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Forum V 

 

2. Rautakautinen Suomi 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 

Millaista tietoa saamme rautakaudesta eri lähteiden avulla? 

• Aikakaudelta on löytynyt paljon asuinpaikkoja, kalmistoja sekä esineistöä. 

• Lisääntyneet asuinpaikat ja kalmistot kertovat väestönkasvusta. 

• Hautaustavat kertovat rituaaleista, ja niistä löytyneet esineet kertovat mm. ajan 

pukeutumisesta ja aseista. 

• Löytyneet tuontiesineet osoittavat kauppasuhteita. 

• Aikakaudelta on löydetty paljon koruja ja koriste-esineitä sekä myös 

kultakoruja; ne kaikki kertovat vauraudesta ja edistyneestä tekniikasta. 

• Asuinpaikoilta löytyneet luut ja kasvijätteet kertovat ruokailutottumuksista. 

• Nuolenkärjet kertovat metsästyskulttuurista. 

• Puista ja kasvijäänteistä pystytään päättelemään rautakauden ilmastoa. 

 

Tehtävä 2 

Valitse rautakauden ajalta viisi merkittävintä muutosta ja perustele valintasi. 

Esimerkiksi: 

• Raudan valmistaminen ja käyttö – mahdollisti uudenlaisten ja kestävämpien 

esineiden valmistamisen. 

• Kaupan lisääntyminen – alueelle tuli uusia vaikutteita ja kauppatavaroita. 

• Väestönkasvu – maanviljelyn vakiintuminen mahdollisti väestönkasvun ja 

pysyvämmän asutuksen. 

• Maanviljelyn leviäminen – uudet viljelystavat levisivät ja perusta väestönkasvulle 

syntyi; yhteisöt myös vaurastuivat ja eriarvostuivat sisäisesti. 

• Kristinuskon vaikutukset – alueella omaksuttiin uusia tapoja ja samalla sekä 

lännen että idän valtakunnat kiinnostuivat Suomen alueesta. 

• Viikinkiretket – liittivät alueen eurooppalaiseen kauppajärjestelmään ja 

pakottivat yhteisöt organisoitumaan ainakin puolustautumisessa. 
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Tehtävä 3 

Millä perusteilla voidaan olettaa, että Suomen alueelle tuli rautakaudella 

vaikutteita monesta suunnasta? 

• Raudan valmistustaito on tullut Suomeen eri suunnista kauppa- ja 

sukulaissuhteiden ansiosta; tämä näkyy eri alueilla käytettyinä erilaisilla 

valmistustekniikoilla. 

• Haudoista löydetyistä esineistä, kuten roomalaisista rahoista ja Baltian 

meripihkakoruista. 

• Muut kauppiaiden tuomat tuontitavarat, kuten viini, koristeristit ja suola. 

• Kristinuskon saapuminen lännestä Suomeen näkyy hautaamistavoissa, 

koristeristeinä ja kansanrunoina. 

• Rautakaudella kauppaa käytiin paljon myös idän suunnasta. 

• Itä-Suomeen levisi ortodoksinen kristinusko novgorodilaisten välityksellä. 

 

Tehtävä 4 

Laadi käsitekartta ihmisten elämästä rautakauden Suomessa. 

• Rautakauden aikana asutus Suomessa vakiintui ja muuttui kiinteäksi. 

• Yhteisöt olivat pieniä. 

• Varsinais-Suomessa ja yleensä lännessä asumukset olivat pääosin pitkätaloja. 

• Asumukset sijoittuivat usein vesistöjen läheisyyteen. 

• Kiinteän asutuksen mukana tuli myös maanviljely, joka aluksi oli pääosin 

kaskiviljelyä. 

• Suurin osa Suomea oli erämaata, joissa metsästettiin, ja lisäksi niihin raivattiin 

kaskipeltoja. 

• Yhteisöt viljelivät yleensä ohraa, kauraa ja ruista sekä lisäksi kasvatettiin 

naurista, palkokasveja ja tattaria. 

• Kotieläiminä oli lehmiä, sikoja, vuohia ja lampaita.  

• Ruoka oli pääosin maataloustuotteita. 

• Haudat antavat viitteitä yhteisöjen hallinnosta ja eriarvoisuudesta. Haudoista on 

löytynyt aseiden lisäksi paljon koruja, joista useat ovat tuontitavaraa. 

• Maatalous synnytti työnjakoa, ja osa väestä keskittyi maanviljelyyn ja osa 

metsästykseen. 

• Ihmiset palvoivat omia jumaliaan ja henkiä, kunnes kristinusko alkoi saapua 

Suomeen rautakauden lopulla. 
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Tehtävä 5 

Miten kristinuskon vaikutus näkyi Suomessa rautakauden lopulla? 

• Hautaustavat muuttuivat Länsi-Suomessa. 

• Käyttöön tuli paljon uusia kalmistoja. 

• Löydöissä on paljon ristejä tai ristiaiheita. 

• Kansanrunoudessa on merkkejä kristinuskosta. 

• Käyttöön tuli kristillisiä nimiä. 

 

Tehtävä 6 

Miksi Suomen alue alkoi kiinnostaa muita kansoja rautakauden loppupuolella? 

• Suomen alueella asutus lisääntyi ja yhteydet muille alueille lisääntyivät. 

• Suomen alue jäi kahden kehittyvän ryhmän, ruotsalaisten ja novgorodilaisten, 

väliin. 

• Maanviljelyn vakiinnuttua alue kiinnosti ryöstelijöitä: Suomesta haettiin 

ryöstösaalista ja orjia. 

• Itämerestä ja Suomenlahdesta tuli tärkeä liikkumis- ja kauppareitti. 

• Alueella ei asunut kristittyjä, joten kristinusko levittäytyi Suomen alueelle sekä 

idästä että lännestä. 

 

Tehtävä 7 

Esseetehtävä: Millainen oli suomalainen yhteiskunta rautakaudella? 

Näkökulmia: 

• Asutus vakiintui, ja väestömäärä kasvoi. 

• Asutus oli vesistöjen äärellä, ja se levisi rannikoseuduilta kohti sisämaata. 

• Yhteisöt saivat elantonsa maanviljelystä. 

• Yhteisöillä oli kiinteitä peltoja tai kaskipeltoja. 

• Yhteisöt olivat pieniä sukuyhteisöjä, ja niissä esiintyi eriarvoisuutta. 

• Yhteisöjä johtivat ilmeisesti jonkin tasoiset päälliköt. ja yhteispäätöksiä tehtiin 

esimerkiksi viljelystä ja sotaretkistä sekä puolustusjärjestelyistä. 

• Kauppaa käytiin vilkkaasti myös Suomen alueen ulkopuolella. 

• Suomalaiset palvoivat luontoa ja erilaisia jumalia, mutta rautakauden 

loppupuolella alueelle tuli kristinuskoa. 

• Viikinkiaika oli levotonta, ja yhteisöt joutuivat panostamaan puolustukseen. 
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Tehtävä 8 

Nettitehtävä. Etsi netistä kuvia rautakauden esinelöydöistä. Mitä ja millaista 

tietoa ne antavat rautakaudesta? 

• opiskelijan oma vastaus 
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