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MUINAISJÄÄNNÖKSET JA VALTION STRATEGINEN 
KIINTEISTÖVARALLISUUS ARMON VUONNA 2014

GeorG HaGGrén

Vuoden 2014 vaihtuessa monen monumen-
tin ja muinaisjäännöksen omistajahallinta 
muuttui, kun Museoviraston hallinnassa ole-
va kulttuurihistoriallisesti arvokas valtion 
kiinteistövarallisuus siirrettiin Senaatti-kiin-
teistöille ja Metsähallituksen luontopalve-
luille. Tapahtunut perustuu valtioneuvoston 
jo 21.12.2010 tekemään periaatepäätökseen, 
jonka mukaan valtion kiinteistöjen omista-
jahallinta keskitetään kokonaan Metsähal-
litukselle ja Senaatille. Kiinteistöt on jaettu 
strategisiin ja ei-strategisiin sen mukaan kat-
sotaanko niiden säilyminen valtion omistuk-
sessa välttämättömäksi.

Metsähallituksen hallintaan siirtyi 27 stra-
tegisesti merkittäväksi luokiteltua kohdetta. 
Joukossa on monta Suomen historiallisen 
ajan muinaisjäännösten "ykkösryhmään" 
kuuluvaa monumenttia kuten Kuusiston, 
Raaseporin, Kajaanin, Liinmaan ja Porvoon 
Linnamäen linnanrauniot, Svartholman ja 
Kärnäkosken linnoitukset, Koroistenniemen 
raunioalue piispankirkon jäännöksineen, 
Liedon  Ristinpellon hautausmaa, Seilin hos-
pitaalikirkko hautausmaineen jne. Mukana on 
myös moniperiodisia kohteita kuten Sääks-
mäen Rapolan linnavuori ja Laitilan Untama-
lan Myllymäki. Senaatti-kiinteistöjen haltuun 
siirrettiin muiden rakennettujen kiinteistöjen 
kuten eri museoiden ohella muutamia maam-
me näyttävimmistä monumenteista kuten Tu-
run, Hämeen ja Olavinlinnat sekä Louhisaa-
ren kartano.

PÄÄKIRJOITUS

Osa näistä strategisista kohteista kuten 
kruunun keskiaikaiset linnat tai vuonna 1527 
takavarikoitu Kuusiston piispanlinna ovat jo 
vuosisatojen ajan faktisesti kuuluneet kruu-
nun strategiseen kiinteistöomaisuuteen. Osa 
kohteista on puolestaan katsottu niin ar-
vokkaiksi muinaisjäännöksiksi, että ne on 
1900-luvulla joko ostettu tai joissain tapauk-
sissa pakkolunastettu valtiolle.

Strategisten kohteiden osalta vuosi 2014 
on murroskautta. Useissa Senaatin omista-
jahallintaan siirtyvissä kohteissa museotoi-
minta jatkuu kuten ennenkin, monesti osana 
Kansallismuseon toimintaa. Raunio- ja mui-
naisjäännöskohteissa tilanne on erilainen, sil-
lä niissä Museoviraston rooli muuttuu. Met-
sähallitukselle strategiset kohteet eli linnat ja 
muinaisjäännökset ovat nyt sekä haaste että 
mahdollisuus. Näillä kohteilla on suuri tutki-
muspotentiaali, mutta myös mittava matkai-
lu- ja julkisuusarvo. Tulevaisuus näyttää py-
syykö näiden kohteiden käyttö samanlaisena 
kuin ennen vai kehittyykö se – ja jos kehittyy, 
mihin suuntaan? Onko meillä muutaman vuo-
den päästä kenties Metsähallituksen kansal-
lispuistojen ja luontokeskusten rinnalla myös 
yhdysvaltalaisten National Park Servicen kal-
tainen monumenttien ja muinaisjäännösten 
verkosto, joka konkretisoi kansakunnan his-
toriaa. Sitä odotellessa peukalot pystyyn! 
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TURUN PYHÄN OLAVIN 
DOMINIKAANIKONVENTTI

Visa immonen, Janne HarJula, Heini KirJaVainen & TanJa raTilainen

TUTKIMUSONGELMANA TURUN 
KONVENTIN TILANKÄYTTÖ

Keskiajalla Turun Kaskenmäessä toiminut 
dominikaanikonventti vaikutti merkittäväs-
ti hiippakunnan hengelliseen kehitykseen ja 
kaupungin elämään.1 Konventin rakennus-
jäännökset sekä esinelöydöt ovatkin herättä-
neet kiinnostusta arkeologeissa ja 1900-luvun 
kuluessa suuri osa konventtialueesta on tullut 
dokumentoiduksi. Siinä missä Turun konven-
tista kertovat kirjalliset lähteet vain satunnai-
sesti mainitsevat jonkin tilan olemassaolon 
täsmentämättä sen sijaintia, arkeologinen ai-
neisto mahdollistaa erilaisten konventtitilojen 
paikallistamisen ja pohjakaavan analyysin. 
Juhani Rinne esitti 1900-luvun alkuvuosi-
kymmenten tutkimusten perusteella ensim-
mäiset tulkinnat konventin pohjakaavasta ja 
tilankäytöstä, mutta Kaskenmäessä 1960-lu-
vulla tehdyt arkeologiset kaivaukset osoitti-
vat ne virheellisiksi.

Uudet kaivaustulokset johtivat Markus 
Hiekkasen pohtimaan kriittisesti Rinteen kä-
sitystä konventin kirkon paikasta. Uutta tul-
kintaa koko konventin alueesta ei kuitenkaan 
ole tähän mennessä esitetty. Seuraavassa py-
rimmekin rakentamaan päivitetyn kokonais-
käsityksen konventin tiloista ja niiden käy-
töstä, vaikka dokumentoinnin heikko laatu ja 
konventin arkkitehtuurin erikoisuudet hanka-

ABSTRACT

The Dominican Convent of St Olaf in Turku – 
An Interpretation of Spatial Organisation
 
The Dominican Convent of Turku on Kasken-
mäki Hill near the medieval town has a com-
plicated history of research which has pro-
duced problematic archaeological material. 
Nevertheless, the sources have not yet been 
utilised to their full potential. The first ar-
chaeological fieldwork on the site took place 
in 1901. After that, various parts of the con-
vent have been revealed in connection with 
construction works, but they remain rather 
haphazardly recorded. The use of the vari-
ous spaces in the convent itself has remained 
rather elusive, although the cloister is rela-
tively articulate in the convent's plan, situ-
ated in the Southeast part of the complex. Its 
unusual, almost triangular, shape is probably 
an adjustment required by the steep slope. 
The church along with its churchyard was 
likely located in the Northeast corner of the 
complex. The surviving structures are of brick. 
The artefact assemblage obtained from the 
convent is mostly post-medieval in date, but 
there are some extraordinary medieval finds, 
like a stoneware jug, candlestick of brick clay, 
and fragments of a brocaded band used in an 
ecclesiastical context.

AINEKSIA TILANKÄYTÖN TULKINTAAN



4 SKAS 3   2013

loittavat tehtävää. Aineiston yksityiskohtai-
nen analyysi ja vertailu muihin konventtei-
hin vievät tulkintoja kuitenkin pidemmälle 
kuin Rinteellä, mutta silti ne jäävät monilta 
osiltaan  enemmän tai vähemmän hypoteetti-
seksi.

Käsittelemme aluksi lyhyesti konventin 
historiaa, minkä jälkeen esittelemme kerjä-
läisveljien konventin ideaalimallin. Siirrym-
me sitten Turun konventin monipolviseen 
tutkimushistoriaan ja aineiston pohjalta teh-
tyihin tulkintoihin. Sen jälkeen käsittelemme 
arkeologista löytöaineistoa ja lopuksi esitäm-
me uusia ajatuksia konventin tilankäytöstä. 
Tilaan kuuluvat tässä tapauksessa myös kon-
ventin ulkopuoliset alueet ja ympäristön re-
surssien hyödyntäminen.

DOMINIKAANIKONVENTIN
HISTORIAA TURUSSA

Sigtunan dominikaanikonventin annaalin 
mukaan dominikaanit saapuivat Suomeen 
vuonna 1249.2 Verrattuna annaalin muihin 
vastaaviin toteamuksiin se tarkoittanee juuri 
konventin eli veljien muodostaman yhteisön 
perustamista.3 Tämän varhaisimman kon-
ventin sijaintipaikkaa ei tiedetä. Eräs vahva 
ehdokas on Turun Koroistenniemi ja siellä 
sijainneet kirkon sekä kahden muun raken-
teen perustukset. Ensimmäinen konventti on 
saattanut sijoittua muuallekin, esimerkiksi lä-
hemmäs myöhempää, Kaskenmäessä tunnis-
tettua paikkaansa.4

Turun kaupunki perustettiin vuoden 1300 
tienoilla.5 Ehkäpä tässä yhteydessä tai joskus 
myöhemmin konventti siirrettiin nykyiseen 
paikkaansa Kaskenmäen rinteeseen.6 Kirjalli-
set lähteet tuntuvat tukevan tällaista tulkintaa. 
Suomen konventin sijaan termi "Turun kon-
ventti" esiintyy nimittäin ensimmäisen kerran 
vasta vuonna 1309 samalla, kun konventin 
kirkko mainitaan.7 Uusi nimitys vakiintui 

vuodesta 1329 lähtien. Vuonna 1340 allekir-
joitettu paavillinen kirje paljastaa konventin 
sijaitsevan "Turun kaupungin lähellä".8 Toi-
sin kuin itse konventti, sen suojeluspyhimys, 
Pyhä Olavi, mainitaan vasta vuonna 1430.9 
Pyhimyksen nimeäminen saattoi juontua 
konventin uudenlaisesta taloudellisesta ti-
lanteesta. Tulipalo tuhosi konventin vuonna 
1429, mitä seurasi uudelleenrakennusvaihe. 
Lahjoitusten houkuttelemiseksi konventti il-
meisesti alkoi painottaa Pyhää Olavia suoje-
luspyhimyksenään.10

Konventin toiminta päättyi lopullisesti 
vuonna 1536 uskonpuhdistuksen seurauk-
sena, ja veljet lähetettiin seurakuntapapeik-
si ympäri hiippakuntaa. Seuraavana vuon-
na konventtia ja kaupunkia koetteli jälleen 
tulipalo.11 Kruunu otti haltuunsa konventin 
rakennukset ja todennäköisesti myös litur-
gisen esineistön, vaikka sitä ei mainitakaan 
kirkkoesineistön konfiskaatioasiakirjois-
sa.12 Kaupunkilaiset alkoivat ottaa rauniois-
ta rakennusaineksia, ja vuonna 1543 Kustaa 
Vaasa määräsi tiiliä ja muita arkkitehtonisia 
elementtejä kuljetettavaksi Kastelholman ja 
Turun linnojen korjausmateriaaliksi.13

KONVENTTITILA – YHDISTELMÄ
SÄÄNTÖJÄ, PERINTEITÄ JA PAIKALLISIA 

RATKAISUJA

Vuonna 1215 perustetun dominikaanien 
kerjäläisveljestön kivijalkana on Pyhän Au-
gustinuksen sääntö. Järjestön konventtira-
kennuksia koskevat ohjeet eivät kuitenkaan 
muodosta yksityiskohtaista koodistoa, vaan 
niiden ensisijainen tehtävä on taata köy-
hyyslupaus.14 Ohjeistuksen avoimuus teki 
keskiajan arkkitehtonisista ratkaisuista jous-
tavia, ja niissä pyrittiin sopeutumaan pai-
kallisiin vaatimuksiin sekä kulloiseenkin 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.15 
Dominikaanijärjestön kenraalina toimi-
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nut Humbertus Romans-sur-Isère'lainen (n. 
1190/1200–1277) kirjoittaakin, että erotuk-
seksi vanhemmista luostarijärjestöistä domi-
nikaaniveljestöllä on lähestulkoon yhtä mon-
ta tapaa järjestää rakennukset ja kirkot kuin 
on olemassa dominikaanisia konventteja.16 
Hän selittää suurta vaihtelua ilmastoeroilla ja 
paikallisiin tapoihin sopeutumisella.17

Konventtien tilat voidaan käyttötapansa 
perusteella jakaa kolmeen: uskonnollisiin eli 
pyhitettyihin tiloihin, asuintiloihin ja talous-
tiloihin. Jaottelua ei pidä ymmärtää liian jäy-
kästi, sillä kerjäläisyhteisöissä esimerkiksi 
ruokailu on aina myös uskonnollinen tapah-
tuma. Ruokasali on siten yhtä aikaa uskon-
nollinen paikka ja asuintila. Toinen jaottelu 
voidaan tehdä tilojen saavutettavuuden poh-
jalta. Konventeissa oli paikkoja, joihin muil-

lakin kuin järjestön jäsenillä – kuten kirkon-
menoihin osallistuvilla kaupunkilaisilla – oli 
pääsy, mutta myös tiloja, joihin tavallisesti 
vain kerjäläisveljet saattoivat astua, kuten 
asuintilat. Verrattuna luostareihin, joissa yh-
teisön jäsenet elivät klausuurissa eli pysyt-
telivät luostarin muurien sisäpuolella, ker-
jäläiskonventtien tilankäyttö oli kuitenkin 
joustavampaa sekä yhteisön jäsenten että ul-
kopuolisten kannalta. Tässä mielessä konven-
tit olivat puolijulkisia.18

Konventin hengellisen elämän keskus oli 
kirkko. Kerjäläisveljestöjen hartausideaali 
määritti kirkkorakennuksen pohjakaavaa ja 
yksityiskohtia. He halusivat asettua lähel-
le kansaa ja saarnata. Siksi kirkot sijoitettiin 
mahdollisimman lähelle kaupunkia tai kau-
punkiin johtavaa kulkuväylää. Kirkon sijoit-

Kuva 1. Tallinnan Pyhän Katariinan dominikaanikonventin pohjakaava. 1 – Pyhän Katariinan kirkko, 2 – Saka-
risto, 3 – Kapitulisali, 4 – Kirjasto, 5 – Vanha ruokasali, 6 – Uusi ruokasali, 7 – Apuhuoneita, 8 – Länsisiipi maalli-
koille, 9 – Itäinen ristikäytävä, 10 – Eteläinen ristikäytävä, 11 – Läntinen ristikäytävä, 12 – Sisäpiha, 13 – Kaivo, 
14 – Viljamakasiini. Kuva: Tamm 2002, 53.
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taminen näin samalla rauhoitti kirkon toiselle 
puolelle jääneet veljien asuintilat.

Pohjoismaissa konventtien kirkot olivat 
malliltaan varsin pelkistettyjä rakennuksia, 
joissa veljille oli varattu niin sanottu munk-
kikuori ja muille kuuntelijoille oma tilansa. 
Yksinkertaisimmat kirkot koostuivat yhdestä 
suorakulmaisesta, yksilaivaisesta tilasta, mut-
ta Tanskassa ja Ruotsissa yleisin ratkaisu oli 
kaksilaivainen kirkko, jossa päälaivaan oli 
lisätty veljille varattu sivulaiva siltä puolelta 
kirkkoa, joka oli lähinnä asuintiloja.19 Kirk-
koon ja sen ulkopuolella olevaan kirkkomaa-
han voitiin haudata veljiä, mutta myös maal-
likoita, erityisesti anteliaita lahjoittajia.20

Turun konventin kirkko mainitaan kirjal-
lisissa lähteissä. Vuonna 1309 sekä tuomio-
kirkossa että konventtikirkossa luettiin arkki-
piispa Nicolain Turun piispanvaalia koskeva 
kirje.21 Konventtikirkon osista on erityismai-
ninnan saanut Pyhän Annan kappeli. Kardi-
naali Jordanus allekirjoitti Turun konventille 
anekirjeen jouluaattona 1437. Sen mukaan 
he, jotka vierailivat konventtikirkon Pyhän 
Annan kappelissa ja antoivat lahjoja konven-
tin korjaamiseen ja ylläpitoon sekä liturgisia 
esineitä varten, saivat 100 päivän aneet.22 
Hiekkanen arvelee, että kappeli oli sivura-
kennus kirkon ulkopuolella tai oma yksik-
könsä kirkon muurien sisällä.23

Vakiintuneessa tilajärjestelyssä konvent-
tikirkon etelä- tai pohjoispuolelle sijoitet-
tiin veljien asuintilojen keskeinen elementti, 
neliskulmainen piha ja sitä ympäröivä risti-
käytävä eli käytävä, joka avautuu sisäpihalle 
arkadien kautta.24 Ristikäytävä yhdisti eri ti-
lat toisiinsa ja suojeli ulkomaailman hälyltä. 
Lisäksi se oli tärkeä uskonnollisten kulkuei-
den kulkureittinä. Tallinnassa sijaitseva Py-
hän Katariinan dominikaanikonventin pohja-
kaava noudattelee juuri tällaista rakennusten 
asemointia  (kuva 1): neliömäinen sisäpiha 
ja ristikäytävä sijoittuvat kirkon pohjoispuo-
lelle.25 Muutoinkin Tallinnan konventti on 

hyvä esimerkki tavanomaisemmasta tila-
sijoittelusta.

Ristikäytävää ympäröivistä tiloista lähim-
mäksi kirkkoa sijoitettiin kapitulisali (domus 
capitularis) eli sali, jossa veljien yhteiset 
kokoontumiset järjestettiin.26 Kirjallisissa 
lähteissä ei ole säilynyt mainintaa Turun ka-
pitulisalista. Tallinnan Pyhän Katariinan 
konventissa sali sijaitsi heti kirkon pohjois-
puolella, pihan itäsiivessä. Makuusali (dor-
mitorium) oli Tallinnassa sijoitettu toiseen 
kerrokseen kapitulisalin yläpuolelle. Sieltä 
veljet saattoivat laskeutua portaita pitkin kir-
kossa pidettäviin jumalanpalveluksiin.

Tallinnan konventissa oli poikkeukselli-
sesti kaksi ruokasalia (refectorium). Vanhem-
pi ruokasali oli sekin rakennettu itäsiipeen, 
kapitulisalin pohjoispuolelle. Myös uudem-
pi ruokasali oli dominikaanikonventeille 
tyypillisellä paikalla: kirkkoa vastapäätä 
pohjoissiivessä. Turun konventin ruokasali 
mainitaan vuonna 1441.27 Tämän ohella on 
säilynyt maininta, että siellä kokoontuivat 
piispa Magnus Tavast ja kaupungin raati vah-
vistamaan Karl Knutssonin kirjeen vuonna 
1442.28 Carl Jacob Gardberg ehdottaa, että 
ruokasalia käytettiin myös kapitulisalina.29

Konventtien sisäpihaa ympäröiviin ti-
loihin kuuluivat usein latriinit ja keittiöt, 
useimmiten länsipäädyssä, kuten Tallinnan 
konventissa. Asuintiloihin kuuluvat myös 
konventissa vierailleille tai pysyvästi asu-
ville maallikoille varatut huoneet. Nämäkin 
sijaitsivat useimmiten länsipäädyssä. Turun 
konventin maallikkotiloista ei ole varsinaista 
mainintaa, mutta vuonna 1455 sinne otettiin 
lahjoitusta vastaan asumaan pariskunta.30

Dominikaanikonventteihin oli järjestetty 
sairaanhoitoa ja tätä varten tarvittiin hospi-
taalisali. Se saatettiin sijoittaa sisäpihan län-
sisiipeen, mutta erottaa konventista erilliseksi 
rakennukseksi. Turkua koskevissa kirjallisis-
sa lähteissä mainitaan vuonna 1396 Pyhäin-
hengenhuone (helgeandshus) eli hospitaali. 
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Laitoksen on toisinaan tulkittu kuuluneen 
Turun konventin yhteyteen ja sijainneen kon-
venttikompleksin itäpuolella, Vartiovuoren 
rinteessä.31 Lisäksi kirjallisissa lähteissä on 
mainintoja opettajasta, minkä perusteella jo-
kin konventin tiloista oli mahdollisesti varat-
tu koulukäyttöön.32

Dominikaanikonventeissa taloudenhoi-
toon liittyvät tilat erotettiin liturgisista ja 
asuintiloista, esimerkiksi omaksi pihakoko-
naisuudekseen. Asiakirjalähteet paljastavat, 
että vuonna 1545 kruunun vuokratessa Tu-
run konventin entisiä maita kaupunkilaisille 
omistuksiin kuului sepänpaja. Se oli toden-
näköisesti käytössä jo konventin toiminta-ai-
kana.33 Konventti omisti myös maatilan Ha-
listenkosken liepeillä. Maatilalla oli oikeus 
koskessa sijainneeseen viljamyllyyn.34 Tont-
teja konventti omisti niin Turussa kuin sen 
ympäristössä. Vuonna 1545 mainitaan vielä, 
että konventilla oli ollut viisitoista niittyä ja 
yksitoista ranta-aittaa.35

ARKEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN 
MYÖTÄ KEHITTYNEET TULKINNAT 

TILANKÄYTÖSTÄ

Turun konventtialue sijaitsee nykyisen Kas-
kenkadun molemmin puoli noin sata metriä 
nykyisestä Aurajoen rantapenkasta. Konvent-
ti rakennettiin aivan keskiaikaisen kaupunki-
alueen eteläreunalle, notkelmaan, joka muo-
dostuu Vartiovuoren ja Samppalinnan väliin. 
Korkeuserot konventin eri lattiatasojen välil-
lä olivat jopa toista metriä.36 Hankala sijainti 
vaikutti rakennuskokonaisuuden suunnitte-
luun ilmeisesti niin paljon, ettei se noudatta-
nut tyypillistä dominikaanikonventin mallia.

Turun konventin paikan valinnassa oleel-
linen seikka oli kaupungin sijainti. Hiekka-
nen katsoo, että Turku perustettiin yhtenäistä 
suunnitelmaa noudattaen. Siinä ikään kuin 
kaupungin rajoja merkitsemään sijoitettiin 
tuomiokirkko ja konventti sen vastakkaisil-
le puolille, tuomiokirkko pohjoiseen ja kon-

Kuva 2. Isaac Tillbergin kaupunkikartta vuodelta 1818, johon on sijoitettu arkeologisesti dokumentoidut kon-
ventin jäännökset sekä nykyinen asemakaava. Kuva: Panu Savolainen.
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ventti etelään. Tällainen perustussuunnitelma 
olisi määritellyt konventin sijoituspaikaksi 
topografisesti vaikean kohdan.37

Kaksi merkittävää tietä yhdisti konven-
tin kaupungin keskustaan. Ensimmäinen – 
Klosternedergatan eli "alempi luostarikatu" 
– kulki lähellä jokirantaa vieden torilta kon-
ventille, kun taas toinen eli Klosterövergatan 
– "ylempi luostarikatu" – kulki idempänä, 
mutta noudatti myös joen suuntaa. Se yhdis-
ti konventin kaupunkiin Uudenmaan suun-
nalta tulleeseen päätiehen.38 Katuverkoston 
ohella joella oli suuri merkitys konventille. 
Satama-alue lähellä nykyistä Suurtoria oli ta-
louselämän solmukohta, ja keskiajalla kerjä-
läisjärjestöille oli tavallista sijoittaa konventti 
mahdollisimman lähelle satamaa, ihmisten 
kokoontumis- ja kulkureittien äärelle.39

Konventin sulkeuduttua ja aina vuoden 
1827 Turun paloon saakka alueen asema-
kaava säilytti konventtirakennusten hahmon 
ja niitä ympäröivän katuverkoston (kuva 2). 
Tämä on parhaiten nähtävissä konventin lou-
naiskulmassa, jossa sittemmin jokirantaan 

johtava kapea tie noudatteli konventtiraken-
nusten seinälinjauksia. Vaikka asemakaava 
säilytti muistuman konventista, ja sen paik-
ka tunnettiin suurin piirtein suullisen perin-
teen välittämänä, täsmällinen sijainti oli jo 
painunut unohduksiin 1700-luvun loppuun 
tultaessa .

Turun palon jälkeinen jälleenrakennus 
noudatti aivan uutta asemakaavaa. Tämän 
vuoksi uusien rakennusten perustojen kai-
vutöissä alueelta paljastui usein muurattujen 
rakennusten jäännöksiä ja hautoja. Vuonna 
1831 eräästä tiiliseinästä talletettiin siihen 
muurattu holvin päätekivi (kuva 3).40 Kas-
kenkatua tasoitettaessa osia rakenteista piti 
peräti räjäyttää pois. Tällaisia hajanaisia löy-
töjä ei kuitenkaan erotettu keskusta-alueen 
muista rakennusjäännöksistä, eikä siten tul-
kittu nimenomaan todisteiksi konventista.

Alueelle 1500-luvulta aina 1800-luvun 
alkupuolelle asti pystytetyt rakennukset oli-
vat suhteellisen kevyitä puurakennuksia, 
eivätkä ne merkittävästi olleet tuhonneet 
keskiaikaisia rakenteita.41 Tilanne muuttui 

Kuva 3. Holvin päätekivi löydettiin vuonna 1831 seinään muurattuna (KM hist. 1234). Kiven pituus on 30,5 cm 
ja sen etuosan koristellun kehän halkaisija 22,5 cm. Raaka-aine on paikallista kalkkikiveä (Hiekkanen 2003b, 92, 
alaviite 28). Kuva: Visa Immonen. 
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1800–1900-lukujen vaihteessa, kun käyttöön 
otettiin modernit rakennusmenetelmät ja ryh-
dyttiin pystyttämään kivitaloja. Vuonna 1901 
Kaskenkatu 1:n tontille rakennettiin moniker-
roksista kivirakennusta, ja paljastuneita rau-
nioita saapui tutkimaan arkeologi Hjalmar 
Appelgren.42 Hän löysi konventinaikaisia 
tiilirakenteita, joiden seinät kohosivat kor-
keimmillaan vielä kolmen metrin korkeuteen. 
Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana, 
kun alueelle rakennettiin uusia kivitaloja, ar-
keologit ja arkkitehdit dokumentoivat perus-
tojen kaivutöiden yhteydessä lisää vanhoja 
rakenteita ja tallettivat löytöjä siinä määrin 
kuin kykenivät. Kenttätyöt olivat kuitenkin 
enemmän tai vähemmän sattumanvaraisia, 
eikä maamassoja seulottu.43

Varhaisten tutkimusten pohjalta Juhani 
Rinne laati rakenteista pohjakaavan ja tulkitsi 

eri tilojen käyttöä.44 Pohjakaavasta selkeim-
min hahmottuva tila on sisäpiha ja sitä ym-
päröivä ristikäytävä (C – kuva 4). Turussa se 
on muodoltaan epätyypillinen, lähes kolmio-
mainen. Syynä erikoiseen ratkaisuun lienee 
mäkinen maastonmuoto.45 Ristikäytävällä on 
myös toinen poikkeuksellinen piirre: Siinä 
ei näytä olleen arkadeja tai suuria ikkunoita, 
jotka avautuisivat sisäpihalle. Sisä- ja ulko-
seinät olivat umpinaisia ja perustoiltaan yhtä 
leveitä. Ehkäpä pohjoisen kylmissä talvissa 
suuret avoimet käytävät eivät olleet lämpöta-
loudellisesti hyvä ratkaisu.46

Rinne tulkitsee suorakulmaisen salin risti-
käytävän pohjoispuolella konventin kirkoksi 
(A – kuva 4). Tilan käyttö kirkkona selittäisi 
sen sisältä löytyneet useat haudat, joista huo-
mattavin oli tiilihautaan laskettu puuarkku. 
Arkussa oli löydettäessä vielä jäljellä nahka-

Kuva 4. Juhani Rinteen vuonna 1928 julkaisema konventin pohjakaava. A – kirkko, B – kapitulisali, C – ristikäy-
tävä, D – talousrakennuksia, E – asuinrakennuksia, F – muurien jäännöksiä, G – käytävä, 1 – kaivo, 2 – hirsiraken-
teen jäännöksiä (= laituri?). Kuva: Rinne 1928, 91.
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koriste, joka on talletettu museokokoelmiin.47 
Rinne arvelee, että kirkko olisi ollut romaani-
sen tyylin mukainen.

Rinteen tulkinnoissa kapitulisali sijaitsee 
kirkon itäpuolella. Sen jakoi kaksilaivaiseksi 
tilaksi kaksi pohjakaavaltaan neliömäistä pi-
laria (B – kuva 4). Ristikäytävän eteläkulman 
varrella olleita tiloja Rinne pitää taloustiloina 
ruokasaleineen (D – kuva 4). Ristikäytävän 
pohjoisreunalla, kirkon länsipuolella olevat 
rakennukset ovat Rinteen tulkinnoissa asuin-
tiloja (E – kuva 4), muun muassa alueelta 
paljastuneiden kalkkikivisten rakennusfrag-
menttien perusteella. Rinne katsoo kaivauk-
sissa paljastuneen tiilillä katetun käytävän 
antaneen suojatun kulkureitin ristikäytävän 
pohjoissiivestä joenrantaan (G – kuva 4).48

Arkeologista dokumentointia tehtiin jäl-
leen 1960-luvulla, mutta kenttätöistä ei ole 
kaivausraportteja. Laajimmat kaivaukset suo-
ritettiin Kaskenkadun kohdalla. Kenttätöiden 
ensisijaisena tarkoituksena näyttää yhä olleen 
rakenteiden ottaminen esiin ja dokumentoi-

minen, eivätkä kaivutyöt jatkuneet lattiata-
soa syvemmälle. Museoon talletettiin silti lä-
hes 300 löytöä.49 Kaivauksia johtanut Lasse 
Laaksonen piirsi rakenteista uuden kartan 
vuonna 1969, ja se julkaistiin vuonna 1986 
(kuva 5).50 Tutkimukset osoittivat, että Rin-
teen oletukset konventin rakenteiden linjauk-
sista Kaskenkadun kohdalla olivat pielessä, ja 
siten hänen tulkintansa konventin tiloista oli 
virheellinen. 

Arvioidessaan Rinteen käsityksiä uu-
delleen Hiekkanen huomauttaa, että tämän 
kirkoksi tunnistama tila on mittasuhteiltaan 
väärä, noin 27 x 18 m (A – kuva 5). Se on 
pohjakaavaltaan epäsymmetrinen, väliseinillä 
jaettu ja ilman kuorimaista uloketta. Kapitu-
lisaliksi tulkitun tilan länsiosasta uudemmis-
sa 1960-luvun tutkimuksissa saatiin esille 
todennäköisesti sen länsimuuri, jonka perus-
teella tila oli ollut suorakaiteenmuotoinen ja 
sisältä kooltaan 6 x 31 m. Hiekkanen pitääkin 
todennäköisempänä, että tämä tila toimi kon-
ventin kirkkona (B – kuva 5).51 Carl Jacob 

Kuva 5. Lasse Laaksosen vuonna 1969 laatima pohjakaava. A – kirkko?, B – kirkko tai kapitulisali, C – luostarikäy-
tävä, D – talousrakennus, E – asuinrakennus. Kuva: Brusila 2001, 87.
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Garberg on samaa mieltä ja jatkaa, että salin 
mittasuhteet muistuttavat keskiajan maaseu-
tukirkkoja. Kaksilaivaista holvausta käytet-
tiin muun muassa Hollolan, Inkoon ja Sipoon 
kirkoissa. Lisäksi kirkon sijainti lähimpänä 
kaupunkiasutusta vertautuu monien tanska-
laisten konventtien ratkaisuun sijoittaa kirkko 
niin, että kaupungista saapuvan vieras kohtasi 
juuri sen ensimmäisenä.52

KASKENMÄEN 
KONVENTTIRAKENNUSTEN IKÄ

Kaskenmäen rakennusjäännösten tarkka ikä 
on yhä arvoitus. Ei tiedetä, milloin ensimmäi-
set rakennukset alueelle pystytettiin, eivätkä 
kirjalliset lähteet paljasta, mistä materiaalista 
konventin varhaisvaiheen rakennukset teh-
tiin, puusta vai tiilestä. Luultavasti ne olivat 
kuitenkin puuta.53 Arkeologisessa aineistossa 
on tästä viitteitä. Ensinnäkin palanutta puuta 
löydettiin vuonna 1909 Hiekkasen kirkoksi 
ehdottaman tilan läntisen pilarin lähettyvil-
tä.54 Puuaines oli peruskallion päällä tiilenpa-
loja sisältäneen purkukerroksen alla. Toiseksi 
vuoden 1967 kenttätöissä kahdesta kohtaa 
muurattujen rakenteiden vierestä paljastui 
2–8 cm paksu, orgaanisen aineksen värjäämä 
savikerros läheltä ristikäytävän länsi tai pi-
kemminkin luoteiskulmaa. Myös sen päällä 
oli purkukerros ja alla pohjasavi.55 Puunse-
kaista kerrosta ei ole pystytty ajoittamaan.

Alueen tiilirakennusten iän määrittäminen 
on yhtä vaikeaa, sillä niissä ei ole tyylillistä 
ajoitusta helpottavia piirteitä.56 Muurit on 
tehty munkkilimitystä57 tai sen ja vendiläisen 
limityksen58 yhdistelmää käyttäen,59 mikä 
osoittaa rakenteet todennäköisesti pääasiassa 
keskiaikaisiksi, ennen vuoden 1537 tulipaloa 
rakennetuiksi.60

Konventti paloi vuonna 1429, ja vuonna 
1431 tallinnalainen muurarimestari Simon 
johti rakennustöitä konventissa.61 Hiekkanen 

ehdottaa, että arkeologisesti dokumentoidut 
tiilirakenteet olisivat tältä ajalta.62 Liisa Sep-
pänen kuitenkin huomauttaa, että ne voivat 
olla myös varhaisempia, sillä kaupungissa 
oli jo 1300-luvun alkupuoliskolla muutama 
kivirakennus. Varhaisimmat merkit tiilen 
käytöstä ajoittuvat myös samoihin aikoihin. 
Dominikaanit olivat tiiliarkkitehtuurin edel-
läkävijöinä, joten olisi erikoista, ettei Turun 
konventissa olisi ollut tiilirakennuksia jo en-
nen vuoden 1429 tuhoa.63

Konventtialueen puiset rakenteet auttavat 
tiilirakenteiden tapaan haarukoimaan kon-
ventin rakennushistoriaa. Konventin luoteis-
kolkasta löydettiin kaksi kaivoksi tulkittua 
hirsirakennetta. Niiden salvokset ovat lohen-
pyrstötyyppiä,64 jota kaupunkirakentami-
sessa alettiin käyttää 1400-luvulta lähtien.65 
Kahden kaivon rakentaminen vaikuttaisi 
siten ajoittuvan pikemmin Hiekkasen kuin 
Seppäsen esittämälle aikajaksolle. Toinen 
rakenteita ajoittava löytö on rahakätkö. Sen 
sisältämät sata rahaa oli pistetty saviruuk-
kuun, joka löydettiin vuonna 1901 lattiatiilen 
alta ristikäytävän eteläpuolisesta huoneesta 
(t – kuva 6). Rahojen terminus post quem on 
1450-luku.66 Kätkö todistaa, että konventin 
kaakkoisosan rakennukset olivat olemassa 
viimeistään 1400-luvun puolivälissä.

Kronologiaa sekoittaa entisestään se, että 
konventin raunioihin rakennettiin ilmeisesti 
vielä sen toiminnan päättymisen jälkeen. Ai-
nakin kolme rakennekokonaisuutta voidaan 
tulkita todennäköisesti keskiajan jälkeen 
muuratuiksi. Ensinnäkin Rinne toteaa, että 
ristikäytävän pohjoislaidalla, sen keskellä 
sijainneessa kellarissa (v – kuva 6) ja risti-
käytävän lounaiskulman kapeissa väliseinis-
sä (K, J – kuva 6) käytettiin jostakin raken-
teesta purettuja, uusiokäytettyjä tiiliä. Nämä 
rakenteet myös katkaisevat ristikäytävän tai 
sijaitsevat sen keskellä.67 Rinteen havainnot 
tukevat suullista perinnettä, jonka mukaan 
raunioita hyödynnettiin varastoina aivan 
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1800–1900-lukujen vaihteeseen asti.68

Toiseksi vuonna 1831 löydetty, tiilisei-
nään muurattu holvin kalkkikivinen lakikivi 
viittaa siihen, että kyseinen seinä oli raken-
nettu todennäköisesti keskiajan jälkeen.69 
Kolmanneksi Hiekkasen kirkoksi tulkitse-
massa salissa havaittiin ohut väliseinä, joka 
yhdisti pilarin paksumpaan seinään. Väli-
seinä oli muurattu erittäin epäsäännöllisel-
lä limityksellä, joka muistutti renessanssili-
mitystä ja ajoittunee siten konventin käytön 
jälkeiseen aikaan.70 Kaiken kaikkiaan kon-
ventin kronologia jää varsin epämääräiseksi. 
Keskeisten rakenteiden keskiaikaisuudesta 
ei ole epäilystä, vaikka yksi kellareista ja osa 

väliseinistä on rakennettu vasta konventin 
käytön päätyttyä.

ESINELÖYDÖT KONVENTIN ALUEELTA

Yhtä lukuun ottamatta kaikki Turun konven-
tista säilyneet muinaisesineet ovat alueelta 
1800- tai 1900-luvulla talletettuja löytöjä. 
Poikkeus on ainoa konventin kirjastosta säi-
lynyt kirja: vuonna 1407 valmistunut litur-
gisten tekstien kokoelma, jota säilytetään 
Uppsalan yliopistokirjastossa.71 Arkeologi-
sesta aineistosta suuri osa koostuu keskiajan 
jälkeisistä uunikaakeleista, hevosenkengistä, 

Kuva 6. Konventtialueen uusi pohjakaava. Nykyinen asemakaava on merkitty vaaleanharmaalla. Kuva: Panu Sa-
volainen.
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avaimista, rautanauloista ja muista rautaesi-
neistä sekä ikkuna- ja astialasin palasista. Ne 
ovat siten jälkiä uuden ajan maankäytöstä ja 
kaupunkilaiselämästä. Keskiaikaan ajoitetta-
vat löydöt ovat varsin niukat, ja ne ovat he-
rättäneet tutkijoissa arkkitehtonisia rakenteita 
paljon vähemmän kiinnostusta. Aineistosta ei 
ole kokonaisanalyysia.

Konventin alueelta on paljon erilaisia 
muoto- ja koristetiiliä. Niistä erikoisin oli tii-
lilaatta, jonka työmiehet paikallistivat vuonna 
1909 Kaskenkatu 2:n tontilta (A–B – kuva 6). 
Laatta ei ole säilynyt, mutta siitä tehty piirros 
on (kuva 7). Sen perusteella tiilen pintaan oli 
viilloksin kuvattu ritari "täysissä varustuk-
sissa miekka kädessä".72 Piirroksessa, johon 
ritarihahmo näyttää ainakin osittain hankaa-
malla siirretyltä, tiilen mitat ovat noin 29 x 
30 cm.

Kaskenkatu 2:n työmaata seurannut ark-
kitehti Alex. Nyström pelasti paljastuneista 
rakennusjäännöksistä myös laastin paloja 

(A–B – kuva 6),73 joissa on punaista, mus-
ta ja vihreää väripigmenttiä. Maalauksista 
erottuu ainakin rosettimainen ja aaltomainen 
kuvio (kuva 8). Aiheet muistuttavat keskiai-
kaisten pitäjänkirkkojen seinä- ja holvimaa-
lausten koristeita. Konventin käytönaikaisiin 
löytöihin lukeutunevat myös ikkunalasien 
lyijypuitteiden katkelmat, joita talletettiin 
1960-luvun kaivauksissa (kuva 9). Palaset 
keskittyivät sisäpihan koillisreunan kahdella 
pilarilla varustettuun saliin (E – kuva 6).74 
Aikaisempien kenttätöiden ja dokumentaati-
on kirjavuuden vuoksi ei kuitenkaan ole täy-
sin varmaa, josko vastaavanlaisia lyijypuittei-
ta olisi ollut muissakin tiloissa.75

Konventin alueelta on vain kaksi keski-
aikaisen keramiikan palaa,76 ja yksi kivisa-
vikeramiikasta valmistettu pienoisruukku 
(kuva 10). Pienoisruukku sisälsi jo aiemmin 
mainitun rahakätkön, joka koostui sadasta 
hopeabrakteaatista. Niistä nuorimmat olivat 
1400-luvun puolivälin tienoilta.77 Astian suu-
ta ei ollut suljettu korkilla tai tulpan tapai-
sella, vaan ruukku oli rahojen lisäksi täynnä 
hiekkaa.78

Kuva 7. Konventtialueen koillis- tai länsikulmasta 
vuonna 1909 löydetty tiililaatta. Laattaan oli viilletty 
ritarihahmon kuva. Piirroksessa laatan koko on noin 
28,5 x 29,4 cm. Kuva: Visa Immonen / Museovirasto.

Kuva 8. Vuonna 1909 arkkitehti Alex Nyström talletti 
konventtialueen oletetusta kirkkotilasta 18 laastin pa-
laa (TMK 12745:5). Yhdessä niistä on punaisella värillä 
maalattu rosettikuvio, jossa viisi terälehteä on järjes-
tetty keskellä olevan täplän ympärille. Kuva: Visa Im-
monen / Turun museokeskus.
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Rahakätköt ovat varsin tavallisia Pohjois-
maiden keskiaikaisissa luostareissa ja kon-
venteissa,79 mutta erikoiseksi Turun kätkön 
tekee ruukku ja konventin yhteys Pyhään 
Olaviin. Samantapaisia pieniä ruukkuja ni-
mittäin jaettiin Trondheimin tuomiokirkkoon 

Pyhän Olavin haudalle saapuneille pyhiinva-
eltajille. Astioissa säilytettiin tuomiokirkossa 
olleesta kaivosta nostettua vettä.80

Toinen alueelta paljastunut aarrekätkö 
löydettiin vuonna 1906 Kaskenkatu 1:n ton-
tilta (M–O, R – kuva 6), kun juuri valmistu-
neen apteekkari Ditzlerin kivirakennuksen 
ympäristöä raivattiin. Hajonneen kätkön ra-
hoista 17 onnistuttiin löytämään. Rahojen 
myöhempi kohtalo on tuntematon, mutta do-
kumentaation perusteella ne ajoittuivat Sten 
Sture vanhemman kaudelta 1400-luvun lo-
pusta Kustaa Vaasan aikaan vuoteen 1558.81 
Kätkö todistaa osaltaan, että konventtialueel-
la oli toimintaa sen sulkemisen jälkeenkin.

Rahojen ja keramiikan lisäksi Kasken-
mäestä on kaksi myöhäiskeskiaikaista tai 
uuden ajan alun tynnyrinhanan osasta (kuva 
11). Niiden täsmälliset löytöpaikat eivät ole 
tiedossa. Yhtä lailla heikosti dokumentoitu 
löytö on tiilisavesta valmistettu kynttilänja-
lan palanen (kuva 12). Se on myöhäiskeski-
aikaista tyyppiä ja luultavasti tiilentekijän 
lisäansioikseen valmistama.82 Raunioista 
paljastui 1900-luvun alussa myös kuparinen 
tai messinkinen kynttilänjalka, joka muoton-
sa perusteella ajoittuu 1500-luvulle (kuva 
13),83 mutta se on säilynyt ainoastaan piirros-
kuvana.

Erikoisuuksiin kuuluu myös löytö, joka 
koostuu kahdesta brokadinauhan palasesta 
(kuva 14).84 Ne löydettiin kaivauksissa kon-
ventin luoteisosasta. Palaset on tehty silkistä 
ja kullattua hopeaa olevasta metallilangasta. 
Nauhojen molempiin reunoihin on ommel-
tu senttimetrin välein valkoinen silkkilanka, 
mikä osoittaa, että nauhat oli ommeltu kiin-
ni johonkin toiseen kankaaseen. Tekstiilit on 
AMS-ajoitettu 1500–1600-luvulle.85 Keski-
aikaisissa kirkonmiesten omaisuusluettelois-
sa ja testamenteissa samankaltaisia broka-
dinauhoja kutsuttiin "kultaisiksi nauhoiksi" 
(aurifrisia, auriphrygium). Termiä käytettiin 
kirjailluista tai kudotuista kultabrokadeista, 

Kuva 9. Vuonna 1969 kaivauksissa talletettuja ikkunan 
lyijypuitteiden palasia "ison kellarihuoneen" lattiata-
sosta, palokerroksen päältä (TMK 16920:149). Kuva: 
Visa Immonen / Turun museokeskus.

Kuva 10. Kivisavikeraaminen miniatyyriruukku löydet-
tiin lattiatiilen alta ristikäytävän eteläpuolisesta huo-
neesta (t – kuva 6) (KM hist. 3940:1). Astian korkeus on 
6,4 cm, leveys 5,0 cm ja pohjan halkaisija 3,8 cm. Sen 
sisällä oli sata hopeabrakteaattia, joiden terminus post 
quem on 1450-luku. Kuva: Visa Immonen / Museo-
virasto.

0 1 3
cm
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joita käytettiin liturgisissa vaatteissa ja teks-
tiileissä.86 Muita vastaavia brokadinauhoja ei 
tunneta Suomesta arkeologisista löytöyhteyk-
sistä, mutta monet kirkoissa ja museokokoel-
missa olevat keskiaikaiset kirkkotekstiilit on 
koristeltu kultaisilla nauhoilla. Keskiajalla ja 
uuden ajan alussa tällaiset nauhat tuotiin Suo-
meen eurooppalaisista työpajoista.

Konventin esinelöytöaineisto on erikoi-
nen. Yhtäältä siitä puuttuvat lähes kokonaan 

kaupunkikaivausten tyypilliset keskiaikaiset 
massalöydöt, kuten keramiikka ja luut. Toi-
saalta aineistossa on poikkeuksellisia esinei-
tä, kuten miniatyyriruukku, kynttilänjalat ja 
brokadinauhat. Esineaineiston erikoislaatui-
suuden selittänee se, kuinka kenttätöitä teh-
tiin 1900-luvulla: dokumentoinnin pääkoh-
teena olivat rakenteet, eikä ennen 1960-lukua 
maata ilmeisesti seulottu.87 Siten suhteellisen 
suuret ja näyttävät esineet ovat tulleet huo-
matuiksi. 

Toinen aineiston piirre on sen myöhäi-
syys. Vanhin ajoitettava löytö on ruukku 
rahoineen 1450-luvulta, mutta pääosa esi-
neistä vaikuttaa olevan 1500-luvulta tai pi-
temminkin sen jälkeiseltä ajalta. Kenttätöiden 
karkeat menetelmät ovat varmasti yksi syy 
myöhäisyyteen. Toinen syy lienee kaivausten 
pysähtyminen ensimmäiseen lattiatasoon ja 
kolmas rakenteiden käytön jatkuminen pit-
kään konventtitoiminnan jälkeen.

TULKINTOJA TURUN 
KONVENTIN TILOISTA

Arkeologinen aineisto on erittäin hankalasti 
lähestyttävä, ja paljon on jäänyt tyystin tallet-
tamatta. Seuraavassa kuitenkin pyrimme esit-
telemään uusia ajatuksia konventin pohjakaa-
vasta ja tilojen käytöstä.88 Panu Savolainen 
on laatinut artikkelissa esitetyn konventin 
pohjakaavan alkuperäisten kaivausdokument-
tien pohjalta (kuva 6). Karttaan on merkitty 
vuosiluvuin minä vuosina eri rakenteet on 
dokumentoitu.

Hiekkasen tulkinta, että konventin kirkko 
sijaitsi aivan alueen itäreunalla (A – kuva 6), 
vaikuttaa todennäköisemmältä kuin Rinteen 
identifikaatio. Alueelta on paljastunut lukui-
sia hautoja sekä paikallisesta materiaalista 
veistettyjä kalkkikivisiä rakennusfragment-
teja ja jopa marmorisia koristelevyjä.89 Sekä 
maalausten kappaleet että salin kaksi pilaria 

Kuva 11. Tynnyrinhanan suljin, jonka kahva on koris-
telu kolmilehtiaiheella, löydettiin konventtialueen 
länsipuolelta vuonna 1901 tai 1906 (TMK 15244:84). 
Esine on myöhäiskeskiaikainen tai uuden ajan alusta, 
ja sen koko on 8,8 x 4,0 x 2,0 cm. Kuva: Visa Immonen 
/ Turun museokeskus.

Kuva 12. Tiilisavesta valmistetun kynttilänjalan ylä-
osan palanen on koristeltu viilloin tehdyin verkkoku-
vioin. Esine löydettiin konventtialueen länsipuolelta 
vuonna 1901 tai 1906 (TMK 15244:40). Se on yleistä 
keskiaikaista tyyppiä ja kooltaan 9,5 x 5,0 x 4,0 cm. 
Kuva: Visa Immonen / Turun museokeskus.
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muistuttavat kirkkotiloista. Pilarit tosin vai-
kuttavat olleen erikokoisia, eikä luoteenpuo-
leisen pilarin tarkka sijainti ole tiedossa.90 
Kaikki luetellut piirteet sekä tilan sijoitus 
lähimmäksi kaupunkialuetta viittaavat vah-
vasti sen kirkolliseen käyttöön. Rakennuksen 
itäpäädyssä on kuoria muistuttava ulkonema, 
mutta se on todennäköisesti rakennukseen 
myöhemmin lisätty.91

Rinteen alun perin kirkoksi tunnistama 
tila (L – kuva 6) ei enää hahmotu selkeästi 
neliömäiseksi saliksi. Se vaikuttaa pitem-
minkin kattamattomalta, runsaslukuisten 
hautausten perusteella kirkkoon kuuluvalta 
hautausmaalta. Hautojen ja ihmisjäänteiden 
löydöt viittaavat siihen,92 että hautausmaa oli 
ainakin 25–30 metriä leveä ja jatkui lähes 60 
metrin matkan koilliseen kirkon pohjoispuo-
lelle.93 Kirkkomaan sijoittaminen kaupungin 
ja kirkon väliin tuntuu erikoiselta, mutta syy 
saattoi olla käytännöllinen. Jyrkkä mäenrinne 
ei ollut sopiva hautojen kaivamiseen. Ratkai-
sulle on myös vastine Tallinnan Pyhän Kata-
riinan dominikaanikonventista.94

Kirkon ja kirkkomaan väliin jää kolmen 
tilan kokonaisuus. Näistä kahden itäisimmän 
koillisen puoleinen muuri näyttää muodos-
tavan kirkon länsipäädyn (C, D – kuva 6). 
Toisen huoneen (C) pohjoiskulmasta kohosi 
portaat jonnekin kirkon suuntaan ja koillis-
seinälle oli sijoitettu kaksi seinäkomeroa. 
Huoneen joenpuoleisella sivustalla oli suu-
rehko ikkuna-aukko, jonka perusteella tilas-
sa tarvittiin valoa. Ikkuna-aukkoa vastapäätä 
oli oviaukko pienempään huoneeseen (D), 
ja sen lähellä eteläseinässä toinen oviaukko, 
joka saattoi johtaa kolmanteen huoneeseen 
ristikäytävän vieressä. Mikäli näin oli, huo-
ne saattoi toimia eräänlaisena siirtymätilana 
maallikoille avoimen kirkon ja suljetumman 
konventtialueen välillä. Sen sijaan Per-Erik 
Stenlundin tulkinta, että tila toimi keittiönä 
ja pesuhuoneena,95 ei ole uskottava, sillä kai-
vauksissa ei ole löytynyt todisteita liedestä 

Kuva 13. Kuparinen kynttilänjalan palanen löydettiin 
konventtialueen länsipuolelta vuonna 1901 tai 1906, 
mutta siitä on säilynyt ainoastaan piirroskuva. Tyypil-
tään 1500-luvulle ajoittuva esine oli 8,4 cm korkea. 
Kuva: Visa Immonen / Turun museokeskus.

tai uunista. Huoneen lattiassa olleet tiilistä ja 
mukulakivistä rakennetut lattiakourut liitty-
vät ennemminkin rinteen ongelmallisten va-
lumavesien ohjaamiseen alas kohti jokea.

Kahden huoneen (C, D) länsipuolella ole-
vassa kolmannessa huoneessa (E) ikkunat 
avautuivat sisäpihalle, ja kolme pilaria kantoi 
holvattua kattoa. Halli oli suhteellisen pitkä, 
mutta kapeahko, 15 x 6 metriä. Pilarien sekä 
lattialta löydettyjen lyijypuitteiden palasten 
perusteella se oli kirkon jälkeen konventin 
hienoimpia tiloja. Jos tämä pitää paikkansa, 
sali saattoi palvella konventin kapitulisalina 
tai ruokasalina.96

Seuraten dominikaanikonventtien perin-
teistä mallia Rinne ehdottaa, että makuusali 
oli rakennettu lähelle kirkkoa ja kapitulisalia, 
mahdollisesti toiseen kerrokseen.97 Tällöin 
sali voisi sijoittua kirkon länsipään huonei-
den ja kapituli- tai ruokasalin yläpuolelle. 
Ristikäytävän etelälaidalla sijainneet huoneet 
(F–I) olisivat sitä vastoin varattu talouskäyt-
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töön ja ruokasaliksi. Huoneissa olleet kahden 
tulisijan perustukset tukevat ajatusta.98

Kuten monissa keskiajan luostareissa ja 
konventeissa,99 eräät Turunkin konventin ti-
loista oli todennäköisesti lämmitetty hypo-
kausti- eli lämminilmajärjestelmällä. Juuri 
etelälaidan huonetiloista löydettiin tiilinen, 
pyöreällä aukolla varustettu hypokaustilaatta, 
jota tosin oli käytetty lattialaattana.100 Etelä-
siivestä on löydetty myös mahdollinen pol-
tetusta savesta tehty kansi, jolla hypokausti-
laatan aukko suljettiin. Kansi ja laatta eivät 
kuitenkaan vaikuta mitoiltaan sopivan täysin 
yhteen.101 Ristikäytävän länsi- ja luoteisosiin 
liittyvät huonetilat (M–Q) ovat säilyneet huo-
nosti. Rinne arveli niiden olleen konventissa 
vierailleiden asuintiloja.

Talousrakennukset sijaitsivat todennä-
köisesti kapealla maakaistaleella konventin 
ja joen välissä, nykyisen Olavinpuiston alla. 
Kuitenkin vain kahden alueelta löydetyn ra-
kenteen käyttötapa voidaan määritellä edes 
summittaisesti. Ensimmäinen niistä löydettiin 
Auransiltaa rakennettaessa vuodenvaihtees-
sa 1906–1907. Sillan itäisen, konventinpuo-

leisen päädyn kaivutöissä tuli päivänvaloon 
kaikkein alimmasta kulttuurikerroksesta 
muurien jätteitä ja kasoittain rautakuonaa. 
Paikalla arveltiin olleen pajanpaikka.102 
Tiedot löydöstä ovat erittäin huteria, mutta 
kiinnostavia sen valossa, että kirjallisten läh-
teiden perusteella konventin omistamalla ton-
tilla oli sepänpaja.

Toinen rakenteista tuli esiin, kun Itäistä 
Rantakatua pitkin tehtiin viemärilinjaa varten 
kaivutöitä 1950-luvulla. Rannasta Auransil-
lan itäpuolelta löydettiin seitsemästä hirsi-
kerrasta koottu kehikko, joka oli kooltaan 
noin 1,2 x 2,4 m. Yhdellä sivustalla oli pieni 
aukko, josta vesikouru johti kohti konvent-
tialuetta.103 Seppänen toteaa, että Lyypekistä 
tunnetaan samanlainen hirsirakenne, joka tur-
vasi olutpanimon vedensaannin. Hän myös 
ehdottaa, että oletettu panimo kuului Turun 
konventin talousrakennuksiin.104 

Vartiovuorenkadun tienoilta on erilaisten 
kaivutöiden yhteydessä paikallistettu hauto-
ja etenkin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 
Esimerkiksi vuonna 1927 Vartiovuori 1:n 
tontilta tavattiin lukuisten ihmisyksilöiden 
luita maansiirtotöiden yhteydessä.105 Vaik-
ka hautoja ei ole tutkittu, dokumentoitu tai 
ajoitettu, on arveltu, että ne olisivat kuulu-
neet Vartiovuoren etelärinteellä mahdollisesti 
sijainneen Pyhäinhengenhuoneen hautaus-
maahan.

TILOJEN TULKINNOISTA 
UUSIIN TUTKIMUKSIIN

Tulkinnat Turun konventin tiloista jäävät pal-
jolti arvailujen ja oletusten varaan. Aineiston 
yksityiskohtaisempi analyysi kuitenkin osoit-
taa, että se on anniltaan lupaavampi kuin on 
oletettu. Konventtialue lienee pääosaltaan 
tuhottu ja dokumentoitu, vaikka sen täsmäl-
linen laajuus jää toistaiseksi selvittämättä. 
Olavinpuisto sekä Kaskenmäen konventin 

0 1 3
cm

Kuva 14. Kaksi palaa brokadinauhaa konventin luo-
teisosasta (TMK 16768:14). Palasten leveys on 1,6 cm 
ja pituus 1,8–2,5 cm. AMS-ajoituksen perusteella ne 
on valmistettu 1500–1600-luvulla. Kuva: Visa Immo-
nen / Turun museokeskus.
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yläpuoliset alueet saattaisivat paljastaa vielä 
lisää merkittäviä jäännöksiä. Lisäksi 1960-lu-
vulla Kaskenkadun kohdalla tehdyt kaiva-
ukset päättyivät ensimmäisiin lattiatasoihin, 
joten niiden alapuoliset kulttuurikerrokset 
lienevät koskemattomia.

Tutkimustyö voi edetä ilman uusia kent-
tätöitäkin. Esineaineistosta saattaisi pik-
kutarkalla typologisella tarkastelulla saada 
irti täsmällisempiä ajoituksia ja ehkä jopa 
tunnistaa lisää konventin toiminnan aikai-
sia löytöjä. Löytöjen ja arkistolähteiden 
yksityis kohtaisemman tarkastelun avulla 
alueen maankäytöstä rakentuisi mahdol-
lisesti selkeämpi  yleiskuva. Tämä auttaisi 
ymmärtämään paremmin meille säilyneen 
aineiston luonnetta. Eri vuosilta yhteen 
koottu valokuva-aineisto voisi myös lähem-
mässä tarkastelussa kohentaa käsitystä löy-
dettyjen rakennus jäännösten olemuksesta. 
Ainoa luotettava keino tarkentaa konventin 
rakenteiden kronologiaa on kuitenkin enää 
luonnontieteellinen ajoittaminen, joista käyt-
tökelpoisimmaksi noussee termoluminesens-
si-menetelmä.

Turun konventissa on monia dominikaani-
arkkitehtuurin perusmallista poikkeavia 
piirteitä. Erikoisuudet selittynevät Kasken-
mäen maastonmuodolla sekä paikallisilla 
variaatioilla, jotka juontuvat muun muassa 
kylmästä ilmastosta, aivan kuten dominikaa-
nioppinut Humbertus toteaa. Kolmiomaisen 
ristikäytävän piiriin kuuluivat kapitulisali, 
makuusali ja ruokasali, ehkä myös tilat kou-
lulle. Siinä missä ristikäytävään asuintiloi-
neen oli konventin ulkopuolisilla rajoitettu 
pääsy, maallikoitakin  houkutellut kirkko ja 
sen kirkkomaa sijaitsivat lähimpänä kaupun-
kia. Kirkko oli tärkein uskonnollinen tila. 
Taloudenhoidolliset tilat ja rakennukset, ku-
ten sepänpaja ja mahdollinen panimo, sijait-
sivat luultavasti konventin ja Aurajoen välis-
sä. Niiden lisäksi Vartiovuoren etelärinteellä 
saattoi toimia hospitaali. 
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Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III: 
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naalissa. Inventoinneissa torppiin on usein 
kiinnitetty huomiota vain kursorisesti. Ta-
lonpoikaistilojen löytöpotentiaalia on pidet-
ty ilman mitään selkeää perustelua "köyhiä" 
torppia suurempana sekä rakenteiden että 
esineiden osalta. Torpparijärjestelmän 1700-
ja 1800-luvuilla tapahtunut valtava ekspansio 
on peittänyt alleen sen keskiajalle ulottuvan 
varhaisvaiheen. Torppien asemaa maaseu-
dun keskiaikaisen ja uuden ajan alun asutuk-
sen jatkumona ei ole ymmärretty. Vanhojen 
karttojen  ja muiden historiallisten lähteiden 
tutkimuksessa on noussut esiin monia sel-
laisia seikkoja, joiden vuoksi torppien luon-
ne on syytä arvioida uudelleen arkeologian 
näkö kulmasta. On pohdittava miten keskiajan 
ja 1500- ja 1600-lukujen torpat todellisuudes-
sa eroavat arkeologisina kohteina samanai-
kaisista talonpoikien ja lampuotien tiloista? 
Nuorempien torppien kohdalla on puolestaan 
muistettava se, että niitä perustettiin aikana 
jolloin maaseudun asutus elpyi 1500-luvun 
lopulta 1700-luvun alkuun jatkuneesta voi-
makkaasta taantumasta. Tämän toipumispro-
sessien yhteydessä ainakin joidenkin edel-
lisinä vuosisatoina autioituneiden tilojen 
paikoille rakennettiin torppia.

TORPPARIJÄRJESTELMÄ

Torppa on ruotsinkielen kautta suomeen 
viimeistään keskiajalla saapunut germaani-

TORPAT – ITÄ-UUDENMAAN MAASEUDUN 
ARKEOLOGIAN BULKKITAVARAA?

Veli-PeKKa suHonen

ABSTRACT

Crofts – Rural Archaeological Bulk in East-
ern Uusimaa?

There is no reason underestimate or forget 
tenant farms (Fi. lampuotitila) and crofts (Fi. 
torppa) as archaeologists often do still to-
day. By combining information from histori-
cal maps, written sources and archaeological 
studies, we can note that in Eastern Uusimaa 
there is no clear-cut line between villages, 
hamlets, tenant farms and crofts. During the 
16th and 17th centuries in  Eastern Uusimaa 
several medieval peasant villages and ham-
lets became tenant farms and crofts. Further-
more some of the abandoned and deserted 
peasant farms were re-used as tenant farms 
or crofts. In summary, it can be said that, 
contrary to previous assumptions, historical 
tenant farms and crofts are as interesting ar-
chaeological sites as villages and hamlets.

JOHDANTO

Torppiin liittyy kaunokirjallisuuden ja elo-
kuvateollisuuden luomia mielikuvia, jotka 
ovat väistämättä vaikuttaneet myös arkeolo-
gien asenteisiin. Maaseudun vähävaraiseen 
väestönosaan liitetyt torpat ovat pitkään ol-
leet asutusarkeologisen tutkimuksen margi-
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nen lainasana (vrt. saksan kielen dorf) ja se 
on alun perin merkinnyt kylän yhteismaal-
le perustettua asuntoviljelmää. Kun puhu-
taan torpparijärjestelmästä tai -laitoksesta, 
torpalla tarkoitetaan päätoimisen maanvil-
jelyksen harjoittamista varten vuokrattua 
pelto aluetta ja siihen liittyvää asumusta. Tor-
pat olivat osatiloja eli erikseen määritetyn 
päätilan  osia. Varsinaiseen torpparilaitokseen 
ei lasketa muonatorppareita, ns. arentimie-
hiä eli tilanvuokraajia, kruununtorppia ja 
ruotujakolaitokseen kuuluvia sotilastorppia. 
Torpparilaitoksen torppia ei tule myöskään 
sekoittaa mäkitupiin tai lampuotitiloihin. 
Mäkituvat olivat lähinnä asuntotontteina 
toimineita  vuokra-alueita, joiden ala oli liian 
pieni päätoimiseen maanviljelyyn. Lampuoti-
tilat eroavat torpista puolestaan siinä, että ne 
olivat vuokralle annettuja kokonaisia tiloja. 
Lampuotilaitos oli jo keskiajalla järjestelmä, 
jossa itsenäisyytensä menettänyt tila oli lii-
tetty itsenäisen tilan yhteyteen ja sitä viljeli 
vuokramies eli lampuoti.1

Suomen keskiaikaisista torpista on säi-
lynyt vähän asiakirjatietoja. Diplomata-
riun Fennicum tietokannasta löytyy joita-
kin torp-nimisiä kartanoita, kyliä ja tiloja2. 
Pelkän nimen perusteella ei ole mahdollista 
päätellä pohjautuuko nimi paikalla alun pe-
rin sijainneeseen  torppaan. Tähän ryhmään 
kuuluvista mainitaan Kirkkonummen Kat-
torp vuonna 13533, Janakkalan Torpis vuon-
na 14234, Inkoon Torppeby vuonna 14625 
ja Pohjan Brödtorp vuonna 14956. Samaan 
joukkoon voidaan laskea tämän artikkelin 
kohteena olevassa Porvoon läänissä uuden 
ajan alussa ollut lampuotitila Torp (myöh. 
Torpby) sekä Kråkön saarella sijainnut 
Lasse  Lydikssonin säteri Torp7. Torpin 
lampuotitila  luettiin Porvoon kartanon vuo-
den 1542 lampuotiluettelossa  Syvänojan 
kylän osaksi8. Paikka on luultavasti kylän 
yhteismaalle rakennettu  uudistilatyyppinen 
torppa. 

Keskiaikaisissa lähteissä esiintyy myös 
rälssin omistamia varsinaisia torppia. Torppi-
en tarkan määrän selvittäminen vaatisi koko 
ajanjakson kirjallisen lähdeaineiston yksityis-
kohtaista analyysiä. Diplomatarium fennicum 
-tietokannasta on kuitenkin helposti löydet-
tävissä viisi varmaa tapausta. Vuonna 1447 
mainitaan Sauvon Kärknäsin kartanon alai-
suudessa ollut torppa9, vuonna 1468 Raision 
Petäsmäen tilaan kuulunut Toravuoren torp-
pa10, vuonna 1510 Halikossa sijaitsevat Lin-
delä- ja Pensahle-nimiset torpat11 ja vuonna 
1514 Kärsälän torppa Vesunnista12.

Torppia sai keskiajalta 1600-luvun lop-
puun rakentaa laillisesti pelkästään räls-
simaalle13. Mikäli 1500- ja 1600-lukujen 
torppien määrästä voidaan tehdä takautu-
via päätelmiä aiemmasta tilanteesta, eivät 
torpat todennäköisesti ole olleet ainakaan 
erityisen yleinen tapa järjestää maankäyt-
töä keskiajalla. Suomessa oli vuonna 1560 
vain 220 torppaa, ja niistäkin 200 oli Poh-
janmaan uudistiloja. Koko maassa, Vanha-
Suomi mukaan luettuna, oli vielä 1700-luvun 
alussa ainoastaan 1300 torppaa.14 Isoavihaa 
(1713–1721) edeltävistä torpista pääosa si-
jaitsi Itä-Uudenmaan kartanoalueella15. Myös 
Itäisellä Uudellamaalla oli kuitenkin laajoja 
vähätorppaisia alueita. Esimerkiksi nykyisen 
Sipoon kunnan alueelta tunnetaan vain kolme 
1600-luvun torppaa16. Torppien määrän kas-
vu alkaa Suomessa varsinaisesti vasta isonvi-
han jälkeen. Huipputaso saavutettiin vuonna 
1865, jolloin maassa oli yli 63000 torppaa. 
Yhtenä syynä torpparilaitoksen ekspansioon 

oli talonpoikien vuonna 1743 saama oikeus 
perustaa torppia. Talonpojilla tosin oli ollut jo 
aiemmin luvattomia torppia.17 Lisäksi talon-
poikien uudistiloja on voitu kutsua torpiksi. 

Itä-Uusimaa on isoavihaa edeltävän torp-
parilaitoksen tutkimuksen kannalta erityisen 
kiinnostavaa seutua. Alueella oli jo keskiajal-
la runsaasti sekä kruunun että rälssin maata18. 
Ainakin uuden ajan alkupuolella kruunun-, 
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kirkon- ja rälssitilojen maankäytöstä vastasi-
vat yleensä torppareiden sijasta lampuodit19. 
Koko Porvoon läänistä tunnetaan 1540- ja 
1550-luvuilta vain seitsemän torppaa. Por-
voon pitäjän vuoden 1551 kevätkäräjien pöy-
täkirjasta löytyy Ols torp, joka on luultavasti 
Illbystä kotoisin olleen talonpojan perustama 
uudistilatyyppinen torppa20. Porvoon kunin-
kaankartanon alaisessa Syvänojan lampuoti-
kylässä asui vuosina 1542–1557 "Bottwedh i 
torp"21. Kirkolta peruutettujen tilojen luette-
loon on kirjattu vuonna 1555 Pyhtään Fage-
röstä kolme torpparia sekä Porvoon kaupun-
gin pohjoispuolella sijainneet torpat Huhtis 
ja Järnböle22. Keskiaikaisperäisten torppien 

joukkoon saattaa kuulua myös vuonna 1577 
mainittu Kåckeböle torp, jonka paikka on ol-
lut vanhalla rälssimaalla Vålaxin ja Grännä-
sin tienoilla23. Torppien vähäisestä lukumää-
rästä kertoo se, että vuonna 1542 Porvoon 
kuninkaankartanon 50 lampuotitilan joukossa 
on vain yksi torppa24. Kirkolta puolestaan oli 
puolestaan 1550-luvun tietojen mukaan ta-
kavarikoitu 17 lampuotitilaa, viisi torppaa ja 
yksi ulkomaa.25 Porvoon läänissä uuden ajan 
alussa olleiden rälssilampuotitilojen määrän 
selvittäminen vaatisi oman tutkimuksensa. 
Kuvaavaa kuitenkin on, että pelkästään Suo-
men asutuksen yleisluettelon puutteellises-
sa Porvoon pitäjän 1540- ja 1550-lukujen 

Kuva 1. Ote Samuel Broteruksen vuonna 1708 laatimasta Hakunilan kartasta. Kartan keskellä olevan tienriste-
yksen kohdalla oli torppa vuonna 1761. Jo Broteruksen aikana pellot olivat kuitenkin nimetty samalta paikalta 
käsin. Kartalle B kirjaimella merkityn Björkbackan tilan kohdalla oli vuonna 1761 kaksi torppaa. Kartta: Kansallis-
arkisto, Maanmittaushallitus.
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lampuotiluettelossa on 133 rälssisäteriä tai 
-tilaa26. Lopuksi on myös muistettava, että 
torppien ja lampuotitilojen raja saattaa olla 
tekninen. Edellä mainitut Pyhtään Fagerön 
torpparit kirjattiin lampuodeiksi jo vuonna 
155727.

Porvoon läänissä ennen isoavihaa tapah-
tuneesta torpparilaitoksen laajentumisesta ei 
toistaiseksi ole käytettävissä tarkkoja koko 
alueen kattavia tutkimustietoja28. Se kuiten-
kin tiedetään jo nyt, että torppien määrän 
kasvulla on yhteys 1500-luvun jälkipuolis-
kolla alkaneeseen ja koko 1600-luvun jat-
kuneeseen kartanonmuodostusprosessiin ja 
rälssimaan lisääntymiseen. Ajanjakson kulu-
essa keskiaikaisperäiset kartanot laajenivat, 
täysin uusia kartanoita perustettiin ja samalla 
useat autioituneet talonpoikaistilat päätyivät 
rälssin käsiin. Kartanoiden työvoimantarve 
ja rälssimaan käyttö järjestettiin lampuotien, 
torppareiden tai palkollisten avulla. Monissa 
kartanoissa lampuotitilat korvattiin 1600-lu-
vun jälkipuoliskolla torpilla. Kartanoiden 
torppia voidaan pitää kiinteänä osana omien 
alueidensa asutushistoriallista jatkumoa. Ar-
keologien tehtävänä on selvittää asutuksen 
dynamiikkaa eli sitä, ovatko tilat ja torpat sei-
soneet vuosisatojen varrella samoilla vai eri 
sijoille?

ASUTUSVOLYYMIT JA -YKSIKÖT TORP-
PIEN TUTKIMUKSEN MENETELMÄNÄ 

Kartanoille ja kylille kuuluneet maa-alueet 
ovat asutusyksiköistä eli kaikenlaisista asuin-
paikoista koostuvia asutuskokonaisuuksia. 
Yleisimpiä verolähteissä näkyviä asutusyksi-
köitä ovat kartanot, erityyppiset tilat ja torpat. 
Asutusyksiköiden vuosikohtainen määrä on 
kartanon tai kylän asutusvolyymi. Asutusyk-
siköiden ja -volyymien tutkimus antaa arvo-
kasta tietoa asutusrakenteen pitkän aikavälin 
kehityksestä, ja sitä kautta pääsee kiinni esi-

merkiksi sekä autioitumiseen että uudisasu-
tukseen. Samalla arkeologin on mahdollista 
inventointia suunnitellessaan arvioida, kuin-
ka paljon kohteita maastosta on etsittävä. 
Asutushistorian tutkimus asutusyksiköiden 
kautta poistaa tutkimusta harhaanjohtavia ar-
voasetelmia. Näkökulman mukaan kartano ei 
ole kokonaisuuden kannalta yhtään torppaa 
kiinnostavampi arkeologinen tutkimuskohde. 

Asutushistorian tarkastelu asutusvolyy-
mien kautta luo hyvän yleiskuvan jatkotut-
kimuksen perustaksi. Se ei kuitenkaan sellai-
senaan riitä menetelmäksi vanhoilta kartoilta 
näkyvän asutuksen muotoutumisprosessin 
analysoimiseen. Asutuksen pysyvyyden ja 
dynamiikan tarkempi selvittäminen edellyttää 
eri asutusyksiköiden historian jäljittämistä 
uuden ajan alun verokirjoista kartan laatimis-
hetkeen. Tällöin esiin tulevat mm. asutuksen 
stabiilius, ajalliset muutokset ja autioitumi-
nen. Kiinnostavaa on myös nähdä miten kar-
tanot ovat kulloinkin organisoineet maansa 
käytön.

Tässä artikkelissa tarkastellaan historial-
lisella Itä-Uudellamaalla eli uuden ajan alun 
Porvoon läänissä sijaitsevien esimerkkikoh-
teiden avulla torppien suhdetta maaseudun 
muihin asutusyksiköihin. Tavoitteena on tuo-
da esiin torppiin liittyvää problematiikkaa ja 
niiden tutkimuksen menetelmiä. Lähtökoh-
tana on asutuksen muotoutumisprosessin 
tarkastelu asutusvolyymien ja -yksiköiden 
avulla. Päämääränä on selvittää se, mitä van-
hat kartat ja muut historialliset lähteet kerto-
vat torpista ja niiden paikkojen ajoituksista? 
Tarkoituksena on herättää kysymys siitä, mitä 
torpat todellisuudessa ovat ja mitä vanhoil-
la kartoilla oikeastaan näkyy? Taustalla on 
koko ajan tietoisuus kadonnutta asutusta et-
sivän tutkijan dilemmasta eli riittävän ja ter-
veen lähdekriittisen asenteen ylläpitämisestä 
samalla kun asuinpaikkojen löytämiseksi on 
tehtävä usein voimakkaitakin tulkintoja. On 
muistettava, että 1500- ja 1600-lukujen vero-
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kirjoista on pitkä matka vanhoille kartoille ja 
vielä pitempi maastoon kohteisiin.

Muinaismuistolain rauhoittamiin vuotta 
1750 edeltäviin torppiin on Itä-Uudellamaal-
la vaikea päästä kiinni pelkästään vanhojen 
karttojen avulla. Ensinnäkin monien kyli-
en ensimmäinen kartta on 1700-luvun jäl-
kipuoliskolla tai 1800-luvun alussa laadittu 
isojakokartta. Toiseksi 1600-luvun lopun ja 
1700-luvun alun kartoille ei läheskään aina 
ole merkitty muissa historiallisissa lähteissä 
mainittuja ja maanmittauksen aikana varmasti 
olemassa olleita torppia. Tämä käy hyvin ilmi 
tapauksista, joissa kartanoalueesta on säily-
nyt puhtaaksi piirretyn kartan ohella joko sen 
maanmittauskonsepti tai samanaikainen kak-
soiskappale. Samuel Broteruksen  vuonna 
1690 laatimat Pernajan Mertlaxin neljännes-
kunnan kaksi karttaa kuvaavat hyvin  tilan-
netta29. Degerbyn kartanon kaksi torppaa on 
merkitty ainoastaan toiselle kartalle. Mikäli 
vain torpaton kartta olisi säilynyt nykypäivä-
än, ei näiden nykyisen Loviisaan kaupungin 
alle jääneiden torppien sijainneista  olisi jäl-
jellä mitään paikkatietoa.

Koska 1600-luvun lopun ja 1700-luvun 
alun karttoihin ei voida torppien osalta Itä-
Uudellamaalla luottaa, on tutkimuksen apu-
na käytettävä muita historiallisia lähteitä. 
Kansallisarkiston digitaaliarkistosta löytyvä 
Suomen asutuksen yleisluettelo, tunnettui-
ne puutteineenkin, helpottaa Porvoon läänin 
1500- ja 1600-lukujen torppien tutkimusta. 
Epäselvissä tilanteissa yleisluettelon tietoja 
on tarkastettava ja täydennettävä alkuperäis-
lähteistä. Yleisluettelon päättyessä 1700-lu-
vun alussa on torppia koskevat tiedot kerättä-
vä henki- ja tositekirjoista.

Vuotta 1750 edeltäviä torppia on mahdol-
lista paikantaa 1700-luvun jälkipuoliskon ja 
1800-luvun karttojen avulla. Näille kartoille 
merkittyjen torppien alkuperää voidaan jäl-
jittää taaksepäin menneisyyteen mm. torp-
pareiden ja paikkojen nimien avulla. Vuotta 

1750 nuoremman kartan torpan vanhuudes-
ta saattavat kertoa myös sen paikan luona 
jo 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa olleet 
pellot, niityt ja tiet. Esimerkiksi Helsingin 
pitäjän Håkansbölen vuosien 1708 ja 1761 
karttoja vertaamalla selviää, että uudemmal-
le kartalle kuvatut torpat tai ainakin niiden 
paikat ovat luultavasti olleet asuttuja jo aiem-
min30. Yhtä vuoden 1761 torpan paikkaa ym-
päröivät vuonna 1708 norr åker, söder åker 
ja stor hem åker. Pellot ovat todennäköisesti 
nimetyt myöhemmän torpan tienoilla olleesta 
asumuksesta käsin. Håkansbölen tapauksessa 
huomionarvoista on lisäksi se, että vuoden 
1708 kartan ratsutila Björkbackan kohdalla 
on 53 vuotta myöhemmin kaksi torppaa. Ai-
nakin yhdelle kylän vanhoista tonttimaista on 
siis perustettu torppia. 

ESIMERKKIKOHTEET

Seuraavaksi käsiteltävät esimerkkikohteet 
ovat Itä-Uudenmaan kartanoiden ja kyli-
en tutkimuksessa esiin nousseita tapauksia, 
jotka kuvastavat hyvin sekä torppien prob-
lematiikkaa että arkeologista potentiaalia. 
Esimerkkikohteiden valintaperusteena on 
ollut se, että ne samalla sekä ilmentävät 
torppia eri näkökulmista  että täydentävät 
toisiaan. Sipoon Salpar on alkuperältään ja 
omistukseltaan  hämärä torppa. Porvoon 
Kiialan säteri tuo esiin torppien ja lampuo-
titilojen välisen läheisen suhteen. Porvoon 
Bengtsby ja Eknäsin kartano puolestaan he-
rättävät kysymyksen torppien  rakennuspaik-
kojen ajoituksesta ja luonteesta.

SIPOON SALPARIN TORPPA

Sipoon Salparin torpalla oli jo vuonna 1746 
takanaan niin pitkä historia, ettei kukaan enää 
muistanut oliko se alun perin kuulunut Ne-
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vasin säterille vai Träskbyn kylälle. Torpan 
omistuksesta 1700-luvun alkupuolella käy-
dyn kiistan aikana kummallakaan osapuolella 
ei ollut esittää asiakirjoja omaksi tuekseen. 
Torppa päätyi lopulta Nevasin säterille. Voit-
to ei kuitenkaan ollut täydellinen, sillä Träsk-
by sai pitää torpan vierellä olleet peltonsa.31 

Salparin torpan epäselvät omistusolot se-
littyvät Nevasin ja Träskbyn läheisellä histo-
rialla. Nevas ja Träskby ovat alun perin olleet 
samaa kyläkokonaisuutta, ja niillä oli vielä 
1600-luvun lopulla yhteiset metsät ja ulko-
maat32. Molemmat kylät olivat Nevasin säte-
rin alaisuudessa vuosina 1610–169433. Kiis-
tely torpasta sijoittuu aikaan, jolloin Nevas ja 
Träskby erotettiin toisistaan ja sekä maaomis-
tusten jakaminen että rajojen vetäminen tuli-
vat ajankohtaiseksi.

Salparin torppa ("Salpar torp") on mer-
kitty Samuel Broteruksen vuonna 1694 laati-
malle Träskbyn kartalle. Torppa sijaitsee Sal-
par-nimisen merenlahden pohjukan rannalla, 
noin kilometrin päässä Träskbyn kyläkes-
kuksesta länteen. Torppaa ei huomioida mi-
tenkään kartan selitysosassa. Torpan paikan 
suhteesta Träskbyyn kertoo kuitenkin se, että 
sen luona oli kylän kantatilojen Thomassasin 
ja Ollasin peltoja.34 

Salparin historiaa tarkastellessa selviää se, 
kuinka paljon työtä isoavihaa edeltävien torp-
pien tutkiminen voi vaatia. Suomen asutuk-
sen yleisluettelo paljastuu varsin vaillinaisek-
si, sillä jostain syystä vain pieni osa Salparia 
koskevista 1600-luvun tiedoista on päätynyt 
siihen. Salparin torppa löytyy Porvoon lää-
nin 1600-luvun lopun ja 1700-luvun henki- ja 

Kuva 2. Sipoon pitäjän Träskby vuonna 1694. Salparin torppa on kartan vasemmassa reunassa. Kartan oikeas-
sa reunassa on ennen kartan laatimisaikaa autioitunut tonttimaa. Tonttimaan eteläpuolella on Löparön kylälle 
kuuluva niitty. Kartta: Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus.
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tositekirjoista. Ensimmäinen tieto Salparis-
ta viittaa Träskbylle kuuluneeseen torppaan 
tai muuhun vuokralla olleeseen asumukseen. 
Vuoden 1655 tositekirjassa esiintyy Träskbyn 
asukkaana itsellinen ("inhyse") Mats Salpar 
vaimoineen35. Torpan olemassaolo varmis-
tuu seuraavilla vuosikymmenillä. Vuosien 
1668–1670, 1675–76, 1680, 1682, 1691 ja 
1693 tositekirjoihin on merkitty "Salpare" 
Sipoon kylien joukkoon vastaavalla tavalla 
kuin Gästerbyn Långnäsin torppa. "Salpa-
re" on luetteloissa vuoteen 1691 saakka heti 
Träskbyn jälkeen. Vuoden 1693 tositekirjassa 
tilanne muuttuu. Salpar on kirjattu muotoon 
"Salparöö" ja sijoitettu Nevasin perään36. 
Saareen viittaava ö-nimi on harhaanjohtava, 
sillä seuraavalta vuodelta olevan Broteruksen 
kartan perusteella torppa on ollut merenran-
nalla mantereella. Seuraavat Salparöa koske-
vat tositekirjatiedot ovat vuosilta 1726–1736. 
Autiona kymmenen vuotta ollut torppa ka-
toaa henki- ja tositekirjoista vuonna 1737 
ja palaa takaisin vasta vuonna 1753 Salpar-
nimellä ja leski Marian asumana.37 Henki- ja 
tositekirjoissa olevat katkokset eivät kerro 
siitä, että torppa ei olisi ollut olemassa. Nils 
Westermarkin vuonna 1746 laatima Salparin 

peltokartta vastaa torpan sijainnin ja Träsk-
bylle kuuluneiden peltojen osalta täysin vuo-
den 1694 tilannetta38. Ainoa lisäys aiempaan 
on torpan vierelle merkityt pienet peltotilkut.

Jotta Salparin torpan varhaishistoria avau-
tuisi edes hiukan enemmän, on tutustuttava 
tarkemmin sekä Träskbyn että Nevasin 1500- 
ja 1600-lukujen vaiheisiin. Träskby sijait-
see meren läheisyydessä sisämaassa olevan 
Byträskin rannalla. Träskbyssä oli vuonna 
1540 neljä veronmaksajaa, joiden hallussa 
oli yhteensä kaksi veromarkkaa maata39. Sen 
jälkeen kun Påval Mårtenssonin tila autioitui 
pysyvästi 1610-luvulla, jäivät kylään jäljelle 
kantatilat Mattas, Ollas ja Thomassas.40 Sa-
muel Broteruksen maanmittauksen aikana 
vuonna 1694 nämä kolme tilaa seisoivat vie-
rekkäin samalla tonttimaalla41. Kylän alueel-
la on lisäksi ainakin yksi ennen vuotta 1694 
autioitunut tonttimaa42. Se sijaitsee idässä 
muusta kylästä erillään, noin kilometrin pääs-
sä, olevan peltoryhmän luona vastaavalla ta-
valla kuin Salpar lännessä. Autiotontilla ei 
toistaiseksi ole tehty arkeologisia kaivauksia, 
ja sen tarkkaa ajoitusta ei siten tunneta. Täs-
tä syystä johtuen ei mahdollista sanoa, onko 
kyseessä Påval Mårtenssonin tila vai joku 

Kuva 3. Sipoon Träskbyn autiotontti kuvattuna Löparölle kuuluneen niityn kohdalta. Kuva: V.-P. Suhonen.
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muu autioitunut asumus. Träskbyn jokaisella 
talolla oli vuonna 1694 pelto- ja niittyomis-
tuksia autiotontin ympärillä. Kyläläiset olivat 
luultavasti jakaneet kylmenneen tilan maat. 
Ei voida myöskään sulkea pois mahdollisuut-
ta, että kyseessä olisi Träskbyn alkuperäinen 
paikka.

Nevas sijaitsee paikalla, missä pohjoises-
ta Boxbyn suunnasta tuleva joki jakaantuu 
Träskbyn aluetta lännestä ja idästä rajaaviin 
mereen johtaviin haaroihin. Nevasissa oli 
1540-luvulla kahdeksan veronmaksajaa, joi-
den hallussa oli maata viiden veromarkan 
verran43. Nevas kärsi pahoin autioitumisesta 
1500-luvun jälkipuoliskolta lähtien, ja kaikki 
sen tilat olivat 1600-luvun alkuun mennessä 
päätyneet rälssin käsiin44. Samuel Broteruk-
sen vuonna 1692 laatima Nevasin kartta on 
Itä-Uudenmaan kartanoille varsin tyypillinen, 
sillä sille on merkitty ainoastaan kylän autio-
tiloista muodostettu säteri45. Kartalta puut-
tuvat tuolloin asuttuna olleet säterin torppa 
sekä rälssitilat Smeds ja Skrifvars. Kartalta 
ei löydy myöskään säterille kuulunutta ulko-
kylänmaata.46 Smeds ja Skrifvars on pystytty 
paikantamaan Johan Petter Westermarkin 
vuoden 1779 kartan ja maastoinventoinnin 
avulla47. Broteruksen aikaista torppaa ei sen 
sijaan ainakaan toistaiseksi ole voitu tunnis-
taa. Se saattaa kuitenkin olla joku Nevasin 
kartanon lukuisista 1700-luvun torpista. Kar-
tanolla oli esimerkiksi pelkästään 1760-lu-
vulla 11 torppaa48.

Ulkokylänmaat ja autioituminen nousevat 
usein esiin torppia tutkittaessa. Nevasissa on 
todennäköisesti ollut autiotiloja viimeistään 
myöhäiskeskiajalla. Kylässä oli uuden ajan 
alussa kaksi erillistä ulkokylänmaakokonai-
suutta. Toinen niistä oli Träskbyn ja toinen 
Löparön hallussa. Porvoon läänin vuoden 
1547 maakirjaan on merkitty Nevasiin Träsk-
bystä kotoisin olleelle ulkokylänmies Henrik 
Olssonille 1/3 veromarkkaa ja löparöläisellä 
ulkokylänmies Morthen Jopssonille ¼ ve-

romarkkaa. Nevasin tilojen koot vaihtelivat 
1540-luvulla ½ veromarkasta kokonaiseen 
veromarkkaan.49 Ulkokylänmaat voisivat siis 
vastata yhdessä yhtä tuolloista tilaa. 

Kun Nevasiin ilmestyi vuonna 1556 yksi 
ulkokylänmies lisää, nousi ulkokylänmaan 
osuus 1½ veromarkkaan kylän tuolloisesta 
5½ veromarkasta50. Ulkokylänmaan laajen-
tuminen selittyy verojärjestelyillä. Träskby-
läiset ulkokylänmiehet Olof Hendersson ja 
Erik Larsson jakoivat Nevasissa yhden vero-
markan vuonna 1556. Samalla kun träskby-
läisten käsissä olleen ulkokylänmaan määrä 
kasvaa kaksi kolmasosaa, laskee heidän koti-
kylänsä veromarkkaluku vastaavan verran51. 
Veromarkkavähennykset on Träskbyssä teh-
ty Henrik Olssonille ja Lasse Anderssonille, 
jotka todennäköisesti ovat olleet ulkokylän-
miesten isiä. Olof Hendersson ja Erik Lars-
son esiintyvät vasta vuoden 1563 maakirjassa 
veronmaksajina Träskbyssä52. Pojat ovat siis 
ilmeisesti viljelleet ulkokylänmaata ennen 
kotitilojensa isänniksi pääsemistään. Ulkoky-
länmaan taustalta hahmottuu verottajan epä-
varmuus siitä sijaitsiko se Träskbyn vai Ne-
vasin puolella. Tilanne voi selittyä sillä, että 
ulkokylänmaa on ollut syrjässä kummankin 
kylän keskusalueesta. Olof Henderssonista ja 
Erik Larssonista on selvä jatkumo 1600-lu-
vun lopun Ollasiin ja Thomassasiin eli juu-
ri niihin tiloihin, joilla oli peltoja Salparin 
luona.53 Näyttää mahdolliselta, että Salparin 
torppa olisi jo keskiajalla autioituneen ja sa-
moilla tienoilla sijainneen asumuksen seuraa-
ja. Nevasin tekemä vanhan ulkokylänmaansa 
takaisinotto Träskbyltä selittäisi torpan omis-
tuksesta syntyneen kiistan. Kartanonherra 
Arvid Gyldenär saattoi hyvinkin olla oi-
keassa väittäessään, että Salpar oli kuulunut 
Nevasille ylimuistoisesti54.

Myös Löparön hallussa ollutta Nevasin 
ulkokylänmaata järjesteltiin vuoden 1556 ve-
rokäynnin yhteydessä55. Löparöläinen ulko-
kylänmies Morthen Jopsson jakoi vuosina 
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1540–1550 Nevasissa veromarkan Erik Pers-
sonin kanssa56. Erik Perssonilla oli vuonna 
1543 käsissään ¾ veromarkasta57. Vuoden 
1556 maakirjassa Erik Persson ja toinen kylä-
läinen Erik Jönsson muodostivat veromarkan. 
Ulkokylänmies "Nils i Löparö" oli sen sijaan 
merkitty maakirjaan erikseen yhdeksää kyy-
närää vastaavalla ½ veromarkan osuudella.58 
Koska Erik Jönssonilla oli vuonna 1543 ½ 
veromarkkaa59, vaikuttaa siltä, että verottaja 
olisi liittänyt ulkokylänmaahan ¼ Erik Pers-
sonin tilasta. Erik Perssonin tilan sijainnista 
ei ole säilynyt tietoja, sillä se autioitui ja pää-
tyi jo 1600-luvun alussa rälssille60.

Nevasin ulkokylänmaat olivat 
1580–1610-luvuilla verokirjoissa yhtenä 
koko naisuutena, joka oli suurimmillaan 26 
kyynärää ja alimmillaan 21 kyynärää. Ne-
vasin säterin alle on vuodesta 1640 lähtien 
kirjattu yhdeksän kyynärän kokoinen ulko-
kylänmaa. Kyse on todennäköisesti edellä 
mainitusta Löparölle kuuluneesta ulkokylä-
maasta. Vuodelta 1675 olevan tiedon mukaan 
Nevasin ulkokylänmaa ei sijainnut kylän alu-
eella ("finnes intet i bymålet"). Vuonna 1691 
kerrotaan aiemmin täysin aution ulkokylän-
maan olleen Nevasin kartanonherran Arvid 
Gyldenärin luvalla viimeiset kolme vuotta 
kalastajan käytössä.61 Tieto saattaa kertoa 
ulkokylänmaan sijainnista Nevasin alueel-
la meren tai jokien läheisyydessä. Träskbyn 
vuoden 1694 kartalle on merkitty Nevasin 
kalastajan pelto, Dahl åker. Se on Träskbyn 
autiotontin ja kyläkeskuksen välisellä alu-
eella. Autiotontin eteläpuolella on puolestaan 
Träskbyn peltojen ja niittyjen ympäröimä 
Löparölle kuulunut niittykappale, Åå ängen. 
Koska Turun hovioikeus on vuonna 1682 
vahvistanut Löparön oikeuden niittyyn, on 
kyseessä todennäköisesti vanha ja vakiintu-
nut omistussuhde.62 Autiotontin ohittavan 
joen vastarannalla oli vuonna 1692 Nevasin 
säterin omistama ulkopelto, Clemetsåker63. 
Clemets voi olla kadonneen kantatilan nimi. 

Åå ängen ja Clemetsåker saattavat olla ainoat 
jäänteet Nevasin ulkokylänmaasta, josta suuri 
osa on joutunut Träskbyn käyttöön.

Salparin torpan historiassa on edel-
leen paljon kysymysmerkkejä. Torppa voi-
daan varmuudella ajoittaa vain 1600-luvun 
jälki puoliskolle. Edellä esitetty arvelu sen 
liittymises tä keskiaikaiseen ulkokylänmaa-
han olisi mahdollista verifioida vain arkeo-
logisin tutkimuksin. Joka tapauksessa histo-
rialliset lähteet nostavat torpan arkeologista 
arvoa. Lisäksi oman mausteensa torpan ym-
päristön keskiajan historiaan tuo Sipoon 
rannikon vanha suomalaisasutus. Suomalai-
sia on luultavasti muuttanut alueelle jo en-
nen 1200-luvun jälkipuoliskolla saapuneita 
ruotsalais siirtolaisia. On myös mahdollista, 
että seudulle on suuntautunut keskiajalla sa-
manaikaisesti useita muuttoaaltoja, joiden 
perua toistensa naapureina sijainneet suoma-
lais- ja ruotsalaiskylät ovat. Nevas eli Neu-
vonen on antanut nimensä kokonaiselle nel-
jänneskunnalle. Rannikkovyöhykkeen kylistä 
ainakin Hangelbyllä, Hitålla ja Vajportilla on 
suomalaisperäiset nimet. Tienoilla on muu-
tenkin varsin runsas vanha suomalaisnimis-
tö.64 Vielä Nevasin ja Träskbyn 1690-luvun 
kartoilla on ruotsikielisten nimien rinnalla 
lukuisia selvää suomea olevia nimiä, kuten 
Suuri kivi, Kariluoto, Männistö, Haavisto ja 
Taipale.65

KIIALAN SÄTERIN TORPAT

Samuel Broteruksen vuonna 1707 laatimalle 
Porvoon Kiialan säterin kartalle on merkit-
ty Backa Torp, Grind tårp, Kertorp, Wässels 
tårp ja kaksitaloinen Näss tårp66. Syvennyt-
täessä kartan torppiin käy nopeasti ilmi, että 
niillä kaikilla on taustallaan keskiajalle ulot-
tuva historia. Kiiala on hyvä esimerkki siitä 
miten pitkän aikavälin tarkastelussa torppien 
raja lampuoti- ja talonpoikaistiloihin osoit-
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tautuu häilyväksi. Kiiala kyseenalaistaa myös 
vanhojen karttojen käytön arkeologisten in-
ventointien ainoina historiallisina lähteinä.

Kiialan säteri on perustettu viimeistään 
1400-luvun alkupuolella. Kiialassa sijainnut 
Bote Bengtssonin säteri ilmaantuu lähtei-
siin vuonna 144667. Säterin seuraava tunnettu 
haltija oli vuonna 1516 mainittu Olof Eriks-
son68. Hänen poikansa Erik Olsson isännöi 
Kiialaa 1530–1560-luvuilla69. Säteriä toden-
näköisesti edeltäneestä samannimisestä ky-
lästä ei ole säilynyt tietoja70. Mikäli kylä on 
ollut olemassa, se on ollut osa Porvoonjoki-
laakson eteläosan ruotsalaiskylien lomaan 
pistävää suomalaisvyöhykettä. Aivan Kiialan 
lähiseudulla löytyvät Finnby-, Hattula-, Huh-
ti-, Hentala-, Kallola-, Kerkko-, Teisala- ja 

Vessilä-nimiset kylät tai yksittäistalot.71

Koska Kiialassa ei ole ollut uuden ajan 
alussa verotiloja, sitä ei ole kirjattu Porvoon 
läänin vanhimpiin maakirjoihin. Kiialan sä-
terin rälssilampuodit sen sijaan tulevat kir-
kollisten verojen luetteloihin jo 1540-luvul-
la. Kiialassa oli kirkollisten verojenmaksajia 
vuonna 1548 kuusi ja vuonna 1555 kahdek-
san72. Edellä mainitut vuoden 1707 torpat 
olivat 1550- ja 1560-luvuilla Bäckby-, Grind-
by-, Näsby-, Kärrby- ja Vetzelby-nimisiä 
lampuotikyliä73. Broteruksen vuoden 1707 
kartalla kaikilla lampuotikylillä on säteristä 
erillään olevat omat peltokokonaisuutensa. 
Historialliset lähteet eivät paljasta sitä, ovat-
ko Kiialan lampuotikylät säterin perustamia 
vai ovatko ne sen alle päätyneitä talonpoi-

Kuva 4. Ote Samuel Broteruksen vuoden 1707 tienoilla laatimasta Porvoon Kiialan säterin alueen maanmittaus-
konseptista. Kartalla on vasemmalla torppana keskiaikaisperäinen Grindby. Oikealla olevaa torppaa ei ole mer-
kitty puhtaaksi piirretylle kartalle. Kartta: Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus.
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kaiskyliä. Grindbyn, Näsbyn ja Vetzelby 
sijainti Porvoonjoen tiheästi asutulla ranta-
kaistalla kuitenkin kertoo siitä, etteivät ne ai-
nakaan todennäköisesti ole säterin muodosta-
mia uudistiloja.

Lampuotikylien ilmestyessä 1560-luvulla 
verolähteisiin laskee Kiialan kirkollisten ve-
rojen maksajien määrä yhteen. Tämä kertoo 
siitä, että lampuotikylät ovat olleet 1540- ja 
1550-luvuilla veroluetteloissa piilossa Kii-
alan nimen alla. Asian vahvistaa se, että osa 
lampuotikylien miehistä voidaan jäljittää 
1540- tai 1550-luvuille Kiialaan. Näsbyn ja 
Grindbyn kolme lampuotia esiintyy Kiialan 
yhteydessä jo vuonna 1548. Kärrbystä vuon-
na 1563 veroja maksanut Påval Hendriksson 
oli kirjattu vuosina 1555 ja 1560 Kiialaan. 
Hän on mahdollisesti vuonna 1548 Kiialas-
ta mainitun Henrik Olssonin poika.74 Vaikka 
Bäckbyn ja Vetzelbyn 1560-luvun lampuoteja 
ei voida samalla tavalla seurata ajassa taak-
sepäin 1540- ja 1550-lukujen Kiialaan, on 
ilmeistä, että myös nämä lampuotikylät ovat 
olleet olemassa jo tuolloin. Vetzelbyn eli Ves-
silän pitkästä iästä saattaa kertoa esimerkiksi 
sen suomalaisperäinen nimi75.

Kiialan lampuotikylät olivat 1540-luvulta 
1700-luvun alkuun kestäneen ajanjakson ku-
luessa yhden tai kahden talon pikkukyliä (ks. 
kaavio 1, Kiialan asutusvolyymi 1547–1706). 
Ainoana poikkeuksena on Näsby, jonka ve-
ronmaksajien määrä nousi 1650–1670-luvuil-
la enimmillään viiteen ennen kuin se palasi 
huippua edeltäneelle tasolleen kaksi. Kaikki 
lampuotikylät pysyivät katkeamattomas-
ti asuttuina koko periodin. Säterin ottaessa 
1600-luvun jälkipuoliskolla vahvemman ot-
teen alueestaan tapahtuu suuri muutos maan-
käytön organisoinnissa. Aiemmista lampuoti-
tiloista tuli säterin alaisia osatiloja eli torppia. 
Ensimmäiset torpparit ilmaantuivat lähteisiin 
1600-luvun puolivälissä, ja seuraavan vuosi-
sadan alkuun mennessä kaikki lampuotikylät 
olivat torppia. Torppa-statuksestaan huoli-
matta paikoista käytettiin vielä 1700-luvulla 
myös ilmeisen vakiintuneita vanhoja by-ni-
miä76. Kiialan asutus näyttää varsin stabiilil-
ta, ja on luultavaa, että Samuel Broteruksen 
vuoden 1707 kartan asutusrakenne on ainakin 
pääpiirteissään ollut olemassa jo uuden ajan 
alussa. Verolähteistä ei ilmene mitään sellais-
ta, mikä kertoisi lampuotikylien paikkojen 

Kaavio 1. Kiialan lampuotikylät 1547-1706



35SKAS 3   2013

siirtyneen. Ainoa heikko vihje mahdollisesta 
muutosta on Bäckby-/Beckeby-nimen vaihtu-
minen Backabyksi 1680-luvulla. 

Kuten edellä on jo moneen kertaan ker-
rottu, vanhat kartat eivät aina paljasta koko 
totuutta oman aikansa asutuksesta. Samuel 
Broteruksen vuoden 1707 Kiiala-kartasta on 
tallella sen maanmittauskonsepti, jolle on 
piirretty kuusi puhtaaksi piirretyltä kartal-
ta puuttuvaa talon kuvaa. Säterin vierellä on 
kaksi tonttimaata: toisella on kaksi taloa ja 
toisella yksi talo (riihi?). Maanmittauskon-
septilla on myös kolme lisätorppaa: Grind 
torpin itäpuolella on Smed, Kärrtorpin kaak-
koispuolella on Snickar torp ja säterin alueen 
lounaiskulmassa Ny tårp.77 Snickar ja Smed 
ovat luultavasti olleet olemassa jo 1600-lu-
vun puolivälissä. Kärrin yhteydessä maini-
taan vuonna 1654 Anders Snickare ja Margita 
Smedshustru. Seuraavana vuonna lähteissä 
esiintyvät Erich Smed ja torppari Hendrich 
Mårtensson. Nytorp saattaa puolestaan olla 
vuoden 1691 Nygård torp.78 Broterus ole siir-
tänyt näitä torppia puhtaaksi piirtämälleen 
kartalle todennäköisesti sen vuoksi, että nii-
den pellot ovat olleet viljelemättömiä ("läm-
nat/afslagt till fäfot").

Vaikka Broteruksen maanmittauskonsepti 
antaa puhtaaksi piirrettyä karttaa tarkemman 
kuvan Kiialan asutuksesta, ei edes siltä löydy 
kaikkia säterin vanhoja torppia. Suomen asu-
tuksen yleisluettelon perusteella on Kiialassa 
ollut lisäksi Skeppare torpet 1670-ja 1680-lu-
vuilla ja Måsa torp 1690- ja 1700-lukujen 
vaihteessa79. Skepparen sijainti on jätettävä 
toistaiseksi täysin avoimeksi. Måsa torp saat-
taa sen sijaan olla Timoth. Winterin vuon-
na 1787 laatimalta Kiialan kartalta löytyvä 
Måsaskog torp80. Samoilla tienoilla olivat jo 
1700-luvun alussa krouvi ja Måsakärr-nimi-
nen raja81.

Timoth. Winterin kartta Kiialasta on vali-
tettavasti jäänyt keskeneräiseksi, ja vain osa 
paikannimistä on merkitty sille. Karttase-

lostukseen on kirjattu yhteensä 14 torppaa. 
Kaikki vanhat lampuotikylät olivat edelleen 
torppina.82 Paikat esiintyvät vielä vuoden 
1873 Senaatin kartalla83. Nykyään niistä ovat 
asuttuina vain Grindby ja Näsiby. Sen sijaan 
Kärrby, Vetzelby ja Backaby elävät tänä päi-
vänä enää peltojen nimissä.

Tulevalle tutkimukselle jää ratkaistavaksi 
kysymys onko Kiialan keskiaikaista säteriä 
edeltänyt talonpoikaiskylä? Samoin selvit-
tämistä vaatii se, että onko Kiialan lampuo-
tikylillä talonpoikaiset edeltäjät vai onko 
niiden syntyyn johtanut keskiajalla, viimeis-
tään 1400-luvun alkupuolella, alkanut säterin 
muodostus? Oli kumpi tahansa vaihtoehto 
oikea, todistaa Kiialan säteri ympäristöineen 
omalta osaltaan pirstaleisen asutusrakenne-
tyypin ulottumisesta ainakin keskiajan ja uu-
den ajan taitteen tienoille.

PORVOON BENGTSBY

Porvoon läänin vuoden 1540 maakirjaan 
on merkitty Emsalön saarella sijainneeseen 
Bengtsbyyn kuusi talonpoikaa, joilla oli maa-
ta yhteensä kahden veromarkan arvosta84. 
Bengtsbyssä on todennäköisesti ollut autioi-
tumista jo keskiajalla. Vuoden 1540 veron-
maksajista Clas Hindersson oli muualla asu-
nut ulkokylänmies85. Hänen käsissään oli ½ 
veromarkkaa maata eli toiseksi eniten kylän 
talonpojista. Hän jakoi veromarkan kolmen 
kuudesosan haltijan kanssa.86 Clas Hinders-
son mainitaan maakirjassa viimeisen kerran 
vuonna 155387. Samalla ulkokylänmaa ka-
toaa lähteistä. Vuoden 1557 kyynärlukuja 
aiempiin täysverolukuihin vertaamalla käy 
ilmi, että ulkokylänmaa päätyi kolmelle sa-
maa veromarkkaa aiemmin jakaneelle talon-
pojalle88.

Bengtsbyn tilaluku pysyi viidessä 
1540-luvulta 1570-luvulle saakka (ks. kaa-
vio 2, Bengtsbyn asutusvolyymi 1543–1703). 
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Koko kylä autioitui tilapäisesti veronmaksu-
kyvyttömäksi venäläisten hyökkäyksen seu-
rauksena vuonna 1571. Bengtsby kuitenkin 
elpyi lukuun ottamatta Simon Anderssonin  
tilaa, joka joutui jatkuviin vaikeuksiin 
ja esiintyy vuodesta 1581 lähtien vero-
kirjoissa pysyvästi autiona. Autioituminen 
koetteli 1500-luvun lopulta lähtien myös 
muuta kylää , ja sen tilaluku oli 1600-lu-
vun alku puolella monena vuotena kolme. 
Autioitumisen  seurauksena kaikki kylän tilat 
päätyivät 1600-luvun alkupuoliskolla räls-
sin käsiin. Kylän asutusvolyymi  vakiintui 
1640-luvulla neljään, jona se pysyi 1700-lu-
vulle saakka.89

Maanmittari Samuel Broteruksen kar-
toittaessa Bengtsbyn vuonna 1699 oli ky-
lässä kolme erillistä tonttimaata. Hinrich 
Erssonin Stoorspikars (Storpiks) ja Hans 
Erssonin Hommas muodostivat taloparin 
lännessä sekä Hindrich Nilssonin Nissas ja 
Mats Erssonin Nygrannas idässä. Omalla 

tontillaan muista kylän taloista erillään oli 
seitsemän kyynärän "urminnes ööde" eli yli-
muistoinen autio.90 Autiotontti on todennä-
köisesti kuulunut 1580-luvulla autioituneelle 
Simon Anderssonin tilalle, joka esiintyy ve-
rolähteissä kylmänä  koko 1600-luvun ja joka 
on tunnistettu Suomen asutuksen yleisluet-
telossa Spakis-nimiseksi kuuden kyynärän 
kokoiseksi kantatilaksi.91 Vaikka autiotontin 
paikalla seisoo vielä nykyään Spakis, asia 
ei ole täysin yksiselitteinen. Ensinnäkin on-
gelmia tuottaa se, ettei Broterus ole nimen-
nyt autiotonttia. Toiseksi Spakis on merkitty 
Nils Westermarkin vuonna 1753 laatimalle 
Bengtsbyn kartalle  Storpiksin ja Hommasin 
yhteyteen92. Spakis on siis joko siirtynyt 
uudelle paikalle tai perustettu vuoden 1699 
jälkeen. Mikäli jälkimmäinen vaihtoehto on 
oikea, ei ylimuistoisesti autio tontti ole alun 
perin kuulunut  Spakikselle, vaan jollekin 
muulle tilalle. Spakis ilmaantuu Porvoon lää-
nin tositekirjoihin vasta vuonna 1734 ja se on 

Kuva 5. Ote Nils Westermarkin vuonna 1753 laatimasta Porvoon Bengtsbyn kartasta. Kartalla näkyvän sotilas-
torpan paikalla oli vuonna 1699 ylimuistoisesti autiona ollut tila. Kartta: Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus.
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kirjattu autioksi jo vuosien 1736–1739 tosite-
kirjoihin93. Tämän jälkeen Spakis katoaa 
useiksi vuosiksi ja palaa vuosien 1746–1748, 
1751 ja 1753 henkikirjoihin asuttuna94. Spa-
kis ei olisi ainoa 1700-luvun alussa kylään 
muodostettu tila. Tositekirjoissa mainitaan 
1720- ja 1730-luvuilla monena vuotena Wal-
borg95, jota ei ole merkitty yhdellekään kylää 
kuvaavalle  kartalle. 

Nils Westermarkin vuoden 1753 Bengts-
by-kartta vastaa peltojen ja niittyjen osalta 
jokseenkin täysin kylän 1690-luvun lopun 
tilannetta. Asutuksessa on sen sijaan tapah-
tunut muutoksia. Edellä on jo kerrottu Spa-
kiksen tilanteesta. Lisäksi Broteruksen kartan 
autiotontille on rakennettu sotilastorppa ja 
sen viereen vielä toinen torppa.96 Westermar-
kin kartta todistaa kiistatta sen, että torppia on 
perustettu myös vanhoille autiotonteille. Il-
meisesti paikka ei kuitenkaan ole ollut erityi-
sen hyvin asumiseen sopiva, sillä  jo Timoth. 
Winterin 1770-luvun kartalla se on jälleen 
tyhjillään97. Tontti on autiona myös 1800-lu-
vun puolivälin pitäjän kartalla 98. Vuonna 

1873 laaditulla Senaatin kartalla tontilla sen 
sijaan on jälleen asutusta99, ja nykyisin koko 
alue on täyteen rakennettua.

Bengtsbyssä 1600- ja 1700-lukujen vaih-
teessa olleita Nissasia, Hommasia, Storspi-
karsia, Nygrannasia ja autiotilaa ei voida 
jäljittää niiden isäntien avulla uuden ajan 
alkuun, sillä niin kauas menneisyyteen ulot-
tuvia yhtenäisiä isältä pojalle perintöketjuja 
ei ole. Vero- ja kyynärälukuja vertailemalla 
selviää kuitenkin, että jokaisella kylän tilalla 
on 1540-luvulle ulottuvat juuret. Kylän maat 
kulkevat 1500- ja 1600-luvuilla pääsään-
töisesti kahtena erillisenä kokonaisuutena. 
Nissasin, Hommasin ja Storspikasin perus-
tana ovat vuoden 1540 Jop Matsonin ja Olof 
Bentssonin maat. Nygrannasin ja autiotilan 
pohjalla ovat uuden ajan alun Clas Hinders-
sonin ulkokylänmaa sekä Simon Michelsso-
nin, Jören Matssonin ja Jören Hinderssonin 
tilat. Kylää koetellut autioituminen kohdis-
tui vain jälkimmäiseen kokonaisuuteen, ja 
1600-luvun lopulla siitä oli jäljellä vain yksi 
tila, Nygrannas.100

Kaavio 2. Porvoon Bengtsbyn asutusvolyymi 1543-1703.

BENGTSBYN ASUTUSVOLYYMI 1543–1703.
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Bengtsbyn peltoala ei ole laajentunut 
1500-luvun jälkipuoliskon tai 1600-luvun 
kuluessa. Kylällä oli sama kyynäräluku 36 
vuosina 1557 ja 1694101. Broteruksen kartan 
pellot ovat hyvinkin voineet olla olemassa 
jo uuden ajan alussa. Kylärakenteen vanhuu-
teen viittaa myös tonttien keskeinen sijainti 
suhteessa sarkajakoisiin rintapeltoihin. Tilat 
ovat kuitenkin voineet liikkua kylän sisäl-
lä. On mahdollista, että Nissasin ja Nygran-
nasin tonttimaa on syntynyt keskiaikaises-
ta ryhmäkylästä uudella ajalla tapahtuneen 
ulosmuuton seurauksena. Nissasin historia ja 
samalla mahdollisesti myös sen nimi juontu-
vat 1570-luvulla verolähteisiin ilmaantuvaan 
Nils Erichssoniin. Nygrannasin tarina alkaa 
puolestaan viimeistään 1610-luvulla.102 Ny-
grannasin nimi voi kertoa sitä vanhemmasta 
Grannas-nimisestä kantatilasta, jonka paik-
kaa ei tunneta. 

Bengtsbyn 1600- ja 1700-lukujen kar-
toilla on edellä käsitellyn autiotontin lisäksi 

vain heikkoja vihjeitä muusta mahdollisesta 
autioitumisesta103. Jonkin matkaa Bengts-
byn kyläkeskuksesta etelään, lähellä Varla-
xbyn rajaa, ovat Mellanby åker ja Hemkärr-
niminen niitty. Mellanby voi viitata pellon 
sijaintiin kahden kylän välisellä alueella. Yh-
dessä niityn kanssa se todennäköisemmin on 
kuitenkin muisto paikalla muinoin olleesta 
 asutuksesta. 

PORVOON EKNÄS

Porvoon Eknäsissä oli vuonna 1548 neljä kir-
kollisten verojen maksajaa ja vuonna 1555 
viisi104. Kun Eknäsistä laadittiin kartta vuon-
na 1767, oli sen alueella Johan Tandefeldin 
kartano ja 11 torppaa105. Jo tästä selviää, että 
Eknäsin asutusvolyymi on yli kaksinkertais-
tunut parin sadan vuoden kuluessa. Sitä mil-
loin kasvu on tapahtunut, ei voida kuitenkaan 
päätellä. Lisäksi 1500- ja 1600-lukujen asu-

Kuva 6. Ote Johan Petter Westermarkin vuonna 1763 laatimasta Porvoon Eknäsin kartasta. Per Hanssonin autio-
tilan paikalla sijaitseva torppa on merkitty kartanon vierelle vasemmalle a kirjaimella. Kartta: Kansallisarkisto, 
Maanmittaushallitus
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tusyksikkötyypit jäävät avoimiksi. Saadak-
seen tarkempaa tietoa on syvennyttävä Eknä-
sin asutusvolyymin vaihteluihin ja erilaisiin 
asutusyksiköihin.

Eknäsissä oli uuden ajan alussa neljästä 
viiteen tilaa (ks. kaavio 3, Eknäsin asutus-
volyymi 1548–1767). Eknäsin asutusvolyy-
mi nousi 1500- ja 1600-lukujen taitteen tie-
noilla tilapäisesti tasolle kymmenen, jonka 
se saavutti uudelleen vasta 1700-luvun puo-
livälissä. Kylän asutusvolyymi ei kasvanut 
tasaisesti 1540-luvulta vuosisadan lopulle. 
Asutushuippua edelsi 1570- ja 1580-luvuilla 
taantuma, jonka aikana kylän veronmaksa-
jien määrä oli pienimmillään kaksi. Kylässä 
alkoi heti 1600-luvun alun huippuvuosien pe-
rään voimakas laskukausi, jonka päättyessä 
1630-luvulla kylän asutuksen määrä vakiintui 
pitkäksi aikaa uuden ajan alun tason alapuo-
lelle kolmeen. Eknäsin elpyminen käynnistyi 
vasta isonvihan jälkeen 1720-luvulla.106

Porvoon läänin vanhimpiin maakirjoihin 
on merkitty Eknäsistä ainoastaan sääntöveroa 
("stadga") maksanut Hans Holm107. Sen li-
säksi kylässä oli 1540- ja 1550-luvuilla kaksi 
kruunun takavarikoimaa kirkon prebendati-
laa, ainakin kaksi rälssitilaa ja todennäköises-
ti myös ulkokylänmaata. 

Eknäsiä on pidetty osana virolaisen Pa-
disten luostarin Uudenmaan 1300-luvun 
jälkipuoliskon maaomaisuutta108. Eknä-
sin tunnettu historia alkaa kuitenkin vasta 
1400-luvun alussa. "Laurens i Piaputtis" 
myi yhdessä vaimonsa Annen kanssa vuonna 
1414 Viipurin  linnanherra Thord Bondelle 
Eknäsistä kymmenen tankoa maata 89 Turun 
markalla109. Thord Bonden tiedetään lunasta-
neen Länsi-Uudellamaalla sijainneita Padis-
ten luostaritiloja ja luovuttaneen ne Viipurin 
Pyhän Johanneksen ja Pyhän Katariinan pre-
bendaksi110. Toisin kuin läntisellä Uudella-
maalla, Eknäsin tilat eivät ole olleet luostarin 
hallussa Thord Bondelle siirtyessään. Mikäli 
kyseessä ovat alkuperäiset luostaritilat, ne 

ovat siirtyneet rälssille jo ennen Thordin te-
kemiä kauppoja. Lisäksi ne ovat päätyneet eri 
prebendalle kuin läntisellä Uudellamaalla.

Eknäsissä oli uuden ajan alussa kaksi 
kruunun Viipurin Pyhän Annan prebendalta 
takavarikoimaa tilaa111. Viipurin, Hämeen, 
Savonlinnan ja Porvoon läänien peruutettujen 
kirkontilojen vuoden 1558 luettelossa mai-
nitaan prebendalampuodit Erik Matsson ja 
Marcus Hansson112. Molemmat prebendati-
lat autioituivat 1610-luvulla. Erik Matssonin 
prebendatilalla asui jo seuraavalla vuosikym-
menellä uusi lampuoti Per Larsson, ja siitä 
muodostui 1600-luvun jälkipuoliskolla rat-
sutila. Marcus Hanssonin prebendatila jäi sen 
sijaan pysyvästi kylmilleen.113

Eknäsin veronmaksajia aletaan mainita 
Porvoon läänin maakirjoissa kattavasti vasta 
vuodesta 1560 lähtien. Erik Hansson oli pe-
rinyt isänsä Hans Holmin sääntöverotilan, ja 
hänet oli kirjattu maakirjaan muiden Eknäsin 
veronmaksajien joukkoon. Erich Hansson sai 
vuonna 1581 kuninkaankirjeellä verovapau-
den ratsupalvelusta vastaan.114 Samalla muo-
dostui ratsutila, joka tunnettiin vielä 1700-lu-
vulla Holmans-nimellä.115 Kyseessä on selvä 
osoitus 1700-luvun tilannimien jopa keski-
ajalle ulottuvista juurista.

Hans Holm ja Erik Hansson ovat yksi esi-
merkki rikkaimpien talonpoikien ja alemman 
rälssin välivaiheilla uuden ajan alussa Por-
voon pitäjässä liikkuneista monista suvuista. 
Rälssimies Hans Holm ei ilmeisesti ollut suo-
rittanut verovapautensa edellytyksenä ollut-
ta ratsupalvelusta ja oli sen vuoksi joutunut 
maksamaan kruunulle sääntöveroa. Toinen 
vaihtoehto on se, että Hans Holmin varalli-
suus oli ollut kasvussa ja hän oli pikkuhiljaa 
siirtymässä ylempään yhteiskuntaluokkaan. 
Joko tähän tai kruunun kiristyneeseen kont-
rolliin saattaa viitata se, että hänen maksa-
mansa sääntövero likipitäen kaksinkertaistui 
vuoden 1540 5 ½ markasta vuoden 1557 1o 
markkaan116. On myös mahdollista, että Hans 
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Holm on maksanut veroa kylässä olleista ul-
kokylänmaista, jotka tulevat lähteissä näky-
viin vasta 1560-luvulla. 

Ulkokylänmiehillä Bertill Seffretsson ja 
Mats Tomasson oli Eknäsissä vuosina 1560–
1566 ulkokylänmaata enimmillään kokonai-
sen veromarkan verran eli puolet tuolloises-
ta kylästä.117 Vaikuttaa todennäköiseltä, että 
ulkokylänmiesten käsiin on päätynyt joko 
autioitunut tila tai autioituneita tiloja. Yksi 
näistä autiotiloista saattaa ilmaantua vuonna 
1579 lähteisiin Simon Michelssonin nimis-
sä. Tilasta tuli vuosisadan viime vuosina ve-
rokelpoinen, ja sitä 1600-luvun kahdella en-
simmäisellä vuosikymmenellä hallinnut Mats 
Simonsson suoritti joinakin vuosina jopa 
ratsupalvelusta. Vuonna 1619 Matsin seitse-
män kyynärän kokonainen tila oli kuitenkin 
jälleen autiona. Sama tila palaa mahdollisesti 
vuonna 1654 esiin Per Hanssonin seitsemän 
kyynärän kokoisena autiotilana. Hän oli tilan 
viimeinen tunnettu isäntä, sillä se jäi pysy-
västi kylmäksi.118

Eknäsistä löytyy selvä esimerkki ulko-
kylänmaiden yhteydestä autioitumiseen. 
Vuonna 1565 veroluetteloihin tuleva Mats 

Anderssonin tila on merkitty autioksi vuosi-
na 1571–1588. Vuodesta 1589 lähtien sama 
tila on kirjattu ulkokylänmaaksi. Eknäsin 
1560-luvun verolähteistä paljastuu myös se, 
että suuret tilakohtaiset veroluvut saattavat 
liittyä joissakin tapauksissa ulkokylänmaihin. 
Erich Hanssonilla ja ulkokylänmies Bertill 
Seffredssonilla oli vuonna 1560 yhdessä kak-
si veromarkkaa. Seuraavana vuonna Erich 
Hanssonin tilalla oli yksi veromarkka ja ul-
kokylänmiehet Bertill Seffretsson ja Mats 
Tomasson jakoivat toisen veromarkan. Vuon-
na 1563 ulkokylänmiehiä ei mainita ja Erich 
Hansson maksoi veroja yksin kahden vero-
markan edestä. 

Eknäsistä on 1560-luvulta lisäksi joko 
suurtilan alla kätkössä olleen autiotilan käyt-
töön otosta tai täysin uuden tilan synnystä 
kertova esimerkki. Erich Hanssonin tilalla oli 
1560-luvun alussa 36 kyynärää maata. Vuo-
desta 1565 lähtien se muodosti yhdessä edel-
lä mainitun Mats Anderssonin tilan kanssa 
yhden veromarkan. Mats Anderssonin yhdek-
sän kyynärän tilan tultua verokirjoihin Erich 
Hanssonin tilan kyynäräluku laskee 27:n.119 
Mats Anderssonin tilaa on mahdollista luon-

Kaavio 3. Porvoon Eknäsin asutusvolyymi 1548–1767.

EKNÄS ASUTUSVOLYYMI 1548–1767.
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nehtia Erich Hanssonin tilan osatilaksi ja se 
on hyvinkin saattanut vastata luonteeltaan 
torppaa.

Eknäsin asutusyksiköiden tutkimuksessa 
ilmenee asutusvolyymin muutosten liittymi-
nen ensisijaisesti rälssilampuotien määrän 
vaihteluun ja toiseksi autioitumiseen. Rälssi-
lampuotien verolähteistä häviäminen ei aina 
välttämättä kerro autioitumisesta. Tietojen 
puuttuminen saattaa kuvastaa aateliston vah-
vaa asemaa suhteessa kruunuun. Kyse voi 
olla myös siitä tavasta, miten kartanonher-
ra on kulloinkin järjestänyt maidensa käy-
tön. Lampuotien työpanos on voitu korvata 
esimerkiksi palkollisilla. Jacob Nilssonin ja 
Henrich Olssonin lampuotitiloista muodos-
tetun Eknäsin säterin perustamisen seurauk-
sena rälssilampuotien määrä vähenee kylässä 
1650-luvun jälkeen huomattavasti. Lopulli-
sesti lampuodit katoavat Eknäsistä kuitenkin 
vasta 1730-luvun lopulla, jolloin kylään al-
kaa ilmaantua torppia.120

Eknäsiä alueen vuonna 1767 kartoitta-
neen maanmittari Johan Petter Westermarkin 
tehtävänä oli lohkoa kylän maista osuudet 
maakirjoissa mainituille Rabbasin allodiaali-
säterille, Holmansin ja Fransasin kruunurust-
holleille ja Per Hanssonin autiolle kruununti-
lalle.121 Kaikki neljä olivat maanmittauksen 
aikana asumattomia, ja niiden tontteja ei ole 
merkitty  kartalle122. Holmansin ja Per Hans-
sonin tilan historiaa on käsitelty jo edellä. 
Fransas voidaan tunnistaa Per Larssonin 
1600-luvun alkupuolen tilaksi ja sitä kautta 
keskiaikaisen prebendatilan seuraajaksi123. 
Myös Rabbasilla on todennäköisesti taustal-
laan pitkä historia. Rabbasin ajoittamisessa 
vaikeuttaa kuitenkin se, että paikka esiintyy 
säterinä ainoastaan vuoden 1767 kartan seli-
tysosassa. 

Porvoon läänin vuoden 1734 tositekirjassa 
mainitaan ensimmäisen kerran sekä Rabbasin 
rälssitila että Eknäsin uuden omistajan Olof 
Reinhold Glansenstiernan säteri Tavas-

tas124. Westermarkin vuoden 1767 kartan se-
lostukseen kirjattu Rabbasin allodiaalisäterin 
manttaaliluku kaksi on sama kuin Eknäsin sä-
terillä 1600-luvun jälkipuoliskolla125. Rabbas 
on luultavasti Eknäsin vanha säteri, josta on 
tullut viimeistään Tavastasin muodostamisen 
myötä pelkkä rälssitila. Eknäsin säteristä ei 
ole käytetty verolähteissä nimeä ennen vuotta 
1734. Rabbas-nimi on ilmeisesti alettu kirja-
ta sen vuoksi, että paikka erottuisi tuoreesta 
säteristä.126 Tavastas esiintyy henki- ja tosi-
tekirjoissa Eknäsin säterinä viimeisen kerran 
vuonna 1751. Kaksi vuotta myöhemmin Ek-
näsin säteri oli siirtynyt Johan Tandefeltille ja 
se jätetään jälleen nimeämättä. Rabbas puo-
lestaan oli henki- ja tositekirjojen perusteel-
la vuosina 1741–1767 autiona ja ilmeisesti 
myös asumattomana.127 

Johan Petter Westermarkin kartta tarjoaa 
tutkijalle yhden yllätyksen, sillä sen selos-
tusosassa käsitellään tavallista seikkaperäi-
semmin Per Hanssonin tilaa, joka on autioi-
tunut viimeistään 1650-luvun alkuvuosina. 
Maanmittarin tehtävänä oli paikantaa kruu-
nun virkamies ("befallningsman") Samuel 
Smaleenin palkkatilaksi saama Per Hansso-
nin autiotila. Autiotilan tontista tai omistuk-
sista ei havaittu maastossa merkkejä. Samuel 
Smaleen ja Johan Tandefelt kuitenkin kertoi-
vat maanmittarille, että Per Hanssonin tontti 
oli sijainnut samalla paikalla, missä nyt oli 
rakuunan torppa ja mille 20 vuotta aiemmin 
oli rakennettu kalastajan mökki128. Kyseessä 
on jälleen kerran todiste siitä, että torppia on 
perustettu kylien autiotonteille. Eknäsin kar-
tano ja Per Hanssonin tila sijaitsevat toistensa 
lähellä järven, peltojen ja niittyjen rajaamalla 
niemekkeellä. Kun kartano ja tila lisäksi ovat 
keskeisesti suhteessa kaksivuoroviljelyssä 
oleviin rintapeltoihin, on ilmeistä, että ne mo-
lemmat seisovat Eknäsin kylän vanhalla tont-
timaalla.

Eknäsin vuoden 1767 torpista myös Kro-
gar on vanhan kyläkeskuksen alueella. Muut 
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torpat sijaitsevat joko kylän rintapeltojen 
laita-alueella tai niistä kokonaan erillään ole-
vien omien peltojensa luona. Kylän rintapel-
tojen reuna-vyöhykkeellä olevat Ekbacka ja 
Karinsberg koostuvat kumpikin kahdesta vie-
rekkäisestä torpasta. Lisäksi omina peltoko-
konaisuuksiaan kartalla olevat Kungsbacka ja 
Drotningsbacka sekä Johannisdahl ja Marge-
telund muodostavat parit. Ainoastaan Kåhl-
dahls on täysin irrallaan muusta asutuksesta. 

Kartanonherra Johan Tandefeltin mukaan 
Eknäsin torppien pellot olivat vasta raivattuja 
ja osin vielä kaskella. Tämän vuoksi Tande-
felt katsoi, ettei peltoja tulisi mitata ja aset-
taa verolle. Tandefelt on luonnollisesti ajanut 
omaa etuaan, ja hänen väitteitään ei tule ot-
taa kirjaimellisesti. Vuoden 1767 kartalle on 
merkitty vain Kungsbackan ja Margetelundin 
torppien vierellä kaskipeltoja. Lisäksi Karins-
bergin torppien luona on uusi pelto. Toisaalta 
Tandefelt oli oikeassa siinä, että itse torpat 
olivat nuoria.

Eknäsin torpat alkavat ilmaantua henki- ja 
tositekirjoihin 1730-luvulta lopulta lähtien. 
Torppien lisääntyminen osuu ajallisesti yh-
teen Tavastasin säterin perustamisen kans-
sa. Vuoden 1767 kartan torpista Karinsberg 
ja Krogar mainitaan 1730-luvulla, Ekbacka, 
Kongsbacka ja Kåhldahls 1740-luvulla ja 
Dråningsbacka, Johannisdahls ja Margete-
lund 1760-luvulla. Lisäksi tosite- ja henkikir-
joissa mainitaan vuoden 1767 kartalta joko 
kokonaan puuttuvat tai nimeämättömät torpat 
Ekberga (1738–1762), Lillhysmas (1757-), 
Mattas (1738–1741), Nybacka (1759) ja Ot-
telund (1766-).129 

Eknäsin torppien sijainneissa näkyy kylän 
keskusalueelta reunoille suuntautunut asu-
tusekspansio. Uudemmat torpat ovat yleensä 
ottaen kauempana keskuksesta kuin vanhem-
mat. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro 
mitään torppien rakennuspaikkojen todel-
lisesta iästä. Vaikka etäisimpinä kartanosta 
olleet Johannisdahlsin ja Margetelundin tor-

pat ilmestyvät lähteisiin vasta 1760-luvulla, 
voivat niiden tontit olla tätä huomattavasti 
vanhempia. Johannisdahls ja Margetelund 
ovat vastapäätä puron toisella puolella olevaa 
Siggbölen kylää ja ne sijaitsevat keskivaiheil-
la kaksivuoroviljelyssä olevia peltoja, joilla 
on vakiintuneesta asutuksesta kertovat nimet 
Fähus åker, Tomt åker, Qvarn åker ja Sipas 
åker. Tonttiin viittaava pellon nimi saattaa 
periytyä paikalla jo ennen torppia olleesta 
asutukselta. Selvimmin paikan vanhuutta ja 
aiempia omistussuhteita kuvastaa kuitenkin 
Sipas åker, joka yhtyy etelässä Siggbölen ky-
län Jontasin kantatilan peltoihin. Myös Sipas 
kuuluu Siggbölen kantatiloihin, ja vaikuttaa 
jokseenkin selvältä, että torppien pelto on ai-
emmin ollut sen käytössä.130 

Eknäsin muista torpista ainakin Ekbacka 
saattaa myös olla sitä vanhemmalla tontti-
maalla. Torpan vierellä on tomt åker, ja se 
sijaitsee keskeisesti suhteessa kaksivuorovil-
jelyssä oleviin Ekbacka- ja Kungsbacka-ni-
misiin laajoihin peltoihin. 

Historiallisista lähteistä ei ole mahdol-
lista päätellä sitä, oliko Eknäs keskiajalla 
tai uuden ajan alussa ryhmäkylä vai ns. ha-
jakylä. Eknäsin naapurikylistä Siggböle oli 
1700-luvun lopulla tyylipuhdas ryhmäkylä ja 
Hofvarböle vastaavasti yhtä täydellinen haja-
kylä131. Eknäsin osalta on otettava huomioon 
mahdollisuus, että kylän taloja on sijainnut 
jo ennen 1700-luvun loppua yhteisen tontti-
maan ulkopuolella. Kylässä voi olla rakuunan 
torpan lisäksi muitakin kylän asutusvolyymin 
elpymisen yhteydessä 1700-luvulla uudel-
leen torppina käyttöön otettuja tontteja. Osa 
1700-luvun torpista on saattanut myös sijaita 
samoilla sijoilla, mihin kylän 1500-luvun lo-
pun asutusekspansio on kohdistunut.

Porvoon Eknäs kuvastaa hyvin sitä, miten 
tärkeää 1500- ja 1600-lukujen asutushistorian 
tutkimus on arkeologeille. Ajanjakson tutki-
muksessa paljastuu monia mielenkiintoisia ja 
olennaisia seikkoja, jotka jäisivät kokonaan 
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huomiotta verratessa pelkästään vanhimman 
veroluettelon ja ensimmäisen kartan tilamää-
riä toisiinsa.

LOPUKSI
 

Arkeologien kiinnostus maaseudun historial-
lisen asukseen on 2000-luvulla voimistunut 
vuosi vuodelta. Arkeologiset tutkimusmene-
telmät ovat kehittyneet ja historiallisia lähtei-
tä on opittu hyödyntämään entistä paremmin. 
Samalla kun tiedonmäärä on lisääntynyt, on 
myös torppien merkitys tiedostettu. Aiemmin 
inventoinneissa kiinnitettiin huomiota torp-
piin usein vain, mikäli muulta työltä ehdittiin. 
Viimeistään nyt on kuitenkin aika alkaa ot-
taa torpat vakavasti. Edellä olevan artikkelin 
tulokset voidaan kiteyttää kahteen asiaan: 1) 
osa 1700-luvun torpista on rakennettu kylien 
vanhoille tonteille ja 2) isoavihaa edeltävillä 
torpilla ei ole selvää rajaa lampuotitiloihin. 

Isoavihaa vanhemman torpparijärjestelmä 
tutkimuksen suurin haaste ja samalla myös 
sen suola on se valtava työmäärä, joka torp-
pien esiin saamiseksi on tehtävä. Torppia on 
ollut keskiajalta 1700-luvun alkuun vähän, ja 
niissä asuneiden torpparien elämästä ei tie-
detä oikeastaan mitään. Maaseudun kylien 
talonpoikien ja lampuotien materiaalista kult-
tuuria tai elintasoa ei ole mahdollista arvioida 
vertaamalla heitä ainoastaan toisiinsa tai yh-
teiskunnan sosiaalisessa asteikossa ylempänä 
oleviin. Aidompi kuva saadaan vasta asetta-
malle talonpojat ja lampuodit koko maaseu-
dun asutuksen yhteyteen. Tästä syystä johtu-
en torppia on tutkittava samalla laajuudella ja 
menetelmillä kuin kyliä ja yksittäistiloja. Li-
säksi on muistettava myös maaseudun muut 
asuinpaikat, kuten sotilastorpat, mäkituvat ja 
ylipäänsä kaikki tilattoman väestön "töllit" ja 
"pirtit". 

Artikkelissa on sivuttu ulkokylänmaiden 
kautta keskiaikaista autioitumista. Torppien 
suhde ns. autiopyöleihin on tarkoituksella 
rajattu tällä kertaa tarkastelun ulkopuolel-
le. Autiopyölit ja torpat sijaitsevat Porvoon 
läänissä usein samoilla tienoilla kartanoiden 
ja kylien laita-alueilla. Itä-Uudeltamaalta 
löytyy monia torppia, joiden yhteydessä on 
böle-nimistöä. Yhtenä esimerkkinä voi mai-
nita Sipoon Hindsbyn Ängisbölen132. Vaikka 
tarkempia tutkimuksia tarvitaan vielä paljon, 
jo tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että muutok-
set kartanoiden ja kylien asutusvolyymeissa 
näkyvät niiden reuna-alueiden asutuksessa. 
Torppia on perustettu juuri sinne, mistä löy-
tyy myös keskiajan kadonnutta asutusta.

Keskiaikaiseen autioitumiseen aukenee 
myös toinen tie. Porvoon lääniin 1500-luvun 
lopulla ja 1600-luvulla perustetuista karta-
noista jokseenkin jokaisella on pohjallaan au-
tioituneita tiloja tai jopa kokonaisia kyliä. On 
mielenkiintoista pohtia sitä, onko autioitumi-
sella jotain tekemistä myös Porvoon ja Per-
najan keskiaikaisen kruunun- ja rälssimaan 
suuren määrän kanssa ja onko autioituminen 
johtanut jo tuolloin kartanonmuodostukseen 
samalla tavalla kuin myöhemmin uudella 
ajalla. Edelleen voidaan kysyä, onko keskiai-
kaisen kruunun- ja rälssimaan kautta mahdol-
lista päästä kiinni ajanjakson väestökatastro-
feihin, kuten 1300-luvun puolivälin mustaan 
surmaan.133 

Veli-Pekka Suhonen
veli-pekka.suhonen@nba.fi
Museovirasto
PL 913, 00101 Helsinki
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LÄHTEET

ARKISTOLÄHTEET

Kansallisarkisto (KA)

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, uudis-
tuskartat ja hakemistot134

Brinck, Hen: Otto 1741: Eerola/Eriksdal, Illby och Tei-
sala: Rågångskarta med beskrifning 1741. MH B2:8/1-
2.

Broterus, Samuel 1690a-b: Karta jämte beskrivning öf-
ver Mertlax fierdung, infattande Antby, Degerby, Fant-
näs, Köpbacka och Räfsby byar. MH B36 1/1-8.

Broterus, Samuel 1692: Nevas; Egokarta med beskif-
ning. MH B43a 3/1-2. (Maanmittauskonsepti MMA 
Sipoo Ixb* 24.)

Broterus, Samuel 1693: Saksala/Saxby; Karta öfver 
egorne med beskrifning 1693. MH B5:10/1.

Broterus, Samuel 1694: Träskby; Karta öfver åker och 
en del äng med beskfning. MH B43 10/2. (Maanmit-
tauskonsepti MMA Sipoo Ibx* 22.)

Broterus, Samuel 1699: Bengtsby. Karta öfver egorne 
med beskrifning 1699-1699. MH B5:7/1. (Maanmit-
tauskonsepti MMA Porvoo Ibu* 4:1.)

Broterus, Samuel 1707: Åminsby; Åminsby, Kiiala och 
Svartbäck: Karta med beskrifning 1707. MH B5:9/1-4. 
(Maanmittauskonsepti MMA Porvoo Ibu* 35.)

Broterus, Samuel 1708: Tikkurila/Dickursby; Tiluskart-
ta ja selitys koskien seuraavia kyliä: Dickursby, Fastbö-
le, Håkansböle ja Sottungsby sekä Helsingin kaupun-
kiin kuuluvat Ala-Tikkurilan ja Suutarilan kylät 1708. 
MH B9:9/52–54.

Fattenborg, Hans 1750: Siggböle; Karta öfver åker och 
äng med delningsbeskrifning. MH B2:11/1-6.

Westermark, Johan Petter 1767: Tamminiemi/Eknäs; 
Karta öfver egorne med beskrifning 1767. MH B3:4/2-
4.

Westermark, Johan Petter 1779: Nevas; Karta öfver 
åker och äng med beskr. MH B43a 3/3-9.

Westermark, Nils 1746: Träskby; D: och beskrifning 
öfver Salpare åkergärdone. MH B43a 10/2.

Westermark, Nils 1753: Bengtsby; Karta öfver åker och 
äng med beskrifning 1753. MH B5:7/3-4. 

Westermark, Nils 1761: Hakunila/Håkansböle; Håkans-
böle och Sottungsby: Karta öfver åker och äng med del-
ningsbeskrifning 1761–1762. MH B10:3/3-7.

Winter, Timoth. 1775-1781: Huuvari/Hofvarböle; Kar-
ta öfver egorne med delningsbeskrifning 1775. MH 
B55:3/1-8. 

Winter, Timoth. 1780: Bengtsby; Karta öfver egorne 
med delningsbeskrifning 1780. MH B5:7/5-8. 

Winter, Timoth. 1783: Hindsby; Egokarta och storsk. 
delningsinstrument. MH B42 8/7-22.

Winter, Timoth. 1787: Kiiala; Karta med beskrifning 
(kartan inkomplett). MH B6b:8/1-4.

Pitäjänkartasto

Porvoo 3021 01 Ia.

Senaatin kartasto

Porvoo VII 33, IX 33.

Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY)

Porvoo 1540–1559, 1560–1579, 1580–1599, 1600–
1619, 1620–1639, 1654–1673, 1674–1693, 1694–1713, 
1760–1779.

Pernaja 1543–1559.

Pyhtää 1539–1559

Sipoo 1540–1559, 1560–1579, 1580–1599, 1600–1619, 
1620–1639, 1634–1653, 1654–1673, 1674–1693, 
1694–1713, 1760–1779.

Uudenmaan ja Hämeen läänin tilit

Tositekirjat: v. 1655 KA 7962, 1668 KA 7996, 1669 KA 
7999, 1670 KA 8002, 1675 KA 8013; 1676 KA 8017, 
1680 KA 8030, 1685 KA 8035, 1691 KA 8063, 1693 
KA 8068, 1694 KA 8072, 1708 KA 8116, 1726 KA 
8175, 1728 KA 8184, 1729 KA 8189, 1730 KA 8194, 
1731 KA 8200, 1732 KA 8207, 1734 KA 8214, 1735 
KA 8218a, 1736 KA 8222, 1738 KA 8229, 1739 KA 
8232,1740 KA 8241d, 1741 KA 8244.

Henkikirjat: v. 1744 KA 8257, 1746 KA 8260, 1747 KA 
8264, 1748 KA 8273, 1749 KA 8277, 1751 KA 8287, 
1753 KA 8295, 1754 KA 8300, 1756 KA 8313, 1757 
KA 8319, 1758 KA 8324, 1759 KA 8328, 1761 KA 
8334, 1762 KA 8338, 1763 KA 8341, 1764 KA 8344, 
1765 KA 8348, 1766 KA 8353, 1767 8358, 1768 KA 
8362. 

Voudintilit

Porvoon läänin maakirja 1540 (KA 2920)

Porvoon kartanon tilikirja 1542 (KA 2931)

Porvoon läänin maakirja 1543 (KA 2936)

Viipurin ja Porvoon läänien maakirja 1544 (KA 5003)

Viipurin ja Porvoon läänien savuluettelo 1545 (KA 
5006)

Porvoon läänin maakirja 1547–1548 (KA 2961)
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JOHDANTO

Keväällä 2007 toimitettiin Lahden kaupun-
ginmuseoon Kirvun pitäjästä Karjalan kan-
nakselta löytynyt pronssisen kaularenkaan 
katkelma. Esine oli löytynyt Kirvun Hau-
hialan kylästä jo kesällä 1939. Hauhiala si-
jaitsee Helisevänjärven länsipäässä, ja kesällä 
1939 Helisevänjärven pinta oli tavanomaista 

matalammalla, minkä seurauksena järven 
rannoilla oli näkyvissä poikkeuksellisen pal-
jon veden alta paljastunutta maata. Tuolloin 
13-vuotias koululainen, Oiva Kuisma, oli 
eräällä kalastusmatkallaan havainnut läheisen 
Vasikkasaaren länsirannalla hiekkamaassa 
yhden pronssisen riipuskorun sekä pari pitku-
laista vihertävää tankoa, joita hän epäili ku-
parista tehdyiksi. Historiasta ja esihistoriasta 

Hannu TaKala, aleKsandr saKsa & Ville laaKso 

MUINAISLÖYTÖJÄ KIRVUSTA 
KARJALAN KANNAKSELTA

Kartta 1. Kirvun Hauhialan kylä Karjalan kannaksella. Kartta Eetu Sorvali, Lahden kaupunginmuseo.
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kiinnostuneena nuori Oiva piti löytöjä arvok-
kaina, minkä vuoksi hän otti esineet talteen 
tarkoituksenaan toimittaa ne syksyllä kou-
luun opettajalle arvioitaviksi. Koulut eivät 
kuitenkaan Kannaksella alkaneet enää syk-
syllä 1939, ja evakkoon lähdettäessä esineet 
jäivät Kuisman talon ullakolle (Kyösti Kuis-
ma, suull. tiedonanto 16.3.2007; Oiva Kuis-
ma, suull. tiedonanto 7.6.2007). Myöhemmin 
palaneen kotitalon raunioista löytyi vain yksi 
pitkulainen tanko, joka päätyi löytäjän muka-
na aikanaan Lahteen ja siis lopulta kaupun-
ginmuseoon.

Lahden kaupunginmuseoon toimitetun 
korulöydön perusteella Kirvun Hauhialan 
kylään ja Vasikkasaareen tehtiin kaksi arkeo-
logista tarkastusmatkaa kesällä 2007. Tarkas-
tusmatkoilla ei paikannettu esihistoriallisia 
irto- tai hajalöytöjä, mutta sen sijaan Vasik-
kasaaresta löydettiin muutamia matalia kivi-
latomuksia ja Hauhialan kylän peltoaukeiden 
keskellä olevasta metsäsaarekkeesta useita 
kiven- ja maansekaisia röykkiöitä. Kesäl-
lä 2008 Hauhialan kylän puoleiset röykkiöt 
kartoitettiin ja yksi röykkiö avattiin, minkä 
lisäksi peltoaukeilla ja sitä rajaavalla met-
sävyöhykkeellä tehtiin koekuopitusta. Tut-
kimuksia jatkettiin vielä 2009 lyhyellä koe-
kuopituksella. Koekuopituksissa muutaman 
sadan metrin päässä röykkiökaivausalueesta 
löytyi pienialainen kivikautinen asuinpaikka 
muinaisen rantatörmän päältä. Asuinpaikka 
tutkittiin kokonaisuudessaan kesällä 2012. 

Röykkiökaivauksen ja Hauhialan pros-
pektoinnin johtajana toimi koko ajan Venäjän 
Tiedeakatemian vanhempi tutkija Aleksandr 
Saksa ja suomalaispuolen koordinaattorina 
Hannu Takala. Kivikautinen asuinpaikka 
kaivettiin Kunstkamera-museon kanssa ja 
Dmitri Gerasimovin johdolla. 

Tässä artikkelissa esitellään Kirvun rau-
takautinen irtolöytö sekä kerrotaan röykkiö-
kaivauksen ja historiallisen ajan asutuksen 
prospektoinnin tulokset. Kivikautisen asuin-

paikan kaivaustulokset esitellään myöhem-
min toisessa yhteydessä. 

KORULÖYTÖ

Kolmesta Oiva Kuisman aikanaan löytämästä 
esineestä on jäljellä enää siis yksi. Kysees-
sä on 162,5 grammaa painava ja alun perin 
halkaisijaltaan noin 238 millimetriä olevan 
pronssisen kaularenkaan katkelma. Alkupe-
räisestä esineestä on jäljellä noin 2/3. Esine 
ohenee keskikohdasta päihin ja koristeai-
heena on uurtamalla tehtyä tiheää spiraalia. 
Toisessa päässä on säilynyt pieni lenkki ja 
esineen keskikohdalla on jälkikäteen pronssi-
levystä tehty paksunnos. Rengas on päästään 
1,8 ja keskeltä 8,4 millimetriä paksu. 

Kansallismuseon konservaattori Leena 
Tomanterän mukaan esineen keskikohdassa 
oleva 15,5 millimetrin paksuinen ja 46,9 mil-
limetrin pituinen paksunnos on mitä ilmei-
simmin murtumakohdan korjaus, joka olisi 
tehty jo esihistoriallisella ajalla. Esineestä 
otetuissa röntgenkuvissa ei murtumakohdas-
sa näkynyt mitään poikkeamia. Esineen pin-
nalle on sen sijaan rikastunut rautaa/ruostetta 
ja lenkkipäässä on kulumista, jotka viittaavat 
siihen, että esine on ollut tulessa. Samoin esi-
neen keskellä oleva paksunnos on Tomante-
rän mukaan tulessa kuumentunut (Tomanterä 
2007). 

Kaularenkaan toinen pää puuttuu, mutta 
siitä huolimatta koristeaihe ja esineen muu 
ulkoasu viittaa siihen, että kyseessä on nuppi- 
ja lenkkipäisen kaularenkaan katkelma, jonka 
nuppipää puuttuu (ks. Kivikoski 1947: kuva 
429; Kivikoski 1951: kuva 672; Kivikoski 
1973: abb. 449, 728). Esinetyyppi ajoitetaan 
etupäässä viikinkiajalle, mutta se esiintyy jo 
merovinkiajallakin (esim. Kivikoski 1947: 
47: Kivikoski 1951: 6). Vastaava tappikoris-
teisen nuppi- ja silmukkapäisen kaularenkaan 
katkelma (KM 9497:2) tunnetaan Karjalan 
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kalöydöt (Uino 1997: 290–296, 300–301) 
ja Sakkolan Lapinlahden hautaus (Uino 
1997:313–314; Uino 2003: 309–312). Sak-
kolan Lapinlahden hautauksesta löytyi useita 
keihäänkärkiä ja koruja (KM 7901), joiden 
lisäksi Räisälän Hovin Kalmistonmäeltä tun-
netaan yksi merovinkiaikainen keihäänkärki 
(KM 10081:1) (Salmo 1938: 49–51, 207–
208; ks. Uino 1997: 287–290; Uino 2003: 
308). Kirvun Hauhialaa lähimmät viikinkiai-
kaiset löydöt ovat peräisin Räisälän Hytinlah-
desta, Unnunkoskelta ja nykyisen kirkonky-
län alueelta (ks. Uino 1997: 114).

Kirvun kaularenkaan alkuperä on arvoi-
tus. Kyseessä voi olla yksinkertaisesti ran-
taveteen kadotettu kaularengas, joka löytyi 
kun laskenut vedenpinta paljasti sen. Mikäli 
kuitenkin oletetaan, että samassa yhteydes-
sä vuonna 1939 löytyneet, mutta sittemmin 
kadoksiin joutuneet ketjulaite ja toinen pit-
kulainen esine olisivat myös esihistoriallisia 
löytöjä, muuttuu tilanne. Pitkulainen esine 
voisi hyvinkin olla katkenneen kaularenkaan 
puuttunut osa tai katkelma toisesta kaula-
renkaasta. Kolme löytöä viittaisi eittämättä 
kiinteään muinaisjäännökseen: hautaukseen 
tai kätköön. Kannakselta tunnetaan kaksi tä-
män aikaista hautausta. Sakkolan Lapinlah-
den Naskalinmäeltä on tutkittu polttohautaus 
(Saksa 2010: 50–53; Uino 1997:313–314) ja 
Muolaassa mahdollinen polttokenttäkalmisto 
(Uino 1997: 278), kuten edellä jo mainittiin. 
Kirvun kaularenkaassa olevat merkit tulipa-
losta voisivat siis olla peräisin polttohauta-
uksesta, joka oli käytössä Karjalassa tuohon 
aikaan. Löytöpaikka vertautuu Jaalan Pukki-
saaren viikinkiaikaiseen polttokenttäkalmis-
toon, missä osa esineistä löytyi rantavedestä 
(Miettinen 2004: 121–130). Pukkisaaren ja 
Kirvun löytötilanteetkin muistuttavat häm-
mästyttävällä tavalla toisiaan (ks. Miettinen 
2004: 121–122).

Kirvun Vasikkasaareen tehtyjen tarkastus-
käyntien yhteydessä paikannettiin saaren län-

Kuva 1. Kirvun Vasikkasaaresta löytynyt kaularen-
kaan katkelma. Piirros Kaisaesteri Alatalo, Lahden 
kaupungin museo. 

Kuva 2. Yksityiskohtakuvat kaularenkaan päästä ja 
keskikohdan paksunnoksesta. Kuva Tiina Rekola, Lah-
den kaupunginmuseon kuva-arkisto.

kannakselta myös Pyhäjärven Puikkoisista 
(Kivikoski 1951: kuva 672; Uino 1997: 280). 
Muita saman esinetyypin edustajia ei Karja-
lasta ole tiettävästi löytynyt (ks. Uino 1997). 

Muita keskirautakaudelle (noin 300–800 
jKr.) ajoittuvia esineitä ja kiinteitä muinais-
jäännöksiä Kannakselta tunnetaan erityisesti 
Räisälän, Sakkolan ja Käkisalmen alueilta 
(esim. Uino 2003: 308–309). Merovinkiajalle 
ajoitetaan Muolaan Ylä-Kuusaan Määttälän 
hautaus, mahdollinen polttokenttäkalmisto 
(Uino 1997: 278) sekä Räisälän Hovinsaa-
ren Tontinmäen ja Unnunkosken asuinpaik-
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sirannalta kolme pienialaista kalliopaljastu-
maa ja jokaisen niiden läheisyydessä matalaa 
kiveystä. Keskimmäisen kallion edustalla oli 
hiekkaranta, muutoin ranta oli ruohikkoista. 
Kiveyksiä ei tutkittu tarkemmin, joten ei ole 
selvää olivatko ne latomuksia vai maaperän 
kulutuksen vaikutuksesta esiin tulleita kivik-
kopaljastumia. Merkkejä palamisesta ei kive-
yksissä havaittu (Takala 2007).

Loppupäätelmäksi Kirvun kaularenkaas-
ta jää, että ensinnäkin on mahdotonta tietää, 
onko esine ollut tulen kanssa tekemisissä jo 
esihistoriallisena aikana, koska löytämisen 
jälkeen esine oli säilytyksessä talossa, joka 
tuhoutui tulipalossa. Esinettä ei voi siis täy-
dellä varmuudella liittää polttohautaustapaan, 
jossa esine olisi polton jälkeen siirretty ran-
taveteen. Toisekseen kaularengasta on syytä 

pitää yksittäisenä irtolöytönä, koska muiden 
samassa yhteydessä löytyneiden ja sittemmin 
kadonneiden esineiden esihistoriallisuus on 
pelkästään spekulatiivista. Näin ollen esineen 
alkuperä jää avoimeksi, elleivät uudet kent-
tätutkimukset tuo tulevaisuudessa uutta tie-
toa löytöpaikasta. Ajoitettuna ja tyypiteltynä 
Kirvun kaularenkaan katkelma tuo kuitenkin 
jo nyt oman mielenkiintoisen lisänsä Karja-
lan rautakauden tutkimukseen.

RÖYKKIÖKAIVAUS

Kirvun kaularenkaan löytöpaikan lähiympä-
ristöstä etsittiin merkkejä esihistoriallisesta 
toiminnasta vuonna 2008 järjestämällä koe-
kaivaukset entisen Hauhialan kylän alueella. 

Kartta 2. Kirvun Hauhialan kyläkartta. 1 = Vasikkasaaren ranta ja oletettu kaularenkaan löytöpaikka, 2 = Oiva 
Kuisman kotitalo, 3 = röykkiöitä sisältänyt peltosaareke, 4 = koekuopitettu alue, 5 = metallinilmaisimella läpi-
käyty alue, 6 = kivikautinen asuinpaikka. Kartta Eetu Sorvali, Lahden kaupunginmuseo. 
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Kylän pohjoisimmat osat ovat nykyisin autio-
na ja entiset pellot niittyinä, joilta vuosittain 
niitetään koneellisesti heinää. Uusi mökki-
asutus on rakentunut kylän eteläpuolelle, en-
tisen vesimyllyn läheisyyteen.

Hauhialan kylän arkeologiset tutkimukset 
aloitettiin peltosaarekkeiden ja kylää ympä-
röineiden mäkialueiden inventoinnilla. He-
lisevänjärven rannat, jotka olivat suureksi 
osaksi vesijättömaata, tarkastettiin. Kaiva-
ukset aloitettiin koekuopittamalla kartalla 2 
näkyvän Riihimäen luoteispuolelle jääneet 
peltolohkot. Kaikkiaan alueelle kaivettiin 21 
noin 50 x 50 senttimetrin kokoista koekuop-
paa. Dokumentoitujen koekuoppien lisäk-
si alueelta otettiin geologin T-piikkikairalla 
maanäytteitä useista kohdista, ja kairauksia 
täydennettiin lapionpistoin. Osa tutkimusalu-
etta lännessä rajaavan hiekkatien itäpuolises-
ta peltoalueesta käytiin systemaattisesti läpi 
metallinilmaisimella (Takala 2008:19). 

Kaikki pelloille tehdyt koekuopat oli-
vat löydöttömiä eikä yhdessäkään havaittu 
rautakaudelle tai historiallisen ajan alkuun 
ajoitettavia kulttuurimaakerrostumia. Edes 

vanhojen suomalaistalojen pihapiiriin teh-
dyistä koekuopista ei löytynyt merkkejä nii-
tä vanhemmasta asutuksesta. Metallinilmai-
sintutkimukset paljastivat useita 1900-luvun 
alkupuolen esineitä, mutta esihistoriallisia 
tai historiallisen ajan alun löytöjä ei havaittu 
(Takala 2008:20).

Peltosaarekkeiden inventoinnissa yhdes-
tä saarekkeesta löytyi kaikkiaan 14 kiven- ja 
maansekaista röykkiötä. Kaikki röykkiöt do-
kumentoitiin ja saarekkeen keskellä korkeim-
malla kohdalla sijainnut röykkiö numero 7 
kaivettiin. Kaikista röykkiöistä neljä oli muo-
doltaan pitkulaisia ja 10 pyöreitä. Pyöreiden 
röykkiöiden halkaisijat vaihtelivat kahdesta 
metristä neljään metriin keskiarvon ollessa 
kolme metriä. Pitkulaisten röykkiöiden pituus 
oli 4–10 metriä. Suurimman röykkiön koko 
oli 1,5 x 10 metriä. Kaivetun röykkiön korke-
us saatiin selville sen leikkauksesta, joka oli 
65 senttimetriä. Kaikki muut röykkiöt olivat 
tätä matalampia (Takala 2008: 19, 24). 

Kaivettu röykkiö oli halkaisijaltaan 3,5 
metriä. Sen pinnalla, turvekerroksen alla, oli 
runsaasti palaneita ja rapautuneita kiviä. Ki-

Kartta 3. Yleiskartta Hauhialan peltoalueen eteläisemmästä tutkimusalueesta dokumentoituine röykkiöineen. 
Kartta: Eetu Sorvali, Lahden kaupunginmuseo. 
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vet oli kasattu maakivien väliin ja niiden välit 
oli täytetty osittain maalla. Röykkiön välittö-
mässä läheisyydessä oli vielä kolme kiintoki-
veä. Röykkiöstä poistettu maa oli mustaa ja 
tulenpidon vaikutuksesta hiiltynyttä. Röyk-
kiöstä löytyi runsaasti hiilenkappaleita sekä 
historiallisen ajan saviastioiden palasia. Pala-
set olivat tummia tai lähes mustia karkease-
koitteisia, lasittamattomia kappaleita. Yksi 
reunapaloista oli voimakkaasti muotoiltu ja 
määriteltävissä niin sanotuksi karjalaiseksi 
keramiikaksi. Metalliesineitä tai muita löytö-
jä ei saviastianpalasten lisäksi tavattu. Tässä 
yhteydessä on syytä todeta, että osa kaivetus-
ta maasta seulottiin viiden millimetrin silmä-
koon käsiseuloilla, minkä lisäksi metallinil-
maisinta hyödynnettiin koko ajan. Röykkiön 
kokonaislaajuudeksi mitattiin pintaturpeen 
poiston jälkeen 3,4 x 3,6 metriä ja korkeu-
deksi siis 65 cm (Takala 2008: 19–21). 

Röykkiön keramiikankappaleiden tyyp-
pi ajoittuu pitkälle aikavälille viikinkiajalta 

noin 1700-luvulle, joten niiden perusteella 
ei tarkkaa ajoitusta röykkiölle ole mahdollis-
ta antaa. Aleksandr Saksan mukaan on kui-
tenkin mahdollista, että kyseiset keramiikan 
kappaleet olisivat ajoitettavissa tarkemmin 
1500–1600-luvuille. Röykkiön rakenne ja 
löydöt viittaavat Saksan mukaan siihen, että 
kyseessä saattaa olla niin sanottu riittiröykkiö 
(uhri-/riittiröykkiöistä ks. Muhonen 2009a ja 
2009b; Saksa 1998; Saksa 2010:167-169). 
Tulenpidon merkit voivat toisaalta liittyä 
myös uunirakenteeseen, vaikka mitään raken-
nuksiin viittaavaa ei peltosaarekkeista löyty-
nyt. Osa kartoitetuista röykkiöistä voi myös 
olla pelkkiä raivausröykkiöitä. 

YHTEENVETO

Lahden kaupunginmuseo on virallisesti Vii-
purin Historiallisen museon perinteen jatkaja, 
minkä vuoksi museo on muiden muassa teh-

Kuva 3. Hauhialan röykkiö n:o 7 pintaturpeen poiston jälkeen. Kuva Anna-Riikka Vadén, Lahden kaupunginmu-
seon kuva-arkisto, neg. 135329:44.
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nyt arkeologisia maastotöitä Karjalan kan-
naksella 1990-luvun lopulta lähtien. Viipurin 
museon sodasta säästyneet esineet on myös 
talletettu Lahden kaupunginmuseoon, joka 
on esitellyt niitä julkaisuissa ja näyttelyissä, 
viimeksi vuonna 2013. Näiden toimenpitei-
den seurauksena museoon otetaan vuosittain 
yhteyttä ennen sotia Karjalassa tehdyistä esi-
nelöydöistä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä 
koskevista havainnoista. 

Suomen kohtalonvuonna 1939 Kirvun 
Hauhialan kylästä löydetty esihistoriallinen 
kaulakoru hukkui maailmanpolitiikan rat-
taisiin 70 vuodeksi. Sodan seurauksena osa 
alkuperäisen löydön esineistä myös katosi 
lopullisesti. Vuosina 2007–2009 tehdyt tut-
kimukset korun löytöpaikalla ja lähialueilla 
toivat aikaisempaa tutkimusta täydentävää 
lisätietoa Kannaksen kivikautiseen ja histo-
riallisen ajan alun asutushistoriaan. Koru-
löytö osoittautui merovinki–viikinkiajalle 
ajoittuvan pronssisen lenkki- ja nuppipäisen 
kaularenkaan katkelmaksi, mutta sen tarkem-
pi alkuperäinen löytöyhteys jää avoimeksi. 
Hauhialan kylästä löytyi lisäksi useita maan- 
ja kivensekaisia röykkiöitä, joista kaivauksin 
tutkittu ajoittuu mahdollisesti 1500–1600-lu-
vuille ja saattaa olla niin sanottu riittiröykkiö 
tai uunin jäännös. 

KIITOKSET

Artikkelin valmistumisesta haluamme kiittää 
erityisesti Kansallismuseon konservaattori 
Leena Tomanterää. Kirvu-säätiö, Räisäläisten 
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apurahat kenttätöihin sekä tämän artikkelin 
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Kuva 4. Hauhialan röykkiön n:o 7 leikkauskartta etelästä. Piirros Anna-Riikka Vadén ja Eetu Sorvali, Lahden kau-
punginmuseo.
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HelGa läHdemäKi & saTu närHi

INVENTOINTITULOKSIA VUOSILTA 2012–2013, 
KUKKARKOSKI JA VIINAMÄKI

kumentointiin ja lietolaisen maisemanmuu-
toksen tarkasteluun suuntautuneen hankkeen 
myötä vuoden 2014 loppuun.

KUKKARKOSKEN 
MUINAISJÄÄNNÖSALUE

Liedon Kukkarkoski tunnetaan parhaiten ki-
vikautisista asuinpaikoistaan ja kalmistosta, 
jotka sijoittuvat kahdelle eri alueelle mel-
ko lähekkäin toisiaan. Ensimmäiset viitteet 
muinaisjäännöksestä saatiin jo vuonna 1957, 
jolloin paikallinen tilanomistaja, harrastaja-
arkeologi Lauri Nautela suoritti alueella 
pintapoimintaa. Lauri Nautela asui lähellä 
Kukkarkosken muinaisjäännösaluetta Naute-
lan kartanon mailla, joten alueen pellot olivat 
hänelle helposti tavoitettavissa aina pinta-
poimintaan sopivan sään koittaessa. Nautelan 
mittavat arkeologiset kokoelmat karttuivat 
hänen oman keruun lisäksi myös lietolais-
ten tuomien esineiden myötä. Osa Naute-
lan arkeologisesta kokoelmasta luetteloitiin 
1990-luvulla Kansallismuseon tietokantaan ja 
deponoitiin Lietoon Nautelankosken museol-
le, jossa se on esillä kivikautta esittelevässä 
perusnäyttelyssä.4

Arkeologiset kaivaukset Kukkarkoskel-
la aloitettiin vuonna 1958 ja niitä jatkettiin 
ajoittain Kukkarkoski I:n alueella vuoteen 

RAKENNUS- JA MAISEMA-ARKEOLOGIAA 
LIEDOSSA

JOHDANTO

Nautelankosken museo on Liedon kunnan 
museotoiminnasta vastaava kulttuurihistorial-
lis-arkeologinen museo, joka huolehtii lieto-
laisen kulttuurin tallettamisesta ja tutkimuk-
sesta. Kulttuuriperintöä taltioiva, jatkuvasti 
karttuva arkisto on avoin kaikille tutkijoille. 
Museon omien tutkimustulosten tarjoamaa 
tietoa pyritään välittämään eteenpäin muun 
muassa näyttelyiden ja opastusten avulla. Ar-
tikkelissa kerrotaan uusimmista museon to-
teuttamista arkeologisista inventoinneista.1

Vuosina 2012 ja 2013 Nautelankosken 
museo toteutti kaksi arkeologista inventoin-
tia, joiden tuloksena löydettiin joitakin en-
nestään tuntemattomia asumusten raunioita2. 
Kesällä 2013 aloitettiin uusi dokumentointi-
hanke, jonka aikana kartoitetaan muun työn 
ohella jo kadonneiden rakennusten sijainti-
paikkoja3. Suurinta osaa inventoinnissa löy-
tyneistä uusista raunioista ei ole tarkoitus 
saattaa suojelun piiriin. Nautelankosken mu-
seo pyrkii dokumentoimaan löydetyt kohteet 
ja tallentamaan tiedon jo kadonneesta lieto-
laisesta rakennuskannasta. Osa puretuista ra-
kennuksista on löydettävissä vain arkeologi-
sin menetelmin. Sijainnin selvittyä kohteen 
taustatietoja pystytään usein täydentämään 
säilyneiden arkistoaineistojen avulla. Tutki-
mustyötä jatketaan kulttuuriympäristön do-



58 SKAS 3   2013

1980 ja Kukkarkoski II:n alueella vuoteen 
1994. Tärkeimpiä syitä alueen I laajemmalle 
tutkimiselle 1970-luvulla oli tiehanke, joka 
ulottui tiedossa olevan muinaisjäännöksen 
läheisyyteen. Arkeologisissa kaivauksissa 
löydettiin laaja kalmistoalue, joka oli entuu-
destaan tuntematon. Osa löydetystä kalmis-
tosta jäi Vintalantien oikaisulinjan alle, jol-
loin muinaisjäännös oli tutkittava ennen sen 
tuhoutumista. Alueella II tutkimustarpeen 
aiheutti muinaisjäännöksen luonteen ja laa-
juuden määrittely. Näistä jälkimmäisen yhte-
ydessä pohdittiin tutkimusten kuluessa myös 
erillään sijaitsevan, joskus Kukkarkoski 
III:ksi kutsutun alueen tarkoitusta. Tutkimus-
ten päätteeksi alue III päädyttiin tulkitsemaan 
osaksi aluetta II. 

KUKKARKOSKEN ARKEOLOGINEN
INVENTOINTI VUONNA 2012

Vuoden 2012 arkeologinen inventointi pe-
rustui Turun yliopiston arkeologian oppiai-

neen järjestämään inventointikurssiin, jonka 
yhteydessä harjoiteltiin inventoinnin kenttä-
töitä5. Liedon Kukkarkoski valittiin yhdeksi 
ryhmätyön kohteeksi, koska se on kiinnosta-
nut Nautelankosken museon asiakaskuntaa6. 
Alueen aikaisemmat arkeologiset kaivaukset 
olivat keskittyneet ainoastaan kivikautisen 
asutuksen tutkimiseen ja inventoinnit esihis-
toriallisen ajan muinaisjäännöksiin. Tontil-
la on kuitenkin asuttu myös historiallisella 
ajalla ja myllytoiminnan tiedetään alkaneen 
koskella viimeistään keskiajan lopulla7. Mu-
seolta onkin tiedusteltu Kukkarkoski III 
muinaisjäännöksen ja Kukkarkosken yksi-
näistilan 1700-luvun asutuksen sijaintia. Tut-
kimustarpeet huomioiden alueella päätettiin 
suorittaa kokonaisinventointi, joka vastaisi 
mahdollisimman moniin kysymyksiin. Inven-
toinnin yhteydessä jo tunnetut muinaisjään-
nökset tarkastettiin ja niiden todettiin säily-
neen muuttumattomina. Alueen myöhemmän 
asutuksen paikallistamiseksi osa Kukkarkos-
ken yksinäistilaan kuuluvista pelloista kais-
toitettiin ja pintapoimittiin. 

Rakennuksen raunio Kukkarkosken metsäalueella. Kuva: Nautelankosken museon kokoelmat, NKM/va/7732.
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Arkistolähteissä Kukkarkoski mainitaan 
ensimmäisen kerran jo 1540-luvulla, josta 
lähtien sen alueella esiintyy yhdestä neljään 
tilaa aina 1800-luvun alkuun saakka. Tilat 
autioituivat hetkellisesti 1500-luvun lopulla 
ja siirtyivät yhdistettyinä Liedon kirkkoher-
ran omistukseen vuonna 1600. Vuoteen 1643 
mennessä tila oli siirtynyt kirkkoherran seu-
raajalle, kappalainen Paavalille, joka edel-
leen myi tilan hovioikeuden asessori Johan 
Henrikssonille. Vuosina 1656–1683 Kuk-
karkoski kuului tiettävästi Kustaa Hornin 
lahjoitusmaihin. Säilyneet Liedon kirkonkir-
jat tarjoavat verotuksen lisäksi tietoa myös 
tilan varsinaisista asukkaista. Näyttäisikin 
siltä, että yksinäistilan rakennuksia hallitsi 
lähes koko 1700-luvun sama suku. Vuosina 
1725–1762 tilalla asui Matti Jaakonpoika 
perheineen. Hänen kuolemansa jälkeen les-
ki Sofia Tuomaantytär jatkoi talonpitoa. 
Myöhemmin, 1790-luvulla tila on ilmeisesti 
perinnönjaossa ositettu Matti Jaakonpojan 
jälkeläisille, veljeksille Erik ja Jöran. Arki-
elämä tilalla tuskin on jaossa muuttunut, sillä 
sangen oletettavasti pojat ovat osallistuneet 
talon töihin lapsesta saakka. Vuoteen 1798 
mennessä Jöranin osuuden tilasta oli otta-
nut haltuun hänen poikansa Tuomas. Saman 
vuoden helmikuussa Kukkarkosken tilan pe-
rintöoikeuden osti purjeen- ja kompassinteki-
jä Olof Asplund. Kirkonkirjojen patronyymit 
eivät paljasta, säilyikö verotukseltaan muut-
tunut tila edelleen samojen sukujen asumana, 
mutta ne varmistavat asutuksen tilalla jatku-
neen kahden talon vuokraviljelynä. Vuosina 
1805–1810 Kukkarkoskella asui lampuoti 
Juho Jaakonpoika oppipoikineen ja torppa-
reineen, sekä leski Liisa Juhontytär lapsi-
neen ja palveluskuntineen. 

Suurin muutos Kukkarkosken asutukseen 
koitti vuonna 1808, jolloin tila liitettiin Nau-
telan kartanon maihin. Pian tämän jälkeen 
itsenäinen asutus näyttäisi loppuvan ja tilan 
maille jäivät enää kartanon alaisiksi siirtyneet 

torpparit. Vuonna 1806 koskelle rakennettiin 
kivestä uusi mylly8. Legendan mukaan kevät-
tulva olisi vienyt aiemman, jo ränsistyneeksi 
päässeen puisen myllyrakennuksen9. Dra-
maattista koko rakennuksen joella lipumis-
ta tuskin on tapahtunut, mutta jonkinlainen 
veden aiheuttama lahonneen rakennuksen 
romahtaminen on hyvinkin saattanut tulla ky-
seeseen. Runsasvetisenä keväänä Kukkarkos-
ken kuohut nostavat veden pinnan nykyisen 
myllyn ikkunoiden tasalle ja viimeksi huhti-
kuussa 2013 joen vesi tunki myös myllyyn 
sisälle10. Huonokuntoinen puurakennus tus-
kin on vahingoittumatta tällaista veden pai-
netta kestänyt.

Lisää muutoksia tilan alueella oli luvassa 
1900-luvun aikana. Lex Kalliota toteutetta-
essa kartanoa hallinnut John Lagerström 
siirrätti Kukkarkosken mäkituvat hajanaisilta 
sijainneiltaan yhteen riviin nykyisen Krintti-
läntien varrelle11. Tien ja Kukkarkosken torp-
paa 1800-luvulla viljelleen Henrik Krint-
tilän nimillä lienee sama alkuperä. Nimi on 
jäänyt käyttöön myös nykyisen tien varrella 
sijaitsevalle Krinttilän tontille. Sen vieressä 
sijaitsevan Lintulan tontin yhdessä rakennuk-
sessa on rakennusinventoinnin yhteydessä 
havaittu kaiverrettuna vuosiluku 1750. Myös 
Lintulan rakennuskanta periytynee siis Kuk-
karkosken torppareista tai yksinäistilasta. 
Samassa rivissä muiden kanssa sijaitsee Pe-
rälän tontti, jonka asuinrakennus mainitaan 
rakennetuksi vuonna 1865. Rakennus lienee 
siirretty nykyiselle paikalleen vuoden 1923 
tienoilla samoin kuin Krinttilä ja Lintula. 
Perälän torpan mahdollisessa alkuperäisessä 
paikassa sijaitsee edelleen kivityömies Juho 
Kustaa Aallon louhimiksi tunnistettuja hark-
kokiviä12, joiden sijainti vuoden 2012 inven-
toinnissa merkittiin kartalle. 

Alueen myöhempää maankäyttöä ilmen-
tää vuoden 2012 inventoinnin yhteydessä 
löytynyt makasiinin raunio. Kyseessä on ar-
violta joko 1800-luvun lopulla tai 1900-lu-
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vun alussa rakennettu maatalousrakennus, 
jota on käytetty lähinnä peltotyökoneiden 
säilyttämiseen. Se sijaitsee metsä- ja pelto-
alueiden reunalla, hyvin lähellä Kukkarkos-
ki II – muinais jäännöstä. Haastateltavaksi 
tavoitettu paikallinen maanviljelijä muisti 
olleensa isänsä mukana 1960-luvulla nouta-
massa koneita tuolloin jo huonokuntoisesta 
rakennuksesta. Makasiini on perustettu hirsi-
jalustalla kulmakivien päälle ja siinä on ollut 
lautalattia. Ainakin osa makasiinin seinistä 
on rakennettu hirsistä. Paikalla ovat edel-
leen purkamisen jälkeen maastoon jääneet 
kulmakivet, ajosilta sekä pino osin lahonnei-
ta hirsiä , joiden salvokset ovat vielä vaivoin 
tunnistettavissa. On mahdollista, että maka-
siinia rakennet taessa on hyödynnetty alueelta 
puretun rakennuksen osia. Hyötynä vuoden 
2012 inventoinnista oli rakennuksen raunion 
tunnistaminen ja merkintä kartalle. Näin saa-

tiin varmistettua, ettei rauniota myöhemmin 
luulla lähellä sijainneesta asutuksesta johtu-
vaksi.

Kukkarkosken yksinäistilan varsinaisten 
asuinrakennusten sijainti jäi inventoinnin 
myötä yhä epäselväksi. Lähellä kivikautis-
ta kalmistoa sijaitsee maavalli, jonka muoto 
ja kasvillisuus voivat indikoida myöhempää 
asutusta. Vaihtoehtoisesti valli on voinut syn-
tyä maan kasaamisesta Vintalantien raken-
nustöiden yhteydessä. Pintapoiminta alueen 
pelloilla osoitti selvän asumiseen liittyvän 
löytökeskittymän lähellä tätä paikkaa ja siten 
vahvistaa käsitystä yksinäistilan mahdollises-
ta sijainnista muinaisjäännösalueella.13 Maa-
vallin tarkempi tutkiminen ei kuitenkaan ole 
mahdollista ilman muinaisjäännösalueeseen 
kajoamista, joten kysymys Kukkarkosken 
tilan rakennusten sijainnista jää toistaiseksi 
avoimeksi. 

Makasiinin raunio Kukkarkoski II:n läheisyydessä. Kuva: Nautelankosken museon kokoelmat, NKM/va/7724.
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VIINAMÄEN KÄYTÖSTÄ POISTETUN 
HAUTAUSMAA-ALUEEN INVENTOINTI 

2013

Liedon Viinamäen hautausmaa sijaitsee lä-
hellä kunnan keskustaa, noin 815 metriä 
koilliseen Liedon kirkolta14. Syksyllä 2012 
Nautelankosken museolle esitettiin tiedus-
telu hautausmaan nimen alkuperästä. Alus-
tavassa selvityksessä ilmeni, että alueella 
on ennen sen hautausmaaksi lohkomista si-
jainnut asutusta. Kun hautausmaan rajojen 
ulko puolelta tunnettiin jo ennestään kalusto-
huoneen raunio  ja kun nyt selvitysten myötä 
saatiin viitteitä  mahdollisesti ennen tunte-
mattoman torpan raunion sijaitsemisesta sen 
läheisyydessä, päätettiin Viinamäen hautaus-
maan alueel la suorittaa arkeologinen inven-
tointi15.

Liedon "uusi hautausmaa" (myöh. Viina-
mäen hautausmaa) otettiin käyttöön vuonna 
1890 johtuen ahtaaksi käyneestä kirkkomaas-
ta. Tilan puute oli koettu ongelmaksi jo pit-
kään, mutta senaatti ei lietolaisten anomuk-
sista huolimatta antanut seurakunnalle lupaa 
laajentaa kirkkotarhaansa Aurajoen suuntaan. 
Ahtautta eivät yrittämisestä huolimatta olleet 
korjanneet myöskään siirtyminen tiheästi si-
joitettuihin, suoraan linjattuihin hautoihin 

ja korotettuihin hautamaksuihin. Kun lupaa 
laajennustöille ei vielä 1800-luvun lopulla-
kaan ollut saatu, oli ryhdyttävä toimiin uu-
den hautausmaan hankkimiseksi. Seurakunta 
velvoitti kirkonkokouksen selvittämään tä-
hän tarkoitukseen sopivaa paikkaa. Vuoteen 
1890 mennessä sellaiseksi katsottiin lähei-
sen Kyöstilän talon mailla sijaitseva "niin 
kutsuttu Wiinamäen paikkakunta". Alueella 
todettiin tuolloin sijaitsevan torppari Wii-
namäen "töllin", joka täten tulisi siirtää pois 
ennen maan lohkomista hautausmaakäyttöön. 
Rakennuksen siirtämisestä väännettiin kättä 
asukkaan ja kirkkovaltuuston kesken. Edelli-
nen oli kylläkin suostuvainen siirtämään asu-
muksensa, mutta hän vaati työstä korvaus-
summaa, jonka kirkkovaltuusto katsoi liian 
suureksi. Lopulta työ päädyttiin antamaan 
urakalla tehtäväksi ja se huutokaupattiin sil-
le, joka työn suoritti edullisimmin. Sitä, kuka 
työn teki ja minne Wiinamäen torppa siirret-
tiin, ei asiakirjalähteissä kerrota. 

Sen sijaan rakennuksen alkuvaiheet käy-
vät kirkonkirjoista hyvin selville. Torppa oli 
perustettu vuonna 1840 Hyvättylän kylän 
Kyöstilän tilan maalle. Talon tytär Maija 
Stiina meni naimisiin läheisen Mikolan talon 
Juho-rengin pojan, Henrikin kanssa. Nuo-
relle parille lohkaistiin morsiamen samana 
vuonna kuolleen isän maista torpan paikka, 
jonne he muuttivat Maija Stiinan 5-vuotiaan 
Kustaa-pojan kanssa. Seurakunnan rippikir-
jaan torpan nimi Wiinamäki kirjattiin heti 
asukkaiden muutettua ja se jäi käyttöön myös 
heidän jälkeensä. Vuosien 1840 ja 1890 vä-
lillä torpan asukkaat vaihtuivat ainakin kah-
teen otteeseen, mutta itse rakennus vaikuttaa 
säilyneen alkuperäisellä paikallaan hautaus-
maaksi lohkomiseen saakka. 

Kirkonkokouksen rakennuksesta käyttämä 
nimitys "Wiinamäen tölli" kuvannee hyvin  
torpan kuntoa tuon 50 vuoden ajanjakson 
jälkeen . Hirsirakenteinen, oletettavasti pärein 
katettu rakennus kestää havaintojen mukaan 

Liedon Viinamäen hautausmaa on nykyään suosittu 
ulkoilualue. Kuva: Nautelankosken museon kokoel-
mat, NKM/va/8596.
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likimain tämän ajanjakson, jonka jälkeen 
sitä on joko korjattava tai se lahoaa kiihty-
vällä tahdilla16. Kun siis torppari Wiinamäen 
töllin kohtalo oli siirtämällä saatu ratkais-
tua, oli maa-alue vihdoin valmis käyttöön 
otettavaksi . Seurakuntalaiset velvoitettiin 
ajamaan paikalle talvisin hiekkaa ja tuomaan 
rakennustarpeita uuden kalustohuoneen val-
mistamiseksi. 

Läheltä hautausmaata mainitaan siirretyn 
myös kirkonvartija Kustaa Kinellin torppa 
pois, johtuen sen liian läheisestä sijainnis-
ta kalustohuoneeseen. Siitä, minne kirkon-
vartijan torppa siirrettiin, ei kirkonkoko-
uksen pöytäkirjoissa ole mainintaa, mutta 
nimistöä ja myöhempää asutusta tulkitsemal-
la voidaan  asiasta tehdä päätelmiä. Hieman 
Viina mäen hautausmaasta itään sijaitsee 
Liedon Nuolemon  kylässä Kinellinkuja, jon-
ka  varrella sijaitsi vielä 1900-luvulla "Ki-
nellin mamman" asumus17. On hyvin toden-
näköistä, että kyseessä ovat samat Kinellit, 
jotka vaikuttivat Liedossa jo 1800-luvun 
 lopulla18. 

Kahden torpan lisäksi Viinamäen alueella 
sijainneista rakennuksista parhaiten tunnet-
tu on vuonna 1890 rakennettu kalustohuone. 
Se oli kaksiosainen rakennus, jonka toisessa 
päässä säilytettiin hautausmaalla tarvittavia 
tarvikkeita. Toinen osa toimi ruumishuonee-
na, jossa vainajat säilytettiin ja valmisteltiin 
hautausta varten. Osien välissä oli läpikäytä-
vä, jonka kautta kuljettiin hautausmaalle. Ra-
kennuksen käyttöikä jäi lyhyeksi, sillä seura-
kunnan hyvistä aikeista huolimatta lietolaiset 
vierastivat uutta hautausmaata ja sanoivat 
sen sijaitsevan liian kaukana kirkolta. Alue 
oli myös todettu liian kosteaksi ja ojituksis-
ta huolimatta läheiseltä Keisvuorelta valuvaa 
vettä ei saatu ohjattua pois alueelta. Hautaus-
maan savimaata yritettiin parantaa ajattamal-
la paikalle joka talvi runsaat määrät hiekkaa, 
mutta lopulta seurakunnan oli myönnyttävä 
seurakuntalaisten toiveisiin palata takaisin 

vanhalle kirkkomaalle. Senaatilta saatiin lupa 
vanhan hautausmaan laajentamiseen, jonka 
jälkeen paluu kävi nopeasti. Uusi (Viinamä-
en) hautausmaa jäi pois käytöstä vain 17 vuo-
den käytön jälkeen. Kalustohuoneesta on sen 
purkamisen jälkeen säilynyt kivijalka, joka 
osoittaa rakennuksen sijainneen alun perin 
keskellä hautausmaa-alueen eteläreunaa. Kun 
hautausmaa poistettiin käytöstä, rajattiin sen 
hautauksiin käytetty osa erilleen käyttämättä 
jääneestä maasta. Tällöin kalustohuone jäi 
rajatun hautausmaan ulkopuolelle, sen kaak-
koisnurkkaan ja suurin osa maa-alasta jäi 
hautausmaan aidan itäpuolelle. Käyttämättö-
män maan asemasta keskusteltiin aikansa kir-
konkokouksissa ja se päädyttiin lopulta anta-
maan vuokralle kirkonvartija Kinellille. 

Tarpeettomaksi jäänyt kalustohuone sai 
olla paikoillaan vielä useita vuosia hauta-
usmaan hylkäämisen jälkeen, mutta lopulta 
seurakunnan oli otettava kantaa sen rapistu-
neisuuteen. Tällöin kirkonkokous päätti siir-
tää Liedon kunnan ratkaistavaksi, haluaako 
se korjata vai purkaa rakennuksen – kyseinen 
kalustohuone nimittäin katsottiin rakennetuk-
si yhteistyössä kunnan kanssa ja näin ollen 
seurakunta saattoi todeta kunnan vastuulli-
seksi sen ylläpidosta. Niinpä kalustohuone 
päätettiin purkaa. Hautamuistomerkit poistui-
vat alueelta vähitellen ja viimeiset niistä otet-
tiin dokumentoinnin jälkeen talteen jatkuvan 
ilkivallan vuoksi. Vuoden 2013 inventoin-
nissa haudoista oli nähtävillä enää muutamia 
hautakivien jalustoja tiheällä kuusiaidalla ra-
jatun alueen sisäpuolella. 

Viinamäen hautausmaan inventoinnin 
myötä saatiin vastaus alkuperäiseen tutkimus-
kysymykseen: Mistä hautausmaa on saanut 
nimensä Viinamäki? Nimi juontuu alueella jo 
ennen hautausmaata sijainneesta Wiinamäen 
torpasta. Sen sijaan inventointi jätti edelleen 
auki useita tutkimusten myötä heränneitä li-
säkysymyksiä, kuten milloin kalustohuone 
purettiin ja kenen toimesta, sekä mitä Wiina-
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mäen torpalle lopulta tapahtui – siirrettiinkö 
se toiseen paikkaan, vai purettiinko rakennus 
kokonaan? Uusiin jatkokysymyksiin vastaa-
minen jää tulevien tutkimusten tehtäväksi ja 
Nautelankosken museon jatkuvasti karttuva 
arkisto toivottaakin tutkijat tervetulleiksi tu-
tustumaan aineistoihin, etenkin jos oma tut-
kimusaihe sijaitsee Liedon kunnan alueella. 

Helga Lähdemäki
Tutkija FM
helga.lahdemaki@nautelankoski.net

Satu Närhi
Tutkija FM
satu.narhi@nautelankoski.net

Nautelankosken museo
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karttuneet kirjoittajien työskennellessä Nautelan-
kosken museossa vuosina 2008-2013, sekä arkeo-
logisiin inventointeihin, joiden suorittamisessa kir-
joittajat ovat olleet osallisina.

2  Kumpulainen, Lähdemäki & Viskari 2012; Lähde-
mäki 2013.

3  Hankkeesta tarkemmin kts. esim. http://www.nau-
telankoski.blogspot.fi/2013/07/vko-282013-onks-
taal-tammostaki-ollu.html.

4  Nautelan kokoelmiin kuuluu esihistoriallisten löy-
töjen lisäksi myös runsaasti historiallisen ajan esi-
neistöä ja näytteitä, kuten keramiikka-astioiden 
kappaleita, sekä käsittelemättömiä kiviä. Naute-
lankosken museolla tätä aineistoa käsitellään arke-
ologisena löytömateriaalina, jonka informaatioarvo 
painottuu erityisesti kertomaan Lauri Nautelasta ke-
räilijänä.

5  Inventointikurssin osallistujat jaettiin pienryhmiin, 
joista jokainen suoritti arkeologisen inventoinnin 
valitsemassaan kohteessa. Liedon Kukkarkosken 
yksinäistilan inventointityöryhmään kuuluivat ar-
keologian opiskelijat Miira Kumpulainen, Helga 
Lähdemäki ja Leena Viskari. Lisäksi inventoinnis-
sa apuna toimivat Nautelankosken museolta tutkija 
Satu Närhi sekä ympäristönhoitaja Harri Lehtinen.

6  Asiakaslähtöiset tiedustelut esitetään yleensä muun 
museovierailun yhteydessä, eivätkä ne siksi usein-
kaan ole kirjallisessa muodossa. Tiedusteluihin 
pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vas-
taamaan ja mikäli valmista tutkimustietoa ei ole 
saatavilla, suorittaa museo resurssiensa puitteissa 
tutkimustyötä aiheesta.

7  Museovirasto, Suomen rakennuskulttuurin yleislu-
ettelo. Alueinventointilomake: Kukkarkoski.

8  Kauko-Vainio 2001:54.
9  Kauko-Vainio 2001:54.
10 Kevään 2013 tulvasta kts. esim. NKM/

va/11243:4884.
11  Haro & Haro 2006:13.
12  Haro & Haro 2006:16.
13  Pintapoimintalöydöt käsittivät muutaman kivikauti-

sen esineen lisäksi lähinnä myöhemmän historialli-
sen ajan keramiikkaa sekä rakennusjätettä. Esihis-
toriallisen ajan löydöt luetteloitiin Kansallismuseon 
kokoelmiin (KM 39195:1-7) ja historiallisen ajan 
löydöt Nautelankosken museon käyttökokoelmaan 
(NKM/es/K105-K261). Jälkimmäisistä suurin osa 
löytyi Kukkarkosken joenpuoleisen eteläpellon 
pohjoispäästä, Vintalantien vierestä, eli hyvin lähel-
tä muinaisjäännösaluetta.

14 ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit Kansalaisen 
karttapaikassa: N 6717153  E 250909.

15 Inventoinnin suoritti talkootyönä Nautelankos-
ken museon tutkija Helga Lähdemäki. Museosta 
kenttätyöhön osallistuivat museoamanuenssi Terhi 
Ykspetäjä-Remes, tutkija Satu Närhi ja museoapu-
lainen Hanna Pyhtilä. Makrofossiilianalyysin teki 
fil.yo Noora Savunen Helsingin yliopiston arkeolo-
gian laitokselta.

16 Laskelma perustuu Helga Lähdemäen rakennusin-
ventoinnin myötä tekemiin havaintoihin puisten 
pärekattoisten rakennusten käyttöiästä. Noin 50 
vuoden jälkeen rakentamisesta, hirsirakennuksen 
pärekatto on yleensä siinä määrin lahonnut, että 
vesi pääsee esteettä kulkemaan rakenteisiin. Mikä-
li korjaustöihin ei vielä tällöinkään ryhdytä, seuraa 
pian tämän jälkeen kattorakenteiden romahtaminen 
rakennuksen seinien sisäpuolelle, jolloin muiden 
puuosien tuhoutuminen kiihtyy.

17 Kuusisto 2013.
18 "Kinellin mamman" asumus Liedon Kinellinkujal-

la on artikkelin kirjoitushetkellä vielä kirjaamatta 
Nautelankosken museon rakennusinventoinnin pii-
riin ja sen historiatiedot saattavat täten merkittä-
västi muuttua, kun kohde ehditään asianmukaisesti 
tutkia.
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Peter Carelli: Lunds historia – staden och 
omlandet. 1. Medeltiden. En metropol väx-
er fram (990–1536). Lunds kommun 2012. 
528 s. 

Lundissa oli Pohjoismaiden ensimmäinen 
arkkipiispanistuin. Itse kaupunki oli keskiai-
kaisen Tanskan tärkeimpiä keskuksia. Vielä 
tänä päivänä menneisyyden voi aistia kated-
raalin kupeessa tai kaupungin kaduilla ja ku-
jilla – ja haistaa silloin, kun keskustan paksu-
ja ja kosteita kulttuurikerroksia kaivetaan. 

Kun Lundin kaupunki syksyllä 2012 jul-
kaisi kolmiosaisen kaupunkihistorian, oli 
keskiajan osuuden kirjoittajana perinteisten 
historiantutkijoiden sijaan keskiajan arkeolo-
gi Peter Carelli. Tämä on harvinainen poik-
keus historiantutkijoiden monopolisoimalla 
kaupunkihistorian kentällä.

Lundia voi pitää pohjoismaisen keskiajan 
arkeologian kehtona. Kaupunkia on tutkit-
tu arkeologian keinoin pitkään, hartaasti ja 
antaumuksellisella ammattitaidolla. Lundin 
yliopistossa keskiajan arkeologian opetus 
vakiintui Pohjoismaissa ensimmäisenä ja 
eurooppalaisittainkin varhain. Tutkimusai-
neistoa on 1900-luvun alkupuolelta lähti-
en kertynyt valtavasti niin kaivauksilla kuin 
rakennusarkeologisissa tutkimuksissa. Itse 
asiassa kaupungin historiallinen museo, Kul-
turen, panosti arkeologisen löytöaineiston 
systemaattiseen keruuseen ja dokumentoin-
tiin jo 1800-luvulla.

MITTAVA LÄPILEIKKAUS 
KESKIAJAN LUNDISTA

Lunds historia – staden och omlandet on 
keskiajan arkeologian merkkiteos. Teos on 
paksu ja tiivis kuin lattiatiili. Kirjan kuvituk-
seen on panostettu erityisen paljon, ja loppu-
tuloksena monivärikuvitus on näyttävää kuin 
johtavien museoiden näyttelyjulkaisuissa. Pe-
ter Carellin päätekstiä täydentävät eri asian-
tuntijoiden artikkelit mm. kaupunkia edel-
täneestä Uppåkran keskuspaikasta (Birgitta 
Hårdh), Dahlbyn kuninkaankartanosta keisa-
rillisen hovimaiseman jäljittelijänä (Anders 
Andrén) sekä kolonisaatiosta ja kaupunkia 
ympäröivän maiseman muutoksesta varhai-
sella keskiajalla (Mats Anglert).

GeorG HaGGrén
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Lund oli 900-luvun lopulta 1100- luvulle 
tärkeimpiä keskuksia valtakunnassa, joka 
ajoittain ulottui aina Englantiin asti. Varhaiset 
yhteydet Englantiin ja Lontooseen näkyvät 
myös arkeologisessa aineistossa. Lund tarjo-
aa pohjoismaisen ikkunan laajaan eurooppa-
laiseen keskiaikaan, suoria yhteyksiä paavin 
kuuriaan Roomassa, keisarin hoviin Saksassa 
ja rahapajoihin Englannissa. Monumentti-
en tarkastelun ohella kirjassa uhrataan tilaa 
yksittäisille  ihmisille niin Carellin pääteks-
tissä kuin Mats Roslundin ajatuksia herättä-
vässä artikkelissa, jossa tarkastellaan arkeo-
logisia todisteita eri kulttuuripiireistä peräisin 
olevien ihmisten läsnäolosta. Teoksessa  limit-
tyvät niin kaupungin ja Tanskan kansakunnan 
suuret linjat kuin ruohonjuuritason  arkeologia 
ja tavallisten kaupunkilaisten elämä ja kuole-
ma. Jälkimmäisestä makaabereimmat esimer-
kit tarjoavat rahanväärentäjiksi tulkittujen 
vainajien haudat.

Lundin rooli Pohjoismaiden kirkollisena  
keskuksena tulee vahvasti esiin. Tuomio-
kirkko ja arkkipiispat ovat keskiössä läpi 
koko teoksen, mutta totuuden nimissä on 
syytä muistaa, että niiden merkitys on myös 
ollut suuri. Varhaisella keskiajalla Lund oli 
myös Tanskan kuninkaille tärkeä residens-
si, mutta siinä suhteessa kaupungin merki-
tys hiipui myöhäiskeskiajalla. Sama koskee 
Lundin roolia kaupan keskuksena. Aluksi se 
oli Skoonessa merkitykseltään vailla vertaa, 
mutta myöhäiskeskiajalla rannikon kaupun-

git Malmön johdolla alkoivat jättää Lundia 
varjoonsa .

Teos on huolellista työtä niin kuvituk-
sen kuin tekstien suhteen, lapsuksia ei juuri 
ole. Pienenä kauneusvirheenä voidaan nos-
taa esiin horjunta varhaisimman kivisavi-
keramiikan ajoituksessa ja tuotantoalueissa 
(s. 271). Eräät kaupungin instituutiot, kuten 
raati jää arkeologisesta painotuksesta johtu-
en vähälle huomiolle. Toisaalta juuri tämän 
tyyppisistä teemoista löytyy tietoa vanhem-
mista julkaisuista. Kaikki ei mahdu yksiin 
kansiin.

Noin vuosi sitten SKASin sivuilla esitel-
tiin Dick Harrisonin teos keskiaikaisesta 
Söderköpingistä. Sinänsä ansiokkaasta kir-
jasta paistoi, kuinka historiantutkija käyttää 
hänelle hieman vierasta arkeologista aineis-
toa. Siihen verrattuna Carellin Lundin histo-
ria on aivan toista tasoa. Nyt kirjoittaja tuntee 
aineistonsa ja historiantutkimuksen ohella 
myös arkeologian metodit ja mahdollisuudet 
perinpohjin. Lunds historia on kaupunki-
arkeologinen synteesi, teos, johon keskiajan 
arkeologiasta kiinnostuneiden kannattaa 
 tutustua. 

Georg Haggrén
georg.haggren@helsinki.fi
Arkeologia
PL 59 (Unioninkatu 38F)
00014 Helsingin yliopisto
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SKAS järjestää toukokuisen puolipäiväretken Aurajokilaakson muinaismaisemiin. Retkellä 
tutustutaan kävellen alueen muinaisjäännöksiin kohteiden asiantuntijoiden opastuksella. 

ALUSTAVA OHJELMA:

Lähtö 17.5. klo 10.00 Koroisten tilan edestä (Koroistentie 3, Turku). Retkellä kuulemme Ko-
roistenniemen piispanistuimen ajankohtaisesta tutkimuksesta sekä tutustumme kävellen 
Aurajokilaakson esihistoriallisiin ja varhaishistoriallisiin muinaisjäännöksiin. Suomen van-
himman kirkon löytöpaikalle, Ravattulan Ristimäelle, saavumme noin klo. 13. Oppaana Ris-
timäellä ja lähialueella toimii kohteen tutkimuksesta vastaava arkeologi Juha Ruohonen. 
Paluumatkalla poikkeamme Aurajoen vastarannalla mm. Kuralan Ristimäen muinaisjään-
nöksillä. Takaisin Koroisiin saavumme viimeistään klo. 16. Seurueeseen on myös mahdollis-
ta liittyä ja siitä poistua oman aikataulun mukaisesti. 

Retki on seuran jäsenille ilmainen, muille 10 €. Maksu käteisellä paikan päällä. Hintaan sisäl-
tyy retkieväät ja kahvi/tee. Maksimi osallistujamäärä retkelle on 30 henkilöä. Mukaan sään-
mukainen vaatetus ja jalkineet!

Ilmoittautumiset 5.5. mennessä seuran sihteerille Siiri Tuomenojalle 
(siiri.tuomenoja@gmail.com, 040 582 8845)

TERVETULOA!

Tarkempi ohjelma ja lisätiedot:

http://org.utu.fi/muut/skas
seuran sihteeri Siiri Tuomenoja tai

pj. Janne Harjula (janhar@utu.fi, 050-523 3837)

SUOMEN KESKIAJAN ARKEOLOGIAN SEURAN KEVÄTRETKI 17.5.2014

RAVATTULAN RISTIMÄKI, KOROISTEN 

PIISPANISTUIN, KOMOSEN KUMMUT…

suomen KesKiaJan arKeoloGian seura 
– sällsKaPeT för medelTidsarKeoloGi i finland ry





Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland ry. on 
toiminut keski ajan ja uuden ajan arkeologian tutkimuksen edistämiseksi vuodesta 1990 ja 
on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta ja 
korkeakoulu opetusta. Seura järjestää seminaareja, vierailuluentoja, opintomatkoja ulko-
maille ja kotimaahan, ottaa kantaa ajan kohtaisiin arkeologisiin kysymyksiin ja harjoittaa 
julkaisu toimintaa.

Seuran jäseneksi otetaan keskiajan ja uuden ajan arkeologiasta kiinnostuneita henkilöitä. 
Jäseneksi voi ilmoittautua kirjallisesti seuran osoitteeseen (SKAS, c/o Arkeologia, Henrikin-
katu 2, 20014 Turun yliopisto.) tai sähkö postilla seuran puheenjohtajalle (yhteystiedot alla). 

Jäsenmaksu vuonna 2013 on 24 € vuodessa, opiskelijoilta 18 € ja perheiltä 34 €. Erikseen 
tilattuna lehden vuosikerta on 22 €.

Osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan seuran sihteerille (yhteystiedot alla).

Seuran kotisivut ovat osoitteessa: http://org.utu.fi/muut/skas

Puheenjohtaja:
Dos. Janne Harjula
Puh. 050-5233837
janne.harjula@utu.fi

Varapuheenjohtaja:
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