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GeorG HaGGrén

PÄÄKIRJOITUS

Englantilainen Portable Antiquities Scheme 
(PAS) on vuonna 1997 open access-henges-
sä perustettu muinaislöytötietokanta. Sii-
hen kerätään tiedot arkeologisista löydöistä, 
joista enimmät paikallisen lainsäädännön 
mukaan jäävät löytäjien ja maanomistajien 
haltuun. PASin ansiosta informaatio löy-
döistä saadaan kuitenkin talteen ja tutki-
muksen käyttöön.

PASin synnyn taustalla oli metallinet-
sinharrastuksen suosion nopea kasvu. Sa-
man kaltaisia järjestelmiä on nyttemmin 
rakennettu tai rakenteilla moniin muihin 
maihin. Kuluvan vuoden alussa myös meillä 
käynnistyi Suomen Akatemian rahoittama-
na Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, 
HELDIGin ja Museoviraston yhteistyönä 
vastaava hanke SuALT (Suomen arkeologis-
ten löytöjen linkitetty tietokanta). 

Hankkeelle on huutava tarve, sillä Mu-
seovirastolle ilmoitettujen löytöjen määrä 
on moninkertaistunut 2010- luvulla. Lyhyes-
sä ajassa kokoelmiin on kertynyt tuhansien 
konservointia odottavien piipparilöytöjen 
jono samalla, kun vielä suurempia määriä 
on palautettu löytäjilleen. Museovirasto on 
pääasiassa tyytynyt tallettamaan esihisto-
riallisia ja osin keskiaikaisia löytöjä. Onnek-
si eräät muut museot ovat ottaneet vastaan 
myös muita historiallisen ajan löytöjä. 

Tiedot löydöistä ovat jääneet vaikeasti 
saavutettaviksi samalla, kun tunnistaminen 
on osoittautunut ongelmaksi. Rauta kaudelta 

löytyy kuvastoja niin Suomesta kuin lä-
hialueilta, mutta historiallisen ajan osalta 
tilanne on toinen. Apua löytyy kanainväli-
sistä julkaisuista, mutta kotimaiset kuvas-
tot ovat harvassa. Tähän on ollut suurena 
syynä Museoviraston kuvaus- ja julkaisu-
maksupolitiikka. Ajatus löytökatalogeista on 
monesti kaatunut taloudelliseen mahdotto-
muuteen.

Museovirasto on liberalisoinut käytän-
töään, mutta monesti kuvat ovat yhä mak-
sullisia. Lisäksi kestää kauan ennen kuin 
vuosikymmenien aikana syntynyt julkaise-
mattomista löytöaineistoista kertynyt am-
mottava aukko ehtii täyttyä. Kamreerien 
into kerätä valtiotalouden kannalta mität-
tömiä maksuja on ollut aiheuttanut suun-
natonta haittaa arkeologian tutkimukselle 
Suomessa.

SuALT-hanketta rakennetaan ammatti-
taidolla ja asianmukaisin resurssein. Toivoa 
sopii, että SuALTiin luodaan kansainvälises-
ti vertailukelpoinen ja suuriin aineistoha-
kuihin soveltuva käyttäjäystävällinen luet-
telointipohja. Järjestelmä on tarkoitus avata 
vuonna 2020, jolloin metallikausien ja his-
toriallisen ajan tutkimukselle avautuu Suo-
messa ennen näkemättömät mahdollisuu-
det. Nopeasti tuhansiin nousevat esinekuvat 
ja -tunnistukset löytötietoineen tuovat jou-
lun kaikille netin ääressä oleville arkeolo-
geille ja arkeologian harrastajille. Sitä kelpaa 
odottaa!

SUALT – ESINETUTKIJAN JOULUA ODOTTAESSA
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KAVANTSAAREN HYTTISAARI?

Maanmittari Olof Larsinpoika Forssell laa-
ti 1690-luvulla kymmenittäin geometrisiä 
maakirjakarttoja tuolloiselta toimialueel-
taan Viipurin läänistä. Jääsken pitäjässä si-
jaitsevan Kavantsaaren kylän hän kartoitti 
vuonna 16931. Kylän eteläpuolelle Helka-
lanjärven keskelle kartantekijä piirsi pienen 

’HIJTTE SARI' 
HISTORIALLISEN AJAN KYLÄKALMISTO
LÄNTISELLÄ KARJALANKANNAKSELLA

pyöreähkön saaren, jonka nimeksi hän mer-
kitsi, tulkinnasta riippuen, joko Hytte tai Hi-
jtte Sari.

Saaren nimiasun on Jääsken kihlakun-
nan historian kirjoittanut Aulikki Ylönen 
normaalistanut Hyttisaareksi.2 Hytti saat-
taisi nimen määriteosana viitata paikalla 
tapahtuneeseen raudanvalmistukseen tai 
tervanpolttoon, mutta tätä teoriaa ei pai-

ABSTRACT

´Hjitte Sari´- A Post-Medieval Village Cemetery in the Western Karelian Isthmus

During the field research in the Karelian Isthmus in 2011 a previously unknown cemetery was found 
in the former parish of Antrea. Oral tradition, local stories, mythological toponyms, and variable his-
torical sources were used to locate the site. The cemetery was well preserved and remained un-
touched. Based on the background information and archaeological observations it seems that the 
site was used at least in the 17th century. According to description in cedestral map from 1693 the 
individuals buried in the cemetery were local peasantry. According to ecclesiastical records part of 
the deceased were buried to the parish church either under the church floor or to the churchyard. 
However part of the deceased were buried to local cemeteries near the villages. It seems that the 
choice of the burial sites was influenced by the socioeconomic status of the deceased and possibly 
old beliefs and customs. The site is a good example of a site were local burial customs varied even 
in the 17th century. There are plenty of these kinds of sites and it is possible to research these more 
closely with the aid of versatile material and with multidisciplinary approach. With comprehensive 
material it is possible to make conclusions about the actual sites as well as the local habits, ecclesias-
tical conventions and the people who used the sites.

Keywords: Karelian Isthmus, Early modern, Post-medieval archaeology, Burial customs, Cemeter-
ies, Survey.

Hakusanat: Karjalankannas, Antrea, uusi aika, hautaustavat, hautasaaret, kalmistot, kirkkohistoria, 
inventointi.

JuHa ruoHonen



3SKAS 1 | 2018    TUTKIMUS

kan maantieteellinen sijainti tai polttopuun 
saantiin nähden saaren vaatimaton koko 
kuitenkaan tue. Nimi voisi myös muistut-
taa sukunimestä Hytti(nen)3, jolloin se pai-
kannimessä voisi viitata saaren nautinta- ja 
omistussuhteisiin. Hyttejä tai Hyttisiä ei tie-
detä Kavantsaaren ympäristöstä kuitenkaan 
koskaan asuneen, eikä paikan nimikään ole 
omistukseen viittaavassa genetiivimuodos-
sa.

Esitettyjä tulkintoja saaren nimestä ja 
paikan nimeämisperusteista voidaankin pi-
tää virheellisinä. 1600-luvun lopun epäsään-
nöllisestä ortografiasta johtuen nimen ij 
voidaan lukea joko y:nä tai pitkänä i:nä. Jäl-
kimmäistä muotoa soveltaen paikan nimia-
su kuuluisi lähinnä muodossa Hiittesaari. 
Ylösen esittämä Hytti-tulkinta onkin mah-
dollista sulkea nimivaihtoehdoista koko-
naan pois tarkastelemalla paikan nuorempia 
kirjoitusasuja. Vuoden 1782 revisiokartassa 
saaren nimi esiintyy muodossa Hitsaari ja 
saaren lähellä sijaitsevat niittyalue muodos-
sa Hitsaarennijttu.4 Paikka on vielä 1930-lu-
vun suomalaisissa kartoissa tunnettu Hiit-
saarena5 ja tämän nimen ohella saarta on 
1900-luvun alussa kutsuttu paikallistasolla 
myös Hiidensaareksi (hiien-, hiije(n)saari).6 
Kirjoitettua 1600-luvun nimiasua myötäil-
len kyseessä on siis ollut Hiitten- eli Hii-
densaari, josta nimi on lyhentynyt muotoon 
Hiitsaari.

KOHTEEN SIJAINTI JA LÄHIYMPÄRISTÖ

Hiitsaari sijaitsee luovutetun Karjalankan-
naksen alueella Viipurin koillispuolella, en-
tisen Antrean pitäjän Kavantsaaren kylässä. 
Antrea perustettiin Uudenkaupungin rau-
han jälkeen Venäjälle siirtyneestä Jääsken 
osasta vuonna 1724.7 Jääski puolestaan oli 
yksi Viipurin Karjalan kantapitäjistä, sillä 

se mainitaan pogostana eli kihlakuntana jo 
Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa vuonna 
1323. Kavantsaari sijaitsi kirkonkylään näh-
den aivan pitäjän etelälaidalla, kirkonkyläs-
tä linnuntietä mitattuna hieman yli 20 km 
etäisyydellä.

Kavantsaaren kylän, aiemmalta nimel-
tään Kavantjärven, asutus sijoittui kook-
kaalle Kavantsaarelle ja mantereelle sen 
lähiympäristöön (kuva 1). Saarta ympäröi-
vään järviketjuun kuuluivat 1900-luvun al-
kupuolella Kavantjärvi, Pullilanjärvi, Kok-
koselkä, Salojärvi ja Helkalanjärvi. Kyseisen 
järvireitistön kautta Kavantsaari oli yhtey-
dessä Vuoksen vanhaan läntiseen, 1800-lu-
vulla lopullisesti sulkeutuneeseen sivuhaa-
raan. Kylän alue on jo varhain ollut varsin 
taajaan asuttu, ja esimerkiksi 1660-luvulla 
Kavantsaaren kartanoon kuului kuuden ko-
koveron suuruiset 12 tilaa.8

Varsinainen Hiitsaari on Kavantsaaren 
lounaispuolella Helkalanjärven keskellä, sen 
kapeimmalla kohdalla Pyöräsaaren edustal-
la. Saari on korkeahko hiekkainen kukkula 
lähes umpeen soistuneessa Helkalanjärves-
sä. Vesistöalueen soistuminen on tapah-
tunut 1800-luvun kuluessa, sillä edellä jo 
mainittujen 1600- ja 1700-lukujen karttojen 
perusteella järvi on vielä tuolloin ollut laa-
jalti avovetenä. Soistuminen on seurausta 
lähinnä maankohoamisesta ja 1850-luvulla 
tapahtuneesta Vuoksen ja Suvannon välisen 
Kiviniemen kannaksen aukaisusta, mikä 
vaikutti myös Kavantsaarta ympäröivän jär-
viketjun vedenpinnan korkeusvaihteluihin.

KANSANSELITYKSIÄ JA
PAIKALLISTARINOITA

Mielenkiintoisesta nimestä huolimatta ei 
Hiitsaarella ollut tehty minkäänlaista ar-
keologista tai muinaistieteellisistä tarkas-
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tusta ennen tässä artikkelissä käsiteltävää 
tutkimusta. Tosin Kansallismuseon ama-
nuenssina toiminut Kaarle Soikkeli kävi 
kohteen lähellä vuonna 1910 tarkastusmat-
kansa yhteydessä. Hän matkusti tuolloin 
Kavantsaaren asemalta läheiseen Syvälah-
den kylään, josta oli löydetty runsaasti ki-
vikaudelle ajoittuvia esineitä.9 Arkistoidus-
sa tarkastusraportissa ei Soikkeli mainitse 
lainkaan Hiitsaarta, mutta matkan tuloksis-
ta laaditussa lyhyessä lehtiartikkelissa Hiit-
saari sen sijaan esiintyy: Hiitsaarella pitäisi 
kertoman mukaan olla joko sotamiesten tai 
Kavantsaarelaisten entinen kalmistopaik-
ka.10 Soikkeli tuskin kävi paikalla Syvälah-
den tarkastuskäynnin yhteydessä, vaan tari-
nat perustuivat kyläläisiltä haastattelemalla 
kerättyihin tietoihin.

Muistiin merkityn tarinaperinteen pe-
rusteella paikka lieneekin ollut kyläläisten 
keskuudessa varsin yleisesti tunnettu. Talle-
tetuissa paikallistarinoissa on Hiitsaarta kal-
miston ohella pidetty esimerkiksi isonvihan 

aikaisena pako- ja piilopaikkana.11 Tämän 
kaltaiset kohteet liitetään kansanomaisissa 
tulkinnoissa usein juuri eri sotien aikaisiksi 
hauta- ja pakopaikoiksi. Vaikka kertomus-
ten yksityiskohdat vaihtelevatkin, samat 
yleiset piirteet toistuvat kohteesta toiseen.

Hiitsaaren ohella myös Kavantsaaren 
kylän alueella sijaitsevaa Kasakkasaarta 
on pidetty hautapaikkana. Paikallistari-
nan mukaan saareen ”oli mennyt kylän ih-
misiä karkuun sotaa ja sen oli nähnyt yksi 
kasakka, se meni sinne saareen ja tappo ne 
ihmiset sapelillaan ”.12 Saman tarinan toi-
sinnosta lienee kyse nimistöntutkija Viljo 
Nissilän 1950-luvulla keräämässä tarinassa, 
jonka mukaan (Kavantsaaren) hovissa ol-
leista kasakoista yksi olisi sata vuotta sitten 
haudattu Kasakkasaareen.13 Kasakkasaaren 
tarkka paikannus jää kuitenkin epäselväksi, 
sillä nimestämisen yhteydessä laadittuihin 
nimilippuihin ei ole liitetty kohteeseen yh-
distettävää tarkempaa sijaintitietoa. Kasak-
kasaareen liittyvät tarinat viittaavat kuiten-

Kuva 1. Kartta vesistöjen ympäröimästä Kavantsaaresta (Kavanda Sari eller Kavanda Hollm) lähiympäristöineen. 
Hiitsaari sijoittuu Kavantsaaren vasemmalla puolella kulkevan rajan tuntumassa kohtaan, jossa linja tekee 90 
asteen kulman. Hiitsaarta ei ole merkitty karttaan. Ote 1640-luvun lääninkartasta (RA: Lantmäteristyrelsens 
 leverans 1850, nro 42).
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kin jonkinlaisen kalmiston olemassaoloon 
Kavantsaaren ympäristössä. Koska nimeä 
ei ole viety historiallisiin tai edes 1900-lu-
vun karttoihin, ei sen sijaintia voida tarkasti 
määrittää. 

Vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, 
että yhden kylän alueella olisi kaksi erillistä 
hautapaikkaa. Nissilän nimilappuun tallet-
taman kuvauksen mukaan Kasakkasaari oli-
si ollut niemi, entinen saari. Tästä ja edellä 
mainitun kertomusperinteen vastaavuuk-
sista johtuen vaikuttaakin siltä, että tarinat 
liittyvät yhteen ja samaan kohteeseen. Vii-
meistään Soikkelin tarkastusmatkaan liit-
tyvän sanomalehtijutun mukaan voidaan 
varsin perustellusti väittää, että Hiitsaarta 
ja Kasakkasaarta käsittelevät yksityiskohdat 
liittyvät Helkalanjärven Hiitsaareen. Kasak-
kasaarta voidaankin siis pitää Hiitsaaren 
rinnakkaisnimenä.

KOHTEELLE KULKU, HAUTAPAINANTEET 
JA MUUT HAVAINNOT

Hiitsaaren mielenkiintoa herättänyt pai-
kannimi, monipuoliset paikallistarinat ja 
artikkelissa myöhemmin esiteltävä his-

toriallinen lähdeaineisto yhdessä koh-
teen aiemman tutkimattomuuden kanssa 
vaikuttivat siihen, että kirjoittaja ryhtyi 
suunnittelemaan kohteelle maastokäyntiä. 
Arkeologinen tarkastus Hiitsaarelle to-
teutettiin lopulta elokuussa 2011. Paikalla 
kävivät allekirjoittanut Turun yliopistosta 
sekä Stanislav Belski Pietarin Kunstka-
mera-museosta. Käynti Hiitsaarella liittyi 
osaksi laajempaa ja useampivuotista, tä-
män kirjoittajan johtamaa, Karjalankan-
naksen rautakauden lopun ja historiallisen 
ajan kalmistoja sekä ennen 1800-lukua hy-
lättyjä vanhoja kirkonpaikkoja tarkastele-
vaa tutkimushanketta.14

Tutkimusalueen läheisyyteen päästiin 
Viipurin suunnasta ennen rautatietä ja Ka-
vantsaaren siltaa olevan heikkokuntoisen 
vanhan kylätien kautta. Tieltä kuljettiin jal-
kaisin vanhojen peltoaukeiden läpi Ukko-
lan(mäen) ja Koivulan entisten talonpaik-
kojen sivuitse Helkalanjärven rannalle. Järvi 
osoittautui osin umpeenkasvaneeksi suoksi, 
osin kaislikkoiseksi vesialueeksi (kuva 2).  
Kapeimmalla kohdalla mantereen ja saaren 
välisellä alueella ulottui vesi tiheässä kaisli-
kossa paikoittain yli puolen metrin syvyy-
teen.

Kuva 2. Lähes umpeen kasvanutta Helkalanjärveä kuvattuna mantereen puoleiselta rannalta. Kuvan keskellä ko-
hoaa Hiitsaari, taustalla oikealla Pyöräsaari. TYA 38:1.
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Kulkeminen saarelle vaikutti alkuun toi-
vottamalta, sillä tiheästä vesi- ja suokasvilli-
suudesta johtuen veneenkään käyttö ei oli-
si ollut mahdollista. Ratkaisu tähän asiaan 
löytyi suomalaisesta 1930-luvulla mitatusta 
pitäjänkartasta15, jota tarkastelemalla ha-
vaittiin Koivulasta Hiitsaaren eteläpuolelle 
kulkenut polku, jota ei tosin samanaikai-
seen topografikarttaan ollut merkitty. Ly-
hyen tarpomisen jälkeen rannan tuntu-
masta, suokasvien seasta vedenrajasta ja 
osin sen alta löydettiinkin pitkospuut, jotka 
olivat vetisessä asemassaan säilyneet vuosi-
kymmenet jokseenkin erinomaisesti. Näitä 
todennäköisesti jo ennen sotia rakennettu-
ja pitkoksia seuraten päästiin saarelle lähes 
kuivin jaloin. Hieman sateisemman kesän 
aikana kulku Hiitsaarelle olisi tätäkin kautta 
ollut mahdotonta.

Tarkastuksessa saari osoittautui pitkän-
omaiseksi, lähes luode-kaakkosuuntaiseksi 
sora- ja hiekkamuodostumaksi. Sen rin-
teet olivat hyvin jyrkät ja mäen laki ulottui 
noin 8 metriä suon pintaa korkeammalle. 
Varsinaisesta saaresta ei kohteen osalta oi-
keastaan voida puhua, sillä nykyasussaan 
Hiitsaari oli lähinnä suon keskellä oleva 
metsäinen mäki. Soistuneen Helkalanjär-
ven saarekkeena kumparetta olikin jo ennen 

sotia kutsuttu myös Hiitsaarenmäeksi tai 
-kukkulaksi16 ja ympäröivää suota Hiitsaa-
rensuoksi17.

Saaren tasainen ja lähes puuton sekä ko-
konaan kivetön lakialue oli kooltaan noin 
30 metriä kertaa 15 metriä (kuva 3). Alus-
kasvillisuus oli varsin tiheää mutta kuivasta 
ja karkeasta maaperästä johtuen matalaa. 
Kasvillisuuden seasta pilkottaneet pitkän-
omaiset painaumat herättivät tarkastuksessa 
heti ensimmäisenä huomion. Nämä erottui-
vat muodoltaan soikeina, pituudeltaan noin 
kaksimetrisinä ja vaihtelevasti noin 10–25 
senttimetriä syvinä kuopanteina. Mäen lael-
ta laskettiin käynnin yhteydessä kaikkiaan 
26 selkeää maastopainannetta (kuva 4).

Silmämääräisesti tarkasteltuna painan-
teita oli kaivettu kaikkiin ilmansuuntiin. 
Suunnat näyttivät noudattavan lakialueen 
maastonmuotoja niin, että rinteen vierei-
set painanteet oli kaivettu lähinnä reunan 
suuntaisesti, kun taas keskemmällä sijait-
sevissa painanteissa ei ollut mitään havait-
tavaa järjestystä. Kahden painanteen luon-
netta päätettiin selvittää koetutkimusten 
avulla. Näistä ensimmäisestä, mäen keski-
kohdan tuntumassa olleesta lähes itä-län-
sisuuntaisesta painanteesta löydettiin noin 
40 senttimetrin syvyydestä fragmentoitunut 

Kuva 3. Kuvassa Hiitsaaren avointa lakialuetta. Havaitut hautapainanteet keskittyivät mäen laelle. TYA 38:3.
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putkiluu, mahdollisesti olkaluun kappale.  
Painanteen tutkiminen lopetettiin luun esil-
le tuloon, sillä jo tämän havainnon perus-
teella Hiitsaari voitiin todeta hautapaikaksi.

Koska edellä mainittu hauta vaikutti ai-
nakin pintaosiltaan sekoittuneelta, tehtiin 
seuraava koepisto edellisestä noin 10 met-
riä pohjoiseen, lähelle mäen lakitasanteen 
jyrkkää pohjoisreunaa. Tämä koekuoppa 
kaivettiin painanteeseen, jonka suunta oli 
edelliseen nähden noin 90 asteen kulmas-
sa. Lähes pohjois-eteläsuuntainen painan-
ne erottui maan pinnalle soikeana, noin 25 
senttimetriä syvänä, 160 senttimetriä pitkä-
nä ja 40 senttimetriä leveänä maastopainau-
mana.

Haudan täyttömaa oli pintaosistaan hu-
muksensekaista ja melko karkeaa hiekkaa, 
mutta syvemmällä lähinnä soraa, jonka 
seassa tavattiin muutamia nyrkinkokoisia 
tai tätä vähän pienempiä kiviä.  Noin 60 
senttimetrin syvyydessä maan pinnasta mi-
tattuna saatiin näkyviin ihmisen reisiluun 
pinta. Tämän jälkeen luita otettiin varovasti 
näkyviin hautaustasoksi määritellystä sy-
vyydestä. Esiin saatujen luiden perusteel-
la haudan ilmansuunnaksi mitattiin lähes 
täsmälleen pohjois-eteläsuunta niin, että 
vainajan pää oli kohti etelää. Koko hautaa ei 
kaivettu esille, vaan tutkittu alue ulottui vai-
najan keskivartalon kohdalle. 
Näkyviin saatiin vainajan rei-
siluut, lantio sekä lantion pääl-
lä olleet oikean käden sormi- 
ja kämmenluut. Luuaines oli 
kokonaisuudessaan suhteel-

lisen hyvin säilynyttä. Toisen käden luita ei 
saatu esille, joten vainajan vasen käsi on ol-
lut mahdollisesti suorassa vasemman kyljen 
suuntaisesti tai ylempänä poikittain rinnan 
päällä. Hautaus oli tehty ruumisarkussa, sil-
lä vainajan oikealla puolella erottui yhtenäi-
senä tummana juovana pitkälle maatunutta 
puuainesta. Luiden koon perusteella kyse 
on ollut täysikasvuisesta henkilöstä.

Ajoitusnäytettä otettaessa paljastui vai-
najan oikean käden kämmenluiden alta ku-
parin vihertäviä korroosiotuotteita (kuva 5). 
Niiden lähteeksi osoittautui raha, joka oli 
säilyttänyt myös sitä ympäröivää orgaanista 
materiaalia. Alustavan tarkastelun perus-
teella rahan mukana oli säilynyt molemmin 
puolin ainakin tekstiiliä ja kämmenluiden 
puolella luuta vasten myös vainajan ihoa. 
Haudasta otettiin talteen analysoitavaksi 
vainajan vasen reisiluu sekä raha siinä kiin-
ni olleen orgaanisen materiaalin kanssa, 
minkä jälkeen alue peitettiin entiselleen. 

Minkäänlaisia maan pinnalle erottuvia 
hautamerkkejä, kuten kiviladelmia tai pys-
tykiviä, ei kohteelta havaittu. Saaressa olleet 
painanteet indikoivat varmimmin ruumis-
hautojen paikkoja. Tosin todennäköisesti 
vain osa painanteista kyettiin tarkastuksen 
luonteesta ja käynnin aikaisista olosuhteista 
johtuen havaitsemaan. On myös varsin luul-

Kuva 4. Hiitsaaresta havaitut hauta-
painanteet ja niiden sijainti gps-lait-
teella mitattuna.
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tavaa, että ainoastaan osa haudoista ylipään-
sä erottui maanpinnalle painaumina. Hau-
tojen kokonaismäärä Hiitsaarella saattaakin 
nousta lähelle puolta sataa, ellei jopa tämän 
ylikin. 

VAINAJAN RAHA

Vainajan kädestä tavattu raha tunnistet-
tiin ruotsalaiseksi Kaarle XI:n (hallitsijana 
1660–1697) lyöttämäksi 1/6 äyriksi eli kuu-
sinaiseksi vuodelta 1676. Kuparipitoinen 
raha oli sekä varsin kulunut että huonolaa-
tuinen, ja esineen pinta hilseili kerroksittain. 
Suhteellisen vaivattomasti tunnistettavina 
ja ajoitettavina löytöinä rahat muodostavat 
historiallisen ajan hautapaikkatutkimuk-
selle hyvin informatiivisen lähdeaineiston. 
Vaikka rahalöytöihinkin liittyy lähdekriit-
tisiä ongelmia, ei ajoitusten suhteen vastaa-
vaan tarkkuuteen etenkään uudella ajalla 
tehtyjen hautausten osalta ole esimerkiksi 
luonnontieteellisten ajoitusmenetelmien 
kautta käytännössä mahdollista päästä.

Uudelle ajalle ajoittuvissa, yleensä löy-
döttömissä tai ainakin hyvin vähälöytöisissä 
hautauksissa rahat ovat suhteellisesti ottaen 
varsin yleinen esineryhmä. Rahoja onkin 

hautoihin päätynyt monista 
eri syistä. Lähinnä kotimai-
seen perinneaineistoon viita-
ten esitti vuonna 1980 Pirjo 

Varjola haudoista löytyneille rahoille eri-
laisia selityksiä. Hänen mukaansa kyse voi 
esimerkiksi olla vainajan henkilökohtaises-
ta omaisuudesta tai sen osasta, hautapaikan 
lunastamisesta käyttöön tai lähes sisällöttö-
mästä tottumuksesta.18 Vainajan kädestä tai 
suusta löytynyt raha on puolestaan perin-
teisesti selitetty vainajalle mukaan laitetuksi 
ja Manalan lautturille tarkoitetuksi matka-
rahaksi tai taivaanportilla Pyhälle Pietarille 
annettavaksi pääsymaksuksi.19

Viimeksi mainittuja, arkeologisen tut-
kimuksen kautta yksiselitteisesti todettuja 
ja vainajalle varta vasten mukaan annettuja 
rahoja, on historiallisen ajan haudoista tie-
dossa vain muutamia.20 Etenkin kaivaustek-
nisistä syistä johtuen ruumishaudoista esiin 
tulleiden rahojen löytökonteksti on usein 
epätarkka ja dokumentoinnin suurpiirtei-
syys haittaa tulkintoja etenkin vanhemman 
tutkimuksen yhteydessä. Aina ei ole mah-
dollista saada selvyyttä edes siitä, onko kyse 
ollut todellisesta hauta-annista vai hautaan 
täyttöä ennen tai sen yhteydessä joutunees-
ta rahasta. Osa hautalöydöiksi tulkituista ra-
hoista saattaa lisäksi olla löytöyhteydeltään 
sekundaarisia. Rahoja on hautoihin asetettu 
myös varsinaista hautaamista paljon myö-
hemmin esimerkiksi korvaukseksi sieltä eri 

Kuva 5. Hiitsaarelta tutkitun ruumis-
haudan hautaustaso. Lantion päällä 
poikittain vainajan oikean käden 
kämmenluut ennen ajoitusnäytteen 
ottamista. Käteen asetettu raha löy-
tyi kämmenluiden alla. TYA 38:10.

N
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tarkoituksiin viedyistä luista tai muista ruu-
miinosista.21

Hiitsaaren tapauksessa rahan löytökon-
teksti oli kuitenkin harvinaisen selkeä: ku-
pariraha on tarkoituksellisesti asetettu vai-
najan oikean kämmenen sisään. Sijainnin 
perusteella maksuvälineellä on todennäköi-
sesti uskottu olevan merkitystä tuonpuolei-
sessa tai sinne pääsyssä. Toisaalta vainaja on 
ehkä haluttu pitää tyytyväisenä antamalla 
hänelle rahaa mukaan hautaan. Haudoista 
löytyneet yksittäiset rahat ovat nimellisar-
voltaan yleensä varsin pieniä, ja myös Hiit-
saaren raha on tällainen. Vainajalle mukaan 
laitetuilla rahoilla on ollut suuri symbolinen 
ja epäilemättä myös uskomuksellinen arvo. 
Vaikka raha on ennen hautausta voinut 
olla kierrossa pitkäänkin, sen terminus post 
quem on 1676. Tämän perusteella kohdetta 
on käytetty hautausmaana ainakin 1600-lu-
vun lopulla, vuosisadan viimeisellä neljän-
neksellä, ja ehkä myös 1700-luvun alku-
puolella. Kalmiston perustamisajankohtaa 
ei yhden rahalöydön perusteella ole kuiten-
kaan mahdollista tarkemmin arvioida. 

POIKKEUSAJAN RUUMISKALMISTO?

Keitä sitten on haudattu tällaiseen pieneen, 
maaseudulla sijaitsevaan saarikalmistoon? 
Lähelle hautapaikan mahdollista käyttöai-
kaa osuu suuriksi kuolovuosiksi kutsuttu 
ajanjakso vuosien 1696–1697 välillä. Tuol-
loin epäedullisesta säästä johtuen viljasadot 
jäivät epätavallisen niukoiksi tai ne mene-
tettiin kokonaan. Onkin arvioitu, että lä-
hes kolmasosa Suomen väestöstä menehtyi 
nälkään ja tauteihin.22 Voisiko Hiitsaari siis 
olla 1600-luvun lopun kuolovuosien aikana 
käytetty hautapaikka?

Katovuosien vaikutusta Jääskessä voi-
daan tarkastella erityisesti seurakunnan 

kuolleiden ja haudattujen luettelojen kaut-
ta, jotka ovat säilyneet jo vuodesta 1688 
alkaen. Vuonna 1693 – siis artikkelin alus-
sa esitetyn maakirjakartan laatimisvuote-
na – koko Jääsken laajassa pitäjässä kuoli 
kirkollisten lähteiden perusteella vain 40 
henkeä.23 Kuolleiden lukumäärä pysytteli 
vuositasolla pitkään samansuuruisena, lu-
kuun ottamatta vuosisadan loppupuolen 
katovuosia. Esimerkiksi vuonna 1697 seu-
rakunnassa haudattiin peräti 1029 henkeä.24 
Kuolleista suuri osa tiedetään luetteloiden 
perusteella haudatun kirkkomaahan kaivet-
tuihin laajoihin yhteishautoihin: esimerkik-
si 12.4.1697 haudattiin 150 tuntematonta 
kerjäläistä Jääsken kirkkomaahan leveään 
ja syvään yhteishautaan.25 Poikkeusaikoina 
pääosa joukkohautoihin haudatuista – pitä-
jästä riippumatta – koostui juuri seurakun-
nan ulkopuolelta tulleista vaeltelevista ker-
jäläisistä. On myös otettava huomioon se 
seikka, etteivät kaikki kuolleet välttämättä 
päätyneet poikkeusaikoina kirkollisiin lu-
etteloihin, vaikka olisivatkin olleet paikka-
kuntalaisia. 

Jääsken kirkkomaalle ja kirkon lattian 
alle haudatut seurakuntalaiset löytyvät seu-
rakunnan kuolleiden ja haudattujen luette-
losta pääsääntöisesti nimettynä.  Luetteloi-
den merkintöjen perusteella voidaan todeta, 
että 1600-luvun lopulla myös Kavantsaarelta 
ja läheisistä Kavantjärven sekä Syvälahden 
kylistä vainajia vietiin normaalisti kirkolle 
haudattavaksi. Nimenä Hiitsaarta tai mitään 
muutakaan kirkkomäen ulkopuolista paik-
kaa ei Jääsken seurakunnan niin sanotuissa 
historiakirjoissa koskaan mainita.  

Syrjässä sijaitsevien, kirkollisesta kon-
tekstista poikkeavien, hautapaikkojen on 
usein nähty syntyneen erilaisten murrosai-
kojen, kuten juuri nälkävuosien tai erilais-
ten sotatapahtumien aiheuttamina ilmiöinä. 
Toinen suosittu selitysmalli kuvaa kohteita 
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lähinnä ruumiiden väliaikaiseen säilytyk-
seen käytettyinä kesäkalmistoina. Tulkinnat 
perustuvat yleensä 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alkupuolella muistiin merkit-
tyihin tarinoihin ja muuhun muistitietoon, 
eikä niillä useinkaan ole yhteyttä todellisten 
historiallisten tapahtumien kanssa. Hau-
tapaikkojen käyttöä käsitteleviä väitteitä ei 
yleensä ole perusteltu esimerkiksi asiakir-
jalähteillä tai relevantilla tutkimustiedolla, 
joten kyse on pitkälti ollut niin sanotuista 
valistuneista arvauksista.

Hiitsaarelta tehdyt arkeologiset havain-
not eivät erityisemmin viittaa kohdetta käy-
tetyn suurten kuolovuosien aikana. Saarelta 
tavatut haudat vaikuttavat pintapuolisten 
havaintojen ja koetutkimusten perusteel-
la olleen erillisiä ruumishautoja, joita pai-
kalle on kaivettu järjestyksessä. Yksittäiset 
hautaukset on lisäksi tehty huolellisesti ja 
todennäköisesti myös pitkän ajanjakson 

kuluessa. Hiitsaaren yleinen luonne ja hau-
tausten edellä mainitut yksityiskohdat ovat-
kin todennäköisesti osoitus toisenlaisesta 
hautapaikasta, nimittäin paikallisesta seutu- 
tai kyläkalmistosta. 

’HIJTTE SARI, BRUCKAS AF 
GEMENT FOLCK TILL 

KYRCKEGÅRDH UTHAN PRÄST’

Selkein Hiitsaaren luonnetta selvittävä huo-
mio saadaan jo artikkelin alussa esitellystä 
1600-luvun maakirjakartasta.26 Hiitsaaren 
karttapiirroksen viereen, sen nimen oheen, 
on maanmittari merkinnyt ruotsinkielisen 
tekstin 'Hijtte Sari, Bruckas af Gement folck 
till Kyrckegårdh uthan Präst', joka voidaan 
vapaasti kääntää seuraavasti: 'Hiittensaari, 
[jota] rahvas käyttää hautausmaana ilman 
pappia' (kuva 6).

Kuva 6. Ote vuonna 1693 laaditusta maakirjakartasta (KA: MHA G 61 4/1). Kohteen käyttöä selittävä teksti ’Hijtte 
Sari, Bruckas af Gement folck till Kyrckegårdh uthan Präst' on kirjoitettu saaren viereen.
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Karttamerkintä on poikkeuksellinen 
monessakin mielessä. Ensinnäkin verotus-
tarkoituksiin laadituissa 1600-luvun geo-
metrisissä maakirjakartoissa on vain har-
voin merkitty kartoitukseen varsinaisesti 
kuulumattomia yksityiskohtia. Säännönmu-
kaisesti karttoihin on merkitty laatimisajan-
kohdan aikana käytössä olleet kirkkora-
kennukset ja niiden ympärillä sijaitsevat 
kirkkomaat, mutta muunlaiset hautauskäy-
tössä olleet kohteet ovat lähes tuntematto-
mia. Vaikka kalmistoihin viittaavia paikan-
nimiä maakirjakartoissa esiintyy jonkin 
verran, ei niissä juurikaan tavata kohteiden 
käyttöä todentavia sanallisia tarkenteita. 
Maanmittareiden ohjeistuksissa oli 1600-lu-
vun loppupuolella jatkuvasti tarkentuvat 
säännöt maanmittaustoimituksista ja kar-
toissa kuvattavista ilmiöistä27, mutta muu-
toin yksityiskohdat olivat pitkälti riippuvai-
sia mittauksen tehneestä maanmittarista. 
Maanmittari Forsselille Hiitsaaren käyttö 
hautausmaana oli syystä tai toisesta siinä 
määrin merkityksellinen, että hän merkitsi 
laatimaansa karttaan paikan luonteen myös 
kirjallisesti.

Hiitsaarta esittävän karttamerkinnän 
viereen kirjoitetun tekstin arvoa nostaa se, 
että mainintaa on pidettävä myös histo-
riallisena aikalaiskuvauksena. Kuvauksesta 
avautuukin mielenkiintoisia yksityiskohtia 
ajankohdan kansanomaisiin hautaustapoi-
hin liittyen. Tekstin teonsanan passiivin 
preesensmuodon 'brukas' perusteella on 
pääteltävissä, että paikka on yhä kartan laa-
timisaikana ollut käytössä hautausmaana. 
Hautaaminen puolestaan tehtiin itsenäisesti 
ilman papin läsnäoloa. Termi 'gement folk' 
kääntyy puolestaan tarkoittamaan lähinnä 
tavallista kansaa eli rahvasta.

Kuvauksen perusteella 1600-luvun lopun 
paikallisesta kyläyhteisöstä näyttäisikin pal-
jastuvan hautauskäytäntöihin asti ulottunut 

sosioekonominen hierarkia. Kirkkoon ja 
kirkkomaalle haudattiin ajankohdan säilyn-
eiden kuolleiden ja haudattujen luettelojen 
perusteella Kavantsaaresta ja sen lähikylistä 
lähinnä säätyläisiä ja talollisia sekä heidän 
lähipiiriään. Paikalliseen, tässä tapauksessa 
Hiitsaaressa sijaitsevaan, hautausmaahan 
haudattiin puolestaan alueen muuta, yhteis-
kunnalliselta asemaltaan alempaa asujaimis-
toa. Keitä nämä tarkasti ottaen sitten olivat? 
Asian yksityiskohtaisempi selvittäminen 
vaatisi oman, lähinnä veroluetteloihin ja 
kirkollisiin asiakirjoihin keskittyvän, ver-
tailevan erikoistarkastelun. Tutkimuksessa 
olisi luonnollisesti huomioitava esimerkiksi 
se, että Jääsken kuolleiden ja haudattujen 
luettelot alkavat vasta 1680-luvun lopulta. 
Näistä löytyy säännönmukaisesti maininta 
joko kirkkoon tai kirkkomaalle hautaami-
sesta, mutta muita hautapaikkoja ei niihin 
ole merkitty – ellei sitten kirkkomaa-ter-
mi kata myös muut seurakunnan alueella 
hyväksytyt ja yleisesti käytössä olleet pai-
kat. Vuosien 1688 ja 1689 luetteloita seuraa 
poikkeuksellisesti lähinnä kuolleita lapsia 
sisältävä lista, joille ei hautapaikkaa ole lain-
kaan merkitty. Näiden osalta kyse lienee 
kuitenkin kirjanpidollisesta yksityiskohdas-
ta, eikä poikkeuksesta hautapaikoista.

Lienee kuitenkin syytä vielä korostaa, 
että hautasaareen vaikuttaisi haudatun ni-
menomaan lähialueen asukkaita. Paikallis-
ten vainajien hautaaminen Hiitsaareen on-
kin todennäköisesti tapahtunut sukulaisten 
ja muiden kyläläisten voimin muutamien 
päivien jälkeen kuolemasta. Jonkinlaisesta 
tottumattomuudesta saattavat kieliä mata-
lat ja eri ilmansuuntiin kaivetut hautakuo-
pat Hiitsaaren laella. Toisaalta yksityiskoh-
tien perusteella vainajat näyttäisi haudatun 
saareen huolellisesti ja arvokkaasti, kansa-
nomaisia tapoja noudattaen. Hautaaminen 
tällaiseen paikalliseen, lähellä sijaitsevaan 
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hautausmaahan on todennäköisesti ollut 
myös nopeampi prosessi kuin kirkolle vie-
täessä.

Vaikka 1690-luvun aikalaiskuvauksen 
mukaan saarelle hautaaminen tapahtui il-
man papin läsnäoloa, on vainajat todennä-
köisesti kuitenkin jollain aikavälillä myös 
siunattu Hiitsaareen. Jääsken kirkkoherra 
tai kappalainen vieraili vuosittain Kavant-
saarella, kuten myös muuallakin pitäjän 
reuna-alueilla, säännöllisesti ripitysmatko-
ja ja muita kirkollisia toimituksia suoritta-
massa.28 Pappi on hyvinkin saattanut vie-
railla Hiitsaarella myös muulloin, erikseen 
pyydettäessä tai esimerkiksi Kavantsaaren 
kartanossa pidettyjen jumalanpalvelusten29 
jälkeen.

KANSANUSKOMUKSET 
JA MYTOLOGISET NIMET

Kavantsaaren Helkalanjärven Hiitsaari on 
1600-luvulla ollut pieni veden ympäröimä 
saari, jonne vainajat lähiympäristöstä vie-
tiin sulan aikana veneellä ja talvisin jään 
yli kulkemalla. Hautapaikka on sijainnut 
asutuksen liepeillä ja helposti saavutetta-
vissa, mutta veden ansiosta erillään muusta 
ympäristöstä. Tällaiset maaperältään hiek-
kaiset saaret ja kumpareet ovat käytännön 
tekijöiden johdosta soveltuneet erinomai-
sesti hautauskäyttöön. Sisämaassa vainajien 
hautaamiseen on kirkkomaiden ohella var-
sin yleisesti käytetty asutuksen lähellä si-
jaitsevia pieniä saaria tai niemiä, osin vielä 
1700-luvun alkupuolelle asti.30

Käytännön tekijöiden ohella hautapai-
kan sijaintiin vesistön saaressa ovat varmasti 
vaikuttaneet myös paikalliset tavat, usko-
mukset ja tottumukset. Tällaiset luonteel-
taan liminaalisina pidetyt alueet ovatkin 
erityisesti soveltuneet rituaaliseen toimin-

taan. Paikat ovat itsessään veden ympäröi-
miä, ympäristöstä erottuvia ja siitä erotet-
tuja. Saarihautausmaissa voidaankin nähdä 
konkretisoituma esimerkiksi kansanusko-
muksissa usein ilmenevästä vedentakaisesta 
tuonelasta. Saarissa kuolemaan liittyvät us-
komukset ja hautauksiin liittyvät käytännön 
tekijät nivoutuivat tavallaan myös yhteen. 
Vainajat saivat veden takana levätä rauhas-
sa eläviltä ja elävät puolestaan asua mante-
reella rauhassa kalmalta ja kuolleiden häiri-
köinniltä. 

Nimistöllisesti Hiitsaari voidaan luoki-
tella mytologiseksi paikannimeksi. Esimer-
kiksi kielitieteilijä Mauno Koski liitti saaren 
nimen väitöskirjassaan 1967 yksiselitteisesti 
osaksi itämerensuomalaista hiisi-sanuet-
ta31. Saaren tarkkaa nimeämisperustetta 
on kuitenkin lähes mahdotonta selvittää, 
sillä hiidet ovat paikannimissä usein moni-
tulkintaisia. Perinteisesti nimeä on pidetty 
osoituksena jonkinlaisesta kulttipaikasta tai 
yliluonnollisesta olennosta, ja sanan yhtenä 
tarkoitteena on ollut myös kalmisto.32 His-
torialliselle ajalle ajoittuvat ruumiskalmistot 
ovat hiisi-tarkoitteella nimetyissä paikoissa 
kuitenkin harvinainen ja poikkeava piirre: 
määritettä on käytetty erityisesti rautakau-
den eri periodeille ajoittuviin polttokalmis-
toihin.33

Hiitsaarta voidaan edellä esitetystä huo-
limatta pitää mytologisen määritteen omaa-
vana paikannimenä. Yksinomaan kalmis-
toa tarkoittavien elementtien sijaan saaren 
nimeämisperusteina on pidettävä sen hii-
si-paikoille tyypillisiä topografisia piirtei-
tä   – pois lukien kivisyys.34 Kohde sijaitsee 
asutuksen lähellä, on korkea ja veden ym-
päröimä sekä maisemassa selvästi erottuva 
mäkialue, josta on myös ollut hyvä näky-
vyys lähiympäristöönsä. Paikka on toiminut 
miljöödominanttina, ja pitkälti samankal-
taisin mutta yksityiskohdiltaan vaihtelevin 
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perustein on nimetty myös muita Jääsken ja 
Antrean seudun Hiisi-paikkoja.35

Hiitsaaren nimen syntyhistoria on hämä-
rän peitossa. Vaikka saaresta on ainakin sen 
todettuna käyttöaikana 1600-luvulla käytet-
ty hiisi-nimeä, on paikalle haudattuja vaina-
jia tuskin pidetty hiidenväkenä tai muutoin 
yhdistetty yliluonnolliseen hiiteen. Nimi ei 
todennäköisesti ole syntynyt ruumiskalmis-
ton myötä, vaan paikka on nimetty jo tätä 
ennen. Säilyneissä asiakirjoissa nimi esiin-
tyy ilmeisesti ensimmäisen kerran vuonna 
1674, jolloin käräjillä käsiteltiin Kavant-
saaren ja naapurikylien välistä maariitaa.36 
Eräänä kylien välisenä rajapisteenä käräjäoi-
keuden pöytäkirjassa mainitaan Hiidensaa-
ri (Hijdensari) viitaten jo sata vuotta aiem-
min, vuonna 1576, laadittuun asiakirjaan. 
Rajalinja on esimerkiksi 1640-luvun läänin-
kartan (kuva 1) ja 1690-luvun geometrisen 
maakirjakartan perusteella kulkenut Hel-
kalanjärvessä heti Hiitsaaren länsipuolella, 
tehden selällä noin 90 asteen kulman. Koska 
Hiitsaari on käytännössä kyseisen järven ai-
noa saari, on se aiemmin soveltunut hyvin 
myös kylien välisen rajalinjan kiintopisteek-
si; itse asiassa kyse on ollut samalla myös 
Jääsken ja Viipurin pitäjien sekä Jääsken ja 
Rannan kihlakuntien välisestä rajalinjasta. 
Tärkeää rajapaikkaakaan niihin liittyvine 
uskomuksineen ei liene mahdollista sulkea 
pois Hiitsaaren nimeämisperusteista. Pai-
kan sijainti vesistön keskellä historiallisen 
rajalinjan pisteenä onkin korostanut koh-
teen monimuotoista liminaalisuutta.

Nimistöntutkimuksessa lähinimillä tar-
koitetaan tutkittavan nimen tarkoitetta lä-
hellä olevia nimiä.37 Saaren läheisyydessä 
sijainnut Hiitsaarenniitty (Hitsaaren nijttu 
1782) on 1700-luvulla ollut osittain Ukkolan 
(Uckola 1782) talon omistuksessa. Kysei-
nen talo on sijainnut mantereella Hiitsaaren 
pohjoispuolella, jossa asuinpaikka on vielä 

1900-luvun alkupuolella tunnettu Ukkolan-
mäkenä. Tämän Helkalanjärveen työnty-
vä niemi on ollut nimeltään Ukkolanniemi 
(Uckolanniemi 1782). Ukkola-nimi olisi 
houkuttelevaa yhdistää muinaissuomalai-
siin uskomuksiin jonkinlaisena kulttipaik-
kana.38 Nimen lokatiivinen -la/-lä-johdin 
liittää sen kuitenkin osaksi talojen ja kylien 
nimeämistraditiota. Paikannimen pohjana 
ei siis ole mytologinen ukko ’ylijumala’, vaan 
erisnimi Ukko(i/nen), joka jo uuden ajan 
alkupuolella esimerkiksi Jääsken pitäjässä, 
kuten myös muualla Itä-Suomessa, on esi-
merkiksi sukunimenä ollut varsin yleinen.39 
Varhaisin säilynyt maininta Kavantsaaren 
Ukkolan talosta on Antrean seurakunnan 
ensimmäisessä rippikirjassa vuodelta 172740 
ja vielä ennen viime sotia Kavantsaaressa 
asui sekä Ukkoloita että Ukkosia41. Kavant-
saaren Ukkolaa onkin esitetyn perusteella 
pidettävä paikallisena asutusnimenä ilman 
siihen liittyvää mytologista taustaa: näin lie-
nee poikkeuksetta myös muiden itäsuoma-
laisten Ukkola-nimisten paikkojen kanssa. 
Genetiivimuodossa kyseisen paikannimen 
määrite voisi myös osoittaa omistusta tai 
ilmentää paikan suurta kokoa suhteessa lä-
hiympäristöönsä; ensin mainitussa tapauk-
sessa voisi nimen määritteenä olla myös ap-
pellatiivinen henkilönnimitys ukko 'vanha 
mies'.42

Hiitsaari sijaitsee keskellä Helkalanjär-
veä, johon ainakin näennäisesti voisi liittyä 
nimitys helka, kansanomaistunut väännös 
ruotsin kielen sanassa hel, helig ’pyhä’.43 
Määrite perustunee kuitenkin yleiseen ris-
timänimeen Helga/Helka/Helge44, sillä 
nimessä on sama asutukseen viittaava -la 
johdin kuin Ukkolassakin. Kavantsaaren 
kartanoon kuulunut Helkamaan torppa 
esiintyy Saulo Kepsun mukaan asiakirjois-
sa jo vuodesta 1556 lähtien ja Helkala saat-
taakin olla sen nuorempi rinnakkaisnimi.45 
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Samoilta ajoilta tunnetaan Kannakselta 
myös sukunimi Helgama.46 Helkalanjärvi ei 
kuitenkaan ole vesistön alkuperäinen nimi-
tys, vaan sitä on ainakin vielä 1600-luvulla 
kutsuttu Hulkkian- tai Hulkkeenseläksi.47 
Tämän perustana on voinut olla yleinen 
Hulkko-nimi48, sillä 1600-luvun geometri-
sen kartan mukaan Kavantsaareen kulkeva 
silta on mennyt Hulkko- tai Hulkkionsalmen 
(Hulkosalmi 1693, Hullkjonsallmi 1782) yli. 
Ukkolan ja Helkalan osoittautuessa lähinnä 
asutusnimiksi ei Kavantsaaren kylän alueel-
la näyttäisi Hiitsaaren lisäksi olleen muita 
mytologisia nimiä – tai ainakaan niitä ei 
paikannimistössä ole säilynyt.

HAUTAUSTAPOJEN
YHTENÄISTÄMINEN 1600-LUVULLA

Vielä uuden ajan alkupuolella paikalliset 
hautaustavat saattoivat vaihdella suuresti 
valtakunnan eri osissa ja käytäntöjä pyrit-
tiinkin koko 1600-luvun yhtenäistämään. 
Esimerkiksi vuonna 1686 voimaan astu-
neessa kirkkolaissa oli yksityiskohtaisia sää-
döksiä vainajan hautaamisesta. Siinä muun 
muassa kiellettiin ruumiinvalvojaiset ja vai-
najan laskeminen hautaan ilman lupaa.49 
Kirkollisissa yhteyksissä on kirkon ja kirkko-
maan asema vainajien hautapaikkana tullut 
korostetusti esille, ja onkin pidetty itsestään 
selvyytenä, että ainakin 1600-luvun lopulla 
kaikki vainajat haudattiin säännönmukaises-
ti joko kirkon sisälle lattian alle tai rakennus-
ta ympäröivälle kirkkomaalle.50 Ainoastaan 
erityistapauksissa olisi tavasta voitu poiketa, 
yleensä vainajan kastamattomuuteen, poik-
keavaan kuolemaan, rikolliseen taustaan tai 
muihin olosuhteisiin vedoten.51

Tapa haudata vainajia muualle kuin pitä-
jän kirkkomaalle ei tässä esitetyn aineiston 
perusteella kuitenkaan rajoitu 1600-luvun 

lopun suuriin nälkä- ja kuolovuosiin ja seu-
raavan vuosisadan alkupuolelle isonvihan 
aikaan, vaan kyseessä vaikuttaisi ainakin 
tietyillä alueilla olleen paikallisväestön ylei-
nen käytäntö. Näyttääkin vahvasti siltä, että 
hautauskäytännöt ovat vielä 1600-luvun 
jälkipuolellakin olleet monimuotoisem-
pia kuin on aiemmin ajateltu. Hiitsaareen 
liittyvän karttamerkinnän, paikasta kerto-
vien paikallistarinoiden sekä arkeologisten 
maastohavaintojen ja vainajan käteen ase-
tetun rahan perusteella on saarta käytetty 
rahvaan hautaamiseen ainakin 1600-luvun 
loppupuolella. Tuolloin Kavantsaarelta vie-
tiin Jääsken kirkolle haudattavaksi paikallis-
yhteisön tiettyjä jäseniä, kun taas osa alueen 
asukkaista haudattiin Hiitsaareen. Tällaisten 
kirkkomaan kaltaisten, yleisesti hyväksytty-
jen ja säännöllisesti käytettyjen paikallisten 
ruumiskalmistojen tai hautausmaiden ole-
massaoloa ei käytännössä ole edes pidetty 
mahdollisena. Tavan alku ei ole tarkemmin 
tiedossa, mutta käytännössä tarve pienille 
paikallisille hautapaikoille on syntynyt heti 
pysyvän asutuksen myötä. 

Hiitsaaren kaltaiset, paikallisesti käytetyt 
pienet kylä- tai seutukalmistot eli -hautaus-
maat liittynevät pitkälti laajoihin pitäjiin ja 
alueen suhteellisen harvaan seurakuntaver-
kostoon. Esimerkiksi vuonna 1688 Jääsken 
eteläosan asukkaat, johon Kavantsaarikin 
ympäristöineen kuului, pyysivät lupaa kap-
pelin rakentamiseen, sillä matka Jääsken 
kirkolle oli pitkä ja vaivalloinen.52 Lupaa 
uuteen kirkkorakennukseen ei tuolloin 
myönnetty, mutta kirkon rakennushan-
ke toteutui Uudenkaupungin rauhan 1721 
solmimisen jälkeen, jolloin Venäjälle siir-
tyneestä Jääsken osasta muodostettiin Ant-
rean seurakunta.53 Etäisyys Kavantsaarelta 
Antreaan 1725 rakennetulle uudelle kirkolle 
pieneni Jääskeen verrattuna lähes puoleen, 
vesireittejä käytettäessä jopa kolmannek-
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seen entisestä. Viimeistään lähemmäksi si-
joitetun uuden kirkon ja kirkkomaan myötä 
tarve pienten paikallisten hautausmaiden 
käyttöön loppui, tai ainakin väheni huomat-
tavasti vanhan Jääsken alueella.54

UUDEN AJAN HAUTATUTKIMUKSESTA

Historiallisen ajan ruumishautoja, etenkin 
uudelle ajalle ajoittuvia, on tutkittu melko 
runsaasti, etenkin jos tätä verrataan arkeo-
logisesti kaivettujen rautakautisten tai var-
haiskeskiaikaisten hautojen lukumäärään. 
Uuden ajan hautauksiin liittyy kuitenkin 
omat painotuksensa, sillä valtaosa tähän 
astisista havainnoista on kertynyt kirkois-
ta ja kirkkomailta. Tutkitut haudat puoles-
taan edustavat yleensä hautausten nuorinta 
kerrostumaa, sillä kirkkomailla ne saatta-
vat ajoittua jopa 1800-luvun loppupuolelle, 
kirkkojen lattioiden alta paljastuvat haudat 
puolestaan 1700-luvulle. Vaikka vanhem-
piakin hautoja on näistä saatu tutkimuksen 
piiriin, on kirkollisten kohteiden pitkään 
jatkuneesta käytöstä johtuen aineisto usein 
fragmentaarista ja varsin sekoittunutta. 
Parhaiten säilyneet ja siten myös informa-
tiivisimmat kirkkohaudat edustavat yleensä 
yhteisön varakkaimpia sukuja ja myös usein 
muualta tullutta yhteiskunnallista yläluok-
kaa, mikä ei hautaustapojen tutkimuksen 
kannalta anna todellista kuvaa koko yhtei-
söstä.

Maaseudun äärimmäisen niukasti tut-
kituista kohteista saatavat havainnot ker-
tovat puolestaan tavallisesta kansasta. Ant-
rean Kavantsaaren Helkalanjärven Hiitsaari 
edustaa tällaista kohdetta, joka nimenomai-
sessa tapauksessa voidaan muinaisjäännös-
tyyppinä sijoittaa lähinnä monimuotoiseen 
hautasaarien ryhmään. Paikasta olisikin yk-
sityiskohtaisesti tutkimalla saatavissa uutta 

tietoa sellaisesta paikallistason yhteisöstä, 
joka on tähän asti ollut lähes kokonaan sekä 
arkeologisen tutkimuksen että myös asiakir-
jalähteiden saavuttamattomissa. 

Hiitsaari ei suinkaan ole muinaisjään-
nöksenä tyyppinsä yksittäinen edustaja ja 
poikkeus vanhan Jääsken pitäjän alueella. 
Kalmistoihin ja muihin vastaavanlaisiin 
paikkoihin viittaavat myös monet muut 
Jääsken ja Antrean alueelta tavattavat pai-
kannimet ja paikallistarinat. Esimerkiksi 
viereisessä Kokkoselänjärvessä, alle neljän 
kilometrin etäisyydellä kaakkoon Hiitsaa-
resta, sijaitsee Kuoliosaari eli Kuollutsaari55 
ja läheisessä Syvälahden kylässä Mänttäläis-
ten kangas, joihin myös kerrotaan hauda-
tun.56 Myös monet vanhan Äyräpään kih-
lakunnan alueelta talletetut paikannimet ja 
kansantarinat viittaavat tällaisiin historial-
lisen ajan hautapaikkoihin.57 Kohteita ei 
aiemmin ole arkeologisesti juurikaan huo-
mioitu, joten niistä ei ole voitu varmuudella 
todeta juuri mitään. 

Vasta 2000-luvulla tehtyjen arkeologis-
ten inventointien kautta tämänkaltaisia koh-
teita on jonkin verran saatu myös konkreet-
tisen tutkimuksen piiriin. Historiallisesti 
Ruotsiin kuuluneelta luterilaiselta Karjalan-
kannakselta on allekirjoittaneen tutkimus-
hankkeen tuloksena kerätty tietoja ja tarkas-
ti paikannettu useita kymmeniä Hiitsaaren 
kaltaisia paikallisia, historialliselle ajalle 
ajoittuvia hautapaikkoja. Muualla Suomessa 
on tällaisia kohteita sadoittain. Osa tämän-
kaltaisista kohteista on mahdollista, etenkin 
alustavalla tasolla, tavoittaa esimerkiksi kir-
jallisten lähteiden, paikannimistön ja arkis-
toihin sijoitetun erilaisen muistitiedon pe-
rusteella. Varmistus tällaisille havainnoille 
on kuitenkin saatavissa vasta kohteille teh-
tävien maastotarkastusten jälkeen. Yhtä lail-
la kohteiden tarkempi luonne ja muut konk-
reettiset yksityiskohdat ovat selvitettävissä 
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ainoastaan arkeologisen materiaalin kaut-
ta. Kirkollisen kulttuurin ohella Hiitsaaren 
kaltaisten kohteiden kautta on mahdollista 
tarkastella esimerkiksi paikallisia traditioita, 
kuten kansanomaisia hautaustapoja ja kan-
sanuskon heijastumia ainakin keskiajan jäl-
kipuolelta lähtien aina 1600-luvun loppuun 
asti. Laajan kerätyn aineiston avulla voidaan 
tulevaisuudessa laajempia päätelmiä tehdä 
varsinaisten kohteiden lisäksi myös paikal-
listason kirkollisista käytänteistä sekä paik-
koja käyttäneistä yhteisöistä.
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jukaru@utu.fi
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Historiallisen ajan kohteiden kenttätyöme-
todiikka on noussut keskeiseksi kysymyk-
seksi suomalaisessa arkeologiassa, sillä suuri 
osa tutkituista kohteista ajoittuu nykyään 
keskiaikaan tai sitä nuoremmiksi. Samalla 
tarve käydä yleistä keskustelua aiheesta on 
käynyt entistä ajankohtaisemmaksi. Helmi-
kuun 2018 alussa areenan tälle keskustelulle 
tarjosi Museovirasto, joka järjesti Arkeolo-
gisten kenttätöiden esittelypäivien ohessa 
teemaseminaarin esitutkimus- ja prospek-
tointimenetelmistä. Yksi teemaseminaarin 
sessioista, yhteensä kolme esitelmää ja yksi 
kommenttipuheenvuoro, oli omistettu ni-
menomaan historiallisen ajan kohteille.1

2000-luvun kuluessa kylätonttikohteita 
on sekä inventoitu että kaivettu runsaas-
ti Etelä-Suomessa, etenkin Uudellamaalla. 
Helsingin yliopiston, Museoviraston ja eri 
museoiden, etenkin Vantaan ja Espoon kau-
punginmuseoiden sekä Tammisaaren muse-
on, toteuttamat kenttätyöt tarjoavat nykyään 
hyvän aineiston monipuoliseen tutkimuk-
seen, ja myös käytetyn kenttätyömetodiikan 
arviointiin. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
kokemuksia, joita Etelä-Suomessa on saatu 
keskiaikaisten ja uuden ajan alkuun ajoittu-
vien, eli käytännössä 1700-lukua vanhem-
pien, kylätonttikohteiden esi- ja koetutki-
musten yhteydessä. Artikkelissa nostetaan 
esiin etenkin historiallisten karttojen käyttö 

HISTORIALLISEN AJAN ASUINPAIKKOJEN 
ESI- JA KOETUTKIMUKSET

KOKEMUKSIA ETELÄ-SUOMESTA

Tuuli Heinonen

esitutkimusten lähteenä, sekä inventoinneis-
sa ja koekaivauksissa kertyneet kokemukset 
kylätonteille ominaisista piirteistä.

Hyvät lähtökohdat historiallisen ajan 
asuinpaikkakohteiden esi- ja koetutkimus-
ten suunnittelulle ja kohteiden arvioinnille 
tarjoavat nykyään Museoviraston vuonna 
2015 julkaisemat oppaat, joista toinen on 
opas historiallisten asuinpaikkojen inven-
tointiin, ja toinen vanhojen karttojen käyt-
töön asuinpaikkainventoinneissa.2 Inven-
tointioppaassa määritellään kolme oleellista 
kriteeriä sille, että kohde voidaan todeta his-
toriallisen ajan asuinpaikaksi:

1. maininta keskiaikaisissa tai uuden 
ajan (1550–1750-lukujen) kirjallisissa 
lähteissä,

2. merkintä 1600- ja 1700-lukujen kar-
talla ja/tai

3. arkeologinen todistusaineisto.

Lisäksi ohjeissa todetaan, että ”Historiallinen 
asuinpaikka on mahdollinen muinaisjään-
nös siihen saakka kunnes se on todennettu 
maastossa”.3 Historialliset lähteet voivat siis 
auttaa kohteen paikantamisessa, tulkin-
nassa ja ajoittamisessa, mutta käytännös-
sä vaaditaan aina arkeologisia maastotöitä, 
jotta historiallisesta asuinpaikasta tulee 
kiinteä muinaisjäännös.
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KARTAT INVENTOINNIN 
ESITÖIDEN LÄHTEENÄ

Varhaisinta paikkatietoa historiallisen ajan 
asutuksen sijoittumisesta tarjoavat histo-
rialliset kartat, jotka näin ollen muodostavat 
hyvän lähtökohdan arkeologisten kenttä-
tutkimusten suunnittelulle. Kartat ovatkin 
olleet tärkeässä roolissa myös Etelä-Suo-
men kenttätutkimuksia suunniteltaessa. 
Varhaisimmat kartat alueelta ovat peräisin 
1630–40-luvuilta, mutta kattavammin kart-
toja alkaa löytyä vasta vuosisadan lopulta ja 
1700-luvun puolelta. Kartat tarjoavat usein 

hyvän yleiskuvan kartoitusajankohdan asu-
tuksen sijoittumisesta, mutta etenkin var-
haisimpien karttojen asutuksen tarkka pai-
kantaminen maastossa voi olla karttojen 
epätarkkuuden vuoksi haastavaa.

Myös kartoitushetkeä ennen autioitu-
neesta varhaisemmasta asutuksesta voi nä-
kyä kartoilla suoria tai epäsuoria viitteitä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi kartalle merkityt 
autioituneet tonttimaat, nimistö tai pelto-
kuviot, jotka voivat olla jälkiä uuden ajan 
alussa, tai jopa keskiajalla, autioituneesta 
asutuksesta.4 Joskus viitteet ovat todella sel-
keitä ja voivat ajoittaa autioitumisen ajan-
kohdan melko tarkasti. Esimerkiksi Han-
gonkylää kuvaavassa kartassa vuodelta 1647 
yksi karttaan (kuva 1) merkityistä tiloista 
on todettu selitysosassa autioituneeksi jo 60 
vuotta aiemmin. Paikalla tehdyt kaivaukset 
ovat osoittaneet, että paikalla on säilynyt 
1500-luvun jälkipuolella autioitunut tontti-
maa.5 Tässä tapauksessa kartan antama tieto 
pitää siis hyvin paikkansa.

Osa kohteista on vaikeammin paikan-
nettavissa. Esimerkiksi Tammisaaren Skål-
don kylää kuvaavalla kartalla vuodelta 1769 
näkyvä Risbyåker viittaa Risby-nimiseen 
kylään, jota ei tunneta muista historialli-
sista lähteistä (Kuva 2). Tammisaaren mu-
seon inventoidessa alueella vuosina 2007–
2008 pellon reunaa tarkastettiin, ja läheltä 
kartalla näkyvää nimeä löydettiin osittain 
tuhoutunut tonttimaa, jolla sijaitsi ainakin 
kaksi pientä uunin jäännöstä. Kyseessä 
on todennäköisesti ennen 1500-luvun 
puoliväliä autioitunut kylä, jonka nimi on 
säilynyt peltonimistössä aina 1700-luvulle 
asti.6

Vaikka historiallisilta kartoilta voi löytää 
viitteitä vanhemmasta asutuksesta, kuvaavat 
ne kuitenkin ensisijaisesti kartoitushetkeä. 
Etenkin jos käytettävissä oleva kartta-ai-
neisto on kovin nuorta, vasta 1800- tai jopa 

Kuva 1. Hangonkylän vuoden 1647 kartalla kylän poh-
joisosassa omalla tontillaan sijaitseva tila (ympyröity 
punaisella) on kartan selitysosassa merkitty 60 vuotta 
aiemmin autioituneeksi. MHA B 1a 2–3. Karttalähde 
Rantatupa 2018.
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1900-luvulta, sen perusteella voi olla erit-
täin haastavaa määrittää vanhemman asu-
tuksen sijoittumista. Esimerkiksi Helsingin 
yliopiston historiallisen ajan arkeologian 
opintopiirin inventoinnissa Virolahdella 
vuosina 2007–2008 useimmat keskiaikai-
set tai uuden ajan alkuun ajoittuvat kiinteät 
muinaisjäännökset eivät löytyneet 1800-lu-
vun kartoille merkityiltä tonttimailta, 
vaan syrjäisimmiltä paikoilta kylien alueil-
la.7 Tämä vastaa hyvin Ruotsista saatuja 
kokemuksia, joiden mukaan varhaisempi 
asutus ei välttämättä ole sijainnut samalla 
paikalla kuin kartoilla näkyvät talot, vaan 
kylien syrjäisemmissä osissa ja reuna-alueil-
la.8 Sama havainto autioituneen asutuksen 
sijoittumisesta kylien reuna-alueille on teh-
ty myös Suomessa esimerkiksi Itä-Uudella-
maalla.9

Parhaiten kartat kuvaavat nimenomaan 
kyläasutusta, eli veroa maksaneita talonpoi-
kien omistamia tai kruunun tiloja, kun taas 
torpat ja mäkituvat näkyvät kartoilla epä-
säännöllisemmin, erityisesti vanhemmis-
sa kartoissa. Myös kartanoiden alueilta on 
säilynyt vaihtelevasti karttoja.10 Jos siis his-
toriallista asutusta inventoidaan pelkästään 
karttojen kuvaamia kohteita tarkastamalla, 
isokin osa asutuksesta voi jäädä löytymät-

tä. Kokemukset Etelä-Suomesta ovat osoit-
taneet, että on hyvä panostaa laajempien 
alueiden tarkastamiseen, eikä keskittyä pel-
kästään 1600–1800-luvuilla käytössä ollei-
den tonttimaiden tarkastamiseen. Muuten 
on vaarana, että inventointi keskittyy pel-
kästään nuoriin kyläasutuksen kohteisiin, ja 
vanhemmat ja marginaalisemmat asuinpai-
kat jäävät paikantamatta.

HISTORIALLISET ASUINPAIKAT
INVENTOINTIKOHTEINA

Koska vain osa historiallisesta asutuksesta 
näkyy vanhoilla kartoilla, historiallisen ajan 
asuinpaikkoja inventoidessa maastotyö on 
tärkeässä roolissa. Vaikka historialliset läh-
teet tarjoavat hyvän lähtökohdan potenti-
aalisten asuinpaikkojen paikantamiseen, on 
arkeologinen aineisto kuitenkin keskeinen 
ehto sille, että kohteesta tulee kiinteä mui-
naisjäännös. Siksi kenttätyömetodiikkaa ja 
kohteiden arkeologista aineistoa on tärkeä 
arvioida esitutkimusmenetelmien rinnalla.

Etelä-Suomessa tonttimaita löytyy sekä 
autioituneiden että edelleen käytössä ole-
vien peltojen reunamilta, ja myös nykyään 
viljelykäytössä olevilta alueilta. Peltokohtei-

ta on monesti haastava tun-
nistaa ja ajoittaa, sillä niiden 
yhteydestä havaitaan usein 
melko vähän esinelöytöjä. 
Peltojen löydöt voivat myös 
olla peräisin kauempaa, var-
sinaiselta asuinpaikalta, ja 

Kuva 2. Skåldön kylän peltojen 
länsireunalla (kuvassa vasemmalla) 
erottuu pellonnimi Risbyåker. Fat-
tenborg 1769. Kansallisarkisto.
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ne ovat saattaneet päätyä kyntökerrokseen 
esimerkiksi jätteenkäsittelyn yhteydessä. 
Historiallisen ajan massalöydöt ovat haaste 
inventoidessa, sillä esimerkiksi taotut naulat 
tai tiili voivat yhtä hyvin liittyä 1500- kuin 
1800-luvun asutukseen, jotka ovat suojelul-
lisesti eri asemassa. Hiilen, palaneen saven 
ja palaneiden kivien keskittymät pelloilla 
ovat silti hyvä viite asuinpaikasta, vaikka 
kiinteiden muinaisjäännösten määritte-
ly peltokohteilla on todettu haastavaksi.11 
Kyntökerroksen alta voidaan kuitenkin par-
haissa tapauksissa löytää säilyneitä raken-
teita, jotka eivät näy historiallisilla kartoilla 
(kuvat 3 ja 4).12

Etelä-Suomessa varhain, viimeistään 
uuden ajan alussa autioituneet tonttimaat 
erottuvat maastossa usein uunikumpareina, 
joita harvoin ympäröivät selkeät kivijalat. 

Kairatessa tai koekuopittaessa uunien yhtey-
destä löytyy tavallisesti runsaasti palanut-
ta savea, ja nuorempien uunien yhteydestä 
myös tiiltä. Uudellamaalla maanpinnalle 
selkeästi erottuvat uunit ajoittuvat yleensä 
keskiajan loppupuolelle tai uuden ajan al-
kuun. Vanhemmat rakenteet taas erottuvat 
harvemmin maan pinnalle, ja löytyvät näin 
ollen usein vasta kaivausten yhteydessä.13

Usein inventoinneissa havaittujen ra-
kenteiden tai löytöalueiden ajoittaminen on 
hankalaa, ellei kyse ole suhteellisen nuoris-
ta tonteista. Esimerkiksi 1700–1800- luvun 
rakenteiden ikä voidaan usein määrittää 
historiallisten lähteiden ja runsaan löytö-
aineiston avulla suhteellisen tarkasti. Var-
haisemmilta kylätonteilta taas löytyy usein 
melko vähän täsmällisesti ajoitettavaa 
löytöaineistoa, joten tarkasti tunnistetta-

Kuva 3. Mårtensbyn Lillaksen tonttimaan eteläpuolella 
olevalta pellolta löydettiin kaivausten yhteydessä ki-
virakenteita. Kuva Andreas Koivisto/ Vantaan kaupun-
ginmuseo.

Kuva 4. 1700-luvun lopun kartalla (Bonej & Winter 
1769/ 1797–98) paikalla, jolta Lillaksen kaivauksilla 
löydettiin kivirakenteita, (ympyröity punaisella) ei näy 
merkittyjä rakenteita. Kansallisarkisto.
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vien löytöjen havaitseminen inventointien 
yhteydessä on melko harvinaista.

Esimerkiksi Tammisaaren museon inven-
toidessa vuosina 2007–2008 noin 50 autio-
tonttia, saatiin talteen vain yksi selkeästi 
keskiaikainen löytö, ja useimmissa muissa-
kin Uudellamaalla tehdyissä inventoinneissa 
löytömäärät ovat samansuuntaisia.14 Eroja 
kohteiden ja mahdollisesti alueidenkin välil-
lä kuitenkin on, ja esimerkiksi Helsingin yli-
opiston opintopiirin inventoinnissa Virolah-
della talletettiin useita keskiaikaisia ja uuden 
ajan alkuun ajoittuvia löytöjä.15

Myös rakenteiden havaitseminen ja 
ajoittaminen on haastavaa, ja yleensä se on-
nistuu tarkemmin vasta koekaivauksissa. 
Monesti keskiajan ja uuden ajan alun raken-
teet ovat suhteellisen pieniä, eivätkä erotu 
selkeästi maan pinnalle, varsinkaan paikoil-
la joilla on kasvillisuutta (Kuva 5). Etenkin 
varhaiskeskiaikaisia rakenteita on tavallises-
ti haastava löytää ilman kajoavia menetel-
miä, sillä usein parhaiten erottuvat tulisija-

rakenteet ovat tässä vaiheessa usein todella 
matalia pieniä liesiä tai uuneja. Tähän men-
nessä Uudellamaalla on ollut tyypillistä, että 
varhaiskeskiaikaiset – tai jopa rautakautiset 
– rakenteet löytyvät vasta siinä yhteydessä, 
kun kaivetaan myöhempään keskiaikaan tai 
uuden ajan alkuun ajoittuvia kohteita.

KOEKAIVAUKSET 
KYLÄTONTTIKOHTEELLA

Keskiaikaisten ja uuden ajan alun kerros-
ten havaitseminen ja erottaminen nuo-
remmista kerroksista voi olla haastavaa 
koekaivauksilla etenkin pitkään käytössä 
olleilla tonttimailla. Kerrosten rajat saat-
tavat olla niin epäselviä, että ne pystytään 
määrittämään vasta kun on avattu laaja 
kaivausalue. Kerrosten tulkintaa voivat 
vaikeuttaa myös täyttökerrokset, kuten 
vanhojen kellarikuoppien täytöt tai laaja-
alaisemmat rakennusten perustamisessa 

Kuva 5. Kirkkonummen Dåvitsin tonttimaalta löytyneet kaksi pientä uunia erottuivat maastossa vain hieman ym-
päristöään korkeampina kohtina. Kuvassa ne sijaitsevat vasemmassa etukulmassa ja oikeassa takakulmassa. Kuva 
Tuuli Heinonen.
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käytetyt maamassat, jotka voivat vaikuttaa 
luonnollisilta kerroksilta. Erilaiset täyttöker-
rokset voivat parhaimmillaan olla yli metrin 
paksuisia. Jos tämän tyyppisiin kerroksiin 
osuu pienialaisella koekuopalla, niiden tul-
kinta on todella haastavaa.16 Usein pienten 
koekuoppien perusteella onkin todella vai-
kea määritellä, onko paikalla ainoastaan 
myöhäistä historiallisen ajan toimintaa, vai 
myös vanhempia kerroksia. Museoviraston 
oppaissa juuri pitkään käyttöikä ja varhai-
nen, viimeistään 1700-luvun alussa tapah-
tunut autioituminen mainitaan tärkeiksi 
arvotuskriteereiksi ja tutkimuksellisen 
kiinnostavuuden merkeiksi.17 Jos vanhim-
mat kerrokset jäävät koekaivauksilla ha-
vaitsematta, muuttuu siis kohteen arvotus 
huomattavasti. Jo koekaivauksilla olisikin 
tärkeää saada riittävä käsitys tontin käyttö-
ajasta.

Kerrosten lisäksi myös rakenteiden ajoit-
taminen ja tulkinta kylätonttikohteilla voi 
olla haastavaa, etenkin jos niitä saada esiin 

riittävän suurilta osin. Keskiaikaiset raken-
teet ovat monesti suhteellisen pienialaisia, 
ja rakennusmateriaalina on voitu käyttää 
pieniä kiviä ilman sidosaineita. Esimerkiksi 
seinät on voitu perustaa halkaisijaltaan 10–
20 senttimetriä oleville harvoille kiviriveille, 
joten seinien perustusten havaitseminen ja 
tunnistaminen vaativat usein rakennusten 
näkemistä kokonaisuudessaan: vasta lattiata-
son ja tulisijan havaitseminen kivirivien yh-
teydessä paljastaa ne usein seinälinjoiksi.18 
Kaikkien rakennusjäännösten yhteydestä 
ei välttämättä löydy tulisijoja, eikä kaikkien 
tulisijojen yhteydestä rakennusjäännöksiä, 
vaan keskiajalla on käytetty myös ulkouune-
ja esimerkiksi ruuanvalmistuksessa. Keski-
aikaisten uunien rakenne vaihtelee huomat-
tavasti, ja niiden halkaisijat voivat vaihdella 
alle metristä useisiin metreihin. Tonttimailta 
löytyvät liedet saattavat olla pieniä ja mata-
lia (Kuva 6). Tulisijoissa voi olla useita eri- 
ikäisiä rakenneosia ja käyttövaiheita, joita 
voi olla vaikea määrittää, ellei rakenteita 

Kuva 6. Mårtensbyn Lillaksen tontilla nuoremman uunin alta löydettiin matala liesi, joka ajoittui 1400–1500-luku-
jen vaihteeseen. Liesi erottuu kuvan keskellä etualalla, takana korkeampana erottuu osin purettu nuorempi uuni. 
Kuva Andreas Koivisto/ Vantaan kaupunginmuseo.
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pureta kokonaan.19 Monesti vanhimmat ra-
kenteet voidaankin havaita vasta kaivausten 
yhteydessä sen jälkeen, kun aluetta on avattu 
tarpeeksi laajasti.

Tonttimaiden koko käyttöiän ja raken-
nuskannan esiin saaminen on tärkeää suo-
jelullisten näkökulmien lisäksi siksi, että 
pitkä asutusjatkuvuus tarjoaa kiinnostavat 
lähtökohdat tutkimukselle. Uudellamaalla 
kaivaukset useilla viimeistään 1600-luvun 
alkupuolella autioituneilla tonteilla ovat tuo-
neet esiin myös varhaiskeskiaikaisia tai jopa 
rautakauden loppupuolelle ajoittuvia löytö-
jä ja rakenteita.20 Nämä 900–1200- luvuille 
ajoittuvat jäännökset ovat erityisen kiinnos-
tavia Etelä-Suomen rannikkoseudulla, jolla 
tälle ajanjaksolle sijoittuvia asuinpaikkoja 
on pitkään tunnettu vähän, vaikka siitepö-
lyanalyysit ja paikannimet osoittavat alueen 
olleen tällöin asuttu.21 Rautakauden ja kes-
kiajan taitteeseen ajoittuvat kerrokset voivat 
valottaa uudella tavalla asutuskehitystä, ky-
lien muodostumista ja aineellista kulttuuria, 
joten ne ovat tutkimuksellisesti erittäin ar-
vokkaita.

Rautakautiset ja varhaiskeskiaikaiset ker-
rokset ovat useimmilla kaivauksilla tulleet 
esiin sattumalta keskiajan lopun kerroksia 
tutkittaessa, ja esimerkiksi Gubbackassa ne 
sijoittuvat kylän reuna-alueelle.22 Varhaisten 
jäännösten tavoittaminen kaivauksilla edel-
lyttääkin yleensä laajojen alueiden avaamis-
ta nuorempien, maan pinnalle erottuvien 
rakenteiden väliin ja ympäristöön. Pelkistä 
koekuopista varhaiskeskiaikaisia kerroksia 
on usein vaikea havaita, sillä niiden erotta-
minen muista kerroksista voi olla haastavaa 
ja ne ovat usein erittäin vähälöytöisiä. Esi-
merkiksi Espoon Mankbyssä 1200-luvulle 
ajoittuvat kerrokset poikkeavat huomat-
tavasti tonttimaan nuoremmista vaiheista 
juuri siinä, että ne ovat erittäin vähälöytöi-
siä, ja niihin liittyvät rakenteet hajanaisia.23

KOKEMUKSISTA KESKUSTELUKSI

Etelä-Suomen kokemukset historiallisen 
ajan asuinpaikkojen esi- ja koetutkimuksis-
ta ovat osoittaneet, että historialliset lähteet 
– etenkin kartat – tarjoavat niihin hyvän 
lähtökohdan. Useimmat kohteet, joilta on 
kaivausten yhteydessä löydetty keskiajalle 
tai uuden ajan alkuun ajoittuvia rakenteita 
on voitu paikantaa kartta-analyysin perus-
teella. Toisaalta kokemukset alueilta, joilla 
kartta-aineisto on nuorta, ovat näyttäneet, 
että historiallisen ajan asuinpaikkakohtei-
ta voidaan paikantaa myös ilman kartto-
jen tarjoamia selkeitä vihjeitä. Esimerkiksi 
Virolahdella kiinteitä muinaisjäännöksiä, 
joista osa ajoittuu keskiajalle, on löydetty 
maastotyön perusteella 1800-luvun kartoil-
ta tunnettujen kylien reuna-alueilta. Nämä 
kokemukset osoittavat, että vaikka kartoista 
on huomattavaa hyötyä inventointeja 
suunniteltaessa, kartoilta löytyvien 
kohteiden lisäksi asutusta on voinut sijaita 
huomattavasti laajemmilla alueilla.

Jos halutaan inventoida historiallisen 
ajan asutusta kattavasti, eikä vain yhden, 
usein myöhäisen aikahorisontin näkökul-
masta, inventoinnit edellyttävät yleensä 
laajaa maastotyöskentelyä. Olisikin toivot-
tavaa, että inventointimetodiikasta keskus-
teltaisiin ja kirjoitettaisiin enemmän. Histo-
riallisen ajan asuinpaikat kuuluvat nykyään 
yleisimpien arkeologisten kohteiden jouk-
koon, joten olisi tärkeää pohtia, mitä tällä 
hetkellä inventoidaan ja suojellaan eri meto-
diikkaan perustuvilla tutkimuksilla – ja vie-
lä tärkeämmin, mikä jää tällä hetkellä hel-
posti tutkimuksen ja suojelun ulkopuolelle. 
Eri alueilla vastaukset näihin kysymyksiin 
voivat vaihdella huomattavasti, joten kes-
kustelu kylätonttien alueellisista ja ajallisis-
ta eroista on tärkeää sekä tutkimuksen että 
suojelun näkökulmasta.
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Etelä-Suomen kokemukset ovat osoit-
taneet, että historiallisten lähteiden käytön 
yhdistäminen laajaan maastotyöskentelyyn 
tuottaa hyviä tuloksia. Vaikka intensiivinen 
arkisto- ja kenttätyö vaativat resursseja, on 
niiden avulla useissa eri projekteissa löydet-
ty huomattava määrä keskiaikaisia asuin-
paikkoja. Kaivaustutkimukset ovat osoit-
taneet, että monella näistä asuinpaikoista 
juuret ulottuvat rautakaudelle asti, joten ne 
täydentävät merkittävästi etelärannikon 
asutushistorian aukkoja. Hyvät tulokset ovat 
syntyneet metodiikkaa testaamalla ja kehit-
tämällä, joten jatkossa tulokset voivat pa-
rantua entisestään, kunhan vain metodiikan 
arviointi ja kehitys jatkuvat. Tähän hyvä vä-
line on laaja keskustelu aiheesta sekä erilai-
sissa tapahtumissa että julkaisujen sivuilla.

Tuuli Heinonen
tuuli.t.heinonen@helsinki.fi

Kulttuurien osasto, Arkeologia,
PL 59, 00014 Helsingin yliopisto
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Vuonna 2017 Vantaan kaupunginmuseo 
suoritti Riikka Väisäsen johdolla arkeologi-
set kaivaukset Vantaan Koivuhaassa Simon-
sbölen oletetun keskiaikaisen kylän länsilai-
dalla vanhan Mattasin tilan tontilla1 (kuva 
1). Simonsböle mainitaan historiallisissa läh-
teissä ensimmäisen kerran mahdollisesti jo 
vuonna 1417. Varma tieto siitä on vuodelta 
1492. Simonsböle laskettiin Porvoon läänin 
verokirjoissa yleensä Dickursbyn alle. Kylä 
oli kuitenkin olemassa varmuudella kes-

kiajan ja uuden ajan taitteessa, sillä vuonna 
1552 Helsingin pitäjän talvikäräjille osallis-
tui ”Michel i Simonsböle”2. Kylän alkutalon 
perustaja 1300−1400-lukujen taitteessa saat-
toi olla Helsingin pitäjän lautamiehen Pawal 
Symonsonin (v. 1417) isä, jonka mukaan 
kylä olisi saanut nimensä Simonsböle eli 
Simonin kylä3. Tällöin Simonsböle olisi pe-
rustettu 1300-luvun lopussa tai 1400-luvun 
alussa. Mutta missä tarkalleen sijaitsi tämä 
Simonin kylän ensimmäinen talo?

KADONNUT KESKIAIKA 
JA SIMONIN TALON METSÄSTYS

andreas KoivisTo

Vantaan kaupunginmuseo tutki Simonsbölessä Mattaksen tonttia syyskuussa 2017. Kuvassa etualalla kaivavat Tia 
Niemelä ja Jenna Savolainen, taustalla apulaistutkija Nora Salonen. Kuva: Riikka Väisänen/ Vantaan kaupungin-
museo.
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KESKIAIKAISET KYLIEN NIMET

1200-luvun kuluessa nykyisen Vantaan ja 
keskiaikaisen Helsingan pitäjän alueelle 
kohdistui ruotsalaiskolonisaatio. Ennestään 
paikalla oli ollut hämäläisasutusta ja ehkä 
ensimmäisiä kyliäkin. Ruotsalaissiirtolaiset 
perustivat Helsingan pitäjään kyliä, joissa 
monissa toistuvat paikkakunnalla käytössä 
olleet miestennimet. Tällaisia olivat Simon-
sbölen lisäksi esimerkiksi Mårtensby, Staf-
fansby, Övitsböle (Övidh), Sillböle (Sille, 
Silvast tai Sylvester) ja Håkansböle. Monet 
näistä kylännimistä perustuvat todennäköi-
sesti paikan ensimmäisenä haltuun ottaneen 
tai asumaksi raivanneen henkilön etuni-
meen.4

Saulo Kepsun mukaan skandinaavi-
sen etunimen ja -by päätteen käsittävät 
kylännimet sijoittuvat Tenholan ja 
Pernajan välisellä alueella vanhemman 
hämäläisasutuksen lomassa olleisiin 
tyhjiin taskuihin. Kepsu on tästä johtuen 
liittänyt nämä kylännimet vanhimpaan 
ruotsalaissiirtolaisuuteen. Perusosan -by li-
säksi Uudenmaan rannikon ruotsinkielisen 
asutuksen piiristä tunnetaan myös -böle 
päätteen sisältäviä kylännimiä, jotka ovat 
yleensä -by nimiä nuorempia. Jako ei kui-
tenkaan aina ole ihan selvä. Böle-nimen kat-
sotaan kuitenkin usein johtuneen uudisvil-
jelyä merkinneestä sanasta bol, joka tarkoitti 
raivion yhteyteen perustettua asumaata.5 
Kun vanha -by pääteinen kylä kävi ahtaaksi, 
sieltä saattoi siis muuttaa pois ja raivata it-
selleen joltakin ennestään asuttamattomalta 
alueelta uuden asumuksen eli bölen. Nämä 
pyölit muistuttavat jo keskiajalta tunnettuja 
uudistilatyyppisiä torppia, jotka ajan ku-
luessa itsenäistyivät omiksi kylikseen6.

Vantaalla Dickursby on hyvä esi-
merkki by-päätteisen kantakylän alueelle 
1300- luvun lopussa tai 1400-luvun alussa 

syntyneestä uudisasutuksesta. Dickursby 
syntyi luultavasti jo kolonisaatiovaihees-
sa. Kylän alkuperäisen jakokunnan alueelta 
tunnetaan jopa kuusi nuorempaa, mutta silti 
keskiaikaista böle-päätteistä uudisasutusta. 
Nämä ovat Simonsböle, Hanaböle, Haxbö-
le, Fastböle, Skomakarböle ja Reckhalsböle. 
Pitää kuitenkin muistaa, että maakirjoissa 
esiintyy myös by-päätteisiä myöhään kes-
kiajalla perustettuja uudisasutusten nimiä, 
joten kylien ikää ei tulisi koskaan arvioida 
pelkästään niiden maakirjanimien perus-
teella.7 Sama kylä voi lisäksi olla lähteissä 
sekä by että böle tai molemmat samalla ker-
taa. Tällaisia ovat esimerkiksi Fastböleby 
vuonna 1540 tai Gumböleby 1543.

MATTASIN KAIVAUKSET

Keskiajalla 1300- ja 1400-lukujen vaihteen 
tienoilla luultavasti perustetun Simonsbölen 
varhaisin tarkka kartta on vuodelta 17088 
(kuva 2). Vasta 300 vuotta kylän perusta-
misesta tiedetään siis varmasti missä kylä ja 
sen tonttimaat ovat sijainneet. Asutus pai-
kalla on jatkunut nykypäiviin saakka. Mat-
tasin tontin arkeologisten kaivausten tarkoi-
tuksena olikin tutkia, oliko paikalla säilynyt 
vuosisatojen takaisia maakerroksia, jotka 
voisivat kertoa alueella aiemmin asuneiden 
ihmisten elämästä. Sen selvittämiseksi pin-
tamaat kuorittiin kaivinkoneen avulla laa-
jalta alueelta. Pinnan alta paljastuikin alue, 
joka näytti pelastuneen myöhemmältä ra-
kennustoiminnalta ja joka tutkittiin tarkem-
min.

Tutkitulta alueelta löytyi pohjasaveen 
perustettu mahdollinen rakennuksen sei-
nänperustus sekä lankuista tehty puukehik-
ko. Rakenteisiin liittyvistä yksiköistä tul-
leet löydöt ajoittivat ne 1600-luvun lopulta 
1700-luvun alkupuolelle. Samoista maaker-
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roksista löytyi tosin myös 1800-luvulle ajoit-
tuvia lasinpaloja, joten vanhemmat löydöt 
olivat voineet sekoittua uudempien kanssa 
nuoremman rakennustoiminnan aikana. 
1600−1700-luvulle ajoittuvia löytöjä olivat 
muun muassa yhden taalerin hätäraha vuo-
delta 1718, 1600-luvun lopun tai 1700-lu-
vun liitupiipun kopan ja varren palasia sekä 
punasavikeramiikan paloja (Kuva 3). Näistä 
yksi oli muotonsa perusteella todennäköi-
sesti 1600-luvun puolelle ajoittuva punasa-
vipadan kahva.9

Simonsbölen Mattasin tontin kaivaus-
aineisto kertoo selkeästi paikan varhaisim-
man kartan ajankohdasta. 1600-luvun lop-
pupuolta vanhempaa aineistoa kaivauksilla 
ei tavattu. Sellaista ei tavattu myöskään Si-
monsbölen kylätontin itälaidalla, vanhan 

Klökarsin tilan tontilla, jossa Mikroliitti 
Oy:n suoritti koekaivaukset vuonna 201210.

1600–1700-LUKUJEN 
KARTTOJEN KYLÄTONTIT

Simonin keskiaikaisesta jäämistöstä ei siis 
löytynyt Simonsbölen kaivauksilla jälkeä-
kään. Itä-Uudenmaan kyliä koskeva tar-
kempi kartta-aineisto on yleensä 1600-lu-
vun jälkipuoliskolta tai sitä myöhemmältä 
ajalta. Keskiaika päättyi 1500-luvun puoli-
välissä. Koska säilyneet kartat ovat yleensä 
pitkälle yli 100 vuotta keskiaikaa nuorem-
pia, ne eivät välttämättä kerro kaikkea kes-
kiajan asutuksesta. Ongelmaksi muodostuu 
siis se, miten keskiaika paikannetaan.

Ote Samuel Broteruksen vuoden 1708 Simonsböleä kuvaavasta kartasta. Mattaksen tila on merkitty karttaan B 
kirjaimella. Kylän muut talot olivat Klökars (A) ja Johans (C). Kylän kaikki kolme tilaa olivat kartan tekohetkellä 
vierekkäin samalla tonttimaalla. Kartta: Kansallisarkisto.
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Suomessa vanhat kyläpaikat on yleen-
sä inventoitu ja merkitty kaavakarttoihin 
nimenomaan varhaisimman kartta-aineis-
ton pohjalta. Arkeologisia tutkimuksia ei 
kuitenkaan ole ehditty tehdä kovinkaan 
monella tällaisella kohteella. Ei siis ole luo-
tettavaa tilastoa, joka kertoisi kuinka usein 
1600−1700-lukujen vaihteen kylätontilta 
löytyy myös sitä vanhempaa aineistoa.

Jotta osaisimme tulkita karttoja oikein, 
meidän pitää tuntea maankäytön historiaa. 
Siihen liittyy keskiajalla olennaisena osana 
maanviljely ja karjanhoito. Suomen alueel-
la käytetty viljelytekniikka oli 1200-luvulta 
1800-luvulle kaksivuoroviljely, jossa noin 
puolet peltoalasta oli kulloinkin viljelykses-
sä ja toinen puoli kesannolla. Kaksivuoro-
viljelyn yhteydessä pellot jaettiin kahteen, 
tuotoiltaan suurin piirtein yhtä suureen 
alueeseen. Sen seurauksena Suomessa siir-
ryttiin sarkajakoon, joka edisti ryhmäkyli-

en syntyä. Kaksivuoroviljely oli nimittäin 
kylissä helpompaa, jos tehtiin yhteistyötä 
ja sovittiin yhteisesti peltojen aitaamisesta. 
Paikoissa, jossa peltolohkot sijaitsivat hajal-
laan, pellot kannatti kuitenkin jättää lohko-
jakoon, joka oli ollut vallitseva ennen sarka-
jakoa.11

Yleensä sarkajako merkitsi talojen tont-
tien uudelleenjärjestelyä. Mikäli talot olivat 
aiemmin olleet erillään, ne siirrettiin nyt 
yhteiselle tonttimaalle. Sarkajakoon ei siir-
rytty kerralla, vaan kyseessä oli 1200-luvun 
lopulta 1500-luvun loppupuolelle jatkunut 
prosessi. Tapio Salmisen mukaan sarkajako 
lienee toteutettu Itä-Uudellamaalla suurim-
maksi osaksi vasta 1540-luvulla. Joissakin 
kylissä nykyisen Vantaan alueella pellot oli-
vat kuitenkin osittain tai kokonaan lohkoja-
ossa vielä Broteruksen 1600−1700- lukujen 
taitteessa piirtämissä kartoissa. Tästä esi-
merkkinä Mårtensby, Tavastby ja Sottungs-

Simonsbölen kaivauksilta esiin tulleita keramiikkalöytöjä. Kaksi punasavivadin katkelmaa, uunikaakelin katkelma, 
mahdollisen majolikavadin tai -kulhon pohjapala sekä punasavipadan kahva. Kuva: Riikka Väisänen/ Vantaan kau-
pungimuseo.
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by, joissa kylien talot sijaitsivat yhden tai 
useamman talon keskittymissä peltojen ym-
päröimillä kumpareilla.12 Todennäköisesti 
kaikissa kylissä sarkajakoa ei viety loppuun 
asti tai se tehtiin vain osan kylän talojen 
kesken. Ei kuitenkaan voida sulkea pois 
mahdollisuutta, että sarkajako olisi ehditty 
joissakin kylissä purkaa ennen ensimmäistä 
kartoitusta 1500- ja 1600-luvuilla tapahtu-
neen autioitumisen seurauksena.

KESKIAIKAISET KYLÄNPAIKAT?

Mikäli suuressa osassa 1600−1700-lukujen 
kartoissa esiintyvissä Itä-Uudenmaan ky-
lissä on suoritettu sarkajako 1540- luvulla, 
tarkoittaa se sitä, että kartoissa näkyvät ky-
lien paikat ovat enimmäkseen siltä ajalta. 
Meillä on siis iso ongelma. Miten paikantaa 
tätä varhaisemmat keskiaikaiset kylänpaikat 
maastosta? Niiden löytäminen olisi ensiar-
voisen tärkeää. Ellei niitä saada merkittyä 

nykykarttoihin, ei niitä voida suojella ja 
näin ne pääsevät pahimmassa tapaukses-
sa tuhoutumaan jonkin tulevan rakennus-
hankkeen alta ilman tietoa, että paikalla 
olisi ikinä mitään vanhaa ollut. Valitettavasti 
näin tapahtuu koko ajan. Esimerkiksi in-
ventoimaton Espoon Kivenlahden Ras-
böle jäi muutama vuosi takaperin uuden 
asutusalueen alle ennen kuin sitä ehdittiin 
edes löytää13.

Paikantaaksemme keskiaikaiset tont-
timaat kyläpaikkojen löytämiseksi tar-
koitettuja inventointimenetelmiä pitää 
kehittää. Pelkkien vanhoihin karttoihin 
merkittyjen kylätonttien inventoiminen 
ei riitä. Tukholman läänin keskiaikaista 
asutusta koskevassa raportissa vuodelta 
2010 todetaan tämä sama asia14. Historial-
liset kartat peilaavat omaa aikaansa eivätkä 
automaattisesti kerro keskiajan asuinsijois-
ta. Raportin mukaan keskiaikainen asutus 
sijaitsee usein karttoihin merkittyjen kylien 
läheisyydessä, mutta eivät tavallisesti osu 

Ote Johan Bonejn ja Jakob Johan Zittingin Simonsbölen kartasta. Kylätontista länteen erottuvat nimet Svedje-
backåker ja Oxbackäng. Tontista luoteeseen sijaitsee puolestaan Stubbackåker. Kartta: Kansallisarkisto.
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tonteiksi merkityille alueille. Raportissa to-
detaan, että Tukholman ympäristössä kes-
kiaikaisia tonttimaita pitäisi etsiä karttoihin 
merkittyjen alueiden laidoilta.

Vanhojen tonttimaiden etsiminen histo-
riallisissa kartoissa näkyvien kylien laidoilta 
voisi varmasti toimia myös Suomessa. Apu-
na kannattaa edelleen käyttää vanhoja kart-
toja. Niissä on hyvä tarkkailla esimerkiksi 
sarkapelloista erillään olevia lohkopeltoja ja 
muita poikkeavuuksia. Peltojen ja niittyjen 
nimet voivat myös antaa vihjeitä vanhasta 
tonttimaasta, sillä niissä on usein säilynyt 
vanhaan asutukseen liittyvää nimistöä. Esi-
merkiksi -backa ja -kulla päätteiset nimet 
saattavat viitata vanhaan asutukseen15.

Simonsbölen tapauksessa historiallisis-
sa kartoissa näkyvästä tonttimaasta länteen 
on säilynyt kolme mielenkiintoista nimeä; 
Svedjebackåker, Oxbackäng ja Stubback-
åker16 (Kuva 4). Voisivatkohan Svedje-
backa, Oxbacka ja Stubbacka olla vanhojen 
tilojen nimiä? Voisivatko joku näistä viita-
ta Simonin alkuperäiseen talonpaikkaan? 
Svedjebackan ympäristö on nykyään täysin 
tuhoutunut, sillä sen paikalla sijaitsee Van-
taan kaupungin varikko. Oxbackan ja Stub-
backan ympäristöt ovat kuitenkin säilyneet 
melko vähärakenteisina. Näiltä alueilta voisi 
hyvällä onnella löytää potentiaalisia vanhoja 
talonpaikkoja. Jos siis halutaan löytää Si-
monin alkuperäinen talo, näitä Oxbackan 
ja Stubbackan ympäristöjä kannattaa tutkia 
tulevina vuosina tarkemmin!

Andreas Koivisto
andreas.koivisto@vantaa.fi

Vantaan kaupunginmuseo
Hertaksentie 1, 01300 Vantaa

Kiitokset Veli-Pekka Suhoselle arvokkaista 
kommenteista ja lisäyksistä artikkeliin!
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Idea siitä, että Itämeren ja Pohjois-Atlantin 
keramiikantutkijoiden olisi hyvä kokoontua 
yhteen ratkomaan keramiikantutkimukseen 
liittyviä ongelmia syntyi European Associa-
tion of Archaeologists (EAA)-konferens-
sissa Glasgowssa 2015. Ajatus yhteistyöstä 
ei jäänyt konferenssin illanvieton jälkeen 
unohduksiin, joten kaksi vuotta sitten huh-
tikuisessa Tukholmassa järjestettiin ensim-
mäinen Baltic and North Atlantic Pottery 
Research Group (BNPG) -tapaaminen. 
Tuolloin tutkijoiden kerääntyminen yh-
teen pohtimaan ja vertailemaan eri puo-
lilta Itämerta ja Pohjois-Atlantia kerättyjä 
aineistoja osoittautui erittäin tarpeelliseksi 
ja hedelmälliseksi tavaksi viedä eteenpäin 
tutkimusta. Siksi tapaaminen sai nyt jatkoa 
Tallinnassa, jonne huhtikuun alussa suun-
tasi entistä suurempi joukko keramiikan-
tutkijoita 11 eri maasta. Suomesta mukaan 
lähtivät tällä kertaa jo Tukholmassa olleet 
Georg Haggrén ja Elina Terävä (Helsingin 
Yliopisto), sekä ensikertalaisina Maija He-
lamaa (Muuritutkimus Ky) ja Riikka Tevali 
(Helsingin Yliopisto).

KERAMIIKKATUTKIMUSTA HALKI
ITÄMEREN JA POHJOIS-ATLANTIN

THE 2ND MEETING OF THE BALTIC AND
NORTH ATLANTIC POTTERY RESEARCH GROUP

TALLINNASSA 12–13 HUHTIKUUTA 2018

elina Terävä

Kuva 3. Priit Lätti (Viron Merimuseo, tutkija) esitte-
lee Peeter-hylkyä tutkijoille.

Kuva 1. Arkeologit Riikka Tevali ja Maija Helamaa mat-
kalla Viron Merimuseoon. Kuvat: E. Terävä.

Kuva 2. Volker Demuth esittelee Lounais-Norjan keski-
aikaista keramiikkaa.
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Tapaaminen alkoi rennosti keskiviik-
koiltana St. Parick’s –ravintolassa, joka toi-
mii 1400-luvulla rakennetussa kivitalossa 
Tallinnan Vanhassakaupungissa (Sisällä 
muuten kannattaa vilkuilla erityisesti upei-
ta, maalauskoristeellisia puukattoja, mikäli 
sattuu pistäytymään…). Kokoontuminen 
rennosti ruuan ja juoman ääreen sekä van-
hojen tuttujen että uusien tutkijakollegoi-
den kanssa loi pohjan positiiviselle ja ren-
nolle ilmapiirille koko konferenssissa, joka 
alkoi aikaisin seuraavana aamuna Tallinnan 
Lentosatamassa sijaitsevassa Viron Merimu-
seossa.

Kaksipäiväisen tapaamisen ohjelma 
koostui pääosin 20 esitelmästä, joiden ai-
heet vaihtelivat melko laajassa skaalassa. 
Monissa papereissa esiteltiin erilaisten koh-
teiden, kuten linnojen ja kaupunkien kera-
miikka-aineistoja sekä pohdittiin keramii-
kan alkuperää, valmistuspaikkoja ja erilaisia 
menetelmiä näiden tutkimiseen. Samalla 
käsiteltiin monimutkaisempia kysymyksiä 
kauppa- ja kontaktiverkostoista sekä sii-
tä, millaisia sosiaalisia ilmiöitä keramiikat 
edustavat. Painotus oli selkeästi keskiajan 
ja uuden ajan arkeologisissa keramiikkalöy-
döissä, käsittäen sekä erilaisia astioita että 
uunikaakeleita. Useassa esitelmässä nousi 
esiin se, miten paljon avoimia kysymyksiä 
aineistoihin liittyy. Erityisesti löytöjen iden-
tifioinnissa ja kulkureittien pohdinnassa 
tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, eli juuri 
sitä, mitä BNPG-tapaamisilla on tarkoitus 
edistää. Myös Suomen arkeologisille kera-
miikkalöydöille kaivataan kipeästi vertailu-
materiaalia ja kommentteja asiantuntijoilta 
maan rajojen ulkopuolelta, jotta materiaa-
lisen kulttuurin tutkimusta saataisiin täällä 
syvennettyä. Tallinnassa suomalaistukimus-
ta askeleen eteenpäin meidän osaltamme 
vei mahdollisuus tutustua eri puolilta Eu-
rooppaa kerättyihin aineistoihin esitelmien 

Kuva 4. Onnellinen meriarkeologi Riikka Tevali hylyssä.

Kuva 5. Peppersackissa arkeologien keskustelu taukosi, 
kun virolainen miekkailunäytös pääsi yllättäen vauh-
tiin. 

ja itse löytöjen kautta. Kullanarvoisia olivat 
myös muiden kommentit keskiaikaisista 
keramiikka-aineistoista, jota esittelimme 
Raaseporin linnan (Georg Haggren & Tarja 
Knuutinen & Elina Terävä) ja Suomenlah-
den hylkyjen (Riikka Tevali) osalta.
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Torstain yllätysohjelmaan lounastauolla 
kuului mahdollisuus vierailla museon vie-
ressä konservoitavana olevalla Peeter-hylyl-
lä. Kyseessä oli Kadriorgista vuonna 2015 
löydetty ja nostettu, 1200-luvun lopulla 
rakennettu keskiaikainen kauppa-alus.1 Jy-
kevistä tammista rakennettu koggi vaikutti 
suhteellisen hyvin säilyneeltä, joten tutki-
joilla oli jopa mahdollisuus kävellä aluksen 
sisäpuolella, mikä innosti erityisesti muka-
namme ollutta meriarkeologia.

Hylystä on löytynyt myös noin 30 kera-
miikka-astiaa, lähinnä siegburgilaista kivi-
savea2, joiden sirpaleita tutkijajoukko pääsi 
myös hypistelemään. Konservoinnin jälkeen 
hylky aiotaan laittaa näytteille Paksun Mar-
gareetan sisäpihalle omaan rakennukseen, 

joten tähän nähtävyyteen kannattaa tutus-
tua tulevilla visiiteillä Tallinnaan.

Hylkyvierailun lisäksi torstain ohjelmaan 
kuului keskustelu Kalmarin keramiikkaan 
liittyvän digitaalisen palvelimen luomises-
ta. Tukholman BNGP-tapaamisessa tutkija-
joukko oli jo päässyt tutustumaan 1930-lu-
vulla Kalmarissa sataman ruoppauksen 
yhteydessä nostettuun mielettömän moni-
puoliseen keramiikka-aineistoon, joka nyt 
aiotaan saada digitaalisesti tavoitettavaksi. 
Projektia luotsaa Ruotsissa Historiska Mu-
seet, jonka kokoelmiin aineisto kuuluu. 
BNPG:n tutkijaryhmän tuki luvattiin ehdot-
tomasti koko Pohjois-Euroopan keramiik-
katutkimusta edistävälle hankkeelle, joka 
keräsi tapaamisessa paikalla olleilta paljon 
ideoita sen toteutus- ja käyttömahdollisuuk-
sista. Lisäksi pohdittiin BNPG-tapaamisten 
jatkoa sekä mahdollista julkaisua, jossa esi-
merkiksi nyt Tallinnassa pidetyt esitelmät 
voisi julkaista artikkeleina. Kaikkien asen-
ne oli hyvin suotuisa tulevalle yhteistyölle, 
eikä edes seuraavaan tapaamisen paikasta 
ja ajankohdasta Stralsundissa 2.–3.4.2020 
tarvinnut kiistellä. Positiivisen jatkopäätök-
sen ja tulevaisuusnäkymien jälkeen iloista 
keskustelua jatkettiin illallisella Vanhankau-
pungin Peppersackin historiallisessa tunnel-
massa, jossa tutkijajoukko viihtyikin tunti-
kausia pitkän päivän päätteeksi.

Vaikka ilta ehkä joillain venähtikin, 
olivat kaikki innokkaasti mukana per-
jantain esitelmiä kuulemassa ja keskus-
telemassa. Antoisaa erityisohjelmaa oli 
tällöinkin luvassa, sillä perjantaipäivän lo-
puksi järjestettiin työpajasessio, jossa Mi-
chiel Bartels esitteli tutkijoille 20 kilogram-
maa keskiajan ja uuden ajan keramiikkaa 
sekä Alankomaissa käytössä olevan keramii-
kanluokittelusysteemin. Päivän lopetus oli 
ehdottomasti yksi tapaamisen huippukoh-
tia, kun tutkijat pääsivät käpälöimään löy-

Kuva 6. Arkeologit nauttivat auringosta, kahvista ja 
keskustelusta Merimuseon terassilla.

Kuva 7. Michiel Bartels esittelee keramiikkaa ja selven-
tää keramiikanluokittelua.
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töaineistoja. Bartelsin selvitykset ja vinkit 
liittyen keramiikan alkuperän ja ajoituksen 
tunnistamiseen olivat monelle kullanarvoi-
sia tulevien tutkimusprojektien kannalta!

Toinen BNPG-tapaaminen osoittautui 
aivan yhtä innostavaksi ja keskeiseksi kan-
sainvälisen yhteistyön kannalta, kuin edel-
linenkin tapaaminen. Tulevia tapaamisia 
voi lämpimästi suositella kaikille, jotka vä-
hänkään keramiikan tai kauppasuhteiden ja 
kontaktiverkostojen kanssa työskentelevät. 
Suuri kiitos onnistuneesta tapaamisesta BN-
PG:n järjestelyorganisaatiolle ja erityisesti 
Tallinnassa tutkijajoukkoa isännöineelle 
Erki Russowille! Seuraava tapaamista pa-
rin vuoden päästä Stralsundissa odotamme 
ainakin suomalaisten keramiikkatutkijoiden 
parissa innolla.

Elina Terävä
elina.terava@helsinki.fi

Kulttuurien osasto, Arkeologia,
PL 59, 00014 Helsingin yliopisto
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Kuva 8. Aurinkoinen Tallinna jää taakse, seuraavaa reissua odotellessa!
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Kaikki tietävät Suomen kuudennen keskiai-
kaisen kaupungin, eli Viipurin, mutta vali-
tettavan usein sen käsittely jää Suomen ar-
keologisessa tutkimuksessa yleismaininnan 
tasolle. Tutkimuksissa kerrotaan lyhyesti 
Viipurin historian vaiheista ja sen tärkeim-
mistä rakennuksista, mutta vuosikymme-
niä jatkuneissa arkeologisissa tutkimuksissa 
kerätty aineisto jää usein vaille tarkempaa 
pohdintaa. Niinpä kolme tohtorikoulutet-
tavaa ja yksi vs. lehtori päättivät lähteä sel-
vittämään, mitä mahdollisuuksia Viipurin 
aineisto tarjoaa Suomen ja Itämeren alueen 
keskiajan tutkimukselle ja miten me voisim-
me huomioida tämän tärkeän keskiaikaisen 
kaupungin paremmin omissa tutkimuksis-
samme.

Viipuriin pääsee nykyään Helsingis-
tä nopeasti ja edullisesti, joten viisumi oli 
vierailumme kallein investointi. Matkaan 
lähdimme junalla keskiviikkoaamuna ja 
perillä olimme jo ennen kello kymmentä. 
Lyhyen omatoimisen kaupunkikierroksen 
jälkeen olimme kaikki jo vakuuttuneita Vii-
purin kaupungin mielenkiintoisuudesta, 
joka kumpusi kunnostetuista historiallisis-
ta rakennuksista ja raunioromantiikasta. 
Pyöreän tornin luona tapasimme Venäjän 
Tiedeakatemian aineellisen kulttuurin his-
torian instituutin johtavan tutkijan ja Viipu-
rin pääarkeologin Aleksandr Saksan, joka 
esitteli meille Aleksandr Smirnovin. Smir-

VIERAILU MAHDOLLISUUKSIEN VIIPURIIN 
(18.–20.4.2018)

Frida eHrnsTen, Tuuli Heinonen, elina Terävä & GeorG HaGGrén

nov vastaa nykyään suurimmilta osin kai-
vaustoiminnasta Viipurin alueella, ja toimii 
samalla myös linnan varajohtajana.

Saksa ja Smirnov veivät meidät uudelle 
kävelykierrokselle ja kaupunkiin tutustumi-
nen asiantuntijoiden kanssa tarjosi hyvän 
ikkunan keskiajan Viipuriin. Pääsimme tu-
tustumaan esimerkiksi restauroitavana ol-
leeseen Vanhaan kellotorniin (kuva 1) ja sen 
eri rakennusvaiheisiin. Kyse on keskiaikai-

Kuva 1. Restauroitavana oleva vanha kellotorni. Kuva:  
Elina Terävä.
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sen kaupunginmuurin ainoasta säily neestä 
tornista, joka tunnetaan myös nimellä 
Raati torni. Smirnovin opastus tornin ulko-
puolella puisilla rakennustelineillä kiiveten 
ja tornin sisäpuolella oli ikimuistoinen elä-
mys, ja tutkijajoukkomme selvisi vierailusta 
lopulta ehjin nahoin. Vanhan kellotornin 
lisäksi myös muut kaupungin tunnetut tor-
nit olivat vierailumme aikana paketoituina 
rakennusmuoveihin, mikä vaikeutti mai-
semakuvien ottamista. Saimme kuitenkin 
iloksemme kuulla asian johtuvan aktiivisis-
ta kunnostustöistä. Jo tämän vuoden aikana 
torneja olisi tarkoitus päästä ihailemaan en-
tistä ehommassa kunnossa.

Myös muualla kaupungissa erilaiset res-
taurointi- ja tutkimusprojektit olivat vah-
vasti läsnä. Saimme ihailla kävelyretkemme 
varrella kunnostettua Noppataloa (kuva 2), 
joka on yksi vanhimmista säilyneistä raken-
nuksista koko kaupungissa. Rakennukseen 
on tarkoitus perustaa arkeologinen keskus, 

mikä varmasti tuo Viipurin arkeologista 
perintöä entistä helpommin tavoitettavak-
si. Tällä hetkellä kaivauslöytöjä kaupungin 
alueelta oli parhaiten esillä Pantsarlahden 
bastioniin sijoitetussa Viipurin Eremitaašin 
museon pienessä arkeologisessa näyttelyssä, 
johon saimme myös tutustua. Luostarika-
dun löydöistä kootun sympaattisen näytte-
lyn kautta kävijä saa hyvän kuvan siitä, mitä 
kaikkea arkeologinen löytöaineisto kertoo 
elämästä kaupungissa ennen vanhaan.

Kaupunkikävelyn jälkeen suuntasimme 
kohti linnaa, missä meille esiteltiin lyhyesti 
juuri avattuja näyttelyitä. Vaikutuksen teki 
etenkin vitriini, jossa oli esillä erittäin hie-
noja rautakautisia löytöjä, jotka ovat osaa 
museon uusinta lahjoitusta. Anonyymi 
keräilijä on lahjoittanut museolle erittäin 
laajan kokoelman metallinilmaisinharras-
tajilta ostamaansa rautakautista esineistöä, 
pääasiassa erilaisia koruja. Saimme päivän 
päätteeksi museon tiloissa nähdä lahjoituk-
sen kokonaisuudessaan ja se oli kieltämättä 
erittäin vaikuttava, sisältäen pääasiassa hie-
noja koruja ja työkaluja. Onneksi keräilijä 
oli myös kerännyt jonkinlaiset tiedot esi-
neiden löytöpaikoista, vaikka tarkemmat 
kontekstitiedot tietysti puuttuvat. Toden-
näköisesti suurin osa esineistä on peräisin 
kalmistoista ja kätköistä. Museon tutkijat 
olivat hyvin tietoisia kokoelman ongelmal-
lisuudesta ja siitä, kuinka paljon avoimia 
kysymyksiä aineistoon liittyy, mutta totesi-
vat, että parasta on kuitenkin yrittää hyö-
dyntää sitä mahdollisimman paljon tutki-
muksessa. Lisäksi tavoitteena on näyttää 
ainutlaatuista esineistöä suurelle yleisölle 
linnan näyttelyn osana. Pyrkimyksenä oli-
kin kaikin tavoin saada mahdollisimman 
paljon irti aineistosta sen murheellisesta 
hankintatavasta huolimatta.

Vielä hieman esineloistosta sokaistu-
neina lähdimme kiipeämään Pyhän Ola-

Kuva 2. Aleksandr Saksa ja Aleksandr Smirnov Noppa-
talon sisäänkäynnillä. Kuva: Georg Haggrén.
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vin torniin (kuva 3), jossa restaurointityöt 
ovat tällä hetkellä vielä kesken. Museon 
suunnitelmissa on entisöidä tornin väliker-
rokset sekä luoda niihin uusia näyttelyitä. 
Linnassa tapahtui muutenkin tällä het-
kellä paljon: museonäyttelyt ovat parhail-
laan keskellä uudistusta, ja kesällä edessä 
ovat ulkorakennusten tutkimukset ja res-
taurointitöiden aloitus. Kaiken kaikkiaan 
ihmetytti, miten niin pienellä henkilö-
kunnalla voi saada niin paljon aikaiseksi. 
Museon nuori johtaja Vladimir Tsoi on 
selvästi tärkeä tekijä aktiivisuuden takana, 
ja mitä ilmeisemmin hänellä on vahva halu 
kehittää linnan toimintaa. Onnistuneen 
päivän jälkeen kävimme vielä Saksan kans-
sa syömässä legendaarisessa suomalaisajan 
ravintola Espilässä, joka avattiin uudelleen 
Torkkelinpuistoon vuonna 2016. Espilä 
kuului päivän positiivisiin kokemuksiin, ja 
sen kautta pystyi hyvin aistimaan kaupun-

gin entistä loistoa. Ravintolan ruokaa kan-
nattaa ehdottomasti käydä maistamassa, 
mikäli vierailee kaupungissa!

Vierailun toisena päivänä suuntasimme 
heti aamusta linnaan. Siellä meille esiteltiin 
kirjastoa ja arkistoa, minkä jälkeen pää-
simme katsomaan löytöaineistoa. Mukana 
auttamassa olivat nuoret tutkijat Aleksei 
Melnov ja Marija Ivanova, jotka olivat erit-
täin avuliaita. Näimme ensin linnan vanho-
ja löytöjä, mutta pienen, sinnikkään kyselyn 
jälkeen saimme myös käydä läpi 2000-luvun 
kaivauslöytöjä eri puolilta kaupunkia (kuva 
4). Löytöjen luettelointi on pahasti kesken, 
mutta tutkijat tekevät parhaillaan kaikken-
sa saadakseen aineiston jonkinlaiseen jär-
jestykseen. Kaikkea emme varmasti ehti-
neet nähdä, mutta saimme kuitenkin hyvän 
yleiskuvan siitä, miltä kaupungin löytöai-
neisto tällä hetkellä näyttää. Yllättävää oli 
keskiaikaisten löytöjen vähyys, mihin tie-

Kuva 3. Näkymä Viipurin kaupunkiin Pyhän Olavin tornista. Kuva: Elina Terävä.
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tysti saattavat vaikuttaa sekä kaivausmene-
telmät että alueet, joita tähän mennessä on 
kaivettu. Viipurissa vallitsee kuitenkin tällä 
hetkellä vahva tekemisen meininki ja voi-
nee olettaa, että aineisto myös kasvaa lähi-
vuosien aikana. Mielenkiintoista olisi myös 
lähteä mukaan katsomaan miten itse kai-
vaukset ja dokumentointi hoidetaan kentäl-
lä, sillä sitä kautta aineiston kertymistä olisi 
luonnollisesti helpompi ymmärtää. Viipu-
rilaiset tutkijat toivottivatkin suomalaisar-
keologit lämpimästi tervetulleiksi mukaan 
kaivauksille!

Pitkän kellaripäivän jälkeen suuntasim-
me suoraan Pyöreän tornin ravintolaan 
syömään, sillä olihan paikka nähtävä myös 
sisältä päin. Miljöö olikin hieno, mutta 
makuelämyksenä kokemus ei ehkä ollut se 
sykähdyttävin. Aterian päätteeksi teimme 
pienen iltakävelyn ja tutustuimme kaupun-

gin uuteen puoleen, jossa vastaan tuli myös 
ensimmäinen isompi ryhmä suomalaisia 
ekskursiomme aikana. Yllätyksemme huo-
masimme, että kyseessähän olivat Museovi-
raston ARTI:laiset, jotka olivat juuri samaan 
aikaan virkistysmatkalla Viipurissa! Kiin-
nostusta Viipuria kohtaan löytyy siis tällä 
hetkellä mitä ilmeisimmin monilta tahoilta 
Suomessa.

Kolmantena päivänä lähdimme heti aa-
mulla kohti Monrepos’n puistoa. Matkan 
varrella kävelimme myös Pyhän Annan 
kruunun 1700-luvun linnoituksen läpi. Itse 
Monrepos’n puistossa on tällä hetkellä me-
neillään laajoja kunnostustöitä, jotka jat-
kuvat ainakin vielä seuraavat kaksi vuotta. 
Samalla alueella tehdään myös arkeologisia 
kaivauksia. Suuntasimme kuitenkin tämän 

Kuva 4. Tutkija Aleksei Melnov esittelee suomalaiskol-
legoille Viipurin linnan vanhoja kaivauslöytöjä. Kuva: 
Frida Ehrnsten.

Kuva 5. Vs. lehtori Georg Haggrén tervehtii Väinämöis-
tä Montrepo’ssa. Kuva Elina Terävä.
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ison työmaan läpi kohti luontopolkuja ja kä-
vimme tervehtimässä Väinämöistä (kuva 5) 
sekä katsomassa Maailman loppua. Kuten 
koko Viipurin kaupungissa, puistossa pystyy 
aistimaan sen aikaisemman loistokkuuden, 
joskin paljon korjattavaa ja restauroitavaa 
on vielä jäljellä. Tällä hetkellä kunnostustöi-
den perusteella näyttää kuitenkin siltä, että 
kaupungilla ja sen päättäjillä löytyy intoa ja 
halua palauttaa ainakin osa Viipurin men-
neestä loistosta. Jo kymmenen vuoden pääs-
tä kaupunki saattaa olla hyvin eri näköinen 
kuin tällä hetkellä.

Kolmen opettavaisen päivän jälkeen oli 
jo aika suunnata takaisin kohti juna-ase-
maa. Ekskursiosta jäi parhaiten mieleen, 
kuinka paljon mahdollisuuksia Viipuri tar-
joaa myös Suomen keskiajan tutkimuksel-
le. Meidät otettiin avoimesti vastaan kaik-
kialla ja aidontuntuisia yhteistyötoiveita 
esitettiin useammalta taholta. Vaikkemme 
ihan heti emme päässeet kaikkia arkeologi-
sia löytöaineistoja katsomaan, pienen sin-

nikkyyden jälkeen näimme niistä huomat-
tavan osan. Tämän kertainen lyhyt matka 
oli tietysti vain pintaraapaisu kaupungin 
aineistoihin, mutta siitä on hyvä jatkaa sy-
ventymistä Viipurin keskiaikaiseen aineel-
liseen kulttuuriin.

Frida Ehrnsten
frida.ehrnsten@helsinki.fi

Tuuli Heinonen
tuuli.t.heinonen@helsinki.fi

Elina Terävä
elina.terava@helsinki.fi

Georg Haggrén
georg.haggren@helsinki.fi

Kulttuurien osasto, Arkeologia,
PL 59, 00014 Helsingin yliopisto
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Tammikuun alussa 2018 aloitti virassaan 
uusi arkeologian professori Turussa, Visa 
Immonen. Hän väitteli Turun yliopistossa 
vuonna 2010 aiheenaan jalometalliesineet 
Suomessa keskiajalla ja uuden ajan alussa. 
Väitöskirja (Golden Moments. Artefacts of 
Precious Metals as Products of Luxury Con-
sumption in Finland c. 1200–1600) ilmeistyi 
SKAS:in sarjassa Archaeologia Medii Aevi 
Finlandiae (osa XVI). Immonen on aiem-
min työskennellyt muun muassa apulais-
professorina Helsingin yliopistossa ja viettä-
nyt aikaa vierailevana tutkijana ulkomailla, 
esimerkiksi USA:ssa. Ohessa hän esittelee 
itseään ja vastaa SKAS-lehden tekemiin ky-
symyksiin toimenkuvaansa liittyen.

Mitkä mielestäsi ovat tämän hetkiset tär-
keimmät työtehtäväsi?

Aloitin arkeologian vakituisena professori-
na Turun yliopistossa tammikuussa 2018. 
Professorin työn kolme perustehtävää on 
määritelty yliopistolaissa: tutkimus, opetus 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yli-
opistolain mukaan myös osallistuminen 
kansainväliseen yhteistyöhön kuuluu pro-
fessorin tehtäviin. Näiden lisäksi aikaani 
vievät yliopistohallintoon osallistuminen 
sekä ulkoisen rahoituksen hakeminen.

UUSIA NIMITTYKSIÄ
NYA UTNÄMNINGAR

Mistä sait vihiä tai ideaa hakea tehtävään? 
Oliko taustalla jokin suunnitelma tai oliko 
kaikki sattuman kauppaa?

Tapanani on pysytellä ajan tasalla alan avoi-
mista työtehtävistä, vaikka en olisi niitä ha-
kemassakaan, koska haluan seurata kentän 
kehitystä. Jo tämänkin vuoksi olin hyvin 
tietoinen Turun avoimesta professuuris-
ta. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin 
kulttuuriperinnön tutkimuksen apulais-
professorina Helsingin yliopistossa. Se oli 
määräaikainen tehtävä, joka tenure track 
-mallin mukaisesti olisi ehkä vakinaistettu 
seitsemän vuoden päästä. Tämä uusi teh-
tävämalli saattaa puristaa työntekijöistä 
kaiken irti, mutta se ei tee heistä uskollisia 
työnantajalleen. Niinpä hain uusia tehtäviä, 
jotka ovat luonteeltaan vakituisia. Profes-
suuri suo oleellisesti paremmat mahdolli-
suudet tutkimuksen ja tieteenalan pitkäjän-
teiseen kehittämiseen.

Professori Visa Immonen (s. 1977)
• Väitös: 2010, Turun yliopisto
• Maisterintutkinto: 2001,  

Turun yliopisto
• Ylioppilas: 1995, 

Leppävirran lukio 
• Naimisissa
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Mitkä tärkeimmät asiat tai henkilöt vai-
kuttivat urapolkuusi?

Opiskelujeni alkuvaiheissa tiesin, että ha-
luan akateemiseksi tutkijaksi, ja olen pitänyt 
siitä kiinni. Tutkimustyö ulkomailla sekä 
kansainväliset kontaktit kiinnostivat minua 
samoin jo varhain, ennen kuin niistä tuli 
valtti työllistymisessä. Kansainvälisyyden 
merkitystä en voi korostaa liikaa.

Minulle suuri merkitys on ollut opis-
kelu- ja jatko-opiskeluaikani professoril-
la J.-P. Taavitsaisella. Hänen edistämänsä 
keskiajan tutkimus ja esinetutkimus ovat 
keskeisiä myös minulle. Taidehistoriasta on 
asteittain tullut työlleni yhä tärkeämpi lähi-
tiede. Sen piiristä keskeisiä hahmoja ovat ol-
leet keskiajan osalta Markus Hiekkanen ja 
projektiinsa minut työllistänyt Renja Suo-
minen-Kokkonen. Nykyisistä yhteistyö-
kumppaneista oleellinen on Elina Räsänen.

Mitä haasteita tehtäviisi liittyy nyt tai tule-
vaisuudessa? 

Pulmat liittyvät yhtäältä yliopistojen ylei-
seen tilaan ja toisaalta arkeologian tie-
teenalaan erityisesti. Yliopistojen ylei-
seksi vaivaksi mainitaan toistuvasti 
valtionrahoituksen väheneminen, mutta 
mielestäni polttavampi ongelma on kui-
tenkin päätöksenteon arvaamattomuus ja 
suunnitelmallisuuden puute. Rahoitusta tai 
rekrytointeja ei edelleenkään suunnata op-
piaineiden menestyksellisyyden tai koulu-
tustarpeiden mukaan, vaan hätäisistä ja eri 
tieteenalojen tilanteeseen perustumattomis-
ta syistä. Yliopistot ovat tällä hetkellä lisäksi 
kyvyttömiä profiloitumiseen ja sopimaan 
työnjaosta keskenään.

Lyhtyjänteisyys heijastuu myös arkeo-
logiaan. Esimerkiksi klassillisen arkeologi-
an tilanne on huolestuttava. Vielä jokunen 

vuosi sitten suomalaisilla oli näyttäviä kent-
tätyöprojekteja Välimeren alueella, mutta 
Suomessa klassillisen arkeologian koulutus 
jatkuu näillä näkymin vain Turun yliopis-
tossa. Hermostuneisuus ja huoli yliopisto-
tehtävien jatkumisesta leimaa myös muuta 
arkeologiaa.

Arkeologian opetuksessa koetinkivi on 
jatkuvasti monimutkaistuvan kentän ja tai-
tovaatimusten sovittaminen yhteen pienen 
henkilöstön ja niukkojen opetusmäärära-
hojen kanssa. Miten luonnontieteiden kirjo 
saadaan luontevaksi osaksi koulutusta? Entä 
miten opetuksessa otetaan huomioon yrit-
täjyys? Tai muinaisjäännöksiin ja -esineisiin 
keskittyneen hallinnoinnin muuttuminen 
laaja-alaisemmaksi kulttuuriperinnön hoi-
tamiseksi?

Mitä koet positiivisena työyhteisössäsi tai 
miljöössäsi yleensä? 

Arkeologian oppiaine on tällä hetkellä ma-
joittunut Geotaloon Akatemiankatu 1:een. 

Tuore Turun arkeologian professori Visa Immonen. 
Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopisto
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Se on meille hyvin toimiva ratkaisu ja antaa 
riittävästi tilaa arkistolle ja esinekokoelmil-
le. Kahvihuoneesta on muodostunut keskei-
nen tapaamispaikka. Yhteisömme on pieni, 
mutta ilmapiiri on erittäin hyvä ja kitkaton.

Edeltäjäni Taavitsainen panosti voimak-
kaasti rautakauden ja erityisesti historialli-
sen ajan tutkimukseen. Tämä profiili sopii 
oivallisesti Suomen vanhimpaan kaupun-
kiin. Turussa on myös laaja museokenttä, 
joka antaa hyvät edellytykset arkeologialle. 
Erityisesti Turun museokeskuksen esine-
kokoelmat ovat olleet tärkeitä tutkimus-
työllemme ja opinnäytteillemme. Myös 
yhteistyö Aboa Vetus & Ars Nova -museon 
kanssa on ollut hedelmällistä. Unohtaa ei 
sovi lähiympäristön museoita, kuten Liedon 
Vanhalinnan ja Nautelankosken museoita.

Mikä on suhteesi tai suhtautumisesi opis-
kelijoihin ja yleisöön? 

Opiskelijat ovat työn keskiössä, joten he 
määrittelevät paljolti toimintaani. Ehkä tär-
keintä on opiskelijoiden moninaisuuden 
muistaminen: koulutuksen pitäisi taipua 
monenlaisiin tarkoituksiin yliopiston sisällä 
ja ulkopuolella, oli kyse sitten teoreettisesti 
virittyneestä tutkimustyöstä, kulttuuriperin-
töhallinnon tehtävistä tai kenttätöistä.

Kehottaisin opiskelijoita ja tutkijanuraa 
suunnittelevia sisällyttämään opintoihinsa 
ja työhönsä ulkomailla vietettyjä kausia. 
Erilaisia mahdollisuuksia tähän on tarjolla 
runsaasti, vaihto-opiskelusta EU:n Marie 
Skłodowska-Curie -rahoitukseen.

Suuri yleisö sisältyy yliopistojen yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen tehtävään, ja 
erityisesti arkeologiassa laajan yhteisön pal-
velemista ei pidä laiminlyödä. Alan rahoitus 
perustuu paljolti lainsäädäntöön, verova-
roihin ja erilaisiin lahjoituksiin, ja tämä on 

kyettävä perustelemaan. Vaikka kansainvä-
lisyydellä on yhä tärkeämpi merkitys aka-
teemisessa maailmassa, paikallinen vaikut-
taminen on keskeinen oppiaineen työsarka.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Kiinnos-
tavia projekteja meneillään tai tulossa?

Eniten toivon tulevaisuudelta hallinnollista 
ja taloudellista vakautta. Se sallii keskitty-
misen professorin kolmen perustehtävän 
toteuttamiseen. Vakaus myös edistää kes-
kiajan arkeologisen tutkimuksen moninai-
suutta ja villeyttä.

Vuonna 2018 saamme päätökseen usei-
ta monivuotisia hankkeita. Julkaisimme jo 
Lahden kaupunginmuseossa olevaan Klaus 
Holman muistokokoelmaan keskittyvän ar-
tikkelikokoelman Kauneus, arvo ja kadon-
nut menneisyys: Näkökulmia Klaus Holman 
muistokokoelmaan. Myöhemmin tänä vuon-
na saamme painosta Koroisten niemenkär-
keen pureutuvan artikkelikokoelman. Sen 
myötä käsitys Turun varhaiskeskiaikaisista 
vaiheista muuttuu ja täsmentyy.

Suunnittelemme paraikaa suurta puun 
hankintaa ja käyttöä keskiajalla tarkaste-
levaa hanketta, jossa yhdistämme arkeo-
logian, historian, luonnontieteiden ja tai-
dehistorian voimavaroja. Tämän ohella 
tutkimukseni keskittyy keskiajan pyhäin-
jäännösten analysointiin luonnontieteiden ja 
kulttuurintutkimuksen teorioiden näkökul-
masta. Tätä työtä teen keväällä 2018 kah-
den kuukauden ajan Bard Graduate Cente-
rissä New Yorkissa.

Kiitos professori Immonen, onnea kiin-
nostaviin projekteihin ja menestyksekästä 
vuotta 2018!

***
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Sedan 1.11.2017 har magister Ulrika (Ulli) 
Rosendahl verkat som ny museiintendent 
vid Lovisa stadsmuseum. Hon arbetade fle-
ra år vid Esbo stadsmuseum som arkeolog 
och forskare. Hon har deltagit i omfattan-
de forskningsprojekt kring medeltida byar, 
särskilt det medeltida Mankby i hjärtat av 
Esbo. Resultaten kommer en dag att omfor-
mas till en doktorsavhandling vid Helsing-
fors universitet. Tidskriften SKAS har inter-
vjuat Rosendahl om hennes nya position i 
Östra Nyland.

Vad hör till dina viktigaste arbetsuppgifter 
i anslutning till din tjänst? 

Min uppgift är att ansvara för museiverk-
samheten i Lovisa. Våra tre museer är i Ko-

Ulrika Rosendahl på Lovisa museum. Selfie.

Museiintendent Ulrika Rosendahl (f. 1979)
• Magistersexamen: 2006, 

Helsingfors universitet
• Doktorand i arkeologi, 

Helsingfors universitet
• Student: 1998, 

Lovisa gymnasium
• Gift 
• Övrigt: Bonde på Yrjas gård i Pernå

mendantshuset från år 1755 i Lovisa, Vir-
böle hembygdsmuseum och Bruksmuseet 
i Strömfors. Samlingarna omfattar ett brett 
urval av föremål, dokument och fotografier 
som belyser Lovisas historia. Tyngdpunkten 
i samlingarna ligger på lokalt hantverk, sil-
versmide, tenn och gustavianskt möbelsnic-
keri, men utökas kontinuerligt av material 
långt utöver de här kategorierna. 

Hur fick du nys om tjänsten – nådde du 
den genom medveten planering eller var 
det bara tur?

Jobbet lediganslogs i somras, och jag sök-
te direkt. Jag visste att det här var en unik 
chans att få jobba inom museivärlden i min 
hemstad Lovisa. Museet i Lovisa har bara 
två anställda, jag och museiassistent Carina 
Nygård. Jag efterträdde egyptologen Jaana 
Toivari Viitala, som gick bort ifjol. 

Vilka är dina nuvarande eller framtida ut-
maningar å arbetets vägnar? 

En av de stora utmaningarna för museet är 
att finnas till för hela Lovisa, inte bara in-
nerstaden. År 2010 sammanslogs Lovisa 
med Pernå, Liljendal och Strömfors, vilket 
ökade museets verksamhetsområde. Det 
här innebär att vi aktivt måste komplettera 
samlingarna och uppdatera vår kunskap om 
hela östligaste Nyland. 

Hurdan publik riktar sig museiverksamhe-
ten till?

Turister brukar hitta bra till oss på som-
maren, men vi vill också finnas här för den 
lokala befolkningen. Därför samarbetar vi 
med skolor och tredje sektorn på många oli-
ka nivåer. Just nu försöker vi satsa lite extra 
på familjer och barn, skapa miljöer där alla 
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åldrar kan trivas och hjälpa barn att skapa 
en bild av det förflutna och sin närmiljö.

Vad bär framtiden med sig – några intres-
santa projektplaner?

Museet har många projekt på gång för att 
utvecklas och bli en aktiv aktör i lokalsam-
hället. Ett av de roligaste är att vi kommer 
att få en fungerade vattenhammare till vårt 
bruksmuseum. Staden skall köpa Övre 
smedjan i Strömfors bruk av Senaattikiin-

teistöt för en symbolisk euro, och därefter 
påbörjas renoveringar av hammaren. För-
hoppningsvis får vi allt färdigt till somma-
ren och kan ordna smidesdemonstrationer 
med riktig vattenkraft. 

Tack! Lycka till med dina intressanta pro-
jekt och allt gott för år 2018!

Haastattelija – Intervjuare
Eva Ahl-Waris

MEDELTIDSARKEOLOGI
VID RASEBORGS SLOTT

 
Tidpunkt: 4-8.6. 2018 kl 9-15 (pass 1), 11-15.6. 2018 kl 9-15 (pass 2), 18-21.6. 25.6. 2018 kl 9-15 (pass 3)
Plats: Raseborgs slott, Raseborgs slottsväg, Raseborg. Man kommer fram med bil. 
Utgrävningsledare: FD docent Georg Haggrén och Frida Ehrnsten

På kursen har man ett tillfälle att bekanta sig med borgforskningens senaste resultat – och forska 
själv! Kursen består av tre pass, vardera omfattande fyra dagars fältarbete samt fältarbete och en ex-
kursion på femte dagen. Under kursens lopp bekantar vi oss med livet i det medeltida Raseborg, lär 
oss grunderna i utgrävningsteknik och hur man kan identifiera fornlämningar – och besöker själva 
slottet och dess spännande omgivning. Ta med egen matsäck, regnkläder och gummistövlar. Klä dig 
i bekväma kläder. Arkeologiska utgrävningar är ett smutsigt jobb!

Kursanmälningar till kansliet:
tfn 040 1860 131 eller per e-post till adressen 
kansli@hangosommaruni.fi.

Försenade anmälningar (efter 22/5) god-
känns också – härvid anmälning och betal-
ning på kursplatsen till kursledaren. Kursav-
gift 20 €/pass (inkl. anmälningsavgiften).

• En förmånlig övernattningsmöjlighet en 
kilometer från slottet: Snappertuna Hos-
tel (Tunaborg)

 (http://www.stunahostel.com/).
• Möjlighet till lunch i Slottsknektens stuga
 (https://raaseporinlinna.fi/fi/)

Följ oss på Facebook @slottsmalmen

Där kan du också bekanta 
dig med förra årets utgrävningar.
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Suomen historiaa on vaikea kirjoittaa il-
man Viipuria. Se oli maamme toisek-
si suurin keskiaikainen keskus ja aina 
1940-luvun alkuun asti suurimpia ja mer-
kittävimpiä kaupunkeja Suomen rajojen 
sisäpuolella. Vastaavasti historiallisen ajan 
arkeologian osalta aihepiirin käsittely jää 
vajaaksi, jos Viipuri sivuutetaan. Näin 
etenkin, kun Viipuri oli Ruotsin ajan Suo-
messa Turun ohella ainoa varsinainen 
kivikaupunki – ja, kuten tunnettua, Tu-
russa vuonna 1827 raivonnut tulipalo ja 
sen jälkien raivaus pyyhkivät lähes kaikki 
kaupungin vuosisataiset kivitalot maan ta-
salle. Tulipaloja on toki sattunut Viipuris-
sakin ja niiden lisäksi kaupunki on lukuisia 
kertoja ollut piiritettynä. Silti 1800-luvun 
puolivälissä sieltä löytyi Suomen edustavin 
vanha kivirakennuskanta ja sen ympäriltä 
perustuksiltaan paikoin jopa keskiaikaiset 
kaupunginmuurit. Haminaa ja Lappeen-
rantaa lukuun ottamatta Viipuri oli Suo-
men ainoa kaupunki, jossa vanha keskusta 

VIIPURI
KAUPUNKILINNOITUKSESTA 

HISTORIALLISEKSI
MONUMENTIKSI

Petri Neuvonen: Linnoituksesta historialliseksi 
muistomerkiksi. Viipurin vanhakaupunki 1856–
1939. Aalto-yliopiston julkaisusarja Doctoral Dis-
sertations 164/2017. Aalto ARTS Books. Helsinki 
2017.

oli kokonaan linnoituksen ympäröimä ja 
suojaama. 

Lähes koko linnoitus ja suuri osa van-
haa kaupunkia jäi 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa kehityksen ja uudisra-
kentamisen rattaitten alle. Arkkitehti Petri 
Neuvosen marraskuussa 2017 ilmestynyt 
väitöskirja analysoi tätä Suomen kaupun-
kirakentamisen ja historiallisten kaupunki-
keskustojen säilymisen kannalta merkittä-
vää 1850- ja 1940-lukujen välille ajoittuvaa 
prosessia. Tutkimuskohteena on Viipurin 
vanha keskusta eli Entisen Linnoituksen 
alue. Todettakoon, että Viipurin linna jää 
tämän rajauksen ulkopuolelle.

Petri Neuvonen on perehtynyt Viipurin 
vanhaan rakennuskantaan, sen historiaan ja 
nykytilaan jo yli neljännesvuosisadan ajan. 
Tästä ovat osoituksena useat aihepiiriä kos-
kevat julkaisut, joista erityisesti kannattaa 
mainita inventoinninomainen ”Viipuri: ra-
kennusperinnön seitsemän vuosisataa” vuo-
delta 2008.

GeorG HaGGrèn
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Krimin sota osoitti, että Venäjän val-
takuntaan kuuluneiden Itämeren ran-
nikkokaupunkien linnoitukset alkoivat 
1800-luvun puolivälissä olla auttamattoman 
vanhentuneita. Tästä johtuen niistä alettiin 
luopua. Monien kaupunkien suojana olleita 
linnoituksia, erityisesti bastionilinnoituksia 
alettiin purkaa modernin kaupunkirakenta-
misen tieltä. Näin tapahtui mm. Tallinnassa 
ja Riiassa. Kehitys kulki samoja uria myös 
Keski- ja Länsi-Euroopassa.

Viipurin vanha kaupunkialue oli 
1850-luvun lopulla yhä linnoituksen sul-
kema kokonaisuus, jonne oli pääsy ainoas-
taan muutaman portin kautta. Tätä tun-
nelmaa edustaa yhä kaupunkia suojanneen 
Pyhän Annan Kruununlinnoituksen Ha-
minanportti, joka on lännessä yhdistänyt 
kaupungin muuhun Suomeen. Portista alkoi 
Suuri Rantatie kohti Haminaa, Helsinkiä ja 
Turkua. 

Vuoden 1859 lopulla Venäjän armeija 
päätti luovuttaa vanhaa kaupunkia suojan-
neet linnoitukset eli niin kutsutut vallit kau-
pungille. Heti seuraavana vuonna aloitettiin 
vallien purkaminen ja vallihautojen täyt-
täminen. Vuonna 1861 Viipuri sai uuden 
asemakaavan, jossa kaupunki oli tavallaan 

vapautunut linnoituksen 
muodostamista kahleis-
ta. Vain Pantsarlahden 
bastioni ja etelävallit 
säästyivät nopealta pu-
rakmiselta. Kaupunkia 

eteläpuolelta suojanneet linnoitukset saivat 
kuitenkin vain lyhyen jatkoajan, sillä ranta-
radan ja uuden eteläsataman rakentamisen 
myötä myös ne revittiin 1900-luvun alussa 
alas. Vain Pantsarlahden bastioni säilyi, ja 
sekin vain juuri ja juuri.

Viipuria alettiin 1860-luvulla moderni-
soida. Vanhoja kivitaloja pidettiin nuhruisi-
na ja vaatimattomina. Tilalle haluttiin uusia 
entistä komeampia rakennuksia, joita nousi 
eri puolille vallien aiemmin sulkemaa Enti-
sen Linnoituksen kaupunginosaa. Muutos 
oli parin kolmen vuosikymmenen ajan niin 
nopeata, että kaupunkia tuskin tunsi enti-
sekseen. Vanha vaatimaton ulkoasu halut-
tiin muuttaa uudeksi ja entistä ehommaksi. 
Hyvän esimerkin tästä tarjoaa linnaa vasta-
päätä sijainnut vanha raatihuone, jonka sei-
nien varaan kohosi uusi kolmikerroksinen 
kivitalo.  Purku-uhan alla olivat niin keski-
aikaisen kaupunginmuurin ainoa säilynyt 
torni kuin kuuluisa Pyöreä tornikin. 

Asennemuutos alkoi vähitellen 1880-lu-
vulla. Vuonna 1883 annetulla muinaismuis-
tolailla oli tässä huomattava merkitys. Esi-
merkiksi Pyöreän tornin purkaminen estyi 
uuden lain ansiosta heti vuonna 1884. Aluk-
si radikaalia hanketta tosin siirrettiin vain 

Pantsarlahden bastioni on 
Pyöreän tornin ohella ainoa, 
mitä on jäljellä Viipurin van-
haa kaupunkia kiertäneestä 
linnoituksesta. Kuva: Georg 
Haggrén.
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vuosi, pari kerrallaan. Vuosisadan vaihteen 
jälkeen vanhojen rakennusten ja historial-
lisen kaupunkikuvan arvoa alettiin yhä 
yleisemmin tunnustaa. Sama kehitys jatkui 
itsenäisyyden ajalla. Vuonna 1923 Pyöre-
ään torniin avattiin ravintola, jonka myötä 
rakennuksesta tuli linnan ohella Viipurin 
tunnetuin nähtävyys. Vain kymmenen vuot-
ta aiemmin tornia oltiin vielä tosissaan pur-
kamassa.

Erityisen tunnelmallisina 1900-luvun 
alussa pidettiin Vesiportin- ja Karjapor-
tinkatuja, mutta yksittäisenä poikkeukse-
na vielä 1930-luvun lopulla jälkimmäiseltä 
purettiin vanha 1600-luvun kaupunkitalo 
uuden funkkis-rakennuksen tieltä. Tämä ei 
toki tapahtunut ilman soraääniä. Arvatta-
vaksi jää, mikä olisi ollut Viipurin vanhan 
rakennuskannan kohtalo 1960- ja 1970-lu-
vuilla, jolloin muualla Suomessa purettiin 
urakalla vanhoja kaupunkitaloja modernien 
liikerakennusten tieltä. Puhuttaisiinko ”Tu-
run taudin” ohella ”Viipurin epidemiasta”? 
Mene ja tiedä.

Teoksen käyttöarvoa nostaa runsas ja 
korkealaatuinen kuvitus. Osa kaupunkinä-
kymistä on kadonnut ainiaaksi, osa säilynyt 
yllättävänkin hyvin nykyaikaan. Viipurista 
kiinnostuneelle lukijalle kaupungin hah-

mottamista auttaa sivulla 220 oleva tauluk-
ko vuonna 1929 tehdyistä katujen ja torien 
nimien muutoksista. Niistä voidaan maini-
ta Vanhan Raatihuoneentorin nimeäminen 
Torkkel Knuutinpojan toriksi sekä Katarii-
nankadun vaihtuminen Linnankaduksi.

Petri Neuvosen väitöskirja on kaupun-
kirakentamisen analyysin ohella arvokas 
tapahtumahistorian kuvaus ja kulttuuri-
historiallinen katsaus suomalaisittain ai-
nutlaatuiseen kaupunkiin. Teoksen myötä 
hahmottuu moderniin kaupunkirakenta-
miseen kuuluva kehityskulku, jonka mo-
nesti tallasi vanhan rakennuskannan al-
leen. Arkeologien kannalta onneksi osa 
Viipurin vanhasta kivikaupungista on säi-
lynyt kellareissa ja siellä täällä myös maan-
pinnan yläpuolisissa kerroksissa. Kirkkojen 
ja tornien ohella keskiaikaisista asuinra-
kennuksista puhuminen on nykyisen käsi-
tyksen mukaan turhan uskallettua, mutta 
seinien sisällä on yhä paljon jäännöksiä ai-
nakin 1600-luvulta asti.

Georg Haggrén
georg.haggren@helsinki.fi

Kulttuurien osasto, Arkeologia,
PL 59, 00014 Helsingin yliopisto
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Det våras med biografier och forskning 
kring arkeologer i Finland. I väntan på ett 
stort opus om Ella Kivikoski, som förhopp-
ningsvis snart ser dagens ljus, kan vi ägna 
oss åt en mångsysslare och legend, professor 
Sakari Pälsi (1882–1965). I en antologi på 
nästan 400 sidor utgiven ifjol belyser hela 
fjorton skribenter olika aspekter på hans 
person och verk. Några icke tidigare utgiv-
na texter av Pälsi själv utgavs även – dock 
utspritt längs med hela boken. Boken är re-
digerad av Mirja Metsola och Jukka Relas. 
Projektet stöddes av stiftelser och föregicks 
av ett seminarium med KAVI, som tangera-
de Pälsis filmproduktion. Bakom verket står 
uppenbart styrelsen för Sakari Pälsin seura. 
Källorna till Pälsi, vid sidan av hans egna 
verk, härstammar från privatarkiv (främst 
från hans son, Hannu Pälsi (1932–2017), 
som vi får tacka för det rikliga bildmaterial-
et), samt Museiverkets arkiv. Brev- och bild-
material har ytterligare letats fram ur olika 
föreningars och till exempel Finska Littera-
tursällskapets arkiv. Arbetet har krävt både 
tålamod och noggrannhet. Verket är digert 
och vi får läsa om allt från Pälsis hemtrakt 
(Loppis i Tavastland) och släktbakgrund, till 

MYCKET OM PÄLSI

Sakari Pälsi. Elämä ja työt. Legendaarinen tut-
kimusmatkailija, arkeologi, kirjailija ja kuvaaja. 
Toim. Mirja Mertola & Jukka Relas. Into: Hel-
sinki 2017. ISBN 978-952-264-745-0. 383 s.

hans långa resor och litterära samt konst-
närliga produktion.

Fil.dr Jukka Relas längre biografiska 
text inleder boken. Pälsi verkar ha varit en 
stolt tavastlänning som blev kosmopolit. Jag 
hade dock läst mer också om människorna 
omkring honom: hans vänner och kolleger, 
hans fruar och barn – Jouko Aaltonens text 
om Pälsis nätverk senare i boken är tämli-
gen kort och kommer rätt sent i detta av-
seende. Några glimtar från Pälsis närmaste 
krets får vi ändå genom Aino Pälsi, själv 
författare, via citat ur brev till och från hen-
ne. Jag irriteras dock av många långa citat 
som layouttekniskt sprängts in i brödtex-
ten på ett underligt vis, vilket försvårar läs-
ningen. Och hade Relas text senare i boken 
om Pälsi som etnologisk författare kunnat 
sprängas in här, kanske i samband med be-
rättelserna om hans resor och verksamhet 
just på 1920-talet? Man blir något förbluffad 
när samma teman dyker upp senare för att 

eva aHl-Waris
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först då få en djupare analys. Några nog-
grannare uppgifter och analyser av Pälsis 
studier och troliga aktivitet vid studentna-
tionen saknas också: vad formade honom? 
Hans släkt och hemort, javisst, men något 
annat? Förhoppningsvis återkommer Relas 
ännu med åsikter kring detta, Pälsi förtjänar 
mer forskning.

Till skillnad från många av artiklarna 
är arkeologen Oula Seitsonens bidrag in-
tressanta – inte minst på grund av det rika 
bildmaterialet: Seitsonen har besökt flera 
av platserna som Pälsi besökte under sina 
forskningsresor – fascinerande och impo-
nerande! Vi får ta del av Sibirienresorna, det 
fotografiska materialet, minnesanteckning-
arna och även se rekonstruktioner av de rut-
ter Pälsi med kolleger valde. 

Christian Carpelans uttömmande text 
om Pälsis skönlitterära verk om förhisto-
rien, Kova mies ja nimetön (1950), är också 
mycket intressant att ta del av. Pälsis skön-
litterära verk reflekterar tydligt hans histori-
esyn och hans kunskap om stenåldern. Nå-
got mer kunde kanske ha lagts till genom en 
jämförelse – fanns det andra arkeologer som 
populariserade vid denna tid, finns det före-
gångare – efterföljare? 

Hade de andra, kortare texterna om Päl-
sis arkeologiska forskning, historiesyn och 
olika sorters skrönor om honom (skrivna av 
Kerkko Nordqvist, Ulla Moilanen, Jenny 
Kostet, Pirjo Uino) ha förkortats till fakta-
rutor eller inympats i en längre och utför-
ligare analys av Pälsi som arkeolog? Mirja 
Metsola och Jussi Aalto presenterar Pälsi 
som filmare respektive fotograf – intressant, 
men kunde dessa artiklar också ha sprängts 
in i en längre text som hör ihop med hela 
hans enorma forskar- och konstnärsgär-
ning?

Det hade också, som sagt, varit tydligare 
med en särskild sektion för Pälsis egna tex-

ter, kanske med en kort introduktion. Nu 
ligger de utspridda här och där. Det hade 
även varit mer lättläst med färre skribenter. 
Nu blir boken som en sillsallad och en ka-
kofoni av röster om en man, som enligt min 
mening hade kunnat förtjäna en mer en-
hetlig bild. Och i några av artiklarna dyker 
samma teman, samma resor etc., upp flera 
gånger. Javisst – Pälsi var en mångsysslare, 
som utgav både vetenskapliga verk, foto-
graferade och filmade samt skrev tidnings-
artiklar, romaner och berättelser – men 
kanske just därför kunde en del av texterna 
med besked ha flyttats till ett temanummer 
av Suomen museo eller liknande. Man mås-
te även kunna sålla och välja. Nu har hans 
diamant fått så många facetter att den näs-
tan är mald till sand. Till exempel Mikko 
Venäjänkorvas rena släktutredning är som 
text helt annorlunda än de övriga och kunde 
likaväl ha publicerats i Genos, som uttryckli-
gen är ett forum för dylika utredningar om 
släktingar med namn, hemorter samt födel-
se- och dödsår.

Pälsis minneskult presenteras också i 
kortare texter. Kunde man tala om ”Päl-
sibruk” med resning av ett par monument, 
reliefer, föreningar för Pälsis minne, tv-pro-
gram, utställningar etc.? Även denna bok 
blir förvisso ett digert monument i denna 
kanon. Kanske dessa texter om minneskul-
ten kunde ha bildat en egen, större och mer 
djuplodande helhet och kanske getts ut som 
en självständig publikation?  Förhoppnings-
vis är inte sista ordet sagt om vår mångsyss-
lare Pälsi – han förtjänar en djupare och re-
digare analys.

Eva Ahl-Waris
eva.ahlwaris@gmail.com
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The Viking Age in Åland on kunnianhimoi-
nen yritys valottaa Ahvenanmaan viikin-
kiaikaa eri tieteenaloja yhdistämällä. Teos 
pohjautuu Maarianhaminassa vuonna 2012 
pidetyn workshopin esitelmiin. Kirja on yh-
dessä Fibula, Fabula, Fact, The Viking Age in 
Finland (SKS 2014) -kirjan kanssa monitie-
teisen ”Viikinkiaika Suomessa – The Viking 
Age in Finland” -projektin julkaisu.

Kirjassa analysoidaan Ahvenanmaan 
paikkaa ja merkitystä viikinkiajan Itäme-
rellä. Artikkelit jakautuvat kolmeen pää-
teemaan. Niistä ensimmäisessä tulkitaan 
menneisyyden todistusaineistoja, toisessa 
pureudutaan lähdeaineistoihin ja niiden 
puuttumiseen, kun taas kolmannessa ana-
lysoidaan konteksteja, kontakteja ja persep-
tioita. Osa artikkeleista on usean hankkee-
seen osallistuneen eri tieteenaloja edustavan 
tutkijan yhteisiä.

Arkeologi Jan-Erik Tomtlundin ar-
tikkeli toimii johdantona Ahvenanmaan 
viikinkiaikaan ja sen tutkimukseen. Vii-
kinkiaikaiset munaisjäännökset ovat Ahve-
nanmaalla niin runsaita, että sitä voidaan 
perustellusti pitää alueen ensimmäisenä ku-
koistuskautena. Kalmistoja tunnetaan 400 

AHVENANMAAN 
VIIKINKIAIKA

The Viking Age in Åland. Insights into Identity 
and Remains of Culture. Ed. by Joonas Ahola, 
Frog & Jenni Lucenius. Annales Academiæ Scien-
tiarum Fennicæ 372. Finnish Academy of Science 
and Letters. Helsinki 2014. 427 s.

ja niistä peräti 10600 pääosin kumpumaista 
hautaa. Rakenteeltaan haudat liittyvät lähin-
nä keskiruotsalaiseen perinteeseen. Pääosin 
viikinkiaikaisiksi tulkittuja asuinpaikko-
ja rakennuksensijoineen tunnetaan yli 80. 
Tutkituista haudoista on runsaasti esineis-
töä, joista osa kertoo kontakteista länteen 
ja osa yhteyksistä itään, mutta joukossa on 
myös paikallisia erityispiirteitä. Esineelli-
set hautaukset päättyvät viikinkiajan myötä 
1000-luvun alussa. 

Toinen arkeologi Jenni Lucenius analy-
soi Ahvenanmaan viikinkiajan tutkimuksen 
ja erityisesti tulkintojen suhdetta tutkijoi-
den oman ajan identiteetteihin ja ahvenan-
maalaiseen politiikkaan. Arkeologiasta on 
Ahvenanmaalla eri aikoina etsitty perustaa 
oman ajan poliittiselle agendalle. Tämän pe-
rinteen eräänlainen suunnannäyttäjä oli jo 
Karl August Bomanssonin Kriminsodan 
ajan venäläisen vaikutuksen alla vuonna 

GeorG HaGGrén
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1859 julkaisema väitöskirja. Monet tutki-
jat ovat korostaneet Ahvenmaan yhteyksiä 
Ruotsiin ja saaristomaakunnan erityisluon-
netta. Heistä on syytä erikseen mainita lähes 
puolenvuosisadan ajan maakunta-arkeolo-
gina toiminut Mats Dreijer. 

Ahvenanmaalaistaustainen historiantut-
kija Per-Olof Sjöstrand tarkastelee pitkässä 
artikkelissaan viikinkiaikaisen ja keskiaikai-
sen asutuksen suhdetta. Taustalla on kaksi 
keskenään ristiriitaista tulkintaa, joista toi-
sen mukaan Ahvenanmaalla on ollut viikin-
kiajan jälkeen asutuskatkos, toisen mukaan 
katkosta ei ollut. Nimistöntutkija Lars Hel-
lbergin vuonna 1980 julkaisema analyysi 
Ahvenanmaan paikannimistä osoitti, että 
lähes kaikki nimet ajoittuvat vasta kes-
kiajalle. Tyypilliset viikinkiaikaiset tai sitä 
vanhemmat nimimuodot puuttuivat hänen 
mukaansa käytännössä kokonaan. Tämä on 
tulkittu todisteeksi asutuskatkosta viikin-
kiajan ja keskiajan välillä. Kulttuurimaan-
tieteilijä Birgitta Roeck Hansen puolestaan 
julkaisi vuonna 1991 tutkimuksensa maan-
käytöstä ja asutusrakenteesta Ahvenan-
maalla vuosien 500–1550 AD välillä. His-
toriallisten karttojen, maisema-analyysin 
ja siitepölytutkimusten pohjalta hän totesi, 
että viljelyksessä ja maankäytössä ei katkos-
ta ole havaittavissa. Paikkaan sidottu jatku-
vuus viikinkiajalta keskiajalle on silmiinpis-
tävä. Valtaosa kalmistoista on keskiaikaisten 
viljelysten tuntumassa, ja osa suurimmista 
aivan keskiaikaisten kivikirkkojen läheisyy-
dessä. 

Sjöstrand kallistuu tarkastelussaan Hell-
bergin ja astutuskatkoksen kannalle. Vastaa-
va asutuskatkos tai vanhemman asutuksen 
puuttuminen on ollut vallitseva paradigma 
myös Saaristomerellä ja manner-Suomen 
rannikkoseuduilla, mutta nyttemmin tutki-
muksissa on osoitettu nykyasutuksen rauta-
kaudelle ulottuvat juuret mm. Turunmaan 

saaristossa ja Uudellamaalla. Tämän keskus-
telun Sjöstrand sivuuttaa kokonaan.

Englanninkielisissä teksteissä Ahve-
nanmaan viikinkiaikaista ja keskiaikaista 
asutusta tarkasteltaessa nousee usein esiin 
hämmentävä termi township, jolle englan-
nissa löytyy keskiaikaan liittyvinä synonyy-
meinä borough ja market town. Ahvenan-
maalla sillä tarkoitetaan kameraalista kylää 
eli yksinäistaloa (engl. single farm) tai usean 
talon kylää (hamlet, village). Tämä ilmeises-
ti Roeck Hansenin lanseeraama termi jatkaa 
elämäänsä myös käsillä olevassa teoksessa. 

Rudolf Gustavsson, Jan-Erik Tomt-
lund, Josefina Kennerbjörk ja Jan Storå 
tarkastelevat viikinkiajan ahvenanmaalais-
ten identiteettejä erityisesti hautauksien 
kautta. Tutkimus perustuu mm. laajojen 
eläinluuaineistojen osteologiseen analyysiin. 
Erityisesti tarkastelun kohteena ovat kahden 
kokonaan kaivetun kalmiston Kvarnbac-
kenin ja Långängsbackenin hautaustavat ja 
niiden muutos. He myös toteavat, että ensin 
mainitussa kalmistossa on viitteitä kristilli-
sistä ruumishautauksista, mutta rajaavat nii-
den käsittelyn tarkastelunsa ulkopuolelle.

Paleobotanisti Teija Alenius tarkaste-
lee viikinkiaikaisen Ahvenmaan maisemaa 
ja elinkeinoja siitepölyanalyysien pohjalta. 
Ne viittaavat asutuksen jatkuvuuteen siir-
ryttäessä historialliseen aikaan. Kyse on 
vanhojen näytteiden uudelleen tarkastelus-
ta, mutta analyysiä syvennetään entisestä. 
Uusien näytesarjojen analyysiin hankkeessa 
ole ollut mahdollisuutta, vaikka sellaisia toki 
kaivattaisiin. 

Joonas Ahola käsittelee Kalevalan Saarta 
ja Kaarlo Krohnin siitä esittämää tulkintaa, 
jonka mukaan kyse olisi Ahvenanmaasta. 
Sirpa Aallon artikkeli ”The Finnar in Old 
Norse Sources” vaikuttaa aluksi oudolta 
tämän teoksen osana, mutta selittyy sillä, 
että kirjoittaja käsittelee Ahvenanmaan nä-
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kymättömyyttä aikalaislähteissä. Ahvenan-
maalla viikinkiajalla puhuttuun kieleen/ 
puhuttuihin kieliin paneutuvat puolestaan 
Joonas Ahola, Frog ja Johan Schalin. Kak-
si viimeksi mainittua käsittelevät myös pai-
kannimien antia merenkulun selvittämisen 
osalta. 

Lassi Heininen yhdessä Storån, Frogin 
ja Aholan kanssa analysoivat Ahvenan-
maata myös geopolitiikan näkökulmasta. 
Ahvenanmaa sijaitsee strategisella paikalla 
Itämeren pääaltaan, Suomenlahden ja Poh-
janlahden kohtauspisteessä. Saaristomaa-
kunta oli viikinkien idäntien varrella ja kun 
idäntien kauppa tyrehtyi 900-luvun lopulla, 
myös Ahvenanmaan – ja Birkan – kukoistus 
hiipui. 

Teoksen viimeisessä artikkelissa Frog 
analysoi mytologioita ja identiteettejä. Hän 
tarkastelee myös Ahvenanmaan omalei-
maisinta löytöryhmää eli viikinkiaikaisia 
savikäpäliä ja niiden suhdetta majaviin ja 
karhuihin liittyvään kulttiin. Vanhimmat 
savikäpälät ovat 700-luvulta. Ne ovat Ah-

venanmaalle tunnusomaisia esineitä, joita 
saaristomaakunnan ohella tunnetaan käy-
tännössä ainoastaan Jaroslavlin alueelta Ve-
näjältä. Käpälät kertovat omaa kieltää ahve-
nanmaalaisten viikinkiaikaisista yhteyksistä 
idäntietä pitkin syvälle Venäjälle. 

Teos on monipuolinen ja monitieteinen 
paketti Ahvenanmaan viikinkiajasta. Se ei 
ole tavallinen konferenssijulkaisu vaan pit-
källe jalostettu kokonaisuus. Kokonaisuu-
dessa on kuitenkin keskiajan arkeologin 
kokoinen aukko. 1000- ja 1100-lukujen ma-
teriaalinen kulttuuri on vaikeasti tavoitetta-
vissa lähes kaikkialla, missä on luovuttu esi-
neellisestä hautaustavasta. Tätä näkökulmaa 
olisi tarvittu keskustelussa asutuskatkosta ja 
-jatkuvuudesta.

Georg Haggrén
georg.haggren@helsinki.fi

Kulttuurien osasto, Arkeologia,
PL 59, 00014 Helsingin yliopisto
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Historiska museets verk En bra sak om ut-
valda föremål ur utställningarna och sam-
lingarna har redan några år på nacken, men 
är värd att granskas närmare. Publikationen 
är definitivt mer än vad jag väntade mig av 
en utställningskatalog i klassisk mening. 
Boken har sammanställts under ledning 
av museichef Maria Jansén och en arbets-
grupp bestående av Lotta Fernstål, Lasse 
Hedman, Sophie Nyman, Nina Persson, 
Elisabet Regner och Amica Sundström 
i samarbete med 12 eminenta ”berättare”, 
bland annat medeltidsexperterna Jan Svan-
berg och Annica Ewing.

Boken inleds med en kort bakgrund om 
själva museets historia och samlingar med 
sina 10 miljoner föremål, som är viktiga för 
forskning och populärvetenskap, menar Jan 
Svanberg som skrivit förordet. Efter detta 
tar själva opusets huvuduppgift vid: att pre-
sentera historia ur vissa föremåls infallsvin-
kel. Innehållet är kronologiskt indelat med 
stenålder, bronsålder och så vidare, då vissa 
föremål valts ut och flankerats av en lättläst, 
men förklarande text. Stenåldern (text av 

Jackie Taffinder) representeras av älgskulp-
turer, men de ackompanjeras av ett kamke-
ramiskt kärl från norra Sverige – inte den 
sedvanliga gropkeramiken. Bronsåldern (av 
Inga Ullén) får representeras av den bisarra 
bronsskivan från Balkåkra, svärd, smycken, 
men även gudabilder. Den äldre järnåldern 
(av Lotta Fernstål) reflekteras genom servi-
sen från Öremöllä, det runprydda spännet 
från Gårdlösa och en guldmedaljong och 
-ring från Lilla Jored. Den yngre järnåldern 
(här daterad till år 1100 e.Kr., text av Gun-
nar Andersson) företräds av Tureholms-
skatten, gudhalskragarna, Lundafiguriner-
na och hjälmen från Vendel, som namngett 
hela epoken i Sverige. Ganska glammigt, 
men kanske ett måste att presentera dessa 
skattfynd? Å andra sidan lyfts även Hel-
göklenoderna fram med sin buddhabild och 
biskopskräkla, då författaren kan diskutera 
kontakter, handel och kulturinfluenser. 

Sektionen för medeltiden (ca 1100–
1527) har författats av Annica Ewing, Eli-
sabet Regner med flera. ”En skönhet med 
huvudet fullt av hemligheter” kallas Vik-

VACKRA FÖREMÅL, 
LÄCKERT

FÖREVISADE

En bra sak. 12 experters spännande berättelser 
om 32 fantastiska föremål på Historiska museet. 
Utg. Maria Jansén. Historiska museet: Stockholm 
2013. ISBN 978-91-89176-53-9. 154 s.
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lamadonnan (som har sin motsvarighet 
i vår 1200-talsmadonna från Korpo) och 
får representera den nya ideologin. Los-
hultskanonens eldrör av metall företräda 
det stormiga 1300-talet. Den orientaliska 
Marbymattan får i detta avsnitt representera 
långväga kulturkontakter, medan överarms-
benet från Varnhem (med en svår fraktur 
som reparerats med kopparplåt) får vara 
ett exempel på hur ”ljus” medeltiden kun-
de vara – att man innehade en medicinsk 
kunskap som faktiskt gjorde att den skadade 
överlevde.

Verket avslutas med en flukt på föremål 
från den moderna tiden, här från 1527 fram-
åt (jag hade valt ännu en indelning: förmo-
dern – modern). Ett av de äldsta fynden som 
presenteras är bland annat Anna Reinholds-
dotter Leuhusens fascinerande radband från 
1530-talet – hon var ledare för Klara kloster 
i Stockholm, samtidigt som övergången till 
protestantismen diskuteras. Trumhamma-
ren från Silbojokk har fått komma med och 
representera samerna. Det sista föremålet 
som får en röst är arkeologiprofessorn Ture 
Arnes kniv. Han var anställd på Nordiska 
museet i början av 1900-talet och en berömd 
gestalt på sin tid – finurligt. Fredrik Svan-

berg, den sista skribenten, påminner oss: 
”Du är Sveriges historia, det du gör är kultur 
i Sverige!” (s. 150). Kanske litet platt, men 
inte nödvändigtvis med tanke på att boken 
främst riktas till museibesökaren och den 
breda allmänheten.

Utseendemässigt är boken fantastiskt 
vacker. Redan den stiliga pärmen inbjuder 
till läsning. Fotografen Pelle Bergström 
(samt Katarina Nimmervoll, porträtt) har 
gjort ett oerhört fint arbete och likaså är 
den grafiska utformningen av Bold värd ett 
tack: layouten är lätt, estetiskt tilltalande 
och gör både texter och bilder rättvisa. En-
dast valet av hur sidnumren presenteras (t. 
ex. ”150–151” på enbart ena sidan) var kan-
ske litet för futuristiskt för min smak. Boken 
är även ganska stor till formatet – den kan 
ha varit litet mindre och varit något att bära 
med sig i handen under museibesöket. Men 
på många sätt är det självklart vilket syf-
te verket har: att presentera historien som 
spännande, förunderlig, internationell och 
mångfacetterad. Vi tackar!

Eva Ahl-Waris, 
eva.ahlwaris@gmail.com
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