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> Kauttuan Luistarin kalmis-
to on yksi maamme merkittä-
vimpiä rautakautisia kulttuu-
rikohteita. Nyt Luistarin mui-
naiskalmistoon haudattujen 
ihmisten luiden ja hampaiden 
tutkimus on saatu käyntiin, ja 
uutta mielenkiintoista tietoa 
on odotettavissa.

Tutkimustulosten valmistut-
tua voidaan tarkastella, millaisia 
yhteyksiä Luistarin ihmisten sta-
biili-isotooppien, genetiikan ja 
hautaan laitettujen korujen, asei-
den ja erilaisten puvun osien ja 
työkalujen, hautausajankohdan 
ja ajan ilmastokehityksen sekä 
muiden mahdollisten tutkimus-
aineistojen välillä on. 

DNA-tutkimusten avul-
la voidaan saadaan selville 
muun muassa vainajan biolo-
ginen sukupuoli sekä se, oli-
vatko Luistariin haudatut tois-
tensa lähisukulaisia, tai oliko 
rautakauden Eurassa mahdol-
lisesti kauempaa tulleita. Mui-
ta samanaikaisia populaatioita 
tutkimalla voi nähdä viitteitä 
siitäkin, muuttuiko väestö sel-
keästi jossakin vaiheessa.

Tutkimusprojektia johtaa 
Laura Arppe Helsingin Luon-
nontieteellisen keskusmuseon 
ajoituslaboratoriosta. Luista-
rin muinais-DNA -osuus liittyy 

Helsingin yliopiston dosent-
ti Päivi Onkamon johtamaan 
hankkeeseen, jossa tutkitaan 
suomalais-ugrilaista muinais-
genomia. 

Tietoja 
hammasjääneistä
Koneen Säätiön rahoittamas-
sa kolmevuotisessa Elämän-
historiat hampaissa -projektis-
sa pyritään kehittämään uusia 
menetelmiä ja tietoarkisto-
ja suomalaisen isotooppiar-
keologisen tutkimuksen käyt-
töön, ja siinä tutkitaan uusin 
menetelmin Luistarin kalmis-
ton hammasjäänteitä. 

Suomen happaman maape-
rän vuoksi arkeologisesta luus-
tomateriaalista säilyy lähin-
nä hampaita, jotka etenkin ih-
mislöytöjen tapauksessa ovat 
usein pieniä ja hauraita. Mui-
naisen ravintoekologian tutki-
mus edellyttää myös taustatie-
toa alueellisten ravintokasvien 
ja eläinten isotooppiarvoista, 
kerrotaan hankkeen kotisivuilla.

Luistarin kalmiston noin 
sadan ihmisen hampaiden ja 
luiden tutkimukseen on saatu 
Museoviratolta tutkimuslupa, 
ja tutkittavat yksilöt on pyritty 
valitsemaan niin, että aineis-
to edustaa mahdollisimman 
kattavasti koko kalmiston pit-

kää käyttöaikaa, joka ajoittuu 
noin vuosien 600–1100 jaa. vä-
lille. Luistarista on löytynyt yli 
1400 hautaa, joista yli neljäs-
sä sadassa on säilynyt ihmis-
jäänteitä.

Mielenkiintoista 
odotettavaa
– Todella kiinnostavat tut-
kimukset ovat meneillään. 
Odotamme niistä tuloksia pa-
rin vuoden kuluttua, ja sitten 
kannattaisi  järjestää seminaa-
ri, jossa tuloksista kerrotaan. 
Sen paikaksi pitäisi varmasti 
varata Euran urheilutalo, sil-
lä sen verran mielenkiintoi-
sia tietoja odotellaan, Euran 
kulttuuritoimenjohtaja Sirpa 
Wahlqvist sanoo.

Tuleva syksy on vielä hyvin 
tiivistä laboratoriotyöskente-
lyä ennen kuin nähdään en-
simmäiset tulokset Euran ih-
misistä. Projektin etenemis-
tä voi seurata Facebookissa 
Elämänhistoriat Hampaissa 
// Life Histories in Teeth -si-
vulla ja projektin kotisivuilta:  
https://elamanhistoriat.wor-
dpress.com/.

Suunnitteilla on myös vii-
des osa Luistarin kirjasarjaan, 
mutta sitä saa vielä odottaa pa-
ri vuotta, kunnes isotooppitut-
kimukset ovat valmiina. #

Luistarin muinaishautalöytöjen perusteella tehtävissä DNA-tutkimuksissa voidaan saadaan selville 
muun muassa vainajan biologinen sukupuoli sekä se, olivatko Luistariin haudatut toistensa lähisuku-
laisia, tai oliko rautakauden Eurassa mahdollisesti kauempaa tulleita.

TUTKiMUs # Vaikka Luistarin 
muinaispuistossa vietetään rauhaisaa kesää 
lampaiden laiduntaessa alueella, tehdään 
laboratorioissa töitä Luistariin haudattujen 
ihmisten arvoitusten ratkaisemiseksi.

Luistarin ihmisten 
arvoitusta selvitetään 
hammasjäänteistä
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