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Muistatko? 

Muistatko, milloin aloit miettiä, millaista elämä oli ennen sinun, 
vanhempiesi ja isovanhempiesi syntymää? Historia -sanalla on 
monia merkityksiä. Arkipuheessa historialla tarkoitetaan men-
nyttä aikaa, mutta historia on myös oppiaine ja tieteenala. 

Historia etsii vastausta kysymykseen, keitä me olemme? Men-
neisyyden ihmisten valinnat ja teot vaikuttavat meihin monin 
eri tavoin. Sanotaan, että ymmärtämällä historiaa ymmärrämme 
itseämme. Tutkimme ja opiskelemme historiaa, jotta ymmärtäi-
simme sen, kuinka olemme tähän hetkeen tulleet. Toisaalta omat 
tekomme luovat suuntaviivoja tulevaisuudelle. – Se mitä nyt 
teemme, on tulevaisuudessa menneisyyttä. Emme ole vain histo-
rian sivusta seuraajia vaan myös sen tekijöitä.



Kun etsimme vastausta kysymykseen, kei-
tä olemme, emme löydä ainoastaan yhtä vaan 
useita vastauksia. Se johtuu siitä, että koemme 
ja tunnemme eri asiat niin yksilönä kuin eri 
ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä. Yksilöiden ja 
ryhmien välisessä kokemuksessa on joskus 
paljon eroja. Joku henkilö voi esimerkiksi ol-
la yhdelle sankari ja toiselle konna. Näin on ollut 
myös menneisyydessä. 

Menneet muistetaan ja niistä kerrotaan eri tavoin. Kuvaukset 
menneisyyden eri tapahtumista voivat olla hyvinkin erilaisia ja 
ristiriitaisia keskenään – Ne voivat olla jopa hyvin yksipuolisia 
ja tarkoitushakuisia. Niinpä menneisyydestä kirjoitettua ei kan-
nata ”niellä purematta”, vaan pohtia sitä, kuinka luotettavaa tieto 
todella on.

Historiaan liittyy monesti myös paljon tunteita ja innostusta. Toi-
set löytävät menneisyydestä esikuvia, ihmisiä, joita arvostavat ja 
ihailevat. Joillakin historian tarinoilla ja tapahtumilla on monille 
yhteisöille erityinen merkitys. Tällaisia ovat muun muassa valti-
oiden itsenäisyyspäivät, jolloin tietyt menneisyyden tapahtumat 
ovat näkyvästi läsnä juhlapäivän vietossa. Onko sinulla mieles-
säsi tapahtumia ja tarinoita historiasta, jotka ovat sinulle tärkei-
tä? 

Historian opiskelussa on kyse kaikesta tästä. Tulevien vuosien ai-
kana opiskelet sitä, millaista ihmisten elämä on menneinä aikoi-
na ollut, miten menneisyyttä koskevaa tietoa saadaan ja miten 
tiedon luotettavuutta arvioidaan. Lisäksi pääset pohtimaan, mitä 
merkitystä historialla on. 

Antoisia hetkiä opiskelun parissa! 





I 
TERVETULOA 

OPISKELEMAAN 
HISTORIAA



TARINA ATLANTIKSESTA 12

Millainen olisi unelmapaikkasi asua? 
Millaista siellä olisi?

 1.  Tarina Atlantiksesta

Yli kahden tuhannen vuoden takainen antiikin Kreikka on 
monien eurooppalaisten tarinoiden alkukoti. Kreikkalaisten 
jumalten tarusto sekä kreikkalaiset näytelmäkirjailijat ovat 
innostaneet taiteilijoita eri vuosisatojen aikana. Yksi näistä 
tarinoista kertoo kaupungista nimeltä Atlantis. Mutta 
onko kyse pelkästä tarinasta? Voiko osa siitä olla myös 
totta?
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Heillä oli kaikkea mitä tarvittiin asumiseen sekä kaupungis-

sa että maaseudulla. Sillä valtakunnan laajuuden vuoksi mo-

nia tavaroita tuotiin heille vieraista maista, ja saari puolestaan 

tarjosi melkein kaikki jokapäiväiset tarvikkeet. Ensiksikin metalleja, se-

kä kovia että helposti sulavia, joita saatiin kaivoksista ja myös sellaista, 

josta nyt tiedämme vain nimen, mutta joka silloin oli enemmän kuin 

pelkkä nimi, nimittäin oreikhalkoista; sitä saatiin monista paikoista saa-

rella, ja kultaa lukuun ottamatta se oli kallisarvoisin silloin tunnetuista 

metalleista. Kaikkia puulajeja, joita kirvesmies työssään tarvitsee, saari 

tarjosi yllin kyllin, ja samoin se kasvatti riittävästi eläimiä, sekä kesyjä 

kotieläimiä että villiä metsänriistaa. Myös elefantteja siellä eli laumoit-

tain. Sillä ruokaa riitti paitsi niille eläimille, jotka asuivat soilla, järvis-

sä ja joissa, tai elävät vuorilla ja tasangoilla, myös tälle eläinlajille, jo-

ka on kaikista eläimistä suurin ja runsasruokaisin. Lisäksi maa tuotti ja 

kypsytti samoja hyvänhajuisia aineita, joita yhä nykyään saadaan kas-

vien juurista, vastapuhjenneista lehdistä, puuaineksista tai kukkien tai 

hedelmien mehusta. Myös viljelty puuhedelmä ja kuiva maan jyvähe-

delmä, joka on tarkoitettu meille ruuaksi, ja kaikki mitä yleensä käy-

tämme ravinnoksemme, ne monet kasvilajit, joita kutsumme nimellä 

vihannekset, edelleen nestemäiset, kiinteät tai öljymäiset puiden anti-

met, nuo niin vaikeasti varastoitavat hedelmätarhan tuotteet, huvin ja 

nautinnon vuoksi syntyneet, joita asetamme liikaa syöneiden eteen ter-

vetulleeksi jälkiruuaksi – kaikkea tätä tuo jumalien siunaama saari sil-

loin kasvatti auringon alla kauneimmissa muodoissaan ja ihmeteltävän 

ylitsevuotavasti. 

Kritias1

Tekijä: Platon 
Syntyajankohta: n. 360 eaa.

Kieli: kreikka

Aineistot
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Tulkitse: 
Millaista elämä antiikin Atlantiksella oli oheisen 
kuvauksen perusteella? 

Kautta monien sukupolvien, niin kauan kuin jumalallinen perintöaines 

vaikutti heissä vahvana, he noudattivat lakeja sekä osoittivat ystävyyt-

tä saamaa jumalallista sukujuurta olevia kohtaan. Sillä heidän mielen-

laatunsa oli totuudellinen ja joka suhteessa jalo, ja kaikissa elämänsä 

vaiheissa ja keskinäisessä kanssakäymisessään he aina olivat lempeitä 

sekä viisaita. He ylenkatsoivat kaikkea muuta paitsi hyvettä ja antoivat 

vähän arvoa asemalleen rikkauksien haltijoina: he kantoivat kevyesti 

kullan ja muun omaisuuden taakkaa eivätkä juopuneet rikkauksistaan 

tai menettäneet niiden vuoksi mielensä tasapainoa, niin että olisivat tu-

houtuneet. He olivat mielellään raittiita ja näkivät selvästi, että keski-

näinen ystävyys, johon liittyy hyveen vaaliminen, saa kaiken omistuk-

seenkin liittyvän karttumaan. 

Heillä oli lähdekaivoja, joista toiset antoivat lämmintä, toiset 

kylmää vettä runsain mitoin ja jotka kaikki olivat veden miel-

lyttävän maun ja oivallisen laadun vuoksi erittäin käyttökel-

poisia. Kaivojen ympärille he pystyttivät rakennuksia ja istuttivat veden 

laatuun sopivia puita. He rakensivat myös altaita, toisia paljaan taivaan 

alle, toisia sisätiloihin, niin että heillä talvella oli lämpimiä kylpyaltai-

ta, erikseen kuninkaallisille ja erikseen tavallisille kansalaisille, erikseen 

myös naisille ja erikseen hevosille ja kuormajuhdille. Kukin allas oli ko-

ristettu sopivalla tavalla. Pois virtaavan veden he johtivat Poseidonin 

lehtoon, jossa kasvoi kaikenlaisia puita. Niiden ylimaallinen korkeus ja 

kauneus oli ihmetystä herättävä ja johtui maaperän erinomaisesta laa-

dusta. Ylijäämäveden he johtivat ilmasiltojen päälle rakennettuja kou-

ruja myöten uloimmille maakehille. Sinne he olivat rakentaneet temp-

peleitä monille jumalille, istuttaneet puutarhoja sekä raivanneet sekä 

ihmisiä että hevosia varten harjoituskenttiä. 

Aineistot
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Kreikkalaisen filosofi Platonin (427-347 eaa.) kahdessa kirjassa (Ti-
maios ja Kritias) kerrotaan tarinaa alueesta, joka tuhoutui luon-
nonkatastrofissa ja vajosi meren alle. Tiedot sen olemassaolosta pe-
rustuivat Platonin mukaan perimätietoon ja alue sijaitsi Herakleen 
pylväistä länteen. Herakleen pylväillä tarkoitettiin antiikin aikaan 
Gibraltarin salmen molemmin puolin kohoavia kallioita.

Atlantista kuvattiin Kreikan tärkeimmän kaupungin, Ateenan, ve-
roiseksi mahdiksi. Kukoistuksensa aikana sen kerrottiin olleen se-
kä ihanteellinen että oikeudenmukainen paikka asua. Ajan myö-
tä saarelaisten elämä muuttui ja he kävivät muun muassa sotaan 
naapureitaan vastaan. Tämä ei ollut ylijumala Zeuksen mieleen, jo-
ka halusi rangaista saaren asukkaita heidän rappiollisesta elämäs-
tään. Platonin tekstit eivät kuitenkaan kerro, mikä tämä rangaistus 
oli. Saaren tuhoutumisesta Platon kertoo seuraavaa.

Athanasius Kircherin kartta Atlantiksesta vuodelta 1669. 

Atlantiksen alkuperä 
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”Mutta sitten myöhemmin, yhden ainoan hirvittävän päivän ja yön kuluessa, 

syntyi tavattoman ankaria maanjäristyksiä ja puhkesi vedenpaisumus -- ja sa-

malla Atlantis-saari vajosi meren syvyyteen ja katosi näkyvistä.” 

Kritias1

Tekijä: Platon 
Syntyajankohta: n. 360 eaa.

Kieli: kreikka

Totta vai tarua
Platonin tekstissä Atlantiksen tuhoutuminen ajoitetaan reilun yh-
deksän tuhannen vuoden taakse, kauan ennen Platonin omaa aikaa. 
Ajoitusta on pidetty hyvin epäluotettavana. Tarina viittaa kuitenkin 
kauas menneisyyteen. Atlantiksesta ei ole olemassa muita lähteitä 
kuin Platonin kirjoittama kuvaus. Tarina mereen vajonneesta At-
lantiksesta on kuitenkin suhteellisen tarkka.

Platonin kirjat ovat varhaisin tiedossa oleva kuvaus Atlantiksesta, ja 
muiden kirjallisten lähteiden sisältö perustuu siihen. Osa myöhem-
mistä kuvauksista ja niiden kirjoittajista pitää Atlantista Platonin it-
sensä keksimänä tarinana. Heidän mukaansa se on kuvaus ihanne-
valtiosta, jota Platon on kuvannut kirjassaan Valtio. 

Tarua tai ei, Atlantiksesta tuli ihmisten rauhallisen yhteiselon sym-
boli, jota sukupolvi toisensa jälkeen on etsinyt vailla tulosta. Erilai-
sia selityksiä Atlantiksen sijainnista on annettu paljon. Yhdenkään 
kohdalla ei ole pystytty esittämään todisteita, jotka osoittaisivat, että 
kyseessä on Platonin kuvaama Atlantis. 
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Atlantista on sittemmin etsitty lukuisista eri paikoista. Yli 300 vuot-
ta sitten, 1600-luvulla, ruotsalainen oppinut Olof Rudbeck (1630-
1702) sijoitti Atlantiksen Ruotsiin. Rudbeck piti Ruotsia sivistyksen 
alkukotina ja ruotsin kieltä muiden kielten kantakielenä. Mieliku-
vituksellinen historian kirjoittaminen ei ollut poikkeus. Useat tuon 
ajan oppineet pyrkivät historiaa värittämällä antamaan mahdolli-
simman uljaan kuvan oman kansankunnan asukkaista ja kulttuu-
rista.

2000-luvulla teknologia on mahdollistanut uusia tutkimustapo-
ja. Useat tutkijat ovat paikantaneet satelliittikuvien perusteella Ete-
lä-Espanjan rannikolta, läheltä Cádizia, tuhoutuneen kaupungin. 
Kuvien perusteella monet havainnoista, Gibraltarin salmen länsi-
puolella sijaitsevaa paikkaa myöten, osuvat hyvin yksiin Platonin 
kuvauksen kanssa. Tuhoutunut kaupunki sijaitsee Doñanan kansal-
lispuistossa, jossa on vaikea tehdä arkeologisia kaivauksia. Kaivauk-
set ovat kuitenkin edellytys tarkemmalle tutkimukselle. 

Atlantista on etsitty lukuisista eri paikoista, kuten Ruotsin Uppsalasta, jossa kaivauksia 
tehtiin vuosina 1690–1710.



TARINA ATLANTIKSESTA 18

Satelliittikuva Etelä-Espanjasta

Tulevat vuodet tulevat osoittamaan, olisiko tarunhohtoinen saari 
sittenkin löytynyt.

Miksi Atlantis kiehtoo?
Jo kahden ja puolen tuhannen vuoden ajan ihmiset ovat etsineet 
Atlantista. Jotkut ovat uhranneet sen etsimiselle elämänsä. Tarina 
Atlantiksesta on myös inspiroinut eri alojen taiteilijoita vuosisato-
jen ajan esittämään oman näkemyksensä Atlantiksesta. – Miksi ta-
rina kiehtoo ihmisiä eri puolilla maailmaa sukupolvi toisensa jäl-
keen?

Ihmisellä on tarve etsiä juuriaan, ei pelkästään omiaan, vaan koko 
ihmiskunnan. Atlantiksen tarina on paitsi kertomus tuhoutuneesta 
kulttuurista, myös ihmisestä ja hänen kyvystään elää rauhassa mui-
den ihmisten kanssa. Se on myös tarina ihmisen ahneudesta ja val-
lanhimosta.
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Tutki: 
Dubaissa on Atlantiksen tarusta nimensä ja inspiraationsa 
saanut lomakohde. Tutustu kohteeseen ja tarkastele, miten 
Atlantiksen legendaa on hyödynnetty markkinoinnissa. 
Vastaako paikka sinun käsitystäsi unelmien paikasta? 

Nykypäivän Atlantis Dubaissa

Atlantiksen etsiminen puolestaan kertoo ihmisen halusta tietää to-
tuus. Haluamme tietää, onko tarina tosi vai ei. 

Mitä kauemmas historiassa menemme, sitä useammin törmääm-
me tarinoihin, joiden todenperäisyyttä tutkijat eivät ole pystyneet 
osoittamaan todeksi. Tuleeko sinulle mieleen tarinoita, jotka ovat 
historian mysteerejä?
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 2. Miten historiaa luetaan

Luvussa 1 kerroimme Atlantiksen kaupungista, jota on et-
sitty yli kahden tuhannen vuoden ajan. On mahdollista, 
että aivan viime vuosien aikana tehdyt uudet löydöt osoit-
tavat Platonin kuvaaman kertomuksen todeksi. 

Atlantiksen tarina on hyvä esimerkki historiallisesta tie-
dosta, jolle on luonteenomaista paitsi puutteellisuus myös 
mahdollisuus, että tieto lisääntyy, kun löydämme uusia 
tiedonlähteitä.

Kirjoita kuvaus tämän lukuvuoden ensimmäisestä 
koulupäivästä? 
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Suomen valtionarkiston tutkijasali, Helsinki. 1946.

Tulkitse: 
Tarkastelkaa ryhmässä kertomuksianne. Millaisia 
yhteneväisiä piirteitä niissä on? Entä millaisten 
asioiden suhteen kertomuksissa on eroja? 
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Sanaa historia käytetään useassa eri merkityksessä. Arkikielessä 
historialla tarkoitetaan mennyttä aikaa. Esineen, vaikkapa auton 
historia kertoo, kenen omistuksessa se on kulloinkin ollut ja mi-
tä sillä on tehty. Jokin asia tai esine voi myös olla historiaa. Sitä ei 
enää ole olemasssa, eli se on hajonnut, poistettu käytöstä, kierrä-
tetty uudeksi materiaaliksi tms. 

Historia on myös tieteenala, joka tutkii ihmisen menneisyyttä. 

Tarkastellessanne kirjoituksia ensimmäisestä koulupäivästä 
huomaatte, että teillä on yhtä monta erilaista kertomusta, kuin 
luokassa on oppilaita. Kirjoittamissanne kertomuksissa on ku-
vattuna luultavasti erilaista toimintaa, eli kirjoitatte siitä, mi-
tä ensimmäisenä koulupäivänä teitte. Tarkasteltaessa näitä huo-
maatte pian, että pidämme toisia asioita tärkeämpinä ja toisia 
vähemmän tärkeinä. Luultavasti kovinkaan moni ei esimerkiksi 
ole kuvannut vessakäyntejään. 

Mitä historia on ja miten siitä 
saadaan tietoa? 
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Saamme tietoa menneisyyden tapahtumista monin eri tavoin, 
esimerkiksi kuulemalla tarinoita. 

Historiaa tutkitaan lähteiden avulla. Lähde voi olla oikeastaan 
mikä vain, se voi olla esine, kuten vaikkapa luu, vaate, astia, koru 
tai ase. Lähde voi olla myös kertomus, maalaus tai valokuva. Pää-
osa historian lähteistä on kuitenkin kirjallisia. Tällaisia lähteitä 
ovat esimerkiksi kirjat, kirjeet, muistelmat, päiväkirjat, lakitekstit 
tai sanomalehtijutut. 

Historiaa tutkitaan lähteiden avulla. Tutkija esittää kysymyksiä ja 
etsii lähdeaineistosta kysymyksiinsä vastauksia. Näin hän muo-
dostaa tulkintoja siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. 

Aukeama Samuli Paulaharjun käsikirjoituksesta ”Kuolan lappalaisten rakennuksista”, 
1914.
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Millainen tieto on luotettavaa? 
Jos haluaisitte muodostaa vielä paremman kuvan siitä, mitä lu-
kuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä tapahtui, millaisia läh-
teitä voisitte käyttää? 

Ensimmäisestä koulupäivästä voisi löytyä tietoa ainakin kysei-
sen tai sitä seuraavan päivän sanomalehdistä tai uutisista. Lisäk-
si voit saada tietoa siitä, mitä itse teit tai ajattelit tuolloin lähet-
tämistäsi ja vastaanottamistasi viesteistä, ottamistasi valokuvista 
tai vaikkapa haastattelemalla vanhempiasi tai kavereitasi. Kou-
lulla on myös paljon tietoa kyseisestä päivästä, kuten päivän ruo-
kalistat ja muita päivään liittyviä asiakirjoja. 

Kun tulkitsemme kirjallisia tai suullisia lähteitä tulee muistaa, et-
tei kaikki mitä sanotaan ole aina välttämättä totta. Lähteille on-
kin hyvä esittää kysymyksiä:

Vanha kirkonkirja Kansallisarkistossa.
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• Milloin lähde on tehty? 
• Kuka lähteen on tehnyt? 
• Mitä lähteessä sanotaan? 
• Kuinka hyvin lähteen laatija on tuntenut sen tapahtuman, jo-

ta hän kuvaa? Mihin kirjoittaja pohjaa tietonsa? 
• Kenelle lähde on suunnattu? 

Välillä eri lähteissä kerrotaan samasta tapahtumasta eri tavoin. 
Tällöin on hyvä miettiä, miksi eri ihmisillä voi olla samastakin ta-
pahtumasta erilaisia näkemyksiä.
 

Vanhojen asiakirjojen korjausta Suomen Kansallisarkiston 
(ent.Valtionarkiston) sitomossa.

Tutki: 
Tehkää luokassa laadittujen ensimmäisen koulupäivän 
kuvausten perusteella yhteinen kuvaus, jossa saatte kertoa 
viidestä asiasta.





II 
ESIHISTORIALLINEN AIKA 
JA SIVILISAATION SYNTY
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 3. Ensimmäiset ihmiset Suomessa

Saarijärven kivikauden kylän kirveitä. 

Mikä on vanhin asia, jonka tiedät 
Suomesta?

Viime vuosiin saakka on ajateltu, että ensimmäiset asuk-
kaat tulivat nyky-Suomen alueelle noin 10 000 vuotta sit-
ten. Karijoelta, Etelä-Pohjanmaalta on kuitenkin löytynyt 
luola, jossa epäillään asuneen ihmisiä 100 000 vuotta sit-
ten. Sijaintipaikkansa Susivuoren mukaan Susiluolaksi ni-
metty löytö on herättänyt paljon keskustelua. 



ENSIMMÄISET IHMISET SUOMESSA29

Tutkimustulosten perusteella luolassa on asunut Neandertalin ihminen noin 

75 000-125 000 vuotta sitten, ennen viimeistä jäätiköitymistä ja nykyihmi-

sen ilmestymistä Eurooppaan. Näin se on Suomen vanhin ja ainoa ns. paleo-

liittista eli vanhinta kivikautta edustava muinaisjäännös. Mistään muual-

ta Pohjoismaista ei tunneta paikkaa, jossa olisi mannerjään peittämällä 

alueella säilynyt jälkiä Neandertalin ihmisen toiminnasta. Tämä tekee Susi-

luolasta ainutlaatuisen tutkimus- ja käyntikohteen. 

Löydöistä on käyty keskustelua parin vuosikymmenen ajan. Helsin-

gin Sanomien Kuukausiliitteen artikkelissa ”Ennen meitä Suomessa 

asui neandertalinihmisiä – vai asuiko?” kerrotaan, kuinka Susiluola tuli 

1990-luvulla arkeologien tietoisuuteen eläkkeelle jääneen sorayrittäjän 

Kalervo Uusitalon sinnikkyyden ansiota. HS:n toimittaja Jouni K. Kemp-

painen haastatteli Uusitaloa, jolle ei ollut epäselvää, etteikö Susiluola ol-

lut ainoa Skandinaviasta löydetty neandertalilaisten asumus.

”Ja sitä paitsi koko asia tuli esiin hänen jääräpäisyytensä ansiosta. Hänen 

mielestään kiista johtuu vastapuolen harmistumisesta siihen, ettei heidän 

nimiään liitetä historiankirjoissa tähän maailmansensaatioon. Kateus, se 

vie neandertalilaisetkin luolasta.” 

Susiluolassa kaivauksia johtanut arkeologi eli esihistorian tutkija Vesa 

Lauluma jatkaa Helsingin Sanomien haastattelussa: 

“Jos olisin itse löytänyt kivikautiselta asuinpaikalta sellaisia esineitä, joita 

Susiluolasta löysin, niin kyllä minä olisin niitä löytöpussiin pannut, ilman 

epäilystä. Mutta kun kyse oli Susiluolasta, rupesi heti epäilys kalvamaan, et-

tä olisiko tämä sittenkin jotain muuta.- - Kun tekee kaivauksia normaaleissa 

Museoviraston verkkosivut 2

Ilmestymisvuosi: 20161

Aineistot
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kivikautisissa kohteissa, niin tulenpidon paikat näyttävät ihan samalta, ei 

siinä ole miettimistä. Mutta Susiluolassa piti todellakin pohtia, että millä 

muulla tavalla arvostelijat tulevat sen selittämään.”  

Lehtijutussa esitetään Susiluolan löytöjä epäilevien kanta seuraavasti: 

“Vastustajat sen sijaan vetosivat siihen, että yleensä ihmisen tekemiksi todis-

tetuissa kiviesineissä iskun jäljet ovat säännöllisiä ja murtumakohtien kul-

ma on samanlainen, mutta Susiluolan kivissä kulmat ovat erilaisia. Ja siitä 

voi päätellä, että jokainen murtuma on syntynyt itsenäisesti luonnonvoimien 

vaikutuksesta vuosituhansien aikana. Vastustajien mukaan eri murtuma-

kohdat ovat lisäksi altistuneet erilaiselle kulutukselle ja syntyneet siis eri ai-

koina.” 

Saksalainen Susiluolassakin kaivauksia johtanut arkeologi Hans-Peter 

Schulz toteaa: “Arkeologia on tieteenala, johon liittyy aina epävarmuuksia ja 

tulkintaa. Saattaa olla, ettei Susiluolasta saada koskaan täyttä varmuutta.” 

Tulkitse: 
Millaisia eri näkökulmia on esitetty siitä, onko 
Karijoen Susiluolassa elänyt neandertalilaisia yli 
100 000 vuotta sitten? Miksi näkemykset eriävät? 
Miten näitä eri näkemyksiä perustellaan? 

Ennen meitä Suomessa asui neandertalinihmisiä – vai asuiko?  
Helsingin Sanomat, Kuukausiliite3

Tekijä: Jouni K. Kemppainen   
Ilmestymisvuosi: 2012

Aineistot
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Perinteisesti menneisyys on jaettu 
esihistoriaan ja historiaan. Esihis-
toriaksi kutsutaan aikaa, jolta ei 
ole jäänyt kirjallisia lähteitä. Kä-
sitteessä oleva etuliite ”esi” ei tee 
tästä ihmisen ajasta arvottomam-
paa kuin historiallinen aika on. 

Tietomme esihistoriasta perustu-
vat kirjoitettujen tekstien sijaan 
erilaisiin esinelöytöihin, kuten 
kivestä, eläinten luista ja saves-
ta tehtyihin tarvekaluihin sekä 
luulöytöihin. Näiden perusteella 
on tehty päätelmiä esimerkiksi ih-
misten elintavoista, terveydestä ja 
ruokavaliosta. Tiedettä, joka tutkii 
näitä jäänteitä, kutsutaan arkeolo-
giaksi, ja tutkijoita arkeologeiksi. 

 Nykyihmisen pääkallo.

Ihmisen katsotaan kehittyneen 
nykyihmiseksi noin 70 000 vuot-
ta sitten. Tällöin ihmisen kehityk-
sessä tapahtui muutos, joka nä-
kyi esimerkiksi siinä, että ihminen 
oppi puhumaan sekä alkoi luoda 
taidetta. 

Neandertalilaisen naisen pääkallo, löydetty Gibraltarilta 1848.

Esihistoria ja ihmisen kehitys 
nykyihmiseksi
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Ihmisen suku on kehittynyt kui-
tenkin jo noin 2,5–2 miljoonaa 
vuotta sitten. Ihminen on käyttä-
nyt erilaisia työkaluja, kuten nyrk-
ki-iskureita jo kahden miljoonan 
vuoden ajan. Nykyihminen hyö-
dynsi työkaluissaan kiven lisäk-
si myös luuta, puuta ja eläinten 
sarvia. Susiluolasta onkin etsitty 
tällaisia ihmisen kivestä tekemiä 
työkaluja. Luolasta on löytynyt ki-
vi-iskoksia, mutta siitä, ovatko ne 
neandertalin ihmisen tekemiä vai 
syntyneet luonnon aikaansaan-
noksina ei ole varmuutta. 

Siitä, keitä Susiluolan mahdolliset 
asukit olivat, ei ole selvyyttä. Luo-
lan löydösten sijoittumiskerrosten 
ja siitepölyjen ikämääritysten pe-
rusteella on arveltu, että luolassa 
olisi asuttu noin 74  000–132 000 

vuotta sitten. Tästä on päätelty, et-
tä siellä olisi oleskellut neanderta-
linihminen. 

Milloin nyky-Suomen alue on asu-
tettu? Jos susiluolassa on asunut 
neandertalilaisia, tarkoittaisi tä-
mä sitä, että nyky-Suomen alueel-
la olisi elänyt ihmisiä jo 100 000 
vuotta sitten. Susiluolan tapaus 
osoittaa, miten hankalaa ihmi-
sen varhaisten aikojen tutkiminen 
on. Tehtyjen löytöjen perusteella 
on haastavaa tehdä täysin varmo-

Neandertalin ihmisen ja nykyihmisen 
luurangot.

Vasarakirveskulttuurin (n. 2500-2000 eaa.) 
aikaisia kirveitä. 
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ja johtopäätöksiä. Susiluolan osal-
ta haasteet korostuvat. Luolasta ei 
ole löytynyt luurankojen jäänteitä, 
joiden avulla voitaisiin varmistaa 
ihmisen eläneen siellä. 

Vaikka neandertalinihminen oli-
sikin elänyt Susiluolassa jo 100 
000 vuotta sitten, se ei muuta sitä, 

että yhtäjaksoisesti nykyisen Suo-
men alueella on asuttu vasta vii-
me jääkauden jälkeen, eli noin 10 
000 vuotta. Jääkaudella Suomen 
alue oli asumiskelvoton. Van-
himmat varmat esihistorialliset 
löydöt, jotka osoittavat ihmisen 
eläneen Suomessa on ajoitettu 
vuoteen 8300 eaa. (ennen ajanlas-
kun alkua).

Yksityiskohta (Tappisarvinen hirvi) Laukaan 
Saraakallion kalliomaalauksesta.

Tutki: 
On mahdollista selvittää esimerkiksi sitä, mikä on jonkin 
kaupungin ensimmäinen rakennus. Sen sijaan kysymykseen ”Keitä 
ensimmäiset suomalaiset olivat?” löytyy paljon erilaisia vastauksia. 

Millaisia eri näkemyksiä ensimmäisistä suomalaisista löydät 
esimerkiksi internetistä. Millaiseen tietoon eri näkemykset 
pohjautuvat?
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