
Stonehenge – mitä monumentille 
kuuluu nyt?

EERO MUURIMÄKI

Stonehenge on ollut vähän väliä lehtien otsikoissa, koska sieltä löytyy koko 
ajan joko uutta tai siten sen varhemmin tunnettuja löytöjä onnistutaan 

tulkitsemaan entistä paremmin. Alue antaa jatkuvasti uusia arvoituksia.
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L
ÄNTISEN EUROOPAN varhaiset kivikautiset maan-
viljelijät alkoivat rakentamaan hyvin suurikokoi-
sia monumentteja tonnien painoisista kivipaasis-
ta, kuten hautakammioita, kivikehiä, kivirivejä ym. 
Varhaisimmat megaliittiset monumentit pystytet-

tiin Bretagneen, Ranskaan. Ne on rakennettu noin vuon-
na 4700 eaa. Ennen moderneja ajoitusmenetelmiä uskot-
tiin, että Egyptistä lähteneet metallienetsijät ovat innoit-
taneet eurooppalaiset rakentamaan pyramideja vastaavia, 
vaikkakin erilaisia kivirakennelmia. Nyt tiedetään, et-
tä varhaisimmat megaliittimonumentit ovat 2000 vuot-
ta vanhempia kuin Egyptin varhaisimmat pyramidit. Ne 
ovat siis itsenäinen keksintö Euroopassa.

Kivirakennelmat eivät ole ainoita suurikokoisia mo-
numentteja, joita Euroopan varhaiset maanviljelijät ra-
kensivat, he nimittäin tekivät myös rituaalisia maa-
valli- ja ojarakennelmia. Niitä on useita eri tyyppejä. 
Varhaisimpia kutsutaan pengertierakennelmiksi (cause-
wayed enclosure). Kehässä olevien ojien ja ympyrävallien 
yli kulkee pengerteitä. Näitä on rakennettu Britanniassa 
3800–3400 eaa. Pengertierakennelmissa oja on vallien 
ulkopuolella. 

Itse asiassa arkeologien kielenkäytössä sana ”hen-
ge” tarkoittaa maavallirakennelmaa, ei kivikehää, jo-
ka on Stonehengen näkyvin osa. Kun Stonehengeä alet-
tiin rakentamaan Etelä-Englantiin noin 2900 eaa., sii-
tä tehtiin ensi vaiheessa juuri tällainen kehävalliraken-
nelma. Stonehengen kehävallin eli hengen läpimitta on 
110 metriä. Toisin kuin pengertierakennelmissa, hen-
geissä ei ole vallien yli kulkevia väyliä. Oja hengeissä 
on yleensä vallien sisäpuolella, mutta tässäkin suhteessa 
Stonehenge poikkeaa normista. Se kuuluu harvinaiseen 
varhaisten henge-monumenttien ryhmään, jossa oja on 
ulkopuolella.

Stonehengestä on totuttu puhumaan yksittäisenä mo-
numenttina. Tämän vuosituhannen arkeologi Mike 
Parker-Pearsonin johdolla tehdyt tutkimukset ovat pal-
jastaneet, että Stonehengeä ei voida ymmärtää kuin osa-
na luonnonmaisemaa ja suhteessa toiseen monumentaa-
liseen rakennelmaan, Durrington Wallsiin, joka sijait-
see 2,8 kilometriä koilliseen Stonehengestä.  Durrington 
Walls on tyypillinen henge muutoin paitsi kooltaan: se 
on niistä kaikkein suurin.

Varhaisia, epätyypillisiä hengejä rakennettiin 3200–
2800 eaa. Niissä on Stonehengen tapaan usein hauta-
uksia. Klassisia hengejä rakennettiin 2900–1800 eaa. 
Stonehenge on siinäkin suhteessa harvinainen poikkeus, 
että siinä sekä kivikehä että henge ovat sisäkkäisiä, yleen-
sä nämä monumentit olivat eri paikoissa.  Kivikehiä tun-
netaan Britanniasta noin tuhat, mutta vain kolmessa pai-
kassa on henge ja kivikehä yhdistetty. 

STONEHENGEN HAUDAT 

SISÄVALLIN SISÄPUOLELLA vallia kiersi 56 kuoppaa, jot-
ka tunnetaan Aubreyn kuoppien nimellä. Nimi on an-
nettu 1600-luvulla eläneen antikvaarin John Aubreyn 
mukaan, joka oli eräs ensimmäisistä Stonehengeä tutki-
neista oppineista. Kuoppia oli käytetty polttohautauk-
siin. Kuoppiin on haudattu varmuudella 63 yksilöä, mut-

ta polttohautausten luuaineiston luonteen takia vainajia 
voi olla paljon enemmän, jopa 200. Kuoppiin haudattiin 
noin 500 vuoden aikana. Vainajat olivat miehiä ja nai-
sia, lasten luita ei juuri ole löydetty. Viimeiset hautaukset 
ovat vuoden 2500 eaa. vaiheilta, jolloin Stonehenge ra-
kennettiin kokonaan uudestaan.

Viime vuosien tutkimuksissa on selvinnyt, että 
Aubreyn kuopissa oli ollut eräänlaisia hautakiviä, ns. si-
nikiviä, joita on siirrelty rakentamishistorian aikana use-
ampaan kertaan eri yhdistelmiksi. 

Stonehengen hautaukset muodostavat aikakautensa 
suurimman tunnetun kalmiston Britanniassa. Esi-isien 
haudat oikeuttivat ympäröivien maa-alueiden omistuk-
sen sukuryhmälle. Suurten ryhmien kokoontuminen ra-
kennustöihin ja myöhemmin paikalla suoritettaviin us-
konnollisiin rituaaleihin loivat ryhmän sisäistä yhteyttä. 
Hautojen ja kivien avulla luotiin sukuryhmälle kiintopis-
te muuttuvassa maailmassa. Kivien aseman avulla esi-isät 
yhdistetiin suurimpien taivaankappaleiden, auringon ja 
kuun liikkeisiin.

Ensimmäisessä vaiheessa, ehkä jo vuonna 2900 eaa., 
Stonehengessä ei siis ollut suurta kivikehää, mutta pie-
nehköt sinikivet kiersivät vallia hautamuistomerkkeinä. 
Lähistölle rakennettiin kuitenkin samaan aikaan pieni 
kivikehä Avon-joen rannalle noin 1,6 kilometriä etelään 
maavalli-Stonehengestä. Sinikivikehä koostui 25 kivestä. 
Sen läpimitta oli vain 20 metriä. Kivet poistettiin pai-
kalta kuparikaudella, noin 2450–2300 eaa. ja siirrettiin 
Stonehengen sisään.    

Stonehengen alue on tiivistä kalkkimaata, joka säi-
lyttää kuopat hyvin vielä vuosituhansien päästä erot-
tuvina. Kuoppien pohjan muoto paljasti kivien muo-
don ja koon. 

Suurimmat sinikivet painavat kolme tonnia. Niiden 
kuljettaminen lähes 300 km on ollut ”haasteellista”. 
Aikaisemmin katsottiin, että merireitti olisi ollut to-
dennäköisin vaihtoehto (sininen ja violetti katkovii-
va), mutta nykyään on päädytty maareittiin (punai-
nen katkoviiva).

SKEPTIKKO  29



STONEHENGEN KIVET

STONEHENGEN RAKENTAMISESSA on käytetty kahden-
laisia kiviä. Pienemmät kivipaadet ovat ns. sinikiveä, 
suuret hyvin kovaa hiekkakiveä, jota kutsutaan sarseeni-
kiveksi. Tosin sinikivi-nimitystä on käytetty useammasta 
mineralogien määrittämästä kivilajista. 

Pienempiä, keskimäärin kahden metrin korkuisia si-
nikiviä arvellaan olleen alkuaan n. 80 kappaletta, mut-
ta vain 43 niistä on säilynyt Ne painavat kahdesta nel-
jään tonniin. Kivien alkuperän on pitkään tiedetty ole-
van Walesissa. Viime aikoina on tarkentunut, että kiviä 
on kolmea tyyppiä, pilkullista ja pilkutonta diabaasia 
Preselin vuorilta, ja rhytoliittia. Rhytoliitti on peräisin 
Lounais-Walesista, Craig Rhos-y-felinin nimellä tun-
netusta kalliopaljastumasta. Eräät geologit ovat yrittä-
neet todistaa, että mannerjäätikkö olisi kuljettanut ki-
vet, ei ihminen. Kiviä ei kuitenkaan tunneta Walesin 
ja Salisburyn tasangon väliseltä alueelta. Viime vuosien 
löytö, syvennys, josta kiviä on lohkottu Craig Rhos-y-
felinin kalliosta todistaa lopullisesti, että kivet ovat ih-
misten kuljettamia.  

Stonehengeen polttohaudatuista vainajista 25:stä saatiin 
tehtyä isotooppitutkimus, joka kertoi missä henkilöt olivat 
elämänsä aikana eläneet. Näistä neljä oli elänyt Walesissa 
elämänsä viimeiset kymmenen vuotta. Mittaus ei kerro 
tuota pidemmästä ajanjaksosta, koska Salisburyn tasangon 
kalkkikiven mineraalit korvaavat Walesin alueen mineraa-
lit, joten muuttajia on voinut olla enemmänkin.

Sinikivet on louhittu kalliosta n. 3300 eaa. 
Stonehengen kivet on pystytetty n. 3000 eaa.  Jo sata 
vuotta sitten arveltiin, että kivistä olisi ensin pystytet-
ty kehä lähelle louhospaikkaa, josta ne olisi myöhem-
min siirretty Salisburyn tasangolle. Vastikään tänä vuon-
na julkaistiin tutkimus, jonka mukaan näin on todella 
ollut. Waun Mawn -nimisessä paikassa vain muutaman 
kilometrin päässä diabaasikivien lähteestä on kivikehän 
jäännös, jonka läpimitta on 110 metriä, täsmälleen sama 
kuin Stonehengen vanhimman oja- ja vallivaiheen läpi-
mitta. Paikalla on vielä jäljellä neljä kaatunutta kivipaat-
ta. Tämä kivikehä on ollut suunnattu kohti kesäpäivän-
seisauksen auringonnousua kuten Stonehengenkin.

Preseli Hillsin pohjoispuolella sijaitsevasta Carn Goedogin kalliopaljastumasta on peräisin ainakin viisi, 
mahdollisesti useampi Stonehengen sinikivistä. Kuvassa käy hyvin ilmi, miten kivi lohkoutuu luonnostaan 
pystysuoriksi kivipaasiksi. Kivet on irrotettu hakkaamalla puukiiloja valmiisiin rakoihin. Kalliopaljastuman 
alareunasta paljastui kaivauksissa neoliittisia esineitä. Radiohiiliajoitus määritti ihmisen toiminnan tapah-
tuneen alueella n. 3000 eaa. 
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Kivikehä on eräs vanhimmista tunnetuista, se on ra-
kennettu 3400–3200 eaa. Kivikehästä on ilmeises-
ti viety ainakin muutamia kiviä Stonehengeen. Yhdelle 
Stonehengen kivistä löytyi Waun Mawn kehästä juuri so-
piva kuoppa.

Kivien kuljetusreitistä ja tavasta on myös käyty run-
saasti keskustelua. Lohkomispaikalta Stonehengeen on 
linnuntietä 225 kilometriä. Käytännössä niitä on kulje-
tettu paljon pidemmän matkaa. Merimatka tuntuu il-
meiseltä vaihtoehdolta, mutta kivien kuljetusaikaan ei 
veneitä ole vielä ollut käytössä. Elettiin kivikautta, lau-
taveneitä ei ole missään rakennettu ennen kuin metal-
literäiset työvälineet ovat olleet käytössä. Lauttojen olisi 
pitänyt olla monikertaisesti kivien painoisia, että niiden 
kantovoima olisi riittänyt pinnalla pysymiseen. Niin pai-
navat lautat olisivat olleet mahdottomia hallita.

Maakuljetusta on rajoittanut se, että Stonehengen ra-
kentamisaikana ei Britanniassa ollut vielä käytössä hevo-
sia. Härkiä voitiin käyttää vetojuhtina, mutta yleensä ole-
tetaan, että tärkein vetovoima olivat ihmiset.  Erilaisia vaih-
toehtoja on tutkittu käytännössä. Pyöreiden pöllien päällä 
rullaaminen tuntuu ilmeiseltä mahdollisuudelta. Kokeiden 
perusteella se ei onnistu, koska pöllit painuvat maahan. 
Kokeiden perustella paras mahdollinen vaihtoehto on ollut 
käyttää puunrunkoja raiteina, joita pitkin kiviä vedettiin. 
Puurungot olisi rasvattu sian ihralla kitkan pienentämiseksi.  

Pienikokoiset sinikivet jäävät helposti huomaamatta mo-
numentissa, koska ns. sarseeniviet antavat Stonehengelle 
hahmon. Sarseenikivet ovat kovaa hiekkakiveä. Niiden kor-
keus on yli neljä ja leveys kaksi metriä. Korkein kivi oli seit-
semän metriä korkea. Painoa niillä on enimmillään 50 ton-
nia. Kiviä arvellaan olleen alkuaan 90, joista 53 on säily-
nyt. Sarseenikivien alkuperän on pitkään tiedetty olevan 
huomattavasti lähempänä kuin sinikivien, Marlborough 
Downin seudulla, joka on noin 30 kilometrin etäisyydellä.

Näidenkin kivien tarkka alkuperä on selvinnyt vasta 
viime vuosien tutkimuksissa. Lähtöalueen sijainti on tar-
kentunut West Woodiin, joka on Marlborough Downsin 
kaakkoisosassa, 25 kilometriä pohjoiseen Stonehengestä. 
Alue on huomattavasti lähempänä kuin sinikivien lähtö-
alue, mutta 50 tonnin painoisten kivien kuljettaminen 
25 kilometrin matkan on toki ollut saavutus.

STONEHENGEN RAKENNUSVAIHEET

STONEHENGE RAKENNETTIIN viidessä vaiheessa vuodesta 
2900 eaa. alkaen. Mittavin rakennusvaihe ajoittuu vuo-
den 2500 eaa. vaiheille. Viimeinen yritys monumentin 
laajentamiseksi tehtiin 1600 eaa., 1300 vuotta monu-
mentin ensimmäisestä rakennusvaiheesta.

Ensimmäinen vaihe
Ensimmäisessä vaiheessa kaivettiin kehäoja, jonka etupuo-
lelle siirrettiin maata matalaksi valliksi ja sisäpuolelle ra-
kennettiin korkea valli. Aubreyn kuopat kaivettiin poltto-
haudoiksi ja niihin pystytettiin sinikivet eräänlaisiksi hau-
takiviksi. Vallien sisäpuolelle pystytettiin joukko paaluja. 

Valleissa oli kaksi aukkoa, toinen koilliseen ja toinen 
etelään. Koillisaukko oli suunnattu monumentin keskus-
tasta katsoen kohti päivänseisauksen nousevaa aurinkoa. 

Stonehengen vaiheet.
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Vallirakennelman sisältä on löydetty paalunjälkiä, joiden 
arvellaan liittyneen kuun kierron äärirajojen suuntauk-
siin.  Paitsi rituaalirakennelma, tämä maavallistonehenge 
oli kalmisto.

Toinen vaihe
Samaan aikaan, kun Stonehengen käyttö kalmistona 
loppui noin 2500 eaa., maavallien keskelle pystytettiin 
viisi suurta kamanakivellistä triliittiä hevosenkengän 
muotoiseen asetelmaan. Triliitillä tarkoitetaan kahden 
pystykiven ja yhden kamanakiven muodostamaa koko-
naisuutta. Suurin triliiteistä on kahdeksan metriä kor-
kea. Sen läpi auringon viimeiset säteet ovat kulkeneet 
talvipäivänseisauksen aikana. Sarseenikivistä rakennet-
tiin myös 30 kiven sarseenikivikehä. Kivet yhdistettiin 
jatkuvalla vaakasuorien kamanakivien juoksulla. Kehän 
läpimitta on 30 metriä.

Samaan aikaan pystytettiin neljä asemakiven nimel-
lä tunnettua kiveä. Ne ovat vallien sisäpuolella, niiden 
vieressä. Ne muodostavat nelikulmion, jonka kaksi sivua 
on kohti kesäpäivän tasauksen auringonnousua ja yk-
si sivuista kohden talvipäivänseisauksen auringonlaskua. 
Lisäksi kaksi muuta sivua oli suunnattu kohti kuun nou-
sun ääripisteitä. 

Kolmas vaihe, kuparikausi
Noin vuoden 2450 eaa. vaiheilla Britanniaan tuli meriyh-
teyksien kautta uusi kulttuuri ja kuten nyt tiedämme gee-
nitutkimuksen perusteella, myös uusi kansa. Tätä kulttuu-
ria nimitetään ”kellopikarikulttuuriksi” sille tunnusomais-
ten soittokellojen muotoisten astioiden mukaan. Britannia 
oli tähän asti elänyt kivikautta, muuttajat toivat mukanaan 
kupari- ja pronssiteknologian. Myös Britannian varhaisim-
mat kultaesineet ovat löytyneet tämän kulttuurin haudoista.

Tätä ennen Britanniassa haudattiin polttohautoihin 
ja ns. megaliittihautoihin, suurista kivipaasista tehtyi-
hin hautakammioihin. Nämä haudat ovat olleet kollek-
tiivisia, polttohautauksissa useiden vainajien luut olivat 
samoissa kuopissa. Megaliittihaudat oli rakennettu ko-
ko suvulle. Ihmisen kuollessa hänet haudattiin suvun ki-
vikammioon siten, että edellisten sukupolvien vainajien 
luut siirrettiin syrjään uuden vainajan tieltä. Hautaan si-
joitettavat vainajalle kuuluneet esineet, ns. ”hauta-annit” 
olivat hyvin harvinaisia. Pikarikansa taas hautasi vaina-
jansa yksilöllisesti polttamatta, yleensä jokaisen omaan 
kuoppaansa. Vainaja sai asemansa mukaiset hauta-annit 
viimeiselle matkalleen – joskus mukana oli kultaesineitä.

Stonehenge säilyi yhä käytössä. Suurin muutos oli 
sinikivien siirto Avon-joen rannan sinikivihengestä 
Stonehengen sisälle ja Aubreyn kuopista triliittien muo-
dostaman hevosenkengän ja sarseenikivien muodosta-
man kehän väliin. Kivet muodostivat kaksoiskaaren. 
Kivet eivät saaneet olla kauaa niillä sijoillaan Niistä on 
jäänyt jäljelle vain ns. Q- ja R-kuopat. 

Toinen muutos oli rituaalitien rakentaminen koilli-
sisäänkäynniltä Avon-joen rantaan. Alkupäästään tien 
suunta on kohti kesäpäiväntasauksen auringonnousua. 
Tiellä on mittaa lähes kolme kilometriä. Avenueta reunus-
taa molemmin puolin ojat, joiden väliin jäävän tien leveys 
on 20 metriä. Molemmat rakennushankkeet olivat pieniä 
verrattuna triliittien ja sarseenikehän pystyttämiseen. 

Neljäs vaihe, 2100 eaa. 
Neljännessä vaiheessa siirrettiin sinikiviä paikoille, jois-
sa ne ovat edelleen. Ne asetettiin soikion muotoiseksi ke-
häksi triliittien hevosenkengän sisään ja sarseenikivien 
kehän sisään. Tämä muutos jäi viimeiseksi 500 vuoteen. 
Viimeinen muutos jäi kesken.  

Hautaustavat muuttuivat samaan aikaan, kun pikarikan-
sa saapui Britanniaan. Osassa pikarikansan hautoja oli jo 
varhaisvaiheessa pieni kumpu päällä. Noin 2100 eaa. kum-
pujen koko alkoi suurentua. Ne kasvoivat vähitellen pronssi-
kaudelle tunnusomaisiksi suurikokoisiksi hautakummuiksi.

Kaikkiaan Salisburyn tasangolle rakennettiin 670 
pronssikauden hautakumpua. Stonehengen lähistöllä 
niistä on vain pieni osa, sitä selvästi vältettiin. Myöskään 
Stonehengen ympäristössä ei harjoitettu maanviljelyä. Se 
oli eräänlaista pyhää aluetta. Sen sijaan pronssikauden 
hautakumpuja on hyvin runsaasti Durrington Wallsin 
ympäristössä. Missään muualla Britanniassa ei löydy 
näin suurta määrää hautakumpuja näin pieneltä alueelta

Viides vaihe, 1600 eaa. 
500 vuoteen Stonehengen alueella ei rakennettu tai muu-
tettu mitään, kunnes vuoden 1600 eaa. vaiheilla kaivettiin 
kaksi kehää kuoppina Stonehengen kivikehien ympärille. 
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Kuoppien koko vastaa suurien kivipaasien vaatimaa syvyyt-
tä ja leveyttä. Tällaisia niihin ei koskaan tullut. Kuopat jäi-
vät tyhjiksi. Stonehengen aika rituaalikeskuksena oli ohi.

DURRINGTON WALLS

KUTEN AIEMMIN ON MAINITTU, Stonehenge ei ole yk-
sin tai yksinäinen monumentti Salisburyn tasangol-
la. Monumentaalinen Durrington Walls täydentää sitä. 
Kyseessä on maavalli- eli hengemonumentti noin 3,2 ki-
lometrin etäisyydellä Stonehengestä. Monumentin lä-
pimitta on 440 metriä; se on Britannian suurin henge. 
Monumenttia kiertävä oja on alunpitäen ollut 5,5 metriä 
syvä, ylhäältä 19 ja pohjalta 7 metriä leveä.  Vallit ovat 
3 metriä korkeat. Monumentin eteläisen sisäänkäynnin 
lähellä sijaitsee Woodhenge, pieni kivikehää muistutta-
va puurakennelma. Lisäksi Durrington Wallsin sisällä on 
kaksi pientä puuhengeä. Niiden sisäänkäynnit ovat kohti 
talvipäivänseisauksen auringonnousua.

Durrington Wallsiin paikalla oli ennen hengeä kylä, 
jossa asuttiin noin 50 vuotta vuoden 2500 eaa. aikoihin. 
Kaikki talot on rakennettu ja asuttu Stonehengen mit-
tavimman eli toisen rakennusvaiheen aikana. Vain pieni 
osa taloista on kaivettu esiin, mutta on arveltu, että nii-
tä on ollut jopa tuhat. Tätä lähempää Stonehengeä ei ole 
löydetty mitään asutusjälkiä. 

Durrington Wallsista on löydetty hyvin runsaasti sian 
luita. Siat yleensä teurastetaan yhdeksän kuukauden ikäisi-
nä, eli ne on uhrattu talvella, talvipäivänseisauksen aikoi-
na. Myös Durrington Wallsiin eteläinen sisäänkäynti on 
suunnattu nousevaa talvipäivänseisauksen aurinkoa koh-
den. Durrington Wallisista on löydetty kaikkiaan 80 000 
luuta. Niistä vain kolme on ihmisluuta. Stonehengestä, 

Durrington Walls on hämmentävän suuri kivikautisen ihmisen maasiirtotyöksi.

joka toimi kalmistona, on ihmisluita löydetty runsaasti. 
Kotieläimistä sieltä on löydetty naudanluita.

Durrington Walls tuotti kesällä 2020 uuden yllätyksen. 
Sen ympäriltä löytyi valtaisia kuiluja. Ne kiertävät hengeä 
kehässä, jonka halkaisija on kaksi kilometriä. Kuiluja on 
20–30 kappaletta, ne ovat vähintään viisi metriä syviä ja 
kymmenen leveitä. Ne ovat vuosituhansien mittaan täyt-
tyneet, jonka takia ne löydettiin vasta nyt geofysikaalisil-
la mittalaitteilla. Niiden kaivaminen on ollut valtaisa pon-
nistus, mutta toistaiseksi niiden merkityksestä ei ole esitetty 
mitään teorioita. Stonehengen alue antaa uusia arvoituksia.
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Stonehenge – mitä monumentille 
kuuluu nyt? Osa 2

EERO MUURIMÄKI

Stonehenge on paljastanut arvoituksiaan tutkimustyön tuloksena, mutta 
se on kuin antiikin tarujen Hydra, jonka katkaistun pään eli ratkaistun 

ongelman tilalle kasvaa yhdeksän uutta.

A
RTIKKELIN ENSIMÄISESSÄ OSASSA Skeptikossa 
1/2021 kuvasin monumenttien ajoituksia, luon-
netta ja rakentamista. Arkeologeja kiinnostaa 
luonnollisesti eniten, miksi ihmiset ryhtyivät täl-
laisiin suuriin rakennushankkeisiin. On selvä, et-

tä kysymys on rituaalista ja uskonnosta. Jo varhain tut-
kimuksissa selvisi, että monumenttien suuntaukset ovat 
kohti suurimpien taivaankappaleiden, auringon ja kuun 
tärkeitä kausittaisia äärikohtia. Mutta miten päästä täs-
tä eteenpäin?

MIKÄ OLI MONUMENTTIEN YHTEYS?

VIIME VUOSINA Stonehengen tutkimuksia on jatket-
tu brittiarkeologi Michael Parker-Pearsonin johdolla. 
Hän on saanut eräitä tärkeitä oivalluksia Stonehengen 
ja sitä täydentävän maavallimonumentin Durrington 
Wallsin merkityksestä madagaskarilaisen kollegan-
sa Ramilisoninan ideoista. Madagaskarilla on megaliit-
tihautojen perinne elänyt lähimenneisyyteen saakka. 
Siellä oli sääntönä, että häviävää materiaalia, puuta jne. 
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käytetään elävien r akennuksiin, kun taas kiveä, joka on 
”ikuista”, käytetään kuolleide n rakennuksiin. Kivestä ra-
kennetut monumentit oli siis varattu vain esi-isille.

Stonehenge on rakennettu kivestä. Durrinton Wallsissa 
on paitsi rakentajien taloja myös kolme puusta rakennettua 
kehärakennelmaa, woodhengeä, joista kaksi on vallitusten 
sisällä ja yksi ulkopuolella. Durrington Wallsia pidettiin 
aiemmin vanhempana kuin Stonehengeä. Puuhengejä pi-
dettiin vanhempina kuin kivikehiä, niiden esikuvina.  

Parker-Pearson lähti tutkimaan ajatusta, ett ä 
Durrington Walls ja puuhenget olisivat osia samast a 
järjestelmästä. Kivinen rakennelma, Stonehenge, 
jossa on hautauksia, olisi ollut varattu kuolleille, 
Durrington Walls taas eläville Tällöin niiden tulisi olla 
samanaikaisia. 

Niitä yhdisti Avon-joki, johon Stonehengestä johti 
avenue. Jos monumentit kuuluvat samaan järjestelmään, 
myös Durrington Wallsin ja Avon-joen väliltä pitäisi löy-
tyä avenue. Koekaivauksen avulla saatiinkin todennet-
tua, että Durrington Wallsista todella johti avenue Avon-
joelle. Joki on lähellä Durrington Wallsia, joten avenuel-
la on mittaa vain 170 metriä.  Leveyttä sillä oli 15 metriä, 
mikä on liian paljon vain käytännön tarkoituksiin.

Myös tämä avenue oli suunnattu auringon mukaan, 
kohti kesäpäivänseisauksen auringonlaskua. Kyseessä ei 
ollut vedenhakua varten rakennettu väylä, vaan rituaali-
tie Avon-joelle, josta johti vesiväylä Stonehengen avenuen 
päähän joen rannalla. Durrington Wallsin sisällä olevan 
eteläkehän suuntaus taas oli kohti talvipäiväntasauksen 
auringonnousua. Durrington Wallsin rakentamis aika 
saatiin selville, se oli vuosien 2480 ja 2460 eaa. välillä, 
eli se oli tehty samaan aikaan kuin suurimmat muutok-
set Stonehengessä.

Olettamalla Durrington Walls elävien ja Stonehenge 
kuolleiden paikaksi saadaan selitys myös sille oudolle sei-
kalle, miksi Stonehengen työvoima asui yli kolmen kilo-
metrin etäisyydellä rakennushankkeestaan: oli tabu asua 
kuolleiden kanssa. 

Kuten edellä on kerrottu, Avon-joki yhdistää   
m onumentteja, joista molemmista johtaa rituaaliti e Avon-
joen rantaan. Parker-Pearsonin mukaan kuolleet kuljetet-
tiin Durrington Wallsista avenueta pitkin Avon-joelle ja 
siitä jokea pitkin Stonehengen alapuolell e Sinikivihengen 
luo. Sinikivihengen alueelta löytyi runsaasti hiiltä. 
Ruumiit on voitu polttaa siellä ja palaneet luut kuljettaa 
Stonehengen avenueta pitkin Stonehengeen haudattavaksi.

MIKSI STONEHENGE SIJAITSEE PAIKASSA, 
JOSSA SIJAITSEE?
STONEHENGE ON OLLUT selvästi hyvin suuren alueen, 
mahdollisesti jopa koko Britannian pääsaaren, uskon-
nollinen keskus. On ilmeistä, että sen sijainti ei ollut sa-
tunnainen. Ensinnäkin Stonehengen alueen maastosta 
on löydetty laajalti ”ojia”, joiden kaikkien suunta on las-
kevaan juhannuksen ajan aurinkoon. Ensin pähkäiltiin, 
voisivatko ne olla ihmisten kaivamia. Tarkemmissa tut-
kimuksissa paljastui, että eivät. Ne ovat mannerjäätikö n 
jälkiä kovassa kalkkikivipohjassa. Aurinkosuuntaus joh-
tuu siis sattumasta. Neoliittisella ajalla maannousua 

oli ehtinyt kertyä vähemmän, joten ne erottuivat maan 
pinnalle selvemmin kuin nyt ja saattoivat olla vaikutta-
massa siihen, että Stonehengeä ryhdyttiin rakentamaan 
alueelle.

Toinen syy oli ehkä vielä vaikuttavampi. Stonehenge 
on nimittäin taivaallisten tapahtumien nelikulmiossa, 
joka ei ole enää voimassa muutaman kilometrin päässä. 
Stonehenge on rakennettu paikalle, jossa kaksi astrono-
mista suuntaa ovat täsmälleen suorassa kulmassa toisiinsa 
nähden. Stonehengen keskeltä voidaan vetää linja koilli-
seen kohti kesäpäivänseisauksen auringonnousua. Linja 
jatkuu käänteiseen suuntaan suoraan kohti talvipäivän-
seisauksen auringonlaskua. 90 asteen kulmassa näi-
hin nähden on suorat linjat kuun asemaan horisontissa 
sen äärikohdissa, jotka vastaavat auringon kesä- ja talvi-
päivänseisauksen nousukohtia.

Kuun nousun ja laskun kohta horisontissa näyttää 
liikkuvan päivittäin. Tämä kohta saavuttaa vuosittain 
ääripisteensä ”kuunseisauksen”, josta se alkaa palautua 
kohti toista ääripistettä. Ääripisteiden paikka muuttuu 
vuosittain, mutta Stonehengen suuntimat on kohdistet-
tu kaikkein kauimmaisiin ääripisteisiin etelässä ja poh-
joisessa. Ääripisteissä kuu käy ”kääntymässä” 18,6 vuo-
den välein. Nämä ääriasemat on merkitty neljän asema-
kiven avulla, joten asia on ollut monumentin rakentajien 
tiedossa. Stonehengen asema on siis ”taivaassa annettu”. 
Sitä saatettiin pitää jonkinlaisena maailmankaikkeuden 
keskipisteenä.

Tämän yhdistelmän selvittäminen on edellyttänyt pit-
källe meneviä mittausopillisia taitoja ja myöskin suora-
kulman yhdistämistä joihinkin tärkeisiin yliluonnol-
lisiin ominaisuuksiin. Mittausopillisesta tarkkuudest a 
todistaa myös Stonehengen sarseenikivien kehä. Sen 
kamanakivie n heitto vaakatasosta on vain yksi sentt i 

Stonehenge on rakennettu paikalle, jossa kaksi astro-
nomista suuntaa ovat täsmälleen suorassa kulmassa 
toisiinsa nähden.
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25 metrin matkalla. Maapohja ei ole näin vaakatasoi-
nen. Voi vain kysyä, miten he ovat tuohon tarkkuuteen 
päässeet.

STONEHENGEN YHTEISKUNTA

EI VOIDA SUORAAN KYSYÄ, millainen on ollut 
Stonehengen rakentaneiden ihmisten yhteiskunta, mut-
ta kysymykseen voidaan etsiä ratkaisua arkeologises-
ti useammalla tavalla. Useissa kulttuureissa on ollut ta-
pana laittaa vainajille hautaan esineitä. Köyhillä ei luon-
nollisesti ollut paljon esineitä, joita hautaan laittaa. 
Varakkailla niitä oli. Euroopassa pronssikaudelta oli ylei-
nen tapa sekä rakentaa yhdelle henkilölle suuria hauta-
kumpuja että antaa tälle vainajalle mukaan hyvinkin ar-
vokkaita esineitä hautaan. Tässä yhteydessä puhutaan 
päällikköyhteiskunnasta. Historialliselta ajalta tunne-
tuista traditionaalisista yhteisöistä kuitenkin tiedetään, 
että alle puolessa on vainajan asema ilmaistu arvokkai-
den hauta-antien avulla, joten niiden puuttuminen ei 
suoraan kerro yhteisön tasa-arvoisuudesta.

Stonehenge on vaikuttava monumentti, mutta se ei ole 
rakennettu yhdelle henkilölle, eikä kuoppaan laitetuis-
ta poltetuista luista ole eritelty yksilöitä. Mitään ”palat-
siin” verrattavaa ei Stonehengen ajan Britanniasta tunne-
ta. Tosin Durrington Wallsin kylässä oli muutama hie-
man suurempi talo erillään muista, mutta niistäkään ei 
pystytä varmuudella sanomaan, olivatko ne asuintaloja 

vai johonkin rituaaliseen toimintoon varattuj a. Palatsit 
ilmaantuivat yleensä vallan kehittymisessä viimeisenä. 

Tästä lähtökohdasta Stonehengestä ei löydy rikkaita 
ja vallanpitäjiä. Aubreyn kuopan 56 haudasta ei löytynyt 
kuin kaksi esinettä, jotka oli laitettu vainajille mukaan. 
Tosin nuo kaksi esinettä ovat hyvin symbolisia. Toinen 
on koristeellisesta kivestä tehty kivinuijan pää. Toinen on 
keraamisen astian pohja, jota Parker-Pearson pitää suit-
sukeastian pohjana. Ensimmäinen esine olisi maallisen 
vallan symboli, jälkimmäinen uskonnollisen. Esinet ovat 
todennäköisemmin satunnaisia, kalmistoa on käytetty 
500 vuotta. Tuohon aikaväliin mahtuu 20 sukupolvea, 
joista 19:tä ei siten edustaisi yksikään esine.

Arkeologiset löydöt eivät siis kerro suoraan mitään 
Stonehengen rakentajien yhteiskunnasta. Voidaan kui-
tenkin kysyä, millaista yhteiskuntaa Stonehengen raken-
taminen on edellyttänyt.  

On yksi tekijä, joka kertoo, että valtasuhtei-
ta on Stonehengessä täytynyt olla: itse monumentti.  
Monumentin rakentaminen on edellyttänyt, että on täy-
tynyt olla vahva auktoriteetti, joka on saanut yhteisön 
jäsenet suurin joukoin hyvin raskaaseen työhön monu-
mentin rakentamiseksi. On selvä, että taustalla on myös 
ollut ideologia, uskonto, jolla monumentin rakentamisen 
tarve on perusteltu.  Pappis-päälliköiden taitoa ennustaa 
auringon asema tiettyinä päivinä on käytetty vahvista-
maan uskoa heidän kykyihinsä.

Jos näiden päälliköiden vallalla oli joitain ulkoisia 
tunnusmerkkejä, ne eivät saaneet säilyviä ilmenemis-

Durrington Walls on yhdistetty avenuella Avon-jokeen. Stonehengen yläpuolella on lähes 3 km pitkä maavalli-
rakennelma, cursus, jonka tarkkaa merkitystä ei tiedetä. Pienet ympyränmuotoiset rakennelmat ovat pronssi-
kautisia hautakumpuja.
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muotoja. Hierarkiat on suorastaan salattu. Yhteisö meni 
joka suhteessa yksilön edelle. 

Parker-Pearsonin on esittänyt, että Aubreyn kuop-
paan haudatut edustaisivat eräänlaista alueen hallitse-
vaa sukua. Hautajaiset ovat olleet spektaakkelinomai-
set pitkine ruumiinkuljetusmatkoineen Durrington 
Wallsista.

Ajoituksessa on selvinnyt, että vanhimpia hautauk-
sia on vähän. Hautausten määrä lisääntyy ajan muka-
na eksponentiaalisesti. Parker-Pearson katsoo tämän ku-
vastavan hallitsevan suvun laajenemista. Hautaukseen 
oikeutet tuja olisi sukupolvi toisensa jälkeen ollut enem-
män ja enemmän. Parker-Pearsonin tutkimuksen jälkeen 
hautojen luuaineisto on käyty huolellisesti läpi. Luista on 
löytynyt runsaasti jälkiä nivelten kulumista, joita ei syn-
ny kuin raskaasta työstä. Tämä luonnollisesti vie pohjaa 
Parker-Pearsonin teorialta. Eliitti selviää aina vähemmäl-
lä, mitä tulee ruumiilliseen työhön.

STONEHENGE JA DRUIDIT 

STONEHENGE MAINITAAN JO keskiaikaisissa kirjoituksis-
sa. Jo silloin oli oivallettu, että Stonehengen kivet eivät 
ole paikallisia. Niiden mainitaan olevan Irlannista, jos-
ta tarinoiden velho Merlin taikavoimin oli kuljettanut ne 
paikoilleen. Rakennustyössä oli apuna jättiläinen. 

1600- ja 1700-luvulla syntyi antikvarianismi, erään-
lainen esitiede. Eräs varhainen antikvaari, John Aubrey 
tutustui vuonna 1640 Stonehengeen paikan päällä. 
Hänen työtään jatkoi 1700-luvulla William Stuckeley. 
He molemmat pitivät Stonehengeä druidien työnä. 
Ensimmäiset druidiseurat perustettiin jo 1700-luvulla. 
Perinne elää yhä ja Stonehengeä pidettäänkin druidien 
temppelinä. Miten uskottavaa tämä on?

Ei itse asiassa ollenkaan. Kun antikvaarit esittivät 
teoriansa, ei ollut mitään käsitystä esihistoriallisen ajan 
pituudesta. Druidit tunnettiin antiikin roomalaisten 

kirjoituksista. Antiikin aikaa kaukaisemmasta mennei-
syydest  ä ei tuohon aikaan pystytty luomaan mitään 
kuva a, paitsi tietysti Raamatun kirjoitusten pohjalta.

Druidit olivat kelttitietäjiä. Ensimmäiset mainin-
nat druideista ovat antiikin lähteissä kolmannelta 
esikristilliselt ä vuosisadalta. Varhaisimmat tarkemmat 
tiedot ovat Caesarin ”Gallian sota” -teoksessa, jonka 
hän kirjoitti 50-luvulla eaa. Se, että tiedot druideista 
ovat yli 1500 vuotta nuorempia kuin Stonehengen ra-
kennusaika, ei sinällään todista, etteikö sitä olisi voitu 
käyttää druidien menoissa. Tämä edellyttäisi kulttuu-
rin jatkuvuutta ja paikan sopivuutta druidien rituaali-
en suorittamiseen. Kumpikaan ehdoista ei kuitenkaan 
täyty.

Antiikin lähteet kertovat, että druidit suorittivat me-
nojaan pyhien lehtojen aukioilla, joissa erityisesti läh-
teet olivat heille tärkeitä. Marcus Annaeus Lucanus (39 
eaa.–65 jaa.) antaa tarkimman kuvauksen pyhistä leh-
doista. Ne ovat koskemattomassa metsässä, joissa pui-
den lehvästö tekee maan varjoisaksi. Lehdoissa on py-
hiä lähteitä. Lehtojen alttarit on peitetty uhreilla ja 
puut ovat ihmisveren peitossa. Kuvauksensa synkeyttä 
Lucanus korostaa kertomalla, että jopa linnut ja villi-
eläimet välttävät noita alueita. Jumalankuvat ovat kar-
keasti puupölkyistä veistettyjä. Tavallisilla ihmisillä ei 
ole mitään asiaa pyhiin lehtoihin. Vain papeilla on lupa 
astua niihin, joko keskellä kirkasta päivää tai yön pime-
ydessä. Näitä pyhiä lehtoja on luonnollisesti arkeologi-
sesti vaikea löytää, vaikka paikannimet antavat joskus 
vihiä niiden sijainnista.  

Antiikin lähteissä ei ole kuin pari mainintaan temp-
peleistä. Arkeologisesti niitä kuitenkin tunnetaan. 
Etelä-Gallian temppeleissä oli jopa kivestä veistettyjä 
patsaita.

Etelä-Galliassa Roquepertusen temppelissä on 50 x 
22 metrin suuruinen tasanne. Siellä on portaali, jos-
sa on kolot ihmiskalloille. Antiikin lähteet kertovat 
kelttien kunnioittaneen ihmisen päitä ja harrastaneen 
mm. pääkallonmetsästystä. Temppelissä oli kaksi pat-
sasta, jotka esittivät jalat ristissä, buddha-asennossa is-
tuvaa mieshenkilöä. Ei olla varmoja, ovatko ne juma-
lankuvia vai esittävätkö ne eliitin jäseniä. Temppeli on 
kolmannelta vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua, to-
sin varhaisimmat löydöt alueelta ovat 200–300 vuotta 
vanhempia.

Pohjois-Galliassa tavallinen pyhäkkö oli suorakulmai-
nen ja Britanniassa pyöreä puurakennus. Temppelin alue 
oli ympäröity puuaidalla. Tunnetut pyhäköt on rakennet-
tu vuoden 500 eaa. jälkeen. On varsin ilmeistä, että vai-
kutteet antiikin maailmasta Välimereltä ovat olleet vaikut-
tamassa niiden syntyyn. Sitä ennen rituaalit on suoritettu 
paljaan taivaan alla.

Vastakkaisuus Stonehengeen on valtaisa. Stonehenge oli 
rakennettu laajoja kansajoukkoja keränneitä rituaalisia ko-
kouksia varten. Alueelle oli isotooppitutkimusten mukaan 
kuljetettu nautoja ja sikoja laajalta alueelta aina Walesia ja 
Skotlantia myöten. Vain harvat naudat olivat kasvaneet lä-
hialueen kasvimailla. Jopa sikoja oli tuotu aina Skotlantia 
myöten, vaikka sikojen paimennus on hankalaa. 

On tietysti mahdollista, että Stonehengen keskell ä 
”hevosenkengän” sisällä on ollut alue, johon vain 

Stonehengen polttokalmistosta löytyi vain kaksi hau-
ta-anniksi luokiteltava esinettä. Kuvassa toinen niis-
tä, koristeellisesta kivestä valmistettu nuijan pää. 
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vihkiytyneill ä on ollut asiaa, mutta niin Stonehengen kuin 
Durrington Wallsin suuri koko puhuu sen puolesta, että 
rakenteet on tehty hyvin suuria ihmisjoukkoja keräävi ä 
julkisia kokoontumisia varten. Druidien menot taas olivat 
salaisia.

Stonehengen rituaalit loppuivat viimeistään 1600 eaa. 
Sen jälkeiseltä ajalta ei Britanniasta tunneta mitään ri-
tuaalikeskuksia yli tuhanteen vuoteen. Myöhäisellä 
kelttiläisell ä rautakaudella ilmaantuivat ensimmäiset pie-
net temppelit. Ne voidaan yhdistää druideihin, mutta 
druidien menot eivät edelleenkään olleet julkisia.

STONEHENGEN UUDET ARVOITUKSET

STONEHENGEN ALUEELLA on ehkä enemmän esihisto-
riallisia rakennelmia kuin missään muualla Euroopassa. 
Stonehenge on paljastanut arvoituksiaan tutkimustyön 
tuloksena, mutta se on kuin antiikin tarujen Hydra, 
jonk a katkaistun pään eli ratkaistun ongelman tilalle 
kasvaa yhdeksän uutta.

Aikaisemmin kellopikarikulttuurin tuloa Britanniaan 
ei pidetty ongelmallisena, koska muuttajia oli vähän. 
Heidän kulttuurinsa oli kuitenkin niin vahva, että maan 
alkuperäisasukkaat omaksuivat sen vähitellen ja alkoi-
vat muuttamaan kulttuuria vähitellen, mm. hautaa-
maan vainajiaan heidän esikuviensa mukaan. Tilanne 
muuttui muutama vuosi sitten. Vuonna 2018 julkais-
tussa tutkimuksessa kävi ilmi, että pikarikulttuurin tu-
lo tarkoitt i Britanniassa vanhan väestön väistymistä. 
Vanhan väestön geenejä pikarikulttuurin ilmaantumisen 
jälkeisessä väestöss ä on vain kymmenen prosenttia, kun 

tulokkaide n geenejä on 90. Alunpitäen maahanmuuttajat 
olivat peräisin Mustanmeren pohjoispuoliselta aroalueel-
ta, jonka ns. jamnaja-kulttuuri on identifioitu kantain-
doeurooppalaisen kielen puhujiksi.

Tästä seuraa uusi kysymys: Kun kerran väestö 
Britanniassa vaihtui, niin miksi Stonehenge, vanhan vä-
estön rituaalikeskus, pysyi yhä käytössä? Suurimmat ra-
kennustyöt olivat jo vuoteen 2400 eaa. mennessä toki 
tehtyjä, mutta mm. sinikiviä järjesteltiin vielä uudestaan 
kahteenkin otteeseen. Vuoden 1600 eaa. vaiheilla alu-
eelle oli tarkoitus tuoda uusia kiviä kehään keskusmo-
numentin ympärille. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan 
toteutunut, vaan kuopat jäivät tyhjiksi. Samalla monu-
mentti menetti merkityksensä – 800 vuotta väestön vaih-
tumisen jälkeen.
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Vaikka druidit eivät liittyneet Stonehengen rakentamiseen mitenkään, on nykydruideilla ollut tapana juhlia 
kesäpäivänseisausta monumentin luona enemmän tai vähemän tosissaan.
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