
Ulla Liihdesmiiki

Tampereella on runsaat kaksisataa vuotta vanha
historia kaupunkina. Tunnemme varsin hlvin
kaupungin ja sen ympZiristrikuntien vaiheet
historiallisella ajalla, ja esimerkiksi Tampere
tunnetaan laajemminkin juuri teollisuushistorias-
taan. Kuitenkin viime vuosisatojen vaiheet ovat
ajallisesti vain hlvin pieni osa Tampereen seudun
pitkesta asutushistoriasta, joka alkoi Niisijiirven
Pyhiijiirven maisemissa n. 9000 vuotta sitten.

Esihistoria ulottuu Suomessa n. 10 000 vuoden
taakse. Sinii aikana elAmii muuttui monin tavoin:
pyynti- ja keriiilyeliimii muuttui maanviljely- ja

karjanhoitokulttuuriksi, liik-kuvasta eliiminmuo-
dosta siirr),ttiin paikallaan pysyviiiin eliimli?in.
Esihistorian vuosituhansia leimasivat erilaiset
raaka-aineet, joista ihmiset valmistivat tyriviilineen-
sii, aseensa, korunsa ja muut tarve-esineet.
Keskeisten materiaalien mukaan on mycis nimetty
esihistorian eri ajanjaksot kivi-, pronssi- ja

rautakaudeksi. Kuva I esittelee Suomen esihistori-
an ajanjaksot vuosituhansina (vasen aikapylv?is). 0-
kohta merkitsee ajanlaskumme alkua, ns.
Kristuksen syntyman vaihetta. Esihistoria kesti
Suomessa tiimiin hetken tutkimustietojen
perusteella n. 8000 eKr - I 150/1300 jKr.

Oikeanpuoleinen nuoli[rvio hahmottaa ihmissuvun
huiman pitkiia ajallista ulottuvuutta n. neljiin
miljoonan vuoden taakse. Tiissii mittakaavassa jopa

Suomen esihistoria on hyvin lyhyt ajanjakso.
Mitii tiediimme Tampereen seudun esihistorialli-

sista asukkaista ja taelle eletystii eliimiistii?
Arkeologia tarjoaa tietoa muinaisista ajoista ja tiissii
tapauksessa siis rautakauden eliimiistii. Sukututki-
muksen parissa toimivina tiedatte, miten
kiinnostavaa on uppoutua menneiden sukupolvien
asioiden selvittiimiseen ja kifAd arkistoaineistoista
erilaisia tietoja ihmisistii. Rautakautisten ihmisten
el2imiistii ei tuollaista arki sto liihteiden aineistoa ole
olemassa vaan tieto on tallentunut maaper?iiin ja
joissakin tapauksissa mycis vesistoihin. Rautakau-

del la (n. 500 eKr. - 1150/1300 jKr.) el i ineiden
ihmisten asuinpaikat, haudat ja kalmistot,
uhripaikat, muinaislinnat ja pakopaikat sekii eriiiil

Rautakausi Tampereen seudulla
Esitelma Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n jiisentilaisuudessa 24.3.1998
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muut jiiiinncikset ovat arkeologian tietoldhteitd
yhdistettyinii esihistoriallisiin esineisiin sekii mm.
erilaisiin luonnontieteellisin analyysein saatuihin
tuloksiin. Myris vertailua historiallisen ajan
eliimiiiin voidaan arkeologiassa kAytAA hlviiksi
hahmoteltaessa muinaisten ihmisten toimintaa.

Kuva I
Tarkastelen tiissii esitelmiissii rautakauden kulkua
Tampereen, Nokian, Pirkkalan ja Kangasalan
seudulla. 2000 vuotta sitten tiillaisia aluemiiiiritel-
miii ei luonnollisestikaan ollut; vesistdt, harjut,
viljelykelpoinen maa ja metsiistysmaastot
muodostivat luonnollisia aluekokonaisuuksia.
Asutus kasvoi rautakauden kuluessa vesireittien
iiiirelle: vedet olivat tiirkeitii liikkumisessa ja
kalastus on ollut viljelytaloudessakin tiirkeii
ravinnon tuottaia.
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Rauta tuli tutuksi aluksi tuontitavaran viilifksellii,
mutta ajanlaskumme alun aikoihin tAAllA
omaksuttiin nopeasti taito pelkistiiii taoksiin
kelpaavaa rautaa - terdstii - paikallisista jiirvi- ja
suomalmeista. Raudan keyffddnotto muutti
ihmisten ellimiiii nopeasti: se oli kestiiviimpiiii ja
halvempaa aseiden ja tyciviilineiden materiaalia
kuin Suomen ulkopuolelta tuotu pronssi.
Maanviljely kehitfyi, asutus tiheni, tavaranvaihto ja
kauppa vilkastuvat.

Rautakautisella PyhajArven-Niisijiirven seudulla
oli asunut pdiiasiassa pyynnillii ravintonsa
hankkinutta viiestrjii jo kauan ennen rautakautta.
Ympiiristcissii on siiilynyt eri laisia merkkej ii niii stii
vaiheista. Pronssikaudella sisiimaassa rakennettiin
jiirvien rannoille ja saariin silloisten ihmisten
hautamuistomerkeiksi ns. lapinraunioita eli kivist?i
koottuja rciykkidita. Ta1Jl- plyntiviiestciii asui
niiilliikin seuduilla ja heidiin jiilkieiin ovat mm.
Tampereen Lentiivdnniemessii ja Reuharinniemessii
sekii Teiskon rannoilla siiilyneet lapinrauniot.

Rautakauden alkaminen ei merkinnyt plyntivii-
estcin hiiviiimistii alueelta. Rautakauden ensimmdi-
sinii vuosisatoina vanhastaan tjAIIA asuneiden
plyntimiesten jiilkeliiiset eliviit jiirvien alueella
samaan aikaan kun Tampereen ympiiristcicin tuli
uusia asukkaita Kokemlienjoen vesiston reittiii ja
toisaalta eteliistii Vanajaveden reittiii myriten.
Rannikon suunnasta ja eteliistii tullut viiki viljeli
maata ja piti karjaa, siis piiiiasiallisesti tuotti
ravintoa eroten siin2i plynnin varassa eliineistii
ihmisistii. Viljely ja karja tarvitsivat maata, jota
viiestrin kasvaessa rannikolla ja jokilaaksoissa
liihdettiin hakemaan sisiimaasta kiiyttiien vesistrijii
kulkureittinei ja kalastukseen. Sisiimaan plyntivii-
estri ja uusi viiestci olivat varmasti tekemisissd
toistensa kanssa: pyyntituotteet ja muut tavarat
vaihtoivat omistajaa. Rautakauden kuluessa vanha
sisiimaan - sabme - viiki vetiiytyi vehitellen
pohjoisemmaksi. Tampereen seudulla lJirt|
saamelaisena pidettyii viikeii tiedetiiiin asuneen mm.
Teiskon alueella vielii pitkiiiin historiallisena
aikana.

Kalmistot, asuinpaikat ja muut arkeologiset
kohteet, ns. kiinteiit muinaisjiiiinncikset, kuvaavat
rautakauden viiestcin asuinalueita eri vuosisatoina.
Rautakausi jakautuu useisiin jaksoihin, jotka
ilmentiiviit r-ulttuurin ja eliimiin muuttumista
Rautakauden vaiheita ovat ns. roomalaisaika (500
eKr - 400 jKr), kansainvaellusaika (400-600 jKr),
merovingiaika (600-800 jl(r), viikinkiaika (800-
1050 jKr) seki i  r ist iretkiaika (1050-1 150/1300 jKr).
Niiden nimissii heijastuvat sellaiset eurooppalaiset
tapahtumat, jotka vaikuttivat Suomessa vain

vzilillisesti.
Tampereen seudun vanhimmat rautakautisel

lciydiit ovat periiisin roomalaisajan lopulta: alueelle
on tullut uutta viiest<iii ja uusia tapoja: vainajat
haudattiin mataliin maasta ja kivistii koottuihin
rciykkidihin. Niiitii tunnetaan Nokian Knuuttilasta ja
Viikiste sekii Lempiiiilzistii ja Vesilahdelta.
Tampereen kaupungin alueelta tunnetaan liihes 30
kiinteiiii muinaisjiiiinnristii. Kartta 2 kuvaa
keskustan alueelta l<iydetgjA muinaisjiiiinnciksi?i
esihistorian eri vaiheista. Rautakauden asutus
sijoittui nykyisen keskusta-alueen itZipuolelle ja
Aitolahden seudulle. Luultavasti Tammerkosken
rantaa on mycis kiiytetfy ahkerasti kalastukseen,
mutta ydinkeskustan alueella mahdollisestr
sijainneet muinaisjiiiinncikset ovat tuhoutuneet
kaupungin rakentumisen mycitii. Mm. keskustasta ja
Pispalasta tunnetaan rautakaudelta periiisin olevia
esineitd kuten keihiiiinkiirki, kirves ja solki, jotka
kertonevat rautakaudella alueella liikkuneista
ihmisistli. Lisiiksi Kangasalta on arkeologisia
Itiyt<ija, jotka ovat merkki rautakauden alun
kiinte?istii asutuksesta.

Tampereen seudun asutus vahvistui ja laajenr
niin, ettii 600-800-luvulla alueelle syntyi useita
taloja ja niiden kalmistoja: sellaisia tunnetaan ndilta
seuduilta 13. Yksi huomattavia alueen kalmistoja
on ollut nykyisen Tampereen Pappilan kytiin
alueella, ns. Kukkojenkivenmiien kalmisto, jonne
haudattiin useita miespuolisia vainajia runsaine
aseistuksineen.

Viikinkiaika liitt).}, Potrjolassa ja muualla
Euroopassa siihen, etta skandinaavit tekiv?it
pohjoisesta kiisin useita pitkia purjehdusretkid mm
manner-Eurooppaan ja idiin suuria jokia pitkin
Bysanttiin asti. Niiinii vuosisatoina 800-1050
Nokian alueelle syntynyt asutus nelttaa viihenty-
neen. Niiin kiivi rautakaudella esimerkiksi
sellaisilla alueilla, missi olot olivat levottomia tar
missii maaperii oli laiduntamisen ja viljelyn
seurauksena kriyhtynyt eikii tuottanut riifiavAsti
ravintoa. Sen sijaan Tampereella ja Kangasalla oli
ilmeisen vaurasta kyliiasutusta, josta Takahuhdin
seudun ja Kangasalan polttokalmistot ovat
muistoina. Yksittainen kiinnostava lciytci on
Pirkkalasta lciydetty luusta valmistettu lusikka,
harvinainen esine silloisessa pohjoisessa
maailmassa. Se saattaa olla valmistettu Keski-
Ruotsissa Birkan muinaisessa kauppakeskuksessa.

Rautakausi pilAfiyy ns. ristiretkiajan mycitii. Ajalle
on ominaista se, ettii sekii lZinnestii ettii idiistii kiisin
tiikiileiisiii tutustutetaan vAhitellen kristinuskoon.
Viitteita tdstii on niihtiivissii jo (sivulle 15)
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l. Lentiiviinniemi, Lentiiviinniemi 2, lapinraunio,
pronssikausi/rautakauden alku.

2. Niemi, Lent[viinniemi 3, kivi/pronssikautinen
asuinpaikka.
Niemi, Reuharinniemi, 2 lapinrauniota,
pronssikausi/rautakauden alku.
Lent5vlinniemi, Lentiiviinniemi 1, lapinraunio,
pronssikausi/rautakauden alku.
Lentiiviinniemi, Lentiiviinniemi 4, lapinraunio,
pronssikausi/rautakauden alku.
Pispala/Hyhky, Pispa, kivikautinen asuinpaikka,
Suomusjiirven kulttuuri (6500 - 5500 el(r.)
Villilii, Saunasaari, tuhoutunut lapinraunio,
pronssikausi.
Pispala, Tahmelan liihde, uhriliihde, rautakausi?
Myllysaari, tuhoufunut lapinraunio, pronssikau-
si.

10. Lapinniemi, tuhoutunut lapinraunio, pronssi-
kausi.

I 1. Vuohenoja, Vuohenoja, kivikautinen asuin-
paikka.

12. Messukylii, Kokinpelto, kivikautinen asuin-

paikka, nuorakeraaminen kulttuuri (2500 - 2100
eKr.)

I 3. Takahuhti/Pappila, Linna, rautakautisia rtiyk-
kitiitii merovinkiajalta (550 - 800 jKr.)

14. Pappila, Kukkojenkivenmiiki, rautakautinen
riiykkitikalmisto merovinkiajalta (550 - 800
jKr.)

I 5. Takahuhti, Pappulamiiki, rautakautinen poltto-
kenttiikalmisto viikinkiajalta (800 - I150 jKr.)

I 6. Ristinarkku/Takahuhti, Veijankuja, rautakauti-
nen polttokenttiikalmisto viikinkiaj alta (800 -
1 1s0 jKr.)

I 7. Pappila, Sikosuonmiiki, uhrilehto, rautakausi?
I 8. Pappila, Pappinen, kivikautinan asuinpaikka.
19. Pappila, Lammassaari/I(artanonsaari, rauta-

kautinen kalmisto/asuinpaikka nuoremmalta
roomalaisajalta (200 - a00 jKr.) ja merovinki-
ajalta (550 - 800 jKr.)

20. MessukyliiAlaihara, Vilusenharju, rautakauti-
nen polttokenttiikalmisto viikinkiajalta (800 -

I150 jKr.) ja rautakautinen ruumiskalmisto
ristiretkiajalta (1 150 - I 150/1200jKr.)

8.
9.



aikaisemminkin siinii muodossa, ettii ikivanhan
polttohautaustavan rinnalla vainajia aletaan haudata
polttamatta. Niiitii uuden tavan mukaisia kalmistoja
syntyi Tampereen Vilusenharjulle, Yliijiirven
Mikkolaan, Kangasalle ja Nokialle. Rautakauden
lopulla asutus vahvistui. Seuraavat kiinnekohdat
Tampereen seudun vanhasta asutuksesta tulevat
keskiajalta ja perustuvat muihin kuin arkeologisiin
liihteisiin. Emme tiedl varmuudella, oliko
esimerkiksi Messukyliin vanhimman maakirjan
(1540) mainitsema Simo Paronen Viluselta
juuriltaan liihtriisin siitii suvusta, joka rakensi
Vilusenharjun rikkaan ruumiskalmiston 900- 1200-
luvulla. Tiiyttii varmuutta asiasta ei varmaankaan
saada, koska kalmiston ympiiristri muinaisine
taloineen on jo kokonaan tuhoutunut ja viiki on
voinut monestakin syystii vaihtua ja muuttua
seudulla.
Nykyisen ja historiallisen ajan asutuksen perusta
on tietyssii mielessii kuitenkin luotu jo esihistorial-
lisena aikana. Rautakauden viiki Tampereen
seudulla viljeli maata ja piti karjaa, metsiisti ja
kalasti, klivi kauppaa erilaisten kumppanien kanssa
lahella ja kaukana sekii rakensi omaa maailmaansa
oman aikansa tapojen ja tarpeiden mukaan. Niiiden
tuhannen ja kahden tuhannen vuoden takaisten
ihmisten jiilki?i voi paikka paikoin vielii seurata
maastossa, jopa aivan kaupunkialueella niin
Tamoereella kuin liihikunnissakin.
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Hrimeen museon es ihistorian nciyttelyssci olevia rautakautis ia esineitci :
Keskellti olevat rautaiset kilvenkupurat on ldydetty lkaalisista (vas.) ja
Kangasalan Vehoniemen Mattilasta. Oikealla olevat pronssiketjut kuu-
luvat Tampere en Kukkoj enkiv enmcien hautarciykkiin kalust o on. Ketj ut
ja niihin kuuluneet pienet soljet ovat koristaneet 600 - luvulla elcineen
naisen asua.
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Tampereen Takahuhdin Linnan olueella sijaitseva rdykkid. Paikalla on l97l tutkittu kolme vastaavaa
rdykkidtci, joista on ldydetty rautakautisia asutusjcilkiri. Kuva Tampereen museot.
(Koska kuva on alunperin vcirikuva, erottuivat kivet selkerimmin. Tcissei on korostettu kivien ciciriviivoia
valkoisella. Toim.)

Juha-Pekka Vikma

Aluksi lienee pail
kirjoittajan tieteen
sielu on ja missli
kinen ei ole valmi
rissli. Biologinen y
aalisessa ymp?irist
toteutumisen muol
ja pakottaa biolog
suja eliimisen on
kehittly jatkuvane
lon ratkaistessa y
ristiriitoja. Se muc
sen maailman raja
yhe tarkemmin tor
siivisesti tarkkailer

Toiseksi, ihmisr
mieli vain pieneltii
tehneeksi jotain ja
miksi teki juuri ni
tuntevamme muut
lemme jiiiimme 1
viilillii on suuria e
joittaja joutuu jo t
syiikseen tutustum
tuksen aihepiirikin
jotakin tiet?iviini jr
miin pohdiskellut
Arvelen ndin jelk
itseen ja itsetuntt
haittaa muidenkaa
viytymista.

Kiiytettiivissii ei
toa sukututkimuks
jekti ovat olleet sa
ollut samannimisr
psykoterapel.iin ha
Tiimmdinen inhos
noutuneille tulkin
opettaminen on te
suhteen. Kun suku
voi psykologisoid
koskemaan sukut


