
Kaikki syömämme ravinto koostuu 
atomeista. Alkuaineiden stabiilien 
eli pysyvien isotooppien määräsuh-

teet vaihtelevat eri lähteissä, sillä kevyem-
mät käyttäytyvät useissa luonnon proses-
seissa eri tavalla kuin raskaat. Luonnossa 
esiintyvien systemaattisten ja ennustetta-
vien isotooppivaihteluiden vuoksi isotoop-
pien kertyminen elimistöön - esimerkik-
si hiuksiin, hampaisiin ja kynsiin - ruoan 
ja juoman mukana mahdollistaa vaina-
jan ruokavalion ja elinalueen tutkimisen. 

Tulosten tarkastelu edellyttää kuiten-
kin alueellisten kallioperän, ravintokasvi-
en ja eläinten tausta-arvojen tuntemis-
ta. Suomesta tämä tieto puuttuu toistai-
seksi lähes täysin. Näiden isotooppiarvo-
jen selvittäminen on yksi Elämänhistoriat 
hampaissa -tutkimushankkeen tehtävistä. 

Eri alkuaineet kertovat  
eri asioita

Helsingin yliopiston Ajoituslaboratoriossa 
analysoidaan vedyn, hiilen, typen ja ha-
pen stabiili-isotooppeja. Hiilen ja typen 
isotoopit kertovat siitä, mitä ravintoa ih-
minen on syönyt, kun taas happi- ja ve-
tyisotoopeista saadaan tietoa esimerkik-
si siitä, millaista vettä olemme juoneet ja 
mistä vesi on peräisin. 

Ravintoekologisen tutkimuksen lisäk-
si Elämänhistoriat hampaissa -hankkees-
sa kehitetään menetelmiä, joiden avul-
la arvokkaista arkeologisista luunäytteis-
tä saadaan tuloksia mahdollisimman pie-
niä näytemääriä käyttäen. Hankkeen kol-
mas osio on Itämeren alueelta aiemmin 
julkaistun luumateriaalin stabiili-isotoop-
pitutkimuksen koonti yhtenäiseksi tieto-
kannaksi. Avoin δIANA-tietokanta (Dieta-
ry Isotopic Baseline of the Ancient North) 
kerää kootusti tutkijoiden saataville Itä-

meren alueen stabiili-isotooppitutkimus-
ten tuloksia.

δIANA tulee sisältämään arkeologis-
ten isotooppiarvojen lisäksi myös rikos-
tutkimuksen kannalta oleellisia moder-
neja isotooppiarvoja. 

– Isotooppiarvot voivat muuttua ajan 
kuluessa esimerkiksi ilmaston muuttu-
misen tai ihmisen toiminnan tuloksena. 
Muinaiset arvot satojen tai jopa tuhan-
sien vuosien takaa eivät välttämättä ole 
suoraan käytettävissä rikostutkimukses-
sa, Etu-Sihvola sanoo. 

– Osa isotooppiarvoista säilyy kuiten-
kin matkalla ravinnonlähteestä elimistöön 
suhteellisen muuttumattomina, esimer-
kiksi paikallisen kallioperän strontium-
arvo, jonka avulla voidaan selvittää sitä, 

missä henkilö on elänyt, Etu-Sihvola täs-
mentää.  

Ajallisen painotuksen lisäksi δIANAn 
sisältämät tiedot ovat myös alueellises-
ti painottuneita. 

– Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa iso-
tooppitutkimuksella on huomattavasti pi-
demmät perinteet kuin Suomessa, joten 
myös tietokanta sisältää huomattavasti 
enemmän dataa näistä maista, Etu-Sih-
vola toteaa.

Kotimainen isotooppitieto lisääntyy 
askel askeleelta

Pohjatyön jälkeen tehtävillä isotooppimit-
tauksilla pyritään saamaan lisätietoa Euran 
Luistariin rautakaudella haudatuista ihmi-

ArkeologiAstA 
ApuA rikostutkintAAn

Heli Etu-Sihvola valikoimassa eläinluunäytteitä isotooppitutkimusta varten.

Orgaaninen aines säilyy Suomen happamassa maaperässä heikosti. Erityisesti vanhoja ih-
misjäännöksiä tutkiville arkeologeille luunäytteiden vähäisyys on usein haaste. Parhaiten 
maaperässä säilyvät hampaat, jotka nekin saattavat olla löydettäessä hyvin hauraita ja usein 
keskiaikaa vanhemmista vainajista on jäljellä pelkkiä kiillekuoria. Arkeologian tutkija Heli Etu-
Sihvola (FM) on mukana Helsingin yliopiston Elämänhistoriat hampaissa -tutkimushank-
keessa, jossa kehitetään parhaillaan uusia menetelmiä isotooppiarkeologiseen tutkimukseen. 
Menetelmäkehityksestä voi olla apua myös rikosteknisessä tutkimuksessa. 
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sistä. Käynnissä on muutama muukin ar-
keologinen hanke, joiden avulla kotimaista 
tietoa tuotetaan pala kerrallaan. Isotooppi-
en lisäksi Luistarin merkittävästä arkeolo-
gisesta kohteesta tutkitaan myös DNA:ta. 
Näytteenottoa on tehty yhteistyössä Oi-
keusbiologian laboratorion kanssa.

Tarkempi isotooppiarvojen kartoitus 
myös Suomesta mahdollistaisi monen-
laista uutta tutkimusta. Tutkimushank-
keen aikana Suomesta kerättävä stabiili-
isotooppien alueellinen baseline-sarja voi 
hyödyttää myös poliisin työtä. Oikeuslää-
ketieteessä isotooppitutkimusta voidaan 
hyödyntää tuntemattoman vainajan pai-
kantamisessa, jolloin vainajan henkilölli-
syyden selvittämiseen tähtäävä tutkinta 
voidaan kohdentaa tietyille maantieteel-
lisille alueille. 

– Isotooppiarvojen alueelliset erot myös 
Suomen sisällä voivat antaa vihjeitä sii-
tä, mistä henkilö on kotoisin. Optimaa-
lista olisikin mitata useiden eri alkuainei-
den isotooppeja ja verrata näiden anta-
maa tietoa keskenään.

– Myös arkeologiassa kyse on tunnista-
mattomien vainajien tutkimisesta ja hei-
dän elinhistoriansa selvittämisestä, Etu-
Sihvola sanoo. Modernissa rikostutki-
muksessa hyödynnettävä isotooppitut-
kimus kohtaa kuitenkin globaalin maail-
man haasteita.  

– Syömme ja juomme nykyisin hyvin 
kaukaa kuljetettuja tuotteita, mikä saattaa 
johtaa vääriin päätelmiin tuloksia analy-
soidessa, Etu-Sihvola sanoo. 

Hiukset ja kynnet apuna 
tuntemattoman henkilöiden 
tunnistamisessa

Isotooppitutkimus voi kuitenkin tarjota 
apua erityisesti niissä tapauksissa, joissa 

vainajan henkilöllisyydestä on hyvin vä-
hän mitään viitteitä. Erityisesti kansain-
välisesti levottomana aikana ihmisten lii-
kehdintä lisääntyy, mikä vaikeuttaa yksi-
löiden tunnistamista. 

Skotlannissa isotooppitutkimusta on 
hyödynnetty tapauksessa, jossa ulkomaa-
laiseksi epäilty vainaja kuoli pahoinpitelyn 
seurauksena tunnistamattomana. Analy-
soimalla vainajan hiuksista vedyn, typen ja 
hapen isotooppeja ja vertaamalla niiden 
suhteita saatiin selville missä tuntematon 
vainaja oli liikkunut elämänsä viimeisten 
kuukausien aikana, mukaan lukien tieto 
siitä mistä ja milloin hän suunnilleen oli 
saapunut maahan. Analyysin perusteel-
la henkilö osoittautui ihmissalakuljetta-
jien uhriksi.  Etu-Sihvola pitääkin hiuksia 
ja kynsiä rikostutkimuksen kannalta po-
tentiaalisena aineistona. 

Sovelluskohteita on lukemattomia

Tunnistamattomien vainajien lisäksi iso-
tooppeja hyödynnetään myös huumeiden 
alkuperän selvittämisessä ja esimerkik-
si EU:n TRACE-projektissa tutkitaan elin-
tarvikeväärennöksiä. Yleisiä väärennyk-
sen kohteita ovat esimerkiksi kalliit vii-
nit, joiden todellinen alkuperä voidaan 
varmentaa isotooppianalyysilla. Ajoitus-
laboratorio on myös auttanut esimerkik-
si uhanalaisten eläinten kauppaan liitty-
vässä tutkimuksessa. 

– Esimerkiksi norsunluu voidaan tun-
nistaa myös DNA-testin avulla, mutta iso-

Etu-Sihvola valmistelemassa 
rautakautisia 

ihmisluunäytteitä 
vetokaapissa.  

stAbiili-isotoopit

Isotoopeiksi kutsutaan alkuaineen 
hiukkasia, joilla on ytimessään sa-
ma määrä protoneita, mutta eri 

määrä neutroneita. Saman alkuai-
neen eri isotoopeilla on samat kemi-
alliset ominaisuudet, mutta ne poik-
keavat toisistaan massaltaan. Massa-
ero muuttaa eri isotooppien käytöstä 
kemiallisissa reaktioissa. Stabiili-etu-
liite viittaa siihen, että isotoopit eivät 
ole radioaktiivisia. Isotooppien suhteel-
lisia osuuksia tutkitaan massaspektro-
metrilaitteella. 

tooppianalyysi on huomattavasti DNA-
testiä halvempi vaihtoehto, Etu-Sihvola 
kertoo. Yhteistyötä tehdään Tullilabora-
torion kanssa myös biopolttoaineiden ai-
toutta koskevissa tutkimuksissa.

Vaikka stabiili-isotooppitutkimus on 
vielä Suomessa melko uusi ala, on se yleis-
tymässä monen eri tieteenalan piirissä. 

– Isotooppitutkimuksella on lukematto-
mia erilaisia soveltamismahdollisuuksia ja 
monitieteellinen yhteistyö hyödyttää var-
masti kaikkia, Etu-Sihvola toteaa lopuksi. 

Hanketta johtaa FT Laura Arppe. Hank-
keen jäsenet ovat tohtorikoulutettava He-
li Etu-Sihvola, Prof. Jussi-Pekka Taavits-
ainen, FT Kristiina Mannermaa, FT Kati 
Salo ja laboratorioanalyytikko Hanna Tu-
runen.  Hankkeessa on jäseniä sekä Tu-
run että Helsingin yliopistolta sekä Sak-
sasta Tübingenin yliopistosta ja Japanista 
JAMSTEC-tutkimuskeskuksesta. 

Koneen säätiön rahoittamasta Elämän-
historiat hampaissa -tutkimushankkees-
ta voi lukea lisää osoitteessa: https://ela-
manhistoriat.wordpress.com/

Arkeologian tutkija Heli Etu-Sihvola (FM)
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