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Abstract

The subject of this study is ancient stone structures found in Middle and Northern Ostrobothnia. Their
shape, distribution, topography and relation to the ancient shorelines of different ages are the main
themes of the research. The sites are classified into different categories according to those attributes.
The function and the cultural context of the stone structures are also discussed in the study. The dating
of the stone structures is based solely on shoreline chronology. A model is proposed for the of social
organization of Stone Age and Early Metal Age hunter-gatherer societies in Ostrobothnia.

Spatial data relating to the sites was gathered both from the field and archives. The data is
discussed on two levels. The cairns, dwelling sites and Giants' Churches have been studied in the
larger Ostrobothnian study area. Other stone structures i.e. dwelling depressions in stone field, pits
with walls and pits in stone fields, were studied in two limited research areas in Middle and Northern
Ostrobothnia. The research database contains location and attribute data from 444 cairn sites with
altogether 1133 cairns. There is also data from 34 Giants' Churches and 1191 other archaeological
remains. The relations between the sites and ancient shorelines were analysed with GIS applications
and digital elevation models.

The hypothesis is put forward that the first cairn building tradition originated in the study area by
3000-2500 cal BC. This Stone Age cairn tradition is related to the middle Neolithic "Giants´ Church
culture". This Cairn building tradition continued most likely without chronological gaps and gave rise
to the Early Metal Age cairn tradition. The large number of cairns at the 2500 cal BC shoreline zone
is clearly connected to its higher number of dwelling depressions. The explanation for the increasing
number of dwelling depressions and dwelling planes of the period around 3000 and 2500 cal BC is
the growth of population. Giants´ Churches and cairns appear around the same time. These new
features and changes in the archaeological record reflect developments which took place within the
hunter-gatherer societies of Ostrobothnia. This development led to more complex social structures.

Keywords: archaeology - archaeological remains - burial cairns, 
Archaeology - Middle Ostrobothnia - Northern Ostrobothnia - prehistory, giants´churches,
lapp cairns
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Tiivistelmä

Tutkimukseni aiheena ovat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikon esihistorialliset kiinteiksi
muinaisjäännöksiksi luokiteltavat kivirakennelmat. Kohteissa olevien rakennelmien muoto,
sijoittuminen ympäristöön ja suhde eri muinaisrantapintoihin ovat työn keskeisiä teemoja. Kohteita
ryhmitellään rakennelmien muodon, kombinaation ja topografisten piirteiden perusteella.
Tarkastelussa ovat sekä rakennelmien käyttötarkoitus että kulttuurinen konteksti. Röykkiöiden ja
kivirakennelmien ajoitusta hahmotellaan rannansiirtymiskronologialla. Lisäksi tutkimuksessa
esitetään tulkinta tutkimusalueen kivikauden ja varhaismetallikauden yhteisöjen sosiaalisesta
rakenteesta.

Kohteiden paikkatiedot on koottu sekä maastokäynneillä että arkistolähteistä. Kerätyn aineiston
tarkastelu tapahtuu kahdella tasolla. Röykkiöitä, asuinpaikkoja ja jätinkirkkoja tarkastellaan laajan
osan Pohjanmaata kattavalla tutkimusalueella. Toinen taso on maantieteellisesti suppeampi, mutta
aineistoltaan laajempi. Siinä tarkastellaan kaikkia kivirakennelmatyyppejä kahdella rajatulla
tutkimusalueella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjanmaan tutkimusalueen aineisto koostuu
444:stä röykkiökohteesta, joissa on yhteensä 1133 röykkiötä. Tämän lisäksi tutkimusta varten
kerättiin sijainti- ja ominaisuustiedot 34:stä jätinkirkosta ja 1191:stä muusta kiinteästä
muinaisjäännöksestä.

Aineiston topografisessa analyysissä tarkastellaan röykkiökohteiden sijaintikorkeutta ja
sijoittumista eri muinaisrantavyöhykkeille. Kohteiden suhdetta toisiinsa ja muihin
muinaisjäännöskohteisiin käsitellään lähimpään naapuruuteen perustuvassa analyysissä. Lisäksi
kohteiden hierarkiaa selvitetään arvo-koko-analyysillä. Muinaisjäännöskohteiden tarkasteleminen
suhteessa eri muinaisrantoihin toteutettiin GIS-paikkatietosovelluksen ja korjatun yleistetyn
korkeusmallin avulla hahmottelemalla yhdeksän muinaista rantavyöhykettä. Oletuksena on, että
vyöhykkeillä sijaitsevat kohteet ovat olleet merenrantasidonnaisia.

Röykkiöiden rakentaminen Pohjanmaalla alkaa noin 3000-2500 eKr., ja traditio liittyy
keskineoliittiseen "jättiläiskirkkokulttuuriin", kuten Aarne Europaeus vuonna 1925 kirjoittamassaan
artikkelissa otaksui. Röykkiöiden määrän nousu kivikauden muinaisrantavyöhykkeillä näyttäisi
liittyvän asumuspainanteiden, asuinpaikkapintojen ja jätinkirkkojen määrän nousuun. Kehityksen
taustalla on rannikon metsästäjä-keräilijä-yhteisöjen sosiaalisten rakenteiden muutos. Kivikauden
loppu ja varhaismetallikausi merkitsevät muutosta kohti yksinkertaisempia sosiaalisia rakenteita.
Röykkiöiden rakentamisen perinne jatkui Pohjanmaalla kivikaudelta varhaismetallikaudelle, mutta
rakentamisen takana ollut ideologia muuttui. Röykkiöiden määrä nousee yhdessä keittokuoppien
määrän kanssa rautakauden alussa 500 eKr. tienoilla uudestaan. Mutta huippukausi jää lyhyeksi, sillä
röykkiökohteiden ja muidenkin muinaisjäännösten määrät laskevat tämän jälkeen nopeasti ja
lopullisesti.

Asiasanat: arkeologia - Keski-Pohjanmaa - Pohjois-Pohjanmaa - esihistoria, 
arkeologia - muinaisjäännökset - hiidenkiukaat, 
jätinkirkot, lapinrauniot





Alkusanat 

Kartat, paikat ja niihin liittyvä löytämisen mahdollisuus ovat heikko kohtani. Kartalla 
näkyvät pisteet, entuudestaan tuntemattomat käymättömät kohteet saivat minut heti opin-
tojen alkuvaiheessa haltioihinsa. Lukuisien vuosien ja lukemattomien muinaisjäännös-
kohteiden tarkistamisen jälkeenkin tavoitan saman uteliaisuuden ja innostuksen tunteen, 
kuin aikoinaan tehdessäni ensimmäistä arkeologian tutkielmaani röykkiöistä. Useimmiten 
kohteella käynti tuotti laimean elämyksen, toisinaan jopa pettymyksen niihin odotuksiin 
nähden, joita olin paikkaan liittänyt. Jokainen käynti jätti kuitenkin jälkeensä kysymyk-
siä. Mitä kivirakennelmat ovat? Miksi ne ovat juuri kyseisessä paikassa? Ehkä seuraavas-
sa kohteessa on jotain, joka tarjoaa vastauksen tai vihjeen – paljastaa salaisuuden. 

Onnekseni olen saanut työskennellä yhteisössä, jossa arkeologisen tutkimuksen teke-
miseen on osattu suhtautua terveen kriittisesti ja itseironisestikin. Ohjaajani professori 
Milton Núñez on asiantuntevasti tukenut ja antanut neuvojaan tutkimukseni eri vaiheissa. 
Kiitän häntä saamastani tuesta. Käsikirjoituksen esitarkastajia dosentti Sheila Hicksiä ja 
FT Tapani Tuovista kiitän työtäni koskevista arvokkaista huomioista. Lehtori Eero Jarva 
ohjasi minut aikoinaan aihepiirin ja yleensäkin arkeologian pariin, mistä vilpitön kiitok-
seni. Kiitän myös kaikkia niitä historian ja arkeologian perus- ja jatkotutkinto-
opiskelijoita ja laitosten henkilökunnan jäseniä, jotka ovat lausuneet arvioitaan työstäni 
kuluneiden vuosien aikana. Historian professori Kyösti Julku innosti minua lapinraunio-
problematiikan pariin. Toivon, että olen ollut tuon kannustamisen ja luottamuksen arvoi-
nen. Geologian professori Matti Erosen lyhyt työrupeama Oulun yliopistossa koitui työni 
kannalta erittäin tärkeäksi. Hänen neuvonsa maankohoamiseen ja rannansiirtymiseen 
liittyvissä kysymyksissä olivat tutkimukseni kannalta ratkaisevia, mistä lausun kiitokseni. 
Professori Lars Forsbergiä kiitän työn loppuvaiheessa annetuista tärkeistä neuvoista. Niin 
ikään kiitän professori Ezra B. Zubrowia paikkatietojärjestelmiin ja spatiaaliseen tutki-
mukseen liittyvien kysymysten valottamisesta. Professori Jussi-Pekka Taavitsaista kiitän 
kommenteista ja ohjauksesta, jotka sain jättäessäni sivulaudatur-tutkielmani Turun yli-
opistoon. 

FM Hannu Panttilaa kiitän siitepölyanalyysien tekemisestä ja FM Matti Enbuskea his-
torian tutkijan tarkoista kommenteista. Arkeologit Markku Torvinen, Markku Mäkivuoti 
ja Mirja Miettinen auttoivat minua hahmottamaan Pohjanmaan muinaisjäännösten inven-
tointitilannetta. Yli-intendentti Leena Söyrinki-Harmoa kiitän avusta, jota olen vuosien 



 

varrella saanut kerätessäni lähdeaineistoa Museoviraston arkeologian osaston arkistoissa. 
Tahdon myös kiittää arkeologeja Lennart Klangia ja Jorma Karmania heidän tarjoamasta 
mahdollisuudesta työskennellä arkeologisessa inventointityössä Ruotsin Norrbottenissa. 
Kokemus oli minulle merkittävä ja uskon, että se näkyy tässäkin työssä. Työn englannin-
kielisen osan on tarkistanut FT Andre Costopoulos, mistä lausun kiitokseni. 

Haluan myös kiittää omaisiani ja ystäviäni. Urhoollisesti olette jaksaneet kuunnella 
juttujani vieraasta aihepiiristä. Erityisesti kiitän vanhempiani Leila ja Jorma Okkosta siitä 
varauksettomasta tuesta ja avusta, jonka olette näinä vuosina antaneet. Suurin kiitos kuu-
luu perheelleni. Tutkimuksen vaiheet nivoutuvat perheeni tapahtumiin – ensimmäiset 
maastokartoitukset esikoiseni Villen vauvaikään ja Keski-Pohjanmaan aineiston keruu 
nuorimmaisen Aleksin syntymään. Suuri kiitos kuuluu vaimolleni Tuula Okkoselle. Il-
man hänen kannustustaan ja apuaan tämä työ olisi jäänyt tekemättä. 

 
Oulussa lokakuussa 2003 
Jari Okkonen 



Kuvaluettelo 

Kuva 1. Tutkimusalueet. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueet merkit-
tynä tummalla. Laajempi Pohjanmaan tutkimusalue rajattuna. 

Kuva 2. Kivirakennelmatyyppien profiilit.  
Kuva 3. Esimerkkejä eri rakennelmatyypeistä. Kuvat perustuvat takymetrin mittausdatasta 

tehtyihin korkeusmalleihin. 1. Haukiputaan Onkamonselän röykkiö, 2. Kemin Aal-
tokankaan röykkiö ja 3. Iin Makkarakankaan pitkäröykkiö. 4. Iin Hankopalon 
asuinpaikkavalli, 5. Haukiputaan Mäntyselän suuri asuinpaikkavalli ja 6. Yli-Iin 
Konttikangas NE -kohteen asuinpaikkavalli sekä röykkiö. 7. Yli-Iin Konttikangas S 
-kohteen röykkiömäinen keskuskuopparakenne, 8. Kiimingin Kalliomaan röyk-
kiömäinen keskuskuopparakenne ja 9. Kannuksen Linnakankaan asuinpaikkavalli 
(oik.), röykkiömäinen keskuskuopparakenne (kesk.) ja kivikkokuoppa (vas.). 10. 
Pattijoen Kastellin jätinkirkkokohteen iso ympärysvalli, Limingan Mustosenkan-
kaan ympärysvalli ja Kannuksen Hangaskankaan avoin ympärysvalli. 

Kuva 4. Muhos Iso-Jättisaari. Appelgrenin vuonna 1888 tutkima rakenteellinen röykkiö. 
Kuva 5. Ruukki Linnakangas. Europaeuksen karttaluonnos kohteesta ja sen yhdestä tutkitus-

ta röykkiöstä (1) vuodelta 1914. 
Kuva 6. Keminmaa Haapamaa, röykkiö 2. Oulun yliopiston vuonna 1989 tutkima röykkiö. 
Kuva 7. Kemin Länkimaan röykkiö B sekä sen alapuolisesta maasta otettujen maanäytteiden 

fosfaattipitoisuudet. 
Kuva 8. Kemin Rovan röykkiöhauta, jossa vainaja oli haudattu matalaan kuoppaan. 
Kuva 9. Merijärven Ilvessalon kivikaudelle ajoitettu röykkiö ja siihen liittyvät kivipolut. 
Kuva 10. Uudenkaarlepyyn Helgabackenin röykkiöt 1-3 Hackmanin vuonna 1923 dokumen-

toimana. 
Kuva 11.  Jacob Tegengrenin vuonna 1935 tutkima hautaröykkiö Ähtävän Högbackassa. 
Kuva 12. Ähtävän Lillmossbackan silmäkivellin röykkiö. Jacob Tegengrenin vuonna 1935 

tutkimasta röykkiöstä löytyi palaneita luita ja rautakatkelmia. 
Kuva 13. Meinanderin vuonna 1945 tutkima Kokkolan Dalskogenin löydöllinen röykkiö. 
Kuva 14. Kokkolan Stömmes, röykkiö 2. Meinanderin vuonna 1946 tutkimasta röykkiöstä 

löytyi palaneita luita. 
Kuva 15. Pohjanmaan tutkimusalueella tutkittujen 38:n röykkiökohteen levintä. Korkeusmalli 

© Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 



 

Kuva 16. Kempeleen Haukkasuon röykkiön rakenne ja löydöt. Kaivaustutkimuksessa raken-
nelma osoittautui historiallisen ajan muinaisjäännökseksi. 

Kuva 17. Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Himan-
gan, Lohtajan ja Kannuksen seudulle. Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaise-
miin tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja pienimmällä 
maankohoamisen arvolla. 

Kuva 18. Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Himan-
gan, Lohtajan ja Kannuksen seudulle perustuen Vermeerin ym. tietoihin. 

Kuva 19. Keski-Pohjanmaan rannansiirtymiskäyrä 9300–3000 BP Glückertin ym. mukaan. 
Kuva 20. Hahmotelma maankohoamisesta Pohjois-Pohjanmaalla C14-ajoitettujen arkeologis-

ten kohteiden mukaan. Hel-2786 näyte on Iin Hiidenkankaalta ja Hela-154 Muhok-
sen Halosentörmästä. Vertailussa kolme takaisinlaskentaan perustuvaa alueellista 
käyrää. 

Kuva 21. Saarniston aineiston ja kolmen arkeologisen asuinpaikan perusteella tehty kalibroitu 
rannansiirtymiskäyrä Perämeren pohjukan alueelle. Vertailussa punainen takaisin-
laskentaan perustuva Kemi–Tornio-alueen käyrä. 

Kuva 22. Esimerkki korjauksen vaikutuksesta Pohjanmaan tutkimusalueen yleistettyyn kor-
keusmalliin. Kartta kuvaa 500 eKr. tilannetta. Meri on merkitty sinisellä, maa vih-
reällä ja korjauksessa muuttuneet ruudut punaisella. Korkeusmalli © Maanmittaus-
laitos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 23. Jätinkirkkojen sijaintikorkeudet Pohjanmaalla pohjois–etelä-suunnassa. Sinisellä 
merkityt ovat poikkeuksellisen korkealla sijaitsevat Raahen Jylhänkangas, Muhok-
sen Jättiläissaari ja Ylikiimingin Keskimmäisenkangas. 

Kuva 24. Kolmen kivikautisen keramiikkatyypin löytöpaikkojen sijaintikorkeudet ja niiden 
trendilinjat Pohjanmaan tutkimusalueella pohjois–etelä-suunnassa. 

Kuva 25. Keski-Pohjanmaan alueen (Lohtaja, Himanka ja Kannus) kivirakennelmien ja kiin-
tojäännösten prosenttijakauma. 

Kuva 26. Pohjois-Pohjanmaan alueen (Iin, Yli-Iin, Haukiputaan ja Kiimingin seutu) kivira-
kennelmien ja kiintojäännösten prosenttijakauma. 

Kuva 27. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden röykkiöiden koko. 
Kuva 28. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden asuinpaikkavallien koko. 
Kuva 29. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden asuinpaikkavallien korkeudet ja syvyydet. 
Kuva 30. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden röykkiömäisten keskuskuopparakenteiden 

koko. 
Kuva 31. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 53–62,5 m mpy. sijaitsevien isojen ympärysvallien 

(jätinkirkkojen) koko suhteessa kolmeen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kohteeseen. 
Kuva 32. Keski-Pohjanmaan (vasemmalla) ja Pohjois-Pohjanmaan (oikealla) tutkimusalueen 

kivirakennelmakohteiden korkeudet merenpinnasta. 
Kuva 33. Keski-Pohjanmaan tutkimusalueen kohteiden rantavaiheen ajoittuminen ja muinais-

jäännösten kombinaatiot. 
Kuva 34. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueen kohteiden rantavaiheen ajoittuminen ja mui-

naisjäännösten kombinaatiot. 
Kuva 35. Keski-Pohjanmaan tutkimusalue (Himanka, Kannus ja Lohtaja), kivirakennelma-

kohteet ja neljä muinaisrantapintaa. 
Kuva 36. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalue (Ii, Haukipudas, Kiiminki ja Yli-Ii), kiviraken-

nelmakohteet ja 20 m, 40 m ja 60 m rantapinnat. 



 

Kuva 37. Haaparanta, Seiskari, Söder om Sammakkoviken. Esimerkki Perämeren pohjukan 
matalista kooltaan vaatimattomista röykkiöistä. 

Kuva 38. Simo, Kirnuvaara. Esimerkki Perämeren pohjukan kookkaammista röykkiöistä. 
Röykkiön 2 keskellä on suuri pystykivi. 

Kuva 39. Kalajoen Mäki-Erkin Möykkäkallion ja Haarainjärvien röykkiöt. Esimerkkinä Kes-
ki-Pohjanmaan tutkimusalueen pohjoispuolisista pronssikautisista röykkiöistä. 

Kuva 40. Kalajoen Haminakallion kalliopahtojen päälle tehtyjä pitkäröykkiötä. 
Kuva 41. Kokkolan Köyrisenharjun (vasemmalla) ja Pläkkisenharjun (oikealla) asumus-

painannealueet röykkiöineen (Segerin 1986 ja 1987 mukaan). Löytöinä asumus-
painanteista saatiin sekä tyypillistä että myöhäistä kampakeramiikkaa. 

Kuva 42. Pedersören Jäknäbackenin (ylhäällä), Tyrnävän Metelinvaaran (alhaalla) ja Raahen 
Kettukankaan (oikealla) jätinkirkot. 

Kuva 43. Kaksi esimerkkiä Pohjanlahden saarten sesonkiasumusten jäänteistä. Mustasaaren 
Malbackenin kivirakennelma (vasemmalla, Kotivuoren 1986 mukaan) ajoittuu nuo-
remmalle rautakaudelle. Iin Ulkokrunnin Äijänharjun majanpohja (oikealla) puoles-
taan kuuluu historialliselle ajalle. 

Kuva 44. Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos 
lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 45. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiöiden jakautumisesta muodon mu-
kaan. 

Kuva 46. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen pyöreiden ja soikeiden röykkiöiden jakau-
tumisesta koon mukaan. 

Kuva 47. Pohjanmaan tutkimusalueen pitkäröykkiöiden (pituudeltaan yli 10 m) suuntautumi-
nen. 

Kuva 48. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiöiden jakautumisesta niiden korkeu-
den mukaan. 

Kuva 49. Diagrammit Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiöiden ja röykkiökohteiden jakau-
tumisesta eri korkeusvyöhykkeille. 

Kuva 50. Diagrammit Pohjanmaan tutkimusalueen nelikulmaisten röykkiöiden (vasemmalla) 
ja pitkäröykkiöiden (oikealla) jakautumisesta eri korkeusvyöhykkeille. 

Kuva 51. Diagrammi eri kokoluokkiin kuuluvien röykkiökohteiden jakautumisesta sijainti-
korkeuden mukaan. Kohteen kokoluokka on määritelty suurimman röykkiön mu-
kaan. Mukana ovat muodoltaan pyöreät, soikeat ja nelikulmaiset röykkiöt. 

Kuva 52. Korkeusvyöhykkeellä 20–25 m olevien röykkiökohteiden naapureiden (etäisyys <2 
km) sijaintikorkeudet suhteessa pohjoiskoordinaattiin. 

Kuva 53. Korkeusvyöhykkeellä 30–35 m olevien röykkiökohteiden naapureiden (etäisyys <2 
km) sijaintikorkeudet suhteessa pohjoiskoordinaattiin. 

Kuva 54. Korkeusvyöhykkeellä 50–55 m olevien röykkiökohteiden naapureiden (etäisyys <2 
km) sijaintikorkeudet suhteessa pohjoiskoordinaattiin. 

Kuva 55. Pohjanmaan tutkimusalueelle hahmoteltujen yhdeksän rantavyöhykkeen sijoittumi-
nen ja päällekkäisyys. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 56. 3500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
merenrannasta riippumattomat röykkiökohteet ja vyöhykkeen ulkopuolella sijaitse-
vat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 57. 3000 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkir-



 

kot ja vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 58. 2500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkir-
kot ja vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 59. 2000 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkir-
kot ja vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 60. 1500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkir-
kot ja vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 61. 1000 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkir-
kot ja vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 62. 500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 63. 1 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 64. 500 jKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslai-
tos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 65. Pohjanmaan tutkimusalue jaettuna kahdeksaan 40 km leveään kaistaan pohjois-
koordinaatin mukaan. 

Kuva 66. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 2500 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin 
kaistoihin. 

Kuva 67. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 2000 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin 
kaistoihin. 

Kuva 68. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 1500 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin 
kaistoihin. 

Kuva 69. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 1000 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin 
kaistoihin. 

Kuva 70. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 500 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen (500 
m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kais-
toihin. 



 

Kuva 71. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 1 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen (500 m 
puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoi-
hin. 

Kuva 72. Röykkiökohteiden jakautuminen Pohjanmaan tutkimusalueella kokoluokan ja poh-
joiskoordinaatin perusteella. Koko määräytyy kohteen suurimman röykkiön mu-
kaan. Mukana ovat pyöreät, soikeat ja nelikulmaiset röykkiöt. Luokkaan 4 kuuluu 
kohteita, joissa on yli 15 m halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. Luokkaan 3 kuuluu 
kohteita, joissa on 10–14,9 m halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. Luokkaan 2 kuuluu 
kohteita, joissa on 5–9,9 m halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. Luokkaan 1 kuuluu 
kohteita, joissa on alle 5 m halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. 

Kuva 73. Röykkiökohteissa tavattavat muut muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten määrä ja 
kohteiden määrä niissä tavatun muinaisjäännöstyypin mukaan. 

Kuva 74. Muita muinaisjäännöksiä omaavien röykkiökohteiden prosentuaalinen osuus eri 
rantavyöhykkeissä. 

Kuva 75. Muita muinaisjäännöksiä omaavien röykkiökohteiden osuudet eri ikäisissä ranta-
vyöhykkeissä. 

Kuva 76. Asuinpaikkapintojen jakautuminen eri korkeusvyöhykkeille Pohjanmaan tutkimus-
alueella. 

Kuva 77. Diagrammi asumuspainanteiden ja asumuspainannekohteiden jakautumisesta eri 
korkeusvyöhykkeille Pohjanmaan tutkimusalueella. 

Kuva 78. Diagrammi keittokuoppien ja keittokuoppakohteiden jakautumisesta eri korkeus-
vyöhykkeille Pohjanmaan tutkimusalueella. 

Kuva 79. Röykkiöiden ja muiden muinaisjäännösten jakautuminen eri korkeusvyöhykkeille 
Pohjanmaan tutkimusalueella. 

Kuva 80. Röykkiöiden ja neljän muun muinaisjäännöstyypin jakautuminen yhdeksälle mui-
naisrantavyöhykkeelle (leveys 500 m). 

Kuva 81. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteiden arvoluokkien ja lähim-
män naapuruuden suhteesta. Arvoluokkaan 1 kuuluvassa kohteessa voi olla yksi 
suuri röykkiö tai paljon pieniä röykkiöitä. Luokan 7 kohteessa on yksi pieni röyk-
kiö. 

Kuva 82. Diagrammi röykkiökohteiden ja muiden muinaisjäännöskohteiden lähimmän naa-
puruuden muuttumisesta eri muinaisrantavyöhykkeiden mukaan. 

Kuva 83. Diagrammi röykkiökohteiden ja muiden muinaisjäännöskohteiden (asuinpaikkapin-
nat, asumuspainanteet, keittokuopat, epämääräiset kuoppajäännökset, pyyntikuopat, 
liedet, louhokset) lähimmän naapuruuden kehittyminen ajan suhteen. 

Kuva 84. Esimerkki arvo-koko-jakaumasta. Suomen 50 suurinta kaupunkia järjestettynä vuo-
den 2002 asukasluvun mukaan. Kaupungit sijoittuvat melko likelle arvo-koko-
ideaalia (log-normaalia). Asteikko logaritminen. 

Kuva 85. Sirontadiagrammi Suomen linnavuorten arvo-koko-jakaumasta. Yläosa näyttäisi 
jossain määrin noudattavan peruskäyrää, mutta alaosa on selvästi kupera. Asteikko 
logaritminen. 

Kuva 86. Pohjanmaan tutkimusalueen 31:n jätinkirkon arvo-koko-jakauma ympärysvallin 
koon perusteella järjestettynä. Jakauma on voimakkaan kupera, mikä indikoi vä-
häistä vuorovaikutusta ja alueellista itsenäisyyttä. Asteikko logaritminen. 

Kuva 87. Pohjanmaan tutkimusalueen asumuspainannekohteiden arvo-koko-jakauma koh-
teessa olevien painanteiden määrän perusteella järjestettynä. Jakauman kaksoisku-



 

pera muoto johtunee siitä, että mukana on erilaisiin asutusmuotoihin kuuluvia koh-
teita. Asteikko logaritminen. 

Kuva 88. 2500 eKr. muinaisrantavyöhykkeen (500 m puskuri) röykkiöiden arvo-koko-
jakauma. Asteikko logaritminen. 

Kuva 89. 500 eKr. muinaisrantavyöhykkeen (500 m puskuri) röykkiöiden arvo-koko-
jakauma. Asteikko logaritminen. 

Kuva 90. 1 eKr. ja 500 jKr. muinaisrantavyöhykkeiden (500 m puskurit) röykkiöiden arvo-
koko-jakauma. Asteikko logaritminen. 

Kuva 91. Näköalakartta Raahen ja Pattijoen seudun 2500 eKr. ajoittuvan muinaisranta-
vyöhykkeen röykkiö- ja jätinkirkkokohteiden keskinäisnäkymisestä. Korkeusmalli 
© Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 92. Näköalakartta Pattijoen Kastellin jätinkirkolta. Havaintopisteet sijaitsevat ympärys-
vallin keskellä sekä etelä- ja pohjoisvallien porttiaukoissa. Havainnointikorkeus on 
1 m. 

Kuva 93. Varhaisia kuvallisia esityksiä Pattijoen Kastellin jätinkirkosta. Calamniuksen, Lö-
wenmarkin ja Ingmanin piirroksissa ympärysvallin reunaviivoja on vahvistettu. 

Kuva 94. Pattijoen Kastellissa tutkittiin vuonna 2001 kahta palokivikumpua. Kuvassa paikoi-
tusalueen vieressä sijaitsevan kummun leikkauspiirros sekä C14-, TL- ja OSL-
näytteiden sijainti koeojan 1 seinämässä. 

Kuva 95. Vuoden 2001 kartoitukseen perustuva yleiskartta Pattijoen Kastellista. 
Kuva 96. Takymetrimittauksiin perustuva pintamalli Kastellin isosta ympärysvallista. 
Kuva 97. Ihmisen vaikutus Kastellin alueen kasvillisuuden kehityksessä. Hiilen (Charcoal), 

ihmisen seuralaiskasvien (Anthrop.) ja heinien (Poaceae) prosentuaaliset jakaumat 
Linnarämeen turvenäytteessä. Isot heinäkasvien pölyt on merkitty punaisella. 

Kuva 98. Pattijoen Kastellin naapurikohteet ja 2500 eKr. ajoittuva rantapinta. Korkeusmalli 
© Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 

Kuva 99. Iin Hiidenkankaan röykkiökohteen muinaisjäännökset ja kaivausalueet. Keskellä 
rajattuna vähäkivinen raivattu kenttä. 

Kuva 100. Oulun yliopiston vuonna 1988 tutkima Iin Hiidenkankaan röykkiö 1. 
Kuva 101. Iin Hiidenkankaan kuopille kaiveltu vallimainen röykkiö 2. 
Kuva 102. Iin Hiidenkankaan kivilatomus A. 
Kuva 103. Iin Hiidenkankaan asuinpaikkapinnan ja häiriintymättömän maannoksen pH-

arvojen vertailu. Ihmisen toiminta näkyy korkeampana pH-arvona (kerros L2/B). 
Kuva 104. Iin Hiidenkankaan asuinpaikkapinnan maannoksen kalsium-, fosfori-, sinkki- ja 

kuparianomalioita. Ihmisen toiminta näkyy näiden aineiden korkeina pitoisuuksina 
(kerros L2/C). 

Kuva 105. Keminmaan Kiimamaan röykkiö- ja asuinpaikkakohteen muinaisjäännökset ja kai-
vausalueet. 

Kuva 106. Oulun yliopiston vuonna 1992 tutkima Keminmaan Kiimamaan röykkiö 8. 
Kuva 107. Pahoin kuopalle kaiveltu Keminmaan Kiimamaan röykkiö 5. 
Kuva 108. Taso- ja löytökartta Kiimamaan keittokuopasta. 
Kuva 109. Leikkauspiirros keittokuopasta. 
Kuva 110. Kiimamaan keittokuopan ympäriltä löytynyttä Sär2-keramiikkaa. 
Kuva 111. Ihmisen vaikutus Kiimamaan alueen kasvillisuuden kehityksessä. Hiilen (Char-

coal), ihmisen seuralaiskasvien (Anthropogenic indicators) ja heinien (Poaceae) 



 

prosentuaaliset jakaumat Kiimamaan turvenäytteessä. Isot heinäkasvien pölyt on 
merkitty punaisella. 

Kuva 112. Korkeusmalli Pattijoen Kiviojankankaan vaillinaisen ympärysvallin omaavasta 
jätinkirkkokohteesta. Vallin pohjoispuolella on pitkäröykkiö, pyöreä röykkiö ja 
asuinpaik-kavalli. Kohde kertoo osaltaan Pohjanmaan keskineoliittisen kauden so-
siokulttuurisesta muutoksesta. 

Kuva 113. Korkeusmalli Haukiputaan Rajakankaan jätinkirkosta. Rakennelmassa on havaitta-
vissa kaksi sisäkkäistä vallia sekä länsinurkassa ja koillisvallissa olevat porttiaukot. 
Kohde liittyy lukuisien asumuspainanteiden ja röykkiöiden keskittymään. 

Kuva 114. Takymetrimittauksiin perustuvia korkeusmalleja keskineoliittisen kauden asu-
muspainanteista Pohjois-Pohjanmaalta. Haukipudas Hiidenvaara (ylh. vas.), Hauki-
pu-das/Yli-Ii Mäntyselkä N (ylh. oik.), Haukipudas Teeriselkä (alh. vas.) ja Yli-Ii 
Kuuselankangas (alh. oik.). 

Kuva 115. Korkeusmalleja varhaismetallikauden asumusjäännöksistä. Oikealla Oulun Peu-
rasuon pitkä asumuspainanne, joka ajoittuu 2050–1850 eKr. ja vasemmalla Muhok-
sen Hangaskankaan epäselvä asuintasanne rajattuna viivalla. Tasanteen pohjois- ja 
länsipuolella on kuoppajäännökset. Tasanteen keskelle merkitystä koekuopasta löy-
dettiin palanen ST-keramiikkaa. Kohde ajoittuu rannansiirtymiskronologian perus-
teella noin 1100 eKr. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimusaihe ja tutkimushistoria 

Tutkimukseni aiheena ovat muodoltaan vaihtelevat kiintojäännöksiksi luokiteltavat mui-
naiset kivirakennelmat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Perämeren rannikolla. Osa jään-
nöksistä on selkeästi esihistoriallisia, mutta mukana on myös ajoitukseltaan epävarmoja 
ja tulkinnanalaisia kivimuodostelmia, minkä vuoksi työn otsikossa käytetään väljästi ter-
miä “muinainen” termin “esihistoriallinen” sijaan. Muinaisjäännösten inventointikerto-
muksissa rakennelmista on käytetty nimityksiä hautaröykkiö, röykkiö, pitkäröykkiö, kivi-
latomus, kiviaitaus, jätinkirkko ja rakkakuoppa. Mukana on siis niin ulkonäöltään kuin 
oletettavasti funktioltaankin hyvin moninainen kiinteiden muinaisjäännösten joukko. 
Työn piiriin eivät kuulu liesirakennelmat, lapinpadot, jatulintarhat tai historiallisen ajan 
rantavyöhykkeellä sijaitsevat kohteet, kuten monilla saarilla tavattavat venevalkamat, 
ahdinpuiden tukikiveykset, kummelit tai kivikompassit. Myös selvät viljelysrauniot on 
rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kunkin kartoitetun kivirakennelman muotoa sekä laa-
jemmin eri kivirakennelmakohteiden suhdetta ympäristöönsä. Kohteessa voi olla yksi tai 
useampi kivirakennelma, ja siihen saattaa joissakin tapauksissa liittyä myös muunlainen 
kiinteä muinaisjäännös, kuten esimerkiksi asuinpaikka. Tässä tutkimuksessa kohde on 
muinaismuistohallinnollinen yksikkö. Havaittujen rakennelmien kombinaatiot, topografi-
set piirteet ja levintä ovat työn keskeisiä aiheita. Tarkastelu tapahtuu kahdella tasolla. 
Röykkiöitä, jätinkirkkoja ja asuinpaikkoja tarkastellaan laajemmalla koko Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaan kattavalla tutkimusalueella, jota tässä työssä jatkossa nimitetään Poh-
janmaan tutkimusalueeksi. Toinen taso on maantieteellisesti suppeampi, mutta aineistol-
taan laajempi. Siinä kahdella rajatulla tutkimusalueella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 
tarkastellaan kaikkia kivirakennelmia. Keski-Pohjanmaan kolmen kunnan eli Himangan, 
Kannuksen ja Lohtajan kokonaisuutta kutsun jatkossa Keski-Pohjanmaan alueeksi ja 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaluetta, joka sijaitsee pääosin Iin, Yli-Iin, Haukiputaan ja 
Kiimingin alueella, puolestaan Pohjois-Pohjanmaan alueeksi (kuva 1).  
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Kuva 1. Tutkimusalueet. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueet merkit-
tynä tummalla. Laajempi Pohjanmaan tutkimusalue rajattuna. 

 
Kuva Pohjanmaan muinaisista kivirakennelmista ja niiden luonteesta on ollut tähän as-

ti varsin jäsentymätön. Muinaistieteellisen kiinnostuksen keskipisteenä ovat luonnollisesti 
olleet hautaröykkiöt tai niiksi tulkittavat kivirakennelmat. Alueen röykkiöitä on käsitelty 
yleisesti useammankin tutkijan toimesta. A. M. Tallgrenin julkaisemassa Suomen prons-
sikauden hautojen levintäkartassa kiviröykkiöitä on merkitty Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan rannikolle aina Tornionjoelle saakka1. Merkittävää on, että kartan mukaan 
Kannuksen ja Himangan läpi virtaavan Lestijoen pohjoispuolella alkoi epävarmojen hau-

                                                           
1 Tallgren 1931, kuva 65. 

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle



 23 

tojen alue. Paljolti edelliseen karttaan tukeutuvassa C. F. Meinanderin hiidenkiuasten 
levintäkartassa pohjoisraja on merkitty Simon kohdalle, ja epävarmat röykkiöt alkavat jo 
Oravaisten pohjoispuolella. Luonteeltaan epävarmat röykkiöt hän oletti lähinnä rauta-
kautisiksi.2 Täysin toisenlaiseen tulokseen päätyi Ari Siiriäinen, joka kohteiden sijainti-
korkeuden perusteella katsoi enemmistön röykkiöistä olevan jo pronssikaudelta ja jopa 
varhaiselta pronssikaudelta. Joidenkin hyvin korkealla sijaitsevien osalta hän pitää mah-
dollisena, että ne kuuluvat sisämaan järviseudulla vallinneen varhaismetallikautisen la-
pinrauniotradition piiriin. Näiden sijainnissa kuvastuisivat erilaiset topografiset piirteet 
kuin varsinaisissa rannikon hiidenkiukaissa.3  

Lapinraunioiksi on kutsuttu etupäässä sisämaan järvialueen pronssi- ja rautakautisia 
röykkiöhautoja, mutta nimi on liitetty myös joihinkin rannikon, etenkin Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaalla sijaitseviin röykkiöihin. Sisämaan lapinraunioiden ajoitusta joudutaan 
varhentamaan viime aikoina palaneista luista saatujen hiiliajoitusten myötä4. Unto Salon 
mukaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan röykkiöistä osa voi olla pronssikautisia, mutta 
koska niistä ei ole tavattu selvästi pronssikauteen ajoittuvia löytöjä, hän liittää niistä val-
taosan juuri sisämaassa vallinneeseen röykkiöhautatraditioon5. Salon mielestä nämä ran-
nikon lapinrauniot ajoittuvat lähinnä nuoremmalle roomalaisajalle, ja ne sijaitsevat kor-
keilla kallioisilla mäillä – eli topografisesti samalla tavalla hiidenkiukaiden kanssa6. Voi-
daan perustellusti kysyä, miten topografian ja muodon perusteella keski- tai pohjoispoh-
jalainen rannikon pronssikulttuuriin kuuluva hautaröykkiö voidaan erottaa nuoremmalle 
roomalaisajalle kuuluvasta lapinrauniosta? Kuvaa monimutkaistaa vielä jätinkirkkojen 
lähistöltä tavattavat ja ilmeisesti ajallisestikin niiden yhteyteen kuuluvat hautaröykkiön 
kaltaiset kivirakennelmat7. 

Aarne Europaeus hahmotteli vuonna 1925 julkaistussa artikkelissaan Pohjanmaan hau-
taraunioalueita ja niiden kulttuurista taustaa.8 Hän erotti kolme toisistaan eroavaa kulttuu-
rikokonaisuutta, joissa kaikissa esiintyi kiviröykkiöitä. Europaeuksen omin sanoin: 

 
”Vöyrin pitäjän pohjoispuolella – ja ehkä osaksi jo Vöyrissäkin – alkaa nimittäin toi-
nen eteläisemmästä Kyrön seudun asutuskeskuksesta kaikesta päättäen erotettava 
hautaraunioalue, joka on rikkaimmillaan Purmon ja Ähtävän pitäjissä ja näyttää sieltä 
jatkuvan Kruunupyyn ja Kokkolan pitäjien kautta Rian kylään Kälviällä. Siitä poh-
joiseenkin päin on vielä kiviraunioita, mutta harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ne 
kuuluvat muinaistieteelliseltä merkitykseltään epäilyksenalaiseen n.s. jättiläiskirkko-
kulttuuriin, jonka esiintymisalue alkaa jo Purmon ja Ähtävän pitäjissä, mutta hauta-
raunioaluetta ylempänä, pitäjän itäosissa.”9 

 
                                                           
2 Meinander 1954, 113-114. 
3 Siiriäinen 1978, 18-24. 
4 Taavitsainen 2003, 2-23. Vanhin poltettuja ihmisen luita sisältänyt röykkiö ajoittuu vanhemmalle 
pronssikaudelle noin 1374–1130 eKr. 
5 Salo 1984a, 127. 
6 Salo 1984a, 180-181, 230, 233, 238. 
7 Ks. Salo 1984a, 181; Forss 1981, 81-82; Forss 1991, 151-154. 
8 Europaeus 1925, 152-153. 
9 Europaeus 1925, 152-153. 
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Raunioalueista kaksi ovat selvästi rautakautisia – eteläisin Kyrön seudun asutuskeskus ja 
sen pohjoispuolella sijainnut Keski-Pohjanmaan alueen keskus. Kolmanneksi ja pohjoi-
simmaksi kulttuurikokonaisuudeksi Europaeus mainitsee ”merkitykseltään epäilyk-
senalaisen” jättiläiskirkkokulttuurin. Europaeuksen havainto, että jälkimmäinen sijaitsee 
Purmon ja Ähtävän alueella ylempänä verrattuna samojen pitäjien rautakautiseen hauta-
raunioalueeseen, sisältää ilmeisesti julkilausumattoman oletuksen siitä, että levinnän erol-
la olisi myös kronologista merkitystä. Europaus oli jo vuonna 1913 tutkinut kaivauksin 
jätinkirkkoa Pohjois-Pohjanmaalla Paavolassa ja löytänyt ainoastaan kivikautiseen ajoi-
tukseen viittaavia löytöjä.10 Hänelle hautaraunioalueiden merkkaamat asutuskeskittymät 
ilmensivät eri kansanheimoja. Eteläinen Kyrön seutu ilmensi länsisuomalais-germaanista 
kulttuuria, mutta pohjoisempi Keski-Pohjanmaan asutuskeskus edusti jotain muuta. Hän 
kertoo: 
 

”Ratkaisematta on toistaiseksi jätettävä kysymys, mitä heimoa tämä kauas itään, Ve-
näjälle päin läheisissä suhteissa ollut kulttuuri edustaa. Sisä-Suomen hajalöydöt saat-
tavat ajattelemaan lappalaisia.”11 

 
Pohjanmaan rannikko näyttäisi tarjoavan eri kivirakennelmien topografisten ja morfo-

logisten suhteiden pohdiskelua ajatellen hyvän tutkimuskentän. Tutkimusalueilta tunne-
taan useita rautakaudelle ajoittuvia hautaröykkiötä12, ja joitakin röykkiöitä on luokiteltu 
varmoiksi lapinraunioiksi13. Tutkimusalueilta tunnetaan yhteensä 34 jätinkirkkoa. Röyk-
kiöiden ja jätinkirkkojen lisäksi alueilta tunnetaan paljon erilaisia kivikkoon tai kiviseen 
moreeniin tehtyjä rakennelmia, joissa pääosana on kuoppa tai painanne.14 Vaikka yksittäi-
siä kohteita on tutkittu useitakin, on kokonaiskuva jäänyt epäselväksi. Europaeuksen ha-
vaintoja ei ole vakuuttavasti kiistetty tai vahvistettu. Tutkimuksen piiriin kuuluvat Euro-
paeuksen mainitsema Keski-Pohjanmaan raunioalue ja jättiläiskirkkokulttuurin alue. 

1.2 Tutkimusongelma ja tehtävän asettaminen 

Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millainen on kiviröyk-
kiön kulttuurihistoria? Millaisia kivirakennelmia tutkimusalueilla on? Mikä on röykkiöi-
den ja erilaisten kivirakennelmien levintä? Miten eri kivirakennelmat ja röykkiökohteet 
ajoittuvat? Voidaanko kohteet ja niissä olevat rakennelmat ryhmitellä muodon, tyyppien 
kombinaation tai topografisten piirteiden perusteella? Voidaanko levinnässä havaita alu-
eellista tai ajallista vaihtelua ja miten tämä vaihtelu on selitettävissä? Mikä on eri raken-

                                                           
10 Europaeus 1913, 80-91. 
11 Europaeus 1925, 155. 
12 Esim. Kokkolan Dalaskogenista, Lohtajan Rajakalliolta, Raahen Tervakankaalta, Oulun Väli-
kankaalta ja Tornion Rakanmäeltä. Ks. Meinander 1977, 26; Forss - Jarva 1992, 57-75; Mäkivuoti 
1992, 343-355. 
13 Ks. esim. Salo 1984a, 180. 
14 Jarva - Okkonen 1993, 99-104. 
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nelmatyyppien käyttötarkoitus ja kulttuurinen yhteys? Mikä on röykkiöiden ajallinen ja 
alueellinen suhde muihin muinaisjäännöksiin erityisesti muihin kivirakennelmakohteisiin 
ja asuinpaikkoihin? Voiko kivirakennelmakohteiden levinnän perusteella rekonstruoida 
rakentajien maankäyttöä, sosiaalista organisaatiota tai ideologiaa? 

Tämän tutkimuksen aluksi esitetään arkeologian antama kuva röykkiöhautaamisesta ja 
sen asutushistoriallisista aspekteista. Lisäksi pyritään tuomaan esille oppihistoriallista 
taustaa lapinrauniotermin omaksumisesta ja käytöstä eri aikoina. Työssä esitetään sanalli-
sesti ja kuvallisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueen tunnettuja kivirakennelmakoh-
teita, mukaan lukien niiden aiemmat tarkastukset ja tutkimukset15. Lisäksi käydään yksi-
tellen läpi Pohjanmaan tutkimusalueella tehdyt esihistoriallisia röykkiöitä koskevat kai-
vaustutkimukset. Kysymykseen rakennelmien ja kohteiden ryhmittelystä vastaan kenttä-
töissä keräämäni kartta- ja kuvamateriaalin sekä muistiinpanojen perusteella. Lisäksi koh-
teita ja niissä esiintyviä rakennelmia vertaillaan sekä tutkimusalueiden sisällä että niiden 
välillä. Ajoittamisessa nojataan miltei yksinomaan rannansiirtymiskronologiaan16. Pää-
paino tutkimuksessa on tarkastella kohteiden suhteita eri-ikäisiin muinaisrantoihin. Koh-
teille etsitään vastineita ja kivirakennelmien muotoa verrataan tunnettuihin ja tutkittuihin 
jäännöksiin. Rakennelmien käyttötarkoituksesta ja kohteiden kulttuurisesta yhteydestä 
esitetään tulkintoja. Ongelmaa lähestytään myös esittämällä kolme tarkemmin tutkittua 
kivirakennelmakohdetta. GIS-paikkatietotyöskentelyn kaikki vaiheet maastotiedon ke-
räämisestä karttojen tulostamiseen ovat olleet mukana tässä tutkimuksessa. Kentältä ja 
arkistolähteistä kerätyt kohteiden sijainti- ja ominaisuustiedot syötettiin tietokantaan, joka 
linkitettiin karttatietoihin ja korkeusmalliin GIS-sovelluksessa. Lyhyesti tutkimuksen 
tarkoituksena on esittää ja tyypitellä tutkimusalueiden muinaiset kivirakennelmakohteet, 
tehdä päätelmiä ajoituksesta ja pohtia eri rakennelmatyyppien käyttötarkoitusta sekä sosi-
aalista ja kulttuurista kontekstia. 

1.3 Tutkimusaineisto ja maantieteellinen rajaus 

Tutkimusaineisto jakaantuu alueellisesti ja teemallisesti kahteen osaan. Tarkastelen ensin 
kahden suppeamman Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tutkimusalueen kaikkia 
kivirakennelmakohteita: röykkiöitä, jätinkirkkoja, asuinpaikkavalleja, röykkiömäisiä kes-
kuskuoppia ja kivikkokuoppia. Yhteensä kohteita on 80 ja niissä on 375 kivirakennelmaa. 
Kohteista valtaosan olen henkilökohtaisesti tarkistanut ja dokumentoinut maastossa17. 
Tämän jälkeen käsittelen laajempaa Pohjanmaan tutkimusaluetta, mutta huomion kohtee-
na ovat kivirakennelmista vain röykkiöt ja jätinkirkot. Lisäksi käsittelen röykkiökohtei-

                                                           
15 Kohteiden dokumentaatio löytyy työn liitteenä olevalta CD-ROM-levyltä pdf-tiedostoina. 
16 Kohteiden korkeudet on saatu kartoista, joiden korkeusjärjestelmänä on N60. Korkeusjärjestel-
mistä ks. Vermeer 2002, 14-16. 
17 Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueen kohteista olen jättänyt käymättä viidessä kohteessa ja perus-
tan dokumentaationi muiden suorittamiin tarkastuksiin. Keski-Pohjanmaan kohteista neljän mui-
naisjäännökset olivat tuhotut käydessäni paikalla. Näidenkin osalta perustan tietoni aiempiin tarkis-
tus- ja kaivauskertomuksiin. 
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den ohella myös muita kiinteitä muinaisjäännöskohteita, esimerkiksi asuinpaikkoja ja 
kuoppajäännöksiä. Pohjanmaan tutkimusalueella on yhteensä 444 röykkiökohdetta, joissa 
on kaikkiaan 1133 röykkiötä. Tämän lisäksi olen kerännyt sijainti- ja ominaisuustietoja 
34:stä jätinkirkosta ja 1191:stä muusta arkeologisesta kiinteästä muinaisjäännöksestä. 

Päälähteenä työssä ovat vuosina 1987–2001 kartoittamani kivirakennelmakohteet sekä 
julkaisuista ja arkistoaineistosta työstämäni tietokanta. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusalueiden kohteet on paikannettu Museoviraston inventointikerto-
muksien perusteella18. Lisäksi kohteista kerrotaan 1800-luvun lopun kihlakuntakertomuk-
sissa19. Maastokäyntien apuna olivat Museoviraston arkeologian osaston topografisen 
arkiston tarkastusraportit20. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueella pyrin myös etsimään 
uusia kohteita. Pohjanmaan alueelta olen työstänyt tietokannan koskien röykkiöitä, jätin-
kirkkoja ja asuinpaikkoja. Tämä aineisto on koottu Museoviraston arkeologian osaston 
inventointikertomuksista ja seutukaavaliittojen julkaisemista muinaisjäännösluetteloista.21 
Koska arkistoista ja julkaisuista saatava arkeologisia kohteita koskeva tieto oli erityisesti 
ominaisuustietojen osalta hyvinkin vaihtelevaa ja puutteellista, piti tietoja täydentää ja 
tarkistaa kentällä. Tietokantaa kootessani olen tarkistanut Pohjanmaan tutkimusalueelta 
maastossa kaikkiaan 229 röykkiö- tai jätinkirkkokohdetta.22 

Tutkimuksen taustalla on ollut alusta lähtien ajatus tutkimuksellisista lähtökohdista 
tehtävän inventoinnin ja topografisen tutkimuksen positiivisista mahdollisuuksista arkeo-
logisessa tiedonhankinnassa. Toisena perusperiaatteena on ollut tarve tutkia aihetta pai-
kallisista pohjoissuomalaisista lähtökohdista ja tietoisestikin vältellä vanhojen luokitte-
lumallien käyttämistä. Paitsi että jälkimmäinen koettiin maastotöiden alkuvaiheessa myös 
henkilökohtaiseen paikallisidentiteettiin liittyvänä kysymyksenä, näkökulmaa vahvistivat 
havainnot vanhojen mallien toimimattomuudesta.23 

Dokumentointitavat ja kenttärutiinit muotoutuivat maastotöiden välttämättömyyksien 
ja tarkoituksenmukaisuuden sanelemana. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueiden 
kohteissa olevien rakennelmien profiilit on piirretty mittanauhojen, narujen ja työntömit-
tojen avulla. Piirrokset piirrettiin puhtaaksi mittakaavaan 1:100 kenttätyöpäivän iltana. 
Pohjois-Pohjanmaan alueella muinaisjäännöksistä piirrettiin tasokartat mittakaavassa 
1:100 kolmiomittausta käyttäen. Keski-Pohjanmaalla tyydyttiin pelkän karttaluonnoksen 
                                                           
18 Markus Hiekkanen, Kannuksen inventointi 1980. MV. ao. ta; Helena Taskinen, Himangan inven-
tointi 1984. MV. ao. ta; Helena Taskinen, Lohtajan inventointi 1984. MV. ao. ta; Mika Sarkkinen, 
Imatran Voima Oy:n voimalinjan inventointi (Kälviä, Kannus, Lohtaja, Kalajoki, Alavieska) 1992. 
MV. ao. ta; Mika Sarkkinen, Iin inventointi 1998. MV. ao. ta; Mika Sarkkinen, Kiimingin inven-
tointi 1994; Mika Sarkkinen, Yli-Iin inventointi 1998. MV. ao. ta.  
19 Takala 1897, passim; Snellman 1887, passim. 
20 MV. ao. ta. 
21 Sarkkinen - Torvinen 1995, passim; Sarkkinen - Ranta 1996 passim; Sarkkinen - Torvinen 2000, 
passim; Sarkkinen - Torvinen 2003, passim; Kotivuori - Torvinen 1992a, passim; Kotivuori - Tor-
vinen 1992b, passim; Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla, Keski-
Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 1998, passim; Kainuun esihistorialliset muinaisjäännökset 1988, 
passim. Pohjanmaan tutkimusalueen kohteiden paikkatiedot löytyvät tutkimuksen liitteenä olevalta 
CD-ROM-levyltä pdf-muodossa. 
22 Vuosien varrella tarkistetuista epämääräisistä tai historiallisen ajan kohteista en ole pitänyt lukua. 
23 Ks. Jarva - Okkonen 1993, 93-108. 
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tekemiseen. Takymetrimittausta käytettiin 21:n kivirakennelmakohteen dokumentointiin. 
Mittausdatan avulla kohteista valmistettiin pintamallit. Valokuvauksen rooli dokumen-
toinnissa jäi vähäiseksi. Vaikka kuvia otettiin miltei kaikista kohteista, niiden käyttö ra-
joittui lähinnä kohteen kasvillisuuden ja metsätyypin tarkistuksiin. 

Keski-Pohjanmaalla tutkittavana olevan alueen rajaus noudattelee kuntien rajoja. Tie-
donhankintaa ajatellen ratkaisu oli helpoin. Keinotekoisuudestaan huolimatta kolmen 
kunnan muodostama alue kattaa laajan kaistaleen rannikkoa, mukaan lukien yhden suu-
remman jokilaakson. Myös tutkimusalueen korkeuserot ovat kysymyksenasetteluun sopi-
vat, eli kaikki esihistorian muinaisrantavaiheet ovat edustettuina.  

Pohjois-Pohjanmaan alueen rajaus noudattelee pohjoisessa Iin kunnan rajaa. Etelässä 
rajana on Kiiminkijoki. Joen etelärannalta jokisuusta on otettu mukaan yksi kohde. Idässä 
raja kulkee Kiimingin Huttukylästä Yli-Iin taajaman kautta Leuanjoelle ja siitä Iin, Yli-
Iin ja Kuivaniemen kunnanrajojen yhtymäkohtaan. Mukana on siten kolme suurempaa 
jokea ja laaja kaista rannikkoa. Korkeuserojen puolesta tutkimusalueet ovat toistensa 
kanssa vertailukelpoisia eli kaikki esihistorialliset muinaisrantavaiheet mesoliittisesta 
kivikaudesta rautakauteen ovat edustettuna.  

Laajempi Pohjanmaan tutkimusalue sisältää molemmat pienemmät Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan alueet. Alueen rajaus noudattelee maanmittauslaitokselta hankittuja korke-
usmalleja24. Tutkimusalue rajautuu etelässä Lapuanjokivarteen Jepualle, Halsualle ja Les-
tijärvelle. Idässä raja yltää Taivalkoskelle ja Sotkamoon, pohjoisessa Ylitorniolle ja Ro-
vaniemen maalaiskuntaan saakka. Pyrkimyksenä on ollut saada mahdollisimman kattava 
alue Pohjanmaan rannikkoa mukaan tutkimukseen. Koska työn kannalta keskeiset arkeo-
logiset ilmiöt, erityisesti röykkiöt, jätinkirkot ja asumuspainanteet keskittyvät rannikolle, ei 
tutkimusalueen muodolla liene suurtakaan vaikutusta tehtyihin havaintoihin ja niistä joh-
dettuihin päätelmiin25. 

Paikkatietojärjestelmä (Geographic Information Systems) on varsin moniulotteinen 
käsite, jolla yleisesti tarkoitetaan ATK-laitteistojen, ohjelmistojen, tiedon ja niiden käyttä-
jien muodostamaa kokonaisuutta. Toisinaan GIS:llä tarkoitetaan ainoastaan sovelluksia ja 
tietokantoja. Paikkatieto voidaan määritellä sijaintiedon ja ominaisuustiedon muodosta-
maksi kokonaisuudeksi.26 Tutkimus perustuu arkeologisten kohteiden tietokantoihin, joi-
den data on osin omatoimisesti maastossa kerättyä ja tarkistettua, sekä GIS-sovelluksissa 
muokattuihin numeerisiin korkeusmalleihin. Maanpinnan muotoa ja korkeutta kuvaavia 
korkeusmalleja on tarkkuudeltaan kahdenlaisia. Pohjanmaan tutkimusalueen GIS-
analyysit perustuvat korkeusmalliin, jonka pikseli- tai ruutukoko on 200 x 200 m. Tämä 
yleistetty korkeusmalli puolestaan perustuu tarkempaan korkeusmalliin, jonka ruutukoko 
on 25 x 25 m. Tätä tarkempaa korkeusmallia on käytetty Pattijoen ja Raahen jätinkirkko-
jen ja röykkiökohteiden näkymäanalyysissä. 
                                                           
24 Pohjanmaan tutkimusalueen korkeusmalli koostuu kolmesta alun perin erillisestä nelikulmaisesta 
alueesta. Näiden lounais- ja koilliskoordinaatit ovat seuraavat: x=7270000, y=3360000 ja 
x=7360200, y=3450200; x=7110113, y=3400000 ja x=7280113, y=3560113; x=7040000, 
y=3260000 ja x=7200000, y=3400000. 
25 Asuinpaikkapintojen osalta tilanne on täysin toinen. Niiden levintä ulottuu yhtäjaksoisesti sisä-
maahan alueen itärajalle saakka. Tutkimusalueen muoto näyttäisi vaikuttavan niiden esiintymistä 
hahmottaviin tuloksiin. 
26 Rusanen - Naukkarinen - Muilu - Colpaert 1999, 24. 
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1.4 Typologia ja terminologia 

Tutkimuksessa käytetään kartoitusvaiheessa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kiviraken-
nelmille sopivaksi havaittua luokittelumallia, jossa erotetaan karkeasti viisi päätyyppiä 
(kuva 2): 

 1) röykkiö,  
 2) asuinpaikkavalli kivikossa tai kivisessä moreenissa,  
 3) röykkiömäinen keskuskuopparakenne,  
 4) kuoppa kivikossa ja 
 5) iso ympärysvalli eli jätinkirkko. 

Tyyppien 2 ja 4 nimitykset ovat peräisin Ruotsin Riksantikvarieämbetetin käyttämästä 
terminologiasta27. 

Kuva 2. Kivirakennelmatyyppien profiilit. 

 
Röykkiöt (tyyppi 1) sijaitsevat yleensä kalliolla, kivisessä moreenissa tai avokivikossa.  

Niissä voi olla kaivelun jälkiä, mutta kuoppa ei yleensä ylety maanpinnan tason alapuo-
lelle, eikä näin ollen hallitse muinaisjäännöstä. Lisäksi kuopasta peräisin oleva kiviaines 
on selvästi havaittavissa röykkiön ulkopuolella. 

Asuinpaikkavalleissa (tyyppi 2), jotka sijaitsevat kivikossa tai kivisessä moreenissa, 
reunavalli kohoaa usein vain hieman maanpinnasta. Keskellä on vaihtelevan kokoinen, 
yleensä loivareunainen keskuspainanne, joka ulottuu miltei poikkeuksetta ympäröivän 
maanpinnantason alapuolelle. Rakennelmat ovat muodoltaan vaihtelevia; useimmiten 
soikeita, nelikulmaisia ja pyöreitä. Isoja hiekkaiseen maaperään tehtyjä asuinpaikkavalle-
ja voidaan kutsua myös asumuspainanteiksi.  

                                                           
27 Koodit 224 boplatsvall, 225 boplatsgrop, 236 boplatsvall i klapper ja 237 boplatsgrop i klapper. 
Ks. Bertilsson - Simon 1989, 10-11. Vuonna 1993 termi boplatsgrop i klapper muutettiin termiksi 
grop i klapper. 

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle
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Kuva 3. Esimerkkejä eri rakennelmatyypeistä. Kuvat perustuvat takymetrin mittausdatasta 
tehtyihin korkeusmalleihin. 1. Haukiputaan Onkamonselän röykkiö, 2. Kemin Aaltokankaan 
röykkiö ja 3. Iin Makkarakankaan pitkäröykkiö. 4. Iin Hankopalon asuinpaikkavalli, 5. 
Haukiputaan Mäntyselän suuri asuinpaikkavalli ja 6. Yli-Iin Konttikangas NE -kohteen 
asuinpaikkavalli sekä röykkiö. 7. Yli-Iin Konttikangas S -kohteen röykkiömäinen keskus-
kuopparakenne, 8. Kiimingin Kalliomaan röykkiömäinen keskuskuopparakenne ja 9. Kan-
nuksen Linnakankaan asuinpaikkavalli (oik.), röykkiömäinen keskuskuopparakenne (kesk.) 
ja kivikkokuoppa (vas.). 10. Pattijoen Kastellin jätinkirkkokohteen iso ympärysvalli, Limin-
gan Mustosenkankaan ympärysvalli ja Kannuksen Hangaskankaan avoin ympärysvalli. 
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Röykkiömäisissä keskuskuopparakenteissa (tyyppi 3) koko jäännöksen olemusta hal-
litsee syvä kuoppa. Vallin massa on huomattavan suuri. Joissakin tapauksissa sen ei voida 
katsoa olevan peräisin yksin keskuskuopasta, joka ulottuu selvästi maanpinnantason ala-
puolelle. Jäännös on tehty kivikkoon tai kiviseen moreeniin. Muodoltaan tyyppiin kuulu-
vat rakennelmat ovat tavallisesti pyöreitä tai soikeita. 

Kuopat kivikossa (tyyppi 4) ovat yksinkertaisia ja Pohjanmaalla yleisiä jäännöksiä. 
Pääosana on syvä kuoppa, jota voi ympäröidä matala ympärysvalli eli paltto. 

Isot ympärysvallit (tyyppi 5) ovat suurikokoisia, muodoltaan useimmiten suorakaitei-
sia tai nelikulmaisia kehävalleja, joissa on yksi tai useampi porttimainen aukko. Kehäval-
leista käytetään myös nimitystä ”jätinkirkko”. Jälkimmäistä termiä pyritään tässä työssä 
käyttämään laajemmassa merkityksessä merkitsemään koko kohdetta, jossa ympärysvalli 
on vain osa. Usein kohteeseen kuuluu vallin lisäksi röykkiöitä ja muita kiinteitä muinais-
jäännöksiä. Tutkimusalueen ympärysvalleissa on muutamia muodoltaan avoimia, lähinnä 
U:n tai V:n muotoisia rakennelmia. Selvyyden vuoksi myös näistä käytetään samaa nimi-
tystä. 

Asuinpaikkapinnalla tarkoitetaan kivirakennelmakohteessa olevaa asuinpaikka-alaa, 
jota indikoivat esimerkiksi palaneet kivet, kvartsi- ja kivilaji-iskokset tai palaneet luut.28 
Joissakin Pohjanmaan röykkiökohteissa tavataan raivioita29, jotka ovat yleensä pienialai-
sia kivettömiä tai vähäkivisiä alueita, joiden ympärillä saattaa olla havaittavissa epämää-
räistä kiveystä. Selviä valleja niissä ei ole havaittavissa. 

                                                           
28 Vrt. Ruotsin Riksantikvarieämbetetin koodi 220 boplats utan synliga anläggningar. Ks. Bertils-
son - Simon 1989, 9. 
29 Pohjanmaan tutkimusalueella on inventoitu yhteensä 16 raivioita kahdeksasta kohteesta. Toden-
näköisesti niiden todellinen määrä on paljon suurempi. 



2 Kiviröykkiöiden kulttuurihistoria 

Ihminen on eri aikakausina ja eri tarkoituksissa rakentanut tai toiminnallaan synnyttänyt 
kiviröykkiöitä elinympäristöönsä. Ne ovat muodostuneet peltoja perattaessa1 tai vanhojen 
kiukaiden maatuessa epämääräisiksi kasoiksi. Rajojen merkeiksi metsiin ja vainioille on 
pystytetty kiviröykkiöitä, ja meren rannoilla ja saarissa tavataan suuria kivisiä merimerk-
kejä. Maatalon pihan laidalla tapasi ennen olla vatturaunio eli raparaunio, johon kasattiin 
saunankiukaan kuumuudessa rapautuneet kivet.2 Onnettomuuspaikoille kertyi risuista ja 
kivistä uhriraunio ohikulkijoiden heitellessä niitä kasaan uhrin sielun rauhaksi ja omaksi 
onnekseen3. Osa kiviröykkiöistä on hautaröykkiöitä. Arkeologien pohdinnoissa ne ovat 
olleet liiankin korostuneesti esillä, muiden tulkintavaihtoehtojen kustannuksella4. 

2.1 Röykkiöhautaaminen Suomessa 

Röykkiöhautaamisen alku on perinteisesti Suomessa ajoitettu vanhemmalle pronssikau-
delle n. 1300–1100 eKr. Tavan on katsottu omaksutun Ruotsista intensiivisten kontaktien 
ja pienimuotoisen uudisasutuksen seurauksena.5 Pronssikautisen röykkiöhautaamisen 
ydinalue eli läntinen pronssikulttuuri rajoittui Ahvenanmaalle ja rannikolle Porvoon ja 
Lapuanjoen väliselle alueelle. Röykkiöitä tavataan Suomenlahden rannikolla aina Viipu-
rinlahdelle saakka, mutta ne on luokiteltu epäilyksenalaisiksi. Pohjanlahden rannikolla 
röykkiöiden on katsottu jatkuvan katkeamattomana nauhana aina Simojoelle saakka. 
Vaikka osaa niistä voidaan pitää pronssikautisina topografisista syistä, eivät ne ainakaan 
                                                           
1 Ks. esim. Jarva 1987, 97-116. 
2 Ks. Vilkuna K. 1965, 88-99. 
3 Hagberg 1937, 512-519. 
4 Esimerkiksi viljelysraunioihin on kiinnitetty suhteettoman vähän huomiota. Jacob Tegengren 
kaivoi Etelä-Pohjanmaalla useita viljelysraunioita 1920- ja 1930-luvuilla. Hän piti niitä hautoina. 
Jacob Tegengren, Stipendiatberättelse om grävningar och undersökningar i Kronoby, Esse och 
Vörå sommaren 1928. MV. ao. ta. Ks. myös Miettinen M. 1980, 86. 
5 Huurre 2002, 216-217; Salo 1970, 145; Salo 1984b, 85. 
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Unto Salon mukaan kuulu läntisen pronssikulttuurin piiriin.6 Ari Siiriäinen taas katsoo 
niiden ilmentävän läntisen kulttuuripiirin vaikutusta7. Läntinen pronssikulttuuri käsitti 
kapean rannikkovyöhykkeen. Kuitenkin ilmiö kattoi pronssikaudella rannikontakaisia 
seutuja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Röykkiöhautaaminen levisi Sisä-Suomen 
järvialueelle aina Kainuuta ja Kuusamoa myöten. Näitä sisämaan pronssikauden hauta-
röykkiöitä eli lapinraunioita tavataan eniten Kokemäenjoen vesistön alueelta Päijänteen 
pohjoispuolelta ja Pohjois-Savosta. Salon mukaan läntinen pronssikulttuuri rajoittui tiu-
kasti rannikolle, ja lapinrauniot, vaikka ne sekä muodoltaan että topografialtaan vastaa-
vatkin rannikon hiidenkiukaita, kuuluvat eri kulttuuriin8. Huurteen mielestä sisämaassa ei 
ole hiidenkiukaita9, mutta kuitenkin siellä on samanlaisia hautaröykkiöitä kuin rannikon 
pronssikautiset hiidenkiukaat10. Missä sitten on ero? Yhteys vaikuttaa selviöltä. Torsten 
Edgrenin mukaan lapinrauniot ilmentävät läntisen pronssikulttuurin itäistä ekspansiota11. 
Vaikka keraaminen traditio olikin eri12, ei rannikon ja sisämaan röykkiötraditioita voida 
erottaa luontevasti toisistaan. 

Järvialueen röykkiöhautaamisen on katsottu alkaneen jo keskisellä pronssikaudella 
noin 1000–800 eKr. Osa näistä lapinraunioista on ajoitettu pronssikaudelle, mutta niitä on 
myös esiroomalaiselta rautakaudelta ja roomalaisajalta. Toistaiseksi ei tiedetä, jatkuiko 
röykkiötraditio sisämaassa yhtäjaksoisesti pronssikaudelta rautakaudelle, vai omaksut-
tiinko se uudelleen Etelä-Pohjanmaan rannikolta roomalaisajalla (1–400 jKr.).13 Uusim-
mat ajoitukset näyttäisivät vievän röykkiöhautaamisen tradition alkua Järvi-Suomessa 
selvästi varhemmaksi aina vanhemmalle pronssikaudelle saakka14. 

Useimmat pronssikauden röykkiöt ovat pohja-alaltaan pyöreitä tai soikeita. Myös suo-
rakaiteenmuotoisia ja neliömäisiä tavataan. Pronssikaudelle tyypillisinä on pidetty suuria, 
halkaisijaltaan 10–15 -metrisiä hiidenkiukaita. Kuitenkin esimerkiksi Satakunnan prons-
sikaudelle ovat luonteenomaisia halkaisijaltaan alle 10 m olevat hautaröykkiöt. Koko 
vaihtelee metristä 35 metriin, ja korkeus puolesta metristä neljään metriin.  Profiili on 
kaareva tai tasainen. Pohjalla saattaa olla kehäkiveys tai vastaava kehämäinen muurira-
kennelma. Näiden muoto noudattelee röykkiön muotoa. Useat samankeskiset kehät ovat 
syntyneet symmetrisen röykkiön laajennuksen eli jälkihautausten johdosta; uloimpana 
oleva kehä tarkoittaa viimeistä laajennusta. Enimmillään kehiä on tavattu jopa neljä, mut-
ta myös täysin kehättömiä suurraunioita on tutkittu. Vanhemman ja keskisen pronssikau-
den röykkiöissä voi olla paasi- tai muuriarkkuja, joihin polttamaton vainaja on haudattu.15 

Rannikon röykkiöiden rakenteessa, muodossa ja sijainnissa tapahtui muutoksia prons-
sikauden kuluessa.  Etelä-Pohjanmaalla vanhimmat (1200–1000 eKr.) haudat ovat muo-
doltaan säännöllisiä, ja ne sijaitsevat korkeilla näköalapaikoilla. Rakennusmateriaalina 
                                                           
6 Salo 1997, 16; Salo 1984a, 181. 
7 Siiriäinen 1987, 25. 
8 Salo 1984a, 111-113, 180-181. 
9 Huurre 1979, 95. 
10 Huurre 1979, 144 kuvateksti. Ks. myös Taavitsainen - Simola - Grönlund 1998, 210-211. 
11 Edgren 1986, 21. 
12 Ks. Salo 1984a, 111, 181. Paimion keramiikka ja asbestikeramiikka. 
13 Ks. Siiriäinen 1987, 27; Salo 1984a, 180; Taavitsainen - Simola - Grönlund 1998, 213-214. 
14 Taavitsainen 2003, 2-23. 
15 Salo 1981, 131-132; Salo 1984a, 128-130.  
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ovat olleet miehennostannaiset kivet. Pronssikauden jälkipuolen (1000–500 eKr.) röykki-
öt ovat muodoltaan vaihtelevia, ja ne on rakennettu matalammille paikoille.16 Läntisen 
rannikkokulttuurin sydänalueella Satakunnassa röykkiöiden maastoon sijoittumisessa on 
havaittu kaksi perinnettä, joiden mukaan voidaan puhua kalliohaudoista ja asuinpaikka-
haudoista. Molemmat tavat ajoittuvat vanhemmalle pronssikaudelle (1400–1100 eKr.). 
Pronssikauden alun monumentaaliraunioihin eli hiidenkiukaisiin tehtiin sekundäärihauta-
uksia myös nuoremmalla pronssikaudella, mutta suurraunioiden tekeminen loppui jo 
800–600 eKr. Periodin loppua on kutsuttu pienraunioiden kaudeksi. Monumentaalisten 
vanhojen röykkiöiden läheisyyteen rakennettiin pienempiä yksi tai kaksi hautausta sisäl-
täviä röykkiöitä. Osa näistä ajoittuu jopa rautakautisiksi. Aikavälillä 800–500 eKr. röyk-
kiöiden koko pieneni myöhempien rautakautisten röykkiöiden mittoihin. Kivikate tehtiin 
vaatimattomammin, ja kehäkiveys saatettiin jättää näkyviin. Huippunsa rakennelinja saa-
vutti keskisen rautakauden kivikehähaudoissa. Kehityssuunta kulki suurista sukuhaudois-
ta pieniin yksittäishautoihin. Pääsääntöisesti pronssikauden röykkiöt tehtiin pelkästään 
kivistä, mutta myös maansekaisia hautoja on tutkittu. Maansekaisten röykkiöiden osuus 
kasvoi pronssikauden loppua ja rautakautta lähestyttäessä.17 Polttohautaamisen on aiem-
min arvioitu saapuneen Suomeen vanhemmalla pronssikaudella, mutta se ei syrjäyttänyt 
tuolloin vallitsevaa ruumishautausta. Molemmat hautausmuodot olivat käytössä rinnan 
sekä pronssi- että rautakaudella.18 

Rautakaudella hautaröykkiöt yleispiirteissään ovat pronssikautisia pienempiä, epämää-
räisempiä ja suuremmista kivistä rakennettuja. Suurimmat rautakautiset röykkiöt voivat 
olla halkaisijaltaan kymmenmetrisiä. Etelä-Pohjanmaalta tunnetaan jopa 15-metrisiä rau-
takautisia röykkiöitä. Yli 15-metriset suurrauniot voidaan luokitella pronssikautisiksi.19 
Esiroomalaisen ajan (500 eKr.–1 jKr.) hautaröykkiöitä tunnetaan Porvoon ja Etelä-
Pohjanmaan väliseltä rannikolta. Hauta-antimien puuttuessa niiden havaitseminen on 
vaikeata. Röykkiöt osoittavat pronssikautisen röykkiöhautaidean jatkuvuutta ja samalla 
myöskin asutuksen jatkuvuutta. Tälle periodille tyypillisenä on pidetty struktuurittomia 
valliraunioita, joita tavataan Turun saaristossa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.20 

Vanhemmalla roomalaisajalla (1–200 jKr.) vainajia haudattiin perinteisiin vaatimatto-
miin raunioihin, mutta myös maantasaisiin kiveyksiin eli kenttäkalmistoihin. Säännöllisiä 
rakenteita vailla olevat kiveykset on katsottu syntyneen röykkiöistä tai latomuksista, jotka 
ovat madaltuneet kiinni toisiinsa. Kolmantena hautarakennelmamuotona vanhemmalla 
roomalaisajalla ovat tarhahaudat eli lohkareitten ja laattakivimuurien muodostamat suo-
rakaidekehät. Rakennelman päälle on kasattu kivikate, joten tarha on itse asiassa hauta-
röykkiön sisärakennelma. Sekä yksittäis- että rinnakkaistarhoja esiintyy. Tarhojen on kat-
sottu ilmentävän kulttuurisuhteita nykyisen Viron alueelle.21 

Nuoremmalla roomalaisajalla (200–400 eKr.) esiintyy yksittäistarhoja, kenttäkalmisto-
ja sekä perinteisiä struktuurittomia rauniokalmistoja. Tyypit saattoivat esiintyä yksin tai 
                                                           
16 Meinander 1977, 22-23. 
17 Salo 1981, 137, 150; Salo 1984a, 128, 130, 133-135; Meinander 1977, 23; Miettinen M. 1980, 
84. 
18 Salo 1984a, 139-140; Huurre 1979, 132-133. 
19 Meinander 1977, 23; Salo 1981, 202-203. 
20 Salo 1984a, 187-188, 190; Miettinen M. 1980, 96. 
21 Salo 1984a, 203-205, 207. 
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yhdessä samassa kalmistossa. Rauniokalmistoissa röykkiöt ovat pyöreähköjä, halkaisijal-
taan noin 4–10-metrisiä, usein maansekaisia kasoja. Etelä-Pohjanmaalla rakennusaineena 
on käytetty pelkkiä kiviä koko rautakauden ajan. Silloin tällöin nuoremman roomalais-
ajan röykkiöissä on reunakehä, mutta yleensä sisärakenteet ovat harvinaisia. Hautaröyk-
kiöt sijoitettiin usein matalien mäkien laelle tai rinteeseen sora- ja hiekkamaille. Tästä 
sijoittamisperiaatteesta poikkeavat rannikon roomalaisajan lapinrauniot, jotka on tehty 
korkeille mäille tai kallioille.22 

Kansainvaellusaikana (400–600 jKr.) röykkiön koko kasvoi suuremmaksi, ja keskus-
kiven eli silmäkiven käyttö yleistyi. Reunakehät ovat myöskin tavallisia. Röykkiöissä 
saattoi olla yksi, kaksi tai useampia vainajia. Siinä saattoi olla kollektiivihauta, jossa oli 
pitemmältä ajalta lukuisien vainajien luut, ja näin se muodosti itsessään kalmiston.23 Ta-
saisenmaan kenttäkalmistojen käyttö jatkui. Nuoremmalla rautakaudella (500–1150 jKr.) 
siitä tuli yleinen hautaustapa.24 Etelä-Pohjanmaalla röykkiöhautaaminen säilytti asemansa 
merovinkiajallakin (600–800 jKr.).25 

Sisämaan lapinrauniohautaukset ajoitetaan yleensä roomalaisajalle ja kansainvael-
lusajalle. Kuitenkin myös nuorempia voi joukkoon kuulua, mihin viittaa Pertunmaan 
Kuuselan viikinkiaikaan (noin 1000 jKr.) ajoittuva ruumishautaröykkiö.26 

2.2 Röykkiöhautaaminen Pohjois-Ruotsissa 

Pohjanlahden länsirannikolle röykkiöhautaaminen levisi Etelä-Skandinaviasta käsin, kun 
paikallinen väestö omaksui uuden kulttuurielementin. Hautaröykkiöt sijaitsevat nauha-
maisesti kapealla rannikkovyöhykkeellä.27 Varsinaisen röykkiöalueen rajana on pidetty 
Piteåjokea. Sen pohjoispuolella hautaröykkiöitä on vain harvemmassa.28 Pohjoisin prons-
sikaudentyyppinen röykkiökeskittymä sijaitsee Piteåjokisuussa Vallsbergetillä, jossa on 
soikeita, pyöreitä ja kolmikulmaisia röykkiöitä. Näiden lisäksi kohteessa on pronssikau-
delle tyypillinen pitkäröykkiö (långröse).29  Luleåjoen varresta tunnetaan noin viisi röyk-
kiötä, mutta rannikko on aivan tyhjä30. Suuri pronssikaudentyyppinen röykkiö sijaitsee 
Kalixin Björknäsissä. Halkaisijaltaan se on 12 m, ja korkeutta sillä on 1,5 m. Keskellä 

                                                           
22 Salo 1984a, 229-230. 
23 Ahtela 1981, 80. 
24 Kenttäkalmistojen synty on Salon mukaan tapahtunut jo vanhemmalla roomalaisajalla, mutta 
esimerkiksi Huurteen mielestä ne tulevat kuvaan mukaan vasta kansainvaellusajan ja merovinkiajan 
taitteessa (600 jKr.). Ahtela ajoittaa kenttäkalmistojen synnyn kansainvaellusaikaan. Ks. Salo 
1984a, 204; Huurre 1979, 132; Ahtela 1981, 80. 
25 Huurre 1979, 132; Salo 1984a, 230. 
26 Huurre 1979, 145; Lehtosalo-Hilander 1984, 329 kuvateksti. 
27 Broadbent 1987a, 13. 
28 Karman 1988, 44; Lundholm 1970, 50; Christiansson 1971, 65. 
29 Karman 1988, 44; Wikström 1987, 132. 
30 Lundholm 1970, 50. 
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röykkiötä on syvyydeltään 2 m ja halkaisijaltaan 4 m oleva keskuskuoppa.31 Haaparannan 
kunnan luoteisosassa Lappträskin Ojabergetillä sijaitsee mahdollisesti Ruotsin pohjoisin 
pronssikauden röykkiöhauta-alue. Rannansiirtymiskronologian perusteella kohde on ajoi-
tettu 1000 eKr. tienoille.32 

Västerbottenin ja eteläisen Norrbottenin rannikon 550 röykkiötä voidaan jakaa kokon-
sa ja etenkin sijaintinsa mukaan selkeästi kahteen toisistaan eroavaan ryhmään; korke-
ammalla vyöhykkeellä sijaitsevat pronssikautiset röykkiöt ja alemmalla vyöhykkeellä 
sijaitsevat rautakautiset ja historiallisen ajan röykkiöt33. Edelliset röykkiöt ajoittuvat 
1350–650 eKr. ja jälkimmäiset pääasiassa 500 jKr. ja nuoremmiksi.  Rannikolla on näin 
ollut kaksi selvää röykkiönrakentamisperiodia. Vanhemman rautakauden korkeusvyöhyk-
keeltä tunnetaan muutamia latomuksia, jotka ilmaisevat jatkuvuutta traditiossa ja asutuk-
sessa, mutta selvää on, että röykkiöperinne – sellaisena kun se ilmeni pronssikaudella – 
katkesi pronssikaudelta rautakaudelle siirryttäessä.34 

Ylemmän vyöhykkeen röykkiöt sijaitsevat korkeilla kallioilla ja näköalapaikoilla.  
Niiden koko vaihtelee 2–28 m välillä, enemmistön ollessa kuitenkin halkaisijaltaan vii-
simetrisiä. Alemman vyöhykkeen röykkiöt eivät ole suurempia kuin 7 m, ja eniten niissä 
on nelimetrisiä. Korkeutta on tavallisesti puoli metriä tai vähemmän. Rakennuskivien 
koko on ylemmän vyöhykkeen röykkiöissä suurempi. Suurin osa eli 90 % Västerbottenin 
ja eteläisen Norrbottenin rannikon röykkiöistä sijaitsee ylemmällä pronssikautisella vyö-
hykkeellä.35 

Vanhemmalle pronssikaudelle tyypillinen röykkiömuoto on pitkäröykkiö, nuoremmal-
le taas laivanmuotoiset ja nelikulmaiset reunakehälliset röykkiöt. Pyöreitä ja soikeita 
röykkiöitä esiintyy koko pronssikauden ajan. Vanhemman pronssikauden röykkiöille tyy-
pillisiä ovat paasiarkut.36 Pohjoisin laivanmuotoinen röykkiö on Norrbottenin Hortlaxin 
Jävressä. Tutkimuksissa siitä löydettiin vain palaneita luita37. Arviolta Haukiputaan koh-
dalla Perämeren vastakkaisella rannalla olevassa Jävressä on kolme neljäsosaa koko 
Norrbottenin röykkiökannasta38. 

Etelämpänä Hälsinglandin rannikolla on havaittavissa samanlainen ilmiö. Röykkiöi-
den sijainnin perusteella voidaan havaita kaksi erillistä haudanrakentamisperiodia: prons-
sikautinen 1500–500 eKr. ajoittuva ja rautakautinen 300 eKr.–500 jKr. ajoittuva. Pronssi-
kaudelle tyypillisiä ovat kiviröykkiöt ja rautakaudelle matalat kivilatomukset. Pronssi-
kauden röykkiöt on rakennettu saarille ja niemiin. Ne sijaitsevat aina kaukana samanai-
kaisista asuinpaikoista, jotka taas sijaitsevat suojaisissa lahdissa lähimmilläänkin 1–3 km 
päässä.39 Tilanne on sama Västerbottenissa ja Norrbottenissa.40 

                                                           
31 Karman 1988, 44; Wikström 1987, 133. 
32 Klang 1987, 45, 47. 
33 Ruotsiksi fornkuströsen ja nykuströsen. 
34 Broadbent 1982, 112-113. 
35 Broadbent 1982, 113-114. 
36 Broadbent 1982, 115. 
37 Karman 1988, 44; Lundholm 1970, 51. 
38 Ks. Lundholm 1970, 50.  
39 Hermodsson 1987, 114, 117, 122-123. 
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Norrbottenin ainoa varmasti dateerattu kiviröykkiöhauta sijaitsee jo mainitun Jävren 
Bokmyrbergetillä. Matalasta ja epämääräisestä rakennelmasta löydettiin ajanjaksolle 1–
500 jKr. ajoittuva pronssiriipus41. Löytö yhdessä lähistön pronssikaudentyyppisten röyk-
kiöiden kanssa tukee ajatusta suurten pronssikautisten monumentaaliraunioiden ja matali-
en rautakautisten kivilatomusten yhteydestä.42   

Pohjoisempana varsinaisen röykkiöalueen ulkopuolella Kalixin Långselessä sijaitsee 
laaja röykkiö- ja latomusalue. Yksi matalista kivirakennelmista on tutkittu, mutta kuten 
tavallista, ajoittavia löytöjä ei tehty. Rakennelmaa pidettiin kuitenkin ruumishautaröykki-
önä, ja se ajoitettiin väljästi rautakaudelle tai keskiajan alkuun.43 Ajoitukseen voidaan 
suhtautua suurella epäilyksellä. Epäilyihin antaa aiheen se, että nykyisin samalta alueelta 
tunnetaan laaja kivikauden loppupuolelle ajoittuva asuinpaikka-alue.44  

Kauempana pohjoisessa Alatornion Keräsjoella sijaitsevaa hautakenttää on tutkittu, 
löytöinä tosin vain pronssifragmentti. Muinaisjäännösten ajoitukseksi on arveltu rauta-
kauden loppupuolta.45 Lisäksi lienee syytä mainita Kalixin Sangiksessa tutkittu kumpu-
hauta. Pohjoisessa uniikki hautatyyppi on liitettävissä Etelä-Norlannin lukuisiin kumpu-
hautakalmistoihin.46 

Skellefteåssa on tutkittu rautakaudelle kuuluvia röykkiöitä. Nämä ovat matalia pyörei-
tä usein kivikkoharjujen laella sijaitsevia latomuksia. Rakennelmat muodostuvat saman-
keskisistä kiviympyröistä, joita voi röykkiössä olla kolme tai neljä. Keskellä rakennelmaa 
on matala kuopanne. Bureån Sundshedenissä tällaisesta röykkiöstä löydettiin poltettuja 
ihmisen ja karhun luita sekä rautaveitsen palanen. Rantasidonnaiset hautaröykkiöt on 
ajoitettu ajalle 1–600 jKr.47 Skellefteån alueelta tunnetaan halkaisijaltaan nelimetrisiä ja 
0,2–0,4 m korkeita röykkiöitä, joita on ajoitettu löytökorkeutensa ja löytöjen perusteella 
viikinkiajalle.48 Röykkiöitä riittää rautakauden lopun ja historiallisen ajan rantavaiheille 
asti. Usein nämä myöhäiset röykkiöt sijaitsevat saarten ja niemien kivikoissa lähellä his-
toriallisella ajalla käytössä olleita kalastajien asumusten pohjia.49 

Myös Ruotsissa sisämaan järvien rannoilta tunnetaan lukuisia niin sanottuja metsä- tai 
järvihautoja50, jotka on ryhmänä ajoitettu 1. vuosituhannelle jKr. Näiden alue keskittyy 
                                                                                                                                                
40 Ks. esim. Hederyd 1982, 66-67; Hermodsson 1987, 123; Broadbent 1982, 117. Vrt. Suomessa 
esiintyvään asuinpaikkatraditioon pronssikauden hautaröykkiöiden sijainnissa. Ks. Salo 1984a, 
134-135. 
41 Arbman 1933, 111-120. 
42 Lundholm 1970, 50. 
43 Wikström 1983, 112. 
44 Ks. Baudou 1992, 102. 
45 Christiansson 1971, 70; Hvarfner 1963, 28. 
46 Sangiksen hautakumpu sisälsi miekan ja kilvenkupuran. Paikasta pohjoiseen Kalixin Björkfors-
sin Espinärässä sijaitsee suuri maansekainen röykkiö ja matala kivilatomus. Christiansson 1971, 
69-70; Hvarfner 1963, 28-29. 
47 Broadbent 1982, 136, 148-149. Sundshedenin röykkiöistä suurin oli halkaisijaltaan 9 m ja suh-
teellisen korkea. Muut kohteen röykkiöistä olivat selvästi pienempiä, halkaisijaltaan 3,5 m ja kor-
keudeltaan noin 0,5 m. 
48 Persson 1985, 134-135. 
49 Broadbent 1982, 137. 
50 Ruotsalainen termi on skogsgravar tai insjögravar. 
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lähinnä Ångermanjoen ja Daljoen väliselle alueelle. Ne ovat muodoltaan epämääräisiä 
kivilatomuksia, joista on tavattu polttohautoja. Joskus hautatyyppinä voi olla maakumpu. 
Useimmiten ne ovat järvien rannoilla kivikautistyyppisten asuinpaikkojen lähellä tai itse 
asuinpaikalla. Ne sijaitsevat kaukana rautakauden keskusalueilta, ja niiltä puuttuu yhteys 
viljeltyihin maihin. Nykyisen käsityksen mukaan tämän ryhmän haudat voidaan liittää 
saamelaisiin.51 

2.3 Historiallisen ajan röykkiöhautaaminen 

Röykkiöihin tehdyistä hautauksista historiallisena aikana on useita esimerkkejä Peräme-
renkin rannikkoalueilla. Skellefteån Tåmessa on tietoja röykkiöstä, josta oli löydetty epo-
letti ja jäännöksiä venäläisestä upseerista. Aiemmin siitä kerrottiin löydetyn viikinkiai-
kainen kupurasolki. Hautaröykkiöitä, myös esihistoriallisia, nimitettiin Pohjanlahden län-
sirannalla yleisesti ryssänhaudoiksi (ryssgravar). Traditiota pidetään noin sata vuotta 
vanhana.52 Suomen puolella nimitystä sitä vastoin ei esiinny. 

Iin edustalla olevalla Ulkokrunnilla näyttää olleen historialliselle ajalle ajoittuva hau-
taröykkiö. Vuonna 1883 siitä kerrottiin seuraavaa: 

 
"Ensimmäiseksi tulimme hautakammiolle. Ennen oli se ollut korkea kiviroukkio, 
vaan joku aika sitte majakkatornia korjatessa olivat urakkamiehet vetäneet siitä kiviä, 
kunnes se aleni maan tasalle ja kunnes rohkeiden, kaarlelaisten pääkalloja alkoi ko-
hota vastaan.  Kun sen lisäksi vainajat kävivät noita rauhansa häiritsijöitä unissa va-
roittamassa liikanaisesta kohtelemattomuudestaan, eivät urakkamiehet enempi uskal-
taneet jatkaa sopimatonta tointansa. Sitten onki hauta saanut säilyttää sille tulevan 
rauhan. Suuruudeltaan on se 3 1/2 syltää pitkä ja 2 syltää53 leveä, muodolleen soikea; 
täytetty pienoisilla kivillä, joiden päällä näkyi muutamia luunsolmuja."54 

 
Paikkakuntalaiset pitivät jäännöstä isonvihanaikaisena55. Hautaröykkiön paikallistaminen 
on nykyisin vaikeaa. Ilmeisesti se tuhoutui majakanrakennustöissä. Ulkokrunnin Äijän-
harjulla, jolla röykkiö sijaitsi, on korkeutta merenpinnasta noin viisi metriä. Jos röykkiötä 
ei ole tehty aivan vesirajaan, voidaan sen kronologisena takarajana pitää 1500-lukua. Kei-
tä röykkiöön haudatut olivat? Kertomus viittaa sotilaisiin. Krunneille pakeni väkeä ison-
vihan aikana. Tradition mukaan venäläiset löysivät pakolaiset.56 Jos tarina perustuu tosi-
tapahtumaan, hautaröykkiö saa luonnollisen selityksensä. Välttämättä näin ei kuitenkaan 

                                                           
51 Zachrisson 1988, 115, 123. 
52 Westerlund - Westin 1953, 215. Vrt. kuitenkin Westerlund 1965, 204. Erään toisen muinaisjään-
nöstyypin nimitys "ryssänuuni" on talletettu jo vuonna 1820. 
53 Syli on noin 1,8 m ja kyynärä noin 60 cm. 
54 Muistomerkkejä Ulkokrunnissa, Kaiku 27/1883. 
55 Ibidem. 
56 Calamnius 1868, 223; Snellman 1887, 55; Rytkönen 1978, 30. 
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tarvitse olla, sillä hukkuneita kalastajia tai merimiehiä on myös saatettu haudata saarilla 
sijaitseviin röykkiöihin.57 

Etelä-Ruotsissa Bohuslänissä saarten rantoihin huuhtoutuneita hukkuneita vainajia 
haudattiin röykkiöihin aina 1850–1860 -luvuille saakka. Paikoin näille rantavainajille58 
tehtiin omia vihkimättömiä hautausmaita. 1700-luvun lähteen mukaan tällainen hauta-
paikka muodostui harmaakivimuurista ja sen sisäpuolella olevista röykkiöhaudoista. Sei-
kan, että toiset röykkiöt olivat suuria ja toiset pienempiä, sanottiin johtuvan niiden iästä. 
Vanhimmat olivat suurempia ja nuorimmat vastaavasti pienempiä. Ohikulkijoilla oli ta-
pana heitellä eli uhrata kiviä röykkiöön, mikä ajan kuluessa kasvatti sen kokoa.59 Tämä 
tapa selittänee Suomenkin saarissa tavattavat suuret röykkiöt paremmin kuin edellä mai-
nittu pakanallinen haudanrakennusideologia. "Röykkiöidyn" vainajan ylitse ei saanut 
kulkea, eikä kasasta saanut ottaa kiviä. Bohuslänissä lapsia opetettiin asianmukaisesti 
uhraamaan kiviä röykkiöön joka kerta, kun he kulkivat paikan ohitse.60 

Uhriröykkiöt näyttäisivät olleen käytössä Suomessakin. Vuonna 1754 Anders Wargelin 
kirjoitti Lapualla sijaitsevasta röykkiöstä näin: 

 
"På högsta kullen, nära til gamla Landswägen, är et Stenröse, offerstället kalladt, som 
i fordna tider blifwit hopkastadt, men nu är mycket förstördt af dem som där sökt ef-
ter penningar."61  

 
Uhraustapa tunnetaan myös Keski-Pohjanmaalta. Maakallan ja Tankkarin korkeim-

malla kohdalla oleviin suuriin raunioihin piti jokaisen kalastajan ennen vanhaa viedä 
pyyntikauden alussa kivi. Tämä turvasi pyyntionnen.62 Lohtajan Hevoskarin keskikohdal-
la on suuria kartion muotoisia röykkiöitä. Ne ovat halkaisijaltaan yli kymmenmetrisiä.63 
Niiden synnystä kerrottiin: 

 
"...ennen oli kalastajilla ollut se tapa, että jokainen olisi viskannut kiven tuohon suu-
reen kumpuun ja niin olisi se muka syntynyt."64 

 
Näitä röykkiöitä ei ole pidetty hautoina vaan merimerkkeinä65. Mutta luonnollisesti hau-
taröykkiöstä saattoi muodostua satojen vuosien hitaan rakentamisen jälkeen sopiva me-
rimerkki. Röykkiöhautaaminen jatkui perifeerisillä alueilla pitkälle historialliseen ai-

                                                           
57 Tuovinen 1990, 63-64; Dahlström 1995, 103-116. 
58 Ruotsiksi stranddöingar. 
59 Hagberg 1937, 513, 594-596. 
60 Hagberg 1937, 513, 594-596. 
61 Anders Wargelin, "Om Lappo socken i Österbotten". Åbo tidningar 1792, nr. 47. Käsikirjoitus 
"Beskrifning öfwer Lappo socken" on tehty jo 1754, se kuitenkin julkaistiin vasta 1792. 
62 Vilkuna K. 1965, 97. 
63 Kiviröykkiöitä on saaressa tuoreimman inventoinnin mukaan kaikkiaan kolme, joista kaksi suu-
rinta ovat halkaisijaltaan 11,5 ja 13 m, ja korkeudeltaan 1,2–1,5 sekä 2,5–3 m. Ks. Helena Taski-
nen, Lohtajan inventointikertomus 1984. MV. ao. ta.  
64 Takala 1897, 180-181, asemapiirros VII. 
65 Vilkuna K. 1956, 510, 540. 
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kaan66 saakka, missä se koettiin olosuhteiden ja kansanuskon67 sanelemana tarkoituksen-
mukaisena hautauskeinona. 

2.4 Raparauniosta rajamerkkiin – muut röykkiöt 

Vaikka arkeologisessa tutkimuksessa hautaröykkiöt ovat hallitsevassa asemassa, on 
muunkinlaisista röykkiöistä tietoja. Viljelysraunioita on tutkittu vähän. On arveltu, että 
osa niistä on esihistoriallisia.68 Joitakin struktuurittomia maansekaisia röykkiöitä on luo-
kiteltu uhriröykkiöiksi tai jätekasoiksi. Niiden löytömateriaali ei viittaa hautaukseen.69 
Yleispiirteiltään ne vaikuttavat samankaltaisilta historiallisen ajan vatturaunioiden eli 
raparaunioiden kanssa. Näihin pihapiirin laitamille, usein saunan läheisyyteen syntynei-
siin raunioihin heitettiin saunankiukaan rapautuneet kivet ja vastat. Mutta raunio ei ollut 
pelkkä tunkio, vaan siihen liittyi paljon yliluonnollisia piirteitä. Vainajien pesuvesi ja 
vastat, kupparin veri ja hautakirstun höylänlastut vietiin raunioon. Siinä poltettiin kuol-
leen vaatteet, vuodevaatteet ja sänky. Näin röykkiöstä tuli pelottava paikka, kalmaraunio, 
johon lapsilla ei ollut asiaa, ja pimeällä aikuisetkin pelkäsivät sitä. Vatturauniosta olivat 
peräisin sairaudet, mutta siihen niitä voitiin myöskin manata. Vanhassa loitsussa taudin 
alkuperää kysyttiin seuraavasti: 

 
”Mistä on hiisi ruvennu, 
Mistä on paha paisunna, 
Kivestäkö, kannostako, 
Vaiko vatturauniosta?”70 

 
Vatturauniossa asui henkiä, ja loitsuissa se usein rinnastetaan hautaröykkiöihin. Näin 
esimerkiksi seuraavassa: 

 
”Kivestäkö, kannostako, 
Vaiko vatturauniosta, 
Vaiko vanhasta sijasta, 
Vaiko hautojen harjanteilta?”71 

                                                           
66 Karuissa olosuhteissa röykkiöhautaaminen on usein ainoa tapa piilottaa ruumis haaskaeläimiltä. 
Esimerkiksi Jan Mayenin saarella on useita kivirakennelmia, joiden alle on haudattu merimiehiä ja 
valaanpyytäjiä 1600- ja 1800-luvuilla.  Ks. Barr 1985, 53-54. Etelämantereella vuonna 1899 kuollut 
biologi Nicolai Hanson haudattiin maakiven juureen laatta- ja mukulakivistä tehtyyn kivilatomuk-
seen. Ks. Harrowfield 1988, 277-284, fig 9. 
67 Kansanuskossa hukkuneet eivät olleet tavallisia vainajia, vaan heidät miellettiin usein vain puo-
littain kuolleiksi. Ks. esim. Storå 1971, 127 ja 242. Tämä voisi osin selittää röykkiöhautaamista. 
68 Miettinen M. 1980, 86; Meinander 1977, 22. 
69 Ks. esim. Edgren 1988, 41. 
70 Vilkuna K. 1965, 88-90 
71 Vilkuna K. 1965, 91-92. 
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Lehtosalo-Hilanderin mielestä rautakautiset uhriröykkiöt tai jäteröykkiöt ovat mahdol-

lisesti ruumishautoja. Eläinten luiden, keramiikan kappaleiden ja rautakuonan seassa ollut 
vainaja on maatunut jälkiä jättämättä.72 Hänen mukaansa myös viljelysraunioita olisi voi-
tu käyttää röykkiöhautoina. Kaivaustutkimuksissa esineetön ruumishautaus ei helposti 
paljastu, mikä johtaa raunioiden luonteen väärin arvioimiseen. Jos viljelysraunioon olisi 
tehty polttohautaus tai vainajalle olisi annettu mukaan esineitä, kivirakennelma saisi kun-
nian muuttua hautaröykkiöksi.73 

On arveltu, että osa metsissä tavattavista röykkiöistä on vanhoja viljelysraunioita, jopa 
esihistoriallisia. Arkeologit eivät ole juurikaan kiinnittäneet huomiota niihin74. Viljelys-
rauniot ovat tavallisesti tulleet tutkimuksen piiriin silloin, kun niitä on tutkittu hautaröyk-
kiöinä75. Oulun yliopisto tutki kaksi viljelysrauniokohdetta Pellon Pikkutaivaankankaalla 
ja Haapaveden Pirnesjärvellä. Molemmat ajoittuvat historialliselle ajalle. Pellossa kohtee-
seen liittyi paikallinen traditio vanhana hautapaikkana, Haapavedellä taas eri tutkijat oli-
vat nähneet kivimuodostelmissa jätinkirkon ja hautaröykkiöitä.76  

On merkillepantavaa, miten käyttötarkoitukseltaan alunperin varsin profaaneilta vai-
kuttavia röykkiöitä on aikoinaan kunnioitettu kuin hautoja. Rajaröykkiöitä ympäröi saman-
lainen kunnioitus. Rajakiville uhrattiin ruokauhreja, ja vainajien henkiä pyydettiin tur-
vaamaan alueen koskemattomuus. Keskiajan maanlaeissa pelto- ja niittyrajan merkiksi 
hyväksyttiin luut77, joita voitiin viedä kirkkomailta rajoille.78 Luiden maininta tuo mie-
leen arkeologien näkemykset pronssikauden hautaröykkiöiden luonteesta. Näitä on sekä 
Suomen että Ruotsin puolella arveltu yhteisön tai suvun maanomistusmerkeiksi. Suvun 
kantaisän luut mahtavassa röykkiössä olisivat taanneet omistusoikeuden tärkeään resurs-
sialueeseen, veteen tai maahan. Kallioilla sijaitsevat röykkiöt olivat eräänlaisia rajapyyk-
kejä.79 On myös arveltu, että näköalakallioilla olevat suuret röykkiöt olisivat toimineet – 
ainakin sekundäärisesti – merimerkkeinä80. Esihistoriallisten röykkiöiden osalta ajatus on 
kestämätön; navigointitarkoitusta ajatellen merimerkit edellyttäisivät merikortteja. Histo-

                                                           
72 Lehtosalo-Hilander 1984, 268. 
73 Lehtosalo-Hilander 1988, 148. 
74 Ks. Miettinen M. 1980, 86 ; Meinander 1977, 22. 
75 Ks. esim. Jacob Tegengren, Stipendiatberättelse om grävningar och undersökningar i Kronoby , 
Esse och Vörå sommaren 1928 (Kronoby, Hopsalaby, Rifinnöijen); C. F. Meinander, Berättelse 
över fornminnesundersökningar i Karleby 1945 och 1946 (Bränbacka ja Svedjenabbe sekä 
Strandhagabacka). MV. ao. ta. 
76 Ks. Jarva 1987, 97-115. 
77 Ks. Holmbäck - Wessén 1962, 113, 142; Kuningas Kristofferin maanlaki 1442, 88. 
78 Jutikkala 1958, 43-44. Salon mukaan kansanperinteen rajahaltija/äijä oli alun perin röykkiöön 
haudattu suvun vainaja. Ks. Salo 1981, 130-131. Rajaäijästä ks. Haavio 1935, 328-329. 
79 Ks. Salo 1984a, 137, 139; Salo 1984b, 89-90; Broadbent 1982, 117-118; Spång 1985, 108; 
Lundholm 1970, 52; Klang 1987, 34-35. Salon mukaan järvialueelle levinneet lapinrauniot ilmen-
tävät pyyntivesien omistamista. Ks. Salo 1984b, 90-91. 
80 Jansson 1985, 151-153; Broadbent 1982, 126. K. Vilkunan mukaan osa hiidenkiukaistakin olisi 
alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan merimerkkejä tai kulttipaikkoja, joihin on uhrattu kiviä – 
semminkin, kun niistä ei ole löydetty mitään hauta-antimia. Ks. Vilkuna K. 1965, 97. 
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riallisen ajan rajaröykkiöt muistuttavat ulkonäöltään pieniä hautaröykkiöitä81. Jos merk-
kiin on kätketty luita "rajaa vahvistettaessa", röykkiö tulkitaan arkeologisissa tutkimuk-
sissa haudaksi. Voidaan kysyä, miten paljon esihistoriallisissa hautaröykkiöissä on kyse 
esihistoriallisista rajamerkeistä? 

Kuten historiallisen ajan röykkiöhautoja meren saarissa, on esihistoriallisia röykkiö-
hautoja ainakin sekundäärisesti käytetty uhripaikkoina.  Niihin on heitetty kiviä, oksia ja 
rahoja.82 Ruotsalaisesta kansatieteellisestä aineistosta tunnettu historiallisen ajan uhri-
röykkiö ei yleensä ollut hauta. Onnettomuus- tai murhapaikalle kertyi ohikulkijoiden 
toimesta risuista ja kivistä kasa. Siihen voitiin nakella lappuja tai rahoja.83 Vanhin mai-
ninta tämänkaltaisesta röykkiöstä on 1500-luvulta Olaus Magnukselta. Hän kertoo pai-
kasta, jossa kaksi veljestä olivat surmanneet toisensa seuraavaa: 

 
"Omkring nämnda plats ses stora högar af otaliga stenar, sammanförda af förbifaran-
de folk, som utan vidare omständigheter kastat dit dem.  Det är nämligen en plägsed 
hos detta folk, att resande som passera förbi märkliga ställen, där under och järtecken 
inträffat, kasta en hop stenar dit, detta till äfventyrs af det skäl, att man under en from 
förevänding vill hålla de steniga vägarna rena och fria, eller ock af någon annan he-
derlig anledning."84 

 
Röykkiöön uhraaminen oli lahja vainajan sielulle, ja sen uskottiin tuovan onnea lahjan 

antajalle. Samalla kun kivi tai risu heitettiin, saatettiin sanoa: ”Gud Hjälpe själen”85 tai 
”jag lägger en sten på dina ben, där skall den ligga till domedags morgon”86. Taalain-
maalta on tieto, että röykkiöön kertyneitä oksia poltettiin, kunnes 1880-luvulla viran-
omaiset kielsivät tavan pakanallisena. Syynä lienee että se muistutti liikaa polttohautaus-
ta. Uhriröykkiöihin uhrattiin Ruotsissa vielä 20. vuosisadan puolella, mutta ei enää 
niinkään kammon tai kunnioituksen vuoksi, vaan jokapäiväisempien toiveiden takia. 
Vaikka vainajan jäännökset eivät olleet itse röykkiössä, se miellettiin tämän sielun asuin-
paikaksi. Uhriröykkiöön suhtautuminen piittaamattomasti aiheutti sairauksia ja vahinkoa, 
mutta uhraaminen toi vastaavasti onnea.87 

Myös merimerkkeihin uhrattiin kiviä88. Missä määrin myöhemmät merimerkit ovat ol-
leet alunperin hukkuneitten hautoja, on vaikea sanoa. Esimerkiksi Ulkokrunnin "hauta-
kammion" koko ja sijainti sopii hyvin merimerkillekin89. Kiviröykkiöt näyttävät olleen 
iästä ja syntytavasta riippumatta yliluonnollisia paikkoja.  Kustaa Vilkuna toteaa: 

 
"Vaikka kivirauniot eivät enää vuosisatoihin olleetkaan varsinaisia hautoja, niin niis-
sä - uusissakin raunioissa - säilyi tuo henkienkoti-funktio, joka teki ne pelätyiksi tau-

                                                           
81 Spång 1985, 108. 
82 Hagberg 1937, 515; Meinander 1977, 21. 
83 Hagberg 1937, 512. 
84 Olaus Magnus 1976, 69 (kap. 31). 
85 Hagberg 1937, 515. 
86 Hagberg 1937, 517. 
87 Hagberg 1937, 512-521 
88 Vilkuna K. 1956, 510. 
89 Samalla harjulla on suuri röykkiö, joka on toiminut merimerkkinä. 
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tien aiheuttajain ja muiden taikavoimien pesäksi. Sellaisina ne olivat myös meri-
kummeleina ja erämaateiden opasmerkkeinä hyvin säilyviä ja tunnettuja. Kukaan ei 
uskaltanut niitä hävittää, päinvastoin jokainen kulkija niitä onnekseen kartutti, kas-
vatti kivilahjallaan henkien kotia."90 

 
Taatusti "maallisina" röykkiöinä voidaan pitää meren saarissa tavattavia verkkotarha-

röykkiöitä. Ne ovat kooltansa pieniä noin 1–2 m halkaisijaltaan ja alle 0,5 m korkeudel-
taan. Keskellä on usein havaittavissa paalunpaikka.  Ne saattavat muodostaa useita kym-
meniä säännöllisiä röykkiörivejä. Ne ovat vanhoja nuotankuivaushankaiden tukikiveyk-
siä.91 Haaparannan Östra Knivskärissä yksi tällainen röykkiö on ajoitettu 1600-luvun 
puolivälin tienoille92. Samanikäisiä lienevät maankohoamisen perusteella Iin Ulkokrun-
nin verkkotarharöykkiöt. Monilla verkkotarhoilla – vaikka kuuluvatkin historialliseen 
aikaan – on ikää niin paljon, ettei paikallinen väestö enää tarkasti muista röykkiöryhmien 
käyttötarkoitusta. Näin esimerkiksi Kälviän Poroluodolla viime vuosisadan lopulla: 

 
"Täällä ulommaisessa päässä keskellä kiviharjua on aika joukko pieniä kivikasoja, 
joiden merkitystä eivät tienneet. Ne ovat noin 1 metri läpimitaten ja noin 0,25 metriä 
korkeita. Ovatko ne olleet aikoinaan vaan verkon kuivaushankojen tukikivinä, vai 
ovatko muinoisia venevalkamakiviä, joiksi niitä myöskin on arveltu, en tiedä. Epäillä 
sopii kumminkin, että niillä olisi mitään yhteyttä mannermaalla tavattavien kivikoko-
jen kanssa.”93 

 
Yhtälailla epäpyhinä röykkiöinä voitaneen pitää vanhoja maatuneita tilapäisten asu-

musten kiukaita ja kalastusliesien jäänteitä.  Näitä tavataan järvien rannoilta ja kaukaa 
takamailta. Osa voi olla vanhojen pakopirttien maatuneita muureja.94 

2.5  Lapinrauniot 

Nykyisen tutkimuksen mukaan lapinrauniot ovat tietyt maantieteelliset, topografiset ja 
kronologiset kriteerit täyttäviä esihistoriallisia hautaröykkiöitä95. Niiden levintä kattaa 
sisämaan Järvi-Suomen aina Kainuuseen ja Kuusamoon saakka. Tämän lisäksi lapin-
raunioita on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Etelä- ja Lounais-Suomen rannikolla.96  

                                                           
90 Vilkuna K. 1965, 99. 
91 Löfgren - Olsson 1983, 100. 
92 Broadbent 1987b, 91. 
93 Takala 1897, 166. 
94 Ks. esim. Takala 1897, 181-182; Tallgren 1918, 29. 
95 Lapinrauniot hautoina, ks. esim. Salo 1984a, 180; Siiriäinen 1987, 27, 29; Huurre 1979, 144. Vrt. 
Taavitsainen 2003, 2-23. 
96 Ks. Salo 1997, 16; Salo 1984a, 180-181, 180 kuvateksti, 200 kuvateksti, 229 kuvateksti, 238. 
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2.5.1 Termin nykyinen käyttö 

Perinteisen käsityksen mukaan sisämaassa lapinraunioihin alettiin haudata keskisellä 
pronssikaudella noin 1000 eKr. tienoilla97. Uusimmat ajoitukset kuitenkin hämmentävät 
tätä kronologista kuvaa. Tarkat, palaneesta luusta tehdyt hiiliajoitukset osoittavat, että osa 
lapinraunioista on paljon vanhempia kuin aiemmin luultiin. Jyväskylän maalaiskunnan 
Pyhäsaaren röykkiö kuuluisi niiden mukaan vanhemmalle pronssikaudella 1370–1130 
eKr. Viitasaaren Pyykkisaaressa sijainneen röykkiön alapuolisesta mineraalimaasta kerä-
tyt palaneet luut ajoittuvat kivikauden lopulle 2012–1782 eKr. tienoille. Kyseessä ei ole 
hautaus, sillä luut eivät ole ihmisen luita. Ajoitukset näyttäisivät osoittavan, että Järvi-
Suomen lapinrauniotraditio palautuu vanhemmalle pronssikaudelle ja röykkiöitä mahdol-
lisesti rakennettiin sisämaassa jo kivikauden lopulla.98 Siiriäisen mukaan osa lapinrauni-
oista kuuluu esiroomalaiseen kauteen (500 eKr.–1 jKr.), mutta roomalaisajan (1/50–400 
jKr.) lapinrauniot järvialueella saattavat ilmentää röykkiöhautaamisen uutta omaksumista 
rannikolta99. Salo ei mainitse esiroomalaisista lapinraunioista mitään ja arvelee röykkiö-
hautatradition katkenneen pronssikauden ja roomalaisajan välissä. Jälkimmäinen merkit-
sisi hautaustavan uutta tulemista.100 Nuorimmat lapinrauniohautaukset ovat rooma-
laisajalta ja kansainvaellusajalta (1–500 jKr.)101, mutta lapinraunionkaltaiseen kiviröykki-
öön on ilmeisesti haudattu aina viikinkiaikaan saakka (1000 jKr. tienoille).102  

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikolla lapinraunioiden ja muiden hautaröykkiöiden 
typologinen suhde on uusimmassa arkeologisessa tutkimuksessa jäänyt varsin omituisek-
si. Röykkiöiden katsotaan toisaalta kuuluvan rannikon hautaröykkiöiden tai pronssi-
kautisten epävarmojen hiidenkiuasten vyöhykkeeseen.103 Kuitenkin jotkut röykkiöt on 
luokiteltu lapinraunioiksi. Huurteella näitä kelpuutettuja oli vielä 1979 vain Keski-
Pohjanmaalla104, mutta 1984 jotkut Pohjois-Pohjanmaankin röykkiöt oli laskettu mu-
kaan105. On arveltu, että osa korkealla kivikautisella vyöhykkeellä sijaitsevista röykkiöis-
tä ei liittyisikään rannikon kulttuuriin ja hiidenkiukaisiin, vaan sisämaan järvialueen la-
pinraunioihin106. Topografian perusteella alueen röykkiöitä on pidetty pronssikautisina107. 
Perusteita siihen, miten nämä rannikon lapinrauniot on erotettu rannikon oletetuista 
pronssikautisista röykkiöistä, ei ole esitetty. Kuitenkin useaan otteeseen on mainittu ulko-
näön samankaltaisuus sisämaan pronssikautisten lapinraunioiden ja rannikon hiiden-

                                                           
97 Salo 1984a, 180. 
98 Taavitsainen 2003, 8-9. 
99 Siiriäinen 1987, 27, 29. 
100 Salo 1984a, 180. 
101 Salo 1997, 16; Huurre 1979, 145. 
102 Huurre 1979, 145. Pertunmaan Kuuselan ruumishautaröykkiö. Ks. myös Lehtosalo-Hilander 
1984, 329 kuvateksti. 
103 Ks. esim. Salo 1984a, 130 kartta, 180; Huurre 1979, 97 kartta. 
104 Ks. Huurre 1979, 130 kartta. 
105 Ks. Salo 1984a, 180 kartta. 
106 Huurre 1983, 273; Salo 1984a, 181. Ajatuksen pohjana on Ari Siiriäisen topografinen tutkimus 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikon röykkiöistä. Ks. Siiriäinen 1978, 22. 
107 Ks. Siiriäinen 1978, 22. 
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kiukaiden välillä108. Voidaan kysyä, jos samalla rannikolla on samankaltaisia ja saman-
ikäisiä röykkiöitä, miten ne erotetaan toisistaan? 

Etelä- ja lounaisrannikon lapinrauniot on ajoitettu roomalaisajalle. Ne sijaitsevat 
pronssikautisten hiidenkiukaitten tavoin korkeilla kallioilla eroten näin seudun rau-
niokalmistoista. Niiden on katsottu jatkaneen pronssikauden hiidenkiukaiden kalliosijain-
titraditiota.109  

Järvialueen lapinrauniot muistuttavat ulkonäöltään ja maastosijainniltaan rannikon 
pronssikautisia hiidenkiukaita. Toisinaan puhutaankin sisämaan pronssikaudentyyppisistä 
röykkiöistä. On myös viitattu lapinraunioiden ja Etelä-Pohjanmaan rautakautisten röyk-
kiöiden muodon samankaltaisuuteen. Tästä esimerkkinä on käytetty Ruoveden ja Virtain 
seudun lapinraunioiden silmäkiviä – rakenteellista piirrettä, joka on yleinen Etelä-
Pohjanmaan rautakauden haudoissa. Lapinraunion rakenteellisena kriteerinä on pidetty 
maatäytteen puuttumista, eli röykkiö koostuu kokonaan kivistä. Tämä piirre erottaa ne 
kalmistoalueella kumpukalmistoista. Lapinraunioista on myös tavattu rannikon hiiden-
kiukaille tyypillisiä kehärakennelmia sekä paasiarkku- ja lierimuurirakennelma. Topogra-
fisena kriteerinä on pidetty sijaitsemista kalliopohjalla, lähellä järven rantaa, valoisilla ja 
kauniilla näköalapaikoilla. Lapinrauniot sijaitsevat nimenomaan suurten sisävesien saa-
rissa ja niemissä, ei pienten järvien rannoilla. Sisämaan lapinraunioiden näkyvä kalliosi-
jainti vastaa täysin rannikon hiidenkiukaiden kalliosijoitustraditiota.110 Rannikon rooma-
laisajan lapinrauniot111 sijaitsevat karuilla mailla saman sijoitustradition mukaisesti.112 

Ilmeisesti edellä mainitut rakenteelliset ja topografiset piirteet eivät ole täysin hallitse-
via, vaan kuva voi olla liian yksinkertainen. Savosta tunnetaan nyttemmin lapinraunioita, 
jotka sijaitsevat kauempana vesistöistä metsissä,113 ja Siilinjärven Saunalahden lapin-
rauniossa oli kivien seassa maatäytettä114. 

Lapinraunioita tunnetaan samalta alueelta rautakautisten kalmistojen kanssa. Salon 
mukaan järvitraditio eli vanha lapinrauniohautaaminen jatkui kalmistojen rinnalla rauta-
kaudella lähinnä Pyhäjärven (Varsinais-Suomi) alueella. Muuallakin lapinrauniot voivat 
esiintyä lähellä kalmistoja. Rakenteen lisäksi115 tyypit eroavat toisistaan topografisesti. 
Lapinraunioille tyypillinen saarisijainti on vieras kalmistoille116. Yleensä kalmistot ja 
lapinrauniot eroavat toisistaan myös alueellisesti.117 Kokemäenjoella kalmistot sijaitsevat 

                                                           
108 Ks. esim. Huurre 1979, 144 kuvateksti; Salo 1984a, 180; Edgren 1986, 21. 
109 Ks. Salo 1984a, 180 kuvateksti, 201, 226 kuvateksti, 230, 238.  
110 Huurre, 1979, 136, 144 kuvateksti, 145; Salo 1984a, 180-181; Salo, 1981, 221; Vilkuna J. 1982, 
229; Hirviluoto 1987, 23; Siiriäinen 1987, 27.  
111 Esim. Vehmaa Piiloinen, Porvoo Koitö, Ähtävä Forss, Uusikaarlepyy Helgabacken, Kempele 
Linnakangas. 
112 Salo 1984a, 180 kuvateksti, 201, 215, 233, 238. 
113 Lehtosalo-Hilander 1988, 144 kuvateksti, 148. 
114 Ks. Pohjakallio, 1978a, 106-107. 
115 Lapinraunioissa rakennusaineena ovat kivet, mutta kalmistoissa maa ja kivet. Ks. Salo 1981, 
221; Hirviluoto 1987, 23. 
116 Ks. Salo 1981, 215. 
117 Salo 1981, 221; ks. myös Hirviluoto 1987, 23. 
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rantarinteillä nykyisen asutuksen liepeillä erotukseksi lapinraunioista, jotka tavallisesti 
sijaitsevat kaukana rautakauden viljelevästä kiinteästä asutuksesta.118  

Lapinrauniot ovat pääsääntöisesti löydöttömiä. Toisinaan niistä löydetään vain pala-
neita luita, joita pidetään merkkinä haudasta. Ajoittavia löytöjä on tehty harvoin.119 Kuo-
pion Kuusikkolahdenniemen pronssikautisesta röykkiöstä löydettiin pronssineulan tai 
kaksoisnapin osa, partaveitsi ja asbestisekoitteista Luukonsaaren keramiikkaa120. Niin 
ikään pronssikautisesta Siilinjärven Saunalahden lapinrauniosta löydettiin tasakantainen 
piinuolenkärki121. Korpilahden Taikinaisniemen lapinrauniosta löydettiin palanutta luuta 
ja sen ulkopuolelta roomalaisajalle kuuluvat keihäänkärki ja veitsi122. Pohjaslahden Nui-
janiemen röykkiöstä löydettiin kaksi avointa pronssirengasta, asbestikeramiikkaa ja rau-
tamuruja123. Yleisesti tarkasteltuna lapinraunioihin pistettiin hauta-antimiksi vanhemmal-
la roomalaisajalla veitsi tai rannerengas; nuoremmalla antimina esiintyy putkikirves, ran-
nerenkaat, sormukset, foliohelmi, nappi ja korurengas. Yleisimpiä ovat vaikeasti ajoitet-
tavat rannerenkaat ja sormukset. Lapinraunioista on tehty joitakin poikkeuksellisia löytö-
jä. Näitä ovat Ähtävän Forsin skandinaavinen miekantupenhela ja Kruunupyyn Helga-
backenin Hadrianuksen aikainen raha.124 Keski-Pohjanmaan rannikon lapinraunioista 
löydetyistä esineistä kuvastuvat pääosin rautakaudella itäiset yhteydet. Tilanteen on arvel-
tu olleen samanlainen jo pronssikaudella.125 

Perinteisesti osa lapinraunioista on liitetty vanhaan asbestikeraamiseen traditioon kuu-
luvaan epineoliittiseen Luukonsaaren keramiikkaan126. Sisämaan järvialueen varhaisme-
tallikautinen väestö, niin sanottu Luukonsaaren populaatio hautasi vainajansa kiviröykki-
öön samalla tavalla kuin rannikon kulttuuria edustava Morbyn populaatio.127 Keramiikan 
on katsottu jatkaneen vanhaa Sisä-Suomen perinnettä, mutta hautatradition on ajateltu 
olleen pronssikautinen kulttuuripiirre rannikolta. Uudet ajoitukset pakottavat kuitenkin 
arvioimaan Sisä-Suomen röykkiöhautaamisen ja polttohautaamisen kronologiaa uudes-
                                                           
118 Salo 1981, 221. 
119 Huurre 1979, 136 
120 Pohjakallio 1978b, 23; Salo 1984a, 180-181; Lehtosalo-Hilander 1988, 130. 
121 Pohjakallio 1978a, 106-107. Saunalahden röykkiö on luokiteltu uhriröykkiöksi rakennelman 
alapuolisesta kalliosta löydettyjen kuoppien perusteella. 
122 Vilkuna J. 1982, 229. 
123 Pohjakallio 1978a, 111. 
124 Salo 1984a, 215, 238-239. 
125 Salo 1984a, 181. 
126 Luukonsaaren keramiikka on liitettävissä varhaismetallikautiseen Sär2-keramiikan eteläsuoma-
laiseen alueelliseen ryhmään, jota esiintyy Suomessa Oulujärven vesistön eteläpuolella sekä vas-
taavalla vyöhykkeellä Itä-Karjalassa. Ryhmän pohjoispuolella on Sär2-keramiikan pohjoissuoma-
lainen ja pohjoisskandinaavinen ryhmä. Sär2-keramiikka ajoittuu 1300 eKr.–300 jKr. Luukonsaa-
ren keramiikan kronologiassa painotus on rautakaudella. Huurre 1983, 252-254, 259. Varhaismetal-
likausi ajoitetaan 1900 eKr. –300 jKr. Purhonen 2001, 12. Ks. myös Carpelan 2002b, 26. 
127 Pohjakallio 1978b, 25. Morbyn populaatio on johdettu Morbyn keramiikasta, joka jatkoi aiem-
paa pronssikautista Paimion keramiikkaa. Morbyn keramiikka ilmaantui pronssikauden lopulla, 
mutta kuuluu pääasiallisesti esiroomalaiselle kaudelle. Vanhemmalta roomalaisajalta sitä tunnetaan 
vähän. Sitä esiintyy Keski-Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan Pirttikylän välisellä rannikolla ja Ah-
venanmaalla. Ks. Salo 1984a, 194. Ks. myös Carpelan 2002b, 26. 
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taan. Joka tapauksessa Luukonsaaren keramiikkaa on löydetty sisämaan röykkiöistä ja 
keramiikkatyypin levinnäisyysalue käy karkeasti yksiin lapinraunioiden levinnäisyysalu-
een kanssa. Tämän lisäksi ilmiöitä sitoo toisiinsa yhteinen topografinen piirre; molemmat 
muinaisjäännöstyypit, lapinrauniot ja luukonsaarenkeraamiset asuinpaikat, sijaitsevat 
samalla tavalla järvien rannoilla ja saarissa.128  

Lapinraunio-nimitys sisältää Salon mukaan todellisen tiedon röykkiöiden rakentajien 
etnisyydestä. Myös asbestikeramiikka viittaa hänen mielestä lappalaisiin eli saamelai-
siin.129 Ari Siiriäinen puhuu paikallisesta lappalaisväestöstä, joka hautasi vainajansa 
röykkiöihin eli lapinraunioihin130. Myös Christian Carpelan pitää ilmeisenä, että sisämaan 
varhaismetallikautista perinnettä jatkanut väestö oli saamelaista131. Näin Luukonsaaren 
keramiikka, lapinrauniot ja saamelaiset katsotaan kuuluvan yhteen. 

Kuitenkin vastakkaisia käsityksiä lapinraunioiden etnisestä luonteesta on olemassa. 
Huurteen mukaan selvästi saamelaisiin yhdistettäviä muinaislöytöjä ei Etelä-Suomesta 
tunneta. Varmoja saamelaisia muinaisjäännöksiä löytyy vain Kuusamon pohjoispuolelta. 
Lapinraunionimitys ja kansanperinne eivät Huurteen mielestä ole riittävä todiste muinais-
jäännösten yhdistämisestä saamelaisiin. Perusteluna on, ettei lapinraunioita esiinny saa-
melaisalueella Lapissa, ja ettei röykkiö- ja polttohautausta esiinny historiallisen ajan 
saamelaiskulttuurissa. Huurteen mukaan epineoliittisen asbestikeramiikan arktinen ryh-
mä132 edustaa saamelaisia. Tämän varsinaisen saamelaisväestön etelärajana oli varhais-
metallikaudella ja rautakaudella Oulujoen vesistöalue. Luukonsaarenkeraamisen väestön 
saamelaisuus ei Huurteen mukaan ole läheskään selvä. Koska sen asuttama alue ei yllä 
Oulujärven pohjoispuolelle, eli varmalle saamelaisalueelle, ei keramiikkatyypin valmista-
jia ole syytä pitää nykyisten saamelaisten esi-isinä. Kansanperinteessä ja historiallisissa 
lähteissä mainitut lappalaiset eivät olisi olleet oikeita saamelaisia. Nimitys lappalainen 
olisi alun perin tarkoittanut pyynnistä eläneitä ihmisiä. Nimen perustana olisi ollut elinta-
pa, ei fyysiset piirteet tai kieli.133 Toisaalta Huurteen lappalaiset olisivat kieleltään olleet 
oikeita lappalaisia, eli he olisivat puhuneet kokonaan hävinnyttä eteläkantalappia. Kui-
tenkaan he eivät nykyisen mittapuun mukaan olisi olleet saamelaisia.134 

Myöskään Lehtosalo-Hilanderin mukaan lapinrauniot eivät ole saamelaisten hautoja. 
Hän esittää samat argumentit kuin Huurrekin: saamelaisten hautarituaaleihin ei ole kuu-
lunut ruumiinpolttaminen ja röykkiöhautaus. Lehtosalo-Hilanderin mukaan Ruotsissa 
saamelaishaudat eivät olisi olleet niin selvästi veteen sidoksissa kuin pohjoismaalaisten 
haudat. Vaikka Savon alueelta on löydetty paikannimiä, jotka viittaavat saamelaisten tal-
vikyliin, ei niiden ympäristöstä ole löydetty muinaisjäännöksiä.135  Huurre ja Lehtosalo-
                                                           
128 Salo 1981, 367-376. 
129 Salo 1984a, 180 kuvateksti. 
130 Siiriäinen 1987, 29. 
131 Ks. Carpelan 1975, 7-8, 11. 
132 Termi on C. F. Meinanderin ja tarkoittaa pohjoissuomalaista ja pohjoisskandinaavista ryhmää. 
Ks. Meinander 1969, 67. 
133 Ks. Huurre 1979, 146, 153-154; Huurre 1986, 148-149. Ajatus ei suinkaan ole uusi. Ks. esim. 
Varelius 1985, 83 ja Anders Indrenius, "Anmärkningar om Keuru Sockens fordna och nu warande 
tilstånd". Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo 1776, nr. 8, 9, 10, 20, 21. 
134 Ks. Huurre 1986, 148-149; Huurre 2002, 219-220. 
135 Ks. Lehtosalo-Hilander 1988, 149-150, 153-154. Talvikylistä ks. Vilkuna K. 1971, 220-233. 
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Hilander pohjaavat käsityksensä Sisä-Suomen asutuksesta Meinanderin ajatukseen Luu-
konsaarenkeraamisesta väestöstä Sisä-Suomen maanviljelijäväestön esi-isinä136. 

Se, mitä etnistä ryhmää lapinraunioiden ja Luukonsaaren keramiikka edustavat, näyt-
tää siis olevan erityisen merkityksellistä asutushistorian kannalta. Vastaamalla kysymyk-
seen, ovatko lapinrauniot saamelaisten vai suomalaisten hautoja, joudutaan väistämättä 
ottamaan kantaa ensimmäisissä historiallisissa lähteissä mainitun maanviljelijäasutuksen 
alkuperään. 

Salon mukaan saamelainen lapinraunioväestö väistyi Kokemäenjokea pitkin tulleen 
suomalaisen uudisasutuksen tieltä. Kokemäenjoen alajuoksulta lähteneen asutusliikkeen 
merkkinä ovat kalmistot, jotka ilmaantuvat Kokemäenjoen vesistön varteen noin 300 jKr. 
alkaen. Nuoremmalla roomalaisajalla suomalainen rautakautinen asutus eli kalmistot oli-
vat levinneet Kokemäeltä Hämeenlinnaan ja Pälkäneelle. Seuraavina vuosisatoina alue 
laajeni. Salon mukaan Hämeen kalmistojen maansekaisten kumpuhautojen ja kenttäkal-
mistojen alkuperä on Satakunnan rannikolla, eli hänen olettamansa siirtolaisväestön läh-
töalueilla. Kalmistojen syntyminen lopetti lapinrauniohautaamisen. Saamelaiset väistyi-
vät pohjoiseen ja luoteeseen. Näin Salo katsoo asutustarinoiden ja lappalais-nimityksen 
syntyneen ehkä jo roomalaisajalla, kun kaksi väestöä kohtasivat. Jonkinlaista rinnak-
kaiseloa ryhmien välillä on täytynyt olla, meneväthän kalmistotraditio ja lapinrauniotradi-
tio päällekkäin joillakin alueilla. Saamelaisia eli uudisasuttajien nimittämiä lappalaisia 
olisi Salon mukaan asustanut erämaissa talojen ympärillä. Tällöin syntyivät rinnak-
kaiseloon viittaavat paikannimet. Salon uudisasutusteoria lyhyesti ilmaistuna on seuraa-
va: "Suomi, joka väistyi rannikolta, valtasi sisämaan, jossa se hämäläistyi ja ulotti sillan 
Karjalaan saakka".137 

Vastakkaista suuntausta edustavat Huurre ja Lehtosalo-Hilander. Jälkimmäisen mieles-
tä Salon kuvaama länsi–itä-suuntainen muuttoliike on kyseenalainen. Röykkiöhautaami-
sen perinne sisämaassa alkoi jo pronssikaudella. Röykkiökalmistojen syntymiseen ei siis 
tarvita uutta väestöä rannikolta. Huurteen mielestä kalmistojen syntyminen on merkki 
hautaustavan muuttumisesta ja siirtymisestä organisoidumpaan yhteiskuntaan. Se voi 
myös heijastaa maatalouden merkityksessä tapahtunutta kasvua. Siirtolaisuutta ei välttä-
mättä tarvita, vaan kalmistojen syntyminen olisi tulosta kulttuurin sisäisestä kehitykses-
tä.138 Sisämaan väestöä, joka hautasi vainajansa lapinraunioihin, tulisi näin ollen pitää 
suomalaisena. 

Tutkijoiden käsitys lapinraunioiden etnisestä kuuluvuudesta on riippuvainen siitä asu-
tusteoriasta, minkä he hyväksyvät. Sekä siirtolaishypoteesi että paikallisen kehityksen 
hypoteesi ovat liian yksinkertaisia ja kulttuurien moninaisuuden ja variaation unohtavia. 
Molemmissa on edetty deduktiivisesti, eli lähteitä on katsottu valitusta teoriasta käsin. 
Salon mukaan lapinrauniot rakentanut saamelaisväestö eli pyynnistä, jopa samoilla alueil-
la maataloutta harjoittavien suomalaisten kanssa. Kuitenkin yhdestä tällaisesta rannikon 
"esimerkki"-lapinrauniosta Porvoon Koitöstä on löydetty sirppi yhdessä Luukonsaaren 
keramiikan kanssa139. Maanviljelyyn liittyvä sirppi rautakautisessa saamelaishaudassa ei 
                                                           
136 Ks. Meinander 1969, 67. 
137 Salo 1984b, 98-100; Salo 1981, 367-376, 440-441; Salo 1997, 22. 
138 Lehtosalo-Hilander 1988, 145, 148-149; Huurre 1979, 146; Huurre 1983, 315, 345; Huurre 
1986, 121.  
139 Ks. Hirviluoto 1985, 64. Vrt. Salo 1984b, 238, 244. 
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sovi tähän ajatuskonventioon. Hämeen kalmistoista on voitu erottaa kaksi toisistaan 
poikkeavaa rakenteellista piirrettä, jotka säilyvät nuoremmalta roomalaisajalta aina vii-
kinkiaikaan saakka. Kaksi erilaista hautaustraditiota saattavat selittyä kahdella eri popu-
laatiolla. Toinenkin selitysmalli on mahdollinen: kalmistoissa tavatut röykkiöt saattavat 
olla vaikutusta paikallisesta vanhemmasta lapinrauniotraditiosta.140 Rakennelmille ei vält-
tämättä tarvitse etsiä esikuvia Kokemäenjoen suusta asti, kuten Salo tekee. Merkitsevätkö 
erilaiset rakenteet kalmistoissa assimilaatiota lapinraunioväestön ja siirtolaisten välillä 
vaiko todistetta paikallista kehityksestä? 

Huurre ei löydä Oulujärven eteläpuolelta saamelaisia, mutta kuitenkin saamea puhu-
via. Kieli, jos mikä, on etnisen identiteetin keskeisiä elementtejä!141 Ruotsalainen tutki-
mus – Lehtosalo-Hilanderista poiketen – pitää sikäläisiä sisämaan metsähautoja eli röyk-
kiöitä, kumpuja ja latomuksia, saamelaisina. Ne sijaitsevat lähellä vettä, samoin kuin la-
pinrauniotkin142, ja niihin on tehty polttohautauksia143. Näyttää siltä, että ulkoinen hauta-
muoto eli röykkiöhautaaminen on voitu lainata etniseltä ryhmältä toiselle, jos kontaktit 
ovat olleet kiinteät ja säännölliset. Pohjois-Norjassa on esimerkkejä tällaisista "sekoittu-
neista hautamuodosta", jossa norjalaistyyppiseen röykkiöön on haudattu vainaja, jonka 
esineistö vastaa saamelaishautausta.144 Sekä Huurre että Lehtosalo-Hilander projisoivat 
historiallisen ajan tunnettua saamelaiskulttuuria esihistoriaan. Se edellyttää, että he tietä-
vät historiallisen ajan saamelaisten hautaustapojen muistuttaneen esihistoriallisen ajan 
saamelaisten vastaavia. Näin ei kuitenkaan ole ollut. Tiedetään, että saamelaisten hauta-
ustavat olivat vielä viikinkiajalla ja keskiajalla heterogeenisiä. Vasta 1500-luvulla hauta-
usmuoto yhtenäistyi maanpinnalle tehdyksi ruumishautaukseksi, eli sellaiseksi, joka tun-
netaan lapinpappien kirjoituksista. Kehitysprosessin on katsottu tapahtuneen siten, että 
yhden saamelaisryhmän hautaustapa levisi kattamaan kaikkia saamelaisia. Yhdenmukais-
tuminen saattoi johtua ulkoisesta kulttuuriin kohdistuneesta paineesta, jolloin omaa etnis-
tä identiteettiä haluttiin korostaa yhtenäisellä hautaustavalla.145 Saamelaisten tiedetään 
käyttäneen kivikoita hautapaikkoina. Tämä on ymmärrettävää; niihin on ollut mahdollista 
roudankin aikana tehdä sija vainajalle. Kivikoita ja kivillä suojattua pintahautausta ovat 
käyttäneet muutkin arktiset kansat. Ulkoiset olosuhteet, maasto ja ilmasto ovat pitkälle 
määränneet arktisten ja subarktisten kansojen hautamuotoa. Saman saamelaisryhmän 
vuotuiskierron eri paikoissa sijaitsevat haudat ovat voineet ulkonäöltään suuresti poiketa 
toisistaan.146 

Etnisiteetin ja arkeologian suhde on ongelmallinen. Toisaalta arkeologiaa on käytetty 
ja tullaan käyttämään nykyisten kansallisvaltioiden – tai liittovaltioiden – identiteetin 
vahvistamiseen tai muuttamiseen vallanpitäjien haluamalla tavalla. Etnisiteetin tutkimi-
nen materiaalisen kulttuurin avulla sisältää riskinsä, mikä on johtanut pessimistiseen ja 
                                                           
140 Ks. Söyrinki-Harmo 1984, 119-120. 
141 Ks. Carpelan 2002a, 188. 
142 Esim. kolttien hautapaikat sijaitsivat aina kuljettavien vesien varsilla. Storå 1971, 120, 125. 
143 Norlannin metsähautojen lisäksi esim. Kuolavuonon (Kolafjord) Porosaaressa olleesta saame-
laiskalmistosta tunnetaan kaksi varmaa polttohautausta. Hautapaikka ajoittuu molemmin puolin 
Kristuksen syntymää. Storå 1971, 92-93.  
144 Ks. Zachrisson 1985, 187-195; Zachrisson 1988, 115-129; Odner 1983, 61. 
145 Odner 1983, 63. 
146 Storå 1971, 88, 91, 98-100, 110, 114-118. 
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hyvin skeptiseen näkemykseen arkeologian keinoista saada aiheesta ylipäänsä mitään 
positiivista tietoa. Lähtökohta, että materiaalisessa kulttuurissa havaittu variaatio suoraan 
ja mekaanisesti ilmaisisi yhteisöjen etnisyyttä, on liian yksinkertainen. Nykyisen käsityk-
sen mukaan etninen identiteetti on tutkimusongelmana hyvin moniulotteinen ja se voi 
esimerkiksi näkyä jonkin piirteen hyvin kompleksisena limittäisenä levintänä. Näin uu-
demmassa teoreettisessa lähestymistavassa pitkälti kyseenalaistetaan arkeologisessa ai-
neistossa havaittavissa olevien monoliittisten kulttuuristen yksikköjen etninen luonne. 
Lähtökohtana pikemminkin on se, että materiaalisen kulttuurin tyylit ja etnisiteetin ilmai-
sut ovat jatkuvassa muutoksessa ajan ja paikan suhteen. Materiaalisen kulttuurin piirteet, 
jotka ovat etnisesti aktiivisia jossakin historiallisessa tai sosiaalisessa kontekstissa, voivat 
olla vailla samaa merkityssisältöä toisessa yhteydessä. Tästä seuraa, että spatiaalisesti tai 
ajallisesti yhtenevät levinnät materiaalisessa kulttuurissa ovat usein samanlaisen kulttuu-
rimiljöön tai yhteisen sosiaalisen habituksen tulosta, eivätkä ne välttämättä ilmaise tai 
rajaa itsetiedostavan etnisen ryhmän aluetta.147  

Hautaustavan ja etnisiteetin sitominen toisiinsa sisältää sekin riskinsä. Tästä esimerk-
kinä D. T. Yanovichin vuonna 1909 Ob-joen suusta Salekhardista kaivaman hauta-
aineiston perusteella tehdyt päätelmät. Kenttämuistiinpanojen – jotka sisälsivät tiedon 
vainajien etnisyydestä – löytyminen 1990-luvulla osoittivat aiemmin hauta-antimien pe-
rusteella tehdyt päätelmät etnisestä kuuluvuudesta vääriksi. Samojedien, Obin ugrilaisten 
ja muidenkin etnisten ryhmien erottaminen hauta-aineiston perusteella osoittautui mah-
dottomaksi. Hauta-antimissa kuvastuvat pikemminkin tavaranvaihtosuhteet kuin vainajan 
etninen kuuluvuus.148  

Lehtosalo-Hilander ignoroi saamelaiset täysin esimerkiksi Savon varhaisten asuttajien 
joukosta. Hänelle ja Huurteelle lähteissä ja kansanperinteessä esiintyvät lappalaiset eivät 
olleet "oikeita lappalaisia". Keskiajan osuuden Savon historiaan kirjoittanut Kauko Piri-
nen joutuu toteamaan, että Savossakin on asunut "ihan oikeita lappalaisia" keskiajalla ja 
uudenajan alussa. Todistukseksi hän luettelee saamelaisperäiset paikannimet ja vanhim-
missa maakirjoissa tavattavat lappalaiset.149 Tosi seikaksi jää, että saamea puhuvia on 
asunut Etelä-Suomessa, ja että lähteissä esiintyvä lappalainen-termi on ainakin osittain 
etnisesti merkitsevä.150 

2.5.2  Lapinraunio-termin historiaa 

Vanhin maininta, jossa kiviröykkiöt liitetään muinaiseen lappalaisasutukseen, on vuodelta 
1674. Tuolloin Isonkyrön kirkkoherra Alftan kertoi seuraavaa: 

 

                                                           
147 Jones 1997, 107-127. 
148 Murashko - Krenke 1996, 37-66. 
149 Pirinen 1988, 272-273, 275-281. Sukunimen Lappalainen lisäksi kahdelle veronmaksajalle on 
merkitty kansalaisuus (en lap). 
150 Ks. esim. Korhonen 1981, 40-41, 50 kuva 5 ja 51 kuva 6; Vahtola 1989, 53; Voionmaa 1944, 
88-89; Vilkuna K. 1971, 220-233; Sammallahti 2002, 161. 
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"Finnes och här några andra sten Rösior i Sochnen på Särskiltha Ställen Så på högdt 
Bärgh, som och Mitt i Stora Moratz på bärgh hällen Sammanborne.  Somblighas 
Sluth om tesse ähr, som om the förrighe att the haffwa warit kummel, och gamble 
Stellen Fordom Somblighas igen, att Lapparna, medan landet haff:r varit öde obe-
bygd och obrukat, Skulle haffwa thäm sigh till wissare vethskap, och Sombligha till 
kojor och hyttor haffwa saman burit..."151 

 
Tieto on yllättävä, sillä myöhempinä vuosisatoina juuri Etelä-Pohjanmaalla kansanperin-
teessä röykkiöiden rakentajina esiintyvät ainoastaan jättiläiset152. Alftan tarkoittanee 
Isonkyrön Tervanevan seudun pronssikaudentyypin hautaröykkiöitä153. 

Lapinraunio-sana omaksuttiin kansanperinteestä muinaistieteelliseksi käsitteeksi 1700-
luvulla. Lapuan pitäjän kuvauksessa vuodelta 1754 Anders Wargelin mainitsee: 

 
"Lapp-rösen och gropar finnas här i socknen öfwerallt; de sednare skola blifwit bru-
kade til Älgars och Renars fångande."154 

 
Lapinrauniot mainitaan mielenkiintoisella tavalla yhdessä pyyntikuoppien kanssa. Vuon-
na 1777 Ruoveden muinaismuistoista julkaistussa artikkelissa Anders Indrenius kertoo 
seuraavaa: 

  
"Samt uppå någre des holmar, ses på kala bärg och klippor stora sten-rösen eller hö-
gar, antingen runde, fyrkantige eller aflånge, bestående merendels af oformlige eller 
rundachtige Stenar, större och mindre...Frågar man af Inbyggarena i orten, när och af 
hwilka desse stenhopar blifwit samlade, swaras af en del, at landets fordne Inwånare, 
Lapparne, eller ett folck, Munckilaiset kalladt, burit ihop stenarne öfwer sine dödas 
lägerställen, då hela den aflednes slägt skal til begrafningen kommit tilsam-
man...Hwad nu de omtalte Sten-samlingar beträffar, så kan wäl wora mögeligt, at de 
blifwit til någon åminnelse efter döda upkastade. Jag är icke underrättad, om seden at 
bränna de dödas kroppar, såsom hos de äldste Swear och Göthar, warit i Finland bru-
kelig, i hwilken händelse anförde meningen om desse Stenrösen wore än mera sanno-
lik."155 

 
Kertomuksessa ei esiinny sanaa lapinraunio, vaan Indrenius käyttää nimitystä röykkiö tai 
kivikokoelma. Kansanperinteen mukaan kyse oli nimenomaan hautaröykkiöistä, jotka 
yhdistettiin lappalaisiin, mutta myös salaperäiseen muinaiskansaan munkkeihin tai 

                                                           
151 Bomansson 1859, 142. Ks. myös Aspelin 1871, 82. 
152 Ks. esim. Varelius 1985, 24; Aspelin 1871, passim. 
153 Ks. Aspelin 1871, 82. 
154 Ander Wargelin, "Om Lappo socken". Åbo Tidningar 1792, nr. 47. 
155 Anders Indrenius, "Om någre forntidens minnesmärken i Ruovesi socken i Björneborgs län". 
Tidningas utgifne af et sällskap i Åbo 1777, nr. 3, 4. 
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munkkilaisiin.156 Indrenius vertaa röykkiöitä ruotsalaisiin hautaröykkiöihin, mutta esittää 
myös oman selitysmallin rakennelmille ja niihin liittyvälle munkkilaisperinteelle: 

 
"Skulle desse Sten-högar icke hållas för grifställen, hwilken mening jämwäl, i an-
seende til deras läge å kale berghymplar, blir twifwelsmål underkastad, så fram ei li-
ket blifwit brändt; lär näppeligen om dem annat kunna dömas, än at de blifwit af ne-
derbuggarena, hwilka hit til sine siste ägen färdats, upkastade.  De förekomma me-
rendels nära wid sund, der resande med båt nödwändigt måste passera, och der siön 
åter grenar sig i fiedar och store wikar på bägge sidor.  Fältkarlarne, af hwilka ibland 
flere båtlag under resan kunnat råka tillsamman, hafwa fömodeligen på sådane stellen 
gjordt landstigning, och antingen til något minnesmärke efter sig, eller af storm och 
motwind nödsakade at ligga någre dagar stilla, upkastat ofta nämnde sten-högar, då 
de icke haft annat at gjöra.  Om någre Munckar, hwilkas wandringar kring landet icke 
lära warit owanlige, ibland gjordt sällskap med dessa resande eller så kallade Erä-
miehet, torde man jämwäl kunna hålla före, at äfwen de, under ledigheten från deras 
andelige öfningar, för motion och tidsfördrif, syslosatt sig med samlandet af desse 
stenar."157 

 
Vuonna 1777 julkaistussa artikkelissaan Henrik Gabriel Porthan antaa Viitasaaren la-

pinraunioista seuraavanlaisia tietoja: 
 

"Enligt gammal sägen har orten i äldre tider warit bebodd af wilda Lappar. Man fin-
ner ännu på åtskilliga ställen sådane ålderdomsmärken hwilka inwånarena föregifwa 
wara lämningar af Lapparne; de kallas allmänt Lapinrauniot. En stor del af sockne-
boerne hafwa för dem en fasa och räddhoga. Så at de icke gerna wåga rubda dem, af 
fruktan at något ondt derigenom skall dem widkomma...De äro runda stenrösen, 10 til 
12 alnar eller mera i omkrets, midt på något gropige; ligga mäst wid siöstränder, där 
berg och hällar äro...De som ransakat dem, skola ej annat funnit, än under somlige 
någre rustige järn-redskap, hwilkas bruk de ej kunnat utfinna...där hafwa warit beg-
rafnings-plats man vet icke hwilken tid."158 

 
Lapinrauniot ovat paikallisen kansanperinteen ja Porthanin mukaan lappalaisten hauta-
röykkiöitä. Kronologisista puitteista hän ei kuitenkaan ole selvillä.  Sen sijaan on huomat-
tava, että hän nyt ensimmäistä kertaa suomalaisessa muinaistieteessä määrittelee lapin-
raunion topografisia piirteitä. Samat peruspiirteet – järvenranta- ja kalliosijainti – ovat 
nykyäänkin sisämaan lapinraunion kriteerejä. Porthanin teksti noudattaa vanhempaa noin 

                                                           
156 Munkit, munkkilaiset liittyvät samaan kansanperinteen olentoryhmään kuin hiidet, jättiläiset, 
kalevanpojat ja nunnat. Ks. aiheesta Haavio 1935, 248; Koski 1958, 39-47. Ks. myös Appelgren 
1895, 81-84. 
157 Anders Indrenius, "Om någre forntidens minnesmärken i Ruovesi socken i Björneborgs län". 
Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo 1777, nr. 3, 4. 
158 Henrik Gabriel Porthan, "Anmärkningar om Wiitasaari socken". Tidningar utgifne af et sällskap 
i Åbo 1777, nr. 9, 10, 12, 13. 
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1747–1750 tienoilla tehtyä Viitasaaren pitäjän kuvausta, jonka oli ilmeisesti kirjoittanut 
hänen isänsä159. 

Lähteiden mukaan 1700-luvun kansanperinteessä esiintyy kuitenkin muitakin lappalai-
siin liitettyjä muinaisjäännöksiä. Jo vuonna 1751 Pehr Adrian Gadd kertoi metsissä ole-
van majojen ja kalastusleirien jäännöksiä, joita kansa kutsuu ”Lapin codiksi”160. Lapin-
raunioiden ohella kerrotaan löydettävän lappalaisten jälkeensä jättämiä ”lapin kehiä”. 
Näistä kertoo vuonna 1778 ilmestyneessä artikkelissaan Erik Lencquist: 

 
"Lappringarne, eller lösa stenar satte, i en ring hwaraf skogarne i en stor del af öfre 
delen af Finland äro fulle, äro tydeliga spår dertil hwarest lappar förr bodt. Ty 
stenarna äro satte i en ring på lika sätt som lappen brukar i sin kåta eller tiäll, där han 
har sin eldstad, hwaromkring han och hans hushåll sitta och ligga...Ty det är bekant, 
at en kant af Harju kapell som lyder til Birckala, Peräcunda kallad, skiuter sig fram 
alt bakom Teisko kapell, hwarest i skogarne äfwen som i Teisko skola finnas 
Lapprösior och ringar, som bewisa at de där bodde."161 

 
Lencquist ei mainitse mitään hautaröykkiöistä huolimatta siitä, että tekstissä esiintyy sana 
lapinraunio.  Lapinkehät ovat alueen entisten asukkaiden lappalaisten kodansijoja. Hän 
pitää niitä ilmeisenä todisteena siitä, että "lappi" eli "Skritofennia" ylsi aikoinaan aina 
Orivedelle, Längelmäelle, Keuruulle ja Teiskoon saakka, mutta ei etelämmäksi. Taitavasti 
Lencquist käyttää muinaistieteellistä ilmiötä asutusteoriansa todistamisessa. Kriittisesti 
hän karsii osan – ilmeisesti kansanperinteessä lappalaisiksi mainituista – kivirakennel-
mista pois: 

 
"De lemnigar efter Rise eller pörtugnar, som til en myckenhet jämte Lappringarne 
träffas här i skogarne, äro twifwelsutan efter de förste Nybyggare som fäst här sina 
bopålar och börjat bruka jorden,..."162 

 
Varhainen maininta lapinrauniosta hautaröykkiönä löytyy maanmittari Daniel Hallin 

vuonna 1783 tehdystä käsikirjoituksesta Pirkkalan pitäjästä. Hän kaivoi esiin Pyhäjärven 
rannalla sijainneesta lapinrauniosta saviastian, jonka hän arveli olleen uurna.163 Ilmajoen 
(Ilmola) Lauhalassa kerrotaan 1794 ilmestyneen lähteen mukaan olleen "Lapphögar med 
renhorn uti".164 

Rantsilan kappalainen Christfrid Ganander kertoo vuonna 1783 Siikajoen pitäjän lap-
palaismuistoista: 

 
                                                           
159 Ks. Europaeus 1927, 44.  
160 Gadd 1946, 18. 
161 Erik Lencquist, "Om lapparnes fordna hemwister i Finland". Tidningar utgifne af et sällskap i 
Åbo 1778, nr. 18, 19, 20. 
162 Ibidem. 
163 Ks. Skogman 1864, 133; Jaakkola 1934, 230. 
164 Eric Tuneld Helmer Tegengrenin mukaan. Ks. Tegengren 1952, 253. Unto Salon mukaan Isoja-
on kartta vuodelta 1758 nimittää Pyhäjärven Saunasaaren rauniota lapinraunioksi. Ks. Salo 1981, 
215, 367. 
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"...Om flere Jätte- eller Lapp-gravar som Finnarne kalla dem, (Jättiläisten haudat, La-
pin-haudat) äfwen här i socknen.  Åtminstone kan man sluta af deras belägenhet på 
högder, stora sandåsar, wid träsk och måsar, at desse hopsam lade oräknelige stenhö-
gar dels tjent til bonings-platser, hus och hemwist, dels någre så af dem til begraf-
ningsplatser; som kan slutas af de ben och qwarlefwor, med flere minnesmärken, som 
i dem träffas.  De tyckas och otwunget witna, at Lapparne först bodt här i landet, för-
ran Finnarne och sedan Swenskarne dem skingrade."165 

 
Ganander kertoo suomalaisten eli paikallisen väestön kutsuvan jäännöksiä jättiläisenhau-
doiksi tai lapinhaudoiksi. Hän itse käyttää tutkimuksellisina termeinä seuraavia nimityk-
siä: lapp-grafwar, lapp-stenhögar, stenhögar, lapp-kasar, stenkummel, stenhwarf ja sten-
rös. Jättiläisenhaudoissa on Gananderin mielestä sekä hautapaikkoja että asumuksen jään-
teitä.166 Jäänteiden nimityksissä lappgrav ja lapp-stenhög käy ilmi hänen asutusteoreetti-
nen lähtökohta. Jäännökset kuuluivat muinaisille lappalaisille. Ganander mainitsee kivi-
rakennelmien sijaitsevan peuranpyyntikuoppien läheisyydessä167. Jotkut lapinhaudat 
(lappgrav) ovat hänen tietojensa mukaan hyvillä jäkäläisillä peuramailla168. Mythologia 
Fennicassa, Gananderin suurtyössä, ei ole omaa hakusanaa lapinrauniolle169. Sana esiin-
tyy Jättiläiset-hakusanan yhteydessä seuraavalla tavalla: 

 
"Dem tilägnas än de stenrösor (ehuru de mästa aro Lapparnes qvarlefvor, af fattiga 
kojor), som finnas nästan öfver alt i Finland.  I synnerhet i Haliko, äfven i Björne-
borgs Län, där de ock heta Hijjen kiukaat, luolat; i Viitasaari, Lapinrauniot; i Laihela 
och Sijkajoki i Österbotn Jättiläisten haudat, asuinsijat, huoneet."170 

 
Ganander siis pitää lapinraunioita, hiidenkiukaita ja jättiläisenhautoja samankaltaisina 

kiviröykkiöinä. Pohjanmaalla lapinraunio-termiä ei kansanperinteessä tunneta, vaan tradi-
tion mukainen nimitys kiviröykkiölle näyttää olleen jättiläisenhauta. Kivirakennelmista 
osa on Gananderinkin mukaan lappalaisten asumusten jäänteitä.  

Lapinrauniot liittyvät heti 1700-luvulla tutkijoiden asutusteoreettisiin kaavailuihin. 
Tämä on luonnollista, sillä – kuten edellä on esitetty – jo kansantraditiossa lapinraunioi-
den ja lapinkehien katsottiin merkitsevän lappalaisten asumista alueella. Tämä käsitys 
hallitsi myös edellä siteerattuja Porthanin piirin tutkijoita. Missä suhteessa tämä asutusas-
pekti oli luomassa lapinraunionimitystä? Voisiko olla mahdollista, että koko lapin-
raunioperinne olisi syntynyt sekundäärisesti vahvistamaan asutustarinoita? Röykkiöt olisi 
nimetty lappalaisiksi vasta jälkikäteen. Huomattavaa on, että lapinraunioiden lisäksi heti 
1700-luvulla mukana on myös muita lappalaisiksi luokiteltuja muinaisjäännöksiä, kuten 
                                                           
165 Christfrid Ganander, "Bref. ang. lappgravar i Sijkajoki socken i Österbotten". Tidningar utgifne 
af et sällskap i Åbo 1783, nr. 24. 
166 Ibidem. 
167 Christfrid Ganander, "Om de gamla Finnars sätt, at fånga Renar (fenn Peurat, Petrat, Porot.)". 
Åbo nya Tidningar 1789, nr. 49. 
168 Christfrid Ganander, "Utdrag af et Bref ifrån herr Comministern Mag Christfrid Ganander. dat 
Franzila d. 14 maji 1784". Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo 1784, nr. 43. 
169 Ks. Ganander 1960, 47. 
170 Ganander 1960, 22. 
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lapinkehät. Nämä lappalaisten asumiseen liittyvät muinaisjäännökset liitettiin tai sotket-
tiin lapinraunioihin ja muihinkin röykkiöihin, kuten Ganander mainitsi. 

Seuraavalla vuosisadalla Antero Varelius piti lapinraunioita lappalaisten tulisijoina. 
Hän vertasi niitä lappalaiskodan liesikiveykseen. Monin paikoin ne sotkettiin suomalais-
ten vanhoihin uunirakennelmiin. Tämän sekaannuksen Varelius katsoi johtuvan siitä, että 
sekä suomalaisia että lappalaisia pakanoita voitiin ennen sanoa heimosta riippumatta lap-
palaisiksi. Selvästi lapinraunioista poikkeavia olivat suuret röykkiöt, joita kutsuttiin hii-
denkiukaiksi tai jätinröykkiöiksi. Rakennelmien nimityksen pohjalta Varelius katsoo nii-
den edustavan ainakin kahta muinaista Suomessa asunutta heimoa: jättiläisiä ja lappalai-
sia. Lukuisat kiviröykkiöt kuuluivat monille muinaisille kansoille ja heimoille, joiden 
tarkemman määrittelemisen hän jätti "asiasta enemmän tietävien" tehtäväksi.171 

M. A. Castrén tutki myös lapinraunioita. Hänen mukaansa niitä kerrottiin olevan ylei-
sesti Savossa, Karjalassa, Satakunnassa ja Hämeessä, mutta niiden löytäminen oli vaikea-
ta, ja monessa paikassa niitä ei osattu erottaa jättiläisraunioista. Castrénin mukaan lapin-
rauniot ja jättiläisrauniot olivat alkuperältään erilaisia. Etenkin Pohjois-Suomessa lapin-
rauniot sotkettiin isonvihan aikaisiin pakopirttien kiukaisiin. Castrénille lapinrauniot oli-
vat lappalaisten tulisijojen jäännöksiä, ja näin ne osaltaan todistivat lappalaisten asuma-
alueesta. Jättiläisenrauniot taas ilmensivät ruotsalaista asutusta, koska ne olivat samanlai-
sia kuin ruotsalaiset kiviröykkiöt ja sijaitsivat sekä Pohjanlahden että Suomenlahden ran-
nikoilla. Pohjoisessa niitä riitti aina Kalajoelle saakka.172 

1800-luvulla Suomen eri osissa kiviröykkiöille annettujen nimitysten katsottiin kuvas-
tavan niiden rakentajien heimoa. Lappalaisten liedet katsottiin primitiivisiksi tulisijoiksi, 
kun taas hiidenkiukaita pidettiin hieman kehittyneemmän heimon rakennelmina.173 Poh-
dinnoissa ei otettu lainkaan huomioon itse rakennelmien ulkonäköä, vain pelkkä nimitys. 
Jacob Fellman käytti Etelä-Pohjanmaan Vähäkyrössä tapaamistaan röykkiöistä lapin-
raunio-nimitystä, mutta toteaa samalla, että paikkakuntalaiset yhdistävät hautaröykkiöt 
entisiin asukkaisiin jättiläisiin. Hän ei liioin pidä mahdollisena, että röykkiöt olisivat lap-
palaisten jälkeensä jättämiä.174  Aspelin katsoi, että eri heimojen hautaustavat pystyttäi-
siin erottamaan röykkiöiden muodosta. Hän kritisoi käsitystä, jonka mukaan kaikki Suo-
messa tavatut röykkiöt olisivat lappalaismuistoja175, todeten, ettei yhtään varmasti identi-
fioitua lappalaisröykkiötä vielä tunneta176. Etelä-Pohjanmaan röykkiöt, "jätinroukkiot", 
kuuluivat jättiläiskansalle, ja niiden rakentamisperiodia rautakauden ensimmäistä osaa 
hän nimitti jättiläisajaksi177. 

Vuonna 1882 julkaistussa hautaraunioiden tyypittely-yrityksessään August Hjelt osoit-
ti, miten vaihtelevilla nimityksillä kansanperinteessä kiviraunioita kutsutaan.  Suomen 
hautaraunioista hän kertoo: 
                                                           
171 Varelius 1985, 15, 20, 83. 
172 Ks. Castrén M. A. 1852, 85; Castrén M. A. 1870, 51; Aspelin 1896, 50-51. 
173 Ks. D. E. D. Europaeus, "Onkos Suomenmaan ympäri muitakin useampain muinais-kansain 
muistomerkkiä paitse paikkain nimiä?". Mehiläinen nr. 7-9, 1863.  
174 Ks. Fellman 1906, 318-324. Fellman teki tutkimuksensa vuonna 1841. 
175 Esim. Ignatius käytti Lapväärtissä tutkimastaan hautaröykkiöstä nimitystä lapin-raunio. Ks. K. 
E. F. Ignatius, "Muutamia sanoja Suomesta löytywistä kiwi-kummuista" Mehiläinen nr. 154, 1862. 
176 Ks. J. R. Aspelin, "Våra fasta fornlemningar". F.A.T. 8.2. 1870; Aspelin 1942, 71-80. 
177 Ks. Aspelin 1871, 80.  



55 

 
"Näistäkin ovat tiedot usein (milt'ei tavallisesti) niin puuttuvaisia ja epäselviä, että 
joutuu epätietoon, mihinkä muinaisjäännösten ryhmään kutkin rauniot ovat luettavat. 
Nimitys tosin tässä jotain johtoa tarjoo. Mutta kuinka tämänkin voi pettää, näyttää jo 
sekin seikka, että kansa muutamilla seuduilla ei tee selvää eroa nimityksien välillä 
taikka pitää niitä yhtä merkitsevinä, vieläpä semmoisiakin, kuin "lapinrauniot" ja 
"hauta-" eli "jätinrauniot", - siis juuri niitä nimityksiä, joilla kansa esim. Etelä-
Pohjanmaalla merkitsee nämät kaksi eri lajia muinaisjäännöksiä. Yhtä hämmentäväk-
si voi käydä se paljous nimiä, jotka eri seuduilla, niille annetaan..."178 

 
Hjelt erottaa toisistaan lapinrauniot ja jätinrauniot. Vareliuksen ja Castrénin tavoin hänkin 
pitää ainoastaan jälkimmäisiä hautaröykkiöinä. 

Vuonna 1918 julkaistussa kiinteiden muinaisjäännösten yleisesityksessä A. M. Tall-
gren jatkaa Vareliuksen, Castrénin ja Hjeltin linjaa: lapinrauniot ovat vanhoja tulisijoja. 
Ne liittyvät puoleksi esihistorialliseen aikaan, jolloin kierteleviä lappalaisia asui Hämeen, 
Savon ja Pohjanmaan erämaissa. Tallgren kertoo: 

 
"Tavallisesti ne osoittavat palamisen merkkejä, ovatpa joskus hauraiksi palaneita.  
Kivien välissä ja alla on usein hiiltä ja tuhkaa, ja väliin on roukkiosta tavattu jokin 
ruostunut raudan pala, muunlaisia esinelöytöjä ei tiettävästi koskaan.  Niitä pidetään, 
arvatenkin syystä, tilapäisinä kalastusliesien jätteinä."179 

 
Näihin lapinraunioihin kuuluvat myöskin takamaitten maatuneet pakopirttien kiukaat.180  
Pronssi- ja rautakauden (1600 eKr.–600 jKr.) "kiviroukkiohaudat" rajoittuvat rannikolle, 
joskin muutamia hiidenkiukaita tunnetaan sisämaastakin. Tallgren tekee samat johtopää-
tökset kuin M. A. Castrénkin: röykkiöhaudat kuuluvat germaaniselle kansalle. Pohjoises-
sa röykkiöhautoja eli hiidenkiukaita on Tallgrenin mukaan aina Kuivaniemelle saakka.181 

Seuraavassa kiinteiden muinaisjäännösten yleisesityksessä vuonna 1966 Ella Kivikos-
ki pysyi pitkälti Tallgrenin kannassa todeten: 

 
 "...osa niistä on ilmeisesti hautaraunioita, mutta osa lienee tilapäisiä kalastajien lie-
siä... Eräs Viitasaaren tutkittu lapinraunio on osoittautunut roomalaisajan hautaröyk-
kiöksi182, mutta useimpien ikä on epävarma, ja ne saattavat osittain olla verrattain 
myöhäisiäkin."183 

 
Termi kattoi jälleen myöskin hautarauniot. Nykyisin lapinraunio-nimityksen piiriin eivät 
enää kuulu tulisijat tai kiukaanrauniot. Sana on siten jälleen saanut 1700-luvun sisältönsä.  
                                                           
178 Hjelt 1882, 371-372. 
179 Tallgren 1918, 29. 
180 Tallgrenin mukaan erikoisesti Haapaveden Pirnesjärven rannalla olisi näitä lapinraunioita. Tall-
gren 1918, 29. Nämä ovat kuitenkin viljelysraunioita. Ks. Jarva 1987, 108-115. 
181 Tallgren 1918, 61-63. 
182 Kivikoski tarkoittaa Europaeuksen Muuruenjärven Rantalassa tutkimaa lapinrauniota. Ks. Euro-
paeus 1927, 25-44. 
183 Kivikoski 1966, 102-103. 
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2.5.3 Lapinraunio-termin käyttö Pohjanmaan rannikolla 

Gananderin lappi-alkuiset termit näyttäisivät olleen puhtaasti tutkimuksellisia käsitteitä, 
joilla ei ollut mitään tekemistä Pohjois-Pohjanmaan kansanperinteen kanssa. Hän esittää 
paikalliset jättiläisenhauta, -asuinsijat ja -huoneet -nimitykset kiviröykkiöille ja raken-
nelmille useaan otteeseen184. Kiviröykkiötä ei näytetä liitetyn lappalaisiin Pohjois-
Pohjanmaalla kovinkaan usein. 

Varelius mainitsee vuonna 1847 röykkiöitä nimitettävän Pohjois-Pohjanmaalla Saloi-
sissa (Salo) jättiläistenpesiksi ja Simossa jättiläistenraunioiksi. Etelä-Pohjanmaan jätin-
roukkioita ja Pohjois-Pohjanmaan jättiläisraunioitahan Varelius ei pitänyt vanhoina kiuas-
rakennelmina kuten lapinraunioita185. 

Hjeltin vuonna 1882 keräämien tietojen mukaan lapinraunio-nimitystä esiintyi ranni-
kolla ainoastaan Kälviällä. Iissä kivirakennelmia nimitettiin jättiläistenhaudoiksi eli 
asuinsijoiksi. Raahessa ja Kalajoella niitä kutsuttiin jättiläistenpesiksi, Ähtävällä, Pietar-
saarella ja Saloisissa nimityksenä oli jättiläisenhauta.186  

Lapinraunio-termiä Perämeren rannikon kivimuodostelmista käytti erityisesti J. W. 
Calamnius. Vuonna 1868 julkaistussa kirjoituksessaan hän nimittää erilaisia kiviraken-
nelmia niiden ulkonäöstä piittaamatta lapinraunioiksi tai lappalais-raunioiksi.187 Simossa 
on hänen mukaansa lukuisia lapinraunioita. Kuitenkin kuvailusta päätellen kyseessä ovat 
lähinnä kivikkokuoppiin kuuluvat muinaisjäännökset.188  

Vuonna 1887 Oulun kihlakunnan muinaisjäännöksistä kirjoittanut A. H. Snellman on 
kuvailuissaan neutraalimpi. Tarkistamattomien kivirakennelmakohteiden yhteydessä hän 
käyttää kansanomaista nimitystä. Tästä selviää, että esimerkiksi Oulun ja Muhoksen seu-
dulla kivimuodostelmien nimitys näyttäisi olleen "jättiläisen luola".189 Perämeren pohju-
kan kivirakennelmien kansanomaisista nimityksistä saa hyvän kuvan Z. Castrénin vuonna 
1894 julkaistussa kertomuksesta. Kemin, Tervolan ja Simon alueilla erilaisten kiviraken-
nelmien nimitykset liittyivät miltei poikkeuksetta jättiläisiin.190 Simosta on kuitenkin tal-
letettu myös nimitykset "jättiläisten- eli lapinmuuri" ja "lappalaisten pesät".191  

Myös Ruotsin puolella Norlannissa kivirakennelmat ja röykkiöt on liitetty usein jätti-
läisiin192. Hautaröykkiöiden kansanomainen nimitys Norrbottenin rannikolla on tavalli-
sesti ollut jättengrafvar193. Vaikka jättiläiset dominoivatkin kansanomaisissa nimityksis-
sä, tiedetään Piteån seudulla yhtä röykkiötä kutsutun nimellä lappröse ja kivilatomusta 

                                                           
184 Ganander 1960, 22; Christfrid Ganander, "Bref. ang. lappgravar i Sijkajoki socken i 
Österbotten". Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo 1783, nr. 24. 
185 Varelius 1985, 20, 25. 
186 Hjelt 1882, 384-385. 
187 Calamnius 1868, passim. 
188 Ks. Calamnius 1868, 191. 
189 Ks. Snellman 1887, 57 nootti, 60 nootti. 
190 Ks. Castrén Z. 1894, 251, 253-254, 260. 262-264. 
191 Ks. Aarne Europaeus, Oulun läänin kiinteät muinaisjäännökset 1909, 120. MV. ao. ta. 
192 Ks. esim. Hülphers 1978, 80.  
193 Hallström 1924, 851. 
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nimellä lappgraven. Röykkiötä on kutsuttu myös nimellä ryssgrav.194 Tätä nimitystä on 
kuitenkin pidetty hyvin nuorena195. 

Hjalmar Appelgren ja Aarne Europaeus eivät vuosina 1891 ja 1909 tekemissään tutki-
muksissa käytä ollenkaan Pohjois-Pohjanmaan röykkiöistä nimitystä lapinraunio. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä kansanperinteessä esiintyvät jättiläiset ja jatulit, sekä heihin liite-
tyt muinaisjäännökset, olivat heille merkkejä muinaisesta hävinneestä germaanisesta ran-
ta-asutuksesta. Jätinkirkot tulkittiin gotlantilaistyyppisiksi talonperustuksiksi, ja näihin 
useassa paikassa liittyvät röykkiöt taas samanaikaisiksi hautaröykkiöiksi. Molemmat 
muinaisjäännöstyypit ajoitettiin rautakaudelle 2.–7. vuosisadalle jKr. Europaeus piti joi-
takin hautaröykkiöitä mahdollisesti vanhempina, eli pronssikautisina. Vuonna 1909 hän 
piti Simoa rannikon röykkiövyöhykkeen pohjoisrajana.196 

Tallgren määritteli rannikon hiidenkiuasten pohjoisrajaksi Kuivaniemen197, mutta 
vuonna 1931 hän katsoi röykkiövyöhykkeen yltävän jo Tornionjoelle. Kokkolan pohjois-
puoliset röykkiöt olivat luonteeltaan epävarmoja.198 Meinanderin vuonna 1954 julkaisema 
hiidenkiuasten levintäkartta pohjautuu Oulun läänin osalta täysin Europaeuksen vuonna 
1909 tekemään karttaan. Ilmeisesti Tallgrenin pohjalta hän luokitteli Oravaisista pohjoi-
seen olevat röykkiöt luonteeltaan epävarmoiksi. Koska pohjana oli Europaeuksen kartta, 
röykkiövyöhykkeen raja siirtyi – Tallgrenista huolimatta – takaisin Simoon.199 Tätä Mei-
nanderin karttaa, joka itse asiassa pohjautuu Europaeuksen ja Tallgrenin karttoihin, on 
toistettu tähän päivään asti. Huurre esitti vuonna 1979 Perämeren rannikon kuuluvan 
epävarmojen hiidenkiukaiden vyöhykkeeseen200. Varmojen hiidenkiukaiden vyöhyke ylsi 
Merenkurkkuun, eli Oravaisiin. Pohjoisemmat röykkiöt olivat löydöttömiä, tai niistä tava-
tut vähäiset löydöt kuuluivat rautakaudelle. Vuonna 1983 ilmestyneessä Pohjois-
Pohjanmaan ja Lapin esihistoriassa Huurre siirsi rajan jälleen Tornionjoelle,201 mutta vie-
lä vuonna 1984 ilmestyneessä Suomen esihistorian yleisesityksessä Meinanderin kartta ja 
"Simon raja" pitivät edelleen pintansa202. Siiriäisen topografisessa tutkimuksessa Poh-
janmaan rannikkoröykkiöistä (coastal cairns) pohjoisemman röykkiövyöhykkeen poh-
joisrajana oli Kuivaniemi203. Rannikkoröykkiö-termi on tuttu ruotsalaisista tutkimuksis-
ta204. Osa Pohjanmaan rannikon röykkiöistä on luokiteltu lapinraunioksi205. 

                                                           
194 Jorma Karmanin kirje tekijälle 17.01.1989. 
195 Ks. Westerlund - Westin 1953, 215. Vrt. kuitenkin Westerlund 1965, 204. Ryssänuuni-nimitys 
esiintyy Norlannin kansanperinteessä jo 1820. 
196 Ks. Appelgren 1891, LXXIII-LXXIV; Aarne Europaeus Oulun läänin kiinteät muinaisjäännök-
set 1909, 122, 129-130. MV. ao. ta. 
197 Ks. Tallgren 1918, 62. 
198 Tallgren 1931, 81 kuva 65. 
199 Ks. Meinander 1954, 113 abb 76. 
200 Huurre 1979, 97. 
201 Huurre 1983, 270-271. 
202 Salo 1984a, 127.  
203 Siiriäinen 1978, 16. 
204 Ks. esim. Broadbent 1982, 126-129. 
205 Ks. Salo 1984a, 180; Siiriäinen 1978, 19, 22. 



 

3.1 Pohjois-Pohjanmaalla tehdyt kaivaustutkimukset 

Pohjois-Pohjanmaan osalta röykkiötutkimusten historia ulottuu vuoteen 1789, jolloin 
Christfrid Ganander kertoi hajottaneensa neljä kivikumpua (stenhögar) Paavolan Pesuan-
kankan jätinkirkon luona1. Rantsilan Mankilanjärven Iso-Kalmusaaresta hän kertoi löyty-
vän kiviröykkiöitä ja ihmisen luita. "Lapinhautakummuista", jotka sijaitsivat samalla seu-
dulla Marjokankaalla, taas löytyi vain hiiltä.2 Tässä röykkiöistä tehdyt havainnot tuskin 
perustuvat Gananderin omaan kaivaustoimintaan, vaan hän lienee kuullut röykkiöistä ja 
löydöistä paikkakuntalaisilta. J. W. Calamnius kaivoi kivimuodostelmia vuonna 1862 Iin 
Konttikankaalla ja Pattijoen Kastellinlinnassa3. Ensimmäinen tieteellisluontoinen röyk-
kiötutkimus Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin Hjalmar Appelgrenin toimesta Oulun Isossa 
Jättisaaressa vuonna 18884. Vuonna 1887 paikalla käynyt A. H. Snellman kertoo: 

 
"Muhoksen pitäjässä Hangaskankaan Halolan talosta n. 2 virstaa lounaaseen päin on 
Oulujoen eteläpuolella Tuohinon niityn keskellä jokseenkin likellä toisiansa kolme 
pientä korkeanlaista suonsaareketta, joilla kaikilla löytyy muinaisjäännöksiä. Itäisin 
näistä on Isojättisaari nimeltään ja sen korkeimmalla kunnaalla on yksi hajoitettu 
raunio, josta ei ole enää muuta jäljellä, kuin alimmaiset kivikerrokset. Muodoltaan on 
se ollut pyöreä ja on nykyjään n. 4 1/2 syltä ristiinsä laaja, 1/2 kyynärää korkea.  
Raunion laiteella näkyy selvästi joka suunnalla yhteen riviin asetettuja isompia kiviä.  

                                                           
1 Ks. Ganander 1960, 69. 
2 Ks. Christfrid Ganander, "Bref. ang. lappgravar i Sijkajoki socken i Österbotten". Tidningar 
utgifne af et sällskap i Åbo 1783, nr. 24. 
3 Ks. Calamnius 1868, 214-215, 261-262. 
4 Ks. Helena Taskinen, Muhos inventointiraportti 1985 ja 1986, 4 ja 32. MV. ao. ta. Muinaisjään-
nöksen koordinaatit ovat x=7199 53 ; y= 3441 47 ; z= 27, 5-30. Kohde sijaitsee Oulun puolella, 
mutta materiaali topografisessa arkistossa on Muhoksen kohdalta. Kohde on siirretty Oulun mui-
naisjäännösluetteloon. Ks. Helena Taskinen, Oulun (Oulunsalon) inventointiraportti 1985. MV. ao. 
ta. 
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Niiden muodostaman kehän läpimitta on n. 3 1/2 syltä. Kivet ovat kokonsa puolesta 
vaihtelevia. - Ennen on raunio kertomuksen mukaan ollut korkeampi. Nykyisten ih-
misten muistaessa on siitä vedetty kiviä "paalukiviksi", jonkatähden muinaisjäännök-
sen alkuperäinen muoto on kerrassaan muuttunut."5 

 
Kuvaillun Ison Jättisaaren lisäksi lähistöllä olevissa kahdessa muussa saarekkeessa – 
Tuohinon saaressa ja Pieni Jättisaaressa – on yhteensä kolme röykkiötä6. Kankaat ovat 
matalia ja vähäkivisiä, ja niiden korkeus on 27,5–30 m mpy. Suomen muinaislinnat -
teoksessaan Appelgren kirjoittaa paikasta seuraavaa: 

 
"Yhden samanlaisen, joka sijaitsee Isolla Jättisaarella Tuohinon maalla Muhoksella 
kaivatin v. 1888. Sen laajuus oli 6,80 met. ristiinsä. Muinaiskaluja, luita taikka hiiliä 
en löytänyt, mutta raunion reunaan oli ympyräiseksi perustuskehäksi, joka paikoin oli 
rikottu, huolellisesti ladottu isoja kulmikkaita kiviä, joita yksi mies ei voinut liikuttaa. 
Tämä raunio osoitti siis ihan samaa rakennustapaa kuin se, joka vanhemman rauta-
kauden raunioissa on tavallinen."7 

 
Röykkiön kehärakennetta on pidetty merkkinä hautaröykkiöstä (kuva 4). Tähän tulkin-
taan päätyi myös Appelgren itse. Hän vertasi röykkiötä jätinkirkkojen ympärillä oleviin 
röykkiöihin, joita hän piti rautakautisina hautaröykkiöinä.8  Samaa mieltä oli myös Euro-
paeus, mutta hän piti myös mahdollisena, että rautakauden sijasta röykkiö voisi olla ehkä 
pronssikautinen9. Viimeksi Ison Jättisaaren röykkiön luokitteli hautaröykkiöksi Matti 
Huurre10. 

Toinen varhainen tieteellinen kaivaus tehtiin vuonna 1914 Ruukin Linnakankaalla, 
missä Aarne Europaeus kaivoi yhden kohteen kuudesta röykkiöstä (kuva 5). Se oli muo-
doltaan pyöreähkö; mitoiltaan 5,2 x 4,2 m ja korkeudeltaan 0,8 m. Keskellä oli matala 
kuoppa. Europaeuksen mukaan mitään "mainittavaa" ei löytynyt. Hän oletti kohteen 
röykkiöiden kuuluvan samaan aikaan jätinkirkkojen kanssa, jotka hän tekemiensä kai-
vaustutkimusten kautta tiesi kivikautisiksi. Europaeuksen sanoin: 

 
"Ovat ehkä nämä Pohjois-Pohjanmaan runsaat "jättiläishaudatkin" samalta ajalta jon-
kinlaisia merikalastajien ja hylkeenpyytäjien säilytyshautoja."11 

 

                                                           
5 Snellman 1887, 59. 
6 Appelgrenin mukaan muiden röykkiöiden mitat olivat tutkitun A-röykkiön lisäksi seuraavat: B-
röykkiö, korkeus noin 60 cm ja 8 x 6,80 ristiinsä. C-röykkiö, soikea 4,50 x 5,50 ja korkeus noin 50 
cm. D-röykkiö oli halkaisijaltaan noin 8 m ja korkeudeltaan noin 80 cm. D ja C sijaitsivat samalla 
saarekkeella. Hjalmar Appelgrenin piirrokset A: 102:60-62. MV. ao. ta. 
7 Appelgren 1891, LXXII. Ks. myös Appelgrenin kartta Muhoksen Iso Jättisaaren rauniosta vuodel-
ta 1888. MV. ao. ta. 
8 Ks. Appelgren 1891, LXXII-LXXIII. 
9 Ks. Europaeus, Oulun läänin kiinteät muinaisjäännökset 1909, 105-106, 129-130. MV. ao. ta. 
10 Ks. Huurre 1983, 273-274. 
11 Aarne Europaeus, Ruukki Linnakangas kaivauskertomus 1914. MV. ao. ta. 
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Julius Ailio tutki yhdessä Sakari Pälsin kanssa kahta kivirauniota Pattijoen Kastellin 
jätinkirkon luona kesällä 1920. Niistä toinen osoittautui ilmeisesti juuri edellä mainituksi 
Calamniuksen jo kertaalleen kaivamaksi jäännökseksi. Löytöjä ei tullut, ja Ailion mieles-
tä röykkiöt kuten kehävallikin olivat luonnontyötä.12 Kastelliin palataan vielä työn lopus-
sa. 

Kuva 4. Muhos Iso-Jättisaari. Appelgrenin vuonna 1888 tutkima rakenteellinen röykkiö.  

Kuva 5. Ruukki Linnakangas. Europaeuksen karttaluonnos kohteesta ja sen yhdestä tutki-
tusta röykkiöstä (1) vuodelta 1914. 

                                                           
12 Ailio 1923, 1-19. 
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Kesällä 1951 museon johtaja Esko Sarasmo kaivoi pikaisesti osan Oulun Myllykos-
kenkankaalla sijainneesta röykkiöstä. Löytöjä tutkimuksessa ei havaittu.13  

Vääräjoen vesistöaluetta inventoitiin vuonna 1979 Museoviraston tutkijan Markku 
Torvisen toimesta. Hän kaivoi Sievin Murhianjärven pohjoisrannalla sijaitsevat kaksi 
kivirakennelmaa. Ne olivat noin kaksisataa metriä järven rannasta loivasti etelään viettä-
vässä kivisessä mäntykankaassa. Röykkiöistä toinen oli muodoltaan pitkänomainen ja 
kooltansa 3 x 2,5 m. Korkeutta sillä oli runsaat puoli metriä. Toinen röykkiö osoittautui 
pelkäksi metsämaahan tehdyksi kuopaksi. Kummastakaan ei tehty käyttötarkoitusta tai 
ajoitusta valaisevia löytöjä.14 

Samana vuonna kaivettiin Pattijoen Pikkuliekokankaalla jätinkirkkokaivausten yhtey-
dessä kaksi läheisyydessä ollutta röykkiötä kokonaan ja kolmannesta vajaa puolikas. Ko-
konaan tutkitut röykkiöt olivat halkaisijaltaan nelimetrisiä ja korkeudeltaan 0,5 m. Osit-
tain tutkittu röykkiö oli halkaisijaltaan 10 m. Mitään rakenteita tai muuta hautaukseen 
viittaavaa ei havaittu. Vain yksi kvartsiitti-iskos löydettiin itse röykkiöstä, muut kvartsi-
iskokset sekä kvartsi- ja kvartsiittiesineet tulivat röykkiöiden alapuolisesta maasta. Maas-
sa havaittiin nokea ja hiiltä sisältävä kerros. Toisessa pienessä röykkiössä huomattiin 
muutamia hauraita kiviä röykkiön keskiosassa.15 Löydöt – yhtä iskosta lukuun ottamatta 
– osoittavat, että röykkiöt oli kasattu kivikautisen kulttuurikerroksen päälle. Jätinkirkko ja 
sen kulttuurikerros ajoittuvat löytöjen ja rannansiirtymiskronologian perusteella 2200–
2100 eKr. tienoille16. 

Oulun yliopisto tutki vuonna 1983 Kempeleen Linnakankaalla sijainneen yksittäisen 
röykkiön. Röykkiössä oli selvä suurista kivistä tehty kehärakenne ja mahdollisesti kes-
kuskivi. Halkaisijaltaan raunio oli noin 8 m. Löytöinä siitä saatiin talteen palaneita luita, 
avoin kuparisormus, tuluspii sekä osa palamatonta grönlanninhylkeen kalloa. Markku 
Mäkivuoti ajoittaa röykkiön vanhemmalle roomalaisajalle (1–200 jKr.), mutta Salo kat-
soo röykkiöstä löytyneen sormuksen kuuluvan roomalaisaikaan (1–400 jKr.). Muutamat 
tutkijat ovat aiemmin liittäneet röykkiön rannikon lapinraunioihin. Sen sijaintia korkealla 
moreenikankaalla ja löytöjä – erityisesti yksinkertaista kuparisormusta – on pidetty tyypil-
lisenä Keski-Pohjanmaan rannikon lapinraunioille.17 

Vuonna 1987 Forss jatkoi jätinkirkkojen luona olevien röykkiöiden kaivamista Raahen 
Pirttihaudankankaalla. Tuolloin hän tutki kehävallin vieressä olleesta röykkiöstä vajaat 
puolet. Rakennelma oli kooltaan 9 x 7 m ja korkeudeltaan 0,5 m. Löytöinä saatiin talteen 
kvartsi-iskoksia.18 

Tornion Rakanmäen röykkiö- ja asuinpaikkakohde ajoittuu esinelöytöjen ja useiden 
C14-ajoitusten perusteella roomalaiselle rautakaudelle. Kahdeksasta hautaröykkiöstä 
kaksi tutkittiin Oulun yliopiston toimesta vuonna 1987. Toisesta, hautarakennetta vailla 
olevasta röykkiöstä löydettiin yksinkertaisen kuparisen kaularenkaan katkelmia ja pala-
neita ihmisen luita. Toinen röykkiöistä oli kehäkiveyksellinen, mutta löydötön. Asuinpai-
                                                           
13 Sarkkinen - Torvinen, 1995, 78. 
14 Markku Torvinen, Sievi Murhianjärven N-ranta kaivauskertomus 1979. MV. ao. ta. 
15 Forss 1981, 79, 81-82. 
16 Forss 1981, 77-86. 
17 Mäkivuoti 1984, 28-37; Mäkivuoti 1986, 25-30; Mäkivuoti 1992, 344; Salo 1984a, 180-181, 
238-239. 
18 Aulis Forss, Raahen Pirttihaudankangas kaivauskertomus 1987. MV. ao. ta. 
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kalta saatiin talteen runsaasti löytöjä. Hiekkaiselta alueelta löydettiin useita avonaisia 
liesikiveyksiä ja kuoppaliesiä. Lisäksi asuinpaikalta löydettiin paalunsijoiksi tulkittavia 
kivettyjä kuopanteita. Edellisten havaintojen perusteella on todettu, että Rakanmäellä on 
ollut sekä kevytrakenteisia kotamaisia asumuksia että tukevampia rakennuksia. Asuinpai-
kan löytöaineisto on enimmäkseen rautakuonaa, savitiivistettä, upokkaan kappaleita ja 
palanutta luuta. Muutamia esineitä ja esineiden fragmentteja löydettiin, muun muassa 
norlantilainen rautainen lapioharkko, soikeiden tuluskivien kappaleita ja keskiharjallisen 
keihäänkärjen katkelma.19 

Vuonna 1988 Iin Olhavan Hiidenkankaan luoteisosassa tutkittiin röykkiö, joka oli 
muodoltaan soikeahko ja kooltaan 7 x 5 m ristiinsä. Laajan keskuskuopan omaava röyk-
kiö oli enimmillään 0,65 m korkea. Se osoittautui löydöttömäksi, mutta siinä oli havaitta-
vissa suorakulmaisia kivirakenteita ja kiviasetelmia, jotka voisivat viitata ruumishautauk-
seen ja sitä varten tehtyihin rakennelmiin.20 Röykkiön välittömässä läheisyydessä oleva 
asuinpaikkapinta ajoitettiin C14-menetelmällä kivikauden loppupuolelle 1950–1600 eKr. 
tienoille.21 Iin Hiidenkankaan kohteeseen palataan tässä työssä jäljempänä. 

Oulun Kaakkurin Välikankaan kalmistoa tutkittiin vuosina 1987 ja 1988 Pohjois-
Pohjanmaan museon toimesta. Se koostui neljästä röykkiöstä ja niihin tehdyistä yhdek-
sästä ruumishautauksesta ja kolmesta polttohautauksesta. Runsaasta esineistöstä voidaan 
mainita muun muassa kaksi kaksiteräistä miekkaa, väkipuukko, soikea tuluskivi, kei-
häänkärkiä, putkikirveitä, sormuksia, solkia, heloja, pinsetit sekä saviastian paloja. Ke-
ramiikka on asbestisekoitteista kuuluen lähinnä Sär2-tyypin pohjoisskandinaaviseen ryh-
mään. Sekä tarhamaisia että pyöreitä hautarakenteita sisältänyt kalmisto ajoittuu 150–500 
jKr. Paikan tutkineen Markku Mäkivuotin mukaan esineistössä näkyy voimakas skandi-
naavisgermaaninen vaikutus, mikä tarkoittaa yhteyksiä Keski-Ruotsiin, Gotlantiin, Tans-
kaan ja jopa Keski-Eurooppaan.22  

Keminmaan Haapamaassa tutkittiin kaksi röykkiötä Oulun yliopiston kaivauksissa 
vuonna 1989. Toinen näistä oli pitkänomainen suorakulmaista muotoa lähentelevä kivira-
kennelma ja toinen liki nelikulmainen matala latomus (kuva 6). Molemmissa oli raken-
teellisena yksityiskohtana pystyyn nostetut niin sanotut bautakivet. Suurempi pitkäröyk-
kiö oli löydötön, mutta pienemmästä löydettiin yksi kvartsiesine. Kohde on ajoitettu to-
pografisten seikkojen, röykkiöiden rakenteen ja kvartsiesineen perusteella pronssikau-
teen.23 

Vuosina 1992 ja 1993 tutkitun Keminmaan Kiimamaan hautaröykkiö- ja asuinpaikka-
kohde ajoittuu todennäköisimmin pronssikauden lopulle tai esiroomalaiselle rautakaudel-
le. Tähän viittaavat asuinpaikka-alueen keittokuopan C14-ikäykset, sen luota tehdyt ke-
ramiikkalöydöt ja rannansiirtymiskronologia.24 Toisen tutkitun röykkiön nelikulmainen 
hautarakenne vastaa Etelä-Pohjanmaan esiroomalaiselle rautakaudelle ajoitettujen röyk-
kiöiden hautarakenteita. Myös niukkoja hauta-antimia ja kohteen muinaisjäännöskombi-

                                                           
19 Mäkivuoti 1988, 35-45; Mäkivuoti 1992, 346. 
20 Ks. Eero Jarva - Jari Okkonen, Ii Hiidenkangas kaivauskertomus 1988. MV. ao. ta. 
21 Ks. Jarva - Okkonen 1991, 8-9. 
22 Mäkivuoti 1991, 47-51; Mäkivuoti 1992, 346, 349. 
23 Koivunen 1997a, 24, 32. 
24 Okkonen 1993, 10-12. 
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naatioita voi pitää tuon ajan kohteelle tyypillisenä.25 Kiimamaan kohdetta käsitellään 
tarkemmin jäljempänä tässä työssä. 

 

Kuva 6. Keminmaa Haapamaa, röykkiö 2. Oulun yliopiston vuonna 1989 tutkima röykkiö. 

 
Kemin Länkimaalla tutkittiin vuonna 1992 kaksi hautaröykkiötä. Kumpaankin röykki-

öön lienee tehty ruumishautaus matalaan kivien reunustamaan kuoppaan. Toisesta röyk-
kiöstä löydettiin kaksi pronssisolkea ja rautaesineen katkelmia. Solkien perusteella röyk-
kiöhaudat on ajoitettu kansainvaellusajalle noin 400–550 jKr.26 Vaikka vainajasta ei voitu 
havaita jälkeäkään, pystytään ruumishautaus varmistamaan röykkiön alapuolisesta maasta 
otettujen maanäytteiden fosfaattipitoisuuden avulla. Vainajan sija röykkiön keskellä nä-
kyy selvästi kohonneina pitoisuuksina (kuva 7). Myös maanäytteiden sähkönjohtokyky 
oli keskeltä otetuissa näytteissä suurempi27. Röykkiöiden läheltä löydettiin asuinpaikka, 
josta tutkittiin kaksi suorakaiteen muotoista matalaan kuoppaan tehtyä tulisijaa. Toinen 
liesistä on C14-ajoitettu nuoremmalle rautakaudelle, eli näillä näkymin ne olisivat hauto-
jen kanssa eri ikäisiä28. Molemmat liedet ovat likipitäen korkeuskäyrien suuntaisia, mikä 

                                                           
25 Ks. Miettinen M. 1989, 100-107; Meinander 1977, 24; Kotivuori 1992, 112, 126-128. 
26 Eskola - Ylimaunu 1993, 8-9, 13-15. 
27 Okkonen - Petäjä-Ronkainen 1995, 349-351; ks. myös Solecki 1951, 254-256. 
28 Hel-3235, 775–1000 cal AD. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-230. 
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voisi viitata siihen, että ne ovat aikoinaan sijainneet samansuuntaisen rakennuksen sisällä. 
Mitään muuta syytä liesien suunnalle ei ole löydettävissä.  

Kuva 7. Kemin Länkimaan röykkiö B sekä sen alapuolisesta maasta otettujen maanäytteiden 
fosfaattipitoisuudet. 

 
Samana vuonna tutkittiin myös viereisellä Kemin Rovalla yksi rautakaudelle ajoittuva 

röykkiö. Kohteessa on kaksi pientä röykkiötä, joista toinen oli tutkimuksen kohteena. Se 
oli muodoltaan soikeahko ja mitoiltaan 4,5 x 4 m (kuva 8). Korkeutta sillä oli ainoastaan 
0,25 m. Kaivauksissa havaittiin NW–SE-suuntainen hautarakenne, jonka peitekiveys oli 
litteää ja limittäin ladottua. Röykkiön keskellä olevaan matalaan kivien kehystämään 
kuoppaan oli tehty yksi ruumishautaus. Hauta-antimet koostuivat rautakärjestä tai puu-
kosta. Lisäksi haudasta löydettiin jonkin verran palamatonta luuta.29 

Raahen Tervakankaalla on yhteensä 13 röykkiötä, joista on löytynyt Oulun yliopiston 
tutkimuksissa ainakin kahdeksan hautausta. Hautalöytöinä paikalta on muun muassa 
pronssisia rengaskoruja, rautaesineitä ja keramiikkaa.30 Rakennelmissa on sekä matalia 
struktuurittomia kivikumpuja että yksittäistarhoja. Kohde on ajoitettu aiemmin lähinnä 
nuoremmalle roomalaisajalle, mutta uusimpien C14-ajoitusten perusteella vanhimmat 
haudat voivat olla vanhemmalta roomalaisajalta. Kalmiston lähistöllä on mahdollisesti 
ollut asuinpaikka. Tähän viittaavat röykkiöiden läheltä tehty kuutiokivilöytö ja erityisesti 
läheisestä suosta otetun näytteen viljan ja ihmisten seuralaiskasvien siitepölyt, jotka ajoit-
tuvat samanaikaiseksi hautaamisen kanssa.31  

                                                           
29 Krankka 1993, 4-5. 
30 Aulis Forss - Jaana Itäpalo - Eero Jarva, Raahe Tervakangas kaivauskertomukset 1991, 1992 ja 
1993. MV. ao. ta. 
31 Ks. Hicks 1992, 76-84; Forss - Jarva 1992, 66-67. 
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Lapin läänin puolella Simon Vallinpalossa Juha Lauren tutki vuonna 1993 kaksi pyö-
reähköä halkaisijaltaan 5- ja 6-metristä röykkiötä. Löytöinä saatiin talteen kummastakin 
kvartsi-iskoksia sekä suuremmasta yksi kvartsipala. Hautarakenteita ei havaittu. Läheltä 
röykkiöitä löydettiin kivikautinen asuinpaikka.32 

Perämeren perukassa tehtiin röykkiötutkimuksia vuonna 1995. Tuolloin Oulun yliopis-
to tutki Kemin Aaltokankaalla sijainneen röykkiön ja sen viereisen matalan kiveyksen. 
Löytöjä haudaksi tulkitusta rakennelmasta ei tehty.33 

Kuva 8. Kemin Rovan röykkiöhauta, jossa vainaja oli haudattu matalaan kuoppaan. 

 
Pyhäjoen saaressa Merijärven Ilvessalonmäellä tutkittiin vuonna 1998 röykkiö. Se si-

jaitsi avokalliolla, joka kohoaa hieman ympäröivästä maastosta. Rakennelma oli muodol-
taan hieman pitkänomainen ja mitoiltaan 5 x 3 m. Korkeutta sillä oli noin puoli metriä. 
Röykkiötä reunustivat suuremmat kivet ja sen lounais- ja koillispäässä oli suurempi pit-
kulainen kivi, jotka lienevät alun perin olleen pystyasennossa. Röykkiön kiveyksen ja 
turpeen alta löydettiin muutamia kvartsi-iskoksia, likamaata sekä iskukivi. Röykkiön 
keskellä olevan kalliohalkeaman kohdalle oli rakennettu tukikiveys. Itse röykkiötä mie-
                                                           
32 Juha Lauren, Simo Vallinpalo kaivauskertomus 1994. MV. ao. ta. 
33 Ks. Alakärppä ym. 1997, 1-12. 
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lenkiintoisimpia piirteitä olivat siitä lähtevät polut – kahden noin metrin päässä toisistaan 
olevan samansuuntaisen kivirivin muodostamat rakenteet (kuva 9). Toinen polku lähti 
röykkiön lounaiskulmalta suuntautuen kohti etelä-kaakkoa. Toinen, röykkiön pohjois-
osasta lähtevä polku, suuntautui kohti itää. Pituutta pohjoisemmalla polulla oli vajaat 
kymmenen metriä ja eteläisemmällä polulla noin 20 metriä. Polkujen luota löydettiin 
muutamia kvartsi-iskoksia. Tutkimuksissa löydettiin kivikautinen asuinpaikka röykkiön 
itäpuolelta. Kohteen tutkinut Markku Mäkivuoti toteaa, että havainnot ja rannansiirty-
miskronologia viittaavat rakennelman olevan kivikaudelta. Merkkejä hautauksesta ei löy-
detty ja polut viittaavatkin pikemminkin uhriröykkiöön kuin hautaan.34 

Kuva 9. Merijärven Ilvessalon kivikaudelle ajoitettu röykkiö ja siihen liittyvät kivipolut. 

 
Raahen Kettukankaan laajalla muinaisjäännösalueella on kaivettu vuosina 1996 ja 

1999. Kohteessa on kaikkiaan satakunta yksittäistä muinaisjäännöstä, ja siinä on edustet-
tuna viisi erilaista muinaisjäännöstyyppiä. Yksi kohteen kolmestakymmenestä röykkiöstä 
tutkittiin vuonna 1999. Se oli muodoltaan soikeahko ja mitoiltaan 4,80 x 3,80 m. Korke-

                                                           
34 Markku Mäkivuoti, Merijärvi Ilvessalonmäki kaivauskertomus 1998. MV. ao. ta. 
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utta sillä oli noin 0,4 m.  Löytöinä saatiin talteen lähinnä kvartsi-iskoksia.  Mitään hau-
taan viittaavaa ei löydetty. Röykkiön pohjassa oli tumma ”hylkeenkokoinen likamaaläis-
kä”. Röykkiö on tulkittu ainakin osittain historialliseen aikaan kuuluvaksi.35 Vuonna 1996 
paikalla tutkittiin yksi palokivikumpu, joka ajoittuu C14-ajoitusten perusteella kivikau-
delle36.  

3.2 Keski-Pohjanmaalla tehdyt kaivaustutkimukset 

Röykkiöiden kaivaminen tutkimusmielessä alkoi Keski-Pohjanmaalla samoihin aikoihin 
kuin pohjoisessa. Pietarsaaren kihlakunnan ruotsinkielisen osan arkeologisesta inventoin-
nista vastannut L. H. Sandelin tutki useita röykkiöitä vuosina 1880 ja 1881. Hänen ker-
tomuksestaan ilmenee, että tutkimus ei ollut välttämättä pintapuolista tarkastelua, vaan 
havainnot on saatu röykkiöihin kajoamalla. Toisaalta valtaosa Ähtävän ja Purmon alueen 
röykkiöistä olivat jo pahoin kaiveltuja ja hävitettyjä vuosien 1877 ja 1878 aarteenetsintä-
vimman jäljiltä. Tuhotyön taustalla oli almanakassa julkaistu muinaistieteellinen artikkeli. 
Sandelin tarkasti kohteita vain muutamia vuosia tapahtuman jälkeen, joten ylösalaisin 
myllätyt röykkiöt hiilineen ja luineen olivat vielä nähtävissä. Sandelin kuitenkin kaivoi 
useammassakin röykkiökohteessa, esimerkiksi Pedersören, Ähtävän Linjärvbackenilta 
hän löysi hiiltä ja luuta.37 

Vuonna 1916 Kansallismuseo osti kokoelmiinsa keisari Hadrianuksen aikaisen rooma-
laisen kuparirahan (KM7188), jonka sanottiin löytyneen 1880-luvulla Uudestakaarle-
pyystä kivirauniosta. Muutama vuosi myöhemmin rahan myyjä ilmoitti löytöpaikan si-
jainneen Helgabackenilla. Vuonna 1922 Aarne Europaeus vieraili paikalla ja tarkasti rau-
tatien rakentamisessa tuhotut röykkiöt.38 Jo seuraavana vuonna 1923 Alfred Hackman 
suoritti kaivauksia kohteen kolmen hajotetun röykkiön luona. Röykkiö 1 oli ennen tuho-
toimia ollut muodoltaan pyöreähkö halkaisijaltaan noin neljämetrinen rakennelma (kuva 
10). Kallion rinteessä oli paljon röykkiöstä heitettyjä kiviä, ja keskiosassa oli vain muu-

                                                           
35 Veikko Heilala, Raahen ikäinen neulapussi kivikauden asuinpaikalla. Suomenmaa. 6.9.1999. 
Aulis Forssin mukaan Kettukankaan röykkiöt olisivat alun perin kivikautisia säilytysrakennelmia, 
joita olisi uusiokäytetty historiallisella ajalla peuranpyytäjien toimesta.  Tähän tulkintaan hän on 
päätynyt ilmeisesti tutkitun röykkiön kiviaineksen seasta löytyneiden hiilien C14-ajoituksien poh-
jalta, jotka antavat tulokseksi vain 300–500 vuotta. Aulis Forss, Raahe Kettukangas kaivauskerto-
mus 1999. MV. ao. ta. Vastaavia nuoria C14-ajoituksia on muistakin esihistoriallisista röykkiöistä, 
esimerkiksi Kempeleen Linnakankaalta ja Kaakkurin Välikankaalta. 
36 Hel-4032 4520+-110 (3360–3040 calBC) ja Hel-4033 4280+-120 (3060–2690 calBC). Ks. Forss 
1998, 44-55. 
37 Pedersöre, Ähtävä, Linjärvbacken NW. Sandelin kertoo: ”Jag företog äfven en liten 
undersökning samt fann ett brändt ben och kol.” Sandelin 1894, 54. Muita Sandelinin tutkimia 
kohteita olivat esimerkiksi Spänbacka ja Storsvede, joista hän havaitsi hautarakenteen, mutta ei 
löytöjä. Purmossa Sandelin kaivoi maakumpuja löytämättä kuitenkaan mitään mainittavaa. Ks. 
Sandelin 1894, 36, 60-61 ja 130. 
38 Aarne Europaeus, Uusikaarlepyy Helgabacken tarkastusraportti 1922. MV. ao. ta. 
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tamia kiviä jäljellä. Kallion pinnalla oli ohut hiekkakerros, paksuudeltaan noin 3–7 cm. 
Tästä hiekasta Hackman löysi noin runsaat kaksi metriä halkaisijaltaan olevalta alalta 
noin 100 g poltettuja ihmisen luita (KM8214:1-7a). Lisäksi samasta paikasta saatiin tal-
teen pieni itävenäläistä tyyppiä oleva pronssinappi ja fragmentaarinen pronssinen ranne-
rengas. Hackman ajoitti hautauksen napin ja rannerenkaan perusteella nuorempaan roo-
malaisaikaan – mikä sopii yhteen Hadrianuksen aikaisen kuparirahalöydön kanssa. 

Röykkiö 2 sijaitsi noin viiden metrin päässä edellisestä ja sen mitat olivat 2 x 1,25 m. 
Röykkiö oli maansekainen, ja sen keskellä oli isompi kivi. Hackman löysi siitä poltettuja 
ihmisen luita, mutta ei hauta-antimia. Röykkiö 3 sijaitsi välittömästi edellisen kaakkois-
puolella. Se oli pituudeltaan 4,3 m ja leveydeltään 3,8 m. Röykkiö oli löydötön.39 

Kuva 10. Uudenkaarlepyyn Helgabackenin röykkiöt 1-3 Hackmanin vuonna 1923 dokumen-
toimana. 

 
Helgabackenin tutkimukset jatkuivat vuonna 1934. Paikallisilta asukkailta oli tullut 

ilmoitus, että Hackmanin tutkimista röykkiöistä 10 m kaakkoon oli vielä yksi tuhoutunut 
röykkiö, jossa kivien seassa oli havaittavissa ihmisen luita. Tämä Äyräpään tutkima 
röykkiö sijaitsi kalliopengermän päällä samassa rivissä aiemmin tutkittujen röykkiöiden 
kanssa. Röykkiö oli pahoin tuhottu, ja sen kiviaines oli nakeltu hautaa purettaessa alas. 
Kallion pinnalla ollut ohut maa oli ajan kuluessa valunut alas ja sitä oli tutkimushetkellä 
havaittavissa viereisellä polulla. Pengermän päällä röykkiön sijaintipaikalla oli runsaasti 
poltettuja ihmisen luita (KM9952) noin 1,5 m halkaisijaltaan olevalla alalla. Osin luut 
olivat ”sammalturpeessa”, mutta suurelta osin kallion halkeamissa ja syvennyksissä. Ki-

                                                           
39 Alfred Hackman, Uusikaarlepyy Helgabacken kaivauskertomus 1923. MV. ao. ta. 
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viä luiden päällä oli ainoastaan neljä kappaletta, eli röykkiö oli kokonaan purettu ennen 
tutkimuksia. Esineitä ei löydetty. Äyräpää oletti haudan ajoittuvan kohteen muiden hauto-
jen tavoin roomalaiselle rautakaudelle.40 

Helgabackenin röykkiöistä löydettiin roomalaisen kuparirahan lisäksi rannerengas, 
nappi, nuolenkärki, keihäänkärjen fragmentti ja osa veitsestä sekä palaneita ja palamat-
tomia luita. Pronssiselle rannerenkaalle löytyy vastine Keski-Venäjältä Permistä. Keski-
venäläinen on myös kalotin muotoinen koristeltu nappi (KM8214:2). Ruodollinen nuo-
lenkärki (KM8214:3) kuuluu Markus Hiekkasen tekemän luokittelun mukaisesti tyyppiin, 
jota Suomesta on tavattu 40 kappaletta. Kärki ajoittuu nuoremmalle roomalaisajalle. Kei-
häänkärjestä (KM8214:4) on säilynyt vain putken osa. Samoin veitsen (KM8214:5) kat-
kelmaa on vaikea ajoittaa.41 

Myöhemmin pankinjohtajana elämäntyönsä tehnyt Jacob Tegengren tutki Kruunupyyn 
Kåtabackenilla vuonna 1928 yhden aarteenetsijöiden osittain tuhoaman röykkiön. Se oli 
muodoltaan lähes nelikulmainen ja mitoiltaan 5 x 5 m. Kiveyksen alla oli runsaasti hiiltä. 
Mitään hautaukseen viittaavaa ei löydetty.42 

Tegengren jatkoi tutkimuksiaan Pedersören (Purmo) Jäknäbackenilla vuonna 1930. 
Hän kartoitti kohteessa olevan jätinkirkon ja kaivoi yhden kohteen kymmenestä röykkiös-
tä. Se oli halkaisijaltaan 5 m, puolimetriä korkea ja koskematon. Pohjasta löytyi runsaasti 
hiiltä – osa isompien kivien alta ja soran seasta.43 

Kesällä 1987 Jäknabackenia hävitettiin metsäaurauksella. Museoviraston koekaivaus-
ryhmä kaivoi ja kartoitti paikalla vuonna 1989 Päivi Kankkusen johdolla. Ympärysvallin 
kaakkoispäässä sijainnut röykkiö tutkittiin osittain. Se oli muodoltaan pitkänomainen tai 
soikea, mitoiltaan 19 x 7 m. Korkeutta osittain tuhoutuneella rakennelmalla oli 0,3 m. 
Mitään hautarakenteita ei havaittu. Löytöaineista koostui kvartseista kahta pientä pala-
neen luun palaa lukuun ottamatta. Kankkusen mukaan löydöt liittyvät asuinpaikkaan – 
eivät röykkiöön. Röykkiöt kuuluvat hänen mukaansa jätinkirkon valleja myöhempään 
aikaan.44 Kivestä koostuvan röykkiön rakenne on hatara ja siten kaikki – myös resentti-
nen – aines voi lyhyessäkin ajassa kulkeutua aivan rakennelman pohjalle saakka. Löyhäs-
sä kiveyksessä harvoin on löytöjä. Seikka, että röykkiöt sijaitsevat asuinpaikkapinnan 
päällä, voi merkitä muutaman tunnin tai tuhannen vuoden ikäeroa. 

Vuonna 1931 Tegengren jatkoi hautaröykkiöiden etsimistään Kruunupyyn Borg-
backenilla. Hän kaivoi kohteen kahdestatoista röykkiöstä kaksi. Näistä ensimmäinen oli 
pyöreämuotoinen, selvärajainen ja halkaisijaltaan nelimetrinen. Rakennelmassa oli käy-
tetty hyväksi maakiviä ja siinä oli havaittavissa reunakivet. Pohjassa oli suuria kiintoki-
viä, mutta hiiltä lukuun ottamatta löytöjä ei havaittu. Toinen Borgbackenin röykkiöistä oli 
hyvin säilynyt ja halkaisijaltaan 5,5 m. Se sisälsi edellisen tapaan ainoastaan hiiliä, mutta 

                                                           
40 Aarne Äyräpää, Uusikaarlepyy Helgabacken kaivauskertomus 1934. MV. ao. ta. 
41 Paavola 1984, 13-23; Kivikoski 1973, 37-38, Abb. 157-159, 170; Hiekkanen 1979, 66-71, 139. 
42 Jacob Tegengren, Stipendiatberättelse om grävningar och undersökningar i Kronoby, Esse och 
Vörå sommaren 1928. MV. ao. ta. 
43 Jacob Tegengren, Grävningar i Esse och Purmo sommaren 1930. MV, ao, ta. 
44 Päivi Kankkunen, Pedersöre Purmo Jäknäbacken kaivauskertomus 1989. MV. ao. ta.; Jacob 
Tegengren, Grävningar i Esse och Purmo sommaren 1930. MV, ao, ta. Löydöt KM23639, 
KM16752, KM14857, KM25356:1-182. 
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ei löytöjä. Röykkiöiden rakenteiden perusteella Tegengrenin päätteli että kyseessä eivät 
olleet viljelysrauniot. Hän jatkoi: 

 
"En eventuell framtida undersökning av dem komma troligen att ge samma negativa 
resultat som de två av mig genom grävda, och frågan i vilket ändamål de blivit an-
lagda att fortfarande stå obesvarad. Det förefaller åtminstone tillsvidare, som om 
kumlen norr om Vörå i svenska Österbotten till övervägande del vore tomma; så ha 
av mig sommaren 1930 i Esse och Purmo utförda grävningar i några rösen icke givit 
något som helst resultat. Att verkliga gravkummel dock finnas bland de talrika rösena 
i Esse, Purmo och även i Kronoby är ett konstaterat faktum!"45  

 
Samaisella Borgbackenilla on tutkittu myös varhaismetallikautinen asuinpaikka keitto-
kuoppineen. Löytöinä kvartsiaineistoa, kuonaa, hiotun kiviesineen kappale, palanutta 
savea ja eläimen luita.46 

Tegengren jatkoi röykkiötutkimuksiaan Keski-Pohjanmaan epäselvien röykkiöiden pa-
rissa Kruunupyyn Bastössä vuonna 1934. Kohteessa on suuri soikea röykkiö, joka on 
mitoiltaan 14 x 12 x 1,8 m. Sen koko keskiosa, halkaisijaltaan nelimetrinen alue, oli kai-
vettu auki pohjamaahan saakka. Paikallisten asukkaiden mukaan röykkiö oli ryöstetty 
vuoden 1850 tienoilla läheiselle tilalle majoitettujen venäläisen upseerin ja sotilaiden 
toimesta. Näiden kerrottiin löytäneen muutamia hopeakoruja ja tuluskiven. Tegengren 
teki koekaivauksen samaisessa keskiosassa ja löysi palanutta luuta ja hiiltä.47 Sandelinin 
mukaan ”Bastöjen” röykkiötä (”jätteröse”) oli kaivellut maisteri A. Böhm, löytämättä 
kuitenkaan mitään. Kuoppa olisi peräisin juuri tästä kaivelusta48. 

Hieman paremmalla menestyksellä Tegengren kaivoi vuonna 1935 Pedersören (Ähtä-
vä) Söderbackassa olevaa röykkiötä. Kyseessä oli mitoiltaan 7 x 7 m oleva rakennelma, 
jolla oli korkeutta 0,9 metriä. Senkin keskellä oli suuri aarteenetsijöiden tekemä kuoppa, 
joka oli kaiveltu maanpinnantasoa syvemmälle. Tegengren seuloi kuopasta poisheitetyn 
maan löytämättä siitä mitään. Itse röykkiöstä hän löysi kymmenkunta palanutta luuta 
(KM10105:1) ja pienen rautapalan. Kaikki löydöt tulivat röykkiön kaakkoisreunasta.49 

Tegengrenin parantunut löytöonni jatkui, kun hän samana vuonna kaivoi Pedersören 
(Ähtävän) Högbackassa. Hän aukaisi yhden Sandelinin mainitsemista ja kartoittamasta 
kahdeksasta röykkiöstä (kuva 11). Sandelin kertoi vuonna 1894 kohteen röykkiöiden ole-
                                                           
45 Jacob Tegengren, Antikvariska forskningar i Kronoby, Lillkyro och Vörå sommaren 1931. MV. 
ao. ta. 
46 Päivi Kontio, Kronoby Borgbacken kaivauskertomus 1989. MV. ao. ta; Arkeologia Suomessa 
1988–89, 147 
47 Jacob Tegengren, Berättelse över arkeologiska fältarbeten i Kronoby 2–6 juli 1934. MV. ao. ta. 
48 Sandelin 1894, 95. 
49 Jacob Tegengren, Berättelse över några i Vörå och Esse, med understöd av Finska 
Fornminnesföreningen, under juni 1935 utförda undersökningar av forngravar. MV. ao. ta. Kansal-
lismuseon pääluetteloon löydön kohdalle on liitetty maininta ”eläimen luita?” Kohdetta ei ole mer-
kitty nykyisiin muinaisjäännösluetteloihin. Söderbacken ja Röstasgjutan, jotka Tegengren mainitsee 
kertomuksessaan, löytyvät nykyiseltä peruskartalta. Kohde sijaitsee Nådjärvestä kolme kilometriä 
pohjoiseen. Se paikantuu parinsadan metrin tarkkuudella. Kohteen korkeus merenpinnasta on noin 
25–30 m. 
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van 5 m pitkiä ja 2 m leveitä. Ne oli tehty isojen maakivien lomaan, ja ne koostuivat eri-
kokoisista kivistä. Vuonna 1878 ”muinaisjäännösratsia” oli tuhonnut tämänkin kohteen 
miltei kokonaan. Kivien lomassa näkyi luun siruja. Kerrottiin, että paikalta oli löydetty 
pronssiesineitä: rannerengas, riipus, kallon kappaleita ja rautapiikki. Nämä löydöt päätyi-
vät myöhemmin museoon (KM1879:1-3). Sandelinin mukaan miltei kaikki röykkiöt oli 
hävitetty, mutta paikallisten mukaan röykkiöt olivat olleet kuopalla jo ennen hävitystä. 
Sandelin piirsi kohteesta myös kartan.50 Alfred Hackman julkaisi väitöskirjassaan vuonna 
1905 rannerenkaan ja riipuksen sekä viittasi Högbackan kohteeseen ja Sandelinin kart-
taan. Lisäksi hän kertoo samalta paikalta olevan peräisin museoon saadut kaarevaselkäi-
nen rautaveitsi, kaksi pronssista spiraalisormusta ja pronssinen miekan huotranhela
(KM1896:2-5).51 

 

Kuva 11. Jacob Tegengrenin vuonna 1935 tutkima hautaröykkiö Ähtävän Högbackassa. 

 
Löydöttömien röykkiöiden kaivamiseen tuskastunut Tegengren kertoo tutkineensa 

kohteesta Sandelinin kartan alareunasta katsottuna toiseksi alimman röykkiön, joka on 
merkitty soikeaksi. Kyseessä oli kuitenkin miltei pyöreä röykkiö, jonka mitat olivat 7,4 x 
7,2 m. Sen koko keskiosa oli tuhottu, ja siinä olleet kivet oli nakeltu reunoille. Tegengren 
poisti nämä irtokivet ja havaitsi isommista lohkareista muodostuvan reunakiveyksen. 
Osittain tämä kiveys koostui maakivistä. Aarteenetsijät olivat kaivaneet keskiosan mine-
raalimaahan saakka. Kun siitä poistettiin turve, löydettiin palaneita luita. Tegengren ha-
vaitsi palaneita kiviä ja hiiliä, rautafragmentteja, palamattomia eläinten luita sekä kivi-
kluutin (soikean 26 x 9 cm olevan kiven). Esinelöytöjäkin saatiin talteen. Näitä ovat rau-

                                                           
50 Sandelin 1894, 57-58, 68-69. 
51 Hackman 1905, 94-95. Hackman puhuu Forsin seudusta löytöjen yhteydessä. 
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tainen veitsen katkelma (KM10105:2), rautainen nuolenkärki (KM10105:5), rautainen 
ruodollinen nuolenkärki (KM10105:3) ja pronssisormus (KM10105:4).52 

Ruodollinen väkäsellinen nuolenkärki kuuluu tyyppiin, jota on löydetty Suomesta vain 
neljä kappaletta. Se ajoittuu nuoremmalle roomalaisajalle. Toinen kärki ja muut esineet 
eivät ole ajoitettavissa.53 Aiemmin löydetty rannerengas (KM1879:1) on pronssivartaasta 
taivutettu, päihin kapeneva hieman koveran kupera. Siinä on kolminkertainen ympyrä-
leimarivikoristelu. Esine ajoittuu kansainvaellusajalle, ja lähimmät vastineet löytyvät 
Keski-Venäjältä. Ulkopinnaltaan kolmisivuinen ja sisäpinnaltaan kovera pronssirengas 
(KM1879:2) on ajoitukseltaan ja käyttötarkoitukseltaan epävarma. Todennäköisesti ky-
seessä on rannerengas. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä löytö kohteesta on pronssirii-
pus (KM1879:3), joka ajoittuu kansainvaellusajalle. Sen vastineet ovat Itä-Venäjältä 
Vjatkan suunnalta. Pronssinen huotran hela on tyypiltään skandinaavinen ja ajoittuu nuo-
remmalle roomalaisajalle.54 

Samana tuloksekkaana kesänä 1935 Tegengren tutki Pedersören (Ähtävän) Lillmoss-
backalla sijaitsevan röykkiön. Matala pyöreä röykkiö oli halkaisijaltaan 8 m, ja se oli 
rakennettu suuren kiintokiven luo, jolla oli korkeutta 1,4 m röykkiön pinnasta mitattuna 
(kuva 12). Tegengren viittaa Sandeliniin, joka puolestaan kertoo kohteessa olleen kaksi-
kin röykkiötä. Niitä molempia oli kaiveltu vuoden 1878 aarteenetsintävimmassa. Kes-
kuskivellisestä röykkiöstä – eli juuri Tegengrenin tutkimuskohteesta – sanottiin tuolloin 
löydetyn hiiliä ja luun palasia.55 

Tegengrenin mukaan tutkittu röykkiö oli erityisesti tuhottu keskuskiven pohjoispuolel-
ta, johon aarteenetsijät olivat kaivaneet syvän pohjamaahan ulottuvan kuopan. Siellä tääl-
lä oli näkyvissä palanutta luuta. Röykkiö oli tehty keskikokoisista enintään miehennos-
tannaisista kivistä. Sen reunoja kiersi suuremmat kivet. Osa täytekivistä oli halkeillut 
tulesta. Pohjassa Tegengren havaitsi suurempia kiviä. Sadesään vuoksi ainoastaan röyk-
kiön eteläpuoli tutkittiin kokonaan. Tältä alueelta, röykkiön eteläreunasta löydettiin pala-
neita luita. Lisäksi keskuskiven pohjoispuolinen ryöstökuoppa tutkittiin. Siitä löydettiin 
palanutta luuta sekä muutamia rautakatkelmia (KM10105:10-12), joiden Tegengren oletti 

                                                           
52 Jacob Tegengren, Berättelse över några i Vörå och Esse, med understöd av Finska 
Fornminnesföreningen, under juni 1935 utförda undersökningar av forngravar. MV. ao. ta. 
53 Paavola 1984, 13-23. 
54 Paavola 1984, 18; Meinander 1977, 26. Högbacken löytyy nykyisestä peruskartasta Forsin kyläs-
tä läheltä jokea. Se on mäenkumpare vastapäätä Gersin kylää ja se paikantuu parinsadan metrin 
tarkkuudella. Kohteen korkeus on 17,5–20 m merenpinnasta. Se ei ole Museoviraston luetteloissa. 
55 Jacob Tegengren, Berättelse över några i Vörå och Esse, med understöd av Finska 
Fornminnesföreningen, under juni 1935 utförda undersökningar av forngravar. MV. ao. ta.; 
Sandelin 1894, 53. Lillmossbackenia ei löydy peruskartasta eikä Museoviraston luetteloissa esiinny 
kohdetta. Sandelinin ja Tegengrenin kertomuksesta päätellen kyseessä on lähinnä nykyisen Träsk-
backenin seutu (kohde on Tegengrenin mukaan metsäisen harjun pohjoisreunalla rajoittuen Johan 
Westin viljelyksiin tila Påvals n:o 1). Sijainti voidaan arvioida parin kilometrin tarkkuudella. Koh-
teen korkeus merenpinnasta on 15–22,5 m. 
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olevan peräisin keihäänkärjestä.56 Kyseessä on kuitenkin pahoin tärveltynyt putkikirves 
(KM10105:10), joka ajoittaa rautakauden alkupuolelle57. 

Kuva 12. Ähtävän Lillmossbackan silmäkivellin röykkiö. Jacob Tegengrenin vuonna 1935 
tutkimasta röykkiöstä löytyi palaneita luita ja rautakatkelmia. 

 
Työtä Keski-Pohjanmaan apokryfisten58 röykkiöiden parissa jatkoi sodan jälkeen C. F. 

Meinander. Vuonna 1945 hän tutki Kokkolan Oivun kylässä Dalskogenissa toisen koh-
teen kahdesta röykkiöstä. Se oli halkaisijaltaan 8 m ja korkeudeltaan liki metrin ja pienis-
tä, tuskin päänkokoa olevista kivistä ladottu (kuva 13). Kaivauksessa ei havaittu hautara-
kenteita. Keskellä olevassa kuopassa oli runsaasti palaneita kiviä, jotka Meinanderin mu-
kaan johtuivat paikalla pidetyistä juhannusvalkeista. Röykkiöstä löytyi yksinkertainen 
pronssirengas (KM11496). Se vertautuu Meinanderin mukaan Äyräpään Viitasaarelta 
lapinrauniosta löytämään pronssiesineeseen (KM8825:1). Röykkiö ajoittuu sen perusteel-
la vanhemmalle rautakaudelle.59 Röykkiöstä löydetty esine on poikkileikkaukseltaan ne-
likulmaisesta pronssivartaasta tehty spiraalisormus. Se ajoittuu todennäköisimmin rooma-
laisajalle.60 

                                                           
56 Jacob Tegengren, Berättelse över några i Vörå och Esse, med understöd av Finska 
Fornminnesföreningen, under juni 1935 utförda undersökningar av forngravar. MV. ao. ta 
57 Meinander 1977, 26.  
58 Apokryfiset-termiä Keski-Pohjanmaan röykkiöiden yhteydessä näyttäisi käyttäneen Äyräpää, ja 
Meinander lienee omaksunut sen häneltä. Aarne Äyräpää, Muinaistutkimuksia Kruununkylässä 
1934. MV. ao. ta. 
59 C. F. Meinander, Kokkola Dalaskogen kaivauskertomus, Berättelse över C. F. Meinanders 
fornminnesundersökningar i Karleby 1945 och 1946. MV. ao. ta.  
60 Paavola 1984, 21. 
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Kuva 13. Meinanderin vuonna 1945 tutkima Kokkolan Dalskogenin löydöllinen röykkiö. 

 
Samaan otteeseen Meinander kaivoi toisenkin röykkiön Kokkolan Farfarängsbackassa. 

Rakennelma oli tehty asettelemalla eri kokoisia  kiviä isomman maakivien luo. Löytöjä ei 
tehty, ja Meinanderin mukaan jäi epäselväksi oliko kyseessä hauta.61 

Meinander jatkoi kaivauksiaan seuraavana vuonna Kokkolan Strömmesissä. Kohteessa 
on kolme röykkiötä, joista Meinander tutki kaksi vuonna 1946. Näistä ensimmäinen si-
jaitsi kalliolla ja se oli kasattu isoista lohkareista. Rakennelma oli löydötön. Toista röyk-
kiötä oli kaiveltu jo parikymmentä vuotta aiemmin ja siitä oli löydetty luita (kuva 14). 
Myös siinä oli käytetty suuria lohkareita rakennusaineena. Röykkiö sijaitsi muutaman 
metrin muuta maastoa ylempänä kalliopohjalla. Röykkiössä ei ollut hautarakenteita, mut-
ta koko pohjan alalta löytyi palaneita luita (KM11607), eritoten kallion halkeamista. 
Meinanderin mukaan kyse on selvästi haudasta, mutta ajoitusta on hänen mukaansa vai-
kea arvata.62 

Lohtajan Rajakalliolla olleet viisi pientä röykkiötä tuhottiin muutamien paikkakunta-
laisten toimesta vuonna 1945. Niiden rippeitä tutki C. F. Meinander vuonna 1947. Röyk-
kiöt olivat halkaisijaltaan 1,5–2 m. Niiden korkeudesta ei ole säilynyt tarkkaa tietoa. 
Jäännökset sijaitsivat ympäröivästä maastosta selvästi kohoavan noin 250 x 200 m laajan 
kallion laella. Meinander kertoo, että röykkiöt olivat kasatut “kalliorotkojen päälle”. Aar-
teenetsijät olivat löytäneet röykkiöitä hajottaessaan yksinkertaisen avoimen pronssisen 

                                                           
61 C.F. Meinander, kaivauskertomus Kokkola Farfarängsbacka, Berättelse över C. F. Meinanders 
fornminnesundersökningar i Karleby 1945 och 1946. MV. ao. ta.  
62 C.F. Meinander, kaivauskertomus Kokkola Strömmes, Berättelse över C. F. Meinanders 
fornminnesundersökningar i Karleby 1945 och 1946. MV. ao. ta. 
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rannerenkaan (KM11535), pronssisen spiraalisormuksen (KM11750) sekä sik-sak-
ornamentein koristellun rautaesineen, joka kuitenkin oli myöhemmin hukkunut. Meinan-
derin mukaan kaikissa röykkiöissä oli runsaasti poltettuja luita; rankkasateessa hän keräsi 
niitä talteen noin 100 gramman verran.63 Rannerengas kuuluu poikkileikkaukseltaan 
segmentin muotoisiin avoimiin renkaisiin ja se ajoittunee nuoremmalle roomalaisajalle 
tai mahdollisesti kansainvaellusajalle.64 

Kuva 14. Kokkolan Stömmes, röykkiö 2. Meinanderin vuonna 1946 tutkimasta röykkiöstä 
löytyi palaneita luita. 

 
Vuosina 1949 ylioppilas Gunnar Rosén kaivoi Kruunupyyn Honkobackaharjulla 

(Honkobackaharju N). Hän tutki kaksi löydötöntä pientä pyöreähköä röykkiötä. Kohtees-
sa on edellisten lisäksi kymmenen muuta röykkiötä, jätinkirkko ja kivikautisia asumus-
painanteita.65 Seuraavana vuonna Rosén kaivoi Kruunupyyn Luggasbackenilla neljä 
röykkiötä. Hän havaitsi yhdessä röykkiössä kehärakennetta ja toisessa puolestaan silmä-
kiven. Lisäksi Rosén kertoo löytäneensä palanutta luuta kaikista, mutta Kansallismuseon 
pääluettelon mukaan löytö sisältää lähinnä hiiltä (KM12832). Kohteessa on kivikautinen 
asuinpaikka, jota tutkittiin kaivauksin vuonna 1985.66 

                                                           
63 C. F. Meinander, Lohtaja Rajakallio kaivauskertomus 1947. MV. ao. ta. 
64 Paavola 1984, 22.  
65 Tutkittujen röykkiöiden mitat olivat 3,8 x 3,0 x 0,5 m ja 5,2 x 4,5 x 0,3 m. Gunnar Rosén, Kruu-
nupyy Honkobackaharju kaivauskertomus 1949. MV. ao. ta. 
66 Gunnar Rosén, Kruunupyy Luggasbacken kaivauskertomus 1950. MV. ao. ta.; Matti Bergström, 
Kruunpyy Luggasbacken kaivauskertomus 1985. MV. ao. ta. 
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Kiinnostus Keski-Pohjanmaan röykkiöihin hiipui 1950- ja 1960-luvuilla. Ilmeisesti 
tutkimusintoon vaikutti röykkiöiden ennakoitavissa oleva löydöttömyys. Seuraavaa kai-
vausta saatiin odottaa vuoteen 1975, jolloin Kaisu Anttila tutki Kälviän Sillanpäässä si-
jainneen pyöreän halkaisijaltaan kuusimetrisen röykkiön. Kaivaus oli pelastuskaivaus, 
sillä röykkiö oli tuhoutumassa soranotossa. Hän ei havainnut selviä rakenteita, mutta 
röykkiön pohjoisosassa suuret reunakivet muodostivat kehäkiveystä. Löytöinä saatiin 
talteen palaneen piin kappale (KM19815:1). Tarkempaa ajoitusta röykkiölle ei löydöstä 
saa, mutta Anttila pitää todennäköisenä kohteen ajoittumista rautakaudelle viitaten ran-
nansiirtymiseen.67 

Uudenkaarlepyyn Mellanbackassa kaivettiin löydötön röykkiö vuonna 1980 Museovi-
raston toimesta. Tutkimusta johtanut Pekka Honkanen kertoo röykkiön olleen pyöreähkö, 
halkaisijaltaan viisimetrinen ja vain kymmenkunta senttimetriä ympäröivästä maasta ko-
hoava. Rakennelmaa oli purettu aikojen kuluessa ja kiviainesta oli ilmeisesti päätynyt 
röykkiön ulkopuolelle. Pintakivien välissä oli humusta ja hiekkaa. Keskiosassa oli muu-
tamia suurempia kiviä, jotka näyttivät jakavan sen erillisiin tarhoihin. Honkasen mukaan 
kyse on nuoremmalle roomalaiselle rautakaudelle kuuluvasta röykkiöstä.68 Ajoitus perus-
tuu maankohoamiseen ja kohteen korkeuteen. Hautauksesta ei näkynyt merkkejä. 

Vuonna 1982 Päivi Pykälä-Aho tutki soranoton vuoksi tuhoutumisvaarassa olevat ja jo 
osin tuhoutuneetkin seitsemän röykkiötä Kannuksen Karjakankaalla Yli-Viirteen Korve-
lan kylässä. Röykkiöistä viisi oli pyöreähköjä, yksi soikea ja yksi pitkänomainen. Löytöi-
nä saatiin talteen muun muassa kvartsi-iskoksia ja kvartsiesineitä. Tutkija ajoitti kohteen 
intuitiivisesti pronssikaudelle.69 

Samana vuonna Anja Sarvas tutki löydöttömän isojen maakivien varaan tehdyn röyk-
kiön Pedersören Nåpebackenilla. Se oli halkaisijaltaan kolmemetrinen. Pohjassa oli tum-
maa maata ja hieman hiiltä. Kohteessa on useita pieniä röykkiöitä sekä 1800-luvun talon 
sija vanhoine peltoineen.70 

3.3 Röykkiöistä tai niiden läheltä tehdyt esinelöydöt 

Pohjanmaan tutkimusalueella on myös röykkiökohteita, joista on saatu talteen esinelöytö-
jä aarteenetsinnän tai muun vastaavan aktiviteetin kautta. Nämä epämääräiset kaivelut 
röykkiöissä tai niiden liepeillä eivät rajoitu pelkästään maallikoihin, vaan joissakin tapa-
uksissa myös asiantuntijan pikainen ja heikosti dokumentoitu kaivaus ei juurikaan eroa 
haudanryöstöstä. Äyräpään mukaan alueen muinaismuistoja inventoinut Sandelin oli 
penkonut Pedersören Tegelstenbackenin röykkiötä ja itse tuhonnut röykkiön hautaraken-

                                                           
67 Kaisu Anttila, Kälviä Sillanpää kaivauskertomus 1975. MV. ao. ta. 
68 Pekka Honkanen, Uusikaarlepyy Mellanbacka kaivauskertomus 1980. MV. ao. ta. 
69 Päivi Pykälä-Aho, Kannus Karjakangas kaivauskertomus 1982. MV. ao. ta. 
70 Anja Sarvas, Perdersöre Nåpebacken kaivauskertomus 1982. MV. ao. ta. Kyseessä on kohde 
Nåpebacken a. 



77 

teen. Tarinan mukaan Sandelin löysi ”savea, soraa ja hiiltä”.71 Oulun Myllykoskenkan-
kaalla museonjohtaja Esko Sarasmon tekemä pikakaivaus on listattu edellä tieteellisiin 
kaivauksiin. Voidaan kuitenkin kysyä täyttääkö se kaikkia tieteellisen kaivauksen tun-
nusmerkkejä? Merkittävin jälkipolville säilynyt tieto tutkimuksesta on sanomalehtiartik-
keli72. Arkistoihin kaivauksesta ei jäänyt dokumentaatiota.  

Pedersören Ähtävän kylän Träskbackalla sijaitseva röykkiökohde kärsi seudun muiden 
kohteiden tavoin vuosien 1877–1878 aarteenetsintävimmasta73. Sandelinin mukaan koh-
teessa oli yksi halkaisijaltaan kolmemetrinen tuhottu röykkiö, josta vuonna 1877 tehdyis-
sä kaiveluissa oli löydetty esineitä. Röykkiö oli tehty isompien kiintokivien luo.74 Hack-
man viittaa väitöskirjassaan Sandeliniin ja kertoo Träskbackan löytöjen olevan sormus 
(KM1884:1) ja keihäänkärki (KM1884:2)75. Sormus on spiraalimainen pronssivartaasta 
tehty ja vaikeasti ajoitettava. Vastaavia esineitä oli käytössä koko rautakauden ajan. Put-
kellinen keihäänkärki on suurelta osin tuhoutunut ja myös sen ajoittaminen tarkasti on 
vaikeaa.76 Mahdollisesti tähän kohteeseen liittyy vuonna 1985 metallinilmaisimella löy-
detty rautaveitsi (KM23097:6). Sen kerrottiin löytyneen Träskbackenilta viiden metrin 
päästä röykkiöstä. 

Syksyllä 1877 aarteenetsijät löysivät Ähtävän Linjärvbackenilta (Linjärvbacken 
SE/Storholmen) kaivelemastaan röykkiöstä pronssisormuksen (KM1896:1b) ja pronssi-
riipuksen (KM1896:1a). Kohteen kahdesta röykkiöstä toinen oli halkaisijaltaan noin 7 m 
ja korkeudeltaan 0,8 m, ja toinen puolestaan oli halkaisijaltaan 5 m ja korkeudeltaan 0,6 
m. Röykkiöiden keskiosa oli ollut kummassakin kuopalla, mutta Sandelinin tarkistaessa 
ne muutama vuosi kaivelun jälkeen osoittautui, että ne olivat täysin hajotetut. Lisäksi 
kaivelijat havaitsivat tuhkaa ja hiiltä sekä hautarakenteen, jonka seinät olivat huolellisesti 
ladotut. Esineet löydettiin hautarakenteesta kohdasta, jossa oli tummaa multaa, mutta ei 
luita.77 

Kellon tai kartion muotoinen pronssiriipus on löytönä mielenkiintoinen. Se on koris-
teltu pystysuorin uraviivoin ja vaakasuorin vulstein. Sen yläosassa on rikki mennyt sil-
mukka. Lähimmät vastineet esineelle löytyvät Itä- ja Keski-Venäjältä. Hackmanin mu-
kaan löytö ajoittuu vanhemmalle rautakaudelle. Kivikoski puolestaan ajoittaa riipuksen 
                                                           
71 Aarne Äyräpää, Pedersöre Tegelstenbacken tarkastuskertomus 1934. MV. ao. ta. Ks. myös San-
delin 1894, 6, kohde 4. 
72 Esko Sarasmo, Lapinraunio Kuivasjärven takalistolla, Kaleva 18.9.1951. 
73 Sandelinin mukaan Träskbackan kohde sijaitsee vähäkivisellä mäellä runsaan kilometrin Gersistä 
etelään. Sandelin 1894, 53.  Museoviraston luetteloista kohde näyttäisi puuttuvan. Peruskartalta 
löytyy Träskbacken ja kuvauksesta päätellen röykkiökohteen voi sijoittaa mäen eteläosaan. Sijainti 
voidaan arvioida parinsadan metrin tarkkuudella. Paikan koordinaatit ovat x=7061150, y=3361100. 
Kohteen korkeus merenpinnasta on 20–22,5 m mpy. 
74 Sandelin 1894, 53 ja 68.  
75 Hackman 1905, 95. 
76 Paavola 1984, 17-18. 
77 ”Sedan öfversta lagret stenar bortskaffats, påträffades en mängd kol och aska, men ej något ben 
eller någon metalsak, därefter följde åter ett lager stenar, hvarunder sjelfva grafsället var beläget. 
I hvardera ändan fanns en flat stenhäll och sidorna voro hvälfda alldeles som i en rieugn. Inuti 
grafrummet påträffades ej några kol eller ben, utan svart matmylla, i hvilken dessa fynd lågo 
inbäddade.” Sandelin 1894, 54, 68. 
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kansainvaellusajalle. Viimeisimmän tietämyksen mukaan Ähtävän kelloriipus ei ole kan-
sainvaellusaikaa vanhempi. Todennäköisesti se kuuluu nimenomaan kansainvaellusaikaan 
ja on liitettävissä Itä- ja Keski-Venäjän Pianobor-kulttuuriin.78 

Edellisestä kohteesta noin puolen kilometrin päässä luoteeseen olevasta Linjebackasta 
(Linjärvbacken NW) löydettiin vuonna 1985 pronssisolki (KM22813)79. Löytö tehtiin 
metallinpaljastimella noin 17 cm syvyydestä hiekasta epämääräisestä painanteesta. Tar-
kistuksen jälkeen voitiin todeta kyseessä olevan irtolöytö. Paikalla on kuitenkin havaitta-
vissa jonomuodossa matalia kuopanteita, joita on epäilty pyyntikuopiksi. Soljen löytö-
paikka sijaitsee röykkiöstä noin 200 m pohjoiseen. Kyseistä röykkiötä oli jo Sandelin 
vuonna 1880 tai 1881 kaivellut löytäen palanutta luuta. Halkaisijaltaan tämä röykkiö on 
18 m.  

Löytö kuuluu niin sanottujen matalakaaristen perhosentoukkasolkien luokkaan. Pituut-
ta sillä on ollut noin 8 cm. Vastineita soljelle löytyy runsaasti muun muassa Tanskasta, 
jossa ne ovat yleisiä niin miesten kuin naistenkin haudoissa, kuten myös uhrilöydöissä. 
Parhaat vastineet soljelle löytyvät kuitenkin Mecklenburgista, Saksista ja Brandenburgis-
ta. Solki on todennäköisesti valmistettu keskisen Elben alueella. Koverasankainen spiraa-
lipäinen solki ajoittuu pronssikauden III ja IV periodeille, ajanjaksolle 1100–800 eKr.80 

Ähtävältä löydettiin samana vuonna toinenkin pronssisolki (KM23097:1) niin ikään 
metallinilmaisinta apuna käyttäen. Se löytyi 165 m tunnetusta röykkiökohteesta (Furu-
landet) länteen. Solki ajoittuu merovinkiajalle. Tarkastuksessa löytöpaikalla havaittiin 
olevan kivettömiä ja tasaisia alueita, joiden välissä ja ympärillä on matalia kohoumia ja 
kiviraivanteita. Lisäksi paikalla on kuoppajäänteitä, jotka tulkittiin pyyntikuopiksi. Lisäk-
si paikalta löydettiin myös rautainen nuolenkärki (KM23097:2). Sen ajoittaminen on vai-
keaa.81 

Merovinkiajan solkilöytö ja mahdollisesti siihen liittyvä asuinpaikka ovat ristiriidassa 
Edgrenin artikkelissaan tekemän oletuksen kanssa. Hän esittää, että Keski-Pohjanmaan 
rautakautinen asutus loppui jo ennen kansainvaellusaikaa nuoremman roomalaisen rauta-
kauden aikana. Toisaalta ei ole olemassa selviä todisteita siitä, että havaitut raiviot liitty-
vät merovinkiaikaiseen asutukseen. Mutta jos näin on, sijaitsisivat keskisen ja myöhäisen 
rautakauden asutusmerkit samassa miljöössä pronssikauden ja vanhemman rautakauden 
kohteiden kanssa. Asian selvittäminen vaatisi laajempia arkeologisia kenttätutkimuksia.  

Vuonna 1877 aarteen kaivelussa löytyi Pedersören Purmon Granbackenilta (Purmo E) 
pronssinen rannerengas (KM1883). Muinaismuistoyhdistykselle kirjoittamassa kirjeessä 
tohtori J. O. I. Rancke kertoo, että Purmon kirkosta itään oli muodoltaan pyöreästä kivi-
röykkiöstä löydetty lapsen käteen sopiva avoin pronssirengas.82 Sandelinin mukaan koh-
de sijaitsee virstan verran kirkosta koilliseen vähäkivisen mäen koillisosassa. Röykkiö oli 
halkaisijaltaan runsaat neljä metriä ja se koostui keskisuurista kivistä.83 Granbacken si-

                                                           
78 Hackman 1905, 204-205; Kivikoski 1973, 50 abb. 275; Paavola 1984, 20. 
79 Löytöpaikan koordinaatit ovat x=7053860, y=2453980, z=32,5.  
80 Sandelin 1894, 54; Edgren 1986, 17-23. 
81 Edgren 1986, 22-23; Mirja Miettinen, Pedersöre Furulandet tarkastuskertomus 1993. MV, ao, ta. 
82 J. O. I. Rancken kirje muinaismuistoyhdistykselle Sandelinin mukaan. Sandelin 1894, 43. 
83 Sandelin 1894, 39, 43. 
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jaitsee nykyisen kartan perusteella Purmon taajaman itäpuolelle kirkosta noin kilometrin 
verran koilliseen84.  

Löytö on avoimesta pronssivartaasta taivutettu yksinkertainen rengas. Se on vaikeasti 
ajoitettava, mutta ainakin rautakauden alkupuolen rannerenkaille näyttäisi olevan tyypil-
listä yksinkertaisuus. Röykkiö kuulunee todennäköisesti varhaiselle tai keskiselle rauta-
kaudelle.85 

Ähtävän seudulta on löydetty metallinilmaisimella toistakymmentä löytöä, joista val-
taosa on historialliselta ajalta. Erityisesti harrastaja-arkeologien mielenkiinnon kohteena 
ovat olleet röykkiöiden seudut. Niiden ympäristö on koluttu ja erilaisia metalliesinelöytö-
jä on saatu talteen. Metallinilmaisimella hankitut löydöt – ilman tarkkaa tietoa kontekstis-
ta – ovat tutkimukselle ongelmallisia. Toisaalta ne vääristävät irtolöytöjen osalta kuvaa, 
mutta toisaalta ne kertovat että rakennelmien tienoilla on liikuttu myöhemminkin histori-
allisella ajalla. Tuloksena miinaharavoinnista on ollut kaksi selvästi esihistoriallista huip-
pulöytöä Linjärvbackenin luoteisosan pronssikautinen solki (KM22813) ja Furubackenin 
rautakautinen solki (KM23097:1) sekä toistakymmentä rautakaudelle tai historialliselle 
ajalle ajoittuvaa löytöä. Jälkimmäisiin kuuluvat muun muassa tulusraudat ja veitset86.  

Keski-Pohjanmaan ruotsinkielisten alueiden muinaisjäännöksiä inventoineen Sandeli-
nin kertomuksesta käy seikkaperäisesti ilmi, että miltei kaikkia Purmon ja Ähtävän seu-
dun röykkiöitä oli kaiveltu aarteenetsijöiden toimesta. Suurin tuho oli kohdannut röykki-
öitä vuonna 1878, mutta jo ennen tuota paikallisten kertoman mukaan röykkiöissä oli nä-
kynyt kaivelun jälkiä. Heidän mukaansa röykkiöistä ei löydetty juuri mitään, koska ne oli 
ehditty tyhjentää nykyasukkaiden toimesta kauan sitten. Sandelin puolestaan arveli, että 
syynä löydöttömyyteen oli alueen muinainen köyhyys. Hänen mukaansa lukuisat haudat 
kuitenkin osoittavat, että alueella on asunut paljon väkeä.87  

Liitteen 1 taulukosta käy ilmi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteissa tehdyt 
kaivaustutkimukset ja niiden tulokset. Kaikkiaan kaivauksia on tehty 38:ssa kohteessa ja 
76:lla röykkiöllä Uudenkaarlepyyn ja Tornion välisellä Pohjanmaan rannikolla. Kaikki-
aan neljä viidesosaa röykkiöistä on kaivettu toisen maailmansodan jälkeen. Tutkimuksis-
sa korostuu kaksi ajankohtaa: 1940-luvun puolivälistä 1950-luvun alkuun sekä 1970-
luvun puolenvälin jälkeinen aika. Jälkimmäinen kuvastaa tutkimuksellisen mielenkiinnon 
nousua ja erityisesti Oulun yliopiston panostamista lähiseudun esihistoriaan. Uudemmat 
kaivaukset painottuvat nimenomaan Oulun ja Lapin lääneihin. Kun tarkastellaan tutkittu-
jen röykkiöiden jakaantumista eri muinaisrantavyöhykkeille, havaitaan, että eniten röyk-
kiöitä on kaivettu kivikautisella korkeusvyöhykkeellä (>40 m mpy.) sijaitsevissa kohteis-
sa ja toisaalta matalalla rautakautisella korkeusvyöhykkeellä (<25 m mpy.) sijaitsevissa 
kohteissa. Kokonaisuudessaan tutkitut kohteet näyttäisivät jakaantuvan tasaisesti kaikille 
kolmelle korkeusvyöhykkeelle. Tutkituista 38:sta kohteesta löytöjä on saatu kaikkiaan 
22:sta. Näistä ajoittavia löytöjä, esimerkiksi rauta- tai pronssiesineitä, on tullut ainoastaan 
                                                           
84 Paikan koordinaatit ovat x=7053750, y=3300000, z=27,5 m mpy. Sijainnin tarkkuus voidaan 
arvioida noin 500 metrin tarkkuudella. 
85  Paavola 1984, 16. 
86 KM23097:3 Ähtävä, Storkärrbacken, lyyranmuotoinen tulusrauta. KM23097:4 Ähtävä, Jäkna-
backen, tulusrauta. KM23097:10 Ähtävä, Linjärvbacken, rautainen veitsi. KM23097:12 Ähtävä, 
Skrattlas, rautainen veitsi. 
87 Ks. Sandelin 1894, 41-42. 
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11:sta kohteesta. Kaikki esinein ajoitettavissa olevat kohteet ovat rautakaudelta. Varmoja 
jälkiä hautauksista, mikä tarkoittaa joko luita tai selviä hautarakenteita, on havaittu 15:ssa 
kohteessa. 

Maantieteellisesti kaivaustutkimukset jakaantuvat neljään ryppääseen (kuva 15). Eni-
ten tutkimuksia on tehty Keski-Pohjanmaalla Uudestakaarlepyystä Kälviälle ulottuvalla 
rannikolla – yhteensä 18:ssa kohteessa. Raahen, Pattijoen ja Ruukin seudulla on kuusi 
kohdetta, joissa on tutkittu röykkiöitä ja Oulun seudulla neljä. Pohjoisin rypäs on Peräme-
ren pohjukassa Kemin ja Tornion seudulla, jossa tutkittuja kohteita on kuusi. 

Kuva 15. Pohjanmaan tutkimusalueella tutkittujen 38:n röykkiökohteen levintä. Korkeus-
malli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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3.4 Kun röykkiö ei olekaan hauta 

Röykkiöt ovat selvästi inventoinnin ja luokittelun osalta vaikeita. Kuoppajäännösten suh-
teen arkeologeilla on olemassa välineitä ja menetelmiä todeta jäännöksen ikä ja luonne. 
Kairaamalla ja maannosta tarkastelemalla voidaan ainakin auttavasti selvittää, onko ky-
seessä esihistoriallinen kuoppajäännös vai nuorempi kaivanto. Röykkiöiden osalta näitä 
välineitä ei ole ja päätelmät on tehtävä kokemuksen ja ulkokohtaisen tarkastelun perus-
teella. Kaivaustutkimus on työläs ja usein riittämätönkin tapa selvittää kivirakennelman 
ikä ja käyttötarkoitus. 

Kuinka paljon sitten koko röykkiöaineistosta on diagnosoitu väärin? Miten paljon 
muinaisjäännösluokkaan on valittu vaikkapa historiallisen ajan kivirakennelmia? Jonkin-
laista osviittaa saadaan, kun tarkastellaan Oulun yliopiston vuoden 1971 jälkeen tekemiä 
röykkiötutkimuksia. Kaikkiaan 15 kohteesta viisi osoittautui selvästi historiallisen ajan 
rakennelmiksi88. Loput olivat joko selvästi hautauksen omaavia tai sitten esihistoriallisia, 
mutta funktioltaan epäselviä. Kaikkien osalta lähtökohtana oli – enemmän tai vähemmän 
julkilausuttuna – esihistoriallinen hautaröykkiö. Lähdeaineistosta kolmasosa näyttäisi siis 
alustavan tarkastelun perusteella olevan aivan jotain muuta kuin mitä niiden oletetaan 
olevan!  

Tietysti voidaan olettaa että maastossa liikkuvien arkeologien kyky havaita erityyppi-
siä röykkiöitä on parantunut vuosikymmenien saatossa. Jos haluamme saada selville jo-
tain esihistoriallisista röykkiöistä, meidän on käytettävä suuria aineistoja, jossa tämän 
ilmeisesti alueellisesti vaihtelevan luokitteluvirheen vaikutus jää pienemmäksi. Tutkimus-
ta siitä, miten luotettavaa muinaisjäännösten tunnistaminen ja luokittelu eri puolilla Suo-
mea on, ei liene tehty.  

Yleensä ”epäonnistuneet” tai odotuksiin nähden negatiivisen tuloksen antaneet kai-
vaustutkimukset pyritään unohtamaan tai jättämään vaille huomiota. Röykkiötutkimuksen 
osalta tämä ajattelutapa on ollut omiaan vielä entisestään vähentämään kollektiivisen ko-
kemusperäisen tiedon kertymistä aiheesta. Arvokkaita kokemuksia, joita voitaisiin käyt-
tää omien havaintojen tukena muinaisjäännösten inventoinnissa, on ollut usein vaikea 
saada.  

Seuraavana esitetään kaksi kaivaustutkimusta, jossa molemmissa kohteena oli hau-
doiksi luokitellut röykkiöt. Kumpaisessakin oli nähty varmoja varhaismetallikautisen 
haudan piirteitä. 

                                                           
88 Kaivauksia on suoritettu seuraavissa kohteissa: Pattijoki Pikkuliekokangas (1979), Kempele Lin-
nakangas (1983), Pello Pikkutaivaankangas (1985), Oulu Välikangas (1987–1988), Tornio Rakan-
mäki (1987), Keminmaa Haapamaa (1989), Ii Hiidenkangas (1988), Kemi Rova (1992), Kemi Län-
kimaa (1992), Keminmaa Kiimamaa (1992–1993), Kemi Aaltokangas (1995), Haapavesi Pirnesjär-
vi (1985), Ii Jussinkangas (2000), Kempele Haukkasuo (2000), Muhos Hangaskangas (2000). 



82 

3.4.1 Kempeleen Haukkasuon ja Iin Jussinkankaan röykkiötutkimukset 

Haukkasuo sijaitsee Oulun eteläpuolella Kempeleen keskustasta noin 3 km koilliseen. 
Kohteessa on kaksi nelikulmaista muotoa olevaa röykkiötä. Röykkiöt ovat kooltaan 4 x 4 
m ja 3 x 3 m. Syksyllä 2000 tehdyssä pienimuotoisessa tutkimuksessa näistä tutkittiin 
suurempi. Kaivauksessa pyrittiin selvittämään röykkiön luonne ja ajoittuminen. Päälle-
päin nelikulmainen rakenne ja sijaintikorkeus varhaismetallikautisella vyöhykkeellä viit-
tasivat hautaröykkiöön. Tämä oletus kuitenkin osoittautui vääräksi kaivauksen edistyessä. 

Suoritetuissa kaivauksissa röykkiön alueelle tehtiin 5,5 x 5 m laaja tutkimusalue ja 
muinaisjäännös ja sen välitön ympäristö tutkittiin kokonaisuudessaan. Liikkuneiden kivi-
en poiston jälkeen jäännöksestä hahmottui selkeä nelikulmainen rakenne (kuva 16). 
Röykkiö oli tehty huuhtoutumiskerroksen ja kerrallisen humuksen päälle. Nelikulmaisen 
rakenteen keskellä oli yhtenäinen hiili- ja nokikerros. Esinelöydöt – pullonlasi, lehmän-
kellonkieli, tinanappi, lasitetun keramiikka-astian kappale – kuuluvat historialliseen ai-
kaan, lähinnä 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun. Valtaosa löydöistä tuli puretun 
kiveyksen alapuolelta. 

Kuva 16. Kempeleen Haukkasuon röykkiön rakenne ja löydöt. Kaivaustutkimuksessa raken-
nelma osoittautui historiallisen ajan muinaisjäännökseksi.  
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Löydöt ja kaivausten yhteydessä tehdyt havainnot osoittivat, että pinnallisesti var-
haismetallikautisen ulkoasun omaava röykkiö näyttäisi olevan metsäsaunan kiukaansija 
tai muu historiallisen ajan rakennuksen – mahdollisesti kesänavetan – tulisijan perusta.89  

Iin Jussinkangas sijaitsee Oulun pohjoispuolella Iin kirkosta 6,5 km kaakkoon. Koh-
teessa on kaksi soikeaa, mitoiltaan 3,8 x 2,5 m olevaa röykkiötä. Lisäksi näiden itä- ja 
kaakkoispuolella on kuusi keittokuopaksi luokiteltua muinaisjäännöstä. Muinaisjäännös-
ten kombinaatio ja röykkiöiden muoto sekä sijaintikorkeus viittasivat varhaismetallikau-
teen. Kivirakennelmat sijaitsevat aivan metsäautotien vieressä vanhojen sorakuoppien 
liepeillä. Syyskuussa 2000 tehdyssä pienimuotoisessa tutkimuksessa keskityttiin toiseen 
röykkiöön (röykkiö 1), jonka alueelle tehtiin 5 x 3 m laaja tutkimusalue. Matala kivira-
kennelma ja sen välitön ympäristö kaivettiin kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa ei löy-
detty esineitä. 

Röykkiöstä ja sen alapuolisesta maasta saadut havainnot osoittavat selvästi kyseessä 
olevan nuoren – iältään noin 50–100 vuotta olevan kivirakennelman, joka liittynee ki-
venottoon ja kiventyöstämiseen. Erityisesti tähän viittaa kaivausalueen ulkopuolelta ha-
vaittu porakivi. Soranoton sivutuotteena saatua kiviainesta hyödynnettiin ja se kasattiin 
käsittelyä varten aivan tien reunaan. Porattavien rakennuskivien käsittely ja lastaaminen 
rekeen sujui helposti matalan kiviladelman päältä.90 

Molemmat esimerkit osoittavat, että röykkiöiden luokitteleminen sisältää aina erehty-
misen mahdollisuuden. Lähistöllä olevat aidot muinaisjäännökset, kuten asuinpaikat, vie-
lä lisäävät tendenssiä nähdä kivirakennelmat esihistoriallisina hautaröykkiöinä. Verrattu-
na asumuspainanteisiin tai kuoppajäännöksiin röykkiöiden luokittelun osoittaminen vir-
heelliseksi kaivaustutkimuksen avulla on hidasta, työlästä ja kallista.  

                                                           
89 Jari Okkonen, Kempele Haukkasuo kaivauskertomus 2000. MV. ao. ta. 
90 Jari Okkonen, Ii Jussinkangas kaivauskertomus 2000. MV. ao. ta. 



4 Pohjanmaan rannansiirtymiskronologia 

4.1 Maa nousee – meri väistyy 

Jääkauden jälkeinen maankuoren isostaattinen kohoaminen ja siitä johtuva rantaviivan 
siirtyminen antavat mahdollisuuden ajoittaa eri korkeuksilla sijaitsevia muinaisrantoja ja 
niillä sijaitsevia muinaisjäännöksiä. Rannansiirtymiskronologiassa muinaisjäännöskoh-
teelle saadaan terminus post quem -ajoitus eli kronologinen takaraja, jota myöhemmin 
jäännös on tehty. Kun menetelmää käytetään arkeologiassa, lähtökohtana usein on, että 
jäännökset ovat rantasidonnaisia, eli ne on aikoinaan tehty merenrannan tuntumaan. Poh-
janmaa on nopean maankohoamisen aluetta. Yhdessä laakeiden pinnanmuotojen kanssa 
tämä on aiheuttanut hyvin nopean rannansiirtymisen. Pohjanmaalla merenpinnan nousu ei 
ole koskaan ollut maankohoamista suurempi. Seurauksena on ollut jatkuva hidastuva 
regressio eli vedenpinnan suhteellinen lasku. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden luotet-
taviin ajoituksiin rannansiirtymiskronologian perusteella. Myös esihistorian eri vaiheisiin 
yhdistettävissä olevien muinaisrantapintojen korkeusero on Pohjanmaalla suurempi kuin 
etelässä, mikä osaltaan helpottaa kronologisointia. 

Vaikka tutkimusalueiden röykkiökohteissa on tehty useita kaivaustutkimuksia, ja niistä 
on jopa esinelöytöjä, eivät ne yleensä ajoita rakennelmia tarkasti. Sama tilanne näyttäisi 
esiintyvän muuallakin, sekä Suomessa että Ruotsissa. Ajoittavat esinelöydöt esimerkiksi 
pronssikauden hautaröykkiöistä ovat niin harvinaisia, että dateerauksessa on joka tapauk-
sessa turvauduttava rannansiirtymiskronologiaan1. Näin voidaan kysyä, onko jäännöksiä, 
ainakaan laajassa mitassa, ollenkaan syytä kaivaa? Kivirakennelmien muoto, topografia 
ja sijaintikorkeus tarjoavat lähtökohtia myös ajoittamiselle.2 

                                                           
1 Ks. esim. Lundholm 1970, 52; Hermodsonin mukaan ajoittavat löydöt Norlannin röykkiöistä ovat 
niin harvinaisia, ettei vähäisiä esineitä voi pitää topografian ja korologian veroisina ajoituskritee-
reinä. Ks. Hermodsson 1987, 104. 
2 Kaivaustutkimuksessa voidaan saada tietoa esimerkiksi röykkiön rakenteesta ja siten kaivamista 
voidaan pitää perusteltuna. Mutta jos lähtökohtana on ajoittaminen esinelöytöjen avulla, ei kaiva-
miselle löydy tukea. 
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4.1.1 Rannansiirtyminen nykyhetkestä 4000 vuotta taaksepäin 

Kun maankohoamisen nopeus ja siihen vaikuttavat eri tekijät tunnetaan, on mahdollista 
piirtää maankohoamisen referenssikäyrä seuraavan yhtälön mukaisesti: 

 
Yhtälössä y ilmaisee maankohoamisen määrää eli korkeutta merenpinnasta, v on nykyi-
nen maankohoamisnopeus (m/vuosisata), t aika vuosisatoina ja d muutos maankohoami-
sen nopeudessa. Koska maankohoaminen on jatkuvasti hidastuva ilmiö, on d negatiivi-
nen. Merenpinnan nykytasoa pidetään referenssitasona.3 

Suomen rannikolla on kaikkiaan 13 merenpinnan vaihtelua jatkuvasti mittaavaa kor-
keusmittaria eli mareografia. Tutkimuksessa on käytetty Kemin, Oulun, Raahen, Pietar-
saaren ja Vaasan mareografien mittaustuloksia. Vaasasta ja Pietarsaaresta on mittaustu-
loksia vuodesta 1921 ja Raahesta, Oulusta ja Kemistä vuodesta 1922 lähtien. Mareografi-
en puolivälissä sijaitseville Lohtajan ja Iin seuduilla on maankohoamisen takaisinlasken-
nassa käytetty keskiarvoja.4 

Koska Kääriäisen julkaisemat maankohoamisen havainnot ovat arvoja nimenomaan 
keskiveden eikä geoidin suhteen, sisältyy havaintosarjaan jo merenpinnan eustaattiset 
muutokset. Tässä työssä kiinnostuksen kohteena on nimenomaan maanpinnan ja keskive-
den suhde eri aikoina, eli suhteellinen maankohoaminen, ei niinkään maanpinnan ja maa-
pallon massakeskipisteen välinen liike, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa absoluuttista 
maankohoamista. Absoluuttisen maankohoamisen selvittämiseksi olisi tulosta korjattava 
merenpinnan eustaattisesta kohoamisesta syntyvän virheen vuoksi. Aiemmin yleisesti 
hyväksytty luku oli 0,80 mm/v. Uudemman tutkimuksen mukaan kohoaminen on 1,1–1,4 
mm/v5. Nykyisen käsityksen mukaan merenpinnan nousussa on ollut suuria alueellisia ja 
ajallisia vaihteluja, joiden vuoksi olisi jopa mahdotonta laskea teoreettista säännönmu-
kaista arvoa merenpinnankohoamiselle. Lisäksi merenpinnan korkeuden vaihteluun on 
vaikuttanut geoidin eli maan painovoimakentän ekvipotentiaalipinnan vaihtelu.6  

Maankohoamisen hidastumisen arvona käytetään seuraavassa 1,5 % sadassa vuodes-
sa.7 Kuvassa 17 esitetään Keski-Pohjanmaan Lohtajan alueen maankohoamisen referens-
sikäyrä käyttäen edellä esitettyä Okon yhtälöä ja Kääriäisen julkaisemia arvoja. Muut 
tutkimuksessa käytetyt maankohoamisen vertailukäyrät esitetään liitteissä 2–7.  

                                                           
3 Okko 1967, 17. 
4 Kääriäinen 1982, 158. Lohtajan, Kannuksen ja Himangan alueen nykyinen maankohoaminen on 
8,015 ± 0,14 mm/vuosi suhteessa ympäristön keskiveden pintaan (keskiarvo Pietarsaaren ja Raahen 
arvoista). Iin seudun nykyiseksi maankohoamiseksi saadaan 7,275 ± 0,16 mm/vuosi suhteessa kes-
kiveden pintaan (keskiarvo Kemin ja Oulun mareografien arvoista). 
5 Mälkki 1987, 30. 
6 Kakkuri 1987, 17; Eronen 1987, 34. Ks. myös Vermeer 2002, 16. 
7 Esimerkiksi Lohtajan alueen maankohoamista takaisinlaskettaessa d=-0,0120225 (1,5 % 
0,8015:stä). 

.
2
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Uudemmat nykyistä maankohoamista koskevat mittaustulokset poikkeavat jonkin ver-
ran edellä käytetyistä Kääriäisen tuloksista. Kuvassa 18 on Vermeerin ym. julkaisemien 
tietojen mukaan tehty Keski-Pohjanmaan Lohtajan seudun maankohoamisen referenssi-
käyrä.8

Kuva 17. Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Himan-
gan, Lohtajan ja Kannuksen seudulle. Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoi-
hin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvol-
la. 

 
Kummatkin käyrät käyvät toistensa kanssa melko hyvin yhteen. Pienenä erona on, että 

Vermeerin ym. laskelmien perusteella tehty käyrä näyttäisi ajoittavan korkealla sijaitsevia 
rantoja hieman vanhemmiksi. Ero 30 m rantavaiheen kohdalla on noin sata vuotta. Aiem-
piin mittaustuloksiin nähden pienemmät arvot ilmeisesti johtuvat viime aikoina havaitus-
ta merenpinnan suhteellisessa laskussa tapahtuneessa muutoksesta. Mareografihavainto-
jen mukaan merenpinta on tasaisesti laskenut 1970-luvulle saakka. Tämän jälkeen näyt-
täisi tapahtuneen selvä muutos; maapallon ilmastonmuutoksen takia lasku on hidastunut 
ja merenpinnan ennustetaan kääntyvän tulevaisuudessa jopa nousuun.9 Joka tapauksessa 
käyrät ovat toistensa kanssa varsin yhtäpitäviä. Vermeerin ym. tuloksissa ilmaistu suuri 
                                                           
8 Vermeer - Kakkuri - Mälkki - Boman - Kahma - Leppäranta 1988, 63. Vermeerin ym. julkaisemi-
en mittaustietojen mukaan Iin seudun maankohoamiseksi saadaan 7,125 ± 0,4 mm/v. Lohtajan 
seudun maankohoamiseksi saadaan 7,715 ± 0,4 mm/v. BP tässä yhteydessä tarkoittaa ikää nyky-
ajasta taaksepäin. 
9 Kahma 1993, 14-15. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0510152025303540

ikä vuosisatoina BP   

ko
rk

eu
s 

m
 m

py
.  

 



87 

vaihteluväli aiheuttaa korkealla sijaitsevien rantapintojen ajoitukseen satojen vuosien 
virhemarginaalin – 30 m mpy. se on noin 280 vuotta. Käyrät Pohjanmaan tutkimusalueen 
osalta esitetään liitteissä 8–13. 

Kuva 18. Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Himan-
gan, Lohtajan ja Kannuksen seudulle perustuen Vermeerin ym. tietoihin.  

 
Alahärmän Kalliojärven kuroutumistaso 36,2 m mpy. on C14-ajoitettu 3370± 90 BP10, 

mikä tarkoittaa kalibroituna ajanjaksolle 1739–1517 eKr. osuvaa tulosta11. Järvi sijaitsee 
Vaasan ja Pietarsaaren puolivälissä, joten ikäystä on verrattava kummankin alueen ran-
nansiirtymiskäyriin. Vaasan osalta tulos näyttäisi käyvän täydellisesti yksiin sekä Kääriäi-
sen että Vermeerin ym. mukaan tehtyjen mallien kanssa. Kääriäisen käyrässä kyseinen 
rantapinta ajoittuu 1570 eKr. Vermeerin ym. käyrässä vastaava ajoitus on 1670 eKr. Pie-
tarsaaren arvoihin perustuva Kääriäisen mukaan tehty malli ei selviä testistä aivan yhtä 
hyvin. Kuroutumistaso ajoittuu sen mukaan 1410–1380 eKr. eli hieman liian nuoreksi. 
Vermeerin ym. mukaan tehty käyrä toimii hyvin antaen tulokseksi 1570 eKr. Tulosta voi 
kuitenkin tarkkuudeltaan pitää kohtuullisena12. Pohjanmaan alueen kohteiden ajoittami-
sessa aikavälillä nykyhetkestä 4000 vuotta sitten käytetään ensimmäisenä esitettyä Okon 
ja Kääriäisen laskelmiin perustuvaa käyrää.  
                                                           
10 Glückert - Rantala - Ristaniemi 1993, 13. 
11 Stuiver - Reimer 1993, 215-230. 
12 Vrt. esim. Hannu Kotivuoren julkaisema matemaattinen malli Uudenkaarlepyyn rannansiirtymi-
sestä. Kotivuorella vastaava kuroutumistaso ajoittuu 1100–1200 eKr. eli selvästi liian nuoreksi. 
Kotivuori 1992, 129-131. 
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Nykyiseen maankohoamiseen perustuva teoreettinen rannansiirtymisen malli näyttäisi 
toimivan hyvin noin 3000/4000 vuotta vanhoihin ajoituksiin saakka13. Tällä ajanjaksolla 
rannansiirtymisen on oletettukin olleen tasaisen regressiivistä14. Vanhempien rantapinto-
jen ajoittamisessa on käytettävä toisenlaisia menetelmiä. 

4.1.2 Rannansiirtyminen ajanjaksolla 4000–9300 vuotta sitten 

Muinaisrantojen ja niihin liittyvien arkeologisten kohteiden ajoittamisessa tässä työssä 
tullaan käyttämään kahta eri tapaa. Aikavälille 0–4000 vuotta sitten arvot on laskettu ny-
kyisen maankohoamisen perusteella käyttäen Okon julkaisemaa kaavaa ja Kääriäisen 
julkaisemia mareografiarvoja. Takaisinlaskentaan perustuvat koko Pohjanmaan kattavat 
alueelliset rannansiirtymiskäyrät esitetään liitteissä 2–7 ja kuvassa 17. Vanhemmissa ajoi-
tuksissa – aikavälille 4000–9300 vuotta sitten – käytetään biostratigrafisiin tutkimuksiin 
perustuvia rannansiirtymiskäyriä sekä arkeologisten kohteiden perusteella hahmoteltua 
mallia.  

Rannansiirtymistä on perinteisesti tutkittu kvartäärigeologisilla ja biostratigrafisilla 
menetelmillä. Tietyillä korkeustasoilla olevien järvi- ja suoaltaiden sedimenteistä on kai-
rattu näytteitä, joiden perusteella on voitu selvittää järven kuroutumisen ajankohta. Sedi-
menteissä erottuva kuroutumishorisontti on voitu ajoittaa C14-menetelmällä, ja samalla 
on saatu ajoitus maastossa altaan kynnyksen kanssa samalla korkeudella oleville muinais-
rannoille.15 Kuvassa 19 on neljääntoista tutkittuun järvialtaaseen perustuva Keski-
Pohjanmaan rannansiirtymiskäyrä. 

Okon ja Kääriäisen mukaan tehdyn takaisinlaskentaan perustuvan käyrän tulokset 
esimerkiksi Lohtajan seudulla näyttäisivät olevan 30–35 m mpy. olevien rantapintojen 
kohdalla noin 50–100 vuotta Glückertin käyrän antamaa tulosta nuorempia. Välillä 35–40 
m mpy. tulokset ovat yhteneviä. Tarkkuutta voi pitää varsin hyvänä; tulos paranee entises-
tään, jos käytetään Kääriäisen ilmoittamaa pienintä mahdollista mareografiarvoa. 

Keski-Pohjanmaalla ajoitukset perustuvat Glückertin ym. julkaisemaan käyrään.16 
Pohjois-Pohjanmaalta ei toistaiseksi ole käytössä vastaaviin menetelmiin perustuvaa ran-
nansiirtymiskäyrää. Vanhempien muinaisrantavaiheiden ajoittamiseksi käytän kymmenen 
C14-ajoitetun arkeologisen kohteen ikää (kuva 20).17 Menetelmän mielekkyys perustuu 

                                                           
13 Ks. Okko 1967, 25, 26, 29 ja 31. Ks. myös Jauhiainen 1973, 14-15. 
14 Ks. Eronen 1983, 200-201. 
15 Glückert - Rantala - Ristaniemi 1993, 13. 
16 Glückert - Rantala - Ristaniemi 1993, 5-36. Tekijät eivät julkaisemassaan artikkelissa kerro, poh-
jautuuko malli kalibroituihin kalenterivuosiin vai kalibroimattomiin C14-vuosiin. Tarkistuksen 
jälkeen olen tullut tulokseen, että tekijät implisiittisesti tarkoittavat edellisiä. Käyrän kalibroidut 
ajoitukset näyttäisivät menevän niin vanhaksi, ettei virhettä voi selittää muulla kuin kaksinkertaisel-
la kalibroinnilla. 
17 Mukana ovat seuraavat kohteet ja ajoitukset: Kuivaniemi Veskankangas (Hel-2679, Hel-2980-
2983), Ylikiiminki Latokangas (Hel-3259), Yli-Ii Kuuselankangas (Hela-51), Yli-Ii Purkajansuo 
(Hela-136), Ii Hiidenkangas (Hel-2786), Ii Hangaskangas SW (Hel-3833), Siikajoki Papinkangas 
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oletukseen, että kyseiset kohteet ovat olleet merenrantasidonnaisia. Kohteista yhdeksän 
on luokiteltavissa asuinpaikaksi ja yksi haudaksi. 

Kuva 19. Keski-Pohjanmaan rannansiirtymiskäyrä 9300–3000 BP Glückertin ym. mukaan. 

 
Pohjois-Pohjanmaalla takaisinlaskentaan perustuvan käyrän ja edellä C14-ajoituksiin 

perustuvan mallin yhteensovittaminen ei näytä käyvän täysin vaivattomasti. Rantapinta 
22,5 m mpy. ajoittuu keittokuopasta otetun hiilinäytteen mukaan jonnekin ajanjaksolle 
758–388 cal BC. Kääriäisen/Okon mallin mukaan tehdyssä Iin seudun rannansiirtymis-
käyrässä (liite 3) ajoitus samalle korkeudelle on 590 eKr. Edelleen jos käytetään Kääriäi-
sen ilmoittamaa pienintä arvoa, tulokseksi saadaan 640 eKr., joten käyrät ovat vielä tässä 
yhtenevät. Rantapinta 37,5 m mpy. ajoittuu C14-ajoituksista konstruoidun hahmotelman 
perusteella 1600 eKr. tienoille. Kääriäisen/Okon mallin perusteella ajoituksen tulisi olla 
1970 eKr. Voisi odottaa, että asuinpaikoilta saadut ajoitukset olisivat vanhempia kuin 
rantapinta ja siten ne veisivät koko käyrää vanhemmaksi. Nyt tilanne on juuri päinvas-
                                                                                                                                                
(Hel-2940), Oulu Hangaskangas (polttohauta), Liminka Jauholaarinkangas (Beta-140101) ja Muhos 
Halosentörmä (Hela-154). 
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toin. Yksinkertaisin selitys havainnolle kuitenkin lienee käytetyn aineiston pienuus. Toi-
nen virhettä aiheuttava tekijä liittyy ajoitettujen asuinpaikkojen paikallistopografiaan. 
Esimerkiksi Iin Hiidenkankaalla, joka on yksi mallissa käytetyistä kymmenestä kohtees-
ta, ajoitettu asuinpaikkapinta sijaitsee 42 m mpy (Hel-2786). Kohteen topografia ja tut-
kimukset kuitenkin viittasivat siihen, että ajoituksen merkkaama rantapinta on ollut 3–6 
m alempana, mikä puolestaan näyttäisi tukevan takaisinlaskennan antamaa tulosta. Niin 
ikään yksi mallissa mukana olevista ajoituksista näyttäisi osaltaan puoltavan takaisinlas-
kentaan perustuvaa käyrää myös 3000–4000 vuotta olevien rantavaiheiden ajoittamisessa. 
Muhoksen Halosentörmän asuinpaikalta purupihkasta tehty AMS-ajoitus (Hela-154) 
näyttäytyy poikkeuksellisen vanhana ja sijaintinsa puolesta alhaisena, suhteessa mallin 
muihin ajoituksiin, mutta se todennäköisesti hahmottaa parhaiten vanhaa kivikauden lo-
pun rantalinjaa. Takaisinlaskentaan perustuvaa käyrää on kuitenkin syytä pitää kesken-
eräisenä työkaluna, ja sitä on syytä jatkossa tarkistaa – erityisesti 2500–4000 vuotta van-
hojen rantapintojen ajoittumisen osalta, jahka uusia luotettavia ajoituksia on saatavissa. 

Kuva 20. Hahmotelma maankohoamisesta Pohjois-Pohjanmaalla C14-ajoitettujen arkeologis-
ten kohteiden mukaan. Hel-2786 näyte on Iin Hiidenkankaalta ja Hela-154 Muhoksen Ha-
losentörmästä. Vertailussa kolme takaisinlaskentaan perustuvaa alueellista käyrää. 
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Edellä esitetyn perusteella Pohjois-Pohjanmaan alueen muinaisrantojen ajoittamisessa 
käytetään aikavälille 0–4000 vuotta sitten Okon julkaisemaa kaavaa ja Kääriäisen julkai-
semia mareografiarvoja. Vanhemmissa ajoituksissa – aikavälille 2000–5200 eKr. – käyte-
tään arkeologisten kohteiden C14-ajoituksiin perustuvaa rannansiirtymistä mallintavaa 
käyrää. 

Kuva 21. Saarniston aineiston ja kolmen arkeologisen asuinpaikan perusteella tehty kalibroi-
tu rannansiirtymiskäyrä Perämeren pohjukan alueelle. Vertailussa punainen takaisinlasken-
taan perustuva Kemi–Tornio-alueen käyrä. 

 
Perämeren pohjukan Tornion, Kemin ja Simon seutujen vanhempien rantapintojen 

ajoittaminen perustuu Saarniston julkaisemaan aineistoon, jota on täydennetty kolmen 
asuinpaikan C14-ajoituksilla (kuva 21).18 Pohjois-Pohjanmaallakin nykyisen maan-
kohoamisen takaisinlaskentaan perustuva malli näyttäisi ikäävän rantapintoja sel-
västi vanhemmaksi verrattuna arkeologisten kohteiden ajoituksiin perustuvan käyrän tu-
loksiin. Selitys lienee sama kuin Pohjois-Pohjanmaankin osalta todettiin. Ajoituksia on 
vähän ja arkeologisten kohteiden osalta paikallistopografia näyttelee suurta osaa. Ke-
minmaan Keromäen asuinpaikka on jokivarsiasuinpaikka, jonka liepeillä merenranta on 

                                                           
18 Ks. Saarnisto 1981, 22. Lisäksi mukana ovat seuraavat kohteet ja ajoitukset: Keminmaa Keromä-
ki (Hel-3234), Simo Kortejärvenkangas (Hel-3826) ja Tornio Rakanmäki (Hel-2428). 
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sijainnut pitkän aikaa. Näin ajoitus ja asuinpaikan korkeus ei välttämättä merkkaa käyttö-
ajan aktiivista rantapintaa, joka lienee sijainnut selvästi alempana. Simon Kortejärven-
kankaan asuinpaikan keittokuopan hiiliajoitus näyttäisi käyvän hyvin yksiin takaisinlas-
kentaan perustuvan mallin kanssa.  

Varhaismetallikautisten keittokuoppien ajoitusten käyttäminen rannansiirtymiskäyrien 
konstruoimisessa sisältää virhemahdollisuuden. Toisin kuin esimerkiksi kivikautiset 
asuinpaikat, ne eivät näyttäisi olevan niin tiukasti sidoksissa välittömään rantaviivaan. 
Kuoppakohteiden sijoittumista on ohjannut sopiva maaperä, joka on yhdistelmä kaivami-
sen mahdollistanutta hiekkaa ja paljon kiviainesta tarjoavaa kivistä moreenia. Näin keit-
tokuoppakohteet sijaitsevatkin usein kivikkomäkien ja moreenikumpujen hiekkarinteissä, 
eivätkä alempana muinaisen merenrannan tuntumassa. Kemin–Tornion seudulla tämä 
vertikaalisuunnassa ilmenevä poikkeama on ollut jopa kymmenen metrin luokkaa. 

4.1.3 Pohjanmaan synkroniset muinaisrantapinnat 

Koska tämän tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on tarkastella koko Pohjanmaan kivi-
rakennelmia ja röykkiökohteita, paneudutaan seuraavassa alueen muinaisten rantapinto-
jen rekonstruointiin. Koska maankohoamisen voimakkuus vaihtelee tutkimusalueen eri 
kohdissa, samanaikaiset muinaisrannat sijaitsevat eri korkeuksissa. Miten nämä synkroni-
set rantapinnat sijaitsevat Pohjanmaalla?  

Kun vertaillaan mareografiahavaintoihin ja maankohoamisen takaisinlaskentaan pe-
rustuvia alueellisia malleja toisiinsa, voidaan havaita, että Oulun seutu erottuu selvästi 
hitaamman maankohoamisen alueena. Nopeinta maankohoaminen on Oulun eteläpuolella 
Lohtajan ja Pietarsaaren alueella. Perämeren pohjukassa maankohoaminen on nopeampaa 
kuin Oulussa, mutta ei kuitenkaan yhtä voimakasta kuin Keski-Pohjanmaalla. Myös Vaa-
san seudulla nykyinen maankohoaminen on Keski-Pohjanmaata vähäisempää. Nykyisen 
maankohoamisen käyttämiseen muinaisen rannansiirtymisen mallintamisessa voidaan 
luonnollisesti suhtautua kriittisesti. Mareografien tarjoama havaintoaineisto on peräisin 
varsin lyhyeltä ajanjaksolta – voidaanko sen perusteella tehdä yleistyksiä muinaisesta 
maankohoamisesta? Myös nopean maankohoamisen keskuksen sijainti Pohjanlahdella ja 
Perämerellä on voinut vaeltaa pohjoisemmaksi vuosituhansien aikana. Tämän muutoksen 
huomioiminen on tietysti nykyiseen maankohoamiseen perustuvissa laskelmissa mahdo-
tonta. Toisaalta nykyiseen maankohoamiseen perustuva takaisinlaskenta on kätevä krono-
logisoinnin työkalu, joka voidaan korvata paremmalla, kun sellainen löytyy. 

Edellä mainitut varaukset muistaen voimme todeta, että maankohoamisen etäisyysdia-
grammista näyttäisi muodostuvan jana, joka laskee Kemistä Ouluun, nousten sen jälkeen, 
ollen korkeimmillaan Pietarsaaren kohdalla ja laskien jälleen Vaasaa kohti mentäessä. 
Tulos on yllättävä, sillä oletuksena oli se, että jana olisi Perämeren pohjukassa korkeampi 
ja Keski-Pohjanmaalla matalampi suora linja. Ohessa alueellisiin rannansiirtymiskäyriin 
perustuva taulukko synkronisten rantapintojen eroista suhteessa Oulun seutuun (taulukko 
1). 
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Taulukko 1. Pohjanmaan tutkimusalueen synkronisten rantapintojen erotus metreinä 
suhteessa Oulun seutuun ajanjaksolla 1500 eKr. –500 jKr. 

Paikka 500 jKr. 1 eKr. 500 eKr. 1000 eKr. 1500 eKr. 

Kemi 0,76 1,03 1,34 1,65 1,99 
Ii 0,38 0,51 0,67 0,83 1 
Oulu 0 0 0 0 0 
Raahe 0,97 1,33 1,72 2,13 2,57 
Lohtaja 1,62 2,21 2,86 3,55 4,27 
Pietarsaari 2,34 3,22 4,16 5,14 6,19 
Vaasa 1,61 2,2 2,85 3,53 4,24 

 
Näin Pohjanmaalla 500 eKr. rantapinta on Kemissä sijainnut 1,34 m ja Pietarsaaressa 

4,16 m ylempänä Oulun rantapintaa. Samanlainen tilanne näyttäisi esiintyvän tarkastelta-
essa vanhempia 2000–3500 eKr. ajoittuvia rantapintoja. Nyt alueellisia rannansiirtymisen 
malleja on kolme, eli edellä esitellyt Glückertin ja Saarniston käyrät ja arkeologisten koh-
teiden perusteella tehty hahmotelma Pohjois-Pohjanmaalle. Pohjois-Pohjanmaa näyttäisi 
tässäkin vertailussa erottuvan hitaamman maankohoamisen alueena. Erot eivät kuiten-
kaan ole suuria – 2000 eKr. rantapinta on Perämeren pohjukassa ja Keski-Pohjanmaalla 
noin metrin verran Oulun seutua korkeammalla. Noin 3500 eKr. ero on viiden metrin 
luokkaa (taulukko 2). 

 
Taulukko 2. Pohjanmaan tutkimusalueen synkronisten rantapintojen erotus metreinä 
suhteessa Oulun seutuun ajanjaksolla 2000–3500 eKr. 

Paikka 2000 ekr. 2500 eKr. 3000 eKr. 3500 eKr. 

Kemi (Saarnisto) 1 2 4 5,5 
Oulu (C14 arkeol. kohteet) 0 0 0 0 
Pietarsaari (Glückert) 1 2 4 5 

 
Yhtenä tutkimuksen perustehtäviä oli muuntaa GIS-työskentelyä varten Pohjanmaan 

tutkimusalueelta hankittu yleistetty numeerinen korkeusmalli vastaamaan eri ikäisiä mui-
naisrantavaiheita. Tämä tapahtui siten, että edellä esitettyjen arvojen perusteella valmistet-
tiin ArcView-ohjelman Spatial Analyst -modulilla grid-tiedostot, joilla korkeusmallia 
korjattiin vastaamaan tiettyä ajankohtaa. Korjattujen korkeusmallien muutokset keskitty-
vät voimallisimmin kahdelle alueelle: Perämeren pohjukkaan ja Keski-Pohjanmaalle. 
Myös Oulun lähistöllä tasaisella Limingan seudulla korjaaminen aiheutti pieniä muutok-
sia. Korjauksen vaikutus korkeusmalliin käy esille 500 eKr. tilannetta kuvaavasta kartasta 
(kuva 22). Horisontaalisesti muinainen merenranta siirtyi 500 eKr. tilanteessa enimmil-
lään Pietarsaaren seudulla 1–2 km verran. Prosessissa GIS-ohjelman overlay-komennolla 
”painettiin” korkeusmallin nopeammin nousseita alueita alaspäin vastaamaan hitaamman 
Oulun tasoa. Muuttuneet alueet, eli ne korkeusmallin solut jotka korjatussa mallissa jäivät 
merenpinnan alapuolelle, näkyvät kartassa punaisena. Huomattavaa kuitenkin on, että 
korjauksesta huolimatta kokonaiskuva pysyi suhteellisen muuttumattomana, nykyistä 
topografiaa vastaavana. 
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Kuva 22. Esimerkki korjauksen vaikutuksesta Pohjanmaan tutkimusalueen yleistettyyn kor-
keusmalliin. Kartta kuvaa 500 eKr. tilannetta. Meri on merkitty sinisellä, maa vihreällä ja 
korjauksessa muuttuneet ruudut punaisella. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 
Onko hahmotelmamme Pohjanmaan synkronisista rantapinnoista likimainkaan oikea? 

Mallia voidaan testata parhaiten todellisilla arkeologisilla ilmiöillä – mieluiten lyhytikäi-
sillä ja koko tutkimusalueelle levinneillä piirteillä. Ensimmäisessä testissä tarkastellaan 
jätinkirkkoja, joiden oletettu esiintymisajankohta on kohtalaisen suppea, mutta joita esiin-
tyy miltei tutkimusalueen pohjoisosaan saakka (kuva 23). Toisessa testissä vertaillaan 
kolmen kivikautisen keramiikkatyypin esiintymistä rannikon asuinpaikoilla (kuva 24). 
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Kuva 23. Jätinkirkkojen sijaintikorkeudet Pohjanmaalla pohjois–etelä-suunnassa. Sinisellä 
merkityt ovat poikkeuksellisen korkealla sijaitsevat Raahen Jylhänkangas, Muhoksen Jätti-
läissaari ja Ylikiimingin Keskimmäisenkangas. 

Kuva 24. Kolmen kivikautisen keramiikkatyypin löytöpaikkojen sijaintikorkeudet ja niiden 
trendilinjat Pohjanmaan tutkimusalueella pohjois–etelä-suunnassa. 
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Jätinkirkkokohteiden sijaintikorkeuden vaihtelut selittyvät osaltaan paikallistopografi-
alla, mutta yleisesti ottaen kohteiden muodostamat kolme rypästä näyttäisivät esiintyvän 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla karkeasti samoilla korkeuksilla. Toisaalta on huomattava, 
ettei niiden levintä ylety aivan Perämeren pohjukkaan. Ilmiö kuitenkin näyttäisi asettuvan 
vaakasuoralle linjalle – ainakaan mitään vinoa Yli-Iissä selvästi korkeammalla ja Ähtä-
vällä matalammalla sijaitsevaa synkronista rantapintaa ei ole havaittavissa. Pikemminkin 
päinvastoin. Keski-Pohjanmaan ryppään kohteiden korkeuden vaihteluväli näyttäisi aina-
kin olevan selvästi suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla. 

Keramiikkatyyppien osalta tilanne on vastaava. Esiintymiskorkeuksissa on vaihtelua, 
mikä varmasti osaltaan selittyy paikallistopografialla. Pohjois-Pohjanmaan havainnot 
eivät ole muita alempana, mutta edelleenkään yleiskuvassa ei hahmotu mitään kaltevaa 
pohjoisessa ylempänä olevaa synkronista rantapintaa. Testien havainnot eivät siten aina-
kaan ole ristiriidassa tässä työssä käytetyn mallinnuksen kanssa. 



5 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueiden kohteet 

Röykkiöt ovat yli sadan vuoden ajan vieneet pääosan arkeologien huomiosta. Mutta mitä 
muita kivirakennelmia Pohjanmaan rannikolla on? Miten röykkiöt liittyvät muihin kives-
tä muodosteltuihin jäänteisiin? Tätä pyritään selvittämään perehtymällä kahdelta alueelta 
kerättyyn empiiriseen aineistoon. Tiedot ovat 80:stä kohteesta, joissa on yhteensä 375 
kivirakennelmaa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kohteiden yksityiskohtaiset ku-
vaukset piirroksineen löytyvät työn liitteenä olevan CD-ROM-levyn pdf-tiedostoista1. 
Lisäksi kohteet esitellään liitteissä 14 ja 15. Seuraavassa on yhteenveto kivirakennelmien 
lukumäärään, muotoon ja kokoon liittyvistä piirteistä. 

5.1 Kivirakennelmien lukumäärä 

Himangan, Lohtajan ja Kannuksen 31:ssä kivirakennelmakohteessa esiintyvien kiinto-
jäännösten prosentuaalinen jakautuminen käy ilmi kuvan 25 diagrammista. Yhteensä ki-
virakennelmia on 135, jonka lisäksi mukana on kohteisiin kuuluvat asuinpaikkapinnat (5 
kpl). Suurimman ryhmän muodostavat röykkiöt (57 kpl), jonka jälkeen tulevat asuinpaik-
kavallit kivikossa (26), kuopat kivikossa (24), asuinpaikkavallit moreenissa (14), röyk-
kiömäiset keskuskuopparakenteet (12) ja isot ympärysvallit (2). Kaikkiaan röykkiöitä 
esiintyy 26:ssa, asuinpaikkavalleja kivikossa seitsemässä, asuinpaikkavalleja moreenissa 
kuudessa, röykkiömäisiä keskuskuopparakenteita seitsemässä ja kivikkokuoppia neljässä 
kohteessa. Rakennelmiin liittyviä asuinpaikkapintoja tavataan neljässä ja isoja ympärys-
valleja kahdessa kohteessa. 

                                                           
1 Tiedosto keski.pdf sisältää Keski-Pohjanmaan alueen dokumentaation. Tiedosto pohjois.pdf sisäl-
tää Pohjois-Pohjanmaan alueen dokumentaation karttoineen ja teksteineen.  
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Kuva 25. Keski-Pohjanmaan alueen (Lohtaja, Himanka ja Kannus) kivirakennelmien ja kiin-
tojäännösten prosenttijakauma.  

Kuva 26. Pohjois-Pohjanmaan alueen (Iin, Yli-Iin, Haukiputaan ja Kiimingin seutu) kivira-
kennelmien ja kiintojäännösten prosenttijakauma. 
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Pohjois-Pohjanmaan aineisto koostuu 49:stä kohteesta, joissa on yhteensä 240 kivira-
kennelmaa (kuva 26). Koska alueet eivät ole rakennelmien lukumäärän osalta yhteneviä, 
on vertailuun suhtauduttava varovasti. Kun kummankin alueen jäännösten frekvenssija-
kaumia verrataan, voidaan huomata yksi selvä ero. Pohjois-Pohjanmaalla kuopat kivikos-
sa muodostavat selvästi suurimman ryhmän, muiden tyyppien esiintyessä suunnilleen 
samassa suhteessa kuin Keski-Pohjanmaalla. Röykkiöt ovat selvästi toisena.2 Lisäksi 
Pohjois-Pohjanmaalla yksittäisessä kohteessa esiintyvien kuoppien määrä voi olla suuri. 
On huomattava, ettei tässä työssä ole dokumentoitu pelkkiä kuoppakohteita, vaan ainoas-
taan ne, joissa kuopat kombinoivat muiden tarkastelun alaisten kivirakennelmien kanssa. 

Kivirakennelmakohteiden säilymiseen vaikuttaneet tekijät ovat olleet sekä Keski- että 
Pohjois-Pohjanmaalla kutakuinkin samanlaiset. Myöskään topografiassa ei ole suuria 
eroja. Rantavoimien muovaamia kivikkoja, joiden esiintymisen voisi olettaa vaikuttaneen 
kivikkokuoppien ja asuinpaikkavallien määriin, on runsaasti molemmilla alueilla. Vaikka 
soranotto, metsänauraus ja metsäteiden rakentaminen koskevat samalla tavalla kaikenlai-
sia kivirakennelmakohteita, voidaan olettaa joidenkin myöhempien ihmisen tai luonnon 
aiheuttamien muutosten vaikuttaneen rakennelmien ja kiintojäännösten suhteisiin. Mata-
lan ja kooltansa vähäisen rautakautisen röykkiön perusteellinen tuhoaminen onnistuu 
satunnaiselta kaivelijalta varsin nopeasti3. Myös metsänauraus tai äestys voi tuhota ne 
täysin jäljettömiin, toisin kuin suuret röykkiöt, jotka ovat monesti vielä tunnistettavissa 
voimallistenkin metsänhoidollisten toimenpiteiden jälkeen. Huonon säilyvyyden lisäksi 
näyttäisi ilmeiseltä, että suuri joukko matalia kasvillisuuden peittämiä ja maastossa usein 
vaikeasti havaittavia rautakautisia röykkiöitä on vielä löytämättä4. Edellä esitetyn perus-
teella voidaan olettaa röykkiöiden olevan aliedustettuna molemmilla alueilla. Kivikkoon 
tehdyn kuopan tai suuren kuopparyhmän tuhoaminen yksittäisen ihmisen toimesta kai-
vamalla on työlästä, ja aikaansaatu tuho näyttää jääneen aina varsin rajalliseksi. So-
ranotossakin lakikivikot, joissa on kuoppia, ovat monesti jääneet koskemattomiksi muun 
kankaan hävitessä. Näin voidaan olettaa kivikkokuoppien ja myös asuinpaikkavallien 
säilyneen röykkiöitä paremmin. Selvästi aliedustettu kiintojäännösryhmä ovat asuinpaik-
kapinnat. Miltei kaikki esimerkit ovat löytyneet äestyksen aiheuttaman pintakerroksen 
rikkoutumisen vuoksi. Näin on todennäköistä, että asuinpaikkapintoja on kivirakennelmi-
en luona dokumentoitua enemmän. 

                                                           
2 Kuopat kivikossa 127, röykkiöt 54, asuinpaikkavallit kivikossa 23, asuinpaikkavallit moreenissa 
11, röykkiömäiset keskuskuopparakenteet 9, ympärysvallit 2, ja asuinpaikkapinnat 7 kappaletta. 
3 Tällaisesta esimerkin tarjoaa vuoden 1997 tienoilla tapahtunut Iin Pentinkankaan yhden röykkiön 
perusteellinen tuhoaminen. 
4 Kooltansa pieniä ja matalia rautakaudelle ajoittuvia röykkiöitä on löydetty yleisesti sieltä mistä 
niitä on pyritty intensiivisesti hakemaan muun muassa Kemin ja Keminmaan alueelta ja Iin seudul-
ta. Toisaalta näihin maastossa vaikeasti havaittaviin kohteisiin liittyy myös ilmeisen suuri virheelli-
sen luokittelun mahdollisuus. 



100 

5.2 Kivirakennelmien muoto ja koko 

Tutkimusalueiden kivirakennelmien muotoa ja kokoa koskevat havainnot perustuvat pal-
jolti kohteiden omakohtaisiin maastotarkistuksiin. Tarkkojen kenttäpiirrosten ja mittaus-
ten tarkoituksena oli mahdollistaa juuri näiden kahden tärkeän muuttujan eroihin perustu-
va kohteiden välinen vertailu. Röykkiöiden osalta muotoa ja kokoa tarkastellaan laajem-
man Pohjanmaan aineiston osalta jäljempänä tässä työssä. 

5.2.1 Röykkiöt 

Keski-Pohjanmaan alueen röykkiöistä enemmistö – kaikkiaan 24 – on muodoltaan pyö-
reitä. Soikeita röykkiöitä on 11 ja pitkänomaisia 13. Yksi röykkiö on luokiteltu muodol-
taan epäsäännölliseksi. Pyöreistä kookkain on Korpimäen (K 1) röykkiö 1, jonka hal-
kaisija on 9,5 m, ja soikeista suurin on Korpimäen röykkiö 2, mitoiltaan 10 x 8 m. Pisin 
on Morruttajankallion (K 28) röykkiö, jolla on mittaa 25 m. Pienimpiä edustavat Rajakal-
lion rautakautiset hautaröykkiöt (K 4), jotka olivat halkaisijaltaan ainoastaan puolitoista- 
ja kaksimetrisiä. Muodon ja koon perusteella Keski-Pohjanmaan alueen röykkiöt jakaan-
tuvat karkeasti kahteen tyyppiin: 1) pyöreisiin/soikeisiin ja 2) pitkäröykkiöihin (kuva 27). 
Mahdollisesti myös Rajakallion hyvin pienet rautakautiset röykkiöt muodostavat oman 
ryhmänsä. 

Kuva 27. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden röykkiöiden koko. 
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Röykkiöiden korkeus vaihtelee 0,2–1 m välillä. Enimmäkseen röykkiöiden korkeus on 
0,3–0,7 m tienoilla. Korpimäen (K 1) röykkiö ja Mönkköstenkallion (K 3) röykkiö edus-
tavat pyöreiden korkeimpia, ollen 0,8 m korkeita. Metrin korkea Marjakorven (K 23) 
pitkäröykkiö on tyyppinsä korkein. Keski-Pohjanmaan alueella on kaikkiaan 13 pitkää tai 
epämääräisen pitkänomaista röykkiötä. 

Pohjois-Pohjanmaan alueen 54:stä röykkiöstä pyöreitä on 26, soikeita 12 ja pitkiä tai 
epämääräisen pitkänomaisia 8 kpl. Lisäksi on dokumentoitu viisi nelikulmaista ja kolme 
muodoltaan epämääräistä röykkiötä. Pyöreitä on molemmilla alueilla havaintoaineistosta 
noin puolet (48 ja 49 %). Keski-Pohjanmaalla pitkäröykkiöiden frekvenssi on suurempi 
(27 %). Muutoin alueellista eroa ei ole juurikaan havaittavissa. Myös pohjoisesta näyttä-
vät löytyvän kaksi edellä mainittua röykkiöluokkaa: 1) pyöreät/soikeat ja 2) pitkäröykkiöt 
(kuva 27). Edellisen ryhmän kookkain on Iin Ritamaa S -kohteen jäännös 5, joka on hal-
kaisijaltaan 8 m (P 36). Pienimpiä edustavat Iin Kangaslammi NE ja Liedes SE -
kohteiden röykkiöt (P 40 ja 39). Korkeudeltaan pyöreät ovat 0,2–0,7 m väliltä. Iin Mak-
karakankaan pitkäröykkiö (P 35) edustaa Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeinta röykkiötä 
ollen 0,9 m. Korkeuden osalta alueet ovat yhteneviä. Molempien tutkimusalueiden röyk-
kiöiden korkeuden keskiarvo on 0,45 m ja minimiarvo on 0,2 m ja maksimiarvo 1 m. 

5.2.2 Asuinpaikkavallit 

Keski-Pohjanmaalla asuinpaikkavallit jakaantuvat muotonsa puolesta soikeisiin (15 kpl), 
pyöreisiin (13 kpl) ja nelikulmaisiin (10 kpl). Näiden lisäksi Keski-Pohjanmaalla on yksi 
pitkänomainen ja yksi liki kolmikulmainen asuinpaikkavalli. Kooltaan suurin on Hevos-
korven (K 15) nelikulmainen kivikkoon tehty jäännös 1, jonka mitat ovat 22 x 15 m. Ne-
likulmaisista pienin on Hiidenlinnan (K 12) kivikossa sijaitseva jäännös 6, mitoiltaan 3,5 
x 3,5 m. Soikeista asuinpaikkavalleista suurin on Hevoskorven (K 15) jäännös 2, mitoil-
taan 17 x 15 m ja pienin Kivikankaan (K 30) jäännös 2, mitoiltaan 3,5 x 2,6 m, joista mo-
lemmat on tehty kiviseen moreeniin. Pyöreistä asuinpaikkavalleista suurin on Lautako-
dankankaan (K 5) kiviseen moreeniin tehty jäännös 3, joka on halkaisijaltaan 7,5 m. Pie-
niä pyöreitä asuinpaikkavalleja, joiden halkaisija on 3 m, löytyy kolmesta kohteesta (K 
12, 18, 30) sekä kivikosta että kivisestä moreenista. Kuvan 28 diagrammissa esitetään 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden asuinpaikkavallien koko leveyden ja pituuden 
suhteen. 

Keski-Pohjanmaalla asuinpaikkavallit jakaantuvat selvästi kahteen tyyppiin: 1) pie-
nempiin kooltaan alle 10-metrisiin, jotka ovat muodoltaan pyöreitä, soikeita, tai nelikul-
maisia ja 2) suuriin, kooltaan yli 15-metrisiin, jotka ovat muodoltaan joko soikeita tai 
nelikulmaisia. Sekä isoja että pieniä, kuten myös erimuotoisia asuinpaikkavalleja näyttäi-
si tehdyn niin kivikkoon kuin kiviseen moreeniin. Asuinpaikkavallien korkeus vaihtelee 
0,1–1 m välillä. Useimmiten korkeus on alle puoli metriä. Keskustasanteen tai -
painanteen syvyys vaihtelee 0–1,1 m välillä, jääden yleensä 0,2–0,4 metriin (kuva 29). 
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Kuva 28. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden asuinpaikkavallien koko. 

Kuva 29. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden asuinpaikkavallien korkeudet ja syvyydet. 
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Myös Pohjois-Pohjanmaalla voidaan havaita merkkejä samanlaisesta jakautumista 
kahteen pääryhmään: alle kymmenmetrisiin pyöreisiin, soikeisiin ja nelikulmaisiin, sekä 
yli kymmenmetrisiin, jopa yli kaksikymmenmetrisiin, nelikulmaisiin ja soikeisiin asuin-
paikkavalleihin (kuva 28). Jakautuminen suuriin ja pieniin ei ole kuitenkaan niin selvä. 
Pohjois-Pohjanmaan alueen suurin asuinpaikkavalli on Haukiputaan Mäntyselällä (P 26), 
mitoiltaan 25 x 12 m, ja pienin halkaisijaltaan ainoastaan 2,5-metrinen Iin Hiidenkankaan 
SE -kohteessa (P 3). Kaikki tyypit esiintyvät sekä moreenissa että kivikossa. Jäännösten 
vallien korkeudet ja keskuspainanteen syvyydet ovat likimain samankaltaisia molemmilla 
alueilla. Kuitenkin sillä erotuksella, että todella korkean vallin ja syvän painanteen omaa-
vat näyttäisivät puuttuvan pohjoisesta. Todennäköisesti havainto ei heijastele todellista 
asiaintilaa, vaan kyse on pikemminkin pienen aineiston aiheuttamasta virheestä. Kun tar-
kastellaan molempia alueita yhdessä, asuinpaikkavallien korkeuden ja syvyyden keskiar-
voksi saadaan 0,3 m. Keskuspainanteen syvyyden maksimi on 1,1 m ja vallin korkeuden 
maksimi 1 m. Kuten voi olettaa, asuinpaikkavallin keskuspainanteen syvyys ja vallien 
korkeus korreloivat positiivisesti jäännöksen koon kanssa. 

5.2.3 Röykkiömäiset keskuskuopparakenteet 

Keski-Pohjanmaan alueen röykkiömäiset keskuskuopparakenteet ovat muodoltaan miltei 
yksinomaan pyöreitä (10 kpl). Poikkeavissa (2 kpl) rakenteen osana on yksi tai useampi 
kiintokivi. Suurin tyyppiin luokiteltu kivirakennelma on Pihtikaarankankaan jäännös 1 (K 
20), jonka halkaisija on 8 m, ja pienin on Hiidenlinnan (K 12) jäännös 14, halkaisijaltaan 
3 m. Kuvan 30 diagrammissa esitetään Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden röyk-
kiömäisten keskuskuopparakenteiden koko leveyden ja pituuden suhteen. Korkeudeltaan 
keskuskuopparakenteet ovat 0,3–0,9 m välillä. Keskuskuopan syvyys vaihtelee 0,2–0,8 m 
ympäröivän maanpinnan tasosta mitattuna. Pohjois-Pohjanmaan alueella on kymmenen 
tyyppiin lukeutuvaa jäännöstä, jotka kaikki ovat muodoltaan pyöreitä tai soikeita. Raken-
nelmia on tehty sekä kivikkoon että moreeniin. Tyypin kivirakennelmien koon puolesta 
molemmat alueet näyttävät samankaltaisilta. Rakennelmien syvyyden keskiarvo on 0,45 
m. 

5.2.4 Kuopat kivikossa 

Myös kivikkokuoppien kivirakennelmaryhmässä pyöreämuotoiset näyttäisivät hallitsevan 
(30 kpl). Edustettuna ovat myös soikeat ja pitkänomaiset kuopat (7 kpl). Muodoltaan 
epämääräinen, mitoiltaan 2 x 4 m oleva Varhenkankaan (K 18) kuoppa on tehty poikke-
uksellisesti suuren kiintokiven juureen. Pyöreät kuopat ovat halkaisijaltaan 1,5–4 m. Hal-
kaisijan keskiarvo on kahden metrin tienoilla. Kuoppien syvyys on 0,2–1 m välillä, kes-
kiarvo on 0,5 m. Vajaata puolta (10 kpl) Keski-Pohjanmaan kuopista reunustaa ainakin 
osittainen enimmillään 0,2 m korkea paltto. Pohjois-Pohjanmaan osalta vain 13:sta kuo-



104 

pasta on tarpeeksi muotoa ja kokoa koskevaa dokumentaatiota, reunapalton korkeudesta 
ei kerätty mittausaineistoa.5 

Kuva 30. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden röykkiömäisten keskuskuopparakenteiden 
koko. 

5.2.5 Isot ympärysvallit 

Keski-Pohjanmaan alueen kahdesta ympärysvallista toinen on miltei nelikulmainen (K 
12, Himangan Hiidenlinna) ja toinen poikkeuksellisesti U:n muotoinen (K 6, Kannuksen 
Hangaskangas). Verrattaessa Hiidenlinnan kokoa (46 x 29 m) samalla muinaisranta-
vyöhykkeellä olevien pohjoispohjalaisten ympärysvallien eli jätinkirkkojen kanssa, näyt-
täisi se sijoittuvan suurimpien joukkoon (kuva 31). Vallin leveys on 2–4,5 m ja korkeus 
0,4–1 m. Hangaskankaan toiselta laidaltaan avoin vallirakennelma on mitoiltaan selvästi 
pienempi. Samansuuntaisten pitkien vallien pituudet ovat 30 ja 37 m ja näitä yhdistävä 
päätyvalli on 24 m pitkä. Vallien leveys vaihtelee 2,5–4 m ja korkeus 0,5–0,8 m välillä. 

                                                           
5 Mittaukset perustuvat pieneen aineistoon. Mukana on Keski-Pohjanmaalta kuusi kohdetta ja Poh-
jois-Pohjanmaalta seitsemän kohdetta. 
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Kuva 31. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 53–62,5 m mpy. sijaitsevien isojen ympärysvallien 
(jätinkirkkojen) koko suhteessa kolmeen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan ympärysvallikohtee-
seen. 

 
Pohjois-Pohjanmaan alueella on kaksi tyyppiin kuuluvaa rakennelmaa, jotka sijaitse-

vat Haukiputaan Rajakankaalla ja Yli-Iin Huhinmaalla (P 25 ja 27). Kumpikin niistä on 
hieman pienempi kuin Hiidenlinna, ja ne eroavat tästä kaksoisvalliensa osalta. Lisäksi 
vallissa olevien aukkojen sijainti on erilainen. 

5.3 Topografinen analyysi 

5.3.1 Kivirakennelmakohteiden korkeus nykyisestä merenpinnasta 

Tarkasteltaessa kivirakennelmakohteiden jakautumista korkeuden mukaan voidaan huo-
mata selvä painottuminen kivikautiselle, yli 32,5 ja 35 m mpy. olevalle korkeusvyöhyk-
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keelle (kuva 32). Toinen silmiinpistävä piirre on hajanaisuus; kivikautisella korkeusvyö-
hykkeellä olevat kohteet jakautuvat melko tasaisesti Keski-Pohjanmaalla 60–35 m mpy. 
väliselle alueelle ja Pohjois-Pohjanmaalla 40–90 m mpy. väliselle alueelle. Pohjois-
Pohjanmaalla kymmenen ja Keski-Pohjanmaalla kolme kohdetta sijaitsee metallikautisel-
la korkeusvyöhykkeellä. 

Pohjois-Pohjanmaalla on havaittavissa kohteiden ryhmittymistä kahteen osaan: alas 
15–30 m mpy. välille ja ylös 40 m ja sitä korkeammalle alueelle. Näiden väliin näyttäisi 
jäävän tyhjä 32,5–37,5 m mpy. sijaitseva vyöhyke. Erona Keski-Pohjanmaahan näyttäisi 
olevan myös suurempi sijaintikorkeuden vaihteluväli.  

Korkeus ei yksistään riitä antamaan tarkkaa ajoitusta kohteelle. Muinaisjäännös voi ol-
la kivikautisella korkeusvyöhykkeellä, mutta silti sijaita lähellä pronssikauden muinais-
rantaa. Vastauksen saamiseksi seuraavassa keskitytään kohteiden paikallistopografiaan ja 
sijaintiin eri muinaisrantoihin nähden. 

Kuva 32. Keski-Pohjanmaan (vasemmalla) ja Pohjois-Pohjanmaan (oikealla) tutkimusalueen 
kivirakennelmakohteiden korkeudet merenpinnasta. 

5.3.2 Kohteiden etäisyys eri muinaisrannoista 

Maaston pinnanmuodot ovat vaikuttaneet suuresti siihen, miten merenranta on siirtynyt 
alueella. Jyrkkäpiirteisessä maastossa, jossa pinnanmuodot ovat jylhät, ranta pysyi satoja 
vuosia miltei paikoillaan huolimatta merenpinnan suhteellisesta laskusta. Laakeilla loiva-
piirteisillä alueilla kivirakennelmakohteet ovat olleet rantavaiheessa vain hyvin lyhyen 
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ajan. Rantavaiheessa kohteen etäisyys on ollut vähemmän kuin 200–300 m rantaviivasta. 
Monet kohteet sijaitsevat yleispiirteeltään tasaisessa maastossa, soiden tai soistuneiden 
metsien ympäröimillä kankareilla. Niiden rantavaiheen tarkastelussa voi usein havaita 
säännönmukaisuuden; ne näyttäisivät olleen satoja vuosia aivan rannan tuntumassa, mutta 
sitten maisemassa on tapahtunut selvä muutos, ja ranta on paennut satojen metrien tai 
jopa kilometrien päähän6. Mitä lyhyemmän ajan kohde on ollut rantavaiheessa, sitä tar-
kemmin onnistuu sen ajoittaminen rannansiirtymiskronologian avulla. Koska menetelmä 
antaa vain kronologisen takarajan, keskeiseksi nousee kysymys: miten tiukasti kohteet 
ovat olleet rantasidonnaisia? 

Kivikauden osalta asutus näyttäisi viimeistään kampakeraamiselta ajalta lähtien kes-
kittyneen tärkeimmän luonnonresurssin eli hylkeen optimaalisen hyödyntämisen vuoksi 
tiukasti rantavyöhykkeelle7. Kivikautisten asuinpainanteiden on arveltu tehdyn aivan ve-
den partaalle8. Pronssi- ja rautakautisten hautaröykkiöiden rantasidonnaisuus näyttäisi 
selviöltä sekä Etelä-Pohjanmaalla että Ruotsin Västerbottenissa9. Meinanderin mukaan 
Etelä-Pohjanmaan rautakautinen asutus, eli kalmistot, irtaantuivat merenrannasta vasta 
merovinkiajalla (550–800 jKr.)10. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ajoitettavissa olevat tutki-
tut röykkiöhautaukset näyttäisivät olleen käytössä juuri rantavaiheen aikana.11  

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta tunnetaan nykyisin kolmesta muinaisjäännöskohteesta 
palokivikumpuja. Lisäksi näissä kohteissa on iso ympärysvalli ja röykkiöitä. Kumpujen 
sijainti kohteissa on hyvin samankaltainen, eli ne sijaitsevat muita rakennelmia alempana 
pitkänä jonona korkeuskäyrien – oletetun rannan – suuntaisesti. Lisäksi kahden eri koh-
teen kummuista saadut ajoitukset liittävät ne, ja samassa kompleksissa olevat röykkiöt, 
kiistatta rantavaiheeseen kuuluvaksi – tässä tapauksessa kivikauteen.12 Rantavaiheeseen 
liitettäviä vastaavanlaisia kumpuja on aiemmin tutkittu Etelä-Pohjanmaalla Närpiössä ja 
Ahvenanmaan Kökarissa13. Rantasidonnaisuudelle näyttäisi siis löytyvän tukea paikalli-
sella kohteiden tasolla. Tässä tutkimuksessa pidetään arkeologisesti relevanttina lähtö-
kohtana tarkastella kivirakennelmakohteita sekä niiden korkeuden mukaisia rantavaiheita. 
On mahdollista ja jopa todennäköistä, että aineistossa on mukana kohteita, jotka eivät 
liity rantavaiheeseen. Tutkimuksen optimistisena tavoitteena on pyrkiä löytämään nämä 

                                                           
6 Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan kohteet 1, 4, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 ja 28. 
7 Ks. Siiriäinen 1982, 18; Siiriäinen 1981, 13.  
8 Meinander 1976, 26. 
9 Broadbent 1982, 112-113, 117, 119, 124-125; Meinander 1950, 126-129. 
10 Meinander 1950, 129. Vrt. Ahtela 1981, 97-98. 
11  Tornion Rakanmäki, Kemin Länkimaa, Oulun Kaakkuri, Kempeleen Linnakangas ja Saloisten 
Tervakangas. Ks. Mäkivuoti 1992, 344-349; Forss - Jarva 1992, 65-69; Eskola - Ylimaunu 1993, 
passim. 
12 Mainitut kohteet ovat Raahe Kettukangas, Pattijoki Kastelli ja Pedersöre Jäknabacken. Raahen 
Kettukankaan 16:sta kummusta yhdestä on tehty kaksi C14-ajoitusta. Hel-4032 C14-ikä 4520 ±110. 
3360–3040 calBC. Hel-4033 C14-ikä 4280 ±120. 3060–2690 calBC. Ks. Forss 1998. Pattijoen 
Kastellista on tehty sekä TL-, OSL- että C14-ajoituksia. Kaksi kumpua on ajoitettu. Hela-521 C14-
ikä 4185 ±60 ja Hela-522 C14-ikä 4125 ±70. Kohdetta käsitellään seikkaperäisesti jäljempänä. 
13 Erik Norberg, Närpiö Dahlshagen kaivauskertomus 1994. MV. ao. ta.; Núñez - Gustavsson 1997, 
233-244. 
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poikkeavat kohteet. Suuren enemmistön osalta rantavaiheen tarkastelun varaan voidaan 
perustaa ajoituksen lisäksi myös muita muinaistieteellisiä oletuksia. 

Kun tarkastellaan laajemmin kivirakennelmien ja erityisesti röykkiöiden levintää koko 
rannikkoalueella, voidaan nykyisenkin inventointitilanteen perusteella havaita rajautu-
mista nykyisiin rannikkokuntiin. Esimerkkinä tässä yhteydessä riittäköön seuraavat huo-
miot. Kannuksen itäpuolella olevan Sievin kunnan alueelta (60–150 m mpy.) tunnetaan 
nykyisin ainoastaan yksi esihistorialliseksi luokiteltu kivirakennelma, Murhianjärven 
pohjoisrannalta (82,5 m mpy.). Kaivaustutkimuksissa se osoittautui löydöttömäksi, ja 
siten sen käyttötarkoitus ja ikä jäivät arvoituksiksi.14 Kannuksen kaakkoispuolella sijait-
sevan Lestijärven kolmestatoista inventoidusta röykkiökohteesta kaikki näyttäisivät ole-
van vanhoja kiuas- tai viljelysraunioita.15 Sama niukkuus on havaittavissa myös muissa 
rannikontakaisissa kunnissa kuten Perho, Toholampi, Veteli, Evijärvi, Lappajärvi, Kortes-
järvi, Kauhava ja Alahärmä16. Jos röykkiöitä olisi rakennettu takamaihin rannasta riippu-
matta, pitäisi niitä löytyä tasaisesti koko alueelta järviseudulle saakka. Keski-Pohjanmaan 
alueella kohteet näyttäisivät kahta poikkeusta lukuunottamatta ryhmittyvän alueen länsi-
osaan, kaakkoisosan jäädessä miltei tyhjäksi. Rakennelmat eivät myöskään näyttäisi ole-
van sidoksissa järvenrantoihin. On vaikea ajatella mitään muuta tekijää, joka olisi pää-
sääntöisesti määrännyt kivirakennelmien sijoitusta rannikkoalueella, kuin muinainen me-
renranta. 

Pohjois-Pohjanmaalla edellä esitetty pitää myös paikkansa, poikkeuksena muutamat 
hyvin korkealla mesoliittisilla muinaisrantavyöhykkeillä sijaitsevat rakennelmakohteet. 
Joidenkin korkealla olevien kohteiden sijoittumisella Pohjanmaalla voi löytyä muita pai-
kallisesta kulttuurikehityksestä johtuvia selityksiä. 

Kun tarkastellaan molempia alueita yhdessä, voidaan havaita, että suurin osa (noin 65 
%) rakennelmista sijaitsee 40–60 m mpy. korkeusvyöhykkeellä. Ylempänä, mutta erityi-
sesti alempana, olevia kohteita on selvästi vähemmän. 

Kuvassa 33 esitetään kunkin Keski-Pohjanmaan alueen kivirakennelmakohteen ranta-
vaiheen ajoittuminen. Palkin yläreuna ilmaisee ylintä mahdollista rantavaihetta eli koh-
teen absoluuttista korkeutta. Useimmissa tapauksissa tämä näyttäisi olevan liian varhai-
nen ajankohta pysyväisluonteiselle inhimilliselle aktiviteetille. Meriveden korkeuden 
vaihteluksi on mitattu Raahessa 1,3 m, Oulussa 1,5 m ja Kemissä 1,6 m. Harvemmin sat-
tuvat kovan tuulen ja myrskyjen aiheuttamat merenpinnan korkeusvaihtelut Perämeren 
pohjukassa ovat jopa 2,7 m. Merenpinnan korkeudessa tapahtuvat muutokset voivat olla 
Perämerellä hyvinkin nopeita. Kemissä on havaittu merenpinnan nousevan vajaassa vuo-
rokaudessa 115 cm. Perämerellä merivesi on korkeimmillaan loka-marraskuussa, jolloin 
tuulet puhaltavat enimmäkseen etelästä ja lounaasta. Alimmillaan vesi on tammikuussa.17 
Limingan lahdella korkean veden eli isoveden aikana merivesi ulottuu alaville rantanii-
tyille kahdenkin kilometrin päähän vesirajasta. Vastaavasti tuulen kääntyessä rantaviiva 
pakenee saman verran merelle päin. Laakeilla maankohoamisrannoilla loppusyksyn ja 
alkutalven myrskyt saattavat nostaa jään rantametsiin, mikä aiheuttaa lepikon tuhoutu-
                                                           
14 Markku Torvinen, Sievi Murhianjärven N-ranta kaivauskertomus 1979. MV. ao. ta. 
15 Ks. Arja Justander - Matti Enbuska, Lestijärven inventointi 1987. MV. ao. ta. 
16 Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjan-
maalla, 27-29, 33-39, 52-54, 57-58, 89-90, 92-94. 
17 Siira 1970, 14-15; Stenij - Hela 1947, 5-18. 
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mista laajoilla alueilla. Jäät muokkaavat rantoja, siirtävät kiviä ja särkevät liian lähelle 
vesirajaan rakennetut mökit.18  

Kuva 33. Keski-Pohjanmaan tutkimusalueen kohteiden rantavaiheen ajoittuminen ja mui-
naisjäännösten kombinaatiot. 

Hyvän vertailukohdan historiallisen ajan sesonkiluonteisesta vedenpartaalla asumises-
ta antaa Kalajoen Ulkokallan raivaaminen kalastustukikohdaksi vuonna 1776. Kari oli 
tuolloin noin hehtaarin kokoinen, ja se oli korkeimmalta kohdaltaan noin 1,5 m korkea19. 
Ulkokallan esimerkin perusteella kohteiden ajoittaminen pelkästään absoluuttisen kor-
keuden perusteella näyttäisi sisältävän virhemahdollisuuden. 

                                                           
18 Siira 1993b, 26-27. 
19 Vilkuna K. 1956, 535. 
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Pohjois-Pohjanmaan alueen rantavaiheen ajoittumiskaavio esitetään kuvassa 34. Pys-
tyakselin ajoitukset noudattavat jo aiemmin tässä työssä esitettyjä ja perusteltuja rannan-
siirtymiseen perustuvia ajoitusmalleja. Erilaisuus tulosten esittämisessä Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaan alueiden välillä johtuu käytettyjen mallien eroista. 

Kuva 34. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueen kohteiden rantavaiheen ajoittuminen ja mui-
naisjäännösten kombinaatiot. 

 
Kuvissa 33 ja 34 palkin alareuna ilmaisee milloin kohteen rantavaihe on päättynyt. 

Näin kunkin kohteen etäisyys eri muinaisrantoihin ja paikallistopografia on otettu huomi-
oon. Karkeana lähtökohtana tässä työssä on, että kohde ei ole enää rantavaiheessa, kun 
sen alimmasta jäännöksestä on merenrantaan matkaa yli 200 m. Joissakin kohteissa, mis-
sä pinnanmuodot ovat erityisen laakeat, rantavaiheen loppuminen on katsottu tapahtuneen 
vasta kun merenranta on ollut noin 300 m päässä. Nykyisen maankohoamisrannan kasvil-
lisuussukkession perusteella voi kohteissa olettaa kasvaneen jo havupuita diagrammissa 
esitetyn rantavaiheen päättymisen ajankohtana20. Näin useimmissa tapauksissa näköyhte-
ys kivirakennelmilta merelle oli todennäköisesti jo katkennut. 

                                                        
20 Ks. Vartiainen 1980, 60-62, 86, 88; Hyvönen 1982, 39-42. 

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Line

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Line

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Line

jjaukka
Rectangle



111 

5.3.3 Kohteiden ryhmittely ja ajoitus 

Keski-Pohjanmaan tutkimusalueen kivirakennelmakohteiden rantavaiheiden ajoitukset 
näyttäisivät pääosin sijoittuvan jaksolle 5050/5000–2610 vuotta sitten (3000/3050–610 
eKr.). Kaksi kohdetta on selvästi vanhemmalla muinaisrantavyöhykkeellä ja yksi nuo-
remmalla. Kun tarkastellaan kohteiden jakautumisesta ja niissä olevien rakennelmien 
kombinaatioita, hahmottuu perusjoukosta kuusi eri ryhmää. 

 
Ryhmä 1. Rautakauden röykkiökohteet. Tyypillistä näille ovat matalat, kooltaan melko 
pienet röykkiöt. Keski-Pohjanmaan alueelle näitä edustaa ainoastaan yksi kohde: Lohta-
jan Rajakallio (K 4), ja sen tuhoutuneet, mutta osittain tutkitut viisi röykkiötä. Kohteen 
rantavaihe näyttäisi päättyneen 1660 vuotta sitten, eli 340 jKr. tienoilla. Parisataa vuotta 
myöhemmin kalmistosta oli merenrantaan matkaa reilut 600 m. Sen polttohaudat on ajoi-
tettu yhden esinelöydön, poikkileikkaukseltaan segmentinmuotoisen rannerenkaan perus-
teella 300-luvulle jKr.21. Topografisen analyysin pohjalta tarkastellen todennäköisempänä 
ajoituksena on 300-luvun alkupuoli. Kohde on siis huomattavasti nuorempi kuin mitä sen 
absoluuttinen korkeus osoittaa. Rajakallion röykkiöt on rakennettu ylävälle paikalle, mut-
ta silti lähelle merenrantaa22. 
 
Ryhmä 2. Pronssikauden röykkiökohteet. Röykkiöt ovat vaihtelevan kokoisia, mutta 
tavallisesti kooltansa suurempia kuin rautakauden röykkiöt. Keski-Pohjanmaan alueella 
tähän ryhmään lukeutuu neljä kohdetta: Himangan Korpimäki (K 1), Kärkiskangas (K 2) 
ja Mönkköstenkallio (K 3) sekä Lohtajan Järvikallio (K 17). Korpimäen ja Järvikallion 
kohteet ovat olleet rantavaiheessa koko pronssikauden ajan noin 3260–2610 vuotta sitten, 
mutta paikallistopografian perusteella niiden todennäköisin ajoitus menee nuoremmalle 
pronssikaudelle (noin 800–600 eKr.). Kärkiskankaan kooltaan vaatimattomat röykkiöt 
näyttäisivät kuuluvan pikemminkin vanhemmalle pronssikaudelle (noin 1050 eKr. tie-
noille). Mönkköstenkallion suuri yksittäinen röykkiö puolestaan ajoittuu rannan-
siirtymiskronologian perusteella nuoremmalle pronssikaudelle (noin 800–600 eKr.). 
 
Ryhmä 3. Pitkäröykkiökohteet. Pitkänomaiset, usein vallimaiset röykkiöt esiintyvät 
yhdessä pyöreiden ja soikeiden röykkiöiden kanssa sekä kallio- että moreenipohjalla. 
Keski-Pohjanmaalla näyttäisi hallitsevalta länsiluode–pohjoisluode-suuntaiset röykkiöt. 
Pitkäröykkiökohteiden rantavaiheiden ajoittuminen näyttää hyvin yhdenmukaiselta. 
Kaikki Keski-Pohjanmaan alueen yhdeksän kohdetta23 ovat olleet rantavaiheessa 3800–
3470 vuotta sitten (n. 1800–1500 eKr.). Alimman kohteen rantavaihe näyttäisi olevan 
ohitse 3260 vuotta sitten (noin 1300 eKr.). Pitkäröykkiöiden kanssa samalla ranta-
vyöhykkeellä on kaksi pelkästään pyöreän röykkiön omaavaa kohdetta. Näistä Sahinkan-
kaan kohteessa (K 27) on pyöreä kalliolle tehty matala röykkiö, jonka rantavaihe ajoittuu 
3800–3260 vuotta vanhaksi (noin 1800–1300 eKr.). Happamankankaan (K 22) suuriko-
koinen röykkiö muistuttaa alemmilla rantavaiheilla olevia pronssikauden röykkiöitä. 

                                                           
21 Paavola 1984, 22. 
22 Ks. myös Siiriäinen 1978, 29-20. 
23 Kohteet 10, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ja 28. 
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Kohteen rantavaihe kuitenkin ajoittuu selvästi vanhemmaksi eli 3800–3470 vuoden taak-
se (noin 1800–1500 eKr.). Pronssikauden alussa, noin 3260 vuotta sitten (noin 1300 
eKr.), röykkiöstä oli matkaa merenrantaan kolmisensataa metriä. Kaksisataa vuotta myö-
hemmin ranta oli paennut miltei kahden kilometrin päähän. 
 
Ryhmä 4. Röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet. Röykkiöt ovat useimmiten matalia, 
muodoltaan pyöreitä tai soikeita. Niiden läheisyydessä tavataan asuinpaikkapintoja. Koh-
teissa olevat asuinpaikkavallit on yleensä tehty joko kivikkoon tai moreeniin. Pienimmät 
ovat vaihtelevanmuotoisia vain muutaman metrin halkaisijaltaan, suurimmat puolestaan 
ovat muodoltaan nelikulmaisia tai soikeita pituudeltaan parikymmenmetrisiä ja leveydel-
tään yli kymmenmetrisiä. Keski-Pohjanmaan alueella tähän ryhmään kuuluu kahdeksan 
kohdetta24, jotka kaikki ovat olleet rantavaiheessa 3950/4000–4550/4600 vuotta sitten. 

 
Ryhmä 5. Isot ympärysvallikohteet ja useita rakennelmatyyppejä sisältävät kohteet. 
Tähän ryhmään kuuluu Keski-Pohjanmaalla kaikkiaan viisi kohdetta25, joiden rantavaihe 
ajoittuu 3800–5000 vuoden taakse. Keski-Pohjanmaan tutkimusalueella isojen ympärys-
vallien luota ei tunneta röykkiöitä, mutta kuvan 33 kaaviosta käy ilmi, että tämän ryhmän 
kohteet näyttäisivät liittyvän kronologisesti edelliseen ryhmään. Kohteille on ominaista 
rakennelmien moninaisuus, niissä kombinoivat isot ympärysvallit, asuinpaikkavallit, ki-
vikkokuopat, röykkiömäiset keskuskuopparakenteet ja asuinpaikkapinnat. Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaan tutkimusalueilla kivikkokuopat näyttäisivät erityisesti keskittyvän tähän 
ryhmään26. 

 
Ryhmä 6. Mahdollisesti muinaisesta merenrannasta riippumattomat kivi-
rakennelmakohteet. Keski-Pohjanmaan alueella tähän ryhmään kuuluu ainoastaan kaksi 
kohdetta (K 30 ja 31), joissa kummassakin on pieniä asuinpaikkavalleja ja yksi röyk-
kiömäinen keskuskuopparakenne. Alue on ollut rantavaiheessa 5900–6350 vuotta sitten. 
Kohteet sijaitsevat Lestijoen tuntumassa, mutta eivät kuitenkaan sen rannalla. 

5.3.4 Kivirakennelmaryhmät Pohjois-Pohjanmaan alueella 

Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueella alimpaan rautakautiseen ryhmään voidaan lukea 
kahdeksan kohdetta, joista neljä kuulunee sijaintikorkeutensa ja tyyppinsä perusteella 
esiroomalaiselle kaudelle.27 

Pronssikauden röykkiöiden ryhmään kuulunee mahdollisesti ainoastaan Iin Muhojoen 
etelärannan (P 1) yksittäinen röykkiö. Keski-Pohjanmaan alueen vastaavista se muistuttaa 
lähinnä Kärkiskankaan pieniä röykkiöitä. Rantapinnankorkeuden perusteella ajoituskin 

                                                           
24 Kohteet K 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 ja 29. 
25 Kohteet K 6, 8, 12, 16 ja 18. 
26 Pronssikaudelle ajoittuvassa kohteessa K 17 oleva yksi kivikkokuoppa on selvästi muista poik-
keava. 
27 Kohteet P 10, 28, 39, 40, 44, 45, 46 ja 49. 
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kävisi yksiin (noin 1100 eKr.). Merkittävää on, ettei Pohjois-Pohjanmaan alueella ole 
ainoatakaan röykkiötä kivikauden lopun (1600–1300 eKr.) muinaisrantavyöhykkeellä. 

Pitkäröykkiöiden esiintymisalue yltää Pohjois-Pohjanmaalle. Iin Hiidenkankaalta (P 4) 
ja Makkarakankaalta (P 35) löytyvät vastineet Keski-Pohjanmaan pitkäröykkiöille. Myös 
sijaintikorkeus ja siitä johdettu ajoitus käyvät yksiin. Iin kohteet ovat olleet rantavaihees-
sa 1900–1700 eKr. Molemmilla alueilla näyttäisivät niin sekä pyöreät että soikeat kuin 
pitkätkin röykkiöt esiintyvän samoissa kohteissa. 

Muiden rakennelmaryhmien erottaminen on Pohjois-Pohjanmaan alueella hankalam-
paa. Röykkiöitä näyttäisi esiintyvän tasaisesti 40 m mpy. vyöhykkeeltä aina 72,5 m mpy. 
vaiheille saakka. Keskittymistä on havaittavissa 40–60 m mpy. vyöhykkeessä, mikä tar-
koittaa 3300–2000 eKr. ajoittuvia muinaisrantapintoja. 

Ryhmät 4 ja 5 eli röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet ja isot ympärysvallikohteet näyt-
täisivät sulautuneen yhtenäiseksi omaksi ryhmäkseen Pohjois-Pohjanmaalla. Molemmat 
jätinkirkkokohteet sijaitsevat samoilla rantapintatasoilla useiden röykkiökohteiden kans-
sa. Ainakin kolme, mahdollisesti neljä, kohdetta on sijoitettavissa merenrannasta riippu-
mattomien ryhmään.28  

Molemmilla alueilla on havaittavissa sama topografis-kronologinen säännönmukai-
suus: kohteissa tavattavien rakennelmatyyppien moninaisuus lisääntyy siirryttäessä rauta- 
ja pronssikautisista korkeusvyöhykkeistä kivikautiselle vyöhykkeelle. Alempana koh-
teissa ovat yleisiä miltei yksinomaan röykkiöt, kun taas ylempänä kivikautisilla korkeuk-
silla edustettuina ovat röykkiöiden lisäksi myös asuinpaikkavallit, asuinpaikkakuopat, 
röykkiömäiset keskuskuopparakenteet ja isot ympärysvallit. 

5.3.5 Levintä 

Korkeusdiagrammeissa näkyvä kohteiden selvä painottuminen kivikautiselle korkeusvyö-
hykkeelle näkyy myös levintäkartoissa (kuvat 35–36, liite 16). Rakennelmia on niukasti 
Keski-Pohjanmaan alueen luoteisosassa pronssi- ja rautakautisella muinaisrantavyöhyk-
keellä. Enemmistö kohteista eli pitkäröykkiökohteet, kivikautisen vyöhykkeen röykkiö- 
ja asuinpaikkavallikohteet sekä isot ympärysvallikohteet (ryhmät 3, 4 ja 5) näyttäisivät 
muodostavan selvän Keski-Pohjanmaan alueen poikki menevän lounais–luode-suuntaisen 
5 km leveän linjan. Tällä vyöhykkeellä olevat kivirakennelmat – röykkiöt mukaan lukien 
– näyttäisivät rannansiirtymiskronologian perusteella ajoittuvan kivikautisiksi. Levintä-
kartassa on havaittavissa selvä tihentymä Lestijoen ja Viirretjoen tienoilla29. 

Pronssikaudelle ajoittuvat ryhmään 2 kuuluvat neljä röykkiökohdetta sijaitsevat sel-
västi omana linjanaan säännöllisen välimatkan (3–8 km) päässä toisistaan. Pelkän levin-
nän perusteella voitaisiin pronssikautisten ja kivikautisten röykkiökohteiden välillä olet-
taa olevan myös selkeän diakronian, eli kyseessä olisi kaksi eri röykkiöiden rakentamis-
kautta. Kuvan 33 kaaviosta kuitenkin näkyy, että kummassakin ryhmässä on kohteita, 
jotka ovat olleet samaan aikaan rantavaiheessa. 

                                                           
28 Kohteet P 6, 7 ja 43, mahdollisesti myös kohde 8. 
29 Keski-Pohjanmaan kohteet K 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ja 27.  
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Kuva 35. Keski-Pohjanmaan tutkimusalue (Himanka, Kannus ja Lohtaja), kiviraken-
nelmakohteet ja neljä muinaisrantapintaa. 

 
Keski-Pohjanmaan alueen ainoa rautakauden muinaisrantaan liittyvä kohde Lohtajan 

Rajakallio (K 4) sijaitsee kummastakin edellä mainitusta vyöhykkeestä erillään. Nyt tar-
kastelun alla olevassa aineistossa se näyttää irralliselta ilmiöltä. Kun tarkastellaan laa-
jemmin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikon röykkiöitä, huomataan niiden liittyvän 
toistaiseksi melko harvaan Perämeren pohjukkaan saakka ulottuvaan rautakautisten röyk-
kiökohteiden ryhmään.  
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Kuva 36. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalue (Ii, Haukipudas, Kiiminki ja Yli-Ii), kiviraken-
nelmakohteet ja 20 m, 40 m ja 60 m rantapinnat. 
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Pohjois-Pohjanmaan alueella erityisesti korkeammilla korkeusvyöhykkeillä oleville 

kohteille näyttäisi olevan tyypillistä esiintyminen ryppäissä (kuva 36). Havaittavissa on 
ainakin kolme, mahdollisesti jopa neljä erillistä ryvästä30. Pohjoisimman Kuivaniemen 
ryppään pääosa sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueen ulkopuolella, joten vain osa 
ryppäästä on dokumentoitu tähän työhön31. Sen sijaan kaksi keskimmäistä, Iin ja Hauki-
putaan ryppäät, ovat kokonaan mukana. Eteläisin Kiimingin ryväs on mahdollisesti sekin 
vain osittain dokumentoitu. Houkutteleva tulkintavaihtoehto on, että havaitut ryppäät 
olisivat mahdollisesti jo neljänneltä vuosituhannelta aina toiselle vuosituhannelle eKr. 
saakka ajoittuvia alueellisia keskuksia. Näin kukin ryväs edustaisi pitkäaikaista paikalli-
seen traditioon perustuvaa maankäyttöä. Kivirakennelmat eivät ole ainoita muinaisjään-
nöksiä kyseisillä alueilla, vaan ne näyttäisivät liittyvän kiinteästi laajoihin asuinpainanne-
alueisiin ja asuinpaikkapintoihin32.  

Mielenkiintoisia näkökulmia edellä esitettyyn antaa myös ympärysvallien levintä sekä 
Keski- että Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Keski-Pohjanmaan alueen toinen ympärysvalli 
(K 12) sijaitsee levintäkartassa havaittavan tihentymän pohjoislaidalla, toinen puolestaan 
aivan tutkimusalueen pohjoisreunassa (K 6), todennäköisesti vastaavanlaisessa ryppäässä. 
Pohjois-Pohjanmaan alueella Haukiputaan ryppään ympärysvalli (P 25) sijaitsee tihenty-
män keskuksessa. Iin ryppäässä ympärysvalli (P 27) sijaitsee hieman kauempana varsi-
naisesta tihentymästä pikemminkin oletetun territorion etelärajalla. Miksi sitten pohjoi-
sempana Kuivaniemen ryppäässä ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa ryppäissä ei esiinny 
ympärysvalleja? Mikä selittää erot havaituissa ryppäissä? Näyttäisi esimerkiksi siltä, että 
Pohjois-Pohjanmaan alueen ainoa pronssikauden muinaisrannalla sijaitseva röykkiökohde 
(P 1) kuuluisi alueellisesti Iin ryppääseen. Haukiputaan ryppäässä ei nuorempia raken-
nelmia ole, tai niitä ei ole onnistuttu löytämään. Samoin Haukiputaan ryppäässä ei ole 
havaittavissa pitkäröykkiöitä, mutta Iin ryppäässä niitä on kahdessa kohteessa. Olisiko 
mahdollista, että Iin seudun alueellinen keskusluonne jatkui pitempään? Myös rautakauti-
siksi luokiteltujen kahdeksan kohteen – kaikki röykkiöitä – levintä on mielenkiintoinen. 
Ne näyttäisivät muodostavan kolme jokisuuhun liittyvää ryhmää33. Näin niiden sijainti 
eroaa selvästi kivikautisilla muinaisrantakorkeuksilla olevista ryppäistä.  

Pohjois-Pohjanmaan alueella ei ole havaittavissa pronssikauden muinaisrannoilla si-
jaitsevaa nauhamaista röykkiölinjaa, kuten on laita Keski-Pohjanmaan alueella. Tämä 
lienee tulkittavissa ainoastaan siten, ettei pronssikauden röykkiöiden yhtenäisen esiinty-
misen alue ylety Pohjois-Pohjanmaan alueelle saakka.  

                                                           
30 Kuivaniemen ryväs: P 24, 36, 37, 38, 41. Iin ryväs: P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 35. Haukipu-
taan ryväs: P 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 31, 32, 33. Kiimingin ryväs: P 18, 19, 20 ja 34. 
31 Kuivaniemen puolella samaan ryppääseen kuuluvat Säynäjäjärvi S ja N sekä Sonniotsamaa. Jari 
Okkonen, tarkastusraportit 1991. MV. ao. ta. 
32 Esim. Haukiputaan ryväs: Hiidenkangas, Isomaa, Mäntyselkä, Isokangas, Haaramoukku, Navet-
takangas. Iin ryväs: Aaltokangas. Raportit kohteista Jari Okkonen. MV. ao. ta. 
33 Olhavanjoen ryhmä: P 39, 40. Iijoen ryhmä: P 44, 45, 46, 49. Kiiminkijoen ryhmä: P10 ja 28. 
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5.3.6 Kohteiden vastineet 

Johtuen aineiston suppeudesta, edellä esitetylle kohteiden ryhmittelylle on tarpeen hakea 
tukea laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. Vastineet ovat suurimmaksi osaksi peräisin 
Pohjanlahden ja Perämeren rannikolta. 

 
1. Rautakauden röykkiökohteet. Keski-Pohjanmaan alueen ainoa tähän ryhmään kuu-
luva kohde Lohtajan Rajakallio (K 4) tuhottiin ja osittain tutkittiin jo 1940-luvulla. Eri-
tyisesti röykkiöiden rakenteellisten seikkojen osalta jäljelle jääneiden tietojen niukkuus 
vaikeuttaa tarkkojen vastineiden löytämistä. Jotain kuitenkin voidaan päätellä. Paikalla 
olleiden kaltaiset matalat ja pienet röykkiöt ovat tyypillisiä Pohjanlahden molemmin puo-
lin vanhemmalla ja keskisellä rautakaudella34. Pohjois-Pohjanmaan alueen kahdeksassa 
tähän ryhmään kuuluvassa kohteessa olevat röykkiöt ovat kaikki matalia ja kooltansa 
enimmäkseen pieniä. Myös Perämeren pohjukassa tyyppi näyttäisi esiintyvän (kuva 37)35. 

Kuva 37. Haaparanta, Seiskari, Söder om Sammakkoviken. Esimerkki Perämeren pohjukan 
matalista kooltaan vaatimattomista röykkiöistä. 

 
Rajakallion hautalöydöt ovat keski- ja pohjoispohjalaiselle rautakautiselle röykkiölle 

ominaisesti hyvin niukat. Yksinkertaiset vaikeasti ajoitettavat rengaskorut – avoin ranne-
rengas ja pronssinen spiraalisormus – sopivat Unto Salon hahmottelemaan kuvaan ranni-
kon roomalaisaikaisista saamelaisväestölle kuuluvista haudoista ja hauta-antimista36. 
Myös topografian puolesta Rajakallion kohde näyttäisi liittyvän laajempaan joukkoon. 
Sijaitseminen korkealla mereen pistävällä niemellä hieman syrjässä, mutta kuitenkin lä-
hellä suuremman joen suistoa, näyttäisi olevan yhteistä usealle Perämeren rannikon rau-
takautiselle röykkiöhautakohteelle37. Toisaalta on kuitenkin muistettava tarkasteltavien 

                                                           
34 Ks. esim. Broadbent 1982, 136, 148-149; Miettinen M.1980, 88-89. 
35 Ks. Krankka 1993, passim; Eskola - Ylimaunu 1993, passim; Okkonen 1993, passim. 
36 Salo 1984, 238-239. 
37 Samankaltainen sijainti suuremman vesiväylän lähellä näyttäisi olevan ainakin Tornion Rakan-
mäellä, Kemin Länkimaalla, Keminmaan Kiimamaalla, Oulun Kaakkurissa. Niemessä näyttäisi 

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle

jjaukka
Rectangle



118 

kohteiden vähälukuisuus ja niiden ajoittamiseen ja sitä kautta muinaisen rantalinjan si-
jaintiin liittyvä ongelmat. Matalat vaikeasti löydettävät röykkiöt eivät myöskään ole ainoa 
rautakautinen röykkiötyyppi Pohjanrannalla. Edustettuna, mutta ilmeisen harvalukuisena, 
esiintyy myös selvästi suurempia hautaröykkiöitä (kuva 38).38 

Kuva 38. Simo, Kirnuvaara. Esimerkki Perämeren pohjukan kookkaammista röykkiöistä. 
Röykkiön 2 keskellä on suuri pystykivi. 

 
2. Pronssikauden röykkiökohteet. Keski-Pohjanmaan alueen neljästä kohteesta kolmes-
sa röykkiöiden koko on selvästi tavanomaista suurempi39. Lisäksi kalliosijainti näyttäisi – 
lähialueenkin vastaavat kohteet huomioiden – tyypilliseltä. Ryhmään kuuluvien kohtei-
den muodostama linja jatkuu Keski-Pohjanmaan alueen ulkopuolella sekä etelään että 
pohjoiseen. Eteläpuolella on Kälviän Kalliojärvenkallion kolmen röykkiön kohde40. Poh-
joisempana linjalla seuraavana ovat Kalajoen Mäki-Erkin Möykkäkallion ja Haarainjär-
ven kohteet (ks. kuva 39). 
  
                                                                                                                                                
sijainneen myös Raahen Tervakankaan kalmisto. Sen lähistöllä ei kuitenkaan ole suurta jokea. Ks. 
Forss - Jarva 1992, 60. 
38 Esim. Tornion Lapinkula. Ks. Jarva - Okkonen 1993, 100. 
39 Kokoa ei voida pitää ainoana määräävänä kriteerinä tämän hetkisessä tutkimustilanteessa. Kuten 
edellä on todettu, myös rautakauden kohteissa Pohjois-Pohjanmaalla on joitakin suuria röykkiöitä. 
Pronssikauden kohteissa on yleensä sekä suuria että pieniä röykkiöitä, mutta toisinaan pelkästään 
pieniä. Toisaalta Broadbentin mukaan Skellefteån alueella rautakautiset röykkiöt (nykuströsen) ovat 
yleensä halkaisijaltaan vähemmän kuin 4 m ja korkeudeltaan 0,5 m tai sitä vähemmän. Ks. Broad-
bent 1982, 113-114. 
40 Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjan-
maalla, 80-85. 
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Kuva 39. Kalajoen Mäki-Erkin Möykkäkallion ja Haarainjärvien röykkiöt. Esimerkkinä 
Keski-Pohjanmaan tutkimusalueen pohjoispuolisista pronssikautisista röykkiöistä. 
 

Lohtajan Järvikallion (K 17) röykkiössä 1 havaittu kielekemäinen latomus voitaneen 
rinnastaa erityisesti Ruotsista tunnettuihin niin sanottuihin etelärakenteisiin, joita on ta-
vattu röykkiöistä vanhemmalta pronssikaudelta alkaen.41 Kohteiden sijoittuminen näkö-
alapaikalle niemen kärkiin sopii siihen kuvaan, minkä tutkimus on luonut Pohjanlahden 
rannikon läntisen pronssikulttuurin röykkiöhaudoista42. Ruotsin puolella Hälsinglandin ja 
Västerbottenin rannikolla ilmiö on samanlainen, mutta kohteiden määrä on selvästi suu-

                                                           
41 Ks. Lehtosalo-Hilander 1986, 58. Järvikallion kohteen muissakin röykkiöissä oli havaittavissa 
samankaltaisia, joskin epäselvempiä rakenteita. 
42 Meinanderin mukaan Etelä-Pohjanmaalla vanhimmat pronssikauden haudat ovat muodoltaan 
säännöllisiä ja ne sijaitsevat korkeilla näköalapaikoilla. Nuoremmat haudat taas ovat muodoltaan 
epäsäännöllisiä ja ne sijaitsevat matalammilla paikoilla. Meinander 1977, 22-23. Ks. myös Broad-
bent 1982, 124; Salo 1970, 145. 
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rempi kuin Keski-Pohjanmaalla, mistä johtuen röykkiöitä on ilmeisesti rakennettu myös 
näkyvyyden puolesta vähäpätöisemmille paikoille niemien tyviin ja lahtien rannoille.43  

 
3. Pitkäröykkiökohteet. Kuten edellä on käynyt ilmi, näyttäisivät dokumentoidut yksi-
toista pitkäröykkiökohdetta ajoittuvan rannansiirtymiskronologian perusteella kivikauden 
loppupuolelle ajanjaksolle 1800–1400 eKr., Pohjois-Pohjanmaalla ehkä parisataa vuotta 
vanhemmaksikin. Vastaavia kohteita näyttää löytyvän Pohjanmaalta enemmänkin. Lähin 
vastine sijaitsee Kalajoen Haminakalliolla (kuva 40), jonka korkeus 37,5–40 m mpy. 
osoittaa sen olleen samaan aikaan rantavaiheessa Keski-Pohjanmaan alueen pitkäröykki-
öiden kanssa. Levintä näyttäisi pohjoisessa kattavan harvana koko Pohjois-Pohjanmaan. 
Pattijoen Poltemaankankaalla on kaksi selkeästi tähän ryhmään kuuluvaa röykkiötä, joi-
den rantavaihe ja suunta käy yksiin tutkimusalueen kohteiden kanssa.44 Pohjois-
Pohjanmaalla Iin Hiidenkankaalla sijaitsevassa kohteessa on pitkäröykkiö, jonka mitat 
ovat noin 18 x 5 m. Röykkiön normaalia suurempi leveys johtuu useista aarteenetsimis-
tarkoituksessa tehdyistä kuopista. Alun perin röykkiö on ollut kapeampi. Kohteessa oleva 
asuinpaikkapinta on C14-ajoitettu 1950–1600 eKr.45 

Toisen viitteen pitkäröykkiöiden ajoittumisesta antaa vuonna 1997 talteen saatu irto-
löytö Merijärven Palokankaalta. Paikalta löydettiin kalliopohjalta tuulenkaadosta katkel-
mallinen tasakantainen kvartsinuolenkärki pitkäröykkiön välittömästä läheisyydestä.46 
Tasakantaiset nuolenkärjet ajoittuvat karkeasti ajanjaksolle 1500–500 eKr47. Mahdollises-
ti yhden Keski-Pohjanmaan alueen pitkäröykkiön luota havaitut kvartsi-iskokset kallio-
pinnalla voivat osaltaan selittää tätä löytöä48. Asuinpaikasta tuskin kummassakaan tapa-
uksessa on kyse. Tyypin levintä ulottuu harvana Perämeren pohjukkaan saakka49. 

Etelämpänä vastineet näyttäisivät olevan harvassa. Mahdollisesti tähän ryhmään lu-
keutuu Pirttikylän Karkåsbackenin laella (38–41,5 m mpy.) olevat kuusi pitkää röykkiötä. 
Suurimman röykkiön pituus on 43 m ja leveys 9 m. Pienin on pituudeltaan 15 m. Pitkien 
röykkiöiden lisäksi kohteessa on 27 muuta röykkiötä sekä asuinpaikka.50 Vastineiden löy-
tämistä hankaloittaa seikka, että pronssikaudella sekä Suomessa että Ruotsissa tehtiin 
myös pitkänomaisia röykkiöitä. Västerbottenissa pitkät röykkiöt on liitetty nimenomaan 
vanhempaan pronssikauteen51. Turun saaristossa 5 % tunnetuista röykkiöistä on muodol-
taan pitkiä. Ne sijaitsevat siten, että itse rakennelmien pituussuunta on sama kuin kalliolla 
tai moreeniselänteellä. Näin röykkiöiden suuntautuminen tietyllä alueella on yhtenevä 
kallioperän suuntautumisen kanssa.52 Tämä selittää suurelta osin myös Keski-
                                                           
43 Ks. Broadbent 1982, 119; Hermodson 1987, 121. 
44 Kohteessa on kaksi röykkiötä. Mitat 12 x 4 ja 11 x 4 m, suunta N-S. Absoluuttinen korkeus on 45 
m mpy. Ks. Markku Mäkivuoti, Tarkastusraportti. MV. ao. ta. 
45 Jarva - Okkonen 1991, 8-9. 
46 Jari Okkonen, Merijärvi Palokangas tarkastusraportti 1997. MV. ao. ta. 
47 Baudou 1992, 99. 
48 Tutkimusalueen kohde K 30. 
49 Ks. liite 19 pitkäröykkiöiden levintä Pohjanmaan tutkimusalueella 
50 Miettinen M. 1980, 68, 91. Miettinen ajoittaa kohteen rannansiirtymiskronologian perusteella 
1200 eKr. tienoille. 
51 Broadbent 1982, 115. 
52 Tuovinen 1990, 40. 



121 

Pohjanmaan alueen pitkäröykkiöiden orientoitumisessa havaittavan säännönmu-
kaisuuden53. 

Kuva 40. Kalajoen Haminakallion kalliopahtojen päälle tehtyjä pitkäröykkiötä. 

 

4. Röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet. Keski-Pohjanmaan alueella ryhmä näyttäisi 
ajoittuvan ajanjaksolle 2700–2000 eKr. Kivikautisella korkeusvyöhykkeellä olevia röyk-
kiöitä löytyy erityisesti Pohjois-Pohjanmaalta, jossa ne useimmiten esiintyvät isojen ym-
pärysvallien lähistöllä, esimerkiksi Pattijoen Kastellissa. Tyyppiesimerkiksi sopii Hauki-
putaan muinaisjäännöskeskittymään kuuluva Onkamonselän yksittäinen röykkiö (P 14). 
Matkaa Rajakankaan ympärysvallille on vajaat kaksi kilometriä. Kohteessa on myös 
asuinpaikkapinta, ja noin kilometrin päässä on toinen röykkiö ja asuinpaikkavalli. Piirre, 
ettei Pohjois-Pohjanmaalla näytä olevan niin selkeitä asuinpaikkavalli-röykkiö-kohteita 

                                                           
53 Keski-Pohjanmaan moreenimuodostumien ja harjujen suuntautumisesta. Ks. Salonen 1986, 30. 
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kuin Keski-Pohjanmaalla, johtunee juuri edellä kuvatuista ryppäistä. Yhdestä ryppäästä 
edellä mainitut kombinaatiot löytyvät, mutta rakennelmien etäisyys toisiinsa on niin suu-
ri, ettei niitä ole luokiteltu samaan kohteeseen kuuluvaksi. Puhtaita asuinpaikkavalli-
röykkiö-kohteita Pohjois-Pohjanmaan alueella on kolme (P 13, 36, ja 31). 

Vuonna 1988 Simo Vanhatalo tutki Oravaisen Finndalenissa pyöreähkön mitoiltaan 
4,5 x 5 m olleen hautaröykkiön. Korkeudeltaan 0,5 m olleessa röykkiössä oli luoteis–
kaakko-suuntainen suuremmista kivistä koostuva hautarakenne, jonka mitat olivat 2,5 x 
0,8 m. Rakenteen molemmissa päissä oli pystyyn nostetut suuret kivipaadet, joiden välis-
sä oletettiin olleen täysin maatuneen ruumishaudan. Röykkiön luota löydettiin pieniä mu-
rusia koristelematonta ohutseinäistä keramiikkaa, kvartsi-iskoksia, kivilajiesineen kat-
kelma ja palaneita luita. Osa keramiikasta löytyi kiveyksen alta. Löytöjen perusteella 
haudan ajoittaminen on vaikeaa, ja niukat löydöt voisivat kuulua mahdollisesti samalla 
paikalla olleeseen asuinpaikkaan. Toisaalta röykkiön lähistölle tehdyistä koekuopista ei 
löydetty asuinpaikkalöytöjä, mikä viittaa muinaisen toiminnan keskittyneen aivan hauta-
röykkiön vaiheille.54 Miksi pronssikautinen hauta olisi tehty tarkasti tuhat vuotta van-
hemman asuinpaikkapinnan päälle? Vanhatalo ajoittaa haudan kivi- ja pronssikauden 
vaihteeseen, mutta rannansiirtymiskronologian perusteella se voisi yhtä hyvin olla selke-
ästi kivikautinenkin55. 

Kohteita, joissa esiintyy röykkiöitä ja asuinpaikkavalleja, on sekä Pohjanmaalla että 
Ruotsin Norrbottenissa. Kalixin Fattenborgissa on seitsemän lähinnä kiviseen moreeniin 
tehtyä asuinpaikkavallia ja 27 röykkiötä. Asuinpaikkavallit ovat kooltansa huomattavan 
suuria, noin 35 x 10 m. Ne sijaitsevat 40–45 m mpy. Röykkiöt ovat enimmäkseen muo-
doltaan soikeita, joskin pyöreitä ja nelikulmaisiakin esiintyy. Soikeiden pienimmät ovat 
kooltansa 1,25 x 4 m, suurimmat puolestaan 5 x 7 m. Pyöreiden röykkiöiden halkaisija 
vaihtelee 4,5–7,5 m välillä. Röykkiöt ovat – kuten ryhmään kuuluvat Keski-Pohjanmaan 
alueen röykkiötkin – matalia, vain 0,1–0,4 m. Kahta poikkeusta lukuun ottamatta Fatten-
borgin röykkiöt sijaitsevat 40–55 m mpy. Yksikään paikan muinaisjäännöksistä ei sijaitse 
alle 40 m mpy. Kohdetta tutkineen Lena Lagerstamin mukaan maastossa ei ole mitään 
muuta tekijää, joka rajaisi rakennelmia tietylle korkeudelle, kuin muinainen merenranta. 
Kaivauslöytöjen ja rannansiirtymisen perusteella hän ajoittaa asuinpaikkavallit noin 
1650–1350 eKr. Röykkiöt ovat asuinpaikkavallien kanssa joko samanaikaisia tai van-
hempia.56 

Pohjois-Pohjanmaan alueella röykkiö-asuinpaikkavalli-kombinaatio esiintyy Iin Olha-
van Ritamaan kohteessa (P 36). Paikalla on sekä pieni pallekivikkoon tehty asuinpaikka-
valli että kolme suurta asuinpaikkavallia. Röykkiöitä on kaikkiaan viisi. Rakennelmat 
sijaitsevat 45–47,5 m mpy. Rannansiirtymiskronologian perusteella se ajoittuu kivikau-
den loppupuolelle, noin 2000 eKr. Myös Keski-Pohjanmaan alueen eteläpuolella näyttäisi 
olevan samankaltaisia muinaisjäännöskohteita. Tapio Seger tutki vuosina 1984–1986 
kaksi Kokkolan Pläkkisenharjulla ja Köyrisenharjulla olevaa asumuspainannetta. Löytöi-
nä oli sekä tyypillistä (Ka II:2) että myöhäistä (Ka III:1 ja Pyh) kampakeramiikkaa. Mo-
lemmat paikat ovat samalla, lähes pohjois–etelä-suuntaisella harjujaksolla, jolla on kaik-
kiaan noin 90 asumuspainannetta. Kummankin tutkitun kivikautisen asumuksenpohjan 
                                                           
54 Simo Vanhatalo, Oravainen Finndalen kaivauskertomus 1991. MV. ao. ta. 
55 Röykkiö sijaitsee 49,5 m mpy. 
56 Ks. Lagerstam 1991, 10, 17, 56, 62-63. 
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lähellä on röykkiö (kuva 41).57. Edellä esitetyn kaltaiset asuinpaikkavalli-röykkiö-
kombinaation omaavat kohteet ovat hyvin verrattavissa Pohjois-Norjan Varangin rannan 
nuoremmalle kivikaudelle ajoittuviin asumuspainannealueisiin ja niissä tavattaviin röyk-
kiöhautoihin58. 

 

Kuva 41. Kokkolan Köyrisenharjun (vasemmalla) ja Pläkkisenharjun (oikealla) asumus-
painannealueet röykkiöineen (Segerin 1986 ja 1987 mukaan). Löytöinä asumuspainanteista 
saatiin sekä tyypillistä että myöhäistä kampakeramiikkaa. 

 
5. Isot ympärysvallikohteet ja useita rakennelmatyyppejä sisältävät kohteet. Aineis-
ton perusteella ryhmä näyttäisi ajoittuvan karkeasti 3. vuosituhannelle eKr. Keski-
Pohjanmaan alueen kaksi isoa ympärysvallia lukeutuvat kumpikin jätinkirkkoihin, joiden 
ajoittuminen rantavaiheen mukaisesti kivikaudelle näyttäisi nykytutkimuksen mukaan 
selviöltä. Rakennelmien levintä näyttäisi kattavan koko Pohjanmaan. Pohjoisin niistä 
sijaitsee Yli-Iin Huhinmaalla59 ja eteläisin Närpiön Mullibergetillä60. Valtaosa Pohjois-

                                                           
57 Tapio Seger, Kokkola Bläckis II kaivauskertomukset 1985 ja 1986. MV. ao. ta.; Tapio Seger, 
Kokkola Köyris kaivauskertomus 1987. MV. ao. ta. 
58 Ks. Simonsen 1959, 6-8; Simonsen 1961, 180-183, 242-243, 472-473. 
59 Ks. Forss 1991, 142. 
60 Ks. Meinander 1977, 17. 
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Pohjanmaan jätinkirkoista ajoittuu rannansiirtymiskronologian perusteella ajanjaksolle 
2700–2200 eKr.61. Kannuksen Hangaskankaan (K 6) ympärysvallikohteen asuinpaikka-
pinta on ollut rantavaiheessa 2650–2550 eKr. Himangan Hiidenlinnan (K 12) kohde ajoit-
tuu alimpana sijaitsevan asuinpaikkavallin perusteella 2500–2400 eKr. 

Hangaskankaan vaillinaisen vallin omaava rakenne ei sekään ole ainoa laatuaan. Vas-
taavia osittain avoimia U:n tai V:n muotoisia valleja löytyy ainakin Kälviän Kettuharjulta 
ja Pattijoen Kiviojankankaalta. Hiidenlinnan muotoa ja kokoa voidaan pitää tyypillisinä, 
mutta kivikkosijaintia ei62. Hangaskankaan kolmesta vallista yksi näyttäisi suurelta osin 
geologiselta muodostumalta. Vastaavanlaista selvää rantavallin hyödyntämistä rakennel-
man osana näyttäisi esiintyvän ainakin Tyrnävän Metelinvaaran ja Pedersören Jäkna-
backenin ympärysvalleissa (kuva 42).  

Vaikka jätinkirkoissa on kaivettu paljon, ovat arkeologiset löydöt jääneet melko vähäi-
siksi. Tutkimukset ovat keskittyneet itse valliin ja sen rajaamalle alueelle. Niukkojen löy-
töjen perusteella on päätelty, että rakennelmia olisi aikoinaan käytetty hyvin tilapäisesti ja 
sesonkiluonteisesti63. Kuva on väärä. Jo Calamniuksesta alkaen tutkijat ovat olleet tietoi-
sia ympärysvallien liepeillä olevista röykkiöistä. Huolimatta kaivaustutkimuksista jätin-
kirkkojen käyttötarkoitus on jäänyt epäselväksi64. Röykkiöitten ja erilaisten kuoppien 
lisäksi jätinkirkkoihin näyttäisi liittyvän hyvin usein asuinpaikkapintoja65 sekä toisinaan 
asuinpaikkavalleja66. Ainakin kolmessa jätinkirkkokohteessa on myös palokivikumpuja 
(kuva 42)67. Keski-Pohjanmaan kahden ympärysvallikohteen asuinpaikkavalli ja asuin-
paikkapinta näyttäisivät sopivan hyvin uuteen vasta hahmottumassa olevaan kuvaan Poh-
janmaan jätinkirkoista. 

Ryhmään mukaan lasketut Linnankankaan (K 8) ja Varhenkankaan (K 18) kohteet ovat 
verrattavissa pohjoispohjalaisiin Iin Hankopalon ja Mustikkakankaan kohteisiin (P 2 ja 
21, kuva 40), jotka ajoittuvat rannansiirtymiskronologian perusteella 2400–2100 eKr. 
tienoille. Linnankankaan kiviesinelöytö on toistaiseksi ainoa laatuaan Keski-Pohjanmaan 
alueella, ja se osaltaan tukee kohteen kivikautista ajoitusta. Iso asuinpaikkavalli liittää 
kohteen edelliseen ryhmään ja sitä kautta myös röykkiöihin. Mielenkiintoinen vastine 
kivikkoon tehdyille tavallisesti melko pienille asuinpaikkavalleille löytyy Haukiputaan 
Hiidenvaarasta. Kymmenien hiekkamaahan kaivettujen asumuspainanteiden läheisyydes-
sä on pieni kivikkoon tehty asuinpaikkavalli (K 15). Samaan asuinpaikkasikermään kuu-
luvasta Hiidenkankaan kahdesta asumuspainanteesta löydettiin kaivauksissa Pöljän ke-
ramiikkaa68. 

                                                           
61 Forss 1991, 150. 
62 Selvästi kivikossa näyttäisi sijaitsevan ainoastaan Raahen Pirttivaaran ympärysvalli. Ks. Forss 
1991, 139. 
63 Ks. esim. Forss 1991, 140. 
64 Ks. esim. Calamnius 1868, 261-262; Forss 1981, 84-85; Forss 1991, 153-154; Huurre 1983, 274. 
65 Haukipudas Rajakangas, Pattijoki Kastelli, Liminka Niilonkangas (Mustosenkangas), Pedersöre 
Jäknabacken. 
66 Raahe Kettukangas, Liminka Linnamaa. 
67 Pattijoki Kastelli, Raahe Kettukangas ja Pedersöre Jäknabacken 
68 Mäkivuoti 1995, 16. Pöljän-tyypin keramiikka ajoitetaan 3000–2000 eKr. Carpelan 2002b, 26. 
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Kuva 42. Pedersören Jäknäbackenin (ylhäällä), Tyrnävän Metelinvaaran (alhaalla) ja Raa-
hen Kettukankaan (oikealla) jätinkirkot. 

 
6. Mahdollisesti muinaisesta merenrannasta riippumattomat kivirakennelma-
kohteet ovat ajoituksen puolesta hankalia tapauksia. Pohjanmaan kivirakennelmien jou-
kossa ne eivät kuitenkaan näyttäisi olevan kovinkaan ainutkertaisia. Pohjois-
Pohjanmaalla on vastaavia rakennelmatyyppejä omaavia kohteita, jotka sijaitsevat meso-
liittisilla rantavaiheilla69. Norrbottenista tunnetaan nykyisin matalia kivikautisella korke-
usvyöhykkeellä sijaitsevia kivilatomuksia, jotka ovat kaivauksissa osoittautuneet puna-
multahaudoiksi. Muodoltaan ne ovat yleensä pyöreähköjä tai nelikulmaisia, ja ne sijaitse-
vat lähellä asuinpaikkoja, mutta silti korkeilla näköalapaikoilla. Rannansiirtymisen perus-
teella ne on ajoitettu noin 5000–3700 eKr. Piteån Manjärvellä on tutkittu yksi hautalato-
mus, jonka halkaisija oli 4 m ja korkeus 0,2 m. Rakennelma sijaitsi hiekkaharjulla 95 m 
mpy. Kaivauksissa latomuksen alta löydettiin kaksi päällekkäistä punamullalla peitettyä 
ruumishautaa, joista alempi voitiin C14-ajoittaa 5000 eKr. tienoille.70 Kivikankaan ja 
Pääkankaan (K 30 ja 31) kohteiden rakennelmat tuskin lukeutuvat edellä mainittuihin 
latomuksiin. Niiden muodossa on paljon samaa nuoremmilla muinaisrantavaiheilla sijait-
sevien rakennelmien kanssa71, mikä tuntuisi tukevan ensin mainittua oletusta sisämaa-
sijainnista. 

Pohjois-Pohjanmaan alueella mahdollisesti tähän ryhmää kuuluvia ovat erityisesti Yli-
Iin Konttilanperän alueella olevat kohteet (P 6, 7, 8 ja 43). Alue on myöhemminkin tun-
nettu lähinnä poronhoitoon ja pyyntiin liittyvästä aktiviteetista, mikä mahdollisesti selit-

                                                           
69 Esimerkiksi Kuivaniemi Kylmäkangas (127,5 m mpy.). 
70 Liedgren 1993, 28-29. 
71 Esim. kohteet K 10, 14 ja 20. 
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tää osaltaan kivirakennelmia72. Toisaalta on huomattava, että myös nämä kohteet näyttäi-
sivät liittyvän edellä mainittuun Iin kohderyppääseen. On mahdollista, että Konttilanpe-
rän rakennelmat ovat kivikautisia, mutta silti kaukana aikansa merenrannasta. 

5.4 Kivirakennelmien käyttötarkoitus 

5.4.1 Röykkiöt 

Röykkiöitä on yleisesti diagnosoitu haudoiksi, etenkin jos rakennelmat ovat suuria ja ne 
sijaitsevat metallikausien merenrantavaiheiden tuntumassa (rauta- ja pronssikauden röyk-
kiökohteet, ryhmät 1 ja 2). Myös kivikautisella korkeusvyöhykkeellä olevissa kohteissa 
on paljon rakennelmia, jotka muistuttavat röykkiöhautoja (pitkäröykkiökohteet ja kivi-
kautisella muinaisrantavyöhykkeellä olevat röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet, ryhmät 3 
ja 4). Yleisesti saman seikan panivat merkille Europaeus ja Appelgren, joiden mielestä 
Pohjanmaan jätinkirkkojen luona tavattavat röykkiöt ovat muodoltaan samankaltaisia 
Etelä-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen metallikautisten röykkiöhautojen kanssa73. Jätin-
kirkkokohteiden luona olevien röykkiöiden kaivaustutkimuksissa – joita on tehty jo koko 
joukko – ei kuitenkaan ole löydetty yhtään pitävää hautaukseen viittaavaa todistetta74. 
Muutamissa kaivauksissa on röykkiön havaittu sijaitsevan kvartsimateriaalia ja palanutta 
luuta sisältäneen asuinpaikkapinnan päällä75. Kronologisessa pohdinnassa stratigrafisella 
huomiolla tuskin on merkitystä. Röykkiöitten selittäminen raivaamisella on mielestäni 
myös poissuljettu vaihtoehto76.  

Useat tutkijat ovat pitäneet mahdollisena, että jätinkirkkojen luona olevat röykkiöt 
osoittautuvat haudoiksi77. Kivikkoisessa saaristossa vainajien peittäminen kivillä on 
luonnollinen ja historiallisellakin ajalla käytetty menetelmä78. Miksi se ei olisi voinut olla 

                                                           
72 Okkonen 1990, 123-124. 
73 Ks. Appelgren 1891, LXXIII-LXV; Aarne Europaeus, Oulun läänin kiinteät muinaisjäännökset 
1909, 122, 129-130. MV. ao. ta. 
74 Ks. esim. Calamnius 1868, 261-262; Jacob Tegengren, Grävningar i Esse och Purmo - sommaren 
1930. MV. ao. ta; Päivi Kankkunen, Pedersöre Jäknabacken kaivauskertomus 1989. MV. ao. ta.; 
Forss 1981, 79, 81-82. 
75 Ks. Päivi Kankkunen, Pedersöre Jäknabacken kaivauskertomus 1989. MV. ao. ta.; Forss 1981, 
77-86. 
76 Suurten ja muodoltaan säännöllisten röykkiöitten syntyminen raivaustoiminnan tuloksena on 
epätodennäköistä. Ks. Okkonen 1990, 91. Vrt. Huurre 1983, 175, 274. Toisaalta myöskään ympä-
rysvalleja ei mielestäni voida selittää asuintantereen raivaamisella kivettömäksi. Ks. Okkonen - 
Ikäheimo 1993, 25. 
77 Ks. esim. Kotivuori 1993, 21; Forss 1993, 13. 
78 Ks. Tuovinen 1990, 63-64. 
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käytössä myös kivikaudella? Olisiko mahdollista, että myöhäiskivikautinen 
röykkiöhautatraditio jatkui Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla pronssikaudelle?79 

Ryhmään 3 kuuluvan Kannuksen Karjakankaan (K 25) pitkäröykkiön kaivaus-
tutkimus ei myöskään valaissut rakennelmien käyttötarkoitusta. Röykkiöiden kalliosijain-
ti on raivaushypoteesia vastaan. Lisäksi pitkäröykkiöt näyttäisivät olevan selkeästi raken-
nettuja ja ilmeisen suunniteltuja. Esimerkiksi Kalajoen Haminakallion röykkiöt on tehty 
muuta maastoa korkeampien kapeiden kalliopahtojen päälle, mikä osoittanee tarkoituk-
sellista pyrkimystä muuten melko vaatimattomien rakennelmien hyvään näkyvyyteen. C. 
F. Meinander tutki vuonna 1938 suurten kivien väliin tehdyn luode–kaakko-suuntaisen 
pitkäröykkiön Laihian Annikkalankankaalla. Röykkiön pituus oli 14 m ja leveys 4 m. 
Röykkiö oli korkeimmillaan ja leveimmillään päissä, ja siinä oli havaittavissa joitakin 
hautarakenteeseen viittaavia piirteitä. Huolimatta löydöttömyydestä Meinander piti röyk-
kiötä hautana.80 Annikkalankankaan kohteen korkeus on 40 m mpy. Paikallistopografia 
huomioiden alin todennäköinen rantakorkeus on 35 m mpy., mikä käy hyvin yhteen tut-
kimusalueiden pitkäröykkiökohteiden kanssa.  

Kuten kohteille löydetyt vastineetkin osoittavat, röykkiöitä esiintyy Pohjanmaalla ki-
vikautisessa muinaisjäännösmiljöössä varsin yleisesti. Sekä Norrbottenissa että Ruijassa 
on tutkittu hautaröykkiöitä tai maanpinnalle näkyviä hautalatomuksia, jotka ajoittuvat 
kiistatta kivikaudelle81. Ruijan Varangin rannan asuinpaikkavallialueita hautaröykkiöi-
neen liittää Suomeen myös niistä löytyvä kampakeramiikka82. 

Hautaselitys ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Ongelmana näyttäisi olevan selvien 
kaivauksissa havaittavien todisteiden puuttuminen. Selvät hautarakenteet ja vainajan 
jäänteet ovat jääneet kivikautisilla rantavaiheilla olevista röykkiöistä löytämättä. Toisaalta 
syvän keskuskuopan omaavat röykkiöt ovat voineet olla vainajan säilytyspaikkana vain 
jonkin aikaa, jonka jälkeen jäännökset on voitu siirtää muualle. Tällaisesta prosessihauta-
uksesta röykkiöön ei jää merkkejä vainajasta, mutta silti sitä on pidettävä hautamonu-
menttina. 

Röykkiö on kuitenkin ensisijaisesti jälkipolville ja elävien yhteisölle pystytetty mo-
numentti, jolla voi olla monia, ajassa ja sosiaalisessa tilassa vaihtuvia, merkityksiä. Kaik-
kien röykkiöiden luokitteleminen ensisijaisesti haudoiksi on näkökulmana esihistorialli-
sen kulttuurisen moninaisuuden kannalta joustamaton. Röykkiöillä on ilmeisesti ollut 
monia käyttötarkoituksia ja merkityksiä, vaikka ne olisivatkin alun perin rakennettu vai-
najan säilyttämistä tai peittämistä silmällä pitäen. 

                                                           
79 Kivikautisesta röykkiöhautaamisesta ks. Okkonen 1990, 126-127; Jarva - Okkonen 1993, 99. 
Myös Hannu Kotivuoren mukaan Vöyrin Vitmossenin vanhemmalle pronssikaudelle ajoittuvan 
asuinpaikan luona oleva röykkiö voisi ilmentää kivikautista jätinkirkkoihin liittyvän röykkiöhauta-
perinteen jatkumista. Ks. Kotivuori 1993, 21. 
80 Meinander 1944, 40-41. 
81 Ks. Liedgren 1993, 28-29; Lagerstam 1991, 56-58; Simonsen 1959, 6-8; Simonsen 1961, 180-
183, 242-243, 472-473. Ks. myös Huggert 2001, 56-59. 
82 Ks. Simonsen 1959, 7. 
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5.4.2 Asuinpaikkavallit 

Useat asuinpaikkavallit, erityisesti suurikokoiset, muistuttavat muodoltaan hiekkamaahan 
tehtyjä asumuksenpohjia eli asumuspainanteita. Näyttäisi siltä, että samaa rakennusperi-
aatetta on sovellettu eri maalajeihin dyynihiekasta kivikkoon.83 Kivisessä maaperässä 
valli on usein paremmin säilynyt ja korkeampi. Monissa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
esimerkeissä on havaittavissa ilmiselvä kulkuaukko. Näitä esiintyy erityisesti suuremmis-
sa mutta myös yhdessä pienessä kivikkoon tehdyssä asuinpaikkavallissa84. Sekä kivik-
koon että hiekkamaahan tehtyjä asuinpaikkavalleja yhdistää usein aivan vallin tuntumas-
sa olevat kuopat, jotka on ainakin joissakin yhteyksissä tulkittu varastokuopiksi85. Isojen 
asuinpaikkavallien kivikautiseen ajoitukseen viittaavat myös muutamat löydöt kuten 
kvartsi-iskokset ja Linnankankaan kaita pohjalainen tasataltta86.  

Kooltaan vaatimattomat usein kivikkoon tehdyt asuinpaikkavallit ovat ongelmallisia, 
koska niiden keskuspainanne on niin pieni, että jäänteitä on vaikea olettaa käytetyn asu-
muksenpohjina. Kun keskuspainanteen osuus rakennelmassa pienenee, jäännöksen ylei-
nen ilmiasu muistuttaa röykkiötä. Rajanveto on joissakin kohteissa vaikeaa.87 On kuiten-
kin mahdollista, että myös osa pienistä kivikkoon tehdyistä asuinpaikkavalleista on asu-
musjäännöksiä. Esimerkiksi Maalahden Huddholmenilla sijaitsevia matalan vallin ympä-
röimiä "kaivanteita" on oletettu tilapäisiksi suoja- tai nukkumapaikoiksi. Keskuspainan-
teen koko osoittaa, että kyseessä täytyy olla ainoastaan yhden hengen suoja. Lisäksi jään-
nöksissä havaittiin jonkinlaisia oviaukkoja.88 

Sesonkiluonteisella kivikoissa asumisella näyttäisi Pohjanlahden rannikolla olevan 
pitkät perinteet. Kalastajat ja hylkeenpyytäjät raivasivat kivikkoisille saarille ja rannoille 
kiviperustuksia majoilleen pitkälle historialliseen aikaan saakka (kuva 43)89.  

Tapio Seger on tutkinut kahdessa eteläpohjalaisessa kohteessa kiviseen moreeniin teh-
tyjä asuinpaikkavalleja, jotka molemmat ajoittuvat esiroomalaiselle rautakaudelle. Kors-
näsin Trofastbackenin kaksi rakennelmaa olivat muodoltaan nelikulmaisia ja kooltansa 
noin 6 x 6 m. Ne sijaitsivat kuten monet Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden pienistä 
asuinpaikkavalleista moreeniharjanteen korkeimmalla kohdalla. Keskuspainanteen mitat 
olivat vain 2 x 2 m, ja sen syvyys oli 0,4 m. Vallin leveys vaihteli 1–2 m välillä, korkeu-
den ollessa 0,3–0,5 m. Reuna oli rakennettu kookkaista laattakivistä, joita ympäröi ja tuki 
pienemmät kivet. Keskuspainanteen keskellä oli halkaisijaltaan metrinen pyöreä liesi. 
Löydöt – jotka kaikki olivat itse rakennelmasta – käsittivät Morbyn keramiikkaa, kvartsi-
iskoksia, palanutta luuta ja pari kiviesinettä. Segerin mukaan rakenteiden muoto viittaa 

                                                           
83 Kotivuori 1988, 43; Kotivuori 1993, 21; Klang 1989, 162. 
84 Ks. kohteet K 8, 12 ja 15. 
85 Ks. esim. Klang 1987, 43; Kotivuori 1993, 21; Okkonen 1990, 111-112. 
86 Ks. kohteet K 8, 12 ja 15. 
87 Lennart Klangin mukaan Norrbottenin alueella tällaiset pienet kivikkoon tehdyt asuinpaikkavallit 
voisivat olla jopa hautoja. Ks. Klang 1989, 167. 
88 Kotivuori 1993, 23. 
89 Ks. esim. Varenius 1964, 48-53; Hannu Kotivuori, Mustasaari Malbacken kaivauskertomus 
1986. MV. ao. ta. 
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turveseinäiseen majaan.90 Korsnäsin Orrmoanilla puolestaan on kuusi pyöreää halkaisijal-
taan 5–6-metristä jäännöstä, joiden syvyys on noin 0,5 m. Näistä on tutkittu yksi. Kivisen 
vallin sisäpuolella oli matala keskuspainanne, jossa sijaitsi soikea liesi. Aivan lieden ym-
pärillä oli kapea kivetön vyöhyke. Löydöt olivat palaneita luita ja rautafragmentti.91 

Kuva 43. Kaksi esimerkkiä Pohjanlahden saarten sesonkiasumusten jäänteistä. Mustasaaren 
Malbackenin kivirakennelma (vasemmalla, Kotivuoren 1986 mukaan) ajoittuu nuoremmalle 
rautakaudelle. Iin Ulkokrunnin Äijänharjun majanpohja (oikealla) puolestaan kuuluu histo-
rialliselle ajalle.  

5.4.3 Röykkiömäiset keskuskuopparakenteet 

Käyttötarkoitusta pohdittaessa röykkiömäiset keskuskuopparakenteet ovat ongelmallisin 
tyyppi. Keskeinen kysymys on, onko kuoppa primääri vai sekundääri rakenne. Raken-
nelma luokitellaan röykkiöksi, huolimatta syvästä keskuskuopasta, jos sen läheltä on kiis-
tattomasti havaittavissa ja dokumentoitavissa kuopasta peräisin oleva kiviaines. Tämä 
edellyttää tarkkoja havaintoja kentällä. Monissa haudoiksi varmennetuissa röykkiöissä on 
syvä keskuskuoppa, joka selittyy aarteenkaivelulla92. Toisaalta tähän tyyppiin kuuluvien 

                                                           
90 Seger 1986b, 175-184. 
91 Seger 1986a, 22-32. 
92 Esim. Tornion Rakanmäen röykkiö 3 ja Meinanderin vuonna 1946 tutkima Kokkolan Oivun 
Dalskogenin 8-metrinen syvän keskuskuopan omaava, ilmeisesti rautakaudelle ajoittuva röykkiö. 
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rakennelmien esiintyminen monin paikoin lähes systemaattisesti tyyppiin 4 kuuluvien 
kivikkokuoppien kanssa herättää kysymyksen mahdollisesta kuopan rakenteellisesta 
ensisijaisuudesta. Toisinaan tyypin rakennelmilla on maakellaria muistuttava ulkonäkö, 
eli kuoppa aukeaa loivana yhdeltä reunaltaan ja ympäröivä, tavallisesti jyrkkä valli 
puuttuu tältä kohdalta93. Jäännökset olisivat näin ollen ensisijaisesti kellarirakennelmia, 
mutta vanhojen penkomisien seurauksena samat typologiset kriteerit voivat johtaa 
liittämään siihen myös hautaröykkiöitä. Keski-Pohjanmaan alueen rakennelmista 
erityisesti Pihtikaarankankaan (K 20) ja ehkä myös Linnankankaan (K 8) ja Kivikankaan 
(K 30) röykkiömäiset keskuskuopparakenteet omaavat "röykkiömäisiä" piirteitä. Näistä 
ensin mainitun osalta röykkiöselitys voi myös tulla kysymykseen, semminkin kun 
kohteen toinen rakennelma on pitkäröykkiö. Sen sijaan monissa kohteissa94 
säilytyskuoppa-selitysmalli lienee todennäköisin. 

Ajatus tyyppiin kuuluvien jäännöksien selittämisestä sortuneella puisella hautaraken-
teella on vaikea perustella. Se tuntuisi edellyttävän syvälle maanpinnan alapuolelle kai-
vettua hautakuoppaa. Lisäksi rakennelmien keskuskuopat ovat useimmiten niin jyrkkä-
piirteisiä, etteivät ne voi uskottavasti selittyä hitaasti painuneella hautarakenteella. Sitä 
vastoin joidenkin röykkiöiden matalat keskuspainanteet ovat voineet syntyä siten. Voim-
me tietenkin spekuloida ajatuksella, että vainajia olisi asetettu syviin keskuskuoppiin joko 
peittämättä tai jollain orgaanisella aineella, kuten puulla tai turpeella peitettynä. Oletuk-
selle ei kuitenkaan löydy tukea. Niukkojen todisteiden vallitessa ei liene tarpeen olettaa 
enempää kuin on tarpeellista. Jos lähtökohtana pidetään sitä, että paras hypoteesi selittää 
ilmiön mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, varastohypoteesi tuntuisi luontevimmal-
ta. 

5.4.4 Kuopat kivikossa 

Kivikkokuoppien tarkoitus saattaisi olla samantapainen kuin röykkiömäisten keskus-
kuopparakenteidenkin eli säilöntä. Molempien funktiota havainnollistaa saamelaisen kan-
sanelämän kuvaajalta Andreas Alariestolta muistiinmerkitty kertomus pyyntiryhmän toi-
mista onnistuneen peuranajon jälkeen: 

 
"-- jos sattu lähellä olemaan kivinen rakka, niin purettiin sitä ja hauattiin lihat kivi-
lohkareitten alle. Talavella ja kylymän aikana ne säily siellä vaikka kuinka kauan."95 

 
Samuli Paulaharju puolestaan kertoo myös miten peuran lihoja säilytettiin metsän 

omassa hoidossa: 
 

                                                                                                                                                
Ks. Mäkivuoti 1988, 35-45; C. F. Meinander, Berättelse över fornminnesundersökningar i Karleby 
1945 och 1946. MV. ao. ta. 
93 Tällaisia rakennelmia on muun muassa Yli-Iin Konttikankaalla (P 6) ja Oulun Iso Polvikankaalla. 
94 K 8,14, 20 ja 21 
95 Andreas Alarieston Lapinkuvat 1977, 18. 
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"Kivikkovaaroihin mullostethiin ja ladottiin saihon seinät ja pohja kivistä. Kuoppa 
täytettiin lihoilla. Sitten lyötiin lihojen peitoksi tuohia taikka särkylautoja, vielä lau-
doille raskaita pölkkyjä sekä kiviä. Lihan hajuun sai tyytyä ovelinkin ahma, ei pääs-
syt makuun."96 

 
Suurilla kivillä peitetty purnu oli suojassa pedoilta. Se voitiin myös jäädyttää, mikä esti 
jyrsijöitä pääsemästä lihaan. Kivikossa oleva peitetty purnu oli myös säilytyspaikkana 
kuiva ja melko huomaamaton.97 Kivikkoon tehdyt kuopat on liitetty Pohjanmaalla ainakin 
kahdessa tapauksessa rautakautiseen hylkeenpyytäjien sesonkiluonteiseen asuinpaik-
kaan.98 Lisäksi ainakin yksi kuoppakohde näyttäisi liittyvän kivikauden loppupuolen 
asuinpaikkaan Haukiputaan Hiidenvaaralla (P 15) Pohjois-Pohjanmaalla. 

5.4.5 Isot ympärysvallit 

Jätinkirkkokohteiden isot ympärysvallit ovat osoittautuneet tutkijoille vaikeaksi muinais-
jäännöstyypiksi. Ainoastaan niiden levinnästä ja ajoituksesta näyttäisi olevan kohtuullisen 
varmaa tietoa. Arvailut rakennelmien funktiosta ovat vaihdelleet ja vaihtelevat edelleen. 
Muutamat tutkijat ovat nähneet ne pikemminkin geologisina muodostumina99.  

Christfrid Ganander kaivautti neljä röykkiötä vuonna 1783 Paavolan Pesuankankaan 
jätinkirkolla – hänen mukaansa paikka oli kalmisto100. J. W. Calamniuksen mukaan Yli-Iin 
Huhinmaan Metelinkirkko oli uhripaikka, kun taas muut jätinkirkot olivat linnoja101. Ap-
pelgrenin rinnasti isot ympärysvallit Gotlannin ja Öölannin rautakautisiin talonperustuk-
siin. Jätinkirkkokohteiden röykkiöt olivat rautakautisia röykkiöhautoja. Kummatkin to-
distivat muinaisesta germaanisesta rannikkoasutuksesta Pohjanrannalla.102 Myös poroai-
tahypoteesi ja sen vastaväitteet esitettiin varhain jätinkirkkotutkimuksen ensimmäisen 
aallon aikana103. Läpimurtona voidaan pitää Europaeuksen tutkimuksia Paavolan Pesuan-
kankaalla. Hän kumosi Appelgrenin hypoteesin ja ajoitti rakennelmat kivikaudelle.104 
Uudemmassa tutkimuksessa on pitkälti toisteltu samoja oletuksia105. Ilmeisen yleisesti 
hyväksytyn tulkinnan mukaan valli on syntynyt, kun tilapäisesti kivikkoisella rannalla 

                                                           
96 Paulaharju 1979, 197. 
97 Manker 1960, 209; J. Hoikka Appelgrenin mukaan. Appelgren 1881, 32. 
98 Tornion Luukkaankankaalla ja Korsnäsin Orrmoanilla. Ks. Pentti Koivunen - Markku Mäkivuoti, 
Tornio Luukkaankangas kaivauskertomus 1984. MV. ao. ta.; Seger 1986a, 22-23, 29. 
99 Esim. Ailio 1923, 17-19; Meinander 1977, 18. 
100 Ganander 1960, 69. 
101 Calamnius 1868, 218. 
102 Appelgren 1891, LXIII-LXV, LXXIII. 
103 Ks. Ailio 1923, 5. 
104 Europaeus 1913, 90-91. 
105 Ks. Forss 1981, 85; Forss 1991, 140, 154; Luoto 1984, 160-161; Korteniemi 1991, 178. 
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vierailleet myöhäiskivikautiset pyytäjät ovat raivanneet itselleen tuulensuojaa106. Selkeää 
perusteltua tietoa ympärysvallin funktiosta ei kuitenkaan ole saatu. 

Keski-Pohjanmaan alueen kahdessa ympärysvallissa on kummassakin piirteitä, jotka 
selvittävät osaltaan laajemminkin jätinkirkkojen rakenteellisia ominaisuuksia. Hiidenlin-
nan (K 12) iso ympärysvalli vaikuttaa suurelta osin ihmisen aikaansaannokselta, mitä 
indikoi rakenteen säännöllinen muoto ja korkeuserot107. Kivikon pinta vallin sisäpuolella 
osoittaa, että materiaali on kerätty nimenomaan sisäpuolelta. Ilmeisesti rakenteet, jotka 
hiekkaisesta moreenista ovat aikojen kuluessa hävinneet – kuten on ilmeisesti laita 
useimpien tunnettujen jätinkirkkojen – ovat Hiidenlinnan kivikossa selvästi nähtävissä. 
Mahdollisesti muutkin ympärysvallit ovat rajanneet sisäänsä pienempiä rakenteellisia 
yksityiskohtia. Myöskään jätinkirkkokohteiden kehävalleja ei Hiidenlinnan esimerkin 
valossa voida selvittää pelkällä asuinpaikan raivaustoiminnalla, vaan niillä on mahdolli-
sesti ollut jokin rakenteellinen merkitys. Kivikon raivaaminen ei tunnu muussa tapauk-
sessa mielekkäältä. 

Mikä sitten voisi olla ison kehävallin funktio? Yhtenäisen asumuksen perustuksena si-
tä ei voine pitää, sillä perustukseen sopivan mittasuhteiltaan monumentaalisen rakennuk-
sen liittäminen Suomen kivikauden lopun kulttuurikuvaan tuntuu vaikealta.108 Kivisen 
vallin voisi helposti ajatella voineen olla matalan ja harvan aitamaisen konstruktion pe-
rusta, jota on tilkitty nahoilla, puilla tai vaikkapa turpeella. Valli on kuitenkin rakenteel-
taan suhteellisen kiinteä, eikä siinä voi havaita jälkiä esimerkiksi paaluista109. 

Muodoltaan avoin Hangaskankaan kohde tarjoaa myös mielenkiintoisia uusia näkymiä 
koko jätinkirkkoproblematiikkaa ajatellen (kuva 3). Sen kolmesta vallista yksi on miltei 
kokonaan muotoutunut muinaisten geologisten rantavoimien tuloksena. Ihmisen vaikutus 
on siinä selvästi vähäisempi kuin kahdessa muussa vallissa, jotka näyttäisivät olevan ko-
konaan ihmisen työtä. Sama piirre näkyy useissa Pohjanmaan jätinkirkossa: ihmisen työn 
osuus ja luonnonvoimien vaikutus vaihtelevat paitsi eri kohteissa myös ympärysvallin eri 
osissa. 

Myös Hangaskankaan yhden vallin puuttuminen herättää kysymyksiä. Miksi muoto on 
avoin? Onko se alkuperäinen muoto? Rakennelman ainoa porttiaukko on etelävallissa 
ainoastaan kuuden metrin päässä vallin päästä. Kulkuväyläksi tulkitulle aukolle ei tunnu 
olevan järkevää selitystä, koska sisäpuolelle pääsee helposti kiertämällä koko valli. Piir-
teelle voidaan etsiä ainakin kaksi selitysvaihtoehtoa. Ensiksikin voidaan olettaa, että ym-
pärysvalli on aikoinaan ollut suljettu, ja porttiaukolla olisi siten ollut käytännöllinen mer-
kitys. Vallin kiertäminen ei siis olisi ollut alunperin mahdollista. Kokonaan hävinnyt ra-
kenne on voinut olla esimerkiksi puuta. Toisen selitysvaihtoehdon mukaan koko porttiau-
kolla ei ole alunperinkään ollut mitään käytännöllistä merkitystä. Se on tehty valliin kos-
ka niin on kuulunut tehdä. Sen merkitys olisi pikemminkin symbolinen.  

Ailio kirjoitti osuvasti: 
 

                                                           
106 Esim. Forss 1981, 85; Forss 1991, 140, 154; Huurre 1983, 173-175. 
107 Korkeuserosta ks. Ailio 1923, 9. 
108 Jätinkirkkojen asunnonpohjafunktiota ja sen epätodennäköisyyttä pohti Europaeus jo 1900-
luvun alussa. Ks. Europaeus 1913, 81.  
109 Pieniä jyrkkäreunaisia kuoppia, jotka voitaisiin tulkita kivikkoon tehdyiksi paalunsijoiksi, on 
dokumentoitu kohteessa K 20. Ks. myös Kotivuori 1993, 26-28. 
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"Näin ollen on melkein jokaisella tutkijalla "jättiläislinnoille" oma, jopa toisilla kak-
sinkertainen hypoteesinsä..."110 

 
Mitä ulosrajaamaan tai sisällä pitämään, joko reaalisesti tai edes symbolisesti, isot ympä-
rysvallit on tehty? Poikkeamatta perinteestä voimme ottaa lähtökohdaksi kaksi selitys-
vaihtoehtolinjaa: 
1) Funktionaalinen 
Ympärysvallien voidaan olettaa liittyvän Hiidenkankaan esimerkin perusteella varastoi-
miseen111. Valleilla on ollut jokin hyvin käytännöllinen merkitys, ja ne ovat jäännöksiä 
rakennelmasta, joka on koostunut jostain hävinneestä orgaanisesta materiaalista. Kohta-
laisen suorat vallit voisivat viitata puun käyttöön. 
2) Symbolinen 
Vallin vähäisyys ja kivimäärän ilmeisen suuri vaihtelu eri kohteissa sekä pyrkimys raken-
taa luonnon rantavallin mukaisesti siten, että ihmisen tekemä valli näyttäisi usein kasva-
van luonnon valmiiksi muovaamasta muodosta, johtaa kysymään, voiko koko rakennel-
maa ollenkaan selittää tiukan funktionaalisista lähtökohdista käsin. Ympärysvallien il-
meinen rajaamistehtävä olisikin ymmärrettävä luonteeltaan symboliseksi. Todellisen es-
teen sijaan olisi tehty symbolinen raja. Rakennelmat olisivat toimineet yhtä resurssialu-
etta hyödyntäneen ihmisryhmän territoriomerkkinä tai seremoniallisena keskuksena. Tä-
hän tärkeään alueelliseen funktioon voisi viitata rakennelmien sijainti muiden kiviraken-
nelmakohteiden ja erityisesti röykkiökohteiden tihentymissä. 

Europaeuksen vuosisadan alussa kirjoittamat ajatukset ympärysvallien funktiosta ovat 
edelleen ajankohtaisia: 

 
"Jotain erikoista, vastaiseksi tuntematonta tarkoitusta varten on tarha rakennettu. Lä-
hinnä tulisi mieleen, että se olisi pakopaikaksi tehty varustus, elleivät jättiläiskirkot 
puheenalainen niihin luettuna olisi, kuten Appelgren on todistanut, sekä rakenteensa 
että paikanvalinnan puolesta siksi vähemmän tarkoituksenmukaisia, elleivät tarhasta 
tavatut löydöt kertoisi ainoastaan kauttaaltaan rauhallisista askareista ja ellemme vih-
doin tietäisi, että minkäänlaisia kivikautisia linnoja tahi varustuksia ei pohjoismaista 
toistaiseksi tunneta. Tulevat tutkimukset ja kaivaukset päästänevät meidät siitä sano-
akseni umpikujasta, johonka tämä ensimmäinen kaivaus jättiläiskirkoissa meidät tu-
loksillaan saattoi."112 
 

                                                           
110 Ailio 1923, 8. 
111 Okkonen - Ikäheimo 1993, 25. Myös Pentti Koivunen ehdottaa varastorakennelma selitystä 
ympärysvalleille. Ks. Koivunen 1997b, 49-52.  
112 Europaeus 1913, 91. 



6 Pohjanmaan tutkimusalueen kohteet 

Seuraavana perehdytään laajempaan Lapuanjoelta Torniojoelle yltävään Pohjanmaan 
tutkimusalueeseen. Kivirakennelmista tarkastelun alla ovat kuitenkin vain röykkiöt ja 
jätinkirkkokohteet. Lisäksi mukana on muitakin arkeologisia kohteita – erityisesti huo-
miota kiinnitetään asuinpaikkapintoihin, asumuspainanteisiin ja keittokuoppiin.1  

6.1 Pohjanmaan röykkiöiden lukumäärän, muodon ja koon tarkastelu 

Tutkimusalueelta dokumentoiduissa 444:ssä kohteessa on kaikkiaan 1133 röykkiötä 
(kuva 44). Yleisimmin kohteessa on vain yksi röykkiö, mutta enimmillään kohteessa on 
28 röykkiötä. Keskiarvo on 2,6 röykkiötä kohteessa. Yli kymmenen röykkiötä omaavia 
kohteita on vähän – kaikkiaan kymmenen, jotka keskittyvät toisaalta Uudenkaarlepyyn ja 
Pedersören seudulle ja toisaalta Raahen alueelle. Yli viiden röykkiön kohteita on yh-
teensä 47, ja niiden levintä kattaa lähes koko tutkimusalueen. Ainoastaan Kiiminkijoen ja 
Kuivajoen väliseltä alueelta ne puuttuvat (liite 17). 

Kuvan 45 diagrammista käy ilmi muodoltaan erilaisten röykkiöiden prosentuaalinen 
jakautuminen. Pyöreät ovat selvästi suurin ryhmä (665 kpl). Seuraavana ovat soikeat (138 
kpl) ja nelikulmaiset (121 kpl) röykkiöt. Muodoltaan epämääräiset ovat pienin ryhmä (38 
kpl). Osan (87 kpl) muotoa ei saatu tässä tutkimuksessa selville. Kohteet, joissa on pyö-
reitä, soikeita tai pitkänomaisia röykkiöitä, jakaantuvat tasaisesti koko tutkimusalueelle. 
Nelikulmaisten osalta on havaittavissa selvä keskittyminen Uudenkaarlepyyn ja Kokko-
lan seudulle, mutta levintä kattaa kuitenkin koko alueen (liite 18). 

Lähin vertailukohta aineistolle löytyy Pohjanlahden länsirannalta Ruotsista. 
Västerbottenin rannikon 750:stä röykkiöstä on pyöreitä 58 %.2 Pohjanmaalla pyöreiden 
osuudeksi saadaan 59 %. Pyöreiden, soikeiden röykkiöiden ja röykkiömäisten latomusten 
osuus Västerbottenin aineistossa on 87 %, kun se Pohjanmaalla on selvästi vähemmän eli 
71 %. Vertailua vaikeuttaa alueiden röykkiökannan luokittelun erot. 
                                                        
1 Tutkimusalueen kohteet listattuna löytyvät pdf-tiedostoina liitteenä olevalta CD-ROM –levyltä. 
2 Broadbent 1982, 112. 
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Kuva 44. Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos 
lupanro 49/MYY/03. 

 
Muodoltaan pyöreiden ja soikeiden röykkiöiden jakautuminen koon mukaan esitetään 

kuvan 46 diagrammissa. Suurin osa aineistosta kuuluu kooltaan 5–9,9 m luokkaan (401 
kpl), mutta miltei yhtä paljon (344 kpl) kuuluu pienimpään, halkaisijaltaan alle viiden 
metrin kategoriaan. Suuret, kooltaan yli 15 m olevat röykkiöt, ovat harvinaisia (8 kpl). 
Myös pituudeltaan yli 10-metrisiä nelikulmaisia röykkiöitä on vähän (2 kpl). Valtaosa 
nelikulmaisista on pieniä alle viisimetrisiä latomuksia (78 kpl). Vajaa kolmannes (41 kpl) 
nelikulmaisista kuuluu kooltaan 5–9,9 m luokkaan. 



136 

Kuva 45. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiöiden jakautumisesta muodon 
mukaan. 

Kuva 46. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen pyöreiden ja soikeiden röykkiöiden 
jakautumisesta koon mukaan. 
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Västerbottenissa pyöreiden röykkiöiden koko vaihtelee 5–25 m välillä. Korkeutta 
suurimmilla on kolme metriä. Viisi metriä ja hieman sen alle halkaisijaltaan olevat 
röykkiöt näyttävät olevan myös Perämeren länsirannalla yleisiä.3  

Satakunnan röykkiöihin aineiston vertaaminen onnistuu helpommin. Röykkiöiden 
koko vaihtelee halkaisijaltaan 1,5 metristä 35-metrisiin. Halkaisijaltaan 15–20 m olevia 
röykkiöitä on 4 %4. Pohjanmaalla suurimpaan halkaisijaltaan yli 15 m olevien luokkaan 
kuuluu vain 1 % röykkiöistä. Satakunnassa 10–15 m luokkaan kuuluu 12 %, kun 
Pohjanmaalla vastaava kokoluokka on selvästi pienempi, ainoastaan 5 % röykkiöistä 
kuuluu siihen. Yleisin luokka kummallakin alueella on 5–10 m halkaisijaltaan olevat 
röykkiöt. Satakunnassa siihen kuuluu 42 % ja Pohjanmaalla 50 % aineistosta. 
Merkittävää on, että tämä luokka on Pohjanmaalla yleisempi kuin Satakunnassa. 
Määrältään huomattavan samankaltainen on myös alle viisimetristen luokka – 
Satakunnassa siihen kuuluu 40 % ja Pohjanmaalla 43 % röykkiöistä. Miten tuo ero 10–15 
m halkaisijaltaan olevien röykkiöiden suhteen on selitettävissä? Salon mukaan juuri tuo 
kokoluokka edustaa pronssikauden ”normaalia” hiidenkiuasta5. Pohjanmaan 
tutkimusalueella näiden osuus on vähäisempi, mutta vastaavasti pienempien 5–10-
metristen osuus on suurempi. 

Pohjanmaan tutkimusalueella pitkänomaisten tai pitkien röykkiöiden suurin luokka on 
pituudeltaan 10–19,9 m olevat röykkiöt (40 kpl). Yli 20 m pitkiä vallimaisia röykkiöitä 
on tutkimusalueella kymmenen ja lyhyitä alle kymmenmetrisiä 28 kpl. Pitkänomaisista 
röykkiöistä kuuden kokoa ei tunneta. Varsinaiseksi pitkäröykkiöksi tässä työssä on 
laskettu yli kymmenmetriset rakennelmat. Pienemmät kuuluvat pitkänomaisten 
kategoriaan. Västerbottenissa pitkien röykkiöiden koko vaihtelee 10–28 m välillä6. 
Satakunnassa vallimaisia rakenteettomia raunioita tunnetaan 15. Niiden pituus vaihtelee 
6–30 m vaiheilla.7 

Pohjanmaan tutkimusalueen suurimmat pyöreiden ja soikeiden ryhmään kuuluvat 
röykkiöt löytyvät Ähtävältä, kohteista Blökulandet S, Spänbacka E ja Linjärvbacken NW. 
Blökulandetin kookkain röykkiö on halkaisijaltaan 18 m ja korkeudeltaan 1,8 m. Samaa 
kokoluokkaa, mutta hieman matalampi, on Linjärvbackenin luoteisen kohteen röykkiö. 
Mitoiltaan Pohjanmaan suurimpia on myös Spänbackan itäisen kohteen röykkiö, joka on 
halkaisijaltaan 16–18 m ja korkeudeltaan peräti 2 m8. Muutkin suuret 
maksimihalkaisijaltaan yli viisitoistametriset röykkiöt keskittyvät Pohjanmaan 
tutkimusalueen eteläosaan. Kruunupyyn Granössä on soikea mitoiltaan 20 x 10 m oleva 
röykkiö, jolla on korkeutta puolitoista metriä. Kruunupyyn Salmenharjulla on suuri 
soikea röykkiö, jonka mitat ovat 16 x 13 m. Korkeutta sillä on 1,8 m.  

Pohjanmaan tutkimusalueen pienimpiä röykkiöitä edustavat Uudenkaarlepyyn Svalgen 
E ja Slätkangan SW -kohteiden nelikulmaiset röykkiöt. Edellisessä pienimmät 
nelikulmaiset latomukset ovat mitoiltaan 2 x 1,2 m ja jälkimmäisessä 2,5 x 1 m. Pieni on 
                                                        
3 Broadbent 1982, 113. 
4 Salo 1981, 132. 
5 Salo 1981, 131. 
6 Broadbent 1982, 112. 
7 Salo 1981, 170. 
8 Sandelin ”tutki” röykkiön keskiosaa 1880 tai 1881. Hän kertoo kuoppaa ympäröivän vallin olevan 
korkeudeltaan osin 6 ja osin 8 jalkaa, mikä tarkoittaa nykymitoissa 1,8 ja 2,4 m. Sandelin 1894, 55. 
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myös Iin Liedeksen 2 x 1,5 m oleva nelikulmainen röykkiö, jolla on korkeutta ainoastaan 
0,2 m.  

Pitkäröykkiöiden suurin on Himangan Joentakustankalliolla oleva röykkiö 3. Se 
koostuu vallista, jonka päässä on soikea röykkiömäinen osa. Rakennelmalla on mittaa 26 
metriä. Lohtajan Morruttajankallion röykkiön pituus on 25 metriä. Varsinaisten 
pitkäröykkiöiden levinnässä on havaittavissa säännönmukaisuutta. Niitä on neljänä 
ryppäänä Pedersören seudulta Siikajoelle. Limingan, Oulun ja Haukiputaan alueelta ne 
näyttävät puuttuvan, mutta Iistä Keminmaahan ulottuvalla rannikolla niitä jälleen 
harvakseltaan esiintyy (liite 19).  

Suuntautumisessa korostuvat luode–kaakko ja länsiluode–itäkaakko -suunnat (kuva 
47), kuten Keski-Pohjanmaan pitkäröykkiöistä jo aiemmin havaittiin. Myös koillinen–
lounas-suunta näyttää isommassa aineistossa korostuvan. Selitys pitkäröykkiöiden 
orientaatiolle löytyy pinnanmuotojen eli kallioperän ja maaperän yleisestä 
suuntautumisesta levintäalueella9. 

Kuva 47. Pohjanmaan tutkimusalueen pitkäröykkiöiden (pituudeltaan yli 10 m) 
suuntautuminen.  

 
Pääsääntöisesti röykkiöt ovat matalia eli korkeudeltaan alle puolimetrisiä (kuva 48). 

Korkeudeltaan yli puolitoistametrisiä monumentteja on ainoastaan kahdeksan. Niistä 
kuusi sijaitsee Ähtävän ja Kruunupyyn alueella. Poikkeuksena levinnässä ovat Pyhäjoen 
Huhtakankaan ja Tornion Lapinkulan röykkiöt, jotka puolentoista metrin korkeudellaan 
täpärästi yltävät korkeimpien luokkaan. Korkein on edellä mainittu Ähtävän Spänbacka 
E -kohteen kaksimetrinen röykkiö. 

Suuret röykkiöt, eli pyöreät, soikeat ja nelikulmaiset mitaltaan yli 10 m olevat sekä yli 
20 m olevat pitkäröykkiöt, sijaitsevat etupäässä tutkimusalueen eteläosassa, mutta 
pohjoiseen harveneva levintä ulottuu Perämeren pohjukkaan saakka (liite 20). 

                                                        
9 Ks. Tuovinen 1990, 40; Tilley 1994, 159. 
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Huomattava kuitenkin on, että Raahen pohjoispuolella ei ole kuin viisi kohdetta, joissa on 
edellä mainitut kriteerit täyttäviä suuria röykkiöitä. Tyypillisesti Pohjanmaan 
tutkimusalueen kohteessa on yksi pyöreä, halkaisijaltaan 5–9,9 m oleva röykkiö, jolla on 
korkeutta alle puolimetriä. 

Kuva 48. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiöiden jakautumisesta niiden 
korkeuden mukaan. 

 
Keskuskiven omaavat röykkiöt ovat harvinaisia Pohjanmaan tutkimusalueella. 

Kaikkiaan niitä on kymmenessä kohteessa, joiden levintä kattaa harvana koko alueen 
(liite 21). Pinnalle näkyviä tai tutkimuksissa paljastuneita hautarakenteita on havaittu 
27:ssä kohteessa. Myös niiden esiintyminen kattaa koko alueen (liite 22). Hautarakenteet 
vaihtelevat suuresti. Osa on pyöreitä kehäkiveyksiä tai nelikulmaisia tarhamaisia 
rakenteita. Osa hautarakenteista on tulkinnanvaraisia. Keskuskuopallisia röykkiöitä on 
dokumentoitu kaikkiaan 195:ssä kohteessa. Niidenkin levintä jakautuu tasaisesti koko 
alueelle (liite 23). 

6.2 Pohjanmaan röykkiöiden topografinen analyysi 

6.2.1 Korkeus nykyisestä merenpinnasta 

Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteiden ja röykkiöiden jakautuminen eri 
korkeusvyöhykkeille käy ilmi kuvan 49 kahdessa diagrammissa. Pääosa aineistosta 
jakaantuu 90 m ja 15 m välille. Maksimikorkeus on 155 m ja minimi 10 m. Eniten 
kohteita on 40 m korkeusvyöhykkeessä. Seuraavana määrässä tulevat 25 m ja 50 m 
korkeusvyöhykkeet. Kohteiden jakauma näyttää jossain määrin kaksihuippuiselta, mutta 
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ei niin voimakkaasti kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu.10 Kun tarkastellaan 
kohteissa olevien yksittäisten röykkiöiden jakautumista eri korkeusvyöhykkeille, edellä 
havaittu tulee paremmin ilmi. Korkeusvyöhykkeet 50 m ja erityisesti 25 m erottuvat 
selvästi suuremmalla röykkiömäärällään. Huomattavaa kuitenkin on, että myös muilla 
vyöhykkeillä 90 m ja 15 m välillä röykkiötä on runsaasti. Kokonaan tyhjiä vyöhykkeitä ei 
näyttäisi olevan. 

Kun röykkiöiden vertikaalilevintää verrataan Pohjanlahden länsipuolelle Västerbotte-
niin, voidaan havaita selvä ero. Kaksijakoisuus on siellä selvä, ja erityisesti 35 m 
korkeusvyöhyke omaa suurimman röykkiöfrekvenssin.11 Osaltaan ilmiötä voidaan tietysti 
selittää alueiden erilaisella topografialla: Västerbottenin ja Norrbottenin rannikko on 
pinnanmuodoiltaan jylhempää verrattuna tasaiseen Pohjanmaahan. Todennäköisintä 
selitysvaihtoehtoa lienee syytä kuitenkin etsiä alueiden esihistoriallisesta 
kulttuurikehityksestä ja röykkiöiden rakentamisen traditioiden eroista.  

Kuva 49. Diagrammit Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiöiden ja röykkiökohteiden 
jakautumisesta eri korkeusvyöhykkeille. 

 
Mikä on sitten eri korkeuksilla sijaitsevien röykkiökohteiden levintä Pohjanmaan 

tutkimusalueella? Joitakin säännönmukaisuuksia levinnässä voidaan havaita. Paljon 
röykkiötä omaavalla 25 m korkeusvyöhykkeellä sijaitsevat röykkiöt muodostavat 
levinnältään neljä alueellista ryvästä (liite 24). Nämä ovat Uudenkaarlepyyn–Kokkolan 
seutu, Pyhäjoen–Raahen seutu, Oulun–Iin seutu sekä pohjoisimpana Kemin–Tornion 
seutu. Kun siirrytään alemmaksi 20 m vyöhykkeelle edellä mainituista ryppäistä Raahe 
on kutistunut yhteen kohteeseen. Kemin–Tornion rypäs on laajentunut Tornioon päin, 
Oulun–Iin seutu on pysynyt muuttumattomana, ja Uudenkaarlepyyn–Kokkolan rypäs on 

                                                        
10 Siiriäinen 1978, 18. 
11 Broadbent 1982, 112. 
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tiivistynyt etelämmäs. Sama keskittymisen trendi jatkuu kun tarkastellaan 15 m 
vyöhykettä. Eteläisin rypäs sijaitsee Uudenkaarlepyyn alueella käsittäen kolme kohdetta. 
Oulun–Iin rypäs on jakautunut kahtia, käsittäen yhden kohteen Oulussa ja kaksi Iissä. 
Kemiin–Tornion alueella kohteita on muihin nähden runsaasti. 

Millaisia röykkiöitä edellä kuvattujen ryppäiden kohteissa on? Muodoltaan 
nelikulmaiset röykkiöt näyttäisivät keskittyvän paljon kohteita omaavaan 25 m 
korkeusvyöhykkeeseen (kuva 50), mutta myös kaikissa neljässä alueellisessa ryppäässä 
on nelikulmaisia röykkiöitä. Toinen säännönmukaisuus kohteiden jakautumisessa eri 
korkeusvyöhykkeille on pitkäröykkiöiden keskittyminen 40–45 m korkeusvyöhykkeelle 
(kuva 50). Myös alempi 35–40 m vyöhyke on korostunut. 

Kuva 50. Diagrammit Pohjanmaan tutkimusalueen nelikulmaisten röykkiöiden (vasemmalla) 
ja pitkäröykkiöiden (oikealla) jakautumisesta eri korkeusvyöhykkeille. 

 
Korkeusvyöhykkeessä 20–25 m huomio kiinnittyy erityisesti kohteiden 

moninaisuuteen röykkiöiden määrän, muodon ja koon suhteen. Mukana on yksi suuri 
halkaisijaltaan yli 15 m oleva röykkiö, mutta myös lukuisia kooltaan pieniä nelikulmaisia 
röykkiöitä. Lisäksi edustettuna ovat selväpiirteiset pyöreät kookkaat röykkiöt, joiden 
halkaisija on 5–9,9 m. Jäännökset sijaitsevat sekä kalliolla että moreenissa. 

Alemman 15–20 m korkeusvyöhykkeen kohteiden kuva on pitkälti samanlainen kuin 
edellä, eli kohteiden röykkiöt vaihtelevat sekä muodoltaan että kooltaan. Toisaalta 
mukana on suurehkoja röykkiöitä, mutta myös muodoltaan epämääräisiä matalia 
latomuksia ja hautarakenteita omaavia kalmistoja.  

Korkeusvyöhykkeiden 30–35 m ja 35–40 m kohteet ovat levinnältään toistensa 
kaltaisia (liite 25). Kohteita riittää yhtäjaksoisena ja tiheästi aina Pyhäjoelle saakka, jonka 
pohjoispuolella tavataan ainoastaan kuusi kohdetta. Nämä sijaitsevat Raahessa, Oulussa, 
Iissä ja Keminmaalla. 
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Korkeusvyöhykkeet 40–45 m aina 55–60 m saakka hahmottuvat miltei toistensa 
kaltaisina (liite 26). Kohteiden levintä kattaa tasaisena koko tutkimusalueen. 
Poikkeuksena on 40–45 m vyöhykkeellä olevat kohteet, joiden levintä ei ulotu 
Kuivaniemeä pohjoisemmaksi. 

Korkealla 60–65 m korkeusvyöhykkeellä sijaitsevia kohteita on harvakseltaan koko 
alueella. Ne muodostavat epämääräisesti neljä keskittymää, joista selvin sijaitsee Raahen 
seudulla. Muut tihentymät ovat Uudenkaarlepyyn ja Kälviän seutu, Tyrnävän seutu ja 
Haukiputaan–Kiimingin seutu. Erityisesti Raahen seudun kohteet sijaitsevat aivan 
alemmilla korkeusvyöhykkeillä sijaitsevien kohteiden läheisyydessä. Myös 65–70 m 
vyöhykkeen kohteet näyttävät sijaitsevan likellä alempien vyöhykkeiden vastaavia. 
Erityisen selvä ilmiö on Raahen seudulla, mutta myös Tyrnävällä ja Kälviällä se on 
havaittavissa. Vielä 70–75 m korkeusvyöhykkeellä olevista viidestä kohteesta neljä 
sijaitsee Raahen röykkiökeskittymässä.  

Västerbottenissa suuret röykkiöt keskittyvät 30 m tai sitä ylemmille 
sijaintikorkeuksille, kun taas pienet halkaisijaltaan alle viisimetriset keskittyvät alemmille 
korkeuksille.12 Pohjanmaalla tällaista jakautumista ei ole havaittavissa, vaan suurimpaan 
kokoluokkaan kuuluvat röykkiöt sijaitsevat melko hajanaisesti eri korkeusvyöhykkeillä 
(kuva 51). Myös pieniä röykkiöitä tavataan tasaisesti eri sijaintikorkeuksilta. 

Kuva 51. Diagrammi eri kokoluokkiin kuuluvien röykkiökohteiden jakautumisesta 
sijaintikorkeuden mukaan. Kohteen kokoluokka on määritelty suurimman röykkiön 
mukaan. Mukana ovat muodoltaan pyöreät, soikeat ja nelikulmaiset röykkiöt. 

                                                        
12 Broadbent 1982, 113. 
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Miten eri korkeusvyöhykkeillä sijaitsevat kohteet sijaitsevat toisiinsa nähden? Asiaa 
tutkittiin muodostamalla kahden kilometrin puskuri GIS-paikkatietosovelluksessa kunkin 
korkeusvyöhykkeen kohteiden ympärille ja tutkimalla sisäpuolelle jäävien 
naapurikohteiden sijaintikorkeuksia. Luonnollisesti tulos kertoo puskurin alueen 
pinnanmuodoista ja kohteiden tiheydestä, mutta koska tutkimusalue on kooltaan laaja ja 
topografialtaan varsin yhdenmukainen, on syytä olettaa, että jakauma kertoo myös 
röykkiötradition jatkuvuudesta ja rakentamisen toistuvuudesta tietyllä alueella.  

Kun tarkastellaan korkeusvyöhykettä 20–25 m ja siitä muodostettua puskuria, voidaan 
havaita, että Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan seudun kohteiden naapurit ovat poikkeuksetta 
ylemmillä sijaintikorkeuksilla (kuva 52). Ainoastaan kolme kohdetta, joista yksi on 
Oulussa, yksi Kemissä ja yksi Torniossa, sijaitsee selvästi alempana. 
Korkeusvyöhykkeellä 30–35 m olevien kohteiden naapurit näyttävät nekin alueellisesti 
sijaitsevan eri tavoin. Pohjoisessa Keminmaan seudulla olevat kaksi kohdetta eivät omaa 
ainuttakaan naapuria, kun taas etelässä Uudenkaarlepyyn ja Kruunupyyn seudulla olevilla 
kohteilla on runsaasti naapureita niin ylemmillä kuin alemmillakin korkeusvyöhykkeillä 
(kuva 53). Yllättävin havainto koskee 50–55 m korkeusvyöhykkeellä olevien kohteiden 
naapureita. Tasaisen vertikaalilevinnän rikkoo Raahen ja Pattijoen seudun kohteiden 
naapurit, jotka ryhmittyvät selvästi vyöhykkeen yläpuolelle liki 80 m korkeudelle saakka 
(kuva 54).  

Kuva 52. Korkeusvyöhykkeellä 20–25 m olevien röykkiökohteiden naapureiden (etäisyys <2 
km) sijaintikorkeudet suhteessa pohjoiskoordinaattiin. 

Kuva 53. Korkeusvyöhykkeellä 30–35 m olevien röykkiökohteiden naapureiden (etäisyys <2 
km) sijaintikorkeudet suhteessa pohjoiskoordinaattiin. 
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Kuva 54. Korkeusvyöhykkeellä 50–55 m olevien röykkiökohteiden naapureiden (etäisyys <2 
km) sijaintikorkeudet suhteessa pohjoiskoordinaattiin.  

 
Kuten aikaisemmin todettiin, kohteiden ajoittaminen rannansiirtymiskronologian ja 

pelkän sijaintikorkeuden perusteella sisältää virheen mahdollisuuden. Paikallistopografia 
pitäisi myös ottaa huomioon. Seuraavana tarkastellaan kohteiden sijoittumista eri ikäisiin 
muinaisrantapintoihin nähden ja pyritään hahmottamaan röykkiöiden rakentamisen 
kronologiaa Pohjanmaan tutkimusalueella. 

6.2.2 Röykkiökohteiden sijoittuminen eri muinaisrannoille 

Röykkiöt tarjoavat yleensä varsin vähän ajoittamiseen sopivaa informaatiota. Erityisesti 
tämä koskee topografisesti ylemmällä korkeusvyöhykkeellä sijaitsevia kohteita, jotka 
kaivaustutkimuksissa ovat säännönmukaisesti todettu joko kokonaan löydöttömiksi tai 
niistä ei ole saatu talteen ajoitukseen sopivia löytöjä. Pohjanmaan tutkimusalueella 
kaivaustutkimuksissa saadut ajoittavat löydöt ovat kaikki rautakautisista röykkiöistä. 
Monet niistä tarjoavat kuitenkin varsin karkean ajoituksen, jonka tarkentamisessa 
joudutaan turvautumaan rannansiirtymiskronologiaan. Edellä röykkiökohteita käsiteltiin 
niiden sijaintikorkeuden mukaan huomioimatta niiden suhdetta eri muinaisrantapintoihin. 
Jäljempänä tehdyt analyysit perustuvat Pohjanmaan rannansiirtymiskronologia -luvussa 
esitettyihin maankohoamislaskelmiin ja korjattuun yleistettyyn korkeusmalliin.  

Perusoletuksena tässä työssä on, että puskurin hahmottama rantavyöhyke ja sillä 
sijaitsevat kohteet ovat saman ikäisiä. Ratkaiseva seikka on se, miten tiukasti tai löyhästi 
rantasidonnaisia tarkasteltavat ilmiöt ovat. Merenrannan ja rannikon merkitystä 
esihistoriallisen ajan asutukselle on arkeologisessa kirjallisuudessa yleisesti käsitelty 
monissa yhteyksissä. Rannan tarjoamat luonnonresurssit ja hyvät kulkuyhteydet on 
toistuvasti mainittu. Lisäksi rantaviivan tuntumassa asumista on perusteltu asuinpaikan 
vähäisellä raivaamistarpeella.13 Merenranta on tyypillinen ekotoni eli kahden 

                                                        
13 Ks. Huurre 2001, 62-63; Siiriäinen 1984, 28. 
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ekosysteemin rajavyöhyke. Ne ovat eliöstöltään monimuotoisia ja ekologisesti tuottoisia, 
ja niiden keskeinen rooli esihistoriallisen asutuksen sijoittumisen kannalta on ilmeinen.14 

Sama spatiaalinen piirre käy ilmi, kun tarkastellaan keskiajan ja uuden ajan alun 
tilannetta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Asutus keskittyi meren rannalle ja erityisesti 
jokisuihin. Syynä olivat tuolloinkin rannan tarjoamat runsaat luonnonresurssit: erityisesti 
karjankasvatuksen kannalta merkittävät luonnonniityt. Vielä 1500-luvun jälkeenkin 
asutuksen ja elinkeinotoiminnan painopiste oli Pohjanmaalla rannikolla.15 

Koska kivikautisilla korkeusvyöhykkeillä sijaitsevista röykkiöistä ei ole saatu talteen 
ajoittavia esinelöytöjä, voidaan apua ajoitukseen etsiä kohteiden kontekstista – eli siitä 
mitä muita muinaisjäännöksiä röykkiökohteissa on ja miten ne ajoittuvat. Jätinkirkot 
tarjoavat tässä selvän viitteen. Jätinkirkot ja samoissa kohteissa tavatut muut jäännökset 
eli asumuspainanteet, asuinpaikkapinnat ja palokivikummut näyttäisivät selvästi olevan 
rantasidonnaisia. Kohteissa olevat röykkiöt tuskin poikkeavat niistä. 

Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteiden tarkasteleminen suhteessa eri 
muinaisrantoihin toteutettiin GIS-paikkatietosovelluksen puskuri-komentoa käyttäen. 
Korjatun yleistetyn korkeusmallin avulla hahmoteltiin yhdeksän mallia, jotka kuvaavat 
muinaisrantoja viidensadan vuoden välein. Ensimmäinen rekonstruoitu muinaisran-
tavaihe ajoittuu 3500 eKr. ja viimeinen 500 jKr. Rantaviivojen mukaisesti määriteltiin 
500 m leveä puskuri, jonka toinen reuna noudattaa aktuaalista rantaviivaa ja toinen reuna 
on siitä puolen kilometrin päässä maalla. Tätä aluetta kutsutaan jatkossa 
rantavyöhykkeeksi16. Tarkoituksena on tarkastella viidensadan vuoden väliajoin tietyn 
ajankohdan muinaista rantavyöhykettä ja sen alueella sijainneita muinaisjäännöskohteita.  

On huomattava, että joillakin alueilla eri ikäisiä rantavyöhykkeitä merkkaavat puskurit 
menevät toistensa kanssa päällekkäin. Näin sama kohde voi olla mukana kahdessa tai 
kolmessa puskurissa. Erityisesti puskurivyöhykkeet menevät päällekkäin Kemijokisuussa 
Keminmaalla ja Oulujokivarressa Muhoksella (kuva 55). Tällaisilla alueilla, missä 
puskurit ovat lähekkäin tai päällekkäin, suurin osa kohteista tulee mukaan 
rantavyöhykkeellä olevia kohteita käsiteltäessä. Toisaalta esimerkiksi Ruukin, Limingan 
ja Lumijoen seuduilla puskurit ovat hyvin etäällä toisistaan, ja niiden alueella monet 
muinaisjäännöskohteet jäävät hahmoteltujen rantavyöhykkeiden ulkopuolelle. Yhden 
puskurin alueen pinta-ala on 4823 km2. Alueita, joissa on kaksi puskuria päällekkäin, 
löytyy kaikkiaan 421 km2 alalta, ja alueita, joissa on kolme puskuria, 58,8 km2 alalta. 
Neljän ja viiden päällekkäisen puskurin alueet ovat pienet. Ensin mainitun ala on 10,5 
km2 ja jälkimmäisen vain 0,9 km2. 
                                                        
14 Ks. Tuovinen 2002, 262-263. Ekotoneista ks. http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistotietous/ 
sanasto/sanasto.htm. 
15 Luukko 1954, 107, 186, 190, 298, 305; Virrankoski 1997, 27-28. Virrankosken mukaan 
keskiajan lopussa 1400-luvulla Keski-Pohjanmaan kylät sijaitsivat jokien suissa ja rannikon 
lahdissa. Kustaa Vaasan hallituskauden lopulla sisämaassa sijaitsi ainoastaan 18 % kaikista taloista. 
16 Rantavyöhyke-käsitettä on käytetty luonnonmaantieteessä kuvaamaan sitä rannan osaa, johon 
rantavoimat vaikuttavat. Lainsäädännössä ja kaavoituksessa termillä tarkoitetaan aluetta, jossa 
rakentamisella on välittömiä vaikutuksia vesistöön ja maisemaan. Käytännössä lakikielessä 
rantavyöhykkeellä tarkoitetaan vesirajasta mitattuna noin 100 metriä leveää vyöhykettä, jolle 
valtaosa kesämökkirakentamisesta sijoittuu. Ks. Granö - Roto - Laurila 1999, 26. Rantavyöhyke 
rakennuslaissa ks. http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/aluekayt/rantalaki.pdf. 
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Kuva 55. Pohjanmaan tutkimusalueelle hahmoteltujen yhdeksän rantavyöhykkeen 
sijoittuminen ja päällekkäisyys. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 

 
Taulukko 3. Pohjanmaan tutkimusalueelle hahmoteltujen muinaisten rantavyöhykkeiden 
aluetiedot. Puskurin leveys on 500 m.  

puskuri/rantavyöhyke rantaviivan kork. 
m mpy. Oulu 

alueen maksimi 
korkeus m mpy. 

alueen keskiarvo 
korkeus m mpy. 

korkeuden 
keskihajonta m 

3500 eKr. 62,5 118,5 68,94 4,6 
3000 eKr. 56 118,5 61,6 4,4 
2500 eKr. 49 110,9 53,6 4,3 
2000 eKr. 42 101,8 45,8 3,8 
1500 eKr. 31,15 95,30 36,75 3,51 
1000 eKr. 25,91 55 31,12 3,14 
500 eKr. 20,93 49,09 25,68 3,07 
1 eKr. 16,22 49,09 20,64 2,91 
500 jKr. 11,76 40 15,66 2,61 
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Kokonaan puskureiden ulkopuolelle jää 39 % röykkiökohteista. Yhdellä puskurilla 
sijaitsee 47 % ja kahdella puskurilla 11 % kohteista. Kolmella puskurilla on ainoastaan 1 
% kohteista.17 Taulukossa 3 esitetään yhdeksän työssä hahmotellun muinaisen 
rantavyöhykkeen aluetiedot. 

Taulukosta näkyy hyvin kuinka vaihteleva topografia puolen kilometrin 
rantavyöhykkeellä voi olla. Esimerkiksi 2000 eKr. vyöhykkeellä sijaitseva kohde voisi 
sijaita yli 100 m korkeudella nykyisestä merenpinnasta. Pronssikautinen 1000 eKr. 
ajoittuva hiidenkiuas voisi sijaita jopa 55 m mpy. ja olla silti rantavyöhykkeessä. 

 

Kuva 56. 3500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
merenrannasta riippumattomat röykkiökohteet ja vyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevat 
jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 

 
 

                                                        
17 Runsas prosentti kohteista sijaitsi alle 200 m päässä toisesta kohteesta, minkä vuoksi kohteet 
eivät erotu 200 x 200 m pikselikoon omaavassa grid-tiedostossa omiksi soluikseen. 

Oulun Yliopistopaino
Polygonal Line
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Rantavyöhyke 3500 eKr. sisältää kaikkiaan 19 röykkiökohdetta, joista kahdeksan 
sijaitsee Raahen ja Pattijoen seudulla (kuva 56). Näistä kahdeksasta viisi sijaitsee kah-
della puskurilla, eli ne ovat rantavyöhykkeessä vielä 3000 eKr. vaiheessa. Kolme koh-
detta sijaitsee aiemmin muiden kivirakennelmien yhteydessä mainitussa Iin 
muinaisjäännösryppäässä, johon kuuluu edellisten lisäksi kolme muuta erittäin korkealla 
sijaitsevaa kohdetta. Kolmessa 3500 eKr. rantavyöhykkeellä olevassa kohteessa hallitse-
vaksi maisemaelementiksi on mainittu järvi ja yhdessä joki. Jokivarren kohde on 
rantavaiheessa vielä 2500 eKr. tilanteessa. 

Liittyminen kivirakennelmakeskittymiin, joissa on jatkumo alemmilta kivikautisilta 
korkeusvyöhykkeiltä yli sadan metrin korkeuksiin sekä muutamien kohteiden sijaitsemi-
nen järven tai joen tuntumassa, antaa aiheen olettaa, etteivät tällä rantavyöhykkeellä ole-
vat kohteet välttämättä ole sidoksissa 3500 eKr. rantaan. Valtaosa näistä kohteista lienee 
samalla tavalla muinaisesta merenrannasta riippumattomia kuten 21 muuta röykkiökoh-
detta. Näistä osa sijaitsee sisämaassa järven rannalla, kuten kolme Vuolijoen kohdetta 
Oulujärven etelärannalla ja Kuivaniemen Närränharjun kohde Oijärven rannalla. Mainitut 
kohteet ovat tutkimusalueella ainoat, jotka sijainniltaan sopivat lapinraunio-määritel-
mään. Muinaisesta merenrannasta riippumattomia, mutta myös sisävesistä piittaamatto-
mia kohteita näyttäisi niitäkin olevan useita. Ne sijaitsevat rannikolla, mutta eivät näyt-
täisi kuuluvan mihinkään muinaisrantavyöhykkeeseen. Esimerkkejä tällaisista kohteista 
ovat Pudasjärven Puolakkavaara, Toholammin Jämsänkallio ja Kaustisen Leviäkangas. 

Kun tarkastellaan merenrannasta riippumattomia kohteita, voidaan havaita 
säännönmukaisuutta kohteissa röykkiöiden lisäksi esiintyvien muinaisjäännösten osalta. 
Korkeuksilla 78–92,5 m mpy. sijaitsevissa kohteissa näyttäisi esiintyvän myös muunlaisia 
kivirakennelmia, kuten kivikkokuoppia, röykkiömäisiä keskuskuoppia ja asuinpaikkaval-
leja kivikossa. Ylemmillä korkeuksilla sijaitsevissa kohteissa röykkiöt esiintyvät yleensä 
yksin. Sama koskee myös 3500 eKr. rantavyöhykkeellä sijaitsevia kohteita. Niistä va-
jaassa puolessa esiintyy edellä mainittuja muita kivirakennelmia. Tämä seikka näyttäisi 
liittävän kohteet nuorempiin muinaisrantoihin, erityisesti seuraaviin 3000 ja 2500 eKr. 
rantavyöhykkeisiin. Näin ne mitä todennäköisimmin kuuluvat Keski- ja Pohjois-Pohjan-
maan tutkimusalueiden kohteet -luvussa hahmoteltuihin kivirakennelmaryhmiin 4 ja 5 eli 
röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet sekä isot ympärysvallikohteet ja useita 
rakennelmatyyppejä sisältävät kohteet. Muinaisesta merenrannasta riippumattomiin 
lukeutuvaa Sievin Murhianjärven röykkiökohdetta tutkittiin vuonna 1979. Mitoiltaan 2,5 
x 3 m ollut soikea röykkiö oli löydötön. Kohde sijaitsee lähellä pientä järveä, mutta ei 
kuitenkaan sen rannassa lapinraunion tavoin. Murhianjärven röykkiön ikä ja käyttötarkoi-
tus jäivät kaivaustutkimuksesta huolimatta vaille vastausta18. Kaksi poikkeuksellisen 
korkealla sijaitsevaa jätinkirkkoa, Ylikiimingin Keskimmäisenkangas ja Muhoksen 
Jättiläissaari, eivät näyttäisi sijainniltaan liittyvän röykkiökohteisiin eivätkä 3500 eKr. 
muinaisrantaan. 

Noin 3000 eKr. rantavyöhykkeellä on yhteensä 32 röykkiökohdetta (kuva 57). Koh-
teita on koko Pohjanmaan tutkimusalueella, mutta kaksi selvää keskittymää korostuu. Yli 
puolet (17 kpl) niistä sijaitsee Raahen ja seitsemän Kokkolan seudulla. Vajaassa puolessa 
(14 kpl) rantavyöhykkeen kohteista on röykkiöiden lisäksi myös muita kivirakennelmia, 
asuinpainanteita tai asuinpaikkapintoja. Näin ne vertautuvat ryhmiin 4 ja 5. 
                                                        
18 Markku Torvinen, Sievi Murhianjärven N-ranta kaivauskertomus 1979. MV. ao. ta. 
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Kuva 57. 3000 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkirkot ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 
Kolme jätinkirkkoa eli Kälviän Pikkuhautakangas ja Tyrnävän Metelinkangas sekä 

Raahen Pikku Jakenaro sijaitsevat 3000 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä. Näistä kaksi 
liittyy röykkiökeskittymään. Tyrnävän ympärysvalli sijaitsee yksinään, joskin reilun 
viiden kilometrin päässä neljästä rantavyöhykkeeseen kuulumattomasta kohteesta. Se 
kuten Pikku Jakenarokin liittyvät kuitenkin todennäköisimmin myöhempään 2500 eKr. 
rantavyöhykkeeseen. Pääasiassa jätinkirkot ilmaantuvat koko Pohjanmaan tutkimusalu-
eelle vasta seuraavan 2500 eKr. rantavaiheen myötä. Molemmat edellä mainituista ovat 
vielä tuolloinkin rantavyöhykkeellä. Kälviän ympärysvalli jää täpärästi 2500 eKr. 
rantavyöhykkeen ulkopuolelle. 

Kahdessa rantavyöhykkeen kohteessa on suuria, kokoluokkaa 10–14,9 m olevia 
röykkiöitä19. Niistä ainakin toinen liittyy kohteen viereiseen järveen eikä välttämättä 
                                                        
19 Kohteet ovat Tornio Aapajärvi Länsipää 1 ja Oulunsalo Kudelmankangas. 
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kivikautiseen merenrantaan. Rantavyöhykkeellä sijaitsevaa Simon Vallinpalon 
röykkiökohdetta on tutkittu kaivauksin. Löytöinä saatiin talteen kvartsi-iskoksia. 
Kohteeseen liittyy myös kivikautinen asuinpaikkapinta.20  

Seuraava tarkasteltava rantavyöhyke ajoittuu 2500 eKr. Sillä sijaitsee yhteensä 43 
röykkiökohdetta (kuva 58). Raahen ja Kokkolan–Kruunupyyn seutu tulevat levinnässä 
edelleen korostuneesti esille. Iin, Kuivaniemen ja Simon kohta jää rantavyöhykkeen 
osalta tyhjäksi, mutta rantavyöhykkeen ulkopuolella sielläkin näyttäisi olevan muutamia 
kohteita. Jätinkirkot nousevat selvästi hallitsevaan rooliin tämän rantavyöhykkeen 
kohteissa. Röykkiökohteet ovat nyt erityisesti Raahen ryppäässä myös 
jätinkirkkokohteita. Kaikkiaan isoja ympärysvalleja omaavia kohteita on 2500 eKr. 
ajoittuvalla rantavyöhykkeellä 26 kappaletta. Luku on huomattava, kun se suhteutetaan 
jätinkirkkojen kokonaismäärään Pohjanmaan tutkimusalueella (34 kpl).  

Kuva 58. 2500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkirkot ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

                                                        
20 Vesa Lauren, Simo Vallinpalo kaivauskertomus 1994. MV. ao. ta. 
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Röykkiökohteet ja jätinkirkot näyttävät liittyvän alueellisesti yhteen Kokkolan–
Kruunupyyn, Himangan, Raahen, Limingan–Tyrnävän, Kiimingin ja Haukiputaan seu-
dulla. Sääntö jätinkirkkojen ja röykkiökohteiden yhteislevintä ei kuitenkaan ole, sillä 
Kemijokisuulla röykkiöt esiintyvät yksin – jätinkirkkojen levintä ei sinne ulotu. Ranta-
vyöhykkeellä on ainakin yksi röykkiökohde, joka ei todennäköisesti liity kronologisesti 
siihen. Kruunupyyn Salmenharjun soikea 16 x 13 m oleva röykkiö liittyy pikemminkin 
läheiseen järveen kuin kivikautiseen rantalinjaan. Viitteen paljon nuoremmasta, ilmeisesti 
pronssikautisesta, ajoituksesta antavat kohteessa tavatut kaksi keittokuoppaa. 

Seitsemässä rantavyöhykkeen röykkiökohteessa on tehty kaivauksia. Löydöt kaikkiaan 
viittätoista röykkiötä koskeneista tutkimuksista ovat jääneet niukoiksi. Tuloksena on ollut 
lähinnä kvartsi- ja kvartsiitti-iskoksia röykkiöiden alapuolisesta maasta.21 Mitään varmaa 
ajoittavaa tai rakennelmien käyttötarkoitusta valaisevaa ei ole onnistuttu löytämään. 

Kohteet käyvät hyvin yksiin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kivirakennelmakohteiden 
perusteella hahmoteltujen röykkiö ja asuinpaikkavallit -ryhmän 4 sekä isot ympärysvallit 
ja useita erilaisia rakennelmia omaavien ryhmän 5 kanssa. Mielestäni on perusteltua aset-
taa Pohjanmaan alueen röykkiöiden rakentamisen alku viimeistään 2500 eKr. ajankoh-
taan, ehkä hieman aikaisemmaksikin.  

Seuraava 2000 eKr. ajoittuva rantavyöhyke näyttäytyy röykkiöiden levinnän osalta 
edelliseen verrattuna erilaisena. Puskurilla on kaikkiaan 54 kohdetta, jotka levinnältään 
kattavat tasaisesti koko tutkimusalueen (kuva 59). Raahen seudulla olevassa keskitty-
mässä on edelleen kymmenen kohdetta, mutta muualla rantavyöhykkeellä olevat alueelli-
set keskittymät eivät tule niin korostuneesti esille kuin edellisellä vyöhykkeellä. Raahesta 
pohjoiseen rantavyöhykkeen röykkiökohteet muodostavat säännöllisen nauhan Kemijo-
kisuulle saakka. Myös alueellisissa ryhmissä muutamia kohteita on rantavyöhykkeellä, 
mikä osoittaa röykkiötradition jatkumista. Haukiputaan, Iin ja Kuivaniemen keskitty-
missä on 2000 eKr. rantavyöhykkeelle kuuluvia röykkiökohteita. 

Röykkiökohteet eivät enää ole niin selvästi yhteydessä jätinkirkkoihin, vaan 
pikemminkin asumuspainanteisiin. Kivirakennelmaryhmät 4 ja 5 ovat edelleen voimak-
kaasti edustettuna tälläkin rantavyöhykkeellä. Viidessä kohteessa on pitkäröykkiöitä, 
jotka kaikki ovat epätyypillisiä. Niistä kaksi sijaitsee jätinkirkkokohteessa, ja kaikissa on 
muita kivirakennelmia ja muinaisjäännöksiä.22 Kohteista lähinnä tyypillistä pitkäröyk-
kiökohdetta edustava Lohtajan Pihtikaarankangas on rantavyöhykkeellä vielä 
seuraavallakin tarkastelun alaisella ajanjaksolla, joten on todennäköistä, että se liittyy 
1500 eKr. rantavyöhykkeeseen. Aktiivisia rannan tuntumassa olevia jätinkirkkoja löytyy 
ainoastaan kahdeksan, ja ne painottuvat toisaalta Raahen–Pattijoen ja toisaalta Kruunu-
pyyn–Pedersören alueille. 
                                                        
21 Kohteet ovat Pedersöre Jäknabacken, Kruunupyy Luggasbacken, Kruunupyy Honkobackaharju 
N, Raahe Pirttihaudankangas 1, Raahe Kettukangas, Pattijoki Kastelli, Pattijoki Pikkuliekokangas. 
Ailio 1923, 1-19; Forss 1981, 77-86; Aulis Forss, Raahen Pirttihaudankangas kaivauskertomus 
1987. MV. ao. ta.; Aulis Forss, Raahe Kettukangas kaivauskertomus 1999. MV. ao. ta.; Jacob 
Tegengren, raportti Grävningar i Esse och Purmo sommaren 1930. MV. ao. ta.; Päivi Kankkunen 
Pedersöre Jäknäbacken kaivauskertomus 1989. MV. ao. ta. 
22 Kohteet ovat Pedersöre Jäknabacken, Pattijoki Kiviojankangas, Lohtaja Pihtikaarankangas, 
Kruunupyy Titurharju ja Simo Rovamaa. Kohteissa on isoja ympärysvalleja, asuinpaikkavalleja 
kivikossa, asuinpainanteita, raivioita, kivikkokuoppia ja röykkiömäisiä keskuskuoppia. 
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Kuva 59. 2000 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkirkot ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 
Merijärven seutu Raahen keskittymän eteläpuolella on topografialtaan erikoinen. 

Edellisessä 2500 eKr. vaiheessa sen kohdalla on mitoiltaan nykyistä Liminganlahtea 
muistuttava matala merenlahti, jonka yhdessä saaressa on kaksi röykkiökohdetta. 
Viidessäsadassa vuodessa lahti on maatunut ja sen paikalla olevilla matalilla kallioilla 
sijaitsee kymmenen kohdetta, joista kuitenkin vain kaksi sijaitsee rantavyöhykkeellä. 
Yhtä 2500–2000 eKr. rantavyöhykkeiden väliin jäävää kohdetta on tutkittu kaivauksin. 
Vuonna 1998 Markku Mäkivuoti kaivoi Merijärven Ilvessalonmäen röykkiön. Se sijaitsi 
kivikautisella asuinpaikalla ja siihen liittyi kaksi kivillä rajattua tietä tai polkua. Löytöinä 
röykkiöstä saatiin talteen kvartsi-iskoksia ja iskukivi. Mäkivuoti pitää röykkiötä 
kivikautisena uhriröykkiönä.23 

                                                        
23 Markku Mäkivuoti, Merijärvi Ilvessalonmäki kaivauskertomus 1998. MV. ao. ta. 
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Rantavyöhykkeellä 1500 eKr. on 42 röykkiökohdetta (kuva 60), joista 17 on 
pitkäröykkiökohteita. Pitkäröykkiöiden eli edellisessä pääluvussa hahmoteltu ryhmä 3 
nousee nyt selvästi esiin. Silti on merkittävää, että myös muun muotoisia rakennelmia 
esiintyy. Rantavyöhykkeellä olevien pitkäröykkiöiden levinnässä nousevat esiin Kannuk-
sen, Kalajoen, Raahen ja Iin seudut. Yhteensä pitkäröykkiöitä koko aineistossa on 39 
kappaletta (liite 27). Alueelliset keskittymät kehittyvät myös mielenkiintoisella tavalla. 
Iin keskittymissä 1500 eKr. rantavyöhykkeellä on pitkäröykkiöitä, mutta Haukiputaalla, 
Tyrnävällä ja Limingassa niitä ei ole. Raahen keskittymässä on kohteita, joissa on sekä 
pitkiä että pyöreitä röykkiöitä. Merijärven, Kalajoen ja Kannuksen alueellisissa keskitty-
missä korostuvat pitkäröykkiökohteet, joskin muunkinlaisia röykkiöitä rantavyöhykkeellä 
on. Kolme jätinkirkkokohdetta sijaitsee 1500 eKr. rantavyöhykkeellä – kaikki Kruunu-
pyyssa.24 Muualla jätinkirkot ovat jo selvästi takamailla. 

Kuva 60. 1500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkirkot ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

                                                        
24 Kohteet ovat Kruunupyy Ollisbacken, Honkobackaharju N ja Högryggen. 
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Kemijokisuussa on neljä röykkiökohdetta rantavyöhykkeellä. Näistä yhtä on tutkittu 
kaivauksin. Keminmaan Haapamaassa kaivettiin kaksi röykkiötä vuonna 1989. 
Kummassakin röykkiössä havaittiin hautarakenne, joka viittasi ruumishautaukseen. 
Esinelöytönä toisesta röykkiöstä saatiin talteen kvartsiesine.25 Kannuksen Karjakankalla 
on myös tutkittu tälle rantavyöhykkeelle kuuluvaa kohdetta. Viidestä pyöreästä, yhdestä 
soikeasta ja yhdestä pitkästä röykkiöstä löydettiin kvartsiesineitä ja iskoksia.26 

Kuva 61. 1000 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet, 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet, rantavyöhykkeellä olevat jätinkirkot ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat jätinkirkot. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 
Seuraavassa pronssikautisessa 1000 eKr. ajoittuvassa rantavyöhykkeessä on yhteensä 

41 röykkiökohdetta (kuva 61). Niistä pitkäröykkiökohteita on seitsemän. Rantavyöhyk-
keen röykkiöiden levinnän painopiste on eteläinen. Kohteita riittää aina Pyhäjoelle 
saakka, jonka pohjoispuolella kohteita on vähän. Suurin osa kohteista on Kruunupyyn ja 
                                                        
25 Koivunen 1997a, 24, 32. 
26 Päivi Pykälä-Aho, Kannus Karjakangas kaivauskertomus 1982. MV. ao. ta. 
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Pedersören seudulla. Pyhäjoen pohjoispuolella voidaan huomata kaksi useamman koh-
teen keskittymää: toinen Raahen seudulla ja toinen Kemijokisuussa. Näiden lisäksi Kem-
peleestä ja Kuivaniemeltä löytyy kummastakin yksi kohde. Kemin seudun kolmessa koh-
teessa on kussakin yksi röykkiö – yksi pitkä, yksi nelikulmainen ja yksi pyöreä. Raahen 
seudun kuudessa kohteessa on pieniä muodoltaan lähinnä pyöreitä ja soikeita röykkiöitä. 
Niistä osa sijaitsee kaukana, huomattavasti lännempänä verrattuna muihin Raahen kohtei-
siin. Lisäksi näistä kaksi kohdetta on rantavyöhykkeellä vielä 500 eKr.27.  

Kuivaniemen yksittäinen pitkäröykkiökohde sijaitsee jokivarressa kaukana aikaisem-
pien rantavyöhykkeiden kohteista hahmottuvasta alueellisesta keskittymästä. Iissä ja 
Haukiputaalla ei tähän rantavyöhykkeeseen kuuluvia kohteita ole. Sama tilanne on myös 
Limingassa ja Siikajoella. Muutamat Pattijoen kohteet mitä todennäköisimmin kuuluvat 
nuoremmille rantavyöhykkeille. Pyhäjoen ja Kalajoen seudulla rantavyöhykkeellä on 
kohteita, ja nämä sopivat hyvin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueiden kohteet -
luvussa hahmotettuun pronssikautisten kohteiden ryhmään. Pyhäjoelta etelään 
röykkiökohteita esiintyy katkeamattomana nauhana tasaisin välimatkoin. Kälviältä ete-
lään kohteita on jopa ryppäissä, joiden etäisyys toisistaan on alle kilometrin. 

Kivikkokuoppien esiintyminen röykkiöiden kanssa 1000 eKr. rantavyöhykkeellä 
rajoittuu neljään kohteeseen. Niistä kolme sijaitsee Raahen–Pattijoen keskittymässä ja 
yksi Keminmaassa.28 Etelämpää pronssikautisten röykkiöiden yhtenäisen esiintymisen 
alueelta Pyhäjoelta etelään ne näyttäisivät puuttuvan.  

Rantavyöhykkeellä 500 eKr. sijaitsee 58 röykkiökohdetta (kuva 62). Levintä painottuu 
Keski-Pohjanmaan alueelle, mutta valtaosa kohteista sijaitsee etelässä Uudenkaarlepyyn, 
Pedersören, Kokkolan ja Kälviän alueille. Raahessa rantavyöhykkeellä on kaksi ja Oulun 
seudulla viisi kohdetta. Kohteita riittää aina Keminmaahan saakka.  

Pronssikauden ja esiroomalaisen rautakauden taitteen rantavyöhykkeellä olevassa Ke-
minmaan Kiimamaan kohteessa on tutkittu kaksi röykkiötä ja niihin liittyvä asuinpaikka-
pinta ja keittokuoppa. Toisesta tutkitusta röykkiöstä löydettiin nelikulmaiseen hautaraken-
teeseen tehty polttohauta. Kohde ajoittuu todennäköisimmin esiroomalaiselle rautakau-
delle.29 Myös Oulun Myllykoskenkankaan kohde sijaitsee 500 eKr. rantavyöhykkeellä. 
Vuonna 1951 siellä olevan röykkiön keskiosaa kaivettiin ilman löytöjä.30  

Seuraavalla Kristuksen syntymän tienoille ajoittuvalla rantavyöhykkeellä on 23 
röykkiökohdetta (kuva 63). Kohteet hahmottuvat neljänä keskittymänä, joiden välissä on 
pitkästi tyhjää merenrantaa. Pohjoisin rypäs on Perämeren pohjukassa Kemijoen ja 
Torniojoen suistossa. Siihen kuuluu kaikkiaan kahdeksan kohdetta31. Iin–Haukiputaan–
Oulun ryppäässä on seitsemän kohdetta32. Raahen rypäs koostuu neljästä kohteesta, jotka 
                                                        
27 Kohteet ovat Raahe Viitajärvenkangas ja Jouttikangas. 
28 Kohteet ovat Pattijoki Korkeakangas, Pattijoki Someronkangas, Raahe Jouttikangas ja 
Keminmaa Maihkilanvaara W. 
29 Okkonen 1993, 10-12. Kohdetta esitellään tarkemmin luvussa 7, Kolme ekskursiota 
röykkiökohteisiin. 
30 Sarkkinen - Torvinen 1995, 78. 
31 Kohteet ovat Simo Veitsisaari, Kemi Takaniitynkangas, Kemi Rova, Keminmaa Lautiosaari, 
Keminmaa Junkkilankumpu, Tornio Rakanmäki, Tornio Lapinkula ja Tornio Lapinmäki.  
32 Kohteet ovat Ii Isokangas NE, Ii Huopisenoja SW, Ii Kangaslammi NE, Ii Sulajärvet SE, 
Haukipudas Honkikangas N, Kempele Linnakangas ja Oulu Tahkokangas. 
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sijaitsevat lähellä toisiaan. Sen kaksi kohdetta, Raahen Viitajärvenkangas ja Jouttikangas 
ovat topografisesti poikkeuksellisia. Ne sijaitsevat kolmella, 1000 eKr., 500 eKr. ja 1 eKr. 
rantavyöhykkeellä. Ne eivät myöskään näyttäisi liittyvän idempänä kivikautisilla 
vyöhykkeillä oleviin kohteisiin, vaan kohteet sijaitsevat selvästi erillään toisistaan. 
Todennäköisesti nämä pieniä ja matalia röykkiöitä omaavat kohteet kuuluvat juuri tälle 
rautakauden alkuun ajoittuvalle rantavyöhykkeelle. Eteläisin neljän kohteen keskittymä 
sijaitsee Kruunupyyn ja Uudenkaarlepyyn seudulla33. Kohteissa on sekä pieniä 
nelikulmaisia että pyöreitä kookkaita halkaisijaltaan yli viisimetrisiä röykkiöitä. Kohteet 
sijaitsevat selvästi lähempänä rantavyöhykkeen ulkopuolisia röykkiöitä kuin Raahen tai 
Haukiputaan–Oulun keskittymissä.  

Kuva 62. 500 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 

                                                        
33 Kohteet ovat Kruunupyy Myrskog, Pedersöre Hembacken, Pedersöre Storkullan ja 
Uusikaarlepyy Rastu N. 
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Kuva 63. 1 eKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 
Kempeleen Linnakankaan kohde sijaitsee 1 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä. Sen 

yksittäinen röykkiö tutkittiin vuonna 1983. Kaivauksissa havaittiin suurista kivistä tehty 
kehärakenne sekä mahdollinen keskuskivi. Röykkiö on halkaisijaltaan noin kahdeksan 
metriä. Siitä löydettiin polttohauta, kuparisormus, tuluspii sekä osia palamattomasta 
grönlanninhylkeen kallosta. Röykkiötä on ajoitettu rannansiirtymislaskelmien ja 
yksinkertaisen sormuksen perusteella vanhemmalle roomalaisajalle (1–200 jKr.), tai 
väljästi pelkän sormuksen perusteella roomalaisaikaan (1–400 jKr.).34 Aikaisempikin 
ajoitus olisi rannansiirtymisen osalta mahdollinen, joskaan ei todennäköinen, sillä kohde 
sijaitsee myös vanhemmalla 500 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä. Perämeren 
pohjukasta rantavyöhykkeellä olevia kohteita on tutkittu kaksi – Kemin Rovassa ja 
Tornion Rakanmäellä. Ensin mainitussa on kaksi pientä röykkiötä, joista toinen 
                                                        
34 Mäkivuoti 1984, 28-37; Mäkivuoti 1986, 25-30; Mäkivuoti 1992, 344; Salo 1984, 180-181, 238-
239. 
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kaivettiin. Se oli muodoltaan liki nelikulmainen ja mitoiltaan 4,5 x 4 m. Korkeutta sillä 
oli ainoastaan 0,25 m. Litteän ja limittäin ladotun peitekiveyksen alta löydettiin luode–
kaakko-suuntainen hautarakenne. Röykkiön keskellä olevaan matalaan kivien 
kehystämään kuoppaan oli tehty yksi ruumishautaus. Hauta-antimet koostuivat 
rautakärjestä tai puukosta. Lisäksi haudasta löydettiin jonkin verran palamatonta luuta.35 
Tornion Rakanmäen röykkiöt kuuluvat todennäköisesti kohteessa olevan asuinpaikan 
mukaisesti vasta seuraavalle 500 jKr. ajoittuvalle vyöhykkeelle.  

Keskisen rautakauden 500 jKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä on ainoastaan 18 
röykkiökohdetta (kuva 64). Levinnän painopiste on, yllättävää kyllä, pohjoisessa. Kemi- 
ja Torniojokien suistossa on seitsemän tähän muinaisrantaan kuuluvalla puskurilla 
sijaitsevaa kohdetta36. Iin rannikolla on kolme kohdetta, joista kaksi sijaitsee jokisuussa. 
Oulussa ja Raahessa on kummassakin yksi kohde. Kokkolan ja Uudenkaarlepyyn 
seudulla on yhteensä kuusi kohdetta. Huomattavaa on, että kaikista 500 jKr. 
rantavyöhykkeellä olevista kohteista seitsemän on myös vanhemmalla 1 eKr. ajoittuvalla 
vyöhykkeellä. Jokivarressa sijaitseva Keminmaan Junkkilankumpu on rantavyöhykkeellä 
jo 500 eKr. tilanteessa. 

Kahdeksassa 500 jKr. ajoittuvassa rantavyöhykkeen kohteessa on tehty 
kaivaustutkimuksia. Pohjoisimman ryppään kohteista Tornion Rakanmäellä, Kemin 
Länkimaassa ja Kemin Aaltokankaalla on kaivettu röykkiöitä. Tornion Rakanmäen 
röykkiö- ja asuinpaikkakohde ajoittuu esinelöytöjen ja useiden C14-ajoitusten perusteella 
roomalaiselle rautakaudelle. Kahdeksasta hautaröykkiöstä on toistaiseksi tutkittu kaksi. 
Toisesta, röykkiöstä löydettiin yksinkertaisen kuparisen kaularenkaan katkelmia ja 
palaneita ihmisen luita. Toinen röykkiöistä omasi kehäkiveyksen, mutta siitä ei saatu 
talteen löytöjä. Röykkiöiden liepeille ulottuvalta asuinpaikalta havaittiin runsaasti 
arkeologisia ilmiöitä, esimerkiksi useita avonaisia liesikiveyksiä ja kuoppaliesiä. 
Asuinpaikan löytöaineisto on enimmäkseen rautakuonaa, savitiivistettä, upokkaan 
kappaleita ja palanutta luuta. Muutamia esineitä ja esineiden fragmentteja löydettiin, 
muun muassa norlantilainen rautainen lapioharkko, soikeiden tuluskivien kappaleita ja 
keskiharjallisen keihäänkärjen katkelma.37  

Kemin Länkimaalla on tutkittu kaksi röykkiötä, joista kumpaankin lienee tehty 
ruumishautaus matalaan kivien reunustamaan kuoppaan. Toisesta röykkiöstä löydettiin 
kaksi pronssisolkea ja rautaesineen katkelmia. Solkien perusteella röykkiöhaudat on 
ajoitettu kansainvaellusajalle noin 400–550 jKr.38 Kohteeseen kuuluu myös 
asuinpaikkapinta, josta tutkittiin kaksi suorakaiteen muotoista matalaan kuoppaan tehtyä 
tulisijaa. Toinen liesistä on C14-ajoitettu nuoremmalle rautakaudelle, eli selvästi 
nuoremmaksi kuin hautaröykkiöt.39. Vuonna 1995 Oulun yliopisto tutki Kemin 
Aaltokankaalla sijainneen röykkiön ja sen viereisen matalan kiveyksen. Löytöjä haudaksi 

                                                        
35 Krankka 1993, 4-5. 
36 Kohteet ovat Keminmaa Junkkilankumpu, Keminmaa Lautiosaari, Kemi Länkimaa, Tornio 
Lapinkula, Tornio Rakanmäki, Tornio Pyynykangas, Kemi Aaltokangas. 
37 Mäkivuoti 1988, 35-45; Mäkivuoti 1992, 346. 
38 Eskola - Ylimaunu 1993, 8-9, 13-15. 
39 Hel-3235 C14-ikä 1130 ±100, ajoittuu 775–1000 jKr. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-
230. 
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tulkitusta rakennelmasta ei tehty. Kohteeseen liittyy myös yksi keittokuoppa, kaksi 
epämääräistä kuoppaa sekä mahdollinen liesi. Keittokuoppa ajoittuu noin 340–550 jKr. 40 

Kuva 64. 500 jKr. ajoittuva muinaisrantapinta, rantavyöhykkeellä olevat röykkiökohteet ja 
vyöhykkeen ulkopuolella olevat röykkiökohteet. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 
49/MYY/03. 

 
Raahen Tervakankaan kohde sijaitsee erillään muista 500 jKr. rantavyöhykkeen 

kohteista. Se kuitenkin näyttäisi liittyvän sijainniltaan Raahen seudun viisisataa vuotta 
vanhemman rantavyöhykkeen kohteisiin erityisesti Korpelan Takalokankaan kohteeseen. 
Kivikautisten rantavyöhykkeiden keskittymiin Tervakankaalta on matkaa. Tervakankaalta 
löydettiin kaivaustutkimuksissa ainakin kahdeksan hautausta. Hautalöytöinä paikalta on 
muun muassa pronssisia rengaskoruja, rautaesineitä ja keramiikkaa.41 Rakennelmissa on 

                                                        
40 Ks. Alakärppä ym. 1997, 1-12. Hel-3826 C14-ikä 1610 ±80. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 
215-230. 
41 Aulis Forss - Jaana Itäpalo - Eero Jarva, Raahe Tervakangas kaivauskertomukset 1991, 1992 ja 
1993. MV. ao. ta. 
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sekä matalia struktuurittomia kivikumpuja että yksittäistarhoja. Kohde ajoittuu sekä 
vanhemmalle että nuoremmalle roomalaisajalle. Kalmiston lähistöllä on mahdollisesti 
ollut asuinpaikka. Tähän viittaavat röykkiöiden läheltä tehty kuutiokivilöytö ja erityisesti 
läheisestä suosta otetun näytteen viljan ja ihmisten seuralaiskasvien siitepölyt.42  

Kuten Tervakangaskin Oulun Kaakkurin Välikankaan röykkiökohde sijaitsee yksinään 
kaukana muista saman rantavyöhykkeen kohteista. Vyöhykkeestä riippumattomia 
kohteita lähistöllä on lukuisia. Välikankaan kalmisto koostuu neljästä röykkiöstä ja niihin 
tehdyistä yhdeksästä ruumishautauksesta ja kolmesta polttohautauksesta. Kaivauksissa 
löydettiin runsaasti esineistöä. Hauta-antimiksi oli laitettu esimerkiksi kaksi kaksiteräistä 
miekkaa, väkipuukko, soikea tuluskivi, keihäänkärkiä, putkikirveitä, sormuksia, solkia, 
heloja, pinsetit sekä saviastian paloja. Astian kappaleet ovat asbestisekoitteisia ja ne 
kuuluvat lähinnä Sär2-luokan pohjoisskandinaaviseen ryhmään. Sekä tarhamaisia että 
pyöreitä hautarakenteita sisältänyt kalmisto ajoittuu 150–500 jKr.43  

Rautakautisen 500 jKr. rantavyöhykkeen eteläisimmän ryppään kohteista on tutkittu 
kolme, Uudenkaarlepyyn Helgabacken ja Mellanbacka sekä Kokkolan Strömmes. 
Helgabackenilla kaivettiin jo vuonna 1923. Kohde ajoittuu roomalaiselle rautakaudelle, 
lähinnä nuoremmalle roomalaisajalle.44 Uudenkaarlepyyn Mellanbackassa kaivettiin 
löydötön kooltansa pieni röykkiö vuonna 1980. Mitään merkkejä hautauksesta ei 
havaittu.45 Kokkolan Strömmesin kolmesta röykkiöstä tutkittiin vuonna 1946 kaksi. 
Toisesta kalliopohjalle tehdystä kooltaan vaatimattomasta röykkiöstä löytyi poltettuja 
luita. Ajoitusta ei onnistuttu selvittämään.46 

6.2.3 Röykkiökohteet ja pohjoisuus 

Levintäkarttojen antama kuva eri rantavyöhykkeillä sijaitsevista kohteista voi olla 
vaikeasti hahmotettavissa. Paljon kohteita omaavat alueet eivät pienimittakaavaisissa 
kartoissa nouse niin selvästi esiin kuin pitäisi. Tätä kuvaa voidaan kuitenkin 
yksinkertaistaa. Miten Pohjanmaan tutkimusalueen eri muinaisrantavyöhykkeillä 
sijaitsevat röykkiökohteet ovat jakautuneet suhteessa pohjoiskoordinaattiin? Seuraavassa 
tutkimusalue on jaettu pohjoiskoordinaatin mukaan kahdeksaan 40 km leveään kaistaan 
(kuva 65). Kaistoilla sijaitsevat kohteet ja röykkiömäärät esitetään kuvien 66–71 
diagrammeissa. 

                                                        
42 Ks. Hicks 1992, 76-84; Forss - Jarva 1992, 66-67. 
43 Mäkivuoti 1991, 47-51; Mäkivuoti 1992, 346, 349. 
44 Alfred Hackman, Uusikaarlepyy Helgabacken kaivauskertomus 1923. MV. ao. ta.; Aarne 
Äyräpää, Uusikaarlepyy Helgabacken kaivauskertomus 1934, MV. ao. ta.; Paavola 1984, 13-23; 
Kivikoski 1973, 37-38, Abb. 157-159, 170; Hiekkanen 1979, 66-71, 139. 
45 Pekka Honkanen, Uusikaarlepyy Mellanbacka kaivauskertomus 1980. MV. ao. ta. 
46 C. F. Meinander, kaivauskertomus Kokkola Strömmes, Berättelse över C. F. Meinanders 
fornminnesundersökningar i Karleby 1945 och 1946. MV. ao. ta. 
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Kuva 65. Pohjanmaan tutkimusalue jaettuna kahdeksaan 40 km leveään kaistaan 
pohjoiskoordinaatin mukaan. 

Kuva 66. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 2500 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoihin. 

Kuva 67. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 2000 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoihin. 
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Kuva 68. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 1500 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoihin. 

Kuva 69. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 1000 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen 
(500 m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoihin. 

Kuva 70. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 500 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen (500 
m puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoihin. 
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Kuva 71. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen 1 eKr. ajoittuvan rantavyöhykkeen (500 m 
puskuri) röykkiökohteiden jakautumisesta pohjoiskoordinaatin mukaisiin kaistoihin. 

 
Kuvista 66–67 käy selvästi ilmi 2500–2000 eKr. rantavyöhykkeillä sijaitsevien 

röykkiökohteiden painottuminen Raahen ja Limingan seuduille (kaista x=7160-7200), eli 
sinne missä valtaosa jätinkirkoistakin sijaitsee. Kivikautisella 2500 eKr. ajoittuvalla 
rantavyöhykkeellä tällä kaistalla on 14 jätinkirkkoa. Toisaalta myös pohjoisempana 
sijaitsee jätinkirkkoja, mutta röykkiökohteiden määrät ovat silti jääneet pienemmiksi.  

Merkittävää on, että 2000 eKr. rantavyöhykkeellä olevien röykkiöiden määrä on 
selvästi suurempi eteläisimmällä kaistalla Uudenkaarlepyyn–Pedersören seudulla. Myös 
siellä vyöhykettä karakterisoi jätinkirkot. Eteläisten kaistojen painottuminen näkyy ensi 
kertaa 1500 eKr. vyöhykkeen kohteiden levinnässä, mutta silti eniten kohteita omaava 
kaista ei ole eteläisin, vaan Kälviän ja Lohtajan seutu (kuva 68). Tämä todennäköisesti 
heijastelee pitkäröykkiöiden vaikutusta. 

Tarkasteltaessa 1000 eKr. ja 500 eKr. rantavyöhykkeitä eteläisimmillä kaistoilla 
sijaitsee suurin osa röykkiökohteista (kuva 69). Erityisen ilmeinen tämä tilanne on 500 
eKr. rantavyöhykkeellä (kuva 70). Rautakaudelle ajoittuvat rantavyöhykkeet omaavat 
vähän röykkiökohteita ja röykkiöitä edellisiin verrattuna. Näin ollen kuva kohteiden 
sijoittumisesta jää pakostakin hataraksi. Yllättävää on pohjoisten kaistojen voimakas 
osuus sekä 1 eKr. että 500 jKr. ajoittuvissa rantavyöhykkeissä (kuva 71). 

Miten kohteiden sijoittuminen eri kaistoille voidaan selittää? Levinnässä voidaan 
hahmottaa kolme eri rantavyöhykkeissä näkyvää piirrettä. Ensimmäistä heijastelee 3000–
2000 eKr. ajoittuvilla vyöhykkeillä olevien kohteiden sijoittuminen kaistoille, joilla on 
erityisesti jätinkirkkoja. Raahen ja Limingan seutu sekä toisaalta Kruunupyyn ja 
Pedersören seutu ovat tässä korostuneesti esillä. Muinaisjäännöstyyppien esiintyminen 
yhdessä samoilla rantavyöhykkeillä ei kuitenkaan ole ehdoton sääntö; Kiimingin ja 
Haukiputaan alueella on varsin maltillisesti röykkiökohteita, huolimatta alueen kahdesta 
jätinkirkosta. 

Eteläisten kaistojen painottuminen erityisesti 1000 ja 500 eKr. ajoittuvilla 
vyöhykkeillä ilmentävät pronssikautista röykkiötraditiota tutkimusalueella. Myöhemmät 
rautakautisilla muinaisrantavyöhykkeillä olevat kohteet ovat niukat, ja niissä molemmissa 
näkyy kahden kaistan täydellinen tyhjiö Keski-Pohjanmaan alueella. Niistä ainakin 
toisella lienee rautakaudella ollut asutusta, sillä vyöhykkeiden 1 eKr. ja 500 jKr. väliin
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jäävällä Lohtajan Rajakalliolla on tutkittu nuoremmalle roomalaisajalle tai kansainvael- 
lusajalle ajoittuvia röykkiöitä47. Ensin mainittu näyttäisi rannansiirtymisen osalta 
todennäköisemmältä vaihtoehdolta.  

Kuva 72. Röykkiökohteiden jakautuminen Pohjanmaan tutkimusalueella kokoluokan ja 
pohjoiskoordinaatin perusteella. Koko määräytyy kohteen suurimman röykkiön mukaan. 
Mukana ovat pyöreät, soikeat ja nelikulmaiset röykkiöt. Luokkaan 4 kuuluu kohteita, joissa 
on yli 15 m halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. Luokkaan 3 kuuluu kohteita, joissa on 10–14,9 
m halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. Luokkaan 2 kuuluu kohteita, joissa on 5–9,9 m 
halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. Luokkaan 1 kuuluu kohteita, joissa on alle 5 m 
halkaisijaltaan olevia röykkiöitä. 

 
Kuvan 72 sirontadiagrammissa havainnollistetaan miten röykkiöt jakaantuvat koon ja 

pohjoiskoordinaatin suhteen. Suuret halkaisijaltaan yli viisitoistametrisiä röykkiöitä 
omaavat kohteet keskittyvät tiukkaan ryppääseen Pohjanmaan tutkimusalueen 
eteläisimmälle kaistalle. Kooltaan 10–14,9 m olevia röykkiötä esiintyy harvakseltaan 
koko tutkimusalueella. Kahta pienintä kokoluokkaa olevien röykkiökohteiden jakauma 
kattaa tiheänä koko tutkimusalueen. Yli ja alle viisimetristen kokoluokan jakaumassa 
havaittavat aukot selittyvät suurilla joilla ja niiden liepeiden maanviljelysalueilla. 
Erityisesti Ii–Kiiminki ja Pyhäjoki näkyvät jakaumassa.  

Monumentaaliset röykkiöt ovat selvästi eteläinen piirre ja tuntuisi houkuttelevalta 
liittää ne pronssikauden hiidenkiuastraditioon. Ainakin yksi näistä suurraunioista sijaitsee 
rautakautisella rantavyöhykkeellä, joten monumentaalisten raunioiden joukossa voi olla 
rautakautisiakin.  

 
 

                                                        
47 C. F. Meinander, Lohtaja Rajakallio kaivauskertomus 1948. MV. ao. ta.; Paavola 1984, 22. 
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6.2.4 Röykkiökohteet ja muut muinaisjäännökset 

Dokumentoiduissa röykkiökohteissa on myös muita muinaisjäännöksiä. Usein ne ovat 
asumuspainanteita, asuinpaikkapintoja tai erilaisia kivirakennelmia. Miten kohteissa ta-
vattujen muiden jäännösten osuus vaihtelee eri rantavyöhykkeillä? Miten röykkiökohtei-
den ja muiden muinaisjäännöskohteiden esiintyminen eri korkeus- ja rantavyöhykkeillä 
suhtautuvat toisiinsa? Seuraavassa pyritään hahmottelemaan laajempi kuva siitä 
muinaisjäännöskontekstista, johon röykkiökohteet kuuluvat. 

Yksittäisistä muinaisjäännöksistä röykkiökohteissa on eniten asumuspainanteita ja ki-
vikkokuoppia (kuva 73). Jos taas tarkastellaan eri muinaisjäännöstyyppejä sisältävien 
kohteiden määrää, runsaslukuisimpia ovat asumuspainanteita, asuinpaikkapintoja, kivik-
kokuoppia ja epämääräisiä kuoppajäännöksiä omaavat kohteet.  

Kuva 73. Röykkiökohteissa tavattavat muut muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten määrä ja 
kohteiden määrä niissä tavatun muinaisjäännöstyypin mukaan.  

 
Asuinpaikkapintoja esiintyy röykkiökohteissa koko Pohjanmaan tutkimusalueella, 

mutta asumuspainanteiden osalta voidaan huomata alueellisia keskittymiä (liite 28). 
Asuinpaikkavalleja kivikossa löytyy röykkiökohteista tasaisesti Raahen seudulta pohjoi-
seen aina Perämeren pohjukkaan saakka. Pohjanmaan tutkimusalueen eteläosassa ne ovat 
harvinaisempia. Pienten asuinpaikkavallien sijoittuminen käy karkeasti yksiin asumus-
painanteiden sijoittumisen kanssa. Röykkiökohteissa on kivikkokuoppia erityisesti Raa-
hen seudulla, Oulun ja Iin välisellä rannikolla sekä Kemin ja Tornion alueella (liite 29). 
Keittokuoppia on röykkiökohteissa erityisesti kolmella alueella: Uudenkaarlepyyn–
Kruunupyyn vaiheilla, Oulun seudulla ja Kemijokisuussa. Kohteet, joissa röykkiöt kom-
binoivat asuinpaikkapintojen, asumuspainanteiden, kivikossa olevien asuinpaikkavallien, 
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pienten asuinpaikkavallien ja kivikkokuoppien kanssa, ovat lukuisasti edustettuna aineis-
tossa (100 kpl, liite 30). Ne liittyvät lähinnä edellisessä pääluvussa hahmoteltuihin kivi-
rakennelmaryhmiin 4 ja 5 eli röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet sekä isot ympärysvalli-
kohteet ja useita rakennelmatyyppejä sisältävät kohteet. 

Eri rantavyöhykkeillä olevien röykkiökohteiden sisältämien muiden muinaisjäännös-
ten määrä vaihtelee. Eniten muita muinaisjäännöksiä omaavia kohteita näyttäisi olevan 
2500 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä (kuva 74). Tuolloin 70 %:ssa röykkiökohteista 
on myös muita muinaisjäännöksiä. Pienimmillään luku on 1000 eKr. ajoittuvalla ranta-
vyöhykkeellä. Tuolla vyöhykkeellä olevissa kohteissa vain 10 %:ssa on muita muinais-
jäännöksiä. Muinaisjäännösten ja kivirakennelmien moninaisuus näyttäisi olevan selviö 
kivikautisilla rantavyöhykkeillä sijaitsevilla kohteilla, kun taas pronssikauden vyöhyk-
keen kohteet harvemmin omaavat muita muinaisjäännöksiä. Rautakauden rantavyöhyk-
keillä olevissa kohteissa näyttäisi jälleen esiintyvän muitakin muinaisjäännöksiä, mutta 
tuloksen luotettavuutta haittaa vyöhykkeiden aineiston pienuus. 

 

Kuva 74. Muita muinaisjäännöksiä omaavien röykkiökohteiden prosentuaalinen osuus eri 
rantavyöhykkeissä.  

 
Eri rantavyöhykkeiden kohteissa tavattavien muiden muinaisjäännösten esiintyminen 

vaihtelee (kuva 75). Pronssikauden 1000 eKr. ajoittuvan muinaisrannan röykkiökohteet 
omaavat miltei pelkästään röykkiöitä. Ainoastaan neljässä kohteessa on röykkiöiden li-
säksi myös kivikkokuoppia. Ylempänä sijaitsevalla 1500 eKr. ajoittuvalla rantavyöhyk-
keellä kohteissa tavataan röykkiöiden lisäksi seitsemää muuta muinaisjäännöstyyppiä. 
Kivikaudelle 2000 eKr. ja 2500 eKr. ajoittuvilla vyöhykkeillä kohteissa tavattava mui-
naisjäännösten moninaisuus on silmiinpistävää. Rautakauden vyöhykkeen niukat röyk-
kiökohteet sisältävät ainoastaan kolmea tai neljää muuta muinaisjäännöstyyppiä röykki-
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öiden lisäksi, mutta myös vanhemmilla rantavyöhykkeillä olevissa kohteissa moninaisuus 
näyttäisi vähäisemmältä kuin 2500 eKr. ja 2000 eKr. ajoittuvilla vyöhykkeillä.  

Kuva 75. Muita muinaisjäännöksiä omaavien röykkiökohteiden osuudet eri ikäisissä ranta-
vyöhykkeissä.  

 
Muutos on hyvin selvä ja siinä on mielestäni nähtävissä ainakin kahden eri röyk-

kiötradition piirteitä. Kivikautisilla korkeusvyöhykkeillä hahmottuu osittain jätinkirkkoi-
hin kytkeytyvä perinne, joka ilmenee kohteissa tavattavina moninaisina muina muinais-
jäännöksinä ja kivirakennelmina. Pronssikautisella rantavyöhykkeellä oleville kohteille 
puolestaan on tyypillistä muiden muinaisjäännösten niukkuus tai puuttuminen kokonaan. 

Röykkiöt ovat vain pieni osa Pohjanmaan arkeologista kulttuuriperintöä. Millainen on 
se muinaisjäännösmiljöö, johon röykkiöt kuuluvat? Seuraavassa käsittelen muiden mui-
naisjäännöskohteiden jakautumista Pohjanmaan tutkimusalueella. Tarkastelun kohteena 
ovat asuinpaikkapinnat, asumuspainanteet ja keittokuopat. 

Asuinpaikkapintojen jakautumisessa eri korkeusvyöhykkeille voidaan havaita tutki-
musalueen muodon vaikutusta (kuva 76). Korkeusvyöhykkeiden 90–125 m vähäinen 
asuinpaikkamäärä selittyy pitkälti Haapajärven, Reisjärven ja osittain myös Nivalan ja 
Haapaveden leikkautumisesta tutkimusalueen ulkopuolelle. Korkeusvyöhykkeiden 125–
150 m huiput johtuvat Oulujärven ja siihen välittömästi liittyvien vesistöjen lukuisilla 
asuinpaikoilla. Lisäksi Iijokivarren asuinpaikat Pudasjärvellä sattuvat kyseiselle korkeus-
vyöhykkeelle. Sen sijaan 70 m ja 80 m korkeusvyöhykkeillä havaittavaa asuinpaikkapin-
tojen niukkuutta ei voine selittää tutkimusalueen rajautumisella tai järvialtaiden sijainnil-
la. Asuinpaikkapintojen levintä noudattaa vesistöjä (liite 31). Erityisesti jokien varret 
nousevat selvästi esille.  
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Kuva 76. Asuinpaikkapintojen jakautuminen eri korkeusvyöhykkeille Pohjanmaan tutki-
musalueella. 

 

Kuva 77. Diagrammi asumuspainanteiden ja asumuspainannekohteiden jakautumisesta eri 
korkeusvyöhykkeille Pohjanmaan tutkimusalueella. 
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Asumuspainanteiden jakautumisessa havaitaan valtaosan kohteista keskittyvän 70 m ja 

40 m välille (kuva 77). Ehdottomat huiput osuvat 50 ja 52,5 m korkeusvyöhykkeille. 
Merkille pantavaa jakautumisessa on jäännösten määrän selvä lasku siirryttäessä 50 m 
vyöhykkeen alapuolelle. Alimmalla 25 m korkeusvyöhykkeellä on koko Pohjanmaalla 
ainoastaan kolme kohdetta, joissa on yhteensä viisi painannetta. Asumuspainanteiden 
levintä on mielenkiintoinen (liite 32). Ne näyttävät muodostavan keskittymiä niin alueel-
lisesti kuin paikallisestikin. Levintä vaikuttaisi tarjoavan suotuisia näkymiä kivikautisen 
asutuksen ja yhteisöjen spatiaaliselle tutkimukselle. Kemijoen, Iijoen, Haukiputaan, Li-
mingan ja Raahen seutujen asumuspainannealueet ja niiden tihentymät heijastelevat il-
meisesti pitkälti alueiden yhteisöjen sosiaalista rakennetta.  

Keittokuoppien pääosa sijoittuu korkeusvyöhykkeille 25–30 metriä (kuva 78). Kohtei-
ta löytyy myös ylemmiltä vyöhykkeiltä, mutta muutamat C14-ajoitukset viittaavat siihen, 
että keittokuoppia on tehty rantavyöhykkeen ulkopuolelle, maaperältään ja topografial-
taan sopiviin maaston kohtiin. Keittokuoppia tunnetaan myös sisämaasta Pudasjärven ja 
Taivalkosken alueelta. Kohteiden levinnässä näkyy selvästi inventointitilanne, mutta lie-
nee ilmeistä, että jäännösten keskittymisessä Pohjanmaan suurten jokien suualueille hei-
jastuu muinainen levintä (liite 33). 

Kuva 78. Diagrammi keittokuoppien ja keittokuoppakohteiden jakautumisesta eri korkeus-
vyöhykkeille Pohjanmaan tutkimusalueella. 

 
Eri muinaisjäännöskohteiden läheisyyttä röykkiökohteisiin tutkittiin GIS-

sovelluksessa. Kunkin röykkiökohteen ympärille määriteltiin buffer-komennolla kahden 
kilometrin puskuri, jonka jälkeen tarkasteltiin puskurin alalle jääneitä asuinpaikkapintoja, 
asumuspainannekohteita, jätinkirkkoja ja keittokuoppakohteita.48 Tulokset esitetään tau-

                                                           
48 Paikkayhteenkuuluvuuden tarkastelu perustuu Ian Johnsonin paikallistiheysanalyysiin (Local 
Density Analysis). Ks. Johnson 1984, 75-96. 
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lukossa 4. Eniten röykkiöiden naapureina näyttäisi olevan asuinpaikkapintoja. Lukumäärä 
on kuitenkin pieni, jos se suhteutetaan koko muinaisjäännöstyypin kantaan: röykkiökoh-
teiden naapureiden osuus on siitä vain 14 %. Asuinpaikkapintoja esiintyy paljon sisä-
maassa järvien rannoilla kaukana röykkiöiden pääasialliselta esiintymisalueelta, mikä 
vaikeuttaa vertailua. Pohjanmaan tutkimusalueen asumuspainannekohteista 28 % on 
röykkiöiden naapureita. Tilanne näyttäisi vaihtelevan eri osissa tutkimusaluetta. Kemijo-
kisuussa asumuspainanteiden enemmistö ei sijaitse röykkiökohteiden likellä. Myös Iijo-
kivarressa Yli-Iissä ja Limingan–Lumijoen seudulla asumuspainanteiden ja röykkiöiden 
levintä on miltei toisensa poissulkevaa, kun taas Raahen–Pattijoen seudulla ja Haukipu-
taan röykkiökeskittymässä kohteiden naapureina on paljon asumuspainanteita. Sama ti-
lanne on myös tutkimusalueen eteläosassa Pedersören, Kruunupyyn ja Kannuksen alueil-
la. Merijärven seutu näyttäytyy naapuruuden kannalta poikkeuksellisena; siellä on paljon 
röykkiöitä, mutta ei ainuttakaan asumuspainannetta. Osin tätä ilmiötä voidaan selittää 
kenttätutkimusintensiteetillä ja mahdollisesti myös maaperätekijöillä.  
 

Taulukko 4. Röykkiökohteiden naapurit eli muinaisjäännöskohteet, joiden etäisyys 
röykkiökohteesta on vähemmän kuin 2 km. Kohteiden lukumäärät ja sijaintikorkeuden 
keskiarvo.  

kohteen tyyppi naapurikohteiden lukum. kohteita yhteensä naapurien korkeuden ka. 

asuinpaikkapinta 128 887 52,1 
asumuspainanne 58 204 51,3 
jätinkirkko 25 34 57,2 
keittokuoppa 26 78 35,5 

 
Jätinkirkkojen ja röykkiöiden yhteenkuuluvuus on ollut selviö jo kauan; Pohjanmaan 

ympärysvalleista 74 % sijaitsee aivan röykkiökohteiden naapurissa tai on samalla myös 
röykkiökohde. Keittokuoppakohteista 33 % sijaitsee röykkiöiden naapurustossa. Kohteet 
sijaitsevat Oulun ja Keminmaan alueella. Röykkiöiden naapureiden korkeuksien keskiar-
vot jakaantuvat selvästi kahteen ryhmään. Jätinkirkot, asumuspainanteet ja asuinpaikka-
pinnat liittyvät selvästi kivikauteen ja rantavyöhykkeeseen, joka ajoittuu noin 2500 eKr. 
tienoille. Keittokuopat taas sijoittuvat selvästi alemmille varhaismetallikautisille ranta-
vyöhykkeille. 

Kun tarkastellaan pelkästään muinaisjäännöskohteiden korkeuksia, näyttää ilmeiseltä, 
että jätinkirkkojen, asumuspainanteiden ja asuinpaikkapintojen suuri määrä korreloi posi-
tiivisesti toistensa kanssa 50–60 m korkeusvyöhykkeillä (kuva 79). Röykkiökohteiden 
määrä nousee kun siirrytään 60 m 50 m korkeusvyöhykkeelle, mutta kohteiden määrä 
saavuttaa huippunsa vasta 40 m korkeusvyöhykkeellä. Tuolla korkeudella jätinkirkkoja ei 
enää esiinny, ja asuinpaikkapinnat, asumuspainanteet ovat nekin lukumäärältään huomat-
tavasti vähäisemmät kuin ylempänä. Röykkiökohteiden määrä nousee jälleen 25 m kor-
keusvyöhykkeelle siirryttäessä, ja tämä käy selvästi yksiin keittokuoppakohteiden määrän 
kasvun kanssa. Myös asuinpaikkapintojen määrä nousee hieman varhaismetallikautisilla 
korkeusvyöhykkeillä. Huomattavaa on, että röykkiöt näyttäisivät olevan merkittävin mui-
naisjäännöstyyppi 40–45 m korkeusvyöhykkeillä.  
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Kuva 79. Röykkiöiden ja muiden muinaisjäännösten jakautuminen eri korkeusvyöhykkeille 
Pohjanmaan tutkimusalueella.  

Kuva 80. Röykkiöiden ja neljän muun muinaisjäännöstyypin jakautuminen yhdeksälle mui-
naisrantavyöhykkeelle (leveys 500 m). 
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Kuva tarkentuu jos tarkastellaan kohteiden sijoittumista viidensadan vuoden välein 
hahmotelluille puoli kilometriä leveille rantavyöhykkeille (kuva 80). Asumuspainantei-
den ja asuinpaikkapintojen määrä nousee jyrkästi 3500–2500 eKr. Myös jätinkirkkojen 
määrä kohoaa tuona ajanjaksona. Seuraava 2000 eKr. rantavyöhyke on jo selvästi niu-
kempi ja osoittaa kyseisten muinaisjäännösten osalta jo laskevia trendejä. Röykkiöiden 
määrä nousee selvästi, mutta ei läheskään yhtä rajusti. Lisäksi röykkiöiden määrän nou-
sussa on havaittavissa viive 2000 eKr. vyöhykkeellä. Röykkiöiden osalta 1500 eKr. ja 
1000 eKr. rantavyöhykkeet ovat taantuman aikaa. Samaan aikaan tipahtavat myös asu-
muspainanteiden, asuinpaikkapintojen ja jätinkirkkojen määrät. Poikkeuksen muodosta-
vat keittokuopat, joiden määrä kasvaa rajusti, ollen huipussaan 1000 eKr. ja 500 eKr. 
ajoittuvilla rantavyöhykkeillä. Mielenkiintoisella tavalla röykkiöiden määrä nousee yh-
dessä keittokuoppien kanssa 500 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä, laskien niin ikään 
yhdessä rautakauden muinaisrantavyöhykkeille.  

Kokonaiskuva kuitenkin näyttäisi selvältä. Röykkiöiden määrä kasvaa kivikauden ran-
tavyöhykkeillä yhdessä asumuspainanteiden, asuinpaikkapintojen ja jätinkirkkojen kans-
sa. Muinaisjäännöstyypit liittyvät sekä kronologisesti että kulttuurisesti toisiinsa. Toinen 
röykkiöiden huippukausi sattuu varhaismetallikaudelle ja se näyttäisi liittyvän yhteen 
keittokuoppien ja jossain määrin myös asuinpaikkapintojen runsastumisen kanssa. Röyk-
kiöiden määrässä ei tapahdu läheskään niin dramaattista laskua kuin asumuspainanteiden 
tai asuinpaikkapintojen osalta on nähtävissä 1500 eKr. muinaisrantavyöhykkeelle siirryt-
täessä. Tämä mielestäni viittaa siihen, että röykkiöiden rakentamisen perinne jatkui Poh-
janmaalla kivikaudelta varhaismetallikaudelle. Röykkiöiden rakentamisen takana ollut 
ideologia ja mahdollisesti röykkiöihin liitetyt merkitykset muuttuivat, kuten ovat muuttu-
neet rakentamisesta lähtien. 

6.3 Kohteiden suhde toisiinsa 

Millaisena hahmottuu Pohjanmaan kivikautisten ja varhaismetallikautisten yhteisöjen 
sosiaalinen rakenne ja maankäyttö edellä esitetyn arkeologisen aineiston pohjalta? Arkeo-
logisen aineiston spatiaalinen tutkimus perustuu pitkälti oletukseen, että arkeologisen 
aineiston muoto ja järjestäytyminen tilassa heijastelee muinaisen aktiviteetin kerrallista 
muotoa ja järjestystä. Ongelmana kuitenkin on, että havaittavissa olevaan kuvaan voi 
vaikuttaa monia vääristäviä tekijöitä, joista merkittävimmät liittyvät luonnollisesti lähde-
aineiston säilymiseen.49 Erilaisten normien vuoksi ihmisen sosiaalinen käyttäytyminen on 
säännönmukaista; esineitä hukataan ja rakenteita tehdään säännönmukaisesti, mikä tarjo-
aa mahdollisuuden yrittää rekonstruoida myös yhteisöjen sosiaalisia rakenteita.50 

                                                           
49 Hodder 1978a, 3. 
50 Gibbon 1984, 139. 
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6.3.1 Lähin naapuruus 

Lähimpään naapuruuteen perustuva analyysi on työkalu, jonka avulla voidaan hahmotella 
kohteiden sijoittumisesta toisiinsa nähden, eli millainen spatiaalinen malli tutkittavilla 
ilmiöillä on. Lähin naapuruus on jokaisen kohteen ja sen lähimmän naapurin etäisyyksien 
keskiarvo.51 Naapureiden laskeminen suoritettiin GIS-sovelluksessa, jossa etsittiin kunkin 
kohteen viisi lähintä naapuria. Lähimmän naapuruuden analyysiä on käytetty tarkastelta-
essa arkeologisten kohteiden spatiaalisen jakautumisen satunnaisuutta tai ryhmittymistä52. 
Tarkasteltavien ilmiöiden osalta tämä ei ollut relevanttia, koska tiedämme tutkimuskoh-
teiden ryhmittyvän rannikolle. Sen sijaan kiinnostava kysymys on se, miten lähin naapu-
ruus korreloi kohteen arvon eli röykkiöiden määrän ja koon suhteen, ja onko lähimmässä 
naapuruudessa havaittavissa ajallista vaihtelua. 

Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteet sijaitsevat keskimäärin vajaan kahden ki-
lomerin päässä toisistaan (taulukko 5). Minimi- ja maksimiarvot kuitenkin ovat huomat-
tavan kaukana toisistaan. Viidennen naapurin maksimietäisyys on yli 84 kilometriä. 

 
Taulukko 5. Röykkiökohteiden etäisyys lähimpiin naapureihin metreinä. 

 1. naapuri 2. naapuri 3. naapuri 4. naapuri 5. naapuri 

keskiarvo 1881 3039 4186 5079 5768 
mediaani 1084 1943 2715 3579 4272 
minimi 58 85 189 267 300 
maksimi 24445 26264 80796 83616 84150 
keskihajonta 2626 3483 6779 7136 7320 

 
Jätinkirkkojen lähimmät naapurit näyttäisivät olevan asuinpaikkapintoja (taulukko 6). 

Keskimäärin lähin asuinpaikkapinta on runsaan kilometrin päässä. Jätinkirkon ja lähim-
män röykkiökohteen etäisyyden keskiarvo verrattuna kahden röykkiökohteen etäisyyden 
keskiarvoon poikkeaa varsin vähän toisistaan. Jätinkirkkojen ja lähimpien asumuspainan-
nekohteiden etäisyyksien keskiarvot ovat tarkasteltavista muinaisjäännösluokista suu-
rimmat eli yli kolme kilometriä. 

 
Taulukko 6. Jätinkirkkojen lähimmät naapurit kohdeluokittain. Etäisyys metreinä. 

 keskiarvo mediaani keskihajonta 

jätinkirkosta röykkiökohteeseen 2091 888 3156 

jätinkirkosta asumuspainannekohteeseen 3566 2040 3710 

jätinkirkosta asuinpaikkapintaan 1060 539 1423 

 
Perusoletuksena arkeologisten kohteiden spatiaalisessa tutkimuksessa usein on se, että 

suuret kohteet, jotka ovat oletettavasti olleet alueellisesti merkittävämpiä, omaavat laa-
jemman tyhjän alueen ympärillään kuin pienemmät kohteet. Suuret kalmistot ja laajat 
asuinpaikat ovat tämän oletuksen mukaan kauempana naapureistaan kuin vähempiarvoi-
                                                           
51 Núñez 1995, 118-120. 
52 Gibbon 1984, 226-227; Hodder 1977, 228-229. 



174 

set kohteet.53 Taustalla on ajatus kohteiden vuorovaikutuksesta. Asuinpaikkojen osalta 
tämä on helppo ymmärtää. Lähellä toisiaan asuvat yhteisöt hyödyntävät samoja luonnon-
resursseja ja siten ne kilpailevat keskenään. Mitä pienempi etäisyys kohteiden välillä on, 
sitä voimakkaampi kilpailutilannekin on. Kuitenkin sama kohteiden välinen vuorovaiku-
tus liittyy myös hautapaikkoihin ja rituaalisiin muinaisjäännöksiin.54 

Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteiden arvon tai merkittävyyden arvioiminen 
ei näytä onnistuvan pelkästään kohteessa olevien yksittäisten muinaisjäännösten määrän 
perusteella. Arvottamisessa pyrittiin ottamaan huomioon sekä kohteessa olevien röykki-
öiden määrä että niiden koko. Näin kohteessa oleva yksi suuri monumentaalinen röykkiö 
on pyritty suhteuttamaan arvoltaan lähemmäksi kohdetta, jossa on lukuisia pieniä röykki-
öitä. Käytetyllä arvopisteytyksellä aineisto jaettiin seitsemään luokkaan. Arvoluokkaan 1 
kuuluvissa kohteissa on suuria monumentaalisia röykkiöitä tai hyvin paljon pieniä röyk-
kiöitä. Luokassa 7 taas on yksi pieni röykkiö.55 Oletuksena oli, että ensimmäiseen luok-
kaan kuuluvien kohteiden lähimmät naapurit sijaitsevat kauempana kuin viimeiseen 
luokkaan kuuluvien.  

Röykkiökohteiden arvoluokan ja lähimmän naapuruuden suhde esitetään kuvan 81 
diagrammissa. Suuria röykkiöitä tai monia röykkiöitä omaavat kohteet, jotka kuuluvat 
viiteen suurimpaan kohdeluokkaan, näyttävät omaavan hieman suuremman tyhjän raken-
tamattoman tilan ympärillään kuin luokkiin 6 ja 7 kuuluvat kohteet. Huolimatta tästä 
trendistä jakauman peruspiirre näyttäisi kuitenkin selvältä; yksittäisten monumenttien 
koko tai määrä ei näytä kovinkaan paljon vaikuttavan siihen, miten lähelle tai kauas naa-
purikohteet on sijoitettu.  

Kuva 81. Diagrammi Pohjanmaan tutkimusalueen röykkiökohteiden arvoluokkien ja lähim-
män naapuruuden suhteesta. Arvoluokkaan 1 kuuluvassa kohteessa voi olla yksi suuri röyk-
kiö tai paljon pieniä röykkiöitä. Luokan 7 kohteessa on yksi pieni röykkiö. 

                                                           
53 Esimerkiksi Ahvenanmaalla myöhäisrautakauden kumpukalmistojen lähimmän naapuruuden 
arvo korreloi positiivisesti kalmiston kokoluokan kanssa. Ks. Núñez 1995, 120. 
54 Ks. Hodder 1977, 237; Hodder 1978b, 235-236. 
55 Röykkiökohteiden arvoluokittelua käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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Kuva 82. Diagrammi röykkiökohteiden ja muiden muinaisjäännöskohteiden lähimmän 
naapuruuden muuttumisesta eri muinaisrantavyöhykkeiden mukaan. 

Kuva 83. Diagrammi röykkiökohteiden ja muiden muinaisjäännöskohteiden (asuinpaikka-
pinnat, asumuspainanteet, keittokuopat, epämääräiset kuoppajäännökset, pyyntikuopat, 
liedet, louhokset) lähimmän naapuruuden kehittyminen ajan suhteen. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

25
00

 e
K

r.

20
00

 e
K

r.

15
00

 e
K

r.

10
00

 e
K

r.

50
0 

eK
r.

1 
eK

r.

ad
50

0

muinaisrantavyöhyke

lä
hi

n 
na

ap
ur

i k
a.

 m

röykkiökohteet

muut
muinaisjäännöskohteet

0

5000

10000

15000

20000

25000

25
00

 e
K

r

20
00

 e
K

r.

15
00

 e
K

r.

10
00

 e
K

r.

50
0 

eK
r.

1 
eK

r.

50
0 

jK
r.

muinaisrantavyöhyke

lä
hi

n 
na

ap
ur

i k
a.

 m



176 

Onko röykkiökohteiden sijainnissa toisiinsa nähden tapahtunut muutosta eri aikoina? 
Röykkiökohteiden osalta tilanne näyttäisi pysyneen melko muuttumattomana aikavälillä 
2500 eKr.–1000 eKr. (kuva 82). Muinaisrantavaiheen 500 eKr. kohteiden määrä kasvaa ja 
etäisyydet pienenevät. Muutos jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä 1 eKr. ja 500 jKr. ranta-
vaiheiden röykkiökohteet sijaitsevat taas kaukana naapureistaan56. Mielenkiintoisella 
tavalla muiden muinaisjäännöskohteiden eli lähinnä asuinpaikkapintojen, asumuspainan-
teiden, keittokuoppien ja eri kuoppajäännösten naapuruuden kehitys näyttäisi käyvän 
hyvin yksiin röykkiökohteiden kehityksen kanssa. Lähtötilanne 2500 eKr. indikoi tiheää 
muinaisjäännöskantaa, joka laskee voimakkaasti 2000 eKr. tilanteessa ja saavuttaa huip-
punsa 1500 eKr. tilanteessa. Kohteiden väliset etäisyydet 1000 eKr. ja 500 eKr. ovat lä-
hellä 2500 eKr. lukemia, mutta rautakauden edetessä kohteet harvenevat ja etäisyydet 
lähimpään naapuriin kasvavat. Muiden muinaisjäännöskohteiden kannan runsastuminen 
1000 eKr. hieman aiemmin suhteessa röykkiökohteisiin johtunee jo aikaisemminkin tässä 
työssä havaitusta keittokuoppien maastosijainnin poikkeamasta suhteessa muinaiseen 
merenrantaan. Muiden muinaisjäännösten ryhmässä keittokuopat ovat merkittävä ryhmä 
1000 eKr. vaiheessa. On todennäköistä, että valtaosa kyseisellä vyöhykkeellä sijaitsevista 
keittokuopista kuuluu vasta 500 eKr. rantavyöhykkeelle. Näin muiden muinaisjäännös-
kohteiden runsastuminen käy yksiin röykkiökohteiden määrän kohoamisen kanssa.  

Viimeisenä tarkastellaan röykkiökohteiden naapuruutta muihin muinaisjäännöskohtei-
siin (kuva 83). Kivikautisilla 2500 eKr. ja 2000 eKr. rantavyöhykkeillä sijaitsevat röyk-
kiökohteet näyttävät omaavan muita muinaisjäännöksiä naapureinaan hyvinkin lähellä – 
keskiarvo on noin viiden kilometrin päässä. Tämän jälkeen tapahtuu selvä muutos. Prons-
sikaudella lähimmät muut muinaisjäännöskohteet ovat keskimäärinkin yli kahdenkym-
menen kilometrin päässä! Rautakaudelle tultaessa röykkiökohteiden naapureina olevat 
muut muinaisjäännöskohteet sijaitsevat jälleen likempänä, mutta eivät lähelläkään kivi-
kautisia lukemia.  

6.3.2 Kohteiden hierarkia 

Arkeologisten kohteiden hierarkiaa voidaan yrittää hahmottaa arvo-koko-analyysillä 
(rank-size analysis). Kyseessä on työväline, joka sopii erityisesti kohteiden vuorovaiku-
tuksen ja järjestyksen tutkimiseen. Arvo-koko-analyysi lähtee oletuksesta, että kohteen 
koko ja merkittävyys ja sitä ympäröivä alue tai tila liittyvät toisiinsa. Menetelmää on käy-
tetty kehittyneiden yhteiskuntien keskusten hierarkian ja integraation tutkimuksessa, jos-
sa asuinpaikkojen koon on katsottu olevan seurausta erityisesti taloudellisesta ja poliitti-
sista muuttujista (kuva 84). Arvo-koko-säännössä tutkimusalueelta etsitään suurin asuin-
paikka ja muita kohteita tarkastellaan suhteessa siihen. Tämä suhde on esitetty kaavassa: 

                                                           
56 Kahden nuorimman rantavyöhykkeen kohteiden analyysiä vaikeuttaa pieni aineisto. 
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Pn merkitsee väkilukua n:ksi luokitellussa asuinpaikassa, ja Pi on suurimman asuinpaikan 
väkiluku. Koska lähtökohtana on kohteiden välinen kilpailu, oletetaan, että toiseksi suu-
rin asuinpaikka on kooltansa puolet suurimmasta ja kolmanneksi suurin on kolmasosan 
suurimman koosta. Jos esimerkiksi suurimmassa asuinpaikassa olisi 100 000 ihmistä, 
neljänneksi rankatussa asuinpaikassa pitäisi olla 25 000 ihmistä seuraavasti:  

Asukasmäärän selvittäminen arkeologisesta aineistosta on vaikeaa, minkä vuoksi 
asuinpaikan laajuutta on käytetty epäsuorana väkiluvusta kertovana mittarina. Asuinpaik-
kojen lisäksi myös muita muinaisjäännöstyyppejä on luokiteltu ja analysoitu arvo-koko-
analyysillä. Tällaisia ovat esimerkiksi kalmistot tai linnavuoret (kuva 85). Arvo-koko-
analyysin tulokset voidaan esittää käyränä tai sirontadiagrammina, jossa tutkittavat koh-
teet esitetään suhteessa ideaaliin arvo-koko-säännön toteuttavaan suoraan. 57  

Kuva 84. Esimerkki arvo-koko-jakaumasta. Suomen 50 suurinta kaupunkia järjestettynä 
vuoden 2002 asukasluvun mukaan. Kaupungit sijoittuvat melko likelle arvo-koko-ideaalia 
(log-normaalia). Asteikko logaritminen. 

 
Arvo-koko-käyrissä voidaan erottaa neljä perustyyppiä. Ensimmäinen on edellä mai-

nittu ideaali perustyyppi, niin sanottu log-normaali-suora (-1-suora), jossa kohteet ryh-
mittyvät siten, että toiseksi suurin kohde omaa puolet suurimman kohteen koosta, kol-
manneksi suurin kohde omaa kolmanneksen ensimmäisen koosta. Tämän on katsottu 
merkkaavan tehokkaasti hallinnoituja hyvin toisiinsa kytkeytyviä keskuksia ja asuinpaik-
koja (kuva 84). Yleensä kyseessä ovat kaupungistuneet urbaanit keskukset kompleksisis-

                                                           
57 Hodder 1977, 254-257; Gibbon 1984, 233-234; Shennan 1999, 873-874. 
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sa päällikkökunnissa tai valtioissa. Lisäksi ideaalikäyrälle ryhmittyvät kohteet viittaavat 
siihen, että eri tekijät ovat ehtineet muokata asutusmuotoa (settlement pattern) pitemmän 
aikaa. Muutokset ideaalista jakaumasta merkitsevät muutosta tästä asiantilasta.58  

Toinen arvo-koko-jakauma näyttäytyy sirontadiagrammissa muodoltaan koverana. 
Siinä on yksi hallitseva suuri kohde ja monta pientä kohdetta. Kovera jakauma indikoi 
keskuspaikan hallinnollista ja taloudellista monopoliasemaa. Toisen luokan keskuksilla ei 
ole resursseja kilpailla keskuspaikan kanssa. Varallisuutta ei siirry alueille eikä paikallisil-
la keskuksilla ole mahdollisuutta kehittyä.59 Voimakkaasti kovera käyrä indikoi voima-
kasta poliittista kontrollia. Se voi myös merkitä vääristynyttä aineistoa, josta puuttuu koh-
teita.60 

Kolmas arvo-koko-jakauma ryhmittyy sirontadiagrammissa kuperaksi. Tarkasteltavat 
kohteet ovat samaa kokoa tai ne ovat samanarvoisia. Yhtä selvää keskusta ei ole havaitta-
vissa. Tämä merkitsee kohteiden heikkoa integraatiota ja itsenäisiä toisistaan riippumat-
tomia keskuksia. Se voi myös olla merkki vasta tapahtuneesta yhdistymisestä, johon kes-
kukset eivät ole vielä ehtineet reagoida.61 Kupera käyrä voi syntyä jos eri asutusmuotoi-
hin kuuluvia kohteita tutkitaan erheellisesti toistensa kanssa yhdessä – esimerkiksi krono-
logisen epäselvyyden vuoksi.62 

Kuva 85. Sirontadiagrammi Suomen linnavuorten arvo-koko-jakaumasta63. Yläosa näyttäisi 
jossain määrin noudattavan peruskäyrää, mutta alaosa on selvästi kupera. Asteikko logarit-
minen. 

                                                           
58 Thurston 1997, 248; Hodder 1977, 255-257. 
59 Thurston 1997, 248. 
60 Gibbon 1984, 233-235. 
61 Thurston 1997, 248. 
62 Gibbon 1984, 233-235. 
63 Pinta-alatiedot Taavitsainen 1990, 119. 
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Neljäs käyrätyyppi on muodoltaan koveran kupera. Arvo-koko-käyrä on ylhäältä ko-
vera ja alhaalta kupera. Kyseessä on erikoistapaus, jossa jakauma heijastelee aiempien 
vahvojen alueellisten keskusten päälle asetettua keskusjohtoa tai kolonialistista järjestel-
mää. Tämä näkyy sirontadiagrammin ylemmässä osassa. Alempi osa puolestaan kuvaa 
alemman tason asutusmuotoa – järjestelmää, jossa kohteet ovat vain löyhästi toisiinsa 
integroituneita. Käyrä kuvaa kahden eri asutusmuodon esiintymistä samalla alueella.64  

Arvo-koko-sääntöä voidaan pitää seurauksena monista osin satunnaisesti vaikuttavista 
spatiaalisista prosesseista, jotka jakavat ihmisiä keskuksiin, ja joissa ihmiset menevät 
sinne missä jo on ihmisiä. Sääntöä on syytä testata arkeologisella aineistolla, semminkin 
kun muutokset arvo-koko-suhteessa eri alueilla ja eri aikoina on katsottu heijastelevan 
yhteisöjen sosiaalisen organisaation eroja.65 

Pohjanmaan tutkimusalueella helpoimmin arvo-koko-analyysiin taipuvat jätinkirkot ja 
asumuspainannekohteet. Ensin mainituissa mittarina toimii ympärysvallin koko ja jäl-
kimmäisissä yksittäisten asumuspainanteiden määrä kohteessa. Jätinkirkkojen arvo-koko-
jakauma on voimakkaan kupera (kuva 86). Tämä viittaa selvästi siihen, ettei ympärysval-
lien koon perusteella voi havaita mitään alueellista hierarkiaa. On mahdollista, että arvo-
koko-järjestys perustuu johonkin muihin muuttujiin kuin muinaisjäännöksen kokoon tai 
määrään. Yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi kohteessa tavattavien muinaisjäännös-
tyyppien määrä, diversiteetti. Joka tapauksessa jätinkirkkojen järjestyminen arvo-koko-
käyrälle voidaan tulkita merkitsevän vähäistä vuorovaikutusta ja alueiden itsenäisyyttä. 

Kuva 86. Pohjanmaan tutkimusalueen 31:n jätinkirkon arvo-koko-jakauma ympärysvallin 
koon perusteella järjestettynä. Jakauma on voimakkaan kupera, mikä indikoi vähäistä vuo-
rovaikutusta ja alueellista itsenäisyyttä. Asteikko logaritminen. 

 

                                                           
64 Thurston 1997, 248. 
65 Hodder 1977, 257. 
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Kuva 87. Pohjanmaan tutkimusalueen asumuspainannekohteiden arvo-koko-jakauma koh-
teessa olevien painanteiden määrän perusteella järjestettynä. Jakauman kaksoiskupera muo-
to johtunee siitä, että mukana on erilaisiin asutusmuotoihin kuuluvia kohteita. Asteikko loga-
ritminen. 

 
Kun tarkastellaan Pohjanmaan asumuspainanteiden arvo-koko-jakaumaa, sirontadia-

grammista muodostuu lähinnä kaksoiskupera kuvio (kuva 87). Todennäköisimmin syynä 
on se, että mukana on iältään vaihtelevia ja mahdollisesti alueellisesti toisistaan eroaviin 
asutusmuotoihin kuuluvia kohteita. 

Röykkiökohteiden arvo-koko-analyysiä varten kohteet pisteytettiin niissä olevien 
röykkiöiden koon sekä yksittäisten röykkiöiden määrän mukaan.66 Pelkän määrän huomi-
oiminen olisi oletettavasti korostanut pieniä, lähes huomaamattomia latomuksia omaavia 
esiroomalaisen rautakauden kohteita ja jättänyt pronssikauden yksittäiset suurröykkiöt 
arvoltaan vähäisiksi. Luonnollisesti arvopistetykseen on suhtauduttava tutkijan metodise-
na konstruktiona tai työkaluna – siitä miten ja millä kriteereillä röykkiökohteita arvotet-
tiin kerrallisessa esihistoriallisessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa on vaikea 
saada selvyyttä. Kohteisiin liittyvä tarinaperinne on esimerkiksi voinut toimia kohteita 
yksilöivänä ja arvottavana kriteerinä. 

                                                           
66 Pisteytys on tehty seuraavasti: pyöreät tai soikeat halkaisijaltaan yli 15 m olevat röykkiöt 64 pis-
tettä, 10–14,9 m olevat 27 pistettä, 5–9,9 m olevat 8 pistettä ja alle 5 m olevat 1 piste. Nelikulmai-
set yli 10 olevat röykkiöt 27 pistettä, 5–9,9 m olevat 8 pistettä ja alle 5 m olevat 1 piste. Pit-
känomaiset yli 20 m olevat röykkiöt 27 pistettä, 10–19,9 m olevat 8 pistettä ja alle 10 m olevat 1 
piste. Korkeudeltaan yli 1,5 m olevat röykkiöt 64 pistettä, 1–1,4 m olevat 27 pistettä, 0,5–0,9 m 
olevat 8 pistettä ja alle 0,5 m olevat 1 piste. 
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Röykkiökohteista suurimman pisteluvun (299) sai Pietarsaaren maalaiskunnan Hun-
draberget 2 -kohde, jossa on yhteensä yhdeksän röykkiötä, valtaosa kooltaan kymmenestä 
viiteentoista metriä. Raahen Kettukangas on pisteluvullaan (194) kuudentena. Kohteessa 
on kaikkiaan 21 röykkiötä, enimmäkseen halkaisijaltaan viidestä kymmeneen metriin. 
Yksittäisen röykkiön omaavista kohteista korkeimmalla pisteluvulla sijalla kolmetoista 
on Pedersören Spänbacka E (128 pistettä). Uudenkaarlepyyn Blekmossen, jossa on tut-
kimusalueen kohteista eniten röykkiöitä, sijoittuu pisteytyksessä sijalle kahdeksantoista 
(125 pistettä). 

Kuva 88. 2500 eKr. muinaisrantavyöhykkeen (500 m puskuri) röykkiöiden arvo-koko-
jakauma. Asteikko logaritminen. 

 
Kuvien 88–90 diagrammeissa esitetään kolmea eri ajanjaksoa kuvaavaa arvo-koko-

jakaumaa. Laskentaperusteena on käytetty edellä esitettyä röykkiökohteiden arvopistey-
tystä. Arvo-koko-käyrien muoto on kupera rantavyöhykkeiden 2500 eKr. 1500 eKr. ja 
500 eKr. kohteiden osalta. Rautakauden vyöhykkeitä hahmottava käyrä näyttäisi poik-
keavan edellisistä – kohteet näyttäisivät sijoittuvan ainakin yläosaltaan lähelle ideaalia 
log-normaali-suoraa. Aineiston vähäisyyden vuoksi rautakauden arvo-koko-käyrässä on 
mukana kaksi muinaisrantavyöhykettä eli 1 eKr. ja 500 jKr. ajoittuvat vyöhykkeet. 

Kuperan arvo-koko-jakauman katsotaan merkitsevän vähäistä kohteiden välistä vuo-
rovaikutusta ja integraatiota. Röykkiöiden koon ja muodon perusteella laskettua pistey-
tystä käyttäen ei kohteilla ole havaittavissa selvää hierarkiaa 2500 eKr., 1500 eKr. ja 500 
eKr. ajoittuvilla muinaisrantavyöhykkeillä. Rautakauden osalta tilanne näyttäytyy selvästi 
erilaisena. Ainakin alustavasti tarkasteltuna kohteet ilmaisevat suurempaa integraatiota. 
Muutoksen voisi tulkita merkitsevän myös yhteisöjen aikaisempaa hierarkisempaa sosiaa-
lista rakennetta, mutta tulokseen pitää suhtautua varovaisuudella. Kokeiluja arvo-koko-
käyrillä on kuitenkin syytä jatkaa.  
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Kuva 89. 500 eKr. muinaisrantavyöhykkeen (500 m puskuri) röykkiöiden arvo-koko-
jakauma. Asteikko logaritminen. 

 

Kuva 90. 1 eKr. ja 500 jKr. muinaisrantavyöhykkeiden (500 m puskurit) röykkiöiden arvo-
koko-jakauma. Asteikko logaritminen. 
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6.3.3 Näköala-analyysi 

Paikkojen keskinäistä suhdetta näköyhteyden kannalta voidaan tarkastella numeerisen 
korkeusmallin ja GIS-sovelluksen näkymä-komennon avulla. Siinä line of sight -
näkösuoralla voidaan määritellä ne alueet, joihin valitusta korkeusmallin pisteestä on 
näköyhteys. Komennolla saadussa grid-karttatiedostossa on kahdenlaisia soluja; sellaisia, 
joista on näköyhteys valittuun havaintopisteeseen ja sellaisia, joista ei ole näköyhteyttä. 
Soluja, joilta on näköyhteys katselupisteeseen, kutsutaan näkymisalueeksi (viewshed). 
Katselupisteen korkeuden ja näköyhteyden pituuden voi myös määritellä näköala-
analyysissä. Tässä analyysissä katselupisteen korkeudeksi määriteltiin yksi metri ja nä-
köyhteyden pituudeksi viisi kilometriä. Työhön käytettiin maanmittauslaitokselta hankit-
tua Raahen seudun numeerista korkeusmallia, jossa yhden solun tai pikselin koko on 25 x 
25 metriä. Näkymisen arviointiin kuuluu keskinäisnäkymisen (intervisibility) käsite, millä 
tarkoitetaan näkymisen vastavuoroisuutta havaitsijan ja kohteen välillä. Eli jos piste B 
näkyy pisteeseen A esteettömästi, näkyy myös piste A pisteeseen B.67  

Havainnoitavan rakenteen koko, erityisesti sen korkeus ja erottuminen taustasta vai-
kuttavat ratkaisevasti kohteen näkymiseen. Kaikkein dramaattisimmillaan rakenne erot-
tuu taivasta vasten. Maanpinnansuuntaisen kohteen näkyminen on voimakkainta, kun se 
sijaitsee rinteessä ja ylämaastossa ja pienintä laaksojen pohjalla alavalla paikalla. Jylhät 
ja ylävät paikat ovat luonnostaan maiseman polttopisteitä, joissa maiseman visuaalinen 
absorptiokapasiteetti on vähäinen. Tällaisissa paikoissa vähäisetkin muutokset, esimer-
kiksi rakentaminen tai metsän raivaaminen, vaikuttavat näkymiseen.68  

Tunnettu seikka on, että röykkiöt sijaitsevat yleensä maaston korkeimmilla kohdilla, 
joilta on luonnostaankin hyvä näköyhteys toisiin kohteisiin. Pohjanmaan maankohoamis-
rannikon korkokuva on tasainen, joten hyvä näkyminen ei välttämättä ole aina selviö. 
Miksi näkymistä pitää tutkia? On todennäköistä, että röykkiöiden muinainen kulttuurinen 
merkitys liittyi juuri maiseman visuaaliseen sisältöön, toisin sanoen siihen, miten kohde 
sijaitsee maisemassa. Tarkastelemalla näköyhteyksiä voimme myös yrittää tavoittaa niitä 
merkityksiä, joita röykkiöihin ja maisemaan liitettiin.69 Maastohavainnot röykkiökohtei-
den topografiasta osoittavat, että vain harvat kivimonumentit ovat havaittavissa kauem-
paa mereltä tai metsästä. Pohjanmaan tutkimusalueen eteläosassa muutamat viettävään 
rinteeseen tehdyt suuret röykkiöt voisivat tulla kysymykseen. Pääsääntöisesti kyse on 
kohteiden näkemisestä ja kohteilta näkemisestä. Rakennelmat alleviivaavat paikkojen 
merkityksiä. Näiden merkitysten lukeminen maisemasta tietysti edellyttää paikkojen tun-
temista, jonkinlaista kotiseututietoa. Paikan on oltava osa katsojan kognitiivista maise-
maa.  

Kognitiivinen maisema hahmotetaan kulttuurisesta taustasta, sukupuolesta ja sosiaali-
sesta habituksesta käsin. Siihen sisältyy kokemukset, odotukset ja opitut tiedot. Koska 
kognitiivinen maisema on kulttuurisesti määriteltyä, ei maisemaan ja sen eri piirteisiin 

                                                           
67 Kvamme 1999, 176-179; Norvasuo 1989, 9-11, 26-29. 
68 Visual Absorption Capacity on muuttuja, joka kuvaa ympäristön jonkin alueen kykyä 
sietää muutoksia niin että nämä muutokset eivät ratkaisevasti muuta alueen ulkonäköä ja 
näkymistä. Norvasuo 1989, 42-43. 
69 Tuovinen 2002, 202. 
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liittyvät merkitykset ole sujuvasti luettavissa ilman kyseisen kulttuurin tuntemusta. Tär-
keitä ovat paikkoihin liittyvät aiempien sukupolvien välittämät tiedot ja suulliset tarinat. 
Myös paikannimistö on osa kognitiivista maisemaa. Arkeologi Inga-Maria Mulk kuvaa 
aihetta seuraavasti: 

 
”Kesällä 1961, kun kuljimme veneellä Luspenista Padjelantaan suurta Luulajajokea 
pitkin, kertoi täti Sigga niiden vaarojen nimet jotka näimme. Hän kertoi vanhoista 
asuinpaikoista, niemistä ja saarista, puroista ja soista. Hän kertoi nimien alkuperästä, 
asukkaista ja siitä mitä siellä oli tapahtunut kauan sitten. Olin 11-vuotias, mutta muis-
tan yhä tuon matkan. Täti Siggan kertomuksen kautta maisemasta tuli osa minua ja 
historiaani.”70 

 
Metsästäjä-keräilijä-yhteisöillä maisema ja paikat ovat voineet voimakkaasti nivoutua 

menneisyyteen ja historiaan ja siten ne ovat liittyneet laajemminkin aikakäsitykseen. 
Kulkemalla ja näkemällä yksilö on oppinut topografian, rajat, resurssi- ja pyyntialueet. 
Lisäksi hän on oppinut paikannimet ja paikkoihin liittyvät tarinat. Menneisyys on voitu 
hahmottaa paikkoina ja koko aikakäsitys on voinut perustua näiden paikkojen eroihin. 
Abstraktin ajan sijaan historia, kaukaiset myyttiset tapahtumat erottuivat tilassa. Ajallinen 
etäisyys olisi ollut paikkojen etäisyyttä – historia sepitettyjen tai tosien tapahtumien mai-
semassa esiintyviä kiintopisteitä.71 Yhteiskuntamuotojen aikakäsitysten evoluutiossa met-
sästäjä-keräilijöiden aikakäsitystä on luonnehdittu passiiviseksi ja mukautuneeksi. Ajan 
tarkkailemisen tarve on kasvanut yhteiskuntien kompleksisuuden lisääntyessä.72 Voisiko 
kivimonumenttien rakentaminen heijastella muutosta yhteisöjen aikakäsityksessä? 

Seuraavana tarkastelen Raahen seudun 2500 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä sijait-
sevien röykkiö- ja jätinkirkkokohteiden näkymistä (kuva 91). Mukana on 14 röykkiökoh-
detta, seitsemän jätinkirkkoa ja yhdeksän asuinpaikkaa. Muinaisranta hahmottuu karun 
avoimena, mikä luo rannikon kohteille avoimen maisemakuvan. Näkymisen esteitä ei 
juuri ole. Kohteiden edustalla olevalta merialueelta on esteetön näkyvyys sekä röykkiö- 
että jätinkirkkokohteille. Enimmillään viiden kilometrin säteellä kohteista hahmottuvalta 
näkymäalueelta on näköyhteys yhdeksälle röykkiökohteelle. Ainoastaan muutama asuin-
paikka näyttäisi sijaitsevan näkymäalueen ulkopuolella. Elinkeinojen kannalta tärkein 
resurssialue oli visuaalisesti kontrollissa.  

Toinen näköala-analyysi tehtiin Pattijoen Kastellin jätinkirkon takymetrimittauksiin 
perustuvasta korkeusmallista (kuva 92). Tällä haluttiin visualisoida jätinkirkon ja 
erityisesti ympärysvallin vaikutusta näkemiseen. Millaisia maisematiloja 
jätinkirkkokohteessa on? Ympärysvalli näyttäisi muodostavan melko suljetun maisemati-
lan, jonka sisäpuolelta lähialueen tarkasteleminen on mahdotonta. Molempien porttien 
luota on näköyhteys sekä vallien rajaamalle keskusalueelle, mutta myös välittömään 
lähiympäristöön vallin ulkopuolella. Avoimen ja suljetun maisematilan vaihtelu ja 
näköalan keinotekoinen rajaaminen kivirakennelmalla tuo mieleen Brittein saarten 
neoliittiset ympärysvallit ja monumentit sekä niistä esitetyt tulkinnat.73 
                                                           
70 Bergman - Mulk 1996, 15. 
71 Ks. Morphy 1995, 187-188. 
72 Ollila 1999, 26. 
73 Esimerkiksi Tilley 1994, 196-201; Edmonds 1999, 70-71. 
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Kuva 91. Näköalakartta Raahen ja Pattijoen seudun 2500 eKr. ajoittuvan muinaisranta-
vyöhykkeen röykkiö- ja jätinkirkkokohteiden keskinäisnäkymisestä. Korkeusmalli © Maan-
mittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Kuva 92. Näköalakartta Pattijoen Kastellin jätinkirkolta. Havaintopisteet sijaitsevat ympä-
rysvallin keskellä sekä etelä- ja pohjoisvallien porttiaukoissa. Havainnointikorkeus on 1 m. 

 
 



7 Kolme ekskursiota röykkiökohteeseen 

Yleiskuvan jälkeen perehdymme tarkemmin kolmeen kaivauksin tutkittuun röykkiökoh-
teeseen. Niistä kukin edustaa eri jaksoa Pohjanmaan esihistoriassa ja ne käyvät esimer-
kiksi kyseisen periodin kohteesta. Lisäksi niistä kenttätutkimuksilla kerätyn tiedon avulla 
voidaan luoda silmäys Pohjanmaan rannikon kivi- ja varhaismetallikautiseen kulttuurihis-
toriaan. 

7.1 Pattijoen Kastelli 

Pattijoen Kastelli on kivikautinen jätinkirkkokohde, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan 
rannikolla Oulusta noin 60 kilometriä lounaaseen. Ison ympärysvallin lisäksi Kastellissa 
on 46 palokivikumpua, 19 röykkiötä, 6 asumuspainannetta, 2 asuinpaikkavallia, 3 kuop-
pajäännöstä sekä asuinpaikkapinta. Pääosa kohteesta on noin 3,5 hehtaaria laajalla alueel-
la. Lisäksi muista erillään on kaksi muinaisjäännöstä. Kastellilla on pitkä tutkimushistoria 
alkaen 1800-luvulta. Kohteessa kaivettiin – tosin ilman dokumentointia – jo vuosina 
1854–1855. Ensimmäiset karttapiirrokset Kastellista ovat 1860-luvun lopulta (kuva 93). 

Calamnius kertoo vuonna 1868 varhaisimmista kaiveluista kohteessa seuraavasti: 
 

”Mutta sekä tämä lattia että itse muurikin kantaa merkkejä kaivamuksista. Minun tie-
tääkseni ovat viimeiseksi sotavuosina 1854-1855 tohtori Ehrström ja postimestari 
Wallenius täällä tehneet kaivamisia, vaan eivät mitään löytäneet.” 1 

  
Calamnius teki kenttätutkimuksiaan Kastellissa vuonna 1861 ja kirjoitus julkaistiin Suo-
mi-aikakauskirjassa vuonna 1868 nimellä Muinais-tiedustuksia Pohjanperiltä. Siinä Kas-
tellia käsiteltiin seikkaperäisesti ja se liitettiin muihin Pohjanmaan rannikon jätinkirkkoi-
hin. Calamnius kertoo: 

 

                                                           
1 Calamnius 1868, 260. 



188 

”Mutta hupaisemmat kaikkia ovat ne muinaisjätteet, jotka löytyvät Kastellin talon 
vieressä Pattijoen kylässä, vähän enemmän kuin kaksi peninkulmaa meren rannasta. 
Virstan päässä Kastellista kohoaa kangasylänne, nimeltä Linnankangas, ja tällä ylän-
teellä on muinainen kivimuuri, joka nimetään jättiläisten linnaksi elikkä pitäjän jäl-
keen ”Salosten linnaksi”… Jo ensimmäinen silmäys vakuttaa varmaan, että muuri on 
varustukseksi rakennettu. Sen todistavat muurin korkeus ja leveys, niin kuin sen 
luonto ja asema. Sen todistaapi myös linna´n nimitys, joka sille aina annetaan. 
…Ylänteeltä näkee merenrantaa ja Braahen kaupunkia. Tännepäin on maa lakeana, 
niin että helpon havaitsee, että Pohjanlahti ennen maailmassa ulottui ylänteen juuriin 
asti. Ja tästä ajasta linnoitus lieneekin. Se olisi siis ollut joku merilinna.”2 

 
Calamnius kiinnitti huomiota myös ympärysvallin ulkopuolella sijaitseviin röykkiöi-

hin. Hän kirjoittaa:  
 

”Pait tätä linnoitusta säilyttää Linnankangas muitakin muinaisjätteitä. Ylänteen seläl-
lä on näet joukko kiviroukkioita, joita kansa kutsuu ”jättiläisten haudoiksi”. Vaihte-
levalla korkeudella kohoavat ne maasta, kulkevat yhdessä rivissä linnoituksen poh-
joisella ja eteläisellä puolella, ja ne näyttävät sangen vanhoilta, laskeutuneilta ja 
hävinneiltä. Nämätkin näyttävät jälkiä edellisistä tutkimuksista, sillä useammat 
kummut näyttävät hajotetuilta ja muuan avoinkin hauta ammoitti meitä vastaan. 
Koska meidän tietääksemme ei ole julkisesti annettu mitään tietoa näistä vanhoista 
tutkimuksista, katsoimme tarpeelliseksi kaivauttaa pari hautaa, saattaaksemme täten 
antaa jotakuta tietoa hautojen rakennustavasta ja sisällisestä tilasta.” 3 

 
Tarkasti ja varsin modernilla tavalla Calamnius kertoo tutkimiensa röykkiöiden ”sisälli-
sestä tilasta” seuraavasti:  

 
”Ensimmäisellä, joka oli pohjoisin elikkä koillisin linnoituksesta, oli 3 à 4 syllän 
poikkimittainen ja puolen syllän korkuinen kumpu. Ylinnä kummulla makasi neli-
kulmainen litteä kivi, kaksi kyynärää pitkä, yhden kyynärän leveä, yhden myös pak-
su. Tämän ympäri oli kasattu suurempia kiviä. Kun oli kummun päällys, jonka ympä-
rys oli suuremmista kivistä, kuorittu, alkoi kerros santamaata, pienempiä kiviä seassa, 
silloin tällöin joku suurempi kivi joukossa. Tänlainen kerros piisasi lakkaamatta aina 
muutamain kyynäräin syvyydelle saakka, jossa ylen suuri kivi kohtasi. Estäen kaikkia 
yrityksiä päästä syvemmälle. Kun kaivamisella koetimme kiertää tätä kiveä, satuim-
me savikerrokseen, jota katsoimme haudan pohjaksi, syystä että kerros ihan äkkiä al-
koi, eikä näkynyt mitään jälkeä sekaantumisesta tahi koskemisesta...Toisessa haudas-
sa, jonka kumpu poikkimitattuna oli 4 syltää leveä ja 2 kyynärää korkea, olivat kivet 
suurempia kuin edellisessä. Maa oli jokseenkin samaa laatua kuin siinäkin, mutta tä-
mä oli nähtävästi reikäisempi ja ontervampi. Tätä hautaa kaivatimme me 3 syllän le-
veään aukkoon, poikkimitaten, ja tunkeuduimme syllän syvyydelle maahan. Kyynä-
rän syvyydeltä löydettiin kiven alta litistetyitä haavan lehtiä, ja toisen verran syvyy-
deltä palanen koivun kuorta, torven muotoiseksi kierrettynä, jota kaivajat hämmästy-

                                                           
2 Calamnius 1868, 258-260. 
3 Calamnius 1868, 261. 
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neinä viskasivat menemään, arvellen sen olevan ”jättiläisten kurkkutorven”. Alempa-
na näkyi hiiltä...Muuta merkittävää emme löytäneet, ei luuta eikä metallipalasia. –
Luultavasti ovat nämät ”jättilaisten haudat” vietävät ”jättiläisten linnan” kanssa yh-
teen.”4 

 
Kuten Calamnius mainitsee, sijaitsevat tutkitut röykkiöt ympärysvallin koillispuolella; 
niiden nykyiselle ilmiasulle on tyypillistä syvät kuopat.  

Kastellista kerrotaan 1880-luvulla tehdyissä Santeri Ingmanin ja Emil Löwenmarkin 
kihlakuntakertomuksissa. Molemmissa on skemaattinen piirros kehävallista (kuva 93).5 
Muuten kertomukset perustuvat paljolti Calamniukseen. 

Kuva 93. Varhaisia kuvallisia esityksiä Pattijoen Kastellin jätinkirkosta. Calamniuksen, Lö-
wenmarkin ja Ingmanin piirroksissa ympärysvallin reunaviivoja on vahvistettu. 

 

                                                           
4 Calamnius 1868, 262. 
5 Santeri Ingman, Salon kihlakunnan muinaistieteellinen kertomus 1888. MV. ao. ta.; Emil Lö-
wenmark, Salon kihlakunnan kertomus, Erittäin muinaismuistojensa suhteen 1881. MV. ao. ta. 
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Seuraavan kerran Kastellissa tehtiin kenttätutkimuksia vuonna 1920 Julius Ailion ja 
Sakari Pälsin toimesta. Ailio oli käynyt Kastellissa aikaisemminkin, mutta ei vielä tuol-
loin ollut kypsä esittämään omaa entisistä näkemyksistä poikkeavaa selitystään ”jättiläis-
linna-probleemiin”. Ailio kertoo: 

 
”…Toinen oli Kastellin linna, jolla minä kävin v. 1901, silloin vielä voimatta vapau-
tua siitä auktoriteettiuskosta, että puheenaoleva valli – yksi suurenmoisimpia ja sään-
nöllisimpiä ”jättiläislinnoja” lukuisine lähellä sijaitsevine oletettuine hautaraunioi-
neen – olisi ihmistyötä…Kun sitten pyrki vallalle se mielipide, että ”jättiläislinnat” 
olisivat kivikautisia muinaisjäännöksiä ja kun tämä oletus on ristiriitainen koko sille 
käsitykselle, minkä minä olen saanut kivikauden kulttuurista, tahdoin saada selvyyttä 
kysymykseen.”6 

 
Kirjoituksesta käy oivallisesti ilmi uudet tutkimukselliset lähtökohdat. Ailio selvästi 

haastoi aikaisemmat käsitykset. Appelgren oli esittänyt hypoteesinsa jätinkirkoista rauta-
kautisina talonperustuksina ja Europaeus oli kaivauksillaan osoittanut, että tarhat kuulu-
vat kivikaudelle. Myös Tallgren oli yhtynyt Europaeuksen käsitykseen katsoen jätinkirk-
kojen kuuluvan kivikauteen.7  

Ailio ja Pälsi kartoittivat Kastellin alueen ja kaivoivat ympärysvallin sisäpuolista alu-
etta 30 m2 alalta. Löytöinä oli kaksi liuskeesta tehtyä nuolenkärkeä, sekä niin ikään lius-
keinen veitsi tai saha, jotka kaikki olivat fragmentaarisia. Lisäksi vallin sisäpuolelta löy-
dettiin reikäkiven teelmän kappale, kaksi iskukiveä, hioin, kvartsinen kaavin, useita kivi-
laji-iskoksia sekä satoja kvartsi-iskoksia. Löydöt viittasivat kivikauteen. Ailio mainitsee 
erikseen, ettei kaivauksissa voitu havaita merkkejä ihmisasutuksesta, kuten hiilenpalasia, 
luun siruja, nokea tai palomaata. Vallia avattiin yhden porttiaukon kohdalta. Huomattiin, 
etteivät kivet muodostaneet selvää rakennetta, vaan valli vaikutti lajittuneelta – siis geo-
logisesti muodostuneelta.  

Myös kaksi vallin pohjoispuolella olevaa kiviröykkiöitä tutkittiin. Näistä toinen oli 
Calamniuksen aiemmin tutkima rakennelma ja toinen pienempi kumpumainen rakennel-
ma, joka sekin vaikutti luonnon työltä. Mitään hautaukseen viittaavaa ei löydetty. Ailio 
tulkitsi ympärysvallin geologiseksi rantamuodostelmaksi, jota kivikaudella paikalla 
oleskelleet pyytäjät ovat käyttäneet tilapäiseen oleskeluun. Vallissa olevat porttiaukot 
ovat Ailion mukaan voineet olla ”ampumakoloja” joista lähellä uiskentelevia lintuja on 
voitu väijyä. Osa aukoista on voinut syntyä uteliaitten penkomisen seurauksena.8 

Vuonna 1931 ilmestyneessä Suomen esihistorian yleisesityksessä Tallgren toteaa Aili-
on esittämän uuden käsityksen jätinkirkkojen luonteesta, mutta kirjoittaa: 

 
”Ratkaistuna ei kysymystä vielä voi pitää. Joskin jättiläiskirkkojen luonne voisi saada 
selityksen luonnon työstä, on kuitenkin ilmeistä, että niitä on ihmiskäsinkin muodos-
teltu ja että ne siis ovat muinaismuistoja. Paria kolmea niistä on tutkittu; löydöt ovat 
kivikautisia.”9  

                                                           
6 Ailio 1923, 8. 
7 Europaeus 1913, 90-91; Tallgren 1918, 28; ks. myös Ailio 1923, 6-7. 
8 Ailio 1923, 8-11. 
9 Tallgren 1931, 211-213. 
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Joka tapauksessa Ailion esittämillä argumenteilla lienee ollut vaikutuksensa jätinkirk-

koihin kohdistuneen arkeologisen mielenkiinnon hiipumiseen. Tilanne muuttui vasta 
1970-luvun lopulla, kun Oulun yliopisto aloitti jätinkirkkotutkimukset. Merkittävin näistä 
oli Kastellin naapurissa Pikkuliekokankaalla vuosina 1979 ja 1980 suoritettu kaivaus. 
Löydöt viittasivat kivikauteen, mutta nyt löydettiin myös muutamia saviastian palasia. 
Nämä ovat Pöljän-tyypin keramiikkaa, jolle on tyypillistä asbestisekoite ja sisäänpäin 
taipunut reunalista. Sekä vallin ulko- että sisäpuolella oli hiilen ja noen sotkemaa maata. 
Liesirakenteiden puuttuminen johdatti kuitenkin tulkintaan, jossa kohdetta pidettiin tila-
päisesti käytettynä pyyntitukikohtana.10  

Miten paljon kiviesineitä ja keramiikkaa pitää löytyä, jotta voimme tulkita kohdetta 
käytetyn pitempiaikaisesti? Sekä Kastellista että Pikkuliekokankaalta kehävallien sisä-
puolelta dokumentoitu löytöaines on varsin runsas, varsinkin kun ottaa huomioon kivisen 
maaperän ja sen materiaalin säilymiselle aiheuttamat ongelmat. Kivikkoon ei vankasta 
asumisesta kertovia kulttuurikerroksia juurikaan pääse muodostumaan. 

Kastellin tutkimukset jatkuivat Museoviraston toimesta vuonna 1991.11 Ympärysvalli 
ja sen ulkopuolella olevat röykkiöt kartoitettiin. Lisäksi ympärysvallin eteläpuolella ole-
vassa tien levennyksessä havaittu asuinpaikkapinta merkittiin karttaan. Huolimatta kaiva-
uksista ja tutkimuksista, merkittävimmät muinaisjäännökset olivat vielä löytämättä. Jä-
tinkirkkokohteisiin liittyvät palokivikummut huomattiin ensimmäisen kerran Raahen Ket-
tukankaan kohteen kartoituksen yhteydessä12. Pian tämän jälkeen samanlaisia muinais-
jäännöksiä löydettiin myös Kastellissa. Vuonna 2000 tehdyssä pienimuotoisessa tutki-
muksessa osa vallin kaakkoispuolella olevista palokivikummuista kartoitettiin ja yhdestä 
kummusta otettiin hiilinäytteitä. Lisäksi ympärysvallin sisä- ja ulkopuolelta otettiin maa-
näytteitä fosfaattianalyysiin.13  

Viimeksi Kastellia tutkittiin Museoviraston toimesta syksyllä 2001. Kyse oli kartoi-
tukseen ja näytteenottamiseen keskittyvästä kaivaustutkimuksesta. Tavoitteena oli kartoit-
taa kohteen kiinteät muinaisjäännökset ja hankkia näytteitä ajoittamista varten. Asumus-
painanteisiin tehdyistä koekuopista löydettiin pieni pala asbestisekoitteista keramiikkaa, 
kvartsi-iskoksia ja yksi kvartsiesine. Kahta palokivikumpua tutkittiin koeojin. Toinen 
tutkituista jäännöksistä sijaitsi tien levennyksen eli paikoitusalueen reunassa. Muodoltaan 
soikean kummun poikki kaivettiin 5 x 1 m laaja koeoja 1 (kuva 94). Toinen tutkituista 
jäännöksistä sijaitsi kohteen pohjoisreunassa. Sen keskiosaan tehtiin 2 x 1 m laaja koeoja 
2 (kuva 95). Molempien muinaisjäännösten rakenne hahmottui tutkimuksissa melko sa-
mankaltaisena. Pohjoisemmassa koeojassa hiilipitoisen, paljon palaneita kiviä sisältävän 
kuopan päälle oli kasattu sorasta ja palaneesta kivestä muodostuva kumpu, jossa hiiltä 
                                                           
10 Forss 1991, 139-140. 
11 Päivi Kankkunen, Kastellin muinaisjäännösalueen kartoitus 1991. MV. ao. ta. Paikka käytiin 
tarkastamassa 1960- ja 1970-luvuilla. Oiva Keskitalo, tarkastusraportti 1967 ja Paula Purhonen 
tarkastusraportti 1975. MV. ao. ta. 
12 Koivunen - Okkonen 1992, 1-9. 
13 Miska Eilola - Saara-Liina Sala, Pattijoki Kastelli kaivauskertomus 2000. MV. ao. ta. Molemmat 
hiilinäytteet ajoittuvat rautakaudelle; ensimmäinen 230–540 jKr. ja toinen 40–410 jKr. Myöhem-
piin ajoitustuloksiin nähden tulos vaikuttaa erikoiselta. Kontaminaation mahdollisuus löyhäraken-
teisessa sorasta ja kivestä koostuvassa kummussa on tietysti olemassa. 
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esiintyi niukasti. Enemmälti hiiltä ja nokea oli vasta kummun alaosassa ja sen alapuoli-
sessa kuopassa. Paikoitusalueen reunassa olevan kummun alaosa muodostui paksusta 
hiilen ja sirpalekivien sekaisesta kerroksesta (kuva 94). Osa sirpalekivistä oli selvästi 
hajonnut vasta kummussa eli ne oli kaiketi heitetty kiven ja hiekan sekaiseen kasaan 
kuumina. Kummastakin tutkitusta palokivikummusta otettiin hiili-, TL- ja OSL-
näytteitä14. Löytöinä palokivikummuista saatiin talteen palanutta luuta, kvartsi-iskoksia ja 
yksi kvartsiesine. Etupäässä kummun keskiosassa esiintyneistä palaneen luun sirpaleista 
muutamat voitiin tunnistaa hylkeen luuksi.15 
 

Kuva 94. Pattijoen Kastellissa tutkittiin vuonna 2001 kahta palokivikumpua. Kuvassa paikoi-
tusalueen vieressä sijaitsevan kummun leikkauspiirros sekä C14-, TL- ja OSL-näytteiden 
sijainti koeojan 1 seinämässä. 

 
TL- ja OSL-ajoitukset osoittavat, että molemmat palokivikummut ajoittuvat 2500 eKr. 

Myös hiilestä tehdyt C14 AMS -ajoitus tukevat ajoitusta. Hiiliajoitus antaa edellisiin ver-
rattuna 100–200 vuotta vanhemman tuloksen – tuloksessa on näin mukana puun omaa 
ikää.16 Merkittävää on, että molemmat palokivikummut ajoittuvat saman ikäisiksi. Tämä 
viittaisi siihen, että kohteen kummut ovat tehty melko lyhyen ajanjakson aikana. OSL-
ajoitus tehtiin paikoitusalueen viereisestä kummusta otetusta hiekkanäytteestä. Palokivi-
kumpu oli kasattu vaalean rantahiekan päälle. Analyysillä pystyttiin selvittämään peitty-
misen ajankohta eli se tilanne, jolloin auringon valon vaikutus hiekkaan on päättynyt.17 

                                                           
14 TL=termoluminesenssi ja OSL=optisesti stimuloitu luminesenssi. OSL-menetelmästä ks. 
http://www.ees.lanl.gov/Resources/osl/BriefOSL.shtml. 
15 Jari Okkonen, Pattijoki Kastelli kaivauskertomus 2001. MV. ao. ta. KM33104:7. 
16 Eskola - Okkonen - Jungner 2003, 1287-1290. AMS-näytteet Hela-521 paikoitusalueen viereises-
tä kummusta, C14-ikä 4185 ±60, ajoittuu 2890–2670 calBC ja Hela-522 pohjoisreunan kummusta, 
C14-ikä 4125 ±70, ajoittuu 2870–2580 calBC. TL- ja OSL-ajoitusten virhemarginaali on noin ±100 
vuotta. 
17 Eskola - Okkonen - Jungner 2003, 1287-1290. 
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Ehkä mielenkiintoisin löytö on rinteen pohjoisemman ison asumuspainanteen pohjaan 
tehdystä koekuopasta esiin tullut asbestisekoitteisen saviastian kappale. Kyseessä on 
ohutseinämäisestä astiasta peräisin oleva pala, jonka tekstuuri viittaa Pöljän keramiikkaan 
– vaikka muitakaan asbestisekoitteisia keramiikkatyyppejä ei voi sulkea pois18.  

Kuva 95. Vuoden 2001 kartoitukseen perustuva yleiskartta Pattijoen Kastellista. 

                                                           
18 KM33104:14. 
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Näyttäisi siltä, että Ailion edellyttämät vankan asutuksen merkit löytyvät ympärysval-
lin ulkopuolelta, josta on havaittu hiiltä, nokea ja palanutta luuta sekä asumuksenpohjia. 
Ailion perusteluille asumismerkkien puuttumisesta ei näin löydy tukea. Myös Ailion väite 
siitä, että vallin harja olisi joka sivulla yhtä korkea, ei tarkasti ottaen pidä paikkaansa. 
”Kivikauden ihmiseltä ei toki voida odottaa vatupassin käyttöä”19, hän kirjoitti. Valli kui-
tenkin on varsin epätasainen (kuva 96). Keskiosan tasaisuuteen Ailio ei kiinnittänyt huo-
miota20, kuin ei myöskään molemmissa päädyissä porttiaukkojen ulkopuolelle näkyviin 
kohoumiin. Ilmeistä on, että rakennelman pohjana on rantamuodostuma, kuten Ailio ha-
vaitsi, mutta hän ei kiinnitä huomiota ihmisen toimesta syntyneisiin piirteisiin. Valli on 
muokattu ihmisen toimesta ja keskusosaa on raivattu kivettömäksi. Tallgrenin tulkinta 
vallin syntymisestä lienee lähempänä oikeaa. 

Kuva 96. Takymetrimittauksiin perustuva pintamalli Kastellin isosta ympärysvallista. 

                                                           
19 Ailio 1923, 9. 
20 Nykyiseen tasaisuuteen ovat varmaankin vaikuttaneet myös paikalla tehdyt kaivaukset. 
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On huomioitava, että ympärysvallia on kaiveltu aikojen kuluessa ja itävallin porttiau-
koista yksi voi olla myöhemmin tehty. Kaakkoisnurkassa on matala notkelma, jonka Ca-
lamnius, Ingberg ja Löwenmark ovat tulkinneet portiksi. Länsiseinällä olevan porttiaukon 
edessä sisäpuolella on ilmeisen tuore kivikasa (kuva 95). Vallin pohjoispuolella tutkitut 
röykkiöt koostuvat sekä palaneista että palamattomista kivistä. Niiden nykyinen ulko-
muoto on ilmeisesti kaivauksien kautta syntynyt. Palokivikumpuihin viittaisi Calamniuk-
sen havainto hiilistä ”haudan” pohjalla. Pohjoisosan röykkiöille on tyypillistä maansekai-
suus, mikä voi johtua myös paikalla tehdyistä kaivauksista. 

Palokivikumpuja tunnetaan toistaiseksi Kastellin lisäksi vain kahdesta muusta jätin-
kirkkokohteesta; nämä ovat Raahen Kettukangas ja Pedersören Jäknäbacken. Kettukan-
kaalla niitä on kuusitoista ja Jäknabackenilla yhteensä kuusi. Muinaiseen rantavaiheeseen 
liitettäviä sirpalekivikumpuja on tutkittu myös Etelä-Pohjanmaalla Närpiössä ja Ahve-
nanmaalla Kökarissa21. Vuonna 1996 Raahen Kettukankaalla kaivettiin yksi palokivi-
kumpu, joka ajoittuu kahden C14-näytteen perusteella muutamia satoja vuosia vanhem-
maksi kuin Kastellin kummut.22 Kaikissa kolmessa jätinkirkkokohteessa palokivikummut 
ovat rinteessä muita muinaisjäännöksiä alempana korkeuskäyrien suuntaisena jonomaise-
na muodostelmana. Ajoitusten perusteella näyttäisi siltä, että ne ovat sijainneet lähimpänä 
muinaista rantaviivaa. Kastellin tapauksessa kumpu oli tehty avoimelle rantavoimien ja 
ilmeisesti myös ihmisen toiminnan vuoksi kasvillisuudesta vapaalle rantahiekalle23.  

Palokivikummut ovat oletettavasti syntyneet hylkeenrasvan prosessoinnissa24, mutta 
tarkemman kuvan saamiseksi useampia kumpuja pitäisi kaivaa ja ajoittaa. Selvää on, ettei 
Kastellin kumpuja ole rakennettu, vaan ne ovat muodostuneet palaneen kiven ja ilmeises-
ti myös soran kasaamisesta rannan tuntumaan. Rannan myötäinen sijoittuminen antaa 
myös aiheen olettaa, että vedellä lienee ollut tärkeä merkitys siinä toiminnassa, jossa 
kummut ovat muodostuneet.  

Ympärysvallin eteläpuolella sijaitsevat kaksi peräkkäistä asumuspainannetta ja niiden 
koekuopista havaitut löydöt eli kvartsiesine, -iskokset ja saviastian kappale osoittavat, 
että Kastellissa on asuttu pysyväisluontoisesti25. Vastaavan kaltaisia peräkkäisiä raken-
nuksia tunnetaan Pohjois-Pohjanmaalta muun muassa Haukiputaalta ja Yli-Iistä.26  

Linnarämeen keskeltä noin 160 m muinaisjäännösalueen pohjoispäästä itään otettiin 
turvemonoliittinäyte siitepölyanalyysiä varten27. Pyrkimyksenä oli tarkastella alueen pa-
leoekologiaa ja ihmisen vaikutusta kasvillisuuden kehitykseen. Kysymyksen kannalta 
                                                           
21 Erik Norberg, Närpiö Dahlshagen kaivauskertomus 1994. MV. ao. ta.; Núñez - Gustavsson 1997, 
233-244. 
22 Hel-4032 C14-ikä 4520 ±110, 3360–3040 calBC ja Hel-4033 C14-ikä 4280 ±120, 3060–2690 
calBC. Forss 1998, 44-55. 
23 Eskola - Okkonen - Jungner 2003, 1287-1290. 
24 Núñez - Gustavsson 1997, 233-244, ks. myös Núñez - Okkonen - Gustavsson 1997, 29-36. 
25 Kastellin asutus on siis ollut yhtä pysyväisluontoista kuin se on ollut missä tahansa samanaikai-
sessa asuinpaikassa, josta on vastaavia löytöjä. 
26 Ks. esim. Jari Okkonen, Haukipudas Isomaa tarkastusraportti 1995. MV. ao. ta.; Patrik Franzen, 
Heli Heinäaho, Mari Mäki-Petäys, Yli-Ii 56 Voima-Kuusela kaivauskertomus 1998. MV. ao. ta. 
27 Jari Okkonen, Pattijoki Kastelli kaivauskertomus 2001. MV. ao. ta. Näytteenottopaikan koor-
dinaatit ovat x=7172394, y=3390966. Kastellin paleoekologiaa käsitellään tarkemmin FM Hannu 
Panttilan Oulun yliopiston geologian laitoksella valmisteilla olevassa lisensiaattitutkimuksessa.  
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relevantit kohdat turvepalkissa sattuvat sen alaosaan 77–94 cm kohdalle28. Ihmisen toi-
minta Linnarämeen turvekerrostumissa näkyy hiilipartikkeleiden runsastumisena ja sa-
manaikaisina kulttuuri-indikaattorikasvien esiintymisenä (kuva 97). Näytteen hiilikon-
sentraatiot erottuvat selvästi kohonneina syvyyksien 77–94 cm välillä. Samoihin turve-
kerroksiin liittyvät erilaisten seuralaiskasvien pölyt. Näitä kulttuuri-indikaattoreita ovat 
muun muassa savikkakasvit (Chenopodiaceae), horsmat (Epilobium), voikukat (Taraxa-
cum), piiskut (Solidago), niittyleinikit (Ranunculus acris), ja kohokkikasvit (Caryophyl-
laceae). Myös heinäkasvien (Poaceae) runsastuminen käy yksiin voimakkaamman hiilen 
esiintymisen kanssa.29  

Kuva 97. Ihmisen vaikutus Kastellin alueen kasvillisuuden kehityksessä. Hiilen (Charcoal), 
ihmisen seuralaiskasvien (Anthrop.) ja heinien (Poaceae) prosentuaaliset jakaumat Linnarä-
meen turvenäytteessä. Isot heinäkasvien pölyt on merkitty punaisella. 

 

                                                           
28 Turvepalkista on laskettu siitepölyt eri syvyyksistä seuraavasti: syvyys 72–94 cm sentin välein, 
syvyys 40–72 cm viiden sentin välein ja 10–40 cm 10 cm välein.  
29 Siitepölyanalyysissä käytetty pölytyyppi ei välttämättä ole sama kuin kasvin suku. Pölytyyppi on 
käsitteenä laajempi. 

Charcoal

0 5

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Poaceae

0 5

Anthrop.

0 5



197 

Hiilen ja kulttuuri-indikaattoreiden kanssa samaan aikaan esiintyvät isot heinäkasvien 
pölyt voivat liittyä nekin ihmisen toimintaan Kastellin alueella, mutta osaselityksenä niil-
le kuitenkin voivat olla maatuvan merenrannan ranta- tai villivehnäkasvustot (Leymus). 
Myös rannoilla kasvava ojasorsimo (Glyseria fluitans) voi tulla kysymykseen. Kulttuuri-
indikaattoreiden ja hiilen kohonneet määrät käyvät yksiin myös rantavaihetta indikoivien 
kasvien pölyjen esiintymisen kanssa. Rantavaiheeseen liittyvistä kasveista on tunnistettu 
vesikasvi vita (Potamogeton) ja rantaniityillä viihtyvä virmajuuri (Valeriana). Myös le-
pän (Alnus) ja putkilokasvien (Apiaceae) pölyjen suurempi esiintyminen näytepalkin ala-
osassa liittyy merenrantavaiheeseen. Kulttuuri-indikaattoreiden ja merenrantaa merkkaa-
vien kasvien pölyjen esiintyminen samoissa turvekerroksissa viittaisi siihen, että ihmisen 
vaikutus alueen kasvillisuuteen on tapahtunut joko rantavaiheessa, tai vähän sen jälkeen. 

Kuva 98. Pattijoen Kastellin naapurikohteet ja 2500 eKr. ajoittuva rantapinta. Korkeusmalli 
© Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Miten nuo ihmisen varhaisesta toiminnasta kertovat kerrokset ajoittuvat? Turvepalkis-
ta tehtyjen C14-ajoitusten mukaan vanhempi vaihe ajoittuisi 1880–1630 eKr. ja nuorempi 
ylempi vaihe 1400–1220 eKr.30 Ajoitustulokset ovat yllättäviä, sillä ne eivät lainkaan 
korreloi kahdesta palokivikummusta kahdella eri ajoitusmenetelmällä saatujen tulosten 
kanssa. Toisaalta Kastellin kohdetta ja erityisesti Linnarämeen ympäristöä on tutkittu 
vähän ja tulevat arkeologiset ja paleoekologiset tutkimukset voivat selvittää asiaa. Joka 
tapauksessa siitepölytutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että ihminen on vaikuttanut 
kasvillisuuteen Kastellin jätinkirkon ympäristössä kivikauden lopussa ja pronssikauden 
alussa. 

Kastelli kuuluu Raahen alueen jätinkirkkokeskittymään, jossa lähimmät naapurikoh-
teet ovat Kiviojankankaan vaillinaisen kehävallin omaava kohde noin kilometrin päässä 
lounaassa ja Pikkuliekokangas 1,4 kilometrin päässä itä–koillisessa. Kun tarkastellaan 
Raahen keskittymän jätinkirkkojen ja röykkiöiden levintää 2500 eKr. muinaisrantatilan-
teessa, voidaan havaita kolme alueellista keskittymää (kuva 98). Pohjoisimmassa on neljä 
jätinkirkkoa ja muissa kaksi. Mitä ilmeisimmin levintä peilaa kivikauden yhteisöjen sosi-
aalista rakennetta ja maankäyttöä. Jätinkirkot liittyvät Pohjanmaan rannikon yhteisöjen 
sosioekonomiseen ja kulttuuriseen kehitykseen kivikauden loppupuolella. Ne, Kastellin 
kohde mukaan luettuna, liittynevät rituaalisen ja sosiaalisen kompleksisuuden nousuun 
rannikon yhteisöissä. Vaikka erityisesti ajoituksesta ja jätinkirkkokohteiden muista mui-
naisjäännöksistä onkin kertynyt paljon tietoa, ei jätinkirkko-ongelmaa voi pitää läheskään 
selvitettynä. 

7.2 Iin Hiidenkangas 

Hiidenkankaan röykkiö- ja asuinpaikkakohde sijaitsee Iin Olhavassa, Oulusta 50 kilomet-
riä pohjoiseen. Oulun yliopisto suoritti vuosina 1988–1990 kaivaustutkimuksia kohteessa, 
jossa on kolme toisistaan poikkeavaa kivirakennelmaa: soikeahko röykkiö 1, vallimainen 
pitkäröykkiö 2 ja pieni kivilatomus A. Sekä röykkiöt että kivilatomus sijaitsevat muuta 
maastoa korkeamman kankaan laella, sen reunassa. Kankaan korkein kohta on tasainen 
vähäkivinen alue kivilatomus A:sta noin 10 m lounaaseen. Tätä pienialaista asuinpaikka-
pintaa kutsutaan jatkossa nimellä kenttä (kuva 99). Hiidenkangas on moreenimuodostu-
ma, jonka rinteessä on lohkarevyö. Maaperä on erittäin kivinen lukuun ottamatta laen 
kivetöntä asuinpaikan kohtaa. Varhaisin maininta Hiidenkankaan kohteesta on vuodelta 
1887. Tuolloin ilmestyneessä kertomuksessaan A. H. Snellman kertoo: 

 
"Noin 3 neljänneksen matka Wuornoksen kestikievarista koillista kohti, sanottiin lä-
hellä Maunulan taloa olevan Hiidenkangas niminen maa. Kankaalla kuului ennen ol-
leen joku maan sisään viepä reikä, vaan sitäkään ei sanottu enää näkyvän. Muuta 
merkillistä eivät kankaalla kulkeneet sanoneet huomanneensa."31 

                                                           
30 Palkista 95 cm syvyydeltä otettu näyte Hela-574 C14-ikä 3435 ±70 ja 77 cm syvyydeltä otettu 
näyte Hela-573 C14-ikä 3055 ±50. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-230. 
31 Snellman 1887, 105. 
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Nimitoimiston arkistoista löytyy seuraava tieto kohteesta:  
 

"Hi'en kannas, Ii Olhava, Rautiolan talosta n. 2-3 km länteen. Kangasalue. Hiiden-
kankaalla tavataan nelikulmaisia korkeita kiviröykkiöitä. Arvellaan niiden olevan 
vanhoja lappalaisten hautoja."32 

 
Hiidenkankaan röykkiö 1 tutkittiin vuonna 1988. Se oli muodoltaan soikeahko poh-

jois–etelä-suuntainen, noin 7 m pitkä ja 5 m leveä rakennelma (kuva 100). Sen keskellä oli 
laaja noin 3,2 m pitkä ja 1,4–2 m leveä kaiveltu alue, joka ulottui pohjoisosassa kiven-
näismaahan saakka. Korkeutta röykkiöllä oli 65 senttimetriä. Röykkiön luoteis- ja kaak-
koissektoreissa voitiin huomata tasaista reunakiveystä eli pengertä. Keskiosassa aikoi-
naan olleesta kivimassasta osa oli todennäköisesti luoteissektorissa röykkiön reunassa ja 
osittain sen ulkopuolella. Röykkiö oli löydötön.  

Kuva 99. Iin Hiidenkankaan röykkiökohteen muinaisjäännökset ja kaivausalueet. Keskellä 
rajattuna vähäkivinen raivattu kenttä. 

 

                                                           
32 PK. NTA. 
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Kuva 100. Oulun yliopiston vuonna 1988 tutkima Iin Hiidenkankaan röykkiö 1. 

 
Röykkiö 2 on pituudeltaan noin 18 m ja leveyttä sillä on enimmillään noin 7 m (kuva 
101). Korkeutta sillä on enimmillään noin 70 cm. Siinä on havaittavissa useissa kohtaa 
eri syvyisiä kuoppia ja pyöreämuotoisia kekomaisia osia, kuten esimerkiksi pohjoispääs-
sä. Erityisen selvästi yleisrakenteesta poikkeaa eteläpää, joka on varsin matala ja ki-
viainekseltaan hyvin heterogeeninen. Maaperä röykkiön länsipuolella on kivistä. Itäpuoli-
sella alueella kiviä on vähemmän. 

Kivilatomus A oli tutkimuskohteen pienin kivirakennelma (kuva 102). Se poikkesi 
selvästi rakenteeltaan paikan muista jäännöksistä. Kahdessa tai kolmessa tiiviissä rinnak-
kaisessa rivissä olevat kivet muodostivat suorakulmaisen toiselta sivulta 1,9 m ja toiselta 
2,4 m pitkän kivilatomuksen. Pohjois- ja itäsivu olivat joko alun perinkin olleet vaillinai-
sia tai tuhoutuneita. Rakennelman keskiosa oli tyhjä. Maaperä latomuksen ympärillä on 
hyvin kivinen. Latomuksen lounaispuolelta löydettiin pieni alue tummanruskeaa likamaa-
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ta, jossa oli palaneita eläimen luita. Samalta kohtaa löytyy myös palaneita, kappaleiksi 
haljenneita kiviä. Rakennekivien alapuolella vastaavaa ei havaittu. Läheisyydestä löytyi 
muutamia kvartsi-iskoksia. Yksi iskos löydettiin latomuksen sisäpuolelta. 

Kuva 101. Iin Hiidenkankaan kuopille kaiveltu vallimainen röykkiö 2.  

 
Röykkiöiden välisellä alueella sijaitsevan vähäkivisen kentän aluskasvillisuus poikkesi 

normaalista kuivan kankaan aluskasvillisuudesta. Raivattu alue oli mitoiltaan noin 15 x 
20 m. Kentän pohjoisosassa, huuhtoutumiskerroksen (E) alla, oli tummanruskea hiilen 
värjäämä likamaa (L1). Asuinpaikka-alueella oli runsaasti palaneita kiviä, mutta selviä 
liesikiveyksiä ei kuitenkaan havaittu. Kentältä löydettiin runsaasti kvartsi-iskoksia, kaksi 
purupihkaa ja runsaasti palanutta luuta. Pohjoisosasta löydettiin hioinlaaka sekä yksi pii-
esine tai sen katkelma. Kaikkiaan kvartsimateriaali hallitsee löytöaineistoa: iskoksia ja 
esineitä löydettiin yhteensä kaikkiaan 3288 kappaletta. Varsinaiset kivilajiesineet näyttäi-
sivät puuttuvan, muutamia hiomia ja epämääräisiä liuskeen kappaleita lukuun ottamatta. 
Kivilaji-iskoksia löydettiin ainoastaan 114 kappaletta, mikä on kvartsiaineistoon verrattu-
na vähän. Palanutta luuta löydettiin yhteensä 767 grammaa. Siitä tunnistettiin pienen ni-
säkkään raajaluiden kappaleita, linnun putkiluiden ja kallon fragmentteja sekä vesilinnun 
luita. Erityisen paljon luuaineistossa havaittiin kalan nikamia. Lisäksi jätefaunasta onnis-
tuttiin tunnistamaan hylkeen, jäniksen ja hauen luita.33 
                                                           
33 Luumääritykset suorittivat vuosina 1989 ja 1990 Heikki Kangasperko ja Arvo Ohtonen Oulun 
yliopiston biologian laitokselta. 
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Kuva 102. Iin Hiidenkankaan kivilatomus A. 

 
Kentän pohjoisosasta vajaan neliömetrin alueelta hiilensekaisesta maasta (L2) kerätty 

näyte ajoitettiin C14-menetelmällä. Asuinpaikkapinnan hiilikerros iättiin 1950–1600 eKr. 
eli kohde näyttäisi kuuluvan kivikauden loppupuolelle.34 Asuinpaikkapinnan geokemiaa 
tutkittiin tarkemmin. Podsolimaannoksen happamuutta niin asuinpaikalla kuin sen ulko-
puolelle selvitettiin maanäytteillä. Lisäksi XRF-analyysillä tutkittiin kentän kerrosten 
alkuainepitoisuuksia. Likamaakerroksen pH on selvästi normaalia korkeampi (kuva 103). 
Tähän ilmiöön liittyy luuaineiston parempi säilyvyys kyseisessä kerroksessa. Myös kivi-
kautisten asumuspainanteiden osalta on havaittu sama ilmiö: ihmisen toiminta näkyy 
maannoksessa korkeampana pH-arvona35. 

                                                           
34 Hel-2786 C14-ikä 3460 ±130. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-230. Vuonna 1988 asuin-
paikan rikastumiskerroksessa pystyasennossa olleesta hiiltyneestä puusta otettu hiilinäyte ajoitet-
tiin. Hel-2642 C14-ikä 860 ±120. Kyse näyttäisi olevan puun juuresta. 
35 Okkonen - Petäjä-Ronkainen 1996, 10-11. 
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Kuva 103. Iin Hiidenkankaan asuinpaikkapinnan ja häiriintymättömän maannoksen pH-
arvojen vertailu. Ihmisen toiminta näkyy korkeampana pH-arvona (kerros L2/B). 

 
Maannoksen alkuaineanalyyseissä esille nousivat sinkki, kupari, fosfori ja kalsium 

(kuva 104). Fosforin ja kalsiumin rikastuminen asuinpaikan kulttuurikerrokseen oli odo-
tettua36, mutta näyttäisi siltä, että ihmisen toiminta näkyy Hiidenkankaan kentässä myös 
kohonneina sinkki- ja kuparipitoisuuksina. Vastaavaa ilmiötä on havaittu kivikautisilla 
asuinpaikoilla muuallakin Suomessa37. Mistä kentän maannoksessa havaittavat aineet 
ovat peräisin? Kalsium ja fosfori viittaavat kalan perkuujätteisiin ja eläinten luihin38. Toi-
saalta myös ihmisen ulosteet voivat olla anomalian syynä39. Sinkki- ja kuparianomaliat 
on liitetty erityisesti kaloihin ja simpukoihin40. Jälkimmäisten hyödyntämisestä ei kuiten-
kaan ole Hiidenkankaalta arkeologista näyttöä.  

Millainen kohde Hiidenkangas on? Kankaan laen pienialainen asuinpaikka omaa in-
tensiivisiä asumisen merkkejä. Luulöydöt viittaavat kalastukseen, metsästykseen ja hyl-
keenpyyntiin. Jätefaunasta hauki viittaisi loppukevääseen ja alkukesään ja kutupyyntiin. 
Tähän kohteen pohjoispuolella avautunut matala merenlahti on antanut hyvät mahdolli-
suudet. Hylkeen luut voivat viitata niin kevättalveen kuin loppusyksyynkin. Jänistä on 
voitu pyytää pitkin vuotta. Vesilintuja on taas ollut pyydettävissä keväästä syksyyn. Run-
saat kvartsilöydöt ilmentävät kivikautisella asuinpaikalla tyypillistä toimintaa eli työkalu-
jen valmistamista. Piilöytö on poikkeus muuten yksipuolisessa löytöaineistossa. Raaka-
aineen alkuperä näyttäisi itäiseltä41. Myös hioinlaaka on tyypillinen asuinpaikkalöytö. 
Pelkästään asuinpaikkapinnan pienialaisuus antaa aiheen olettaa, että kyseessä on varsin 

                                                           
36 Ks. esim. Lutz 1951, 925-928; Núñez 1977, 48-49. 
37 Ks. Asplund - Formisto - Ilmer 1989, 119-129; Okkonen - Petäjä-Ronkainen 1996, 12. Ks. myös 
Tuovinen - Ek - Huldén - Kroneld 1991, 38. 
38 Núñez 1977, 49. 
39 Broadbent 1979, 30-32. 
40 Sokoloff - Carter 1952, 1-5; Broadbent 1979, 32-33. 
41 Costopoulos 2003, (painossa). 
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pienen sosiaalisen yksikön toimista syntynyt kohde – mahdollisesti yhden laajennetun 
perheen tai pyyntiryhmän asuinpaikka. Keramiikan puuttuminen löydöistä johdattaa tul-
kintaan, jossa Hiidenkangas olisi nähtävä vain yhtenä monien erilaisten ja eri resurssien 
hyödyntämistä silmällä pitäen sijoitettujen asuinpaikkojen kokonaisuutta. Asutusmuotoon 
on ehkä kuulunut jokisuissa sijaitsevat laaja-alaisemmat suurempien sosiaalisten 
yksikköjen asuinpaikat. 

Kuva 104. Iin Hiidenkankaan asuinpaikkapinnan maannoksen kalsium-, fosfori-, sinkki- ja 
kuparianomalioita. Ihmisen toiminta näkyy näiden aineiden korkeina pitoisuuksina (kerros 
L2/C). 

 
Röykkiöt näyttävät olevan selvästi rakennettuja eikä esimerkiksi raivaamisen tulokse-

na syntyneitä. Röykkiö 2 on pitkäröykkiö, jonka nykyinen rauennut ulkonäkö johtuu il-
meisen toistuneista kaiveluista. Kivilatomus A:n käyttötarkoitus on vaikea kysymys. Sen 
suorakulmainen muoto voisi viitata esimerkiksi puusta tehtyyn päällysrakenteeseen, jossa 
kivet olisivat toimineet jonkinlaisena tukikiveyksenä tai perustuksena pienelle puiselle 
rakennukselle. 

Kohteen rakennelmat ovat olleet paikkakuntalaisten tiedossa kauan ja niihin – kuten 
yleensäkin tämänkaltaisiin kohteisiin – liittyy runsaasti tarinoita.42 Paikka on ollut tunnet-
tu ja siellä on käyty kaivelemassa moneen otteeseen43. Näkyvinä muinaisjäännöksinä 
röykkiöt ovat olleet paikkakuntalaisten tarinoiden kiinnekohtia ja kankaaseen on liittynyt 
monia uskomuksia. Vuonna 1934 syntynyt emäntä Kerttu Tolonen kertoi vanhan emän-
nän sanoneen: "Hiisi asuu Hiidenkankaan luolassa, sinne ei saa itte mennä eikä lapsia 
päästää." Jäännöksestä käytettiin nimitystä "hiisiluola". Niin ikään paikkakuntalainen 

                                                           
42 Ks. Hiidenkankaan luoteista kohdetta koskeva dokumentaatio ja Eero Jarva ja Jari Okkonen, Ii 
Hiidenkangas kaivauskertomus 1988. MV. ao. ta. 
43 Vuosina 1931–1932 Hugo Suomela ja Juho Maunula kaivoivat paikalla. Kesän 1958 aikana opet-
tajatar Olga Muhojoki ja hänellä työmiehenä paikalla ollut Heino Maunula kaivelivat kohteessa. 
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vuonna 1931 syntynyt Anna Liisa Lehto käytti ja sanoi muidenkin enimmäkseen käyttä-
vän jäännöksistä nimitystä "jättiläisen luola". Jättiläisten lisäksi paikalla on sanottu asu-
neen "piruja".44 Perämeren rannikon muinaisten kivirakennelmien kansanomaisena nimi-
tyksenä esiintyy yleisesti ”jättiläisen luola” tai ”jättiläisen hauta”. Nimimuoto näyttäisi 
siis liittyvän jäännökseen, jonka osana on kuoppa. Mutta luola-sanalla näyttäisi olevan 
onkalo-merkityksensä lisäksi myös merkitys kivikko.45  

Kivimonumenttien tuottamat merkitykset ovat aikaan sidottuja. Hiidenkankaan röyk-
kiöiden välittämä kulttuurinen tieto on hävinnyt tai moneen kertaan uudelleen tulkittu ja 
muuttunut, mutta paikallisyhteisön ja monumentin suhde on säilynyt vuosituhansien ajan. 
Kiviröykkiötä ei näin ole koskaan unohdettu, ne eivät ole koskaan ”vaienneet”. Ne ovat 
aina kiinnittäneet asukkaiden ja kulkijoiden huomion. Röykkiökohteet ovat säilyneet 
merkityksien paikkana paikallisyhteisölle rakentamisestaan lähtien.46 

Hiidenkankaan kohde kuuluu ajanjaksolle, jolloin Pohjanmaalla näyttäisi tapahtuvan 
merkittäviä muutoksia. Ajalle on tyypillistä asuinpaikkojen ja erityisesti asumuspainan-
nekohteiden väheneminen (kuvat 76 ja 77). Jätinkirkkokohteet olivat Pohjois-
Pohjanmaalla jääneet sisämaahan ja aktiivinen pyyntiin liittyvä toiminta niiden ympäris-
tössä oli hiipunut. Ainakaan jätinkirkkojen myöhemmästä käytöstä ei ole arkeologista 
näyttöä. Röykkiöiden rakentaminen kuitenkin jatkui ja erityisesti pitkäröykkiöt nousevat 
nyt esiin. Nämä havaitut muutokset heijastelevat Pohjanmaan rannikon yhteisöissä tapah-
tuneita sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia. 

7.3 Keminmaan Kiimamaa 

Keminmaan Kiimamaan röykkiö- ja asuinpaikkakohdetta tutkittiin kaivauksin vuosina 
1992 ja 1993.47 Tuolloin kaksi sen röykkiöistä ja asuinpaikan keittokuoppa ympäristöi-
neen tutkittiin. Paikka sijaitsee Kemin kaupungista noin viisi kilometriä itä-kaakkoon. 
Kiimamaa on pohjois–etelä-suuntainen moreenimuodostuma, joka rajautuu itä- ja länsi-
puolelta puuttomiin vaikeakulkuisiin soihin ja etelä- ja pohjoispuolelta metsäisiin soihin 
ja korpikosteikkoihin. Kankaan laki on muinaisten rantavoimien hienoaineksesta miltei 
kokonaan paljaaksi huuhtomaa kiveä ja soraa. Alempana rinteessä, erityisesti asuinpaikan 
kohdalla, maalaji on hiekkaa. Ensimmäiset maininnat kohteesta ovat 1800-luvun lopusta. 
Castrén mainitsee siitä seuraavaa: 

 
”Kiimamaalla, jossa Calamnius myös mainitsee löytyvät ”lapinraunioita” – on poh-
jasnokassa kangasta soikeanmuotoisia kiviraunioita, jotka ovat laidoilta korkeammal-

                                                           
44 Pauli Kaarre (s. 1918) ja Esko Kaarre (s. 1943), suullinen tiedonanto 6.9.1989; Erkki Tolonen 
suullinen tiedonanto 22.8.1988; Laina Erkkilä, suullinen tiedonanto 1.9.1988; Kerttu Tolonen ja 
Anna Liisa Lehto, suullinen tiedonanto 26.8.1988. 
45 Okkonen 1992, 356-364; Suomen kielen etymologinen sanakirja II 1958, 312. Kivikkoa merkit-
seviä luolikko-loppuisia paikannimiä näyttäisi esiintyvän ainakin Keski-Pohjanmaalla. 
46 Monumenttien merkityksistä ja tulkitsemisesta ks. Lindgren 2000, 11-12. 
47 Okkonen 1993, 1-12; Jari Okkonen, Keminmaa Kiimamaa kaivauskertomus 1993. MV. ao. ta. 



206 

la ja keskeltä kuopalla. Kansa sanoo niistä, että ”näyttää siltä kuin niissä katto olisi 
pudonnut alas”… Kerrottiin että muutamalta mieheltä, joka kerran oli paikalla jään-
nöksiä kaivanut, oli ”takki kadonnut”. Hänen sanottiin löytäneen ”ison leukaluun”.48 

 
Kohteessa on ollut kaikkiaan yhdeksän kivirakennelmaa (kuva 105), joista kaksi poh-

joisinta jäännöstä ovat selkeitä röykkiöitä, vaikka niiden keskiosassa onkin jälkiä kaive-
lusta. Samaa tyyppiä edustaa myös tutkittu röykkiö 8. Röykkiöt 3, 4 ja 5 eroavat nykyi-
seltä ulkonäöltään edellisistä; kutakin hallitsee selvästi rakennelmaan jälkeenpäin kaivet-
tu syvä kuoppa. Kohteen eteläisin kivirakennelma eroaa edellisistä. Sen hallitsevana piir-
teenä on loivareunainen kuoppa, jota ympäröi matala valli. Röykkiöistä noin 70 m luotee-
seen on pienialainen asuinpaikka ja siihen kuuluva keittokuoppa. Kaksi röykkiötä tuhot-
tiin vuonna 1988, kun kohteen poikki kulkevan voimalinjan pohjoislaitaan tehtiin huol-
toura. Kaivauksissa kyseisten röykkiöiden alue tutkittiin, kuitenkin tuloksetta. Pohjois-
osan tutkimattomissa röykkiöissä on muodoltaan sekä nelikulmaisia että pyöreitä raken-
nelmia. Niiden koko on halkaisijaltaan viiden metrin vaiheilla ja korkeus puolisen metriä. 
Kahden röykkiön eteläpuolella on pieni latomus. 

Kuva 105. Keminmaan Kiimamaan röykkiö- ja asuinpaikkakohteen muinaisjäännökset ja 
kaivausalueet. 

                                                           
48 Castrén Z. 1894, 263. Ks. myös Calamnius 1868, 93, 199. Vastaavia kiertotarinoita liittyy moniin 
Pohjanmaan rannikon kivirakennelmakohteisiin. Tarinoissa röykkiöihin kajonneet kokevat kum-
mia. Näin esimerkiksi Iin Hiidenkankaalla. Ks. Eero Jarva - Jari Okkonen, Ii Hiidenkangas kai-
vauskertomus 1988. MV. ao. ta. Haukiputaan Hiidenvaaran kivirakennelmasta kerrottiin kaivelijoi-
den löytäneen isoja luita. Snellman 1887, 126-127. 
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Röykkiö 8 oli muodoltaan pyöreä ja halkaisijaltaan 5,5 metriä (kuva 106). Sen korkeus 
oli noin 40 senttimetriä. Rakennelman kiviaines vaihteli halkaisijaltaan alle viisi sentti-
metriä olevista täytekivistä puolimetrisiin kehäkiviin. Röykkiön keskelle oli kaivettu epä-
säännöllisen muotoinen kuoppa, joka ylettyi alapuoliseen kivikonpintatasoon. Kaivauk-
sissa röykkiöistä paljastui nelikulmaista muotoa oleva sisäkehä sekä litteistä laattakivistä 
ladottu reunakiveys. Palaneita ihmisen luita löydettiin jo ensimmäisen kivikerran poistos-
sa aivan röykkiön keskikohdan pohjoispuolelta. Löytökohdalle oli tyypillistä pienten täy-
tekivien välissä ollut hyvin hienojakoinen mineraalimaa, jonka seassa oli havaittavissa 
hiilenkappaleita. Palaneiden luiden löytöala kattoi laajimmillaan pyöreähkön runsaan 
metrin halkaisijaltaan olevan alueen. Ylimmät luulöydöt tulivat aivan röykkiön pinnasta 
ja alimmat hajaluut luonnollisen kivikon pinnasta röykkiön pohjasta. Pääosa eli 97 % 
kaikista talteen saaduista luista sijaitsi täytekiveyksessä noin 25 cm paksussa kerroksessa. 
Yhteensä palaneita ihmisen luita löydettiin 52,3 g49. Näyttäisi siltä, että polttohautaus on 
aikoinaan tehty aivan täytekiveyksen pintaosaan, josta se on biologisen, kemiallisen ja 
mekaanisenkin rapautumisen seurauksena osittain tuhoutunut ja myös vajonnut veden 
vaikutuksesta alaspäin. Luukeskittymän ulkopuolelta löydettiin ainoastaan kaksi palanut-
ta ihmisluun kappaletta, molemmat nelikulmaisen hautarakenteen kaakkoisosasta. Poltto-
haudan luuaineksesta voi tunnistaa kallonluun ja hampaan kappaleita.  

Ihmisen luiden lisäksi röykkiöstä saatiin talteen fragmentaarisia eläinten luita. Kehä-
kiveyksen kaakkoisosasta löydettiin kaikkiaan seitsemän epätäydellisesti palanutta linnun 
luun kappaletta50 ja samasta kohtaa myös palamattomia linnun luun kappaleita51. Hauta-
rakenteen länsireunasta löydettiin palamaton linnun kaulanikama52. Polttohaudan luiden 
seasta erotettiin jälkitöiden yhteydessä kaksi palamatonta, mahdollisesti linnun tai pienen 
nisäkkään luunkatkelmaa.53  

Röykkiön 8 ainoa esinelöytö oli polttohaudan täytekiveyksestä talteen saatu kvart-
siesine54. Koska se liittyy välittömästi luihin, kyseessä voi olla hauta-antimeksi tarkoitettu 
esine. On myös mahdollista, että kvartsi on joutunut röykkiöön muun täytekiveyksen 
mukana, esimerkiksi asuinpaikalta. Täytekiveyksen lukuisat teräväsärmäiset palaneet 
kivet viittaavat siihen, että röykkiöön on satunnaisesti käytetty asuinpaikankin kiviä. Lu-
kuisat modernit löydöt, osa varsin syvältä röykkiöstä, osoittavat materiaalin varsin nope-
asti kulkeutuvan useita kymmeniä senttimetrejä alaspäin tiiviissäkin kivirakenteessa55. On 
todennäköistä, että palamattomat linnunluut liittyvät röykkiön pinnalle tehtyyn resenttiin 
nuotioon eivätkä polttohautaan56. 

                                                           
49 KM27700:7-13. 
50 KM27700:16. Määritykset suoritti Risto Tornberg Oulun yliopiston biologian laitokselta. 
51 KM27700:18. 
52 KM27700:17. Mahdollisesti pyyn nikama. 
53 KM27700:19 ja 20.  
54 KM27700:1. 
55 Sisäkehän kaakkoiskulmasta – linnunluiden kanssa samasta kohtaa – löydettiin ruosteinen ruuvi, 
palanut tulitikku ja hiiltä, joka oli peräisin röykkiön pinnalle tehdystä nuotionpaikasta. Keskeltä 
pohjakiveyksestä löydettiin kiväärin hylsy. 
56 Ainutlaatuista palamattomien eläinten luiden löytyminen röykkiöstä kuitenkaan ei ole. Raahen 
Tervakankaan kalmiston yhdestä haudasta löydettiin palamaton poron tai peuran vasan reisiluu ja 
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Kyseessä on siten nelikulmaisen hautarakenteen omaava röykkiö, johon on tehty yksi 
avoin polttohautaus. Rakennelma on tehty muinaiseen rantavalliin, jota on rinteen puolel-
ta selvästi pengerretty tasaisen pohjan aikaansaamiseksi. Pohjakiveyksen päälle on tehty 
nelikulmainen kehä, joka on täytetty etupäässä pienellä täytekiveyksellä. 

 
 

Kuva 106. Oulun yliopiston vuonna 1992 tutkima Keminmaan  Kiimamaan röykkiö 8. 

 

                                                                                                                                                
Kempeleen Linnakankaan röykkiöstä palamaton grönlannin hylkeen kallo. Ks. Forss - Jarva 1992, 
66; Mäkivuoti 1992, 344-355. 
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Toinen Kiimamaalla tutkittu kivirakennelma oli röykkiön 8 pohjoispuolella sijaitseva 
röykkiö 5 (kuva 107). Jäännöksen muoto on miltei nelikulmainen, ja sen mitat ovat 4 x 
4,3 metriä. Röykkiötä hallitsi syvä mineraalimaahan asti kaivettu keskuskuoppa, joka 
ulottui 45 cm ulkopuolisen maanpinnantason alapuolelle. Keskuskuopasta aikoinaan hei-
tetty kiviaines muodosti suuren kasan rakennelman koillispuolelle. Röykkiön säilyneen 
osan korkeus oli enimmillään 30 senttimetriä. Löydöt pahoin tuhotusta jäännöksestä jäi-
vät niukoiksi. Ainoa luulöytö oli pieni palamaton – mahdollisesti linnun – putkiluun kap-
pale57, joka löytyi röykkiön alapuolisen luonnonkivikon poistossa röykkiön ehjän etelä-
reunan alapuolelta. Aivan luonnonkivikon pinnalta röykkiön pohjoispuolella säilyneen 
ehjän osan alapuolelta löytyi puikkomainen kivilajihioin58. 

Kuva 107. Pahoin kuopalle kaiveltu Keminmaan Kiimamaan röykkiö 5. 

                                                           
57 KM28368:23. 
58 KM28368:1. 
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Röykkiöiden luoteispuolella metsäauratussa rinteessä havaittiin noin neliömetrin alalta 
muutamia erittäin pieniä siruja palanutta luuta59. Lisäksi paikalle tehdyssä koeojassa 
huomattiin runsaan metrin mittainen hiiliesiintymä60 merkkinä asuinpaikkapinnasta. Li-
säksi kankaan länsirinteessä sijainnut keittokuoppa ympäristöineen tutkittiin (kuva 108). 
Muinaisjäännöksen halkaisija oli noin 2,5 m ja sen syvyys noin metrin. Kuoppajäännök-
sen eteläpuolella oli havaittavissa selvä kaksoismaannos eli palteen alla näkyi alkuperäi-
sen maanpinnan turvekerros hiilipitoisena juovana (kuva 109). Keittokuopan lounais- ja 
kaakkoispuolella oli havaittavissa kaksi palaneiden kivien keskittymää. Näiden lisäksi 
palaneita kiviä oli paljon miltei koko alueella. Tutkimusalueen kaakkoisosassa havaittiin 
matala halkaisijaltaan noin metrinen painanne, jossa oli pohjalla hiiliä ja palaneita kiviä. 
Toinen ihmisen aikaansaama anomalia oli pyöreä halkaisijaltaan 40 cm oleva hiilipitoi-
nen maljamainen ilmiö keittokuopan kaakkoispuolella palokivikeskittymän alapuolella. 
Muutamien sirpalekivien lisäksi tästä likamaaläiskästä löydettiin kaksi palaa keramiik-
kaa61. 

Keittokuopan tutkimusalueelta löydettiin kaikkiaan 29 saviastian palaa 22:sta kohdas-
ta. Näistä viisi on reunapaloja, joista muutamassa on kynsipainanne- ja urakoristelua (ku-
va 110). Palat lienevät peräisin kahdesta tai kolmesta astiasta. Alueelta löydettiin myös 
käyttöjälkinen kivilajihioin62. Keramiikkapalat kuuluvat yhtä sekoitteetonta fragmenttia63 
lukuun ottamatta Sär2-tyypin pohjoissuomalaiseen ryhmään. Ne ovat talkkisekoitteisia ja 
sisäpinnaltaan usein mustan karstan peittämiä. Muutamissa paloissa on nähtävissä pyörei-
tä korjausreikiä. Keramiikkalöydöt keskittyvät keittokuopan ympärille; yksi pala löytyi 
kuopan pohjalta hiilen seasta. 

Keittokuopan alueen muinaisesta käytöstä syntynyt kuva on kaksijakoinen. Toisaalta 
muutamat piirteet, kuten vallin alaisen turvekerroksen vähäisyys ja kuopan peittäminen 
palamattomilla kivillä, viittaavat paikan pitempiaikaiseen kaiveluun. Samoin kankaan 
laen kahdeksan röykkiötä edellyttävät pitempiaikaista esihistoriallista aktiviteettia. Toi-
saalta keramiikkalöytöjen samankaltaisuus ja tiukka keskittyminen kuoppajäännöksen 
ympärille tuntuisivat viittaavan varsin lyhytkestoiseen tapahtumaan. 

Keittokuopan pohjasta keramiikkapalan löytökohdasta otettu hiili ajoittuu 400–160 
eKr.64 Keittokuopan kaakkoispuolella olleen palokivikeskittymän alapuolinen likamaail-
miö ajoitettiin myös, tulokseksi saatiin 760–370 eKr.65 Vanhin tulos saatiin kuopan lou-
naispuolelta löydetyn seinämäpalan karstasta: se ajoittuu 1020–760 eKr.66 Tulosten ha-
jonta on yllättävää ja se viittaisi pitempiaikaiseen ehkä toistuvaankin toimintaan muinais-
jäännöksellä. Houkuttelevalta tuntuisi ajatus, että keramiikkalöydöt edustavat vanhinta 
vaihetta, jonka jälkeen kuoppaa on käytetty useita kertoja, kunnes se on lopulta osittain 
peitetty maalla ja palamattomilla kivillä. 
                                                           
59 KM27700:14, 15. 
60 KM27700:23. 
61 KM28368:21 ja 22 
62 KM28368:2. Lisäksi alueelta löydettiin kolme kvartsipalaa (KM28368:3, 4 ja 5), jotka eivät vält-
tämättä ole iskoksia. 
63 KM28368:22 
64 Hel-3236 C14-ikä 2210 ±100. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-230. 
65 Hel-3682 C14-ikä 2370 ±80. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-230. 
66 Hela-50 2695 ±115, AMS-ajoitus keramiikkapalan KM27700:4 karstasta. 



211 

Kuva 108. Taso- ja löytökartta Kiimamaan keittokuopasta.  

 

Kuva 109. Leikkauspiirros keittokuopasta. 

 
Noin 100 m keittokuopasta luoteeseen olevasta pienestä suosta otettiin turvemonoliit-

tinäyte siitepölyanalyysiä varten67. Pyrkimyksenä oli tarkastella ihmisen vaikutusta alu-
een kasvillisuuden kehityksessä. Kohteessa vaikuttaneen yhteisön jälkien tutkimisen kan-
nalta merkittävät kohdat turvenäytteessä sattuvat 42–64 cm tienoilla68. Ihmisen toiminta 
Linnarämeen turvekerrostumissa näkyy erityisesti kulttuuri-indikaattorikasvien runsas-
tumisena (kuva 111). Myös hiilipartikkeleiden määrä alemmissa kerroksissa korreloi 
                                                           
67 Kiimamaan paleoekologiaa käsitellään tarkemmin FM Hannu Panttilan Oulun yliopiston geolo-
gian laitoksella valmisteilla olevassa lisensiaattitutkimuksessa.  
68 Turvepalkista on laskettu siitepölyt eri syvyyksistä seuraavasti: syvyys 41–68 cm senttimetrin 
välein, syvyys 1–39 cm 2–5 senttimetrin välein. 
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edellisten kanssa, mutta pitoisuudet jäävät kauas ylempien kerrosten hurjista hiilimääris-
tä. Merkittävää on, että alempien kerrosten hiilien konsentraatiossa on nähtävissä samaa 
kaksivyöhykkeisyyttä kuin kulttuuri-indikaattoreillakin. Alempi intensiivisempi vaihe on 
havaittavissa 62 ja 63 cm syvyydessä sekä ylempi 47 ja 48 cm syvyydessä.  

Kuva 110. Kiimamaan keittokuopan ympäriltä löytynyttä Sär2-keramiikkaa. 

 
Ihmisen esihistorialliseen toimintaan voidaan liittää erityisesti horsmat (Epilobium), 

nokkoset (Urtica) ja voikukat (Taraxacum), mutta myös kärsämöt (Achillea), marunat 
(Artemisia), piiskut (Solidago), kohokkikasvit (Caryophyllaceae) ja savikkakasvit (Che-
nopodiaceae). Myös heinäkasvien pölyjen (Poaceae) esiintyminen alemmissa turveker-
roksissa lienee liitettävissä ihmisen toimintaan alueella. Turvepalkista ei toistaiseksi ole 
olemassa ajoituksia, mutta koska Kiimamaa sijaitsee kaukana nykyisestä ja tunnetuista 
historiallisen ajan asutuksesta, ei varhaisia kulttuuriseuralaisten pölyjä voi liittää juuri 
muuhun kuin paikan kerralliseen esihistorialliseen toimintaan. Myös keittokuopan hiilien 
puulajianalyysit hahmottavat osaltaan kuvaa Kiimaan ympäristöstä varhaismetallikaudel-
la. Polttopuut näyttäisivät koostuvan miltei yksinomaan havupuista69. Maankohoamisran-
nan kasvillisuuden sukkessio oli pitkällä ja kankaalla lienee kasvanut tuolloin lepän ja 
koivun lisäksi myös havupuita. 

Keittokuopat ovat yleinen muinaisjäännösryhmä Perämeren rannikolla. Ruotsin puo-
lella Piteån ja Haaparannan välisellä rannikolla on tähän tyyppiin kuuluvia muinaisjään-
nöksiä kaikkiaan 105:ssä kohteessa yhteensä 461. Tavallisesti Norrbottenin keittokuopat 
esiintyvät yhdessä muiden kuoppajäännösten kanssa, ja vain yhdessä Norrbottenin koh-
teessa ne kombinoivat röykkiöiden kanssa.70 Topografisesti ja kronologisesti Kiimamaan 
muinaisjäännöksiä vastaa hyvin Uudenkaarlepyyn Råbackenin kohde, missä esirooma-
                                                           
69 Keittokuopan eri osista kerättiin 16 hiilinäytettä, joista analysoitiin yhteensä 126 erillistä hiilipa-
laa. Näistä lehtipuiksi osoittautui seitsemän, jotka olivat peräisin kahdesta näytteestä. Okkonen 
1992, 10. 
70 Lundin 1989, 3-11, 18-25, 28-37; Baudou 1992, 107-108. 
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laiselle ajalle ajoittuvien röykkiöiden lähettyvillä on keittokuoppia. Yhdestä Råbackenin 
reunakiveyksen omaavasta röykkiöstä löydettiin niin ikään pohjoissuomalaiseen ryhmään 
kuuluvaa Sär2-keramiikkaa.71 Keittokuoppien käyttötarkoituksesta on esitetty useita ole-
tuksia. Niitä on arveltu käytetyn ruuanvalmistuksessa, lihan kuivaamisessa ja hylkeen-
traanin keitossa. Sekä Norrbottenin että Pohjanmaan rannikon keittokuopat on liitetty 
rantasidonnaisina hylkeenpyyntiin ja rasvankeittämiseen. Toisaalta on muistettava, että 
käyttötarkoituksia on voinut olla useita. Peittämällä kuoppa turpeella puiden palamista on 
voitu säädellä ja näin pitkittää kivien lämpövaikutusta. Hapen säätelyllä on myös säästet-
ty polttopuita. 72 

Kuva 111. Ihmisen vaikutus Kiimamaan alueen kasvillisuuden kehityksessä. Hiilen (Charco-
al), ihmisen seuralaiskasvien (Anthropogenic indicators) ja heinien (Poaceae) prosentuaaliset 
jakaumat Kiimamaan turvenäytteessä. Isot heinäkasvien pölyt on merkitty punaisella.  

 
 

                                                           
71 Kotivuori 1992, 105-138. 
72 Baudou 1992, 108; Miettinen M. 1998, 113; Hvarfner 1963, 219-221. 
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Kiimamaassa on edustettuna ajanjaksolle tyypilliset muinaisjäännökset. Keittokuoppi-
en määrä on suurimmillaan juuri 500 eKr. ajoittuvalla muinaisrantavyöhykkeellä ja myös 
röykkiökohteiden määrä nousee aiempaa suuremmaksi (kuva 80). Nelikulmainen hauta-
rakenne viittaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle, mutta keramiikka puolestaan itään, Kai-
nuun alueelle. Kiimamaata lähinnä oleva paikka, josta on löydetty pohjoissuomalaista 
tyyppiä olevaa Sär2-keramiikkaa, on Ylitornion Annalan asuinpaikka. Kyseessä on pit-
kään käytössä ollut järvenrannalla sijaitseva kenttäasuinpaikka.73 Kiimamaalla keramiik-
katyyppi voidaan liittää rannikon röykkiöhautoihin. 

Keittokuoppia on tehty Pohjanmaalla aina nuoremmalle roomalaiselle rautakaudelle 
saakka. Simon Kortejärvenkankaan soikea keittokuoppa ajoittuu C14-ikäyksen perusteel-
la 360–550 jKr.74 Kiimamaalla ainoa kvartsiesine löytyi röykkiön polttohaudasta, lisäksi 
asuinpaikalta löytyi muutamia kvartsipaloja. Kortejärvenkankaalla kvartsiesineet ja is-
kokset puuttuvat kokonaan. Kortejärvenkankaan keittokuopan lähellä noin 350 metrin 
päässä sijaitsee Aaltokankaan tutkittu röykkiökohde.75 Kyseessä on siis sama röykkiön ja 
keittokuopan kombinaatio kuin Kiimamaallakin – ikäeroa on kuitenkin miltei tuhat vuot-
ta. 

                                                           
73 Kostet 1978, 29-48. 
74 Hel-3826 C14-ikä 1610 ±80. Kalibrointi Stuiver - Reimer 1993, 215-230. 
75 Alakärppä ym. 1997, 1-12. 



8 Pohdintoja sosiokulttuurisesta muutoksesta 
Pohjanmaalla kivikaudella ja varhaismetallikaudella 

Mitä edellä esitetty ja ryhmitelty aineisto kertoo Pohjanmaan rannikon keski- ja myö-
häisneoliittisen kivikauden (noin 3500–1500 eKr.) ja varhaismetallikauden (1900 eKr.–
300 jKr.)1 yhteisöistä? Aluksi tarkastelen sosiaalisten rakenteiden yleisiä kehitysmalleja 
ja luon taustaa tulkinnalleni. 

8.1. Mallit yhteisöjen sosiaalisen rakenteen kehityksestä 

Sosiaalisten rakenteiden evoluutio metsästäjä-keräilijä-ryhmistä kompleksisiin valtioihin 
on yleinen peruspiirre ihmiskunnan historiassa.2 Muutoksessa on kysymys pitkälti poliit-
tisesta prosessista, johtajuuden syntymisestä ja vakiintumisesta sekä siitä, miten yksilö tai 
ryhmä kykenee kontrolloimaan taloudellisia resursseja, esimerkiksi työvoimaa, yli oman 
perheen tai suvun piirin. Tämä kontrolli perustuu valtaan, joka voi olla luonteeltaan soti-
laallista, ideologista tai taloudellista. Näin syntyneet hierarkiset valtajärjestelmät ovat 
kompleksisten yhteiskuntien perusta.3 Kaksi yleistä kehitysskeemaa siitä, miten ihmisyh-
teisöt ovat kehittyneet yksinkertaisista monimutkaisiksi, esitetään taulukossa 7.4 
 

                                                           
1 Varhaismetallikausi sisältää pronssikauden ja esiroomalaisen rautakauden. Ajoituksista ks. Pur-
honen 2001, 12. Vanhemmassa arkeologisessa kirjallisuudessa varhaismetallikaudella tarkoitetaan 
ajanjaksoa 1600 eKr.–300 jKr. Ks. Huurre 1983, 243. Nykyään se voidaan rajata myös 1900–1 eKr. 
Ks. Carpelan 2002b, 22. 
2 Sosiaalisesta kompleksisuudesta ja sen syistä, synnystä ja häviämisestä ks. Tainter 1996. 
http://www.esb.utexas.edu/drnrm/dieoforg/page134.htm. 
3 Earle 1999, 940. 
4 Taulukko perustuu Timothy Earlen ja Brian Haydenin artikkeleihin. Earle 1999, 941; Hayden 
1995, 17. 



216 

Taulukko 7. E. Servicen ja M. H. Friedin hahmottelemat sosiaalisen organisaation 
kehitysskeemat metsästäjä-keräilijä-yhteisöistä kompleksisiin valtioihin. Eri vaiheet on 
suhteutettu toisiinsa. 

 
Elman Servicen mallissa heimotaso on selvästi kompleksisempi kuin leiriyhteiskunta, 

mutta molemmat perustuvat tasa-arvoon, eikä niissä ole havaittavissa poliittista kontrollia 
ylläpitäviä organisaatioita. Kummassakaan ei tavata uskonnollista tai taloudellista eri-
koistumista ja asutusyksiköt näyttävät samanlaisilta. Asutusyksiköt eivät ole hierarkisesti 
järjestyneitä, ja ne ovat pitkälti taloudellisesti omavaraisia ja autonomisia (vrt. kuvat 86-
90). 

Servicen skeemassa päällikkökunnat ovat hyödykkeiden uudelleenjakamisen yhteis-
kuntia. Johtajien tehtävänä on koordinoida tätä toimintaa. Päällikkökuntien perusta on 
luonteeltaan ekologinen eli riittävän monipuolinen erilaisten hyödykkeiden tuottamisen 
mahdollistava ympäristö. Yksinkertaistettuna kyseessä on järjestelmä, jossa eri alueiden 
hyödykkeitä ja tuotteita jaetaan sinne missä niitä ei ole. Vaihdanta perustuu 
vastavuoroisuuteen. 

Morton Friedin mallissa tasa-arvoyhteiskunta vastaa Servicen leiriyhteiskuntaa. Kaik-
ki muut kehittyneemmät yhteiskuntamuodot ovat epätasa-arvoisia. Statusyhteiskunnalle 
on tyypillistä tiheä asutus, mikä yleensä toteutuu maanviljelysyhteiskunnissa. Ammatilli-
nen erikoistuminen on selvä, mutta niin ikä kuin sukupuolikin määräävät työtehtäviä. 
Silmiinpistäviä piirteitä statusyhteiskunnille ovat sukulaisuussuhteiden ja perimisen tär-
keä merkitys. Esi-isien tunteminen on tärkeää ja statusyhteisöille on leimallista sukuide-
ologia. Tasa-arvoisia leiriyhteisöjä puolestaan luonnehtii yhteisö- tai kotipaikkaideologia. 
Statusyhteisöissä esiintyy rituaalista johtamista, joka voi perustua esimerkiksi todellisiin 
tai kuviteltuihin esi-isiin. Päälliköt harjoittavat hyödykkeiden uudelleenjakamista, mutta 
silti korkeamman aseman omaavien henkilöiden valta on rajoittunutta. Asutusyksiköt 
ovat taloudellisesti toisistaan riippumattomia. Friedin skeemassa ero tasa-
arvoyhteiskunnan ja statusyhteiskunnan välillä on vähäinen. Vasta kerrostunut yhteiskun-
ta merkitsee selvää muutosta. Siinä ihmiset ovat riippuvaisia valtaeliitistä ja alueellinen 
epätasa-arvo ja resurssien jakamisen erot ovat selvästi havaittavissa. Kerrostunut yhteis-
kunta on välivaihe kohti valtionmuodostusta.5 

Uudemmissa tutkimuksissa päälliköiden roolia on arvioitu uudestaan. Pikemminkin 
kuin hyödykkeiden jakajina päälliköt on nähty edunsaajina, jotka ovat hyötyneet alueiden 
tai paikallisyhteisöjen välisestä vaihtokaupasta. Päällikkökunnille on ominaista institutio-
naalinen hallinto ja jonkin asteinen sosiaalinen kerrostuneisuus. Statusyhteiskunnissa 

                                                           
5 Shennan 1999, 872. 
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puolestaan on havaittavissa selviä eroja yksilöiden arvoasemassa, mutta sosiaalinen ker-
rostuneisuus ei ole selvää.6 

Yhteiskuntien luokittelumalleja ja niissä esiintyviä käsitteitä on vaikea suoraan yhdis-
tää arkeologiseen aineistoon. Asuinpaikkojen suuruus ja kohteiden määrä voi välillisesti 
indikoida väkiluvun kehitystä, hauta-antimet voivat kieliä epätasa-arvosta ja eksoottisten 
tuontiesineiden esiintyminen voi kertoa hyödykkeiden jaosta tai lahjanvaihdosta.7 Man-
ner-Euroopan ja Brittein saarten neoliittiset ja pronssikautiset hautamonumentit on tulkit-
tu päällikkökuntien tai statusyhteiskuntien johtajien ideologisen vallan manifestaatioina. 

Monumentit ja koko maisema hahmotettiin päällikön suvun tarinoiden kautta. Tätä yhte-
yttä vahvistettiin toistuvilla seremonioilla.8 Arkeologisessa kontekstissa havaittu elintar-
vikkeiden tai käyttöesineiden jakautuminen eri asutusyksiköihin voi heijastella päälliköi-
den taloudellista valtaa ja kykyä kontrolloida hyödykkeiden jakoa. Ylellisyystuotteiden 
levintä voi kertoa naapureiden välisestä seremoniallisesta lahjojen vaihdosta ja liittolais-
suhteista.9 

Brian Hayden tarkastelee tutkimuksessaan Kanadan länsirannikolla Brittiläisessä Ko-
lumbiassa puolikiinteästi (semi-sedentary) asuneiden kompleksisten pyytäjä-keräilijöiden 
yhteisöjä, joille oli ominaista suuri asukastiheys, kaukoyhteyksien avulla hankitut ar-
voesineet sekä hauta-antimissa näkyvät statuserot. Hän käyttää niistä nimitystä transegali-
taariset (transegalitarian) yhteisöt. Nämä yhteiskunnat eivät ole vielä sosiaalisesti kerros-
tuneita, mutta niitä ei voi pitää tasa-arvoisinakaan. Myöskään asutusyksiköt eivät jakaudu 
hierarkisesti. Ne eroavat kuitenkin päällikkökunnista, joissa on selvästi nähtävissä niin 
sosiaalinen kerroksellisuus kuin hierarkinen asutusmuotokin (vrt. kuvat 85-90). Transega-
litaarinen-käsitteen alle voi kuulua sekä pienimuotoista maanviljelystä harjoittavia yhtei-
söjä että kompleksisia metsästäjä-keräilijä-yhteisöjä.10 

Yhteisöjen kompleksisuus ja yksilöiden epätasa-arvo liittyvät taloudelliseen tuotan-
toon ja sen kontrolliin. Resurssien runsaus ja mahdollisuus tuottaa pitkällä aikavälillä 
ylijäämää on perustekijä sosioekonomisen epätasa-arvon ja yhteiskunnallisen kerrokselli-
suuden syntymisessä. Jonkin resurssin etuoikeutettua käyttöä voidaan sietää vain jos se ei 
vaikuta negatiivisesti muuhun yhteisöön. Jos etuoikeutettu käyttö heijastuu positiivisena 
vaikutuksena, esimerkiksi varallisuuden kasvuna laajemmalle yhteisöön, toimintaan suh-
taudutaan hyväksyvästi. Ankarissa olosuhteissa, joissa resurssit ovat niukat tai ylikäyte-
tyt, tasa-arvoajattelu ja -etiikka ovat ainoat mitä väestön enemmistö suvaitsee. Tämä on 
ymmärrettävää, koska vain resurssien tasajako voi taata hengissä pysymisen.11 Yhteisöjen 
sosioekonominen epätasa-arvo, etuoikeutettu resurssienomistus ja sosiaalinen komplek-
sisuus näyttäisivät kuuluvan yhteen. Resurssien runsaudesta aiheutuva väestönkasvu ja 
korkea väkiluku korreloivat myös yhteisöjen sosioekonomisen kompleksisuuden kans-
sa.12 

                                                           
6 Shennan 1999, 875. 
7 Ks. Hayden 1995, 15-21 
8 Earle 1999, 952, 954. 
9 Ks. Earle 1999, 953. 
10 Hayden 1995, 16-18. 
11 Hayden 1995, 24. 
12 Hayden 1995, 15-21. 
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Erikoistumattomille metsästäjä-keräilijä-yhteisöille (generalized hunter-gatherers) on 
leimallista taloudellisen kilpailun rajoittaminen. Tämä on ymmärrettävää, sillä kontrol-
loimaton ryöstösaalistus tuhoaisi nopeasti elinkeinon ja alentaisi yhteisön jäsenten mah-
dollisuutta selviytyä hengissä. Tällaisissa yhteiskunnissa kilpailu on suunnattu muualle, 
erityisesti rituaaliin. Juhlat ja seremoniat korostavat ryhmäsidonnaisuutta ja yksilöiden 
välistä solidaarisuutta. Sotimista esiintyy tasa-arvoyhteiskunnissa, mutta se ei ole luon-
teeltaan intensiivistä ja toistuvaa. Sen merkitys on toimia pikemminkin strategisena uh-
kana ja harvinaisena vaihtoehtona. Erikoistumattomissa metsästäjä-keräilijä-yhteisöissä 
taloudellinen ylijäämä on satunnaista ja kaikilla on samat oikeudet resurssien hyödyntä-
miseen.13 

Kun toimeentulo on taattu ja ravintoaineista on ylijäämää, seurauksena on kompleksi-
nen pyytäjä-keräilijä-yhteisö (complex hunter-gatherers). Liikkeelle panevana voimana 
on taloudellinen kilpailu, jossa ryhmät tai yksilöt pyrkivät varmistamaan taloudellisen 
ylijäämän itselleen. Tämä puolestaan johtaa valta-asetelmiin ja syventää epätasa-arvoa. 
Arkeologisessa aineistossa tällaista kehitystä voivat esimerkiksi heijastella arvoesineiden 
valmistamiseen, vaihdantaan tai kauppaan liittyvät löydöt. Näiden usein eksoottisista 
raaka-aineista tehtyjen esineiden valmistaminen vaatii yleensä uutta tekniikkaa, kontakte-
ja ja paljon työtä. Toimeentulon näkökulmasta niiden valmistamiseen uhrattu työ on huk-
kaan heitettyä. Arvoesineiden jakamiseen luodaan alueellisen vaihdannan järjestelmä, 
joka voi noudattaa liittolaisuussuhteita tai linjasukuja.14 

Erityisesti alueellisten resurssien kontrollointi näyttäisi johtavan sosioekonomiseen 
kerroksellisuuteen jo maltillisellakin ylijäämällä. On jopa oletettu, että resurssien spatiaa-
linen paikallisuus, keskittyminen pienelle alueelle, olisi ehto kompleksisten yhteisöjen 
synnylle. Spatiaalisesti rajoittunutta resurssia, esimerkiksi pyynti- tai tuotantopaikkaa, on 
helppo kontrolloida ja estää muita hyödyntämästä sitä. Tällaisia ovat voineet olla esimer-
kiksi kalapadot, katiskat, veneenlaskupaikat ja erilaiset pyyntilaitteet.15 Tästä hyvän esi-
merkin tarjoavat Pohjois-Amerikan luoteisosan intiaaniyhteisöt. Kaikkein kompleksi-
simmat ja hierarkisimmat yhteisöt olivat ryhmittyneet tuottavimpien lohijokien parhaille 
pyyntipaikoille.16 

Elinkeinostrategioissa on kaksi toisistaan eroavaa luokkaa: välillisen tuoton (delayed-
return) ja välittömän tuoton (immediate-return) strategiat. Välittömän tuoton systeemissä 
eletään kädestä suuhun -periaatteella eli hankitut hyödykkeet kulutetaan välittömästi, kun 
taas välillisen tuoton strategiassa yhteisöt investoivat kalapatoihin, pyyntilaitteisiin ja 
varastoihin. Tuotteiden varastointi on merkittävä piirre. Jälkimmäinen strategia liittyy 
vuodenaikojen vaihteluun ja resurssien toistuvaan, mutta lyhytkestoiseen käyttömahdolli-
suuteen. Välillisen tuoton strategian periaate on sama kuin maanviljelyssä, kohteena vain 
ovat villit tai vaikeasti kontrolloitavat resurssit. Molemmissa järjestelmissä tehdään al-
kuinvestoinnit, jotka koituvat hyödyksi vasta myöhemmin. On esitetty, että yhteiskuntien 
luokittelussa suurin ero ei olisikaan metsästäjä-keräilijä-yhteisöjen ja maanviljelijäyhtei-
söjen välillä, vaan välitöntä ja välillistä elinkeinostrategiaa soveltavien yhteisöjen välillä. 
                                                           
13 Hayden 1995, 26-28. 
14 Shennan 1999, 876-877. 
15 Hayden 1995, 26. Esimerkiksi Uudessa Guineassa tuottavaa maata on runsaasti ja kaikilla on 
pääsy siihen. Tämän on katsottu rajoittaneen sosiaalista stratifikaatiota. 
16 Hayden 1995, 23. 
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Sosiaalisen kompleksisuuden kannalta edellä kerrotulla on merkitystä. Välillisen tuoton 
järjestelmä edellyttää yhteisön eri ryhmien tehtävien, oikeuksien ja velvollisuuksien mää-
rittelemistä. Tästä seuraava kerrostuneisuus ja epätasa-arvo ovat selviö.17 Näin näyttäisi 
siltä että myös varastoiminen liittyisi sosiaalisen kompleksisuuden nousuun ja se olisi 
transegalitaarisen yhteiskunnan piirre. 

8.2 ”Jättiläiskirkkokulttuuri” ja sosiaalisen kompleksisuuden nousu 

Palaamme Europaeuksen tulkintaan Pohjanmaan rannikon kulttuuripiireistä. Hänen hah-
mottamansa kivikautinen ”jättiläiskirkkokulttuuri” muodostui yhdestä Pohjanmaalle tyy-
pillisestä kulttuuripiirteestä.18 Jätinkirkot ovat omaleimainen ilmiö neoliittisen kivikauden 
lopun Pohjolassa. Millaisena ”jättiläiskirkkokulttuuri” hahmottuu nykyään? 

Valtaosa Pohjanmaan rannikkoalueesta kuului 4. ja 3. vuosituhannella eKr. keski- ja 
myöhäisneoliittisen asbestikeraamisen kulttuurin piiriin, joka jakaantui kahteen ajallisesti 
erottuvaan ryhmään: Kierikkiin ja Pöljään. Kierikin keramiikka on ajoitettu 3600–3100 
eKr. Pöljän keramiikka ajoittuu hieman nuoremmaksi, eli 3100–2000 eKr. Sen perinne 
jatkui vielä 2000 eKr. jälkeenkin Jysmän keramiikkana.19 Lähinnä tähän vaiheeseen on 
liitettävissä kivirakennelmaryhmät 4 ja 5 eli röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet ja isot 
ympärysvallikohteet sekä useita rakennelmatyyppejä sisältävät kohteet. Vanhimmat ryh-
mien kohteet saattaisivat kuulua myös tyypillisen kampakeramiikan piiriin (ks. kuva 24). 
Pöljän-ryhmän asuinpaikkoja tunnetaan Itä- ja Pohjois-Suomesta noin 30 kappaletta; jou-
kossa on sekä järvenranta- että merenranta-asuinpaikkoja. Kierikin keramiikan löytö-
paikkojen määrä on pienempi, mutta levintä on osapuilleen sama. Esiintymisen lounaisra-
ja kulkee Viipurinlahdelta Karjalasta Jalasjärvelle Etelä-Pohjanmaalle. Rajan on otaksuttu 
olleen sekä elinkeino- että väestöraja. Lounaispuolella vallitsi vasarakirveskulttuuri.20 
Pohjanmaan tutkimusalueen eteläosassa kulttuuripiirit menevät päällekkäin. Pedersören 
Ähtävän seudulta tunnetaan useammalta asuinpaikalta sekä Kierikin että Pöljän kera-
miikkaa21. Ähtävän Kvarnabban asuinpaikalta on löydetty sekä nuorakeramiikkaa että 
jompaakumpaa edellä mainittua asbestisekoitteista keramiikkaa. Äyräpään mukaan ky-
seessä ei ole puhdas nuorakeraaminen asuinpaikka, vaan ”seka-asuinpaikka”.22 

                                                           
17 Shennan 1999, 876-877. 
18 Ks. Europaeus 1925, 152-153. 
19 Carpelan 2002b, 22, 26. Myös Purhonen 2001, 12. 
20 Huurre 1983, 151; Edgren 1984, 90-91. 
21 Keramiikkalöytöjä on ainakin seuraavista kohteista: Kvarnabba, Sandheden, Höjfors ja Bländ-
strand. 
22 Äyräpää kertoo Kvarnabban nuorakeramiikan olevan ”preussilaista degeneroitunutta tyyppiä”. 
Aarne Äyräpää, Pedersöre Kvarnnabba kaivauskertomus 1936. MV. ao. ta. KM9950:3, 
KM10173:24, 35. Asbestikeramiikka KM10173:25. Asuinpaikan palaneista luista on tunnistettu 
enimmäkseen kalan luita. 
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Pöljän-ryhmä liittyy jätinkirkkoihin. Myös sen levintä rannikolla näyttäisi käyvän kar-
keasti yksiin jätinkirkkojen levinnän kanssa23. Ainakin parissa tapauksessa pöljänkeraa-
minen asuinpaikka on samassa muinaisjäännöskeskittymässä ja samalla muinaisrannalla 
ympärysvallikohteen kanssa. Keski-Pohjanmaalla tällaisesta esimerkkinä on Kalajoen 
Ketunhietojen pöljänkeraaminen asuinpaikka, jonka korkeus on 52,5–53 m mpy.24 Mat-
kaa samoilla korkeuksilla oleville Lautakodankankaan ja Hangaskankaan kivirakennel-
makohteille25 on kolmisen kilometriä. Vastaava tilanne esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla 
Haukiputaalla, jossa Rajakankaan jätinkirkko sijaitsee samassa muinaisjäännöskeskitty-
mässä laajan pöljänkeraamisen asumuspainannealueen kanssa.26 Näyttäisi siltä, että Pöl-
jän keramiikka, laajat asumuspainannealueet ja ryhmiin 4 ja 5 kuuluvat rakennelmat liit-
tyvät Pohjanmaalla sekä kronologisesti että toiminnallisesti yhteen. 

Keskipohjalaiset Pattijoen Kastellin, Raahen Kettukankaan ja Pedersören Jäknabacke-
nin jätinkirkkokohteet näyttäisivät olleen käytössä noin 55–50 m mpy. rantavaiheessa, 
joka ajoittuu 3000–2400 eKr. tienoille. Kyseinen korkeusvyöhyke on voitu yhdistää löy-
döin Pöljän-ryhmään niin Ähtävällä, Kalajoella, Pattijoella kuin Haukiputaallakin27. Mer-
kittävää kohteissa ovat selvät palaneista sirpalekivistä ja sorasta muodostuneet kummut. 
Nämä palokivikummut hahmottavat muinaista rantaviivaa – suuntautuen sen mukaisesti. 
Niin ikään kohteissa on röykkiöitä ja asuinpaikkoja. Sekä Kastellissa että Kettukankaalla 
on selvät merkit pitkäaikaisesta ja intensiivisestä asumisesta. 

Kuva Pohjois-Pohjanmaan keski- ja myöhäisneoliittisesta kivikaudesta on viimeaiko-
jen tutkimusten kautta tarkentunut. ”Jättiläiskirkkokulttuuri” hahmottuu myös eksoottisi-
na raaka-aineina ja esineinä. Näitä ovat asuinpaikoilta tavatut kupari, meripihka ja pii-
löydöt, jotka ilmentävät kaukokauppaa sekä meri- että maayhteyksiä. Kierikin ja Pöljän 
keramiikan asbestisekoite ei sinänsä ole uusi innovaatio, vaan se pohjautuu aikaisemmin 
tunnettuun teknologiaan28. Astioiden suuri koko ja vetoisuus ovat merkille pantavia piir-
teitä. Niitä tuskin on kuljetettu paikasta toiseen, vaan astiat on käytetty siellä missä ne on 
tehtykin. Suuret saviastiat on luontevaa liittää varastointiin.29 

Asumuspainannealueet ovat myös piirre, joka Pohjanmaalla liittyy ”jättiläiskirkkokult-
tuuriin”. Nykyään maastossa painanteina näkyvien kuoppatalojen rakentaminen on ollut 
investointi, joka tuntuisi edellyttävän pitempiaikaista asumista samassa paikassa. Raken-
nusten käyttöaika on ollut huomattava – ilmeisesti vuosikymmeniä. Niiden suuri koko ja 
tekniset ratkaisut viittaavat siihen, että ne on suunniteltu pitkäaikaiseen ympärivuotiseen 
käyttöön. Jälleen kerran kyse ei ole innovaatiosta, sillä kuoppataloja tunnetaan jo varhai-
semmista yhteyksistä. Pohjanmaalla niitä kuitenkin ryhdytään toden teolla rakentamaan 
vasta 3500 eKr. alkaen (kuvat 77 ja 80).30 

                                                           
23 Forss 1981, 86. Etelä-Pohjanmaan jätinkirkot näyttäisivät sijaitsevan osittain vasarakirveskult-
tuurin alueella. 
24 Päivi Kankkunen, Kalajoki Ketunhiedat kaivauskertomus 1990. MV. ao. ta. 
25 Lautakodankangas (K 5) ja Hangaskangas (K 6). 
26 Mäkivuoti 1995, 6-20. 
27 Ähtävän tiedot Mirja Miettinen, Ähtävä Bländstranden kaivauskertomus 1992. MV. ao. ta. 
28 Ks. Pesonen 1995, 140; myös Carpelan 2002b, 26. 
29 Núñez - Okkonen 1999, 105-115. Ks. myös Pesonen 2002, 31. 
30 Núñez - Okkonen 1999, 105-115. 
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Jätinkirkkojen levintä Pohjanmaalla on mielenkiintoinen (kuva 58). Ne sijaitsevat alu-
eella, jossa joet virtaavat itä–länsi- tai kaakko–luode-suuntaan. Pohjoisesta ja koillisesta 
Perämereen virtaavien Tornionjoen ja Kemijoen varsilta ei ympärysvalleja tunneta. Jätin-
kirkkokohteet tuntuvat edellyttävän jo jonkinasteista ryhmäorganisaatiota, siitäkin huoli-
matta, että muutamien ilmiasu on melko vaatimaton. Osa jätinkirkoista näyttäisi liittyvän 
melko profaaniin toimintaan: asumiseen ja hylkeentraanin tuotantoon, mutta röykkiöiden 
ja vallien merkitys lienee liitettävissä yhteisöjen sosiaaliseen ja uskonnolliseen elämään 
ja oletettuun rituaalisen kopleksisuuden nousuun. Varastointiin tulkitut kivikkokuopat 
painottuvat erityisesti kivikautisiin muinaisrantavyöhykkeisiin (kuvat 33 ja 34), mikä 
osaltaan selittää varastoinnin merkitystä keskineoliittisen ajan yhteisöille. Itse ympärys-
vallien liittymistä varastointiin on pidettävä epätodennäköisenä. Yksinkertainen kivik-
koon tehty kuoppa ajoi varaston virkaa niin ennen kuin jälkeenkin tämän ajanjakson. 

Kyseessä on voimakas kulttuurinen kehitys, joka ilmenee monina piirteinä aineellises-
sa kulttuurissa. Piirteet ilmaantuvat arkeologiseen aineistoon nopeasti. Taantuminen on 
havaittavissa jo 2000 eKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä, mutta erityisen selvästi trendi 
näkyy 1500 eKr. rantavyöhykkeen kohteita tarkasteltaessa (kuva 80). Jätinkirkot jäävät 
pois käytöstä. Asumuspainanteet eivät enää esiinny ryhminä vaan yksittäin tai muutaman 
jäännöksen kokonaisuuksina. Röykkiöitä tehdään edelleen ja ne selvästi edustavat kulttuu-
rin jatkuvuutta. Keittokuopat ilmaantuvat uutena muinaisjäännöstyyppinä arkeologiseen 
aineistoon pronssikauden aikana, ja ne pysyvät hallitsevana muinaisjäännöstyyppinä yh-
dessä röykkiöiden kanssa Pohjanmaalla pronssikauden ja esiroomalaisen rautakauden 
ajan. Kuitenkin muinaisjäännösten antama kuva myöhäiskivikauden ja vanhemman 
pronssikauden kulttuurista on selvästi toinen. Vaikutelma stabiliteetista ja vauraudesta 
häviää ”jättiläiskirkkokulttuurin” myötä.31 

Mikä sitten sai aikaan muutoksen? Yksi osaselitys voisi olla alueellinen Pohjanmaalla 
keskineoliittisella kaudella tapahtunut merenrantaan liittyvien luonnonresurssien määräl-
linen nousu. Noin 3700–2700 eKr. näyttäisi Pohjanmaalla paljastuneen merestä epätaval-
lisen paljon maata. Ilmiön taustalla lienee korkeusvyöhykkeen 45–60 m suhteellisen loi-
vapiirteinen topografia. Näin ekologisesti runsastuottoista ja lajistoltaan rikasta tasaista 
rantavyöhykettä on ollut laajasti hyödynnettävänä. Tällä on täytynyt olla suuri vaikutus 
rannikon metsästäjä-keräilijä-yhteisöille, ja suotuisan jakson vaikutus on voinut kestää 
vuosisatoja. Maatuvista merenlahdista, vesijättömaista, rantaniityistä, ruovikoista ja lepi-
koista ovat hyötyneet lähinnä vesilinnut. Hylkeiden määrään tai saavutettavuuteen ilmiöl-
lä on tuskin ollut vaikutusta.32 

Hylkeen verkkopyynti on vanha ja tehokas pyyntikeino. Lähteissä korostunut kevät-
pyynti ja sen suuri merkitys ovat ilmeisesti myöhäisempi ilmiö, jolla ei voinut olla kivi-
kautisessa taloudessa merkittävää sijaa suuren työmäärän, runsaan ajantarpeen ja vaaralli-
suuden vuoksi. Verkkopyynti kohdistui hylkeisiin, jotka uivat päivällä syömään lähelle 
rantaa ja palasivat illalla ja yöllä avomerelle uiden lähellä niemien ja karien rantoja. 
Pyyntiaika kesti syyskuusta tammikuuhun, ja parhaita paikkoja olivat rikkonaiset saaris-
tot, missä hylkeitä esiintyi runsaasti ja säännöllisesti.33 Sirpalekivien suurimittainen esiin-

                                                           
31 Ks. Núñez - Okkonen 1999, 105-115. 
32 Nunez - Okkonen 1999, 105-115. 
33 Broadbent 1979, 186-187; Tuomi-Nikula 1982, 249; Hämäläinen 1929, 15. 



222 

tyminen kasoina liittynee hylkeen rasvan keittämiseen öljyksi eli traaniksi34. Myös nahka 
oli arvokas. Sitä voitiin käyttää hihnoihin, vaatteisiin, jalkineisiin ja laukkuihin. Hylkeen 
lihaa, verta ja joitakin sisäelimiä voitiin myös syödä.35 Kalastus on tarjonnut ympärivuo-
tisen stabiilin ravinnonlähteen ja erityisesti lohella on varmasti ollut suuri merkitys Poh-
janmaan ihmisille jo kivikaudella. Sen pyyntiin liittyvät Yli-Iin Purkajasuosta löydetyt 
kalapadon jäänteet. Myös vuosittain muuttavien ja rannikolla pesivien vesilintujen merki-
tyksen on täytynyt olla suurempi kuin mitä asuinpaikkojen jätefauna antaisi ymmärtää.36 

Hyvän kuvan maankohoamisrannan biologisesta runsaudesta antaa nykyinen Limin-
ganlahti, joka kerää keväisin tuhansittain muuttavia joutsenia, hanhia ja muita vesilintuja. 
Rantametsät pitävät yllä runsasta jäniskantaa ja kesäisin rantahirvet – yleensä vuoden 
ikäiset mullit – liikkuvat pieninä parttiona vesirajassa. Muuttolinnuista pyyntikulttuureille 
tärkeät merihanhet, metsähanhet ja joutsenet saapuvat Liminganlahdelle huhtikuussa. 
Kivikautisille rannikon yhteisöille ne ovat varmasti tarjonneet talven jälkeen merkittävän 
lisän niukkaan ruokavalioon. Joutsenet viipyvät lahdella lokakuun loppuun ja säiden sal-
liessa myöhempäänkin. Merihanhi pesii tavallisesti merenlahtien ruovikoissa tai ranta-
metsissä.37 Ikivanha hanhien pyyntitapa Pohjanmaalla on ollut niin sanottu satoimen 
pyynti; sulkasatoisten lintujen verkoilla suoritettu joukkopyynti. Aikuiset linnut teurastet-
tiin heti ja poikaset otettiin kasvateiksi. Tätä niin sanottua aljuhanhien kasvatusta on ar-
veltu vanhimmaksi siipikarjataloudeksi Pohjanmaalla.38 Voisiko tällä toiminnalla olla 
kivikautiset juuret? 

Ensimmäiset merkit viljan viljelystä Lounais-Suomessa ajoittuvat 2500 eKr. tienoille. 
Pohjoisessa Puolangalta otetusta näytteestä on havaittu selviä merkkejä viljelystä ja met-
sän raivaamisesta 2300 eKr. ajoittuvissa kerroksissa.39 Ruotsin puolella Norlannissa var-
haisimmat viljelyn merkit ovat 2700 eKr. tienoilta. Siitepölyanalyysit viittaavat Pohjan-
lahden länsipuolella paikoittaiseen ja pienimuotoiseen viljelyyn. Varsinainen yhtäjaksoi-
nen viljanviljely näyttäisi Ruotsin puolella alkaneen vasta esiroomalaisen rautakauden 
aikana.40 Norlannin kivikautista viljelyepokkia on ehdotettu etelästä vasarakirveskulttuu-
rin alueelta tulleiden siirtolaisten aikaansaannokseksi. Nämä tulokkaat olisivat viljelleet 
maata, harjoittaneet karjanhoitoa sekä metsästäneet ja kalastaneet.41 Maanviljelyn ja kar-
janhoidon idea oli varmasti tuttu Pohjanmaallakin. Ilmeisesti viljelyä kokeiltiin, mutta 
tarvetta sen laajamittaiseen harjoittamiseen ei ollut, eikä ajoittainen sekatalous johtanut 
suuriin muutoksiin yhteisöjen sosiaalisessa rakenteessa tai aineellisessa kulttuurissa. On 
mahdollista, että varhaisin viljely liittyi pikemminkin yhteisöjen ryhmäidentiteettiin eikä 
todelliseen elinkeinoon. Näin sillä olisi ollut lähinnä ideologiaan ja rituaaleihin liittyviä 
merkityksiä. 

                                                           
34 Ks. Broadbent 1979, 157; Baudou 1992, 107. 
35 Tuomi-Nikula 1982, 241-242. 
36 Núñez - Okkonen 1999, 105-115. Ks. myös Ukkonen 2002, 99. 
37 Siira 1993a, 78-81. 
38 Vilkuna K. 1972, 240-241. Hailuodossa suoritetusta satoimen pyynnistä on kuvaus 1700-luvun 
lähteessä. Aljujen hanhien kasvatuksesta Pohjanmaalla kerrotaan useissa 1800-luvun lähteissä. 
39 Vuorela, 2002, 84-87. 
40 Baudou 1992, 78. 
41 Baudou 1992, 73-74, 78. 
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Muinaisjäännösten määrän huima kasvu 3000 ja 2500 eKr. ajoittuvilla rantavyöhyk-
keillä on nähtävä asukasmäärän nousuna. Asutus kiinteytyi ja talous sitoutui entistä tiu-
kemmin merenrannan resursseihin. Mahdollisesti kontaktit merentakaisiin alueisiin tuli-
vat tärkeiksi vaihdettavien hyödykkeiden, mutta myös ideoiden välittymistä ajatellen. 
Kyse olisi siis kehityksestä, jossa Pohjanmaan Pöljän-ryhmään kuuluvat pyyntiyhteisöt 
olisivat erikoistuneet merenrannan resursseihin. Talouden erikoistumisen voi olettaa joh-
taneen suureen riippuvuuteen sekä pyynnin että varastoimisen ja ehkä myös kontaktien 
kannalta tärkeistä paikoista.42 Tämä voisi olla se sosioekonominen viitekehys, johon jä-
tinkirkot kuuluvat. Väkiluvun kasvu ja kuoppatalojen muodostamien kylien synty lienee 
yhteydessä sosiaaliseen kerrostuneisuuteen ja eriarvoisuuden syntymiseen. Yleensä väes-
tönkasvu voidaan yhdistää johonkin elinkeinoihin liittyvään teknologiseen innovaatioon, 
esimerkiksi maanviljelykseen. Näin uusi teknologia pitäisi näkyä asuinpaikkojen määräs-
sä ja koossa. Mutta vaikutus voi toimia myös toisin päin eli väestön kasvu johtaa tekno-
logisiin innovaatioihin. Todennäköisesti nämä kaksi muutosvoimaa liittyvät toisiinsa mo-
nimutkaisessa syy- ja seuraussuhteessa.43 

Paitsi taloudellinen, muutos lienee ollut suuressa määrin myös mentaalinen. Selvim-
min muutos ja uusi ideologia tulee esiin tarkastelemalla esimerkiksi Pohjanmaan ranni-
kon muinaisjäännösten näkymistä. Eli oletamme, että ne kohteet, jotka ovat maastossa 
erotettavissa nykyisin, olivat sitä myös niiden käyttöaikana. Yhteinen piirre Pohjanmaan 
varhaista kampakeramiikkaa ja Sär1-keramiikkaa omaaville hyvin laaja-alaisille asuin-
paikoille on maanpinnalle näkyvien rakenteiden puuttuminen. Nämä sijaitsevat nykyisin 
korkeusvyöhykkeellä 70–80 m mpy. Yhdestäkään asumuspainanteesta ei ole löydetty 
varhaista kampakeramiikkaa tai Sär1-keramiikkaa44. Jotain perustavanlaatuisesti uutta 
näyttäisi syntyneen 3500–3000 eKr. tienoilla, ei vain materiaalisessa kulttuurissa, vaan 
myös maailmankuvassa. Kontrasti vanhempiin asuinpaikkoihin on ilmeinen. Uusi 
asumismuoto, maan merkitseminen, näkyminen, rakennetun maiseman korostuminen ja 
luonnonmaiseman inhimillistäminen uudella tavalla tuntuvat olevan tuon muutoksen 
ideologiset pääkohdat. Onko muutoksen taustalla paikallinen Pohjamaalla tapahtunut 
kulttuurin kehitys? Tuntuisi houkuttelevalta ajatella, että tuon uuden maailmankuvan 
taustat liittyvät jotenkin vasarakirveskulttuuriin ja niihin yhteyksiin, joita Pohjanmaan 
yhteisöillä oli erityisesti Itämeren etelärannalle ja mahdollisesti kauemmaksikin. Tuntuisi 
myös luontevalta, että ilmiöön liittyisi myös aikakäsityksen muutos. Oleellista on, ettei 
tuo kuvailtu muutos näytä liittyvän esimerkiksi keramiikan omaksumiseen tai mihinkään 
muuhunkaan tunnettuun innovaatioon. Mielestäni isojen ympärysvallien tekeminen ja 
röykkiöiden rakentaminen ovat edellä esitetyn mentaalisen muutoksen ilmentymiä (kuvat 
112 ja 113). 

Kohteissa olevien kivirakennelmien kombinaatioissa näyttäisi tapahtuvan muutos jos-
sain 2200–1800 eKr. tienoilla. Isot ympärysvallit jäävät pois, samoin eri kohteissa tavat-
tavien rakennelmien moninaisuus katoaa. Pohjanmaan yhtenäistä kehitystä ilmentävät 
pitkäröykkiöt, jotka selvästi merkkaavat myöhäisneoliittisen kauden lopun ja pronssikau-
den alun rantavyöhykettä. Kivikkokuoppien määrä näyttäisi voimakkaasti vähenevän 

                                                           
42 Varastoimisen roolista metsästäjä-keräilijöiden talouteen ja kulttuuriin ks. Testart 1982, 523-530. 
43 Earle 1999, 942-943. 
44 Pesonen 2002, 25. 
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kivikauden loppupuolella. Loppuiko varastoiminen?45 Kehityskulku käy yksiin asumus-
painanteiden vähenemisen kanssa. Ilmiö heijastelee elinkeinoissa ja yhteisöjen sosiaali-
sissa rakenteissa tapahtuneita muutoksia. Toisaalta röykkiöiden rakentamisen jatkuminen 
ja erityisesti pitkäröykkiöiden ilmaantuminen koko Pohjanmaan tutkimusalueelle osoittaa 
tradition ajallista jatkuvuutta. 

Kuva 112. Korkeusmalli Pattijoen Kiviojankankaan vaillinaisen ympärysvallin omaavasta 
jätinkirkkokohteesta. Vallin pohjoispuolella on pitkäröykkiö, pyöreä röykkiö ja asuinpaik-
kavalli. Kohde kertoo osaltaan Pohjanmaan keskineoliittisen kauden sosiokulttuurisesta 
muutoksesta. 

 
Pohjanmaan sosiokulttuurinen kehitys kulki kohti suurempaa kompleksisuutta kes-

kineoliittisella kaudella. Kehitykseen liittyy väestön kasvu ja sosiaalisen rakenteen ja 
asutusmuodon muuttuminen46. Rannikon yhteisöjä voidaan luonnehtia transegalitaarisiksi 
kompleksisiksi metsästäjä-keräilijä-yhteisöiksi. Eriarvoisuuden ja sosiaalisen kerrostunei-
suuden voi olettaa lisääntyneen. Meripihka- ja piilöydöt saattavat kuvastaa jonkinlaista 
päälliköiden harjoittamaa arvoesineiden uudelleen jakamista tai lahjanvaihtoa. Asutus-
mallissa havaittavaa alueellista hierarkiaa ei kuitenkaan näyttäisi syntyneen (kuvat 86-

                                                           
45 Kivikkokuoppien vertikaalilevintää olisi syytä tutkia laajemmalla aineistolla. Tämä voisi antaa 
paljon uutta tietoa Pohjanmaan esihistoriallisten yhteisöjen sosiaalisen rakenteen muutoksesta. 
46 Vrt. Siiriäinen 1981, 30-35; Edgren 1983, 9-15. 
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90)47. Tärkeitä taloudellisia resurssialueita kuten lohenkalastuspaikkoja ja linturikkaita 
merenlahtia on pyritty kontrolloimaan. Tähän toimintaan on voinut liittyä Yli-Iin Korva-
lan ja Purkajasuon asuinpaikka ja kalapyyntilaitteiden jäännökset. Toisaalta myös aineet-
tomilla resursseilla kuten kaukokontakteilla ja niistä saadulla tiedolla ja arvonannolla on 
voinut olla tärkeä merkitys Pohjanmaan yhteisöille. Paikat, jotka olivat optimaalisia kau-
kokontakteihin, ovat varmasti olleet samalla tavalla hallittava resurssi kuin aineellista 
ylijäämää tarjoavat pyyntipaikatkin. Arkeologisessa aineistossa tämän pitäisi näkyä 
asuinpaikkojen sijainnissa ja liikenteen kannalta tärkeiden alueiden hallintana. Tähän 
voisi liittyä veden vaivaamalle Yli-Iin Kierikkisaarelle tehty nelikulmainen noin 32 x 32 
m laaja suojavarustukseksi tulkittu paalukonstruktio. Kohteesta löydettyjä pii- ja lius-
kenuolenkärkiä on tulkittu merkkinä sotimisesta.48 Tämä sopii hahmottamaamme kuvaan 
ajanjakson sosiaalisesta kehityksestä. Maanviljelyksestä on merkkejä keskineoliittiselta 
kaudelta alkaen, mutta sen merkitys jäi ilmeisesti vähäiseksi. Toiminnalla lienee ollut 
lähinnä sosiaalista ja rituaalista merkitystä ja se on mahdollisesti kuulunut yhtenä piirtee-
nä ryhmien sosiaaliseen habitukseen tai ryhmäidentiteettiin. 

Kuva 113. Korkeusmalli Haukiputaan Rajakankaan jätinkirkosta. Rakennelmassa on havait-
tavissa kaksi sisäkkäistä vallia sekä länsinurkassa ja koillisvallissa olevat porttiaukot. Kohde 
liittyy lukuisien asumuspainanteiden ja röykkiöiden keskittymään. 

                                                           
47 Kohteiden hierarkiaa on syytä tutkia lisää eri muuttujia käyttäen. 
48 Ks. Koivunen 2002, 123-128. 
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Maiseman merkitseminen kiviröykkiöillä on voinut olla yksi tapa osoittaa territoriaa-
lista kontrollia ja julistaa paikan käyttöoikeutta, mutta toisaalta maiseman inhimillistämi-
sen röykkiöitä rakentamalla voi tulkita liittyneen muutoksiin pyytäjä-keräilijä-yhteisöjen 
maailmankuvassa ja aikakäsityksessä.49 Luonnollisesti kivimonumentilla on voinut olla 
monia muitakin käyttötarkoituksia aikojen kuluessa.  

Enemmistö jätinkirkoista ajoittuu tilanteeseen, jossa edellä esitetty runsaiden meren-
rantaresurssien aiheuttama otollinen vaihe noin 3700–2700 eKr. oli ohi. Olisiko jätinkir-
kot tulkittava sellaisen sosiokulttuurisen muutoksen ilmentyminä, jossa niukkenevien 
resurssien johdosta rannikon yhteisöt olisivat vähentäneet taloudellista ja sosiaalista kil-
pailua ja kompensoineet sitä rituaalisella kilpailulla? 

8.3 Miten muutos näkyy asumuspainanteissa? 

Asumuspainanteiden typologia heijastelee edellä kuvattua muutosta. Kierikin ja Pöljän 
keraamisiin ryhmiin liittyvät asumuspainanteet Pohjanmaalla ovat tavallisesti kooltaan 
huomattavia ja yleensä nelikulmaista tai soikeaa muotoa lähestyviä. Muutamat hahmottu-
vat inventoinneissa pyöreinä, mutta näidenkin osalta on todennäköistä, että rakennuksen 
muoto lienee ollut nelikulmainen. Pohjanmaan asumuspainanteiden maksimipituus vaih-
telee 6–15 m välillä. Suurin asumuspainanne sijaitsee Haukiputaan ja Yli-Iin alueella 
olevassa Mäntyselkä N-kohteessa. Sen keskuspainanteen pituus on kaikkiaan 23 m.50 

Merkittävää keskineoliittisen kauden asumuksen pohjille ovat selkeästi toisiinsa liitty-
vien kuoppatalojen jäänteet (kuva 114). Kysymyksessä lienee laajennetun perheen asun-
to. Näitä toisiinsa liittyviä kuoppataloja voi olla samassa kohteessa useita. Joissakin koh-
teissa on havaittavissa yksittäisten asumuspainanteiden koon eroavan toisistaan selvästi. 
Esimerkiksi Pöljän keraamiseen ryhmään liittyvissä Yli-Iin Haaramoukku N ja Yli-Iin 
Isokangas -kohteissa on jonomaisessa muodostelmassa olevien normaalikokoisten asu-
muspainanteiden lisäksi muutamia muista erillään olevia suurempia kuoppatalojen jään-
teitä51. Voisiko asumuspainanteen koko yksinkertaisesti kieliä sosiaalisesta eriarvoisuu-
desta vai kertooko se vain käyttötarkoitukseltaan erilaisista rakennuksista? Oli selitys 
kumpi tahansa, molempia ilmiöitä voi tulkita viitteenä edellä esitetystä kehityksestä kohti 
kompleksisempaa sosiaalista organisaatiota. 

Kivikauden loppupuolella asumusten ulkonäkö Pohjanmaalla muuttui. Myöhäisen 
neoliittisen kivikauden ja varhaismetallikauden asumuspainanteet ovat pääsääntöisesti 
pitkiä ja kapeita (kuva 115). Pitkäröykkiöiden ilmaantuminen on rinnakkainen ilmiö 
kuoppatalojen muutokselle. Peurasuon kaivauksin tutkitun kuoppatalon keskuspainanteen 
koko oli 18 x 3,5 m ja siinä havaittiin kolme oviaukkoa. Löydöt olivat niukat, lähinnä 
kvartsi-iskoksia. Palaneista luista tunnistettiin hylkeen, kalan, ketun ja nisäkkäiden luita. 
Mielenkiintoinen löytö on peuran sarven kappale. Asumuksen on arvioitu olleen käytössä 

                                                           
49 Territoriaalisen tulkinnan kritiikistä ks. Tuovinen 2002, 252. 
50 Pesonen 2002, 28-29. 
51 Jari Okkonen, Yli-Ii Haaramoukku N ja Isokangas tarkastusraportit 1995. MV. ao. ta. 
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lähinnä talvisin. Kohde ajoittuu rannansiirtymiskronologian perusteella 2050–1850 eKr.52 
Peurasuon tyyppisiä asumuspainanteita löytyy muutamia Pohjanmaalta. Iin Ritamaalla 
pitkä asumuspainanne on samassa kohteessa röykkiöiden kanssa (P36). Limingan Nä-
hinmaalla on tutkittu pitkänomaista, mitoiltaan 15,8 x 8,5 m olevaa asumuspainannetta, 
joka ajoittuu Peurasuota vanhemmaksi. Pienimuotoisessa kaivauksessa löydettiin muuta-
mia saviastian kappaleita, joista on tunnistettu sekä asbestisekoitteisia että nuorapainan-
teella koristeltuja fragmentteja.53 Rannansiirtymiskronologian perusteella asuinpaikka 
ajoittuu 2200 eKr. Jos kyseessä todella on nuorakeraamiikka, muuttaisi se olennaisesti 
kuvaamme vasarakirveskulttuurin levinnästä ja vaikutuksesta Pohjanmaalla. 

Kuva 114. Takymetrimittauksiin perustuvia korkeusmalleja keskineoliittisen kauden asu-
muspainanteista Pohjois-Pohjanmaalta. Haukipudas Hiidenvaara (ylh. vas.), Haukipu-
das/Yli-Ii Mäntyselkä N (ylh. oik.), Haukipudas Teeriselkä (alh. vas.) ja Yli-Ii Kuuselankan-
gas (alh. oik.). 

 
Kuoppatalojen rakentaminen Pohjanmaalla lähestyi loppuaan varhaismetallikauden 

edetessä. Nuorimmat esimerkit ovat vaikeasti tulkittavia asumuspainanteita, jollainen 
kokonaisuudessaan tutkittiin Muhoksen Hangaskankaalla vuonna 2000. Maanpinnalle 
jäännös näyttäytyi muutaman kymmenen senttimetriä syvänä tasaisena alana. Kaivauk-

                                                           
52 Ojanlatva - Alakärppä 2002, 109-122. 
53 Annemari Tranberg, Liminka Nähinmaa kaivauskertomus 2001. MV. ao. ta.  
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sissa siitä löydettiin orgaanissekoitteista ST-keramiikkaa, kaksi piikaavinta, kvartsi-
iskoksia ja esineitä. Löydöt rajasivat tasanteen keskeltä mitoiltaan 4 x 3 m laajan suora-
kaiteen muotoisen alueen. Ilmeisen kevytrakenteisen rakennusjäännöksen välittömässä 
läheisyydessä oli hiiltyneitä puita sisältänyt kuoppajäännös. Rannansiirtymiskronologian 
perusteella asumuksen sija voidaan ajoittaa 1300 eKr. tienoille. Tutkitun tasanteen lisäksi 
Hangaskankaalta havaittiin toinenkin vastaava jäännös. Sen keskelle tehdystä koekuopas-
ta löytyi ST-keramiikan kappale. Kohteessa hieman alempana sijaitseva asumusjäännös 
ajoittuu noin 1100 eKr.54 

Kuva 115. Korkeusmalleja varhaismetallikauden asumusjäännöksistä. Oikealla Oulun Peu-
rasuon pitkä asumuspainanne, joka ajoittuu 2050–1850 eKr. ja vasemmalla Muhoksen Han-
gaskankaan epäselvä asuintasanne rajattuna viivalla. Tasanteen pohjois- ja länsipuolella on 
kuoppajäännökset. Tasanteen keskelle merkitystä koekuopasta löydettiin palanen ST-
keramiikkaa. Kohde ajoittuu rannansiirtymiskronologian perusteella noin 1100 eKr. 

8.4 Taantumasta taantumaan – varhaismetallikauden kuva 

Keski-Pohjanmaan tutkimusalueen poikki lounaasta luoteeseen kulkee röykkiökohteiden 
linja, joka jatkuu sekä pohjois- että eteläpuolella (kuva 35). Kohteiden topografian ja 
jäännösten muodon perusteella linjalla olevat röykkiöt voi mielestäni liittää läntisen 
pronssikulttuurin röykkiöhautaperinteeseen, jonka tarkempi rajautuminen Perämeren ran-
nikolla on jäänyt epäselväksi. Ajatus Keski-Pohjanmaan röykkiöiden apokryyfisyydestä 
                                                           
54 Janne Ikäheimo, Muhos Hangaskangas kaivauskertomus 2000. MV. ao. ta. 
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ja Pohjois-Pohjanmaan röykkiöiden epäilyksenalaisuudesta ilmenee jo Europaeuksella 
vuonna 192555. Tallgren merkitsi vuonna 1931 Kokkolan pohjoispuoliset röykkiöt ajoi-
tukseltaan ja merkitykseltään epäilyksenalaisiksi56. Edellisiin paljolti pohjautuvassa Mei-
nanderin hiidenkiukaiden levintäkartassa röykkiöt Oravaisista pohjoiseen tulkittiin epä-
varmoiksi todennäköisesti rautakaudelle kuuluviksi57.  

Europaeuksen tulkinta Pohjanmaan ”hautaraunioalueista” ja niiden ilmaisemista asu-
tuskeskittymistä näyttäisi oikealta. Epäilyksenalainen Ähtävän ja Purmon seuduilta poh-
joiseen jatkuva ”jättiläiskirkkokulttuuri” ilmentää kivikautista röykkiöiden rakentamisen 
traditiota. Missä yhtenäisenä jatkuva pronssikautisten röykkiöiden linja loppuu? Kalajoen 
pohjoispuolella pronssikautisella rantavyöhykkeellä olevien röykkiökohteiden välimatkat 
ovat jo kymmenisen kilometriä. Yhtenäisen esiintymisen pohjoisrajana voitaisiin pitää 
Pyhäjokea (kuva 61). Tämän pohjoispuolella pronssikauden rantavaiheisiin kuuluvia 
röykkiöitä näyttäisi olevan, mutta kohderyppäät ovat kaukana toisistaan. Tilanne on il-
meisesti vastaava Ruotsissa Norrbottenin rannikolla, missä varsinainen röykkiöalue lop-
puu Piteåjoen luona. Perämeren pohjukassa pronssikautisiksi tulkittavia röykkiöitä on 
vain muutamia58. 

Pronssikauden röykkiöhautojen yhtenäisen esiintymisalueen pohjoisrajan asettamista 
juuri Pyhäjokeen voidaan perustella myös muutamilla maantieteellisillä huomioilla. Hii-
denkiuasten alueella sijaitsevat Kalajoki ja Pyhäjoki liittyvät selvästi Sisä-Suomen järvi-
alueeseen, lähinnä Pohjois-Savoon ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Rajan pohjoispuolella 
sijaitseva Siikajoki on välialuetta, mutta joen latvat kääntyvät pohjoiseen Oulujärven alu-
eelle. Pohjois-Pohjanmaan rannikko liittyy laajalta kaistalta Oulujoen välityksellä Kai-
nuuseen ja sen takaiseen Vienan alueeseen. Edellä esitetyn kannalta on merkittävää, että 
kaksi pohjoissavolaista röykkiöhautaa eli lapinrauniota on ajoitettu pronssikaudelle59. 
Mielenkiintoinen ja ilmeisesti myös tutkimuksellisesti merkityksellinen on lapinraunioi-
den levintä Savossa. Niistä 3/4 sijaitsee juuri maakunnan pohjoisosassa60, mitä voisi pitää 
viitteenä röykkiöhautaamisen omaksumista luoteissuunnalta Keski-Pohjanmaalta. Useat 
tutkijat ovat nähneet lapinrauniot läntisen pronssikulttuurin itään ja pohjoiseen suuntau-
tuneen ekspansion ilmentyminä. Edgrenin mukaan läntinen vaikutus eteni juuri jokilaak-
soja pitkin. Keski-Pohjanmaan alueella vaikutuksen suuntaa hänen mukaansa osoittavat 
Lestijärven Anttilan rannikonkulttuurin piiriin kuuluva asuinpaikka keihäänkärkilöytöi-
neen sekä Iisalmen Haapajärven pronssimiekka. Lapinraunioalueella on katsottu olleen 
Keski-Pohjanmaan kautta suoria kontakteja merentakaiseen skandinaaviseen pronssikult-
tuuriin.61  

Toisaalta uudet palaneesta luusta tehdyt ajoitukset tarkentavat lapinrauniotradition al-
kamista. Ajoitusten perusteella näyttäisi siltä, että sisämaassa polttohautausten tekeminen 
röykkiöihin alkoi jo vanhemmalla pronssikaudella, 1370–1130 eKr. vaiheilla. Vanhin 
                                                           
55 Europaeus 1925, 152-153. 
56 Tallgren 1931, 81 kuva 65. 
57 Ks. Meinander 1954, 113 ja Abb. 76. 
58 Karman 1988, 44. 
59 Ks. Pohjakallio 1978a, 20-25; Pohjakallio 1978b, 103-117. 
60 Ks. Lehtosalo-Hilander 1988, 148. Epätasainen jakautuminen voi selittyä myös tutkimustilanteel-
la. 
61 Edgren 1986, 21. Ks. myös Salo 1984a, 174. 
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ajoitus 2012–1782 eKr. on saatu Viitasaaren Pyykkisaaressa sijaitsevan röykkiön alapuo-
lisesta mineraalimaasta löydetyistä luista. Koska löydöt eivät ole ihmisen luita, ei kysees-
sä ole polttohautaus. Pyykkisaaren röykkiön käyttötarkoitusta on vaikea arvioida.62 Ajoi-
tusta voisi kuitenkin pitää merkkinä siitä, että röykkiöiden rakentaminen sisämaassa alkoi 
mahdollisesti jo kivikauden lopulla. Alue liittyy vesireitein Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
rannikolle.  

Jos Lestijoen, Kalajoen ja Pyhäjoenkin seudut ovat liitettävissä etelään yhtenäisenä 
jatkuvan röykkiönauhan kautta läntiseen pronssikulttuuriin63, on Oulujärven vesistö ja 
ilmeisesti myös Siikajoen varret liitettävissä itäiseen pronssikulttuuriin. Oulujärvi edustaa 
itse asiassa sen keskusaluetta, jonka asuinpaikoilta tunnetaan paljon varhaiselle metalli-
kaudelle (1900–1 eKr.) ajoittuvaa tekstiili- ja asbestikeramiikkaa, valinmuotteja sekä me-
tallinkäsittelyyn liittyviä löytöjä. Huurteen mukaan itäiset pronssit levisivät pohjoiseen 
Fennoskandiaan Vienanmeren ja Kainuun kautta. Alue sijaitsi Vienan Kemijoen ja Laato-
kan vesireittien solmukohdassa, mistä lyhin tie Perämerelle kulki Oulujokea pitkin. Il-
meisesti itäisen kuosin pronssiesineitä myös tehtiin siellä.64  

Perämeren pohjukkaan Piteåjoen ja Pyhäjoen väliselle rannikolle näyttäisi pronssikau-
della jäävän alue, jossa läntisen pronssikulttuurin monumentaalinen hautausmuoto ei saa-
nut suurta sijaa. Silti muutamia pronssikauden rantavyöhykkeellä olevia röykkiöitä on 
rajan pohjoispuolellakin Raahen, Oulun ja Kemin seudulla. Mahdollisesti tällä rannikolla 
asunut väestö "tunnusti" itäistä pronssikulttuuria vaikka omaksuikin jossain määrin länti-
siä vaikutteita.65. 

Ero pronssikauden ja keskineoliittisen ajan röykkiötraditioissa näkyy mielestäni koh-
teiden määrän ja pohjoisuuden vertailussa (kuvat 65-70). Pohjois–etelä-vertailussa poh-
joisen perifeerisyys tai resistanssi röykkiöiden ja siihen liittyvien ideologisten kulttuuri-
piirteiden suhteen alkaa näkyä jo varhaismetallikauden alussa ja tulee ilmeiseksi 1000 
eKr. ajoittuvan rantavaiheen aikana. Esiroomalaisen rautakauden alussa ilmiö on edelleen 
selvä; Uudenkaarlepyyn ja Pedersören seuduilla röykkiöitä rakennetaan paljon, sitä poh-
joisempana selvästi vähemmän. Ero heijastelee mielestäni kahta erilaista röykkiötraditio-
ta Pohjanmaalla: keskineoliittista ”jättiläiskirkkokulttuuriin” kuuluvaa traditiota ja siitä 
muuntunutta pronssikautista ja varhaisrautakautista traditiota. Sama ero kahden tradition 
välillä nähdään kun tarkastellaan röykkiökohteissa tavattavien muiden muinaisjäännösten 
määrää rantavyöhykkeittäin. ”Jättiläiskirkkokulttuurin” röykkiökohteille on ominaista 
niissä olevien muiden muinaisjäännöstyyppien moninaisuus, kun taas pronssikautisille 
kohteille on tyypillistä diversiteetin vähäisyys (kuvat 74 ja 75). Näyttäisi siltä, ettei röyk-
kiöiden rakentamisen traditiossa ole Pohjanmaalla havaittavissa selviä katkoksia, vaikka 
eri aikoina alueellista vaihtelua esiintyykin. Asian tarkempi selvittäminen vaatisi hie-
nosyisempää GIS-tutkimusta tarkemmilla korkeusmalleilla ja yksittäisten röykkiöiden 
sijaintitiedoilla.  
                                                           
62 Taavitsainen 2003, 8-9. 
63 Myös Kalajoen seudun muutamat irtolöydöt viittaavat länteen. Näitä ovat Tyngän käyräniskainen 
reikäkirves ja Reisjärven rombikirves. Ensin mainittu on tyypiltään ruotsalainen ja jälkimmäistä on 
jopa oletettu sieltä tuoduksi. Ks. Huurre 1983, 280, 282 
64 Huurre 1982, 28-29. 
65 Esim. Utajärven Ahmasjärven Pikkaraisen asuinpaikalta tunnetaan ST-keramiikkaa, mutta myös 
ruotsalaistyylinen reikäkirves. Huurre 1983, 280. 
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Mitä arkeologinen aineisto kertoo varhaismetallikauden yhteisöistä Pohjanmaalla? Ki-
vikauden lopun ja pronssikauden alun muinaisrantavyöhyke omaa selvästi aikaisempia 
vähemmän muinaisjäännöksiä. Asumuspainanteiden määrä romahtaa, asuinpaikkapinto-
jen määrä romahtaa ja röykkiöiden määrä vähenee rajusti (kuvat 79 ja 80). Mielestäni 
laskeva trendi on niin selvä, että sen täytyy liittyä väkiluvun vähenemiseen ja siten myös 
keskineoliittisen kivikauden aikana havaitun sosiaalisen kompleksisuuden häviämiseen. 
Joseph Tainter pitää sosiaalisen kompeksisuuden nousua yhteisöjen strategiana, jolla py-
ritään selviämään muuttuvissa olosuhteissa. Ihmisyhteisöissä ei hänen mukaansa ole ole-
massa mitään piilevää taipumusta kompleksisuuteen. Sosiaalisen kompleksisuuden li-
sääminen on yleisin ja useimmiten toimivin ratkaisu vastata luonnon- tai sosiaalisenym-
päristön haasteisiin, jos riittävät taloudelliset resurssit ovat olemassa. Aina näin ei ole. 
Valinta voi johtaa takaisin yksinkertaisempaan, mutta olosuhteiden kannalta toimivam-
paan yhteisörakenteeseen.66  

Niukkaan aineistoon pohjaten voimme todeta, että Pohjanmaan tutkimusalueen var-
haismetallikauden alun asutusyksiköt koostuvat yhden tai muutaman laajennetun perheen 
asumista pitkistä kuoppataloista. Myöhemmät noin 1300–1100 eKr. ajoittuvat rakennus-
jäänteet viittaavat pieneen kevytrakenteiseen asumukseen. Toinen asuinpaikkatyyppi ovat 
asuinpaikkapinnat, joissa ei ole havaittu rakennuksen jäänteitä. Kaukokontakteista kerto-
vaa piitä löytyy asuinpaikoilta yleisesti, mutta Pohjanmaalta meripihkaesineitä ei var-
haismetallikauden yhteyksistä juuri tunneta67. 

Suomen läntisen pronssikulttuurin ydinalueiden yhteisöjen sosiaalisia organisaatioita 
on luonnehdittu ”puolipäällikkökunniksi”. Maanviljelyn vuoksi väkimäärän on ajateltu 
kasvaneen neoliittisen kauden lopussa ja pronssikaudella. 68 Lapuanjoen ja Torniojoen 
välisellä rannikolla kehitys näyttäisi olleen täsmälleen päinvastaista. Kiukaisten kulttuu-
rin aikaisesta asutuksesta alkanut kehitys johti siihen, että Satakuntaan Kokemäenjoen 
suuhun syntyi vanhemmalla pronssikaudella kiinteistä yksittäistaloista koostunut sosio-
ekonominen yksikkö, jonka vaikutus ulottui kauas sisämaahan. Yksittäistaloasutuksen on 
katsottu jatkuneen muuttumattomana pitkälle rautakauteen saakka.69 

Pronssikauden hiidenkiukaita on pidetty merkkinä sosiaalisesta kerrostuneisuudesta ja 
on oletettu, että neoliittiset tasa-arvoiset yhteisöt muuttuivat hierarkisiksi ja päällikkökun-
niksi monien yksittäisten ilmiöiden seurauksena. Näitä olisivat olleet Itämeren hyljekan-
nan nousu, maanviljelyn ja karjanhoidon aseman vahvistuminen, pronssimetallurgian 
                                                           
66 Ks. Tainter 1996. http://www.esb.utexas.edu/drnrm/dieoforg/page134.htm. 
67 Ks. Miettinen T. 1976, 69-70. Vrt. Huurre 1983, 168-170. Tässä yhteydessä voidaan mainita 
Oulun Hangaskankaan 1940–1730 eKr. ajoittuva varhaismetallikautinen polttohauta. Luonnon 
muovaamaan hiekkakumpuun sijoitetusta haudasta löydettiin neljä tasakantaista nuolenkärkeä, 
useita luukärkiä, koristeltuja luun kappaleita sekä neliniittinen pronssitikari. Esineistö viittaa kau-
kokontakteihin. Ks. Aulis Forss - Olavi Tuovinen, Oulu Hangaskangas kaivauskertomus 1998. MV. 
ao. ta. Täysin uniikista ilmiöstä ei ilmeisesti ole kysymys, sillä Ruotsin puolelta Uumajajokivarres-
ta on tehty vastaavanlainen löytö. Kivilatomuksesta paljastui kahdeksan sekä piistä että kvartsista 
tehtyä nuolenkärkeä ja kvartsinen keihäänkärki. Merkittävin esinelöytö oli varhaiselle pronssikau-
delle ajoittuva leveäruotoinen pronssikärki. Muutamat ihmisen luut viittaavat hautaukseen, joka 
ajoittuu noin 1500 eKr. Ks. Lundberg 2001, 25-28. 
68 Seger 1982, 31-43. 
69 Seger 1982, 31-43. Myös Salo 1981, 415-417. 
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kehittyminen ja siihen liittynyt taloudellinen toiminta.70 Pohjoisessa Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla muutos näyttäisi päinvastaiselta. Kivikauden lopun ja varhaismetallikauden 
alun sosiokulttuurista muutosta ja sen syitä Pohjanmaan alueella olisi syytä tutkia tar-
kemmin. Carpelanin mukaan saamelaisuuteen johtanut kielellinen ja kulttuurinen kehitys 
alkoi varhaismetallikaudella 1900 eKr. tienoilla itäisen pronssikulttuurin piirissä tapahtu-
neista voimakkaista kulttuurin muutoksista.71 

Varhaismetallikauden alun muinaisjäännösten määrän romahduksen jälkeen tapahtui 
kuitenkin käänne ylöspäin. Röykkiökohteiden määrät nousevat selvästi nuoremman 
pronssikauden aikana. Noin 500 eKr. tilanteessa näyttäisi olleen toinen röykkiöiden ra-
kentamisen huippukausista. Ilmiö käy yksiin keittokuoppien määrän nousun kanssa (ku-
vat 78, 79 ja 80). Myös asuinpaikkapintojen määrä näyttäisi nousevan yhdessä edellisten 
kanssa. Nousu jää kuitenkin lyhyt aikaiseksi ja 1 eKr. tilanteessa sekä keittokuoppien että 
röykkiöiden määrät ovat laskeneet jyrkästi ja lopullisesti.  

Keittokuopat on liitetty hylkeen rasvan käsittelyyn ja siten niiden määrän nousu tun-
tuisi luonnolliselta liittää intensiiviseen hylkeen pyyntiin ja mahdollisesti hylkeen traanin 
kauppaan. Keittokuoppien sijainnin painottuminen jokisuille saattaa heijastella paitsi tut-
kimusaktiviteettia, myös kerrallista varhaismetallikautista toimintaa (liite 33). Jos kuopat 
on tehty hylkeen rasvan prosessointiin, jokisuusijaintia voisi ehkä selittää kulkuyhteyksi-
en optimoinnilla, eli traani oli helposti kuljetettavissa jokireittejä pitkin sisämaahan. Toi-
nenkin selitys jokisuiden painottumiselle voi löytyä. Olisiko keittokuoppien sijoittamista 
määrännyt Pohjanmaalla historiallisellakin ajalla taloudellisesti merkittävässä roolissa 
ollut lohenpyynti? Näin niitä voisi olettaa käytetyn hylkeen traanin valmistamisen ohella 
lohen savustamisessa tai kypsentämisessä. Keittokuoppia lukuun ottamatta tietämyk-
semme nuoremman pronssikauden ja esiroomalaisen rautakauden asuinpaikoista on hyvin 
vähäinen. Pohjanmaan tutkimusalueen kohteissa ei ole havaittavissa hierarkiaa niissä 
olevien röykkiöiden määrän ja koon suhteen (kuva 89). Mahdollisesti asutusmuodon 
osalta tilanne oli samanlainen.  

Varhaismetallikauden lopulle ja varsinaiselle rautakaudelle ajoittuvia tutkittuja röyk-
kiökohteita on Pohjanmaan tutkimusalueella kaikkiaan yksitoista. Niistä kuusi ajoittuu 
esinelöytöjensä perusteella roomalaiselle rautakaudelle. Kolme kuuluu sekä roomalaiselle 
rautakaudelle että kansainvaellusajalle ja kaksi pelkästään kansainvaellusajalle.72 

Röykkiöiden rakentaminen hiipui Pohjanmaan tutkimusalueella, ja erityisesti Pohjois-
Pohjanmaalla varhaismetallikauden loppua kohti tultaessa. Noin 1 eKr. rantavyöhykkees-
sä on yhteensä 23 kohdetta ja 500 jKr. ajoittuvalla rantavyöhykkeellä enää 18 kohdetta. 
Ero vanhempiin rantavyöhykkeisiin on ilmeinen. Röykkiöt sijaitsevat neljässä keskitty-
mässä, joiden välissä voi olla pitkiä matkoja tyhjää merenrantaa. Röykkiöryppäät 1 eKr. 
ja 500 jKr. ajoittuvilla rantavyöhykkeillä sijoittuvat Uudenkaarlepyyn–Pedersören–
Kokkolan seudulle, Raahen seudulle, Oulun–Haukiputaan–Iin seudulle ja Kemin–
Tornion seudulle (kuvat 63 ja 64). Näyttäisi siltä että kohteet keskittyvät lähemmäksi 
                                                           
70 Seger 1982, 31-43; Salo 1981, 415-417. Salon mukaan maanviljely oli tunnettua Satakunnassa 
Kiukaisten kulttuurista lähtien. Ks. Salo 1981, 403-405. 
71 Carpelan 2002a, 206.  
72 Kempele Linnakangas, Tornio Rakanmäki, Oulu Välikangas, Kemi Länkimaa, Kemi Rova, Raa-
he Tervakangas, Uusikaarlepyy Helgabacken, Pedersöre Högbacka, Pedersöre Lillmossbacka, 
Kokkola Dalaskogen, Lohtaja Rajakallio. 
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isompien jokien suistoja, jotka ilmeisesti ovat olleet keskeisiä sekä talouden että liiken-
teen kannalta. Sääntö tämä ilmiö ei ole, sillä esimerkiksi Raahen Tervakangas sijaitsee 
parinkymmenen kilometrin päässä Pyhäjoesta. Ajanjakson asuinpaikkoja tunnetaan tois-
taiseksi yksi Tornion Rakanmäeltä.73  

Tornion Rakanmäen asuinpaikka- ja röykkiökohde ajoittuu esinelöytöjen ja useiden 
C14-ajoitusten perusteella roomalaiselle rautakaudelle 1–400 jKr. Noin 300 x 150 m laa-
jalta asuinpaikalta löydettiin liesiä ja viitteitä kevyistä kotamaisista rakenteista. Aivan 
asuinpaikan vieressä sijaitsevista hautaröykkiöistä kaksi on tutkittu. Hauta-antimiltaan ne 
osoittautuivat niukoiksi. Toisesta röykkiöstä löydettiin pronssisen kaularenkaan katkelmia 
ja palaneita ihmisen luita. Toinen röykkiöistä oli kehäkiveyksellinen, mutta löydötön. 
Rakanmäen asuinpaikkalöydökset ovat enimmäkseen rautakuonaa, savitiivistettä, upok-
kaiden kappaleita ja palanutta luuta. Lisäksi erikoislöytöinä paikalta on lapioharkko, rau-
taesineiden kappaleita, kaksi fragmentaarista soikeaa tuluskiveä, keskiharjallisen kei-
häänkärjen katkelma ja pala pronssispiraalia.74 Asuinpaikassa kuvastuu, huolimatta nor-
lantilaisesta harkosta, paikallisuus. Röykkiöhaudat näyttäisivät kahden esimerkin valossa 
löydöiltään hyvin niukoilta. Yksinkertainen rengaskoru hauta-antimena esiintyy useassa 
sisämaan lapinrauniossa ja Keski-Pohjanmaan rannikon hautaröykkiössä75. Merkittävä 
piirre Rakanmäen asuinpaikassa on merkit raudan ja pronssin työstämisestä. Ne sijoittu-
vat ajanjaksolle, jolloin Pohjois-Suomen asukkaiden, eli lähinnä nykyisten saamelaisten 
esi-isien, oletetaan luopuneen raudan valmistuksesta ja pronssin valannasta76. 

Myös Raahen Tervakankaan lähinnä vanhemmalle roomalaiselle rautakaudelle77 ajoit-
tuvan kalmiston lähistöllä on mahdollisesti ollut asuinpaikka. Tähän viittaavat röykkiöi-
den läheltä tehty kuutiokivilöytö ja erityisesti läheisestä suosta otetun näytteen viljan ja 
ihmisten seuralaiskasvien siitepölyt, jotka ajoittuvat samanaikaiseksi hautaamisen kanssa. 
Myös alueelta löydetty hiilestyskuopaksi tulkittu jäännös liittynee esihistorialliseen oles-
keluun paikalla.78 Kaikkiaan paikalla on 13 röykkiötä, joista tähän mennessä on löytynyt 
ainakin kuusi hautausta. Löydöissä hallitsevat pronssiset rengaskorut ja rautaveitset. Li-
säksi paikalta on jonkin verran sekä asbestisekoitteista Sär2-keramiikkaa että hiek-
kasekoitteista Morbyn-tyypin kaltaista keramiikkaa. Muita löytöjä ovat putkikeihäänkär-
ki, pinsetit, putkikirves ja luukamman kappaleet.79 Hauta-antimissa korostuu paikallisuus. 
Esineet vaikuttavat teknisesti vaatimattomilta ja ehkä paikan päällä tai lähialueella teh-
dyiltä. Rengaskorujen suosiminen hauta-antimina viittaa jälleen lapinraunioihin ja Keski-
Pohjanmaalle. Hautaröykkiöt vaihtelevat muodoltaan struktuurittomasta matalasta kum-
musta yksittäistarhaan. Rakennelman muoto ja koko ei näyttäisi korreloivan haudan iän 
                                                           
73 Simon Kortejärvenkankaalta on varsinaiselle rautakaudelle ajoittuva keittokuoppa ja liesi, joten 
sitä voisi pitää asuinpaikkana. Paikalta ei kuitenkaan ole esinelöytöjä tai esimerkiksi savitiivistettä. 
Myös Raahen Tervakankaalta on epäsuoria merkkejä asuinpaikasta. 
74 Mäkivuoti 1988, 35-45; Mäkivuoti 1992, 346. 
75 Ks. Salo 1984, 238-239. 
76 Ks. Huurre 1983, 311. Norlantilainen lapioharkko ajoittuu ilmeisesti asuinpaikan käytön loppu-
puolelle. Ks. Mäkivuoti 1988, 43. 
77 Kohteen ajoituksesta ks. s. 38. 
78 Ks. Hicks 1992, 76-84; Forss - Jarva 1992, 66-67. 
79 Aulis Forss - Jaana Itäpalo - Eero Jarva, Raahe Tervakangas kaivauskertomukset 1991, 1992 ja 
1993. MV. ao. ta. 



234 

kanssa. Tervakankaan tarharakenteet ja niiden suuntautuminen, poltto- ja ruumishautauk-
sen esiintyminen samassa röykkiössä ja muutamat esineistössä havaitut samankaltaisuu-
det liittävät sen Oulun Kaakkurin kalmistoon. Huolimatta selkeiden asuinpaikalle tyypil-
listen rakenteiden puuttumisesta Tervakankaan kalmistoa käyttänyt ihmisryhmä on viljel-
lyt maata ja harjoittanut ehkä karjanhoitoa merenrantaniityillä aivan kohteen lähistöllä.80 
Asutus näyttäisi Raahen seudulla olleen kiinteää jo rautakauden alussa. 

Oulun Kaakkurin Välikankaan kalmisto koostui neljästä röykkiöstä ja niihin tehdyistä 
yhdeksästä ruumishautauksesta ja kolmesta polttohautauksesta. Runsaasta esineistöstä 
voidaan mainita muun muassa kaksi kaksiteräistä miekkaa, väkipuukko, soikea tuluskivi, 
keihäänkärkiä, putkikirveitä, sormuksia, solkia, heloja, pinsetit sekä saviastian paloja. 
Keramiikka on asbestisekoitteista kuuluen lähinnä pohjoisskandinaaviseen Sär2-ryh- 
mään. Sekä tarhamaisia että pyöreitä hautarakenteita sisältänyt kalmisto ajoittuu 150– 
500 jKr. Paikan tutkineen Markku Mäkivuotin mukaan esineistössä näkyy voimakas 
skandinaavisgermaaninen vaikutus, mikä tarkoittaa yhteyksiä Keski-Ruotsiin, Gotlantiin, 
Tanskaan ja jopa Keski-Eurooppaan.81  

Jos Kaakkurin kalmistoa vertaa muihin Perämeren rannikon röykkiöhautakohteisiin, 
hauta-antimissa silmiinpistäväksi piirteeksi nousee aseiden korostuminen. Erityisen sel-
västi ero näkyy verrattaessa Kaakkuria Tervakankaan kalmistoon. Molemmista kalmis-
toista on löytynyt asbestisekoitteista keramiikkaa, jonka tutkimus on melko kiistattomasti 
pystynyt liittämään saamelaisiin. Huurre näkee Kaakkurin taustalla etelän miesten tuki-
kohdan, jossa olisi ollut paikallisia saamelaisia vaimoina82. Forssin ja Jarvan mukaan 
Tervakankaan neljästä astiasta peräisin olevat keramiikkapalat kuvastavat kalmistoon 
haudattujen kiinteitä suhteita sekä rannikon maataviljelevään suomalaisväestöön että si-
sämaan pyyntiväestöön eli saamelaisiin.83 Saviastialla voi olla käyttäjänsä identiteettiin ja 
etnisiteettiin liittyviä merkityksiä, mutta se on toiminut myös käytännöllisenä esineenä, 
jolla on oletettavasti ollut jokin melko arkipäiväinen funktio. Tervakankaalta löydetyn 
Morbyn keramiikan kaltaisen keramiikan ja asbestikeramiikan erot ilmenevät lähinnä 
sekoitteessa84. Onko saveen ennen polttoa lisättyä sekoitetta, joka itse asiassa on vain 
yksi typologinen attribuutti, pidettävä tässä tapauksessa etnisesti merkittävänä kriteerinä? 
Tuntuisi luontevammalta olettaa sekoiteaineen valinnan määräytyvän pikemminkin astian 
käyttötarkoituksen mukaan. Jos saviastiat halutaan nähdä symbolisilla merkityksillä la-
dattuina esineinä, miksi nämä merkitykset eivät liittyisi esimerkiksi sosiaaliseen habituk-
seen? 

Kempeleen Linnakankaan vanhemmalle roomalaiselle rautakaudelle ajoittuva röyk-
kiöhauta, johon oli tehty yksi polttohautaus, on liitetty rannikon lapinraunioihin. Sen 
sijaintia korkealla moreenikankaalla ja löytöjä – yksinkertaista kuparisormusta – on pi-
detty tyypillisenä Keski-Pohjanmaan rannikon lapinraunioille. Lisäksi hauta-antimena oli 
piin pala ja polttamaton grönlanninhylkeen kallo. Röykkiössä oli isommista kivistä tehty 
reunakehä.85 Röykkiön hauta-antimet hylkeen kalloineen eroavat mielenkiintoisella taval-
                                                           
80 Hicks 1992, 76-84. 
81 Mäkivuoti 1991, 47-51; Mäkivuoti 1992, 346, 349. 
82 Huurre 1991, 62. 
83 Ks. Forss - Jarva 1992, 68, 70-71. 
84 Forss - Jarva 1992, 68. 
85 Ks. Salo 1984, 180-181, 238-239; Mäkivuoti 1992, 344. 
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la läheisen Kaakkurin, ilmeisesti melko samanikäisen, kalmiston ulkomaisia kontakteja 
osoittavista antimista. 

Perämeren rannikon väestö hautasi vainajiaan röykkiöihin varhaismetallikauden lopul-
la ja varsinaisella rautakaudella. Löydöissä näyttäisi kuvastuvan sekä paikallinen traditio 
että ulkopuoliset kontaktit. Elinkeinot liittyivät ilmeisesti suurelta osin metsästykseen, 
kalastukseen ja keräilyyn, mutta myös viljanviljelystä on todisteita. Röykkiökohteissa on 
havaittavissa koon ja määrän mukaista hierarkiaa (kuva 90). Täytyy kuitenkin muistaa, 
että aineisto on pieni ja se kuvastaa kahden eri rantavyöhykkeen kohteita. Tyypillistä koh-
teille on moninaisuus sekä koon että muodon suhteen.  

Keski-Pohjanmaalla Ähtävän ja Kokkolan seudulla katsotaan asutuksen ja röykkiö-
hautaamisen jatkuneen yhtäjaksoisesti pronssikaudelta nuoremmalle roomalaiselle rauta-
kaudelle saakka. Seudulta löydetyt useat itäistä tyyppiä olevat esineet on katsottu mer-
keiksi yhteyksistä, jotka ovat syntyneet ehkä jo pronssikaudella.86 Keski-Pohjanmaan 
tutkimusalueella sijaitseva Rajakallion röykkiökohde on tulkittu Etelä-Pohjanmaan rauta-
kautisen keskusalueen ulkopuoliseksi syrjäseutuasutukseksi87. 

Europaeus kertoi Keski-Pohjanmaan rautakautisen hautaraunioalueen esinelöydöissä 
kuvastuvan itäiset yhteydet ja hän ehdotti rakentajien etniseksi taustaksi ”lappalaisia”. 
Pohjois-Pohjanmaan rautakautisissa röykkiöissä itäiset löydöt eivät korostu ja Keski-
Pohjanmaan hautaraunioalueen itäiset yhteydet voivat selittyä osittain aineiston pienuu-
della. Toisaalta esineiden, hautamuotojen ja rakenteiden ilmiasun yksinkertainen liittämi-
nen etniseen identiteettiin voi johtaa harhaan. Jos tarkastelemme kivikauden lopun ja var-
haisen metallikauden sosiokulttuurista kehitystä Pohjanmaalla, havaitsemme paljon muu-
toksia. Asumuspainanteet häviävät, keramiikkatyylit ja esinemuodot muuttuvat. Aineelli-
nen kulttuuri muuttuu. Mutta onko tämä muutos vain näennäinen? Muuttuvatko kulttuu-
rin syvärakenteet? Yksittäiset piirteet voivat olla jatkuvassa muutoksen tilassa, mutta 
identiteettijärjestelmät, jotka ohjaavat käytäntöjä ja merkityksen antamista, pysyvät. Juuri 
yhteisöjen identiteettijärjestelmät ovat joustavia ja kykeneviä omaksumaan uusia kulttuu-
ripiirteitä ja muokkaamaan niistä uusia etnisen identiteetin ilmaisumuotoja. Keramiikka-
tyylin vaihtuminen tai rakennuksen muodon muuttuminen ei siten välttämättä kerro etni-
sen ryhmän identiteettijärjestelmän hajoamisesta ja kansan katoamisesta, vaan mahdolli-
sesti siitä, että uusi kulttuuripiirre on omaksuttu ja liitetty joustavasti uusin merkityksin 
etnisten symbolien repertuaariin.88  

Tästä kulttuuripiirteiden merkitysten muuntelusta seuraa, että identiteetit ovat sitkeitä. 
Itsetiedostavan etnisen ryhmän jatkuvuus on eri asia kuin kulttuuripiirteiden säilyvyys.89 
Arkeologisen tutkimuksen tulevaisuuden haasteita voisi olla näiden kulttuurin pys-
tysuorien rakenteiden hahmottaminen arkeologisesta aineistosta. 

                                                           
86 Edgren 1986, 21, 23. 
87 Meinander 1977, 26. 
88 Honko 1988, 142-143. 
89 Ibidem. 



9 Loppulause 

Kivirakennelmia, hautaröykkiöt mukaan lukien, on rakennettu tai niitä on muodostunut 
ihmisen toiminnan tuloksena eri aikakausina. Esihistorialliset hautarakennelmat ovat pie-
ni osa tästä kokonaisuudesta. Röykkiöhautaaminen ei liity ainoastaan esihistoriallisen 
aikaan, vaan se jatkui perifeerisillä alueilla ja hätähautausmuotona pitkälle historialliselle 
ajalle. Lapinraunio-termin historia muinaistieteellisenä terminä alkaa jo 1700-luvulla, ja 
se liittyy alusta alkaen tutkijoiden asutushistoriallisiin käsityksiin. Tästä seuraa, että ky-
seisten lähteiden käyttö nykyisessä tutkimuksessa määriteltäessä röykkiöiden rakentajien 
etnisyyttä on suurelta osin perusteetonta. Termin merkityssisältö muuttui 1800- ja 1900-
luvuilla, mutta sen käyttökelpoisuus asutushistoriallisessa todistelussa säilyi. Pohjanmaan 
rannikolla lapinraunio-termi näyttäisi olevan myöhäinen ja kansanperinteessä vain vähän 
esiintyvä. 

Kivirakennelmat voidaan jakaa muodon, kombinaation ja topografian perusteella kuu-
teen ryhmään, joista kolme ajoittuu kokonaan tai ainakin osittain rannansiirtymiskronolo-
gian perusteella kivikaudelle. Ryhmät ovat: 

 
1. rautakauden röykkiökohteet 
2. pronssikauden röykkiökohteet 
3. pitkäröykkiökohteet, ajoitus 1800–1500 eKr. 
4. röykkiö- ja asuinpaikkavallikohteet, ajoitus 2600–2000 eKr. 
5. isot ympärysvallikohteet ja useita tyyppejä sisältävät kohteet, ajoitus 3. vt. eKr. 
6. mahdollisesti muinaisesta merenrannasta riippumattomat kivirakennelmakohteet 
 
Ryhmään 1 kuuluvia, rautakauden röykkiöitä on koko aineistoon suhteutettuna vähän 

ja tunnetut kohteet edustavat vielä huonosti tunnettua Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan ran-
nikon rautakautista asutusta. Valtaosa pienistä ja matalista röykkiöistä kuulunee esirooma-
laiselle rautakaudelle ja niitä on erityisesti Uudenkaarlepyyn–Pedersören seudulla. Omi-
naista varhaismetallikauden lopun ja varsinaisen rautakauden alun röykkiökohteille kui-
tenkin on moninaisuus. Pienten latomusten lisäksi Pohjanmaalla tehtiin suuria lähes 
pronssikauden tyyppisiä röykkiöitä sekä tarhamaisia hautarakenteita omaavia kalmistoja. 
Kansainvaellusajan jälkeen röykkiöhautaaminen näyttäisi sekä Keski- että Pohjois-
Pohjanmaalla päättyvän. 
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Ryhmään 2 kuuluvat röykkiökohteet ilmentävät läntistä pronssikulttuuria. Pronssi-
kautisten röykkiöhautojen yhtenäisen esiintymisalueen pohjoisraja näyttäisi ylettyvän 
Pyhäjoelle saakka. Sen eteläpuolella oleva rannikko liittyy etelään päin jatkuvan yhtenäi-
sen röykkiönauhan kautta läntiseen pronssikulttuuriin. Pyhäjoen pohjoispuolellakin 
pronssikauden muinaisrantavyöhykkeellä on röykkiökohteita. Ne ovat kuitenkin muuta-
massa keskittymässä etäällä toisistaan Raahen, Oulun ja Kemin seudulla. Perämeren poh-
jukkaan Piteåjoen ja Pyhäjoen välisellä rannikolla läntisen pronssikulttuurin monumen-
taalinen hautausmuoto ei saanut merkittävää sijaa. Pohjois-Pohjanmaalla rannikko liittyy 
jokireitein Oulujärven vesistöalueeseen, joka edusti itäisen pronssikulttuurin keskusaluet-
ta. Rajan tarkempi määrittäminen vaatisi oman selvityksensä. 

Ryhmä 3 pitkäröykkiökohteet ajoittuvat kivikauden lopulle tai varhaismetallikauden 
alkuun ja niiden levintä kattaa harvana koko Pohjanmaan. Ryhmät 4 ja 5 ajoittuvat ran-
nansiirtymäkronologian mukaan selkeästi kivikaudelle ja ne näyttäisivät liittyvän isoihin 
ympärysvalleihin ja keski- ja myöhäisneoliittiseen asbestikeramiikkaan, etenkin Pöljän-
ryhmään. Ryhmään 4 kuuluvien kohteiden levintä ulottuu Pohjanmaalta Ruotsin puolelle 
Norrbotteniin. Jätinkirkkojen levintä kattaa karkeasti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan. Il-
miö näyttäisi liittyvän luode–kaakko- ja länsi–itä-suuntaisiin jokiin. Pohjoisesta ja koilli-
sesta Perämereen virtaavien Kemi ja Torniojoen varsilla ympärysvalleja ei tunneta. Jätin-
kirkkojen yhteyteen kuuluvat röykkiöt, asuinpaikkavallit, kivikkokuopat ja röykkiömäiset 
keskuskuopparakenteet liittynevät tehokkaaseen rannikon resurssien hyödyntämiseen ja 
varastoimiseen. Pieni osa kivirakennelmista näyttäisi olevan sijoitettu merenrannasta 
riippumatta. 

Huolimatta kaivaustutkimuksista, ei kivikautisilla korkeusvyöhykkeillä olevista röyk-
kiöistä ole löydetty selviä viitteitä hautauksista. Näin niiden käyttötarkoitus on syytä jät-
tää avoimeksi. Voimme myös kysyä, onko röykkiöille alun perinkään ollut olemassa yhtä 
ainoaa tarkasti määrättyä käyttötarkoitusta? Voimme ajatella, että niillä olisi ollut lukuisia 
sosiaalisia ja rituaalisia funktioita eri ryhmille eri aikakausina. Vanhimmat röykkiöt ovat 
näkyviksi ja pysyviksi merkeiksi tarkoitettuja rakennelmia, jotka ilmentävät Pohjanmaan 
vanhinta rakennettua kulttuurimaisemaa. Ne ovat monumentteja – muistamisen merkkejä 
– sanan alkuperäisessä merkityksessä. Röykkiökohteet eivät siten ole jääneet koskaan 
kokonaan ”pois käytöstä”, vaan ne ovat korostaneet merkittäviä paikkoja ja toimineet 
tarinoiden kiintopisteinä rakentamisestaan alkaen tähän päivään saakka.  

Pohjanmaalla tutkitut rautakautiset röykkiöt ovat sisältäneet sekä ruumis- että poltto-
hautauksia. Näin niiden osalta voimme varmuudella puhua hautaröykkiöistä. Voimme 
myös olettaa Pohjanmaan alueen pronssikauden tyyppisten röykkiöiden toimineen hau-
toina, vaikka kaivauksissa hankittua todistusaineistoa ei ole käytettävissä. Hautaröykkiö-
nä toimiminen ei luonnollisesti sulje pois monumentin muita mahdollisia käyttötarkoituk-
sia. On myös olemassa mahdollisuus, että osa röykkiöistä liittyisi hautausmuotoihin, jot-
ka eivät ole tuttuja nykyisin tuntemastamme arkeologisesta aineistosta. Yksi tällainen 
hautaustapa voisi olla esimerkiksi prosessihautaus, jossa vainaja olisi ollut vain jonkin 
aikaa haudattuna röykkiöön.  

Asuinpaikkavallit kivikossa ja kivisessä moreenissa näyttäisivät enimmäkseen olevan 
asumuksen pohjia. Erityisesti isojen kohdalla kyseessä näyttäisi olevan sama osittain 
maahan kaivettu asumustyyppi, joka ilmenee hiekkaiseen maaperään tehdyissä kivikauti-
sissa asumuspainanteissa. Myös pienien asuinpaikkavallien osalta asumusfunktio näyttäi-
si olevan luontevin selitys useimpien kohdalla. Koska pienen keskuspainanteen omaavat 
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asuinpaikkavallit lähenevät muodoltaan röykkiöitä, niiden käyttötarkoitus voi mahdolli-
sesti olla muukin kuin asumuksen tai tilapäissuojan perusta. 

Röykkiömäisissä keskuskuopparakenteissa on ilmeisesti joitakin syvältä kaiveltuja 
röykkiöitä, mutta kuitenkin enimmäkseen ne lienevät varastokuopiksi tulkittavia raken-
nelmia. Niin ikään varastoimiseen liittyvät kivikkoon tehdyt kuopat. Merkittävää on, että 
asuinpaikkavallit, kivikkokuopat ja useimmat röykkiömäiset keskuskuopparakenteet 
esiintyvät ryhmiin 4 ja 5 kuuluvissa kivikautisissa kohteissa. 

Isojen ympärysvallien käyttötarkoitusta on pohdittu Gananderin päivistä 1700-luvun 
lopulta alkaen. Yksi selitysvaihtoehto on se, että ympärysvallit olisivat jäänteitä jostakin 
hävinneestä materiaalista – mahdollisesti puusta – tehdyistä rakenteista. Toinen, symboli-
nen tulkinta on mielestäni todennäköisempi, eli valleilla ja niihin tehdyillä kulkuaukoilla 
ole ollut mitään käytännöllistä käyttötarkoitusta. Koko rakennelmien rajaamisfunktio 
olisi pelkästään vertauskuvallinen. Näin ympärysvallit eivät olleet minkään rakenteen 
perusta, vaan ne liittyisivät pikemminkin yhteisöjen sosiaaliseen ja rituaaliseen toimin-
taan. 

Röykkiöiden levinnässä on havaittavissa alueellista ja ajallista vaihtelua. Tämän tut-
kimuksen perusteella niiden rakentaminen alkaa Pohjanmaalla noin 3000–2500 eKr. ja 
traditio liittyy, kuten Europaeus vuonna 1925 ehdotti, keskineoliittiseen ”jättiläiskirkko-
kulttuuriin.” Röykkiötraditio näyttäisi jatkuvan ilmeisesti muuntuneena varhaismetalli-
kaudelle ja varsinaiselle rautakaudelle. Tämä ero varhaismetallikauden ja keskineoliitti-
sen ajan röykkiötraditiossa näkyy tarkasteltaessa kohteiden levintää pohjoisuuden suh-
teen. Jälkimmäinen painottuu erityisesti Raahen ja Pedersören–Kokkolan seuduille. Var-
haismetallikaudella pohjois-etelä-jakaumasta tulee selvästi etelään painottunut. Tämä 
mielestäni viittaa läntisen pronssikulttuurin röykkiötraditioon. Kun tarkastellaan kohteis-
sa olevien yksittäisten röykkiöiden jakautumista eri korkeusvyöhykkeille, edellä havaittu 
ilmiö käy paremmin ilmi. Korkeusvyöhykkeet 50 m ja erityisesti 25 m erottuvat suurem-
milla röykkiömäärillään, mutta huomattavaa kuitenkin on, että myös muilla vyöhykkeillä 
90 m:n ja 15 m:n välillä röykkiöitä on paljon. Kokonaan tyhjiä vyöhykkeitä ei ole. Var-
haismetallikauden alun muinaisrantavyöhykkeellä röykkiöt ovat yleisin muinaisjäännös-
tyyppi. Röykkiöiden määrän nousu käy 2500 eKr. muinaisrantavyöhykkeessä yhteen 
asumuspainanteiden määrän nousun kanssa ja myöhemmin 500 eKr. ajoittuvalla ranta-
vyöhykkeellä keittokuoppien määrän kasvun kanssa. 

”Jättiläiskirkkokulttuuriin” liittyvät kivikautiset röykkiöt esiintyvät usein samoissa 
kohteissa muiden kivirakennelmien kanssa. Kohteet sijaitsevat Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla usein asumuspainannealueiden kanssa samoissa muinaisjäännöskeskitty-
missä. Keskineoliittinen röykkiötraditio liittynee jätinkirkkojen ja asumuspainanteiden 
kautta asbestikeraamiseen Pöljän ryhmään. 

Röykkiöitä on tulkittu erityisesti maankäyttöön ja territoriaalisuuteen viittaaviksi mo-
numenteiksi. Ne olisi sijoitettu rantavyöhykkeelle merkitsemään yhteisön tai suvun oike-
utta tärkeisiin merenrannan resursseihin. Rannansiirtymisen takia omistusoikeuden mer-
kitsemisestä tuli toistuva prosessi. Toisaalta maanomistamisen ajatuksen projisoiminen 
suoraviivaisesti esihistoriaan voi johtaa harhaan. Kivimonumentit ilmentävät 
pikemminkin yhteisöjen maailmankuvan tai aikakäsityksen muutosta. Maiseman 
inhimillistäminen ja kulttuurimaiseman luominen kertovat uudesta suhtautumista 
ympäristöön ja maisemaan. 
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Asumuspainanteiden ja asuinpaikkapintojen määrän kasvu 3000 eKr. ja 2500 eKr. tie-
noilla on tulkittavissa väestön kasvuna. Samaan aikaan ilmaantuvat sekä röykkiöt että 
jätinkirkot. Kulttuuripiirteiden taustalla olisi rannikon metsästäjä-keräilijä-yhteisöjen 
sosiaalisten rakenteiden muutos. Sosiaalisen kompleksisuuden nousu olisi yhteydessä 
myös laajempaan ideologiseen muutokseen. Keskineoliittisen kauden yhteisöt on tulkittu 
aineiston perusteella transegalitaarisiksi kompleksisiksi metsästäjä-keräilijöiksi. Kivikau-
den loppu ja varhaismetallikausi merkitsi taantumaa ja toisenlaista ehkä yksinkertaisem-
paa sosiaalista organisaatiota. Röykkiöiden määrän nousu esiroomalaisen rautakauden 
alussa edustaa röykkiöiden toista huippukautta. Jakso jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä sekä 
röykkiöiden että keittokuoppien määrät tipahtavat vähäisiksi 1 eKr. ajoittuvalla ranta-
vyöhykkeellä. 

Jo kenttätyövaiheessa kävi ilmi, että röykkiöiden lisäksi Pohjanmaalla on koko joukko 
erilaisia muinaisjäännöksiä; jäännöksiä, joita ei ole aiemmin juurikaan tutkittu ja jotka 
ovat siten olleet hyödyntämätön lähdeaineisto arkeologiassa. Niitä on luokiteltu kategori-
aan ”epämääräiset kivirakennelmat.” Tämän työn keskeisenä päämääränä on ollut järjes-
tää ne määrätyiksi kivirakennelmiksi. Lisäksi tutkimusalueen röykkiöt ovat olleet ”mui-
naistieteelliseltä merkitykseltään epäilyksenalaisia” tai luokassa ”apokryfiset”1. Tämän 
tutkimuksen tavoite on ollut hälventää tuota muinaistieteellistä epäilyttävyyttä. 

Pohjanmaan arkeologisella tutkimuksella on pitkä perinne, ja kuva alueen muinaisuu-
desta on muotoutunut sukupolvia kestäneen tiedon karttumisen kautta. Uusi tutkimus, 
tulkinnat ja onnekkaat löydöt voivat piirtää tuota kuvaa jos ei tarkemmin, niin ainakin 
toisin kuin ennen. Esa Eetu Takalan vuonna 1897 julkaistun Muinaismuistoja Pietarsaa-
ren kihlakunnan suomalaisesta osasta -teoksen päätössanat ovat yhä ajankohtaisia: 

 
”Kertomuksessa esitetyt tiedot todistavat nekin, että näilläkin tienoin ovat kansamme 
edeltäjät ja sitte esi-isämme kokeneet velvollisuuttaan täyttää ja saattaa karua luontoa 
ihmiskunnan palvelukseen ja sivistyksen taimimaaksi. Jos ovatkin tiedot niukat, niin 
ovat ne kumminkin osaltaan todistamassa ja kertomassa tämän seudun eri kehitysai-
koja ja ilmaisemassa näitten seutujen asujanten muinaisia, hämärään kätkeytyneitä 
olosuhteita. Ja ehkäpä todistusten runsaus vielä karttuu aikain ja tutkimusten edetes-
sä, niin että selvemmin voidaan näittenkin syrjäseutujen muinaisia asioita käsittää ja 
ymmärtää. Siihen tarkoitukseen pyytää tämäkin kertomus osaltaan apuna olla, mikäli 
sen voimassa on.”2 

                                                           
1 Europaeus 1925, 152-153; Aarne Äyräpää, Muinaistutkimuksia Kruununkylässä 1934. MV. ao. 
ta. 
2 Takala 1897, 230. 



Summary: Graves of Giants and Cairns of Dread: The 
archaeology of Ostrobothnian stone structures 

In Ostrobothnia, Finland, burial cairns are only one example of the range of prehistoric 
stone structures found in the archaeological record. Cairns were used as grave structures 
not only during prehistory, but also in historical times in peripheral regions where the 
tradition persisted. The expression “lapp cairn” was used as an archaeological term as 
early as the 18th century. At that time lapp cairns were connected to the conceptions and 
ideas of settlement history adopted by early scholars. These scholars connected cairns of 
the Finnish lake region to saami hunter-gatherers which populated the area before the 
arrival of Finnish agriculturalists. The traditional name of the cairns was seen as evidence 
of a historical process of replacement and in a broader sense legitimized and supported 
the theory of Finnish immigration and gradual take-over of the land. The actual meaning 
of the term lapp cairn changed during the 19th and 20th centuries. In Ostrobothnian folk 
tradition, the cairns and stone structures were related mostly to the giants and the term 
lapp cairn was nearly absent. 

According to shape, combination and topography, archaeological stone structure sites 
in Ostrobothnia can be classified into six different categories, which are: 

 
1. Iron Age sites 
2. Bronze Age sites 
3. Sites of long cairns, dating to 1800–1500 cal BC 
4. Sites containing cairns and dwelling depressions, dating to 2600–2000 cal BC 
5. Sites with large rectangular enclosures (Giants´Churches) or sites with many 

kinds of stone structures, dating to the 3rd millennium cal BC 
6. Sites which possibly are not related to the ancient shorelines 
 
The number of Iron Age cairns is relatively small and most of them belong to the pre- 

Roman Iron Age. One of the most typical features of the Iron Age cairns is their diversity 
of shape. This category consists of both small stone settings and monumental cairns. 
There are no examples of burial cairns after the migration period in Middle and Northern 
Ostrobothnia. 
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Category 2 represents the Bronze Age cairn tradition of the study area. The northern 
limit of their continuous distribution is in the Pyhäjoki area. There are examples situated 
even further north, but the cairn sites are in small clusters far away from each other. In 
the coastal area in the northernmost part of the Gulf of Bothnia, this monumental burial 
tradition did not establish a firm hold. On the contrary, the coast between Piteälven and 
Pyhäjoki was connected with several rivers to the Kainuu region and reflects a more 
eastern cultural influence in which cairns are absent. 

Long cairns in category 3 seem to date to the end of the Stone Age or the beginning of 
the early metal period. Their sparse distribution covers the whole of the Ostrobothnian 
coast. Categories 4 and 5 are associated with the rectangular walls of so called Giants´ 
Churches and to asbestos tempered pottery. According to the shore displacement 
chronology, stone structures in categories 4 and 5 can be dated to the Stone Age. 
Giants´Churches, together with dwelling depressions, cairns, and other stone structures, 
belong to the same middle and late Neolithic socio-cultural context in which 
Ostobothnian hunter-gatherer groups developed intensified and more efficient maritime 
adaptations. A small portion of the stone structures seem not to be situated in relation 
with ancient shorelines (category 6). 

Despite numerous excavations, there is no evidence that cairns situated at Stone Age 
shore levels contain any human remains – i.e. that they were used as burial cairns. Their 
exact function is therefore unknown. It can be suggested that cairns, as permanent visible 
monuments, served a number of functions, which varied with time and social context. 
Cairns are the oldest examples of the creation of a persistent, highly visible built 
environment and cultural landscape in Ostrobothnia. It is possible to envision that these 
cairns never fell out of use at all. They may have functioned as places of memory and 
story to local peoples from the time of their building, right up to the present. There was 
not only one social function for cairn structures. These functions were numerous and 
depended on the group interacting with each monument. 

Iron Age cairns which have been excavated in Ostrobothnia have yielded traces of 
both inhumation and cremation burials. Despite the lack of direct evidence, we can 
presume that Bronze Age cairns in the study area served as burial monuments, as they did 
for example in Southern Ostrobothnia and the Satakunta region. If the cairn contains 
human remains – which means that it is a burial cairn – that still does not exclude other 
social or ritual functions for the monument. There is also possibility that some of the 
cairns had roles in burial and other types of rituals which are unknown to us in the light 
of present archaeological data. If the mortuary remains were removed from the stone 
structures, there would be very little or no evidence left (as in the case of secondary 
burial away from the cairn). 

Large dwelling depressions in a stone field or in a stony moraine are similar to the 
dwelling depressions in a sandy soil. The most likely explanation is that they are remains 
of pit dwellings even if the building material or ground is different. It is difficult to define 
the function of the small dwelling depressions in stone fields which have prominent 
walls. Stone structures with pits most likely relate to storage. The use of pits dug in stone 
fields as storage facilities is known from several ethnographic descriptions. The function 
of Giants´ Churches has been debated since the 18th century. One explanation for the 
rectangular stone walls is that they are remains of structures made from some perishable 
material, for example wood. The more likely explanation for them is that they do not 
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have any practical function, but instead that they have a symbolic function and are 
associated with ritual and social activity of Stone Age hunter-gatherer societies. 

According to the present study, both geographical and chronological variation can be 
seen among the Ostrobothnian cairn sites. The hypothesis is put forward that the first 
cairn building tradition originated in the study area by 3000–2500 cal BC. This Stone Age 
cairn tradition is related – as Aarne Äyräpää in 1925 suggested – to the middle Neolithic 
“Giants´ Church culture”. Cairn building tradition continued most likely without 
chronological gaps and gave rise to the Early Metal Age cairn tradition. It is noteworthy 
that there are no altitude zones which are devoid of cairns, and there are two peaks of 
frequency at altitudes of 50 meters and 25 meters above present sea level, which 
respectively denote the Middle Neolithic and Early Metal Age cairn building traditions 
mentioned above. The large number of cairns at the 2500 cal BC shoreline zone is clearly 
connected to its higher number of dwelling depressions. At the 500 cal BC shoreline 
zone, the increasing number of cairns seems to be related to the higher number of 
cooking pits. Cairns sites which belong to the “Giants´ Church culture” seem to show 
greater diversity in composition. Bronze Age sites usually have only cairns, and other 
archaeological remains are missing. 

The explanation for the increasing number of dwelling depressions and dwelling 
planes of the periods around 3000 and 2500 cal BC is the growth of population. Giants´ 
Churches and cairns appear around the same time. These new features and changes in the 
archaeological record reflect developments which took place within the hunter-gatherer 
societies of Ostrobothnia. This development led to more complex social structures. 
Ostrobothnian societies can be classified as trans-egalitarian complex hunter-gatherers. 
The beginning of the Early Metal Age and final stages of the Stone Age meant decline 
and the number of sites produced shows a dramatic downward trend. This may indicate 
more simple social organization. At the beginning of the Iron Age, around 500 cal BC 
there is clear peak both in number of cairns and cooking pits. But around the birth of 
Christ the number of cairns and other archaeological remains undergoes a permanent 
decline. 
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Liite 1 Röykkiökohteet joissa on tehty kaivaustutkimuksia 
Pohjanmaan tutkimusalueella 

Taulukko Pohjanmaan alueen kaivauksin tutkituista röykkiökohteista. lkm= kaivettujen 
röykkiöiden lukumäärä, lö=löydöt, aj.lö.=ajoittavat löydöt, ha=hautaus, z=korkeus 
merenpinnasta, kaiv.=kaivausten aloittamisvuosi. 

n:o kohde kunta lkm. lö. aj.lö. ha. z kaiv. 

1 Iso Jätinsaari Oulu 1 0 0 0 27,5 1888 
2 Linnakangas R Ruukki 1 0 0 0 55 1914 
3 Kastelli Pattijoki 2 0 0 0 52,5 1920 
4 Myllykoskenkangas Oulu 1 0 0 0 22,5 1951 
5 Murhianjärvi Sievi 1 0 0 0 80 1979 
6 Pikkuliekokangas Pattijoki 3 1 0 0 57,5 1979 
7 Linnakangas K Kempele 1 1 1 1 27,5 1983 
8 Pirttihaudankangas Raahe 1 1 0 0 60 1987 
9 Rakanmäki Tornio 2 1 1 1 17,5 1987 
10 Hiidenkangas Ii 1 0 0 0 41 1988 
11 Välikangas Oulu 4 1 1 1 17,5 1987 
12 Haapamaa Keminmaa 2 1 0 1 50 1989 
13 Kiimamaa Keminmaa 2 1 0 1 33 1992 
14 Länkimaa Kemi 2 1 1 1 17,5 1992 
15 Rova Kemi 1 1 1 1 20 1992 
16 Tervakangas Raahe 8 1 1 1 17,5 1990 
17 Vallinpalo Simo 2 1 0 0 60 1993 
18 Aaltokangas Kemi 1 0 0 0 16 1995 
19 Ilvessalonmäki Merijärvi 1 1 0 0 50 1998 
20 Kettukangas Raahe 1 1 0 0 52,5 1999 
21 Helgabacken Uusikaarlepyy 4 1 1 1 17,5 1923, 1934 
22 Kåtabacken Kruunupyy 1 0 0 0 25 1928 
23 Jäknabacken Kruunupyy 2 1 0 0 55 1930, 1989 
24 Borgbacken 1 Kruunupyy 2 0 0 0 30 1931 
25 Bastön Kruunupyy 1 0 0 1 35 1934 
26 Söderbacka Pedersöre 1 1 0 1 25-30 1935 
27 Högbacka Pedersöre 1 1 1 1 17,5-20 1935 
28 Lillmossbacka Pedersöre 1 1 1 1 15-22,5 1935 
29 Dalaskogen Kokkola 1 1 1 0 30 1945 
30 Farfarängsbacka Kokkola 1 0 0 0 25 1945 
31 Strömmes Kokkola 2 0 0 1 20 1946 
32 Rajakallio Lohtaja 5 1 1 1 28 1947 
33 Honkobackaharju N Kruunupyy 2 0 0 0 58 1949 
34 Luggasbacken Kruunupyy 4 0 0 0 58 1950 
35 Sillanpää Kälviä 1 1 0 0 25 1975 
36 Mellanbacka Uusikaarlepyy 1 0 0 0 15 1980 
37 Karjakangas Kannus 7 1 0 0 49 1982 
38 Nåpebacken a Pedersöre 1 0 0 0 25 1982 
  yhteensä 76 22 11 15   

 



Liite 2 Kemin seudun maankohoaminen 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Kemin seudulle. 
Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat 
tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 3 Iin seudun maankohoaminen 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Iin seudulle. 
Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat 
tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 4 Oulun seudun maankohoaminen 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Oulun seudulle. 
Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat 
tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 5 Raahen seudun maankohoaminen 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Raahen 
seudulle. Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoihin. Vihreä ja sininen 
käyrä ovat tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before 
present. 
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Liite 6 Pietarsaaren seudun maankohoaminen 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Pietarsaaren 
seudulle. Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoihin. Vihreä ja sininen 
käyrä ovat tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before 
present. 
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Liite 7 Vaasan seudun maankohoaminen 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Vaasan 
seudulle. Malli perustuu Okon ja Kääriäisen julkaisemiin tietoihin. Vihreä ja sininen 
käyrä ovat tehty suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before 
present. 
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Liite 8 Kemin seudun maankohoaminen (Vermeer ym.) 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Kemin seudulle 
perustuen Vermeerin ym. tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja 
pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 9 Iin seudun maankohoaminen (Vermeer ym.) 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Iin seudulle 
perustuen Vermeerin ym. tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja 
pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 10 Oulun seudun maankohoaminen (Vermeer ym.) 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Oulun seudulle 
perustuen Vermeerin ym. tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja 
pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 11 Raahen seudun maankohoaminen (Vermeer ym.) 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Raahen seudulle 
perustuen Vermeerin ym. tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja 
pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0510152025303540

ikä vuosisatoina BP

ko
rk

eu
s 

m
 m

p
y.



Liite 12 Pietarsaaren seudun maankohoaminen (Vermeer ym.) 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Pietarsaaren 
seudulle perustuen Vermeerin ym. tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty 
suurimmalla ja pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 13 Vaasan seudun maankohoaminen (Vermeer ym.) 

Nykyisen maankohoamisen takaisinlaskentaan perustuva referenssikäyrä Vaasan seudulle 
perustuen Vermeerin ym. tietoihin. Vihreä ja sininen käyrä ovat tehty suurimmalla ja 
pienimmällä maankohoamisen arvolla. BP= before present. 
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Liite 15 Pohjois-Pohjanmaan tutkimusalueen kivirakennelmakohteet 

 
röyk= röykkiö, apvkiv= asuinpaikkavalli kivikossa, apvmor= asuinpaikkavalli moreenissa, rkkr= röykkiömäinen 
keskuskuoppa, ympv= iso ympärysvalli (jätinkirkko), apkkiv= kivikkokuoppa, ap-pinnat= asuinpaikkapinnat, ed. z-arvo= 
edellisten korkeus metriä merenpinnan yläpuolella. 

n:o kunta paikka perusk x y z röyk apvkiv apvmor rkkr ympv apkkiv ap-pinnat ed. z yht.
1 Ii Muhojoki S 3512 04 725878 343006 30 1 1
2 Ii Hankopalo 3512 04 725977 343006 48 1 2 3
3 Ii Hiidenkangas SE 3512 05 726334 343388 45 3 3
4 Ii Hiidenkangas NW 3512 05 726305 343342 41.9-43.7 2 1 43,4 3
5 Ii Keelaharju 3512 05 726409 343764 77.5-82.5 4 50 54
6 Yli-Ii Konttikangas S 3512 08 726466 344098 93 1 2 25 28
7 Yli-Ii Konttikangas NE 3512 08 726539 344118 90-92.5 1 3 1 5
8 Yli-Ii Kivijärvenkangas 3512 04 725977 343973 80 1 2 3
9 Yli-Ii Hangaslamminkangas 3512 07 725800 344015 68 3 1 4 8

10 Haukipudas Joutsenkangas 2533 08 723680 256827 25 1 4 5
11 Yli-Ii Ylimmäinen Kortinkangas 3511 05 723954 343721 43 1 1
12 Haukipudas Navettakangas 3511 05 723786 343858 53 3 3
13 Haukipudas Rajakangas R 3511 05 723778 344000 50 1 1 2
14 Haukipudas Onkamonselkä 3511 08 723720 344115 53 1 1 47,5 2
15 Haukipudas Hiidenvaara 3511 08 723885 344510 73 1 15 1 57,5 17
16 Haukipudas Martimojoki E 3511 09 724163 344696 60 2 2
17 Haukipudas Pirttikangas 3511 09 724375 344965 73 2 4 6
18 Kiiminki Iisakinhaudankangas 3511 08 723080 344036 50 1 1 1 1 4
19 Kiiminki Kortepalo 3511 07 722926 344594 53 1 1
20 Kiiminki Kalliomaa 3511 07 722286 344685 65 1 1 1 55 3
21 Ii Mustikkakangas SW 3512 05 726024 343348 45 1 1
22 Ii Mustikkakangas N 3512 05 726066 343354 50 3 3
23 Ii Mustikkakangas E 3512 05 726065 343365 50 1 1
24 Ii Tuohenkiskojankangas 2534 09 727025 256605 40 1 1
25 Haukipudas Rajakangas J 3511 05 723788 343964 55 1 1 1 50 3
26 Haukipudas Mäntyselkä 3511 09 724152 344082 63 1 20 1 50 22
27 Yli-Ii Huhinmaa 3512 07 725273 344077 53 1 1 53 2
28 Haukipudas Honkikangas N 2533 08 723269 256707 20 1 1
29 Haukipudas Navettakangas W 3511 05 723774 343830 53 2 1 3
30 Haukipudas Liippaankanava 3511 05 723839 343854 48 1 1
31 Yli-Ii Pikku Kiviharju 2533 06 724390 343450 45 1 3 1 5
32 Yli-Ii Iso Kiviharju 2533 06 724280 343462 50 1 2 3
33 Yli-Ii Välioja S 2533 06 724040 343525 40 1 1
34 Kiiminki Sivukangas 3511 07 723050 343118 60 1 1
35 Ii Makkarakangas 3512 05 726048 343118 40 1 1
36 Ii Ritamaa S 2534 09 727100 256490 45 5 4 9
37 Ii Ylimmäinen Pihlajajärvi N 2534 09 727058 256558 43 1 1
38 Ii Porokahojensuo S 2534 08 726998 256458 40 1 1
39 Ii Sulajärvet SE 2534 08 726553 256477 30 1 2 3
40 Ii Kangaslammi NE 2534 08 726316 256695 23 4 4
41 Ii Jättiläishalme 3512 06 727535 343327 73 1 1 5 7
42 Ii Konttikangas W 3512 05 726422 343862 73 1 1
43 Ii Härkkimenmaankangas E 3512 05 726094 343910 88 1 10 11
44 Ii Huopisenoja SW 2533 09 724860 256715 23 1 1
45 Ii Isokangas NE 2533 09 724694 256772 25 1 1
46 Ii Pentinkangas 2533 09 724494 256492 15 5 5
47 Haukipudas Isomaa 3511 08 723720 344115 53 1 1 50 2
48 Haukipudas Teeriselkä 3511 08 723580 344731 58 1 1 55 2
49 Ii Liedes SE 2533 09 724550 246463 15 2 2

yht. 54 23 11 9 2 127 7 247



Liite 16 Keski-Pohjanmaan tutkimusalue ja sen 
kivirakennelmakohteet kohdenumeroineen 
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Liite 17 Röykkiöiden määrä kohteissa 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 18 Röykkiöiden levintä muodon mukaan 

Eri muotoisia röykkiöitä omaavat kohteet on ryhmitelty karttaselitteen mukaisessa järjes-
tyksessä. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 19 Pitkäröykkiöiden levintä 

Kohteet, joissa on yli 20 metriä mitaltaan olevia pitkäröykkiötä. Korkeusmalli © Maan-
mittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 20 Suurten röykkiöiden levintä 

Kohteet, joissa on pyöreitä, soikeita ja nelikulmaisia mitaltaan yli 10 m olevia röykkiöitä 
sekä yli 20 m mitaltaan olevia pitkäröykkiöitä. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos 
lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 21 Kohteet joiden röykkiöissä on keskuskivi 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 22 Kohteet joiden röykkiöissä on hautarakenne 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 23 Kohteet joiden röykkiöissä on keskuskuoppa 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 24 Röykkiökohteet 25–30 m korkeusvyöhykkeellä 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 25 Korkeusvyöhykkeillä 30–35 m ja 35–40 m olevat 
röykkiökohteet  

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 26 Korkeusvyöhykkeillä 40–45 m, 45–50 m, 50–55 ja 55–60 m 
olevat röykkiökohteet  

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 27 Pitkäröykkiöiden levintä suhteessa 1500 eKr. ajoittuvaan 
muinaisrantapintaan 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
 



Liite 28 Asumuspainanteita omaavien röykkiökohteiden levintä 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 29 Kivikkokuoppia omaavien röykkiökohteiden levintä 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 30 Kivirakennelmaryhmiin 4 ja 5 kuuluvien kohteiden levintä 

Kohteet joissa röykkiöt kombinoivat asuinpaikkapintojen, asumuspainanteiden, 
kivikkoon tehtyjen asuinpaikkavallien, kivikkokuoppien tai isojen ympärysvallien 
kanssa. Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 31 Asuinpaikkapintojen levintä Pohjanmaan tutkimusalueella 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 32 Asumuspainanteiden levintä Pohjanmaan tutkimusalueella 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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Liite 33 Keittokuoppakohteiden levintä Pohjanmaan tutkimusalueella 

Korkeusmalli © Maanmittauslaitos lupanro 49/MYY/03. 
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