä jäi jäljelle 90 satunnaispistettä, jotka kaikki inventoitiin. Neljännen 

vaihteen kohteita oli yhteensä kuusi kappaletta (ks. Liite 5), joten kohdetarkastuksia tehtiin 

yhteensä 96 kappaletta. Aikaa kunkin pisteen inventointiin käytettiin keskimäärin puolisen 

tuntia. Muutamissa tapauksissa pisteen inventoinnissa kului yli tunti. Selkeästi maastoltaan 

huonoilla tai hyvin vaikeakulkuisilla kohteilla todettiin tarkempi inventointi mahdottomaksi, 

ja satunnaispisteen inventointi saattoi jäädä vain pisteen ympäristön nopeaksi silmäilyksi. 

Metallinilmaisinta käytettiin satunnaispistettä ympärillä suhteellisen laaja-alaisesti, mutta 

koska metallinilmaisimen havainnointialue on kapea, ei ympäröivää aluetta pysty 

haravoimaan hyvin kattavasti kuluttamatta paljon aikaa. Karkeasti arvioituna 

metallinilmaisinkartoitusta tehtiin 100 x 100 metriä laajalla alueella maastosta riippuen. 

Ottaen huomioon inventoinnin rajatun ajan, kohteille ja pisteille siirtymiset, ei 383 

satunnaispistettä olisi ollut mahdollista tarkistaa maastossa, ja 96 satunnaispisteen inventointi 

on tarpeeksi suuri antamaan kuvan metallinilmaisimen toimivuudesta. 

6.2 Inventoinnin tulokset 

Inventoinnin tulokset jäivät löytöjen suhteen laihoiksi; lähes kaikki metallilöydöt 

osoittautuivat moderniksi muutamaa 1900-lukua edeltävälle ajalle ajoittuvaa esinettä lukuun 

ottamatta, mikä toki oli melko odotettavaakin. Yhteensä (ks. Liite 2) 50 inventoidulta 

satunnaispisteeltä havaittiin joko metallisignaalihavaintoja tai maastossa oli nähtävissä 

ihmisten toiminnan merkkejä, useimmiten kuoppia. Jokainen metallisignaali tarkastettiin 

koepistolla. Pelkkiä metallilöytöjä oli yhteensä 45 kappaletta, eli 46 % inventoitujen 



 

 

39 

 

satunnaispisteiden läheisyydeltä löytyi metalliesineistöä tai metallifragmentteja. Erityisen 

paljon löytyi haulikon hylsyjä ja nauloja (ks. Kuva 4).  Myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvia 

metallikappaleita ei löytynyt ollenkaan.  

Inventoinnin satunnaisuusotanta ei 

tuottanut erityisemmin tuloksia. 

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvia 

satunnaispisteitä inventoitiin yhteensä 

10 kappaletta. 

Etäisyysvyöhykeanalyysitutkimus ei 

myöskään tuottanut odotettua tulosta 

(ks. Kuva 4), samasta syystä johtuen. 

Vaikka satunnaispisteitä pyrittiin 

inventoimaan mahdollisimman 

monta, huomattiin inventoinnin 

aikana niiden sijaitsevan hyvin vaikeasti saavutettavassa maastossa, ja kaukana autoteistä. 

Inventoinnin kannalta liika ajankäyttö yhden satunnaispisteen etsintään ei olisi ollut 

hedelmällistä, sillä tarkoituksena oli testata metallinilmaisinta mahdollisimman laajalti 

inventointialueella.  

Kuva 4. Inventoinnin aikana löydetty naula. 
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Kuva 5. Inventoitujen satunnaispisteiden määrä tarkastelluissa joissa.  

Yhteensä toisen luokan satunnaispisteitä oli etäisyysvyöhykkeiden sisällä 30 kappaletta, joista 

inventoitiin 13 (ks. Kartta 3 & Kuva 5). Kolmannen luokan satunnaispisteitä inventoitiin 60 

kappaletta, eli selkeästi eniten. Inventoinnin neljännen luokan satunnaispisteiltä ei löytynyt 

havaintoja ihmistoiminnasta. Inventoinnin aikana löydettiin kolme uutta tervahautaa. 

Tervahaudat eivät sijainneet minkään satunnaispisteen välittömässä läheisyydessä, vaan ne 

havaittiin pisteelle siirtymisen yhteydessä. Tervahautoja ei siis laskettu satunnaispisteiden 

läheltä löytyneiksi kohteiksi. Tarkemmat sijaintitiedot tervahaudoista löytyvät Liitteestä 3.  

Ihmistoiminnan merkkejä löytyi ainoastaan kolmannen luokan satunnaispisteiden 

läheisyydestä. Kuten edellä mainittiin, olivat löydöt erilaisia kuoppakohteita (tarkempi 

analyysi kohteista ks. Pohdinta & Liite 3). Oulunsalon eteläpuolelta löytyi noin 120 pientä 

kuoppaa pisteiden 2 & 3 välimaastosta, sekä 15 kuoppaa pisteen 7 yhteydessä (ks. Liite 7). 

Halkaisijaltaan kuopat olivat 0,5–1 metriä, eli suhteellisen pieniä. Haukiputaalta löytyi kaksi 

hyvin samanlaista kuoppakohdetta, pisteiltä 28 ja 29 (ks. Liite 6), joskin kuoppia löytyi 

vähemmän kuin Oulunsalossa. Pisteellä 28 kuoppia löytyi yhdeksän kappaletta ja pisteeltä 29 

löytyi yhdeksän kuoppaa. Kuopat sijaitsivat sekä Haukiputaalla että Oulunsalossa suhteellisen 

yhtenäisellä alueella ja sijoittuvat tiiviisti. Kuopista tai niiden läheisyydestä ei löytynyt 

metalliesineitä.  
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Simosta Onkalo-nimisen talon läheisyydestä löytyi 100 metrin päästä pisteeltä 66 yksittäinen 

mahdollinen kellarikuoppa. Sisäosa oli kahden vastakkain menevän suorakulmion muotoinen 

syvennys, jonka valli oli ladottu kivistä. Koko kuopan halkaisija oli 4,30 metriä. Sisäosan 

mitan leveys oli 225 cm x 180 cm, ja ”oviaukko” oli noin 1 x 1,5 metriä leveä. 

Kairanäytteessä ei näkynyt hiiltä. Kaikki tarkastetut satunnaispisteet, niiden yhteydestä 

löytyneet metalliesineet sekä muut löydöt ja havainnot löytyvät Liitteestä 2.  
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7. Pohdinta 

Myöhäisrautakautisten kohteiden tutkimustilanne ja erityisesti niiden vähäinen määrä teki 

mallintamisesta hankalaa. Ennustavan mallin rakentamiseen tarvittaisiin huomattavasti 

suurempi ja yhteneväisempi arkeologinen aineisto. Erityisen ongelmalliseksi osoittautuivat 

irtolöytökohteet. Vaikka viime vuosina irtolöytökohteiden on osoitettu jossain tapauksissa 

liittyvän kiinteään arkeologiseen kohteeseen, ei tämä välttämättä koske kaikkia yksittäisiä 

esinelöytöjä, joten mallinnusaineistona ne ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Periaatteessa 

irtolöydöt olisi myös voitu jättää aineistosta pois, mutta kohteiden lopullinen lukumäärä olisi 

kutistunut vain kuuteen. Logistiseen regressioanalyysiin kohteita tuskin on riittävästi 

lähitulevaisuudessa. Boolean logiikkaan perustuvien karttatasojen hyödyntäminen saattaisi 

olla mahdollista, mutta luultavasti mallintaminen olisi vaikeaa. Periaatteessa mielenkiintoinen 

sivulinja olisi verrata, kuinka Boolean karttataso vertautuisi käytettyyn satunnaispistemalliin. 

Olettaisin kuitenkin, että tulokset olisivat samansuuntaisia tämän tutkielman kanssa. Samoin 

mahdollista olisi ollut analysoida muiden ympäristöllisten ja sosiaalisten muuttujien 

merkittävyyttä tunnettujen kohteiden sijaintiin. Luvussa 4 mainittujen muuttujien pohjalta 

tuotettu ennustava malli jäikin varsin yksinkertaiseksi ja oli lopputulemaltaan toimimaton.   

Inventointi käyttämällä metallinilmaisinta ja satunnaispisteotantaa osoittautui aikaa vieväksi 

projektiksi. Satunnaispisteelle siirtyminen saattoi kestää yli 30 minuuttia, joskus 

pitempäänkin. Kahdeksantuntisen työpäivän aikana tarkastettiin keskimäärin 8–10 

satunnaispistettä ja yhdellä satunnaispistekohteella metallinilmaisinkartoitus kesti puolesta 

tunnista tuntiin. Satunnaispisteiden ympäristön havainnointiin käytettiin 4–5 tuntia päivästä. 

Ennustavan mallin avulla tehty inventointi olisi ehkä tehokkaampaa, jos satunnaispisteet 

sijaitsisivat kävelymatkan etäisyydeltä toisistaan, mikä tarkoittaisi, että inventointialueen 

tulisi olla huomattavasti pienempi.  

Toinen syy hitauteen on metallinilmaisin. Metallinilmaisimen havainnointialue on sidoksissa 

käyttäjän käden liikeradan kokoon ja täten havainnointialue jää pieneksi. Systemaattinen ja 

kattava metallinilmaisininventointi niinkin pienellä alueella kuin 100 x 100 metriä vaatisi 
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vähintään tunnin useammalla metallinilmaisimella varustettuna. Inventoinnin etenemiseen 

vaikutti myös moderni metallijäte, jota maastosta löytyi runsaasti. Jokaisen metallisignaalin 

tarkastamiseen kului aikaa. Etenemistä hidastivat välillä myös tietyt kivilajit, jotka aiheuttivat 

metallisignaaleja. Kivien kohdalla ongelma oli ratkaistavissa säätämällä metallinilmaisimen 

herkkyyttä. Tutkielman maastotöiden myötä selvisi, että vaikka toiminnaltaan 

metallinilmaisin on helppokäyttöinen, sen onnistunut käyttö vaatii kokemusta. Käyttäjän olisi 

hyvä tutustua eri maaperien ja kasvillisuuden aiheuttamiin vaikutuksiin metallinilmaisimen 

toiminnassa. Nykyään monet arkeologiset toimijat käyttävät metallinilmaisimia osana 

kenttätöissään (Thomas et al. 2015: 196), joten laitteen käyttöä ja siihen liittyviä seikkoja olisi 

ehkä hyvä tuoda ilmi jo opiskeluaikana.  

Luultavasti tehokkain metallinilmaisimen käyttötapa on jo tunnetun arkeologisen kohteen 

ympäristön kartoitus, jolloin tutkittava alue jää hallittavan kokoiseksi. Kyseinen tapa käyttää 

metallinilmaisinta on luultavasti myös yleisin. Metallinilmaisinkartoituksia on tehty Oulun 

yliopiston tutkimuskaivauksien osana esimerkiksi Illinsaaren Pirttitörmällä, Pudasjärven 

Parsiasmaalla (615010025) sekä Utajärven Viinivaaran itäpäässä (1000022658). Näistä 

erityisen hyviä tuloksia saatiin Utajärven Viinivaaran itäpäässä (ks. Hakamäki 2013b: 15). 

Metallinilmaisinkartoitukset antoivat tarkan kuvan aktiviteettialueen laajuudesta, jota 

täydennettiin fosfaattikartoituksilla. Molempien kartoitusten tulokset toimivat kaivausalueen 

rajaavina tekijöinä seuraavana vuonna. Toisaalta metallinilmaisimen havainnoinnin tarkkuus 

saattaa olla välillä kyseenalaista. Pudasjärven Parsiaismaalla Ville Hakamäki teki 

metallisignaalikartoituksia myöhäisrautakautiseksi ajoitetun kuoppakohteen ympäristössä 

ennen kesäkuun 2016 kaivauksia. Kuopan läheisyydestä saatiin kaksi 

metallisignaalihavaintoa, mutta kaivauksien edetessä metallilöytöjä tulikin yhteensä 22 

kappaletta (Hakamäki 2016: 19). Jos metallinilmaisinta käytetään tutkimusaluetta rajaavana 

työkaluna, varmimman tuloksen voisi saada yhdistämällä siihen myös muita 

prospektointimetodeja.  

Metallinilmaisininventoinnin sijasta saattaisi yhteistyö metallinilmaisinharrastajien ja 

arkeologien välillä olla toimivampi vaihtoehto. On oletettavaa, että yhä kasvava osa 
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metallinilmaisinlöydöistä tulee olemaan harrastajien tekemiä (Rohiola 2014: 19), mutta 

harrastajien kartoittamien alueiden laajuus on vielä epäselvää. Metallinilmaisinharrastajien 

toiminnan laajuuden ja kattavuuden selvittämiseen tarvittaisiin laajempaa keskusteluyhteyttä 

ammattilaisten ja metallinilmaisinharrastajien välillä. Harrastajat käyttävät 

metallinilmaisinharrastukseensa paljon aikaa alhaisella löytöprosentilla, mihin arkeologeilla ei 

tällä hetkellä ole mahdollisuutta. Arkeologien ja metallinilmaisinharrastajien yhteistyö on 

saanut kannatusta kulttuuriperinnön hoidon puolelta (esim. Rohiola 2014: 25), ja myös 

inventoinnissa yhteistyö voisi olla hyödyksi arkeologiselle tutkimukselle. 

Metallinilmaisininventoinnin avulla löytyi useita pieniä kuoppajäänteitä (ks. luku 6.2 ja 

Liitteet 3, 6 ja 7). Oulun Oulunsalosta ja Haukiputaalta löytyi useita pienikokoisia kuoppia. 

Haukiputaalta pisteen 28 läheisyydeltä kuoppia löytyi yhdeksän ja pisteen 29 läheltä löytyi 

seitsemän kuoppakohdetta. Kyseiset kuoppakohteet voisivat vertautua Haukiputaalta 

löydettyihin samankaltaisiin kuoppakohteisiin Annalankangas (1000027315), Annalankangas 

SW (1000027309) ja Kellonkangas (1000027312), jotka Pohjois-Pohjanmaan museon 

arkeologi Mika Sarkkinen on luokitellut pyyntikuopiksi (Sarkkinen & Torvinen 2003: 21). 

Annalankankaalta on löytynyt 47 kuoppaa, Annalankankaan SW:ltä 8 ja Kellokankaalta 12 

kuoppaa. Pisteiden 28 ja 29 kuoppakohteet voisivat kuulua samaan kategoriaan, sillä 

etäisyyttä näiden kahden kuoppakohteen ja jo-tunnettujen kohteiden välillä on noin 400–800 

metriä ja ne ovat ryhmittymiseltään ja kooltaan samantyyppisiä.  

Oulunsalon kuoppakohteet ovat Haukiputaan kuoppia pienempiä, ja lukumäärällisesti niitä oli 

paljon enemmän.  Pisteiltä 2 ja 3 pieniä kuoppakohteita löytyi yhteensä noin 120 kappaletta ja 

pisteeltä 7 löytyi 17 kuoppakohdetta. Kuoppakohteiden lähellä ei sijaitse muita tunnettuja 

kuoppajäännöksiä, ja lähimmät muinaisjäännökset ovat Oulunsalon keskustan alueella 

Uudelle ajalle ajoittuva Uhrikirkko (567010045) ja keskiajalle ajoittuva hopealöytö Ala-

Kaakinen (567040046) ja Kuuselan kohde. Oulun ja entisen Oulunsalon alueilta on löydetty 

useita pyyntikuopiksi luokiteltuja kuoppia (ks. Taskinen 1985: 60, 65, 69). Kooltaan kyseiset 

kuopat ovat 1–2 metriä leveitä, eli suurempia kuin inventoinnin aikana löydetyt 

kuoppakohteet. Oulunsalon niemen aluetta ei ole ilmeisesti inventoitu aikaisemmin, vaan 
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Oulunsalon alueen inventoinnit ovat keskittyneet kaupunginosan sisämaan puoleisiin osiin 

(esim. Taskinen 1985; Ikäheimo 2001). Niemen pohjoispuolella on paljon rakennuskantaa, 

keskiosassa on taas suuria hiekanottoalueita ja peltoviljelyä. Niemen keski- ja eteläosissa on 

myös paljon metsäisiä alueita, jossa vanhempia kulttuurikerroksia on saattanut säilyä. 

Oulunsalon niemen alue voisi olla potentiaalinen inventointikohde tulevaisuudessa. 

Pohjois-Pohjanmaan rannikolla sijaitsevien kuoppakohteiden muoto, koko sekä syvyys 

vaihtelevat, ja niitä voi olla eri suuruisissa rykelmissä, yksittäin tai pareittain (Sarkkinen & 

Torvinen 2003: 21). Nyt löydetyt kuoppakohteet (ks. Liite 3) voisivat kuulua samaan 

kategoriaan. Osassa kairalla tarkastetuista kuopissa oli nähtävissä ohuet podsolimaannoksen 

kerrokset, eli kyseiset kuopat ovat ainakin 300–500 vuotta vanhoja (Maaranen 2001: 8–9). 

Kuopista ei löytynyt kiviä, metallisignaaleja tai tarkemmin ajoittavaa materiaalia, mistä syystä 

täyttä varmuutta kuoppien luonteesta tai ajoituksesta ei ole.  Kuoppien tulkinnassa on paljon 

epäselvyyttä, sillä myös useat geologiset prosessit saattavat olla kuoppien synnyn takana. 

Kuoppa on voinut syntyä esimerkiksi tuulenkaadon vuoksi, paljastaen hiekan puun alta, joka 

on saattanut lähteä tuulieroosion mukana muodostaen näin nähtäviä kuoppia. Ihmisen 

tekemiin kuoppiin vaikuttaa sama prosessi (Jari Okkonen, suullinen tiedonanto 1.9.2016). 

Kuoppakohteet ovat epäselvä muinaisjäännösryhmä, jonka käyttötarkoitus tuskin selviää 

ilman tarkempia arkeologia tutkimuksia.  

Simosta Onkalo-nimisen talon läheisyydestä löytyi satunnaispisteeltä 66 mahdollinen 

kellarikuoppa. Kohde oli selkeästi rakennettu alueen korkeimpaan kohtaan, pienen kukkulan 

huipulle, korkeuskäyrän mukaan noin 15 m mpy. Onkalon kuoppakohde sijaitsi merovingi- 

sekä myöhäisrautakaudella pienellä saarella. Muinaisrantaviivarekonstruktiossa saaren 

korkein kohta nousi merestä 400 jaa., jota voidaan pitää kohteen terminus post quem -

ajankohtana. Saari kuroutui kiinni mantereeseen 1200-luvun loppupuolella. Kohteen 

koillispuolella noin kilometrin päässä on samantyyppinen jo 1800-luvulla löydetty 

kuoppakohde Karipalo (751010018), johon Onkalon kuoppakohde voisi vertautua. Terminus 

post quem -ajankohta Karipalon varhaisimmalle käyttöajalle olisi 100 eaa., jolloin saari olisi 

noussut merestä. 400 jaa. mennessä saari kuroutui kiinni mantereeseen. On mahdotonta sanoa, 
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oliko Karipalon tai Onkalon kohteen käyttöaika sidoksissa saarivaiheeseen, vai oliko 

kuoppakohteiden käyttövaihe paljon myöhäisempi.  Tarkempi ajoitus vaatisi arkeologisia 

tutkimuksia. Ennustavan mallin avulla löydetyt kuoppakohteet selittyvät luultavammin 

kuoppakohteiden yleisyydellä, kuin ennustavan mallin toimivuudella.  

Inventoinnin yhteydessä löytyi ainakin yksi löydötön alue, jolta periaatteessa voisi 

tulevaisuudessa löytyä myöhäisrautakaudelle ajoittuvia kulttuurikerroksia. Iijoen suussa 

sijaitseva Karhunsaari sijaitsee Illinsaaren länsipuolella, Iijoen vastarannalla (Liite 2, piste 

50). Kooltaan Karhunsaari on huomattavasti Illinsaarta suurempi, mutta myöhäisellä 

rautakaudella saaret olivat lähes samankokoisia. Myöhäisrautakaudella saari jakautui kahteen 

pienempään saareen, jotka kuroutuivat yhteen 900–1000 jaa. Karhunsaari on vielä 

rakentamaton. Asutus keskittyy joen rannoille ja saaren sisäosat ovat metsäisiä. 

Karhunsaarella on myös viljelyalueita, jotka sijoittuvat ihmisasutuksen lähelle saaren etelä- ja 

itäosiin, joten saaren sisäosista voisi periaatteessa löytyä vanhoja kulttuurikerroksia. Saarelta 

ainoa tunnettu kulttuuriperintökohde on Hokkosenharju (1000023388), jonka 

muinaisjäännösstatus on epäselvä. Karhunsaaressa sijaitsi vain kaksi satunnaispistettä (ks. 

Liite 2 pisteet 49 & 50), joten suurinta osaa saaresta ei inventoitu ollenkaan. Aikaisemmin 

ainakin Ville Hakamäki on inventoinut Karhunsaaren ympäristöä (Hakamäki 2013a: 4), mutta 

ilman metallinilmaisinta. Pitäen mielessä Karhunsaaren samankaltaisuuden ja läheisyyden 

Illinsaareen sekä varhaiskeskiajalle ajoittuvan Iin Haminan (1000011507) kohteeseen, ei ole 

mahdotonta, että Karhunsaarelta voisi tulevaisuudessa löytyä merkkejä 

myöhäisrautakautisesta ihmistoiminnasta. 

Mitä tutkimusalueen myöhäisrautakauden kohteista ja metallinilmaisininventoinnin tuloksista 

voidaan siis sanoa? Inventoinnin tulosten perusteella ei metallinilmaisimen käyttämättömyys 

näytä olevan syynä miksi myöhäisrautakautisten kohteita ei ole aikaisemmin löydetty 

arkeologisten inventointien tai tarkastuksien yhteydessä yhtä lailla kuten esimerkiksi 

kivikautisia asuinpaikkakohteita. Kohteiden vähäiselle määrälle voidaan pohtia muita syitä.   
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Myöhäisrautakautinen aineiston pieni koko ei koske pelkästään tutkielmassa käyttämääni 

aineistoa, sillä myöhäisrautakautisia kalmistoja ja asuinpaikkakohteita tunnetaan Suomesta 

noin 40 kappaletta (ks. Raninen & Wessman 2015: 344–345). Tilanne on samankaltainen 

Ruotsin Västerbottenin ja Norrbottenin alueilla, joilta myöhäisrautakautisia kohteita tunnetaan 

vain muutamia (Holmblad & Herrgård 2013: 206; Raninen & Wessman 2015: 308), mutta 

kuitenkin Perämeren aluetta vähemmän (ks. Kuusela et al. 2016: 184–186). Ruotsissa 

metallinilmaisimien käyttö on säännellympää (ks. esim. Riksantikvarieämbetet 2012). 

Ruotsissa metallinilmaisinharrastajat anovat luvan toimintaansa, ja luvan saamiseksi on 

harrastusta valvoville viranomaisille toimitettava syy metallinilmaisimen käyttöön. Vain 

harvat yksityiset harrastajat anovat lupaa muinaisjäännösten etsintään (Riksantikvarieämbetet 

2012: 11). Vaikka muinaisjäännösten etsintään keskittyneitä harrastajia on Ruotsissa vain 

muutamia, on varsin mahdollista, että harrastajat silti tekevät arkeologisia löytöjä. Ruotsin 

metallinilmaisinharrastajien liitto onkin varoittanut, että harrastajat eivät ilmoita tekemistään 

arkeologisista löydöistä viranomaisille, johtuen metallinilmaisinharrastuksen tiukasta 

sääntelystä 1 . Tosin Suomen puolella monet myöhäisrautakautisista metallilöydöistä ovat 

vuosikymmeniä vanhoja ja ne ovat löytyneet rakennuksen perustuksia kaivettaessa tai peltoja 

muokattaessa, joten metallinilmaisinharrastajien määrän ja löytöjen kasvu Suomen puolella ei 

selitä eroa Perämeren ja Norrbottenin myöhäisrautakautisten kohteiden määrien välillä.   

Toinen mahdollinen syy tutkimusalueen arkeologisten kohteiden vähäiseen määrään saattaisi 

juontua maankäytöstä. Esimerkiksi Simossa oli nähtävissä merkkejä metsien 

koneauraamisesta kolmen eri satunnaispisteen alueella, mikä olisi tuhonnut alueilla sijaitsevat 

mahdolliset kiinteät muinaisjäännökset. Menetelmä oli suosittu talousmetsän muokkauskeino 

1980-luvulle asti erityisesti Pohjois-Suomessa (Pakkanen 2011: 88), ja Simossa lähes kaikki 

tunnetut kivikautiset asuinpaikat ovatkin vaurioituneet muokkauksen yhteydessä (Seppälä & 

Elo 2013: 101; ks. myös Itäpalo & Schultz 2015b: 24, 26). Inventoinnin aikana ei löydetty 

merkkejä syväaurauksesta muualla, joten on epätodennäköistä, että syväauraus olisi 

laajamittaisesti syynä arkeologisten kohteiden tai löytöjen puuttumiseen inventointialueella. 

Inventointialueen suurin maankäyttötekijä on rakentamiseen ja peltoihin liittyvää 
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maanmuokkausta. Kyseiset maanmuokkausmenetelmät olisivat tuhonneet kiinteät 

muinaisjäännökset, mutta maanmuokkauksen yhteydessä yksittäisiä artefakteja olisi saattanut 

säilyä ehjänä, joita ei kuitenkaan ole löydetty. 

Kolmas mahdollinen syy arkeologisten kohteiden puuttumiseen on, ettei niitä ole vielä 

löydetty johtuen inventoinnin puutteesta. Iissä ja Simossa suurin osa arkeologisista 

inventoinneista liittyvät tuulivoimapuistojen rakentamisen selvityksiin (esim. Rautiainen 

2009; Poutiainen 2010; Salminen 2010; Luoto 2012; Itäpalo & Schulz 2014; Rostedt 2015; 

Schultz & Itäpalo 2015a; Schultz & Itäpalo 2015b). Tosin Oulun yliopiston inventointikurssi 

on suuntautunut monena viime vuotena Simoon, mutta inventointikurssit ovat järjestetty 

kivikautisilla rantakorkeuksilla. Simon arkeologiset inventoinnit ovat keskittyneet 

metsäalueille, jokilaakson reuna-alueiden sekä saariston inventointia ei ole tehty ollenkaan 

(Seppälä & Elo 2013: 101). Iissä viimeisin perusinventointi tehtiin vuonna 1998 (Sarkkinen 

1998).  Samoin kuten edellä mainittiin, Oulunsalossa inventoinnit ovat keskittyneet sisämaan 

puolelle. Tutkielmassa tehdyn inventoinnin puitteissa inventoitiin juuri vähemmälle 

huomiolle jääneitä alueita. Jos inventointialueilla olisi myöhäisrautakautista arkeologista 

aineistoa esimerkiksi samassa mittakaavassa kuin kivikautisia kvartsi-iskoksia, on 

mahdollista, että 96 kohdekäynnin sekä pisteiltä toiselle siirtymisen yhteydessä olisi havaittu 

myöhäisrautakautisia signaaleja. 

Neljäs syy saattaa olla, että myöhäisrautakautisia kohteita ei välttämättä ole tunnistettu ja 

ajoitettu myöhäisrautakautisiksi. Inventoinnin aikana löydettyjen kuoppakohteiden ja 

tunnettujen kiviröykkiöiden ajoitukset ovat hyvin laajoja, koska kyseiset kohdetyypit 

ajoitetaan rannansiirtymäkronologian avulla, jolla kohteelle saadaan yleensä pelkkä terminus 

post quem -ajoitus. Sama ajoituksen ongelma koskee myös pitkään käytettyjä esinetyyppejä, 

esimerkiksi Pihlajanmäen nuolenkärjen kohdalla ajoitus jäänee epäselväksi, ellei löytöä 

yhdistetä tarkemmin ajoitettavissa olevaan muinaisjäännökseen.  

Viides mahdollinen syy voisi olla, että ennustavan mallin muuttujat eivät kuvaa 

inventointialueen rautakautisten kohteiden sijaintia kokonaisuudessaan, johtuen käytetyn 
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aineiston koon aiheuttamasta vääristymästä. Tätä on vaikea osoittaa oikeaksi tai vääräksi. 

Mutta tutkielman aineistossa rantasidonnaisuuden ja jokisuiden saarien merkitys on kuitenkin 

nähtävissä (ks. luku 4.1 & 4.2).  

Myöhäisrautakautisten kohteiden vähäisyys tuskin johtuu metallinilmaisimien 

käyttämättömyydestä tai inventoinnin puutteesta. Metallinilmaisininventoinnin kattavuuden ja 

myöhäisrautakautisen aineiston vähäisyyden vuoksi voidaan nähdä neljä todennäköisempää 

tulkintalinjaa arkeologisen aineiston jakaumalle ja määrälle. 1. Myöhäisrautakautisia kohteita 

on Perämeren rannikolla lukumäärällisesti vähän johtuen esimerkiksi niiden tuhoutumisesta 

rakentamisen ja maatalouden maankäytön vuoksi. 2. Myöhäisrautakautiset kohteet sijaitsevat 

keskittyneesti pienellä alueella. Esimerkiksi Suutarinniemen ja Rutelon kohteet ovat 

osoittautuneet arkeologisten tutkimusten myötä joko laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai 

lähialueelta on löytynyt uusia kohteita. 3.  Myöhäisrautakautiset kohteet sijaitsevat erilaisissa 

paikoissa mitä on aikaisemmin ja tässä tutkielmassa oletettu, eikä niitä ole tästä syystä 

löydetty. 4. Jo tunnettuja kohteita ei ole tunnistettu tai ajoitettu myöhäisrautakautisiksi. 

Kohteiden puuttumisen pohjalta voidaan esittää kuitenkin vain arvioita, jotka vaativat 

tuekseen arkeologisia tutkimuksia.  
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8. Yhteenveto 

Metallinilmaisininventointia suuntaavana työkaluna käytettiin ennustavaa mallintamista. 

Pohjana ennustavalle mallille oli hypoteesi ja tieto aikaisempien myöhäisrautakautisten 

kohteiden sijainnista. Perustuen aikaisempaan tutkimukseen oletuksena oli, että 

myöhäisrautakautiset kohteet ovat rantasidonnaisia, eli löydettävissä myöhäisrautakautiselta 

rantakorkeudelta. Toisena maantieteellisenä oletuksena oli jokisuiden tärkeys yhteisöille. 

Myöhäisrautakautisia kohteita pyrittiin löytämään metallinilmaisimen avulla, ja 

metallinilmaisininventointia varten rakennettiin ennustava malli erityisesti näiden kahden 

tekijän perusteella. Ennustavassa mallissa tarkistetavina kohteita olivat satunnaispisteet, jotka 

kategorisoitiin neljään eri luokkaan. Mallia testatessa maastossa ei havaittu 

myöhäisrautakautisia kohteita, mutta löydettiin kolme uutta tervahautaa sekä useita 

kuoppajäänteitä, joiden ajoitus jää avoimeksi.  

Metallinilmaisin ei inventoinnin apuvälineenä näyttäisi olevan erityisen toimiva, vaan 

tehokkaimmillaan metallinilmaisin on tunnetun kohteen alueella tehtävissä tutkimuksissa, 

jolloin aluerajaus on hallittavamman kokoinen. Metallinilmaisinkartoitus olisi hyvä tehdä 

epäillessä löydön tai kohteen olevan myöhäisrautakautinen. Ennustava malli on ei myöskään 

osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi, ja myöhäisrautakautisen aineiston erittäin vähäisen 

määrän vuoksi ennustava mallintaminen tuskin on toimiva työkalu lähitulevaisuudessa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Perämeren myöhäisrautakautiset kohteet 

Nimi ID-koodi 

Koordinaatit (Euref 

TM35FIN) Lajittelu Löydöt 

Z 

m mpy. 

Lähde 

Luotomäki, 

Tornio 1000008965 7304666, 371885 Irto Kupurasolki 5,00 

Keskitalo 1967 

Valmarinniemi, 

Keminmaa 241010037 7298629, 386272 Kiinteä 

Luita, kolikoita, lasia, 

metallikappaleita yms. 5,00  

Koponen & Pelttari 

2016 

Länkimaa 1, 

Kemi 240010048 7293853, 392461 Kiinteä 

Liesi ja keittokuoppa 

myöhäisrautakautisia. 17,5 

Ylimaunu & 

Eskola 1992 

Illinsaari 7, Ii 1000027754 7245675, 425672 Kiinteä 

hevosenkenkäsolki, 

pronssihela, 

pronssi//kuparipellin 

kappaleita, rautaveitsi 

& rautapaloja 15–17 

Kuusela 2017 

Pirttitörmä, Ii 1000023381 7246344, 425682 Kiinteä 

Hevosenkenkäsolki, 

raha yms. 10 

Hakamäki2014a; 

2015; 2016a 

Suutarinniemi, Ii 1000019094 7246260, 425682 Kiinteä 

Kupurasolkia, tekstiiliä, 

nauloja yms. 9 

Kuusela 2013a; 2015 

Haukiputaan 

uusi hautausmaa, 

Haukipudas 1000029430 7228767, 423450 Irto 

Rasiasoljen 

eläinkoristeellinen 

pohjalevy 10 

Ei raporttia 

Kuusela, 

Kempele 244040001 7199910, 429758 Irto 

Kupurasolki, 

pronssilevyn osa, 

riipuskoru 10 

Erä-Esko 1962 

Rutelo, Siikajoki 1000019255 7192004, 392389 Kiinteä  10 

Kuusela 2011; 2015 

Kärnä, Siikajoki 748040001 7184307, 398776 Irto Keihäänkärki ja puukko 25–27,5 

Forss 1996 
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Hirsilampi 

Mustahaka, 

Pyhäjoki 625040024 7141645, 355920 Irto Jalas 5 

Turunen & Forss 1997 

Etelänkylän 

kansakoulu, 

Kalajoki 1000001177 7127285, 353747 Irto Pronssisolki 15 

Purhonen 1976 ei 

raporttia; 

Jussila & Tiainen 2015 

Tilus kotipalsta, 

Kalajoki 1000007345 7107674, 336007 Irto Kupurasolki 5–7,5 

Taskinen 1984 

Pihlajamäki, 

Kalajoki 1000015251 7107797, 339536 Irto Rautainen nuolenkärki 20 

Ei raporttia 

Kannus Rautio, 

Kalajoki 

 95500001 7106783, 336347 Irto 

 Keihäänkärki, 

hevosenkenkä, 

petkeleen terä, satulan 

jalustin, rautakuonaa, 

ihmisen luita, pääkallo. 5 

Taskinen 1984 
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Liite 2. Ennustavan mallin satunnaispisteet ja löydöt 

Numero Kunta Löydöt Ajoitus P (YKJ) I (YKJ) 

1 Oulunsalo Hauleja, patruuna Moderni 7203781 3420762 

2 Oulunsalo Pyyntikuoppia n. 60 kpl  7204823 3419587 

3 Oulunsalo Pyyntikuoppia n.60 kpl Ajoittamaton 7204921 3419542 

4 Oulunsalo Sahanterä Moderni 7205298 3419324 

5 Oulunsalo - - 7206703 3417202 

6 Oulunsalo Rautalanka, metallinpala, 

hauli, rautalevy 

Moderni 
7206697 3417301 

7 Oulunsalo Naula, haka, 

hevosenkengännaula, 15 

kuoppaa 

Moderni/historia

llinen 7208586 3416534 

8 Oulunsalo Naula, sahanterä Moderni 7208029 3418053 

R9 Kello Kettinkiä Moderni 7226274 3426026 

10 Kello - - 7226369 3426121 

11 Kello - - 7226519 3426026 

12 Kello - - 7226704 3426072 

13 Kello - - 7226354 3424874 

14 Kello Sahanterä, pullo Moderni 7227188 3424763 

15 Kello Naula Moderni 7229586 3421274 

R16 Kello - - 7229401 3421189 

17 Kello - - 7229746 3421169 

18 Kello - - 7229849 3420974 

19 Kello Kuoppa  Historiallinen 7229401 3421189 

20 Kello Metallikansi Moderni 7228625 3420326 

21 Kello Nippuside, rautalanka Moderni 7228338 3419700 

22 Kello Pultti, rautakappale Moderni 7224955 3427274 

R23 Kello - - 7225113 3427346 

24 Haukipudas - - 7231561 3419304 

25 Haukipudas - - 7231727 3419554 

26 Haukipudas Rautaputki, 5 

kiväärinluotia 

Moderni 
7231604 3420577 

27 Haukipudas - - 7232012 3420976 

28 Haukipudas Rautalanka, rautalevy, 

kuoppia 9kpl 

Moderni 
7231791 3420904 

29 Haukipudas Naula, pyyntikuoppia Moderni 7232003 3420553 

30 Haukipudas 2 isoa metallinpalaa Moderni 7232414 3420450 

R31 Haukipudas Rautaputki, 2 naulaa Moderni 7235017 3423745 

32 Haukipudas Naula Moderni 7234994 3423655 

33 Haukipudas - - 7237727 3423220 

34 Haukipudas Pullo, korkki, naula, 

tuikku 

Moderni 
7238278 3423748 

35 Haukipudas Rautalenkki, rasian kansi Moderni 7238647 3423929 

36 Haukipudas 2 hylsyä, hevosenkenkä Moderni 7240689 3422333 

37 Haukipudas 2 hylsyä, hevosenkenkä, 

tuubi 

Moderni 
7240230 3423382 

R38 Haukipudas Vallillinen kuoppa Ajoittamaton 7240240 3423596 
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39 Haukipudas Rautainen sarana Moderni 7240671 3423399 

40 Haukipudas Korkki, naula, kuoppa, 

kaapeli 

Moderni 
7241288 3423747 

41 Ii - - 7243002 3424421 

42 Ii Naula Moderni 7245038 3425166 

43 Ii - - 7245454 3424953 

R44 Ii Hylsy Moderni 7246393 3425097 

45 Ii Piikkilanka, naula Moderni 7246085 3425267 

46 Ii - - 7246618 3423135 

47 Ii Nauloja, sytkäri, hylsy Moderni 7247169 3422247 

48 Ii Naula, mutteri, pullo Moderni 7248879 3425431 

49 Ii - - 7249927 3422732 

50 Ii Sarana, hylsyjä, 

lelurevolveri 

Moderni 
7249712 3423756 

51 Ii - - 7252848 3423620 

52 Ii Oluttölkki Moderni 7252762 3423588 

53 Ii - - 7252561 3423796 

R54 Ii -  7260169 3425469 

55 Ii - - 7262181 3424567 

56 Ii Folio Moderni 7262386 3424791 

57 Ii - - 7262978 3426737 

58 Ii Foliopaketti, korkki, 

rengas, tunnistamaton 

kappale 

Moderni 

7262842 3426561 

59 Ii Tölkki Moderni 7276880 3417778 

60 Ii Savottakirves, 2 naulaa, 

kiila 

Historiallinen/m

oderni 
7277670 3417933 

61 Ii - - 7278316 3415416 

62 Ii - - 7278567 3415229 

63 Ii - - 7264738 3426219 

64 Ii Sokka, rautalankaa Moderni 7270630 3420544 

65 Simo - - 7281740 3411991 

66 Simo Piikkilankaa, 2 naulaa, 

kellarikuoppa 

Moderni 
7282197 3411089 

67 Simo Naula Moderni 7285274 3410236 

68 Simo - - 7285076 3410190 

69 Simo Rautalankaa Moderni 7285368 3419394 

70 Simo - - 7285598 3409469 

71 Simo - - 7285673 3409478 

72 Simo - - 7285796 3409504 

R73 Simo - - 7285078 3410190 

74 Simo - - 7285597 3408479 

75 Simo - - 7284557 3404713 

R76 Simo 3 naulaa Moderni 7287025 3406086 

78 Simo - - 7284063 3405298 

79 Simo Rautalankaa Moderni 7282779 3410159 

80 Simo Kuoppa jossa hiiltä Ajoittamaton 7282713 3409409 

81 Simo - - 7288222 3406295 
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82 Simo 2 naulaa Moderni 7287778 3405615 

83 Simo Folio Moderni 7288817 3404898 

84 Simo - - 7289991 3402508 

85 Simo 5 tunnistamatonta 

rautafragmenttia, 1 korkki 

Moderni / 

historiallinen 
7289202 3402047 

R86 Simo Piikkilankaa, naula Moderni 7289023 3400172 

87 Simo - - 7288383 3396024 

88 Simo Korkki Moderni 7287128 3395356 

89 Simo - - 7287563 3395792 

90 Simo - - 7287809 3395992 

Koe 1 Oulu - - 7231841 3419542 

Koe 2 Oulu - - 7232537 3420265 

Koe 3 Simo - - 7285048 3404147 

Koe 4 Simo - - 7286897 3395198 

Koe 5 Simo - - 7287527 3395718 

Koe 6 Simo - - 7287802 3395864 
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Liite 3. Inventoinnissa löytyneet kohteet 

Kunta  Simo 

Nimi   Onkalo 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Rautakautinen/historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7279151 

I (ETRS TM35FIN)  410952 

P YKJ (GPS)  7282197 

I YKJ (GPS)   3411089 

Z (N2000)   n. 15 m mpy. 

Karttalehti  S4322C1 

Kuvaus  Mahdollinen kellarikuoppa. Leveys n. 4,30 metriä. Sisäosan mitat 

olivat 225 cm x 180 cm. Oviaukko oli noin 1 x 1,5 metriä. 

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Maalaji  Hiekkamoreeni 

Paikkatarkennus  Noin 250 m Onkalon talosta koilliseen. 
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Liite 3. Inventoinnissa löytyneet kohteet 

Kunta  Oulu 

Nimi   Oulunsalo 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Rautakautinen/historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7201906  

I (ETRS TM35FIN)  419402 

P YKJ (GPS)  7204921 

I YKJ (GPS)   3419542 

Z (N2000)   N. 7 m mpy. 

Karttalehti  R4411F3 

Kuvaus  Alueella useita kymmeniä pieniä kuoppakohteita.  

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Paikkatarkennus  Noin 400 m ampumaradasta luoteeseen.  
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Liite 3. Inventoinnissa löytyneet kohteet 

 

Kunta  Oulu, Haukipudas 

Nimi   Haukipudas 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Rautakautinen/historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7228977 

I (ETRS TM35FIN)  420413  

P YKJ (GPS)  7232003 

I YKJ (GPS)   3420553 

Z (N2000)   n. 15 m mpy. 

Karttalehti  R4421F4 

Kuvaus  Useita pieniä kuoppia. 

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Paikkatarkennus   
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Liite 3. Inventoinnissa löytyneet kohteet 

Kunta  Oulu, Haukipudas 

Nimi   Haukipudas 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Rautakautinen/historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7228765 

I (ETRS TM35FIN)  420764  

P YKJ (GPS)  7231791 

I YKJ (GPS)   3420904 

Z (N2000)   n. 15 m mpy. 

Karttalehti  R4421F4 

Kuvaus  Useita pieniä kuoppia. 

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Paikkatarkennus   Noin kaksi kilometriä Haukiputaan kirkosta lounaaseen. 
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LIITE 3.  Inventoinnissa löytyneet kohteet 

Kunta  Oulu, Kello 

Nimi   Pönnä 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7223357 

I (ETRS TM35FIN)  424205 

P YKJ (GPS)  7229381 

I YKJ (GPS)   3424347 

Z (N2000)   n. 7 m mpy. 

Karttalehti  R4421G2 

Kuvaus  Mahdollinen tervahauta.  

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Paikkatarkennus  N. 400 metriä Kellon sahalta kaakkoon.  

Lähin tie on Pönnäntie, jonne etäisyyttä on 80 m. 
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LIITE 3.  Inventoinnissa löytyneet kohteet 

 

Kunta  Oulu, Haukipudas 

Nimi   Taivaansali 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7226184 

I (ETRS TM35FIN)  419830 

P YKJ (GPS)  7229209 

I YKJ (GPS)   3419970 

Z (N2000)   n. 10 m mpy. 

Karttalehti  R4421F3 

Kuvaus  Mahdollinen tervahauta. 

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Paikkatarkennus  Osmonlaaksontien varressa tien vasemmalla puolella 

hakkuualueella. 500 metrin päässä Virpinväylästä. 
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LIITE 3.  Inventoinnissa löytyneet kohteet 

 

Kunta  Oulu, Oulunsalo 

Nimi   - 

Mj. rek. nro.   - 

Tyyppi   Kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus   Historiallinen 

Rauhoitusluokka  2 

P (ETRS TM35FIN) 7201959 

I (ETRS TM35FIN)  419407 

P YKJ (GPS)  7204974 

I YKJ (GPS)   3419547 

Z (N2000)   N. 7 m mpy. 

Karttalehti  R4411F3 

Kuvaus  Mahdollinen tervahauta. 

Löydöt   Ei löytöjä. 

Koekuopat   0 

Paikkatarkennus  Noin 400–500 metrin päässä Oulunsalon ampumaradasta 

luoteeseen. 
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Liite 4. Ennustavan mallin rakentamisen vuokaavioesitys 
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Liite 5. Luokka 4. Koe-pisteet 
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Liite 6. Haukiputaan kuoppakohteet ja tarkastetut satunnaispisteet 
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Liite 7. Oulunsalon kuoppakohteet ja tarkastetut satunnaispisteet 
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Liite 8. Kaikki tarkastetut satunnaispisteet.  
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Liite 9. Kaikki satunnaispisteet. Raksilla merkityt edustavat ensimmäisen luokan 

satunnaispisteitä 

 

 


