SKÄS

2 • 2005

SKAS 2/2005

2
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ja uuden ajan arkeologiaan liittyviä juttuja.
Kirjoittajia pyydetään toimittamaan julkaistavaksi tarkoitettu aineisto päätoimittajalle
viimeistään kuukautta ennen lehden julkaisupäivää. Tekstit toimitetaan disketillä tai
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kirjoittajalle lehden ilmestymisen jälkeen. Vain poikkeustapauksina sähköpostilla
liitetiedostoina. Mustavalkoiset viivapiirrokset lähetetään GIF-muodossa ja valokuvat
JPEG-muodossa (10-laatu). Kuvien tarkkuuden on oltava 300 pistettä tuumalle (dpi).
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KESÄN KUULUMISIA ODOTELLESSA
Kesä on tullut kaivauksineen. Kaukana takana ovat
1990-luvun lamaa edeltäneet lihavat vuodet, jolloin
suuret esihistorialliset kohteet työllistivät tukuittain
arkeologeja. Tuolloin historiallisen ajan kohteilla oli
hiljaista. Nyt suuret kaivaukset ovat harvassa ja moni
opiskelija jää vaille alan töitä. Tästä huolimatta histo
riallisen ajan kohteilla on viime vuosien tapaan vilkas
kesä. Mielenkiintoisia uutisia tihkuu lähes viikoittain.
Jo huhtikuussa alettiin Haminassa tutkia 1820-luvulla
tuhoutuneen ortodoksikirkon jäännöksiä. Kesäkuussa
työt jatkuivat puolestaan Nokian kappelinpaikalla.
Naantalissa hautausmaan laajennushanke paljasti
1600-luvun pappilaan ja mahdollisesti jopa birgitta
laisluostariin liittyviä jäännöksiä.
Töitä on tehty myös monissa linnoissa kuten vähän
tunnetuissa Oulun linnassa ja Kyminkartanon linnoi
tuksessa. Loppukesällä voi odottaa uutisia Kuusiston
piispanlinnalta, jossa jatketaan viime vuonna löyty
neiden tominperustusten paljastamista. Kukonhaijun
kanavan kaivaukset valottavat Itä-Suomen linnoitus
ten välisiä kulkureittejä ja Koljonvirran taistelupaikan
tutkimukset Suomen sodan ruohonjuuritasoa.
Taivassalon Järppilän kartanon kivirakennukset kai
vettiin esiin jo 1900-luvun alussa, mutta esimerkiksi
esinelöytöjä ei tuolloin talletettu. Nyt arkeologeille
on avautunut mahdollisuus palata Järppilään. Myös
työt Kakskerran Brinkhallissa jatkuvat. Helsingin
Herttoniemen kartanon kaivausten tavoitteena on
puolestaan Suomen vanhimman fajanssitehtaan jään
teiden jäljittäminen.
Maaseudulla alkukesän aurinkoisten viikkojen
aikana jatkettiin Hangon vanhimman kylätontin
kaivauksia, joissa on paljastunut löytöjä rautakauden
lopulta alkaen. Siellä oli osa Helsingin Yliopiston
opetuskaivausta, osa puolestaan jäljestettiin Mikkelin
Orijärven muinaispeltojen ja raha-aarteen löytöpai
kalla. Pernajassa jatkuu puolestaan Turun Yliopiston
Agricola-projekti.
Viimeisten, vaan ei vähäisinten joukossa ovat 8.8.
alkavat Turun keskiaikaisen ydinkeskustan tutki
mukset. Tuomiokirkon edustalta päästään ensi kerran
etsimään tietoa vanhimmasta Turusta, sen kaduista,
toreista ja varhaisimmasta asutuksesta. Tutkimuskaivauksen rahoittaminen tällä paikalla osoittaa
kaupungilta kiitettävää kulttuuritahtoa. Odotamme
jännityksellä tuloksia niin täältä kuin muiltakin kesän
kohteilta.

Georg Haggren

PELILAUDALTA SEURAN
SYMBOLIKSI KUUSISTON UKON TARINA
Markus Kivistö

Seuran uutena logona ja lehden kannen
koristeena seisoo arvoituksellinen pikkuukko, joka hilpeine ilmeineen näyttäisi
olevan peräisin ennemminkin South
Parkista kuin keskiaikaiselta pelilaudalta.
Kuitenkin pikkumies on peräisin keski
ajalta. Hänet löydettiin eräänä aamuna
lojumasta ilkivallan uhrina Kuusiston
linnanraunioiden kaivausalueelta joka
tunnetaan merkinnällä 9808. Kaivausalue
sijaitsee päälinnan pihan pohjoisosassa,
vasten pohjoista kehämuuria. Alueella
usean vuoden aikana tehdyt tutkimukset
ovat muuttaneet linnan kuvaa merkittä
västi - ei vähiten aiemmin tuntematto
man, massiivisen tornirakenteen löyty
misen johdosta.
Pelinappulat ovat varsin tavanomaisia
löytöjä keskiaikaisilla kaivauksilla, ja
näin on asianlaita myös Kuusiston piispanlinnassa. Yleensä luusta valmistetut
nappulat ovat olleet pyöreitä, kulmikkaita
tms. levyjä, lieriöitä tai kartioita, joihin
on monesti tehty yksinkertaista uurrekoristelua. Joskus esineen tulkinta pelinap
pulaksi on epävarmaa, kaikki koristellut
luunpalaset kun eivät ole välttämättä
pelikäytössä olleet. Alue, jolta nappula
löytyi, on luuesineiden puolesta ollut
hyvin runsas: esille on tullut mm. hie
noin kasviaihein koristeltujen luulevyjen
palasia - ja tietysti arpakuutioita. Puisia
nappuloita tai pelilautoja ei Kuusistosta
ole löytynyt, koska puuesineiden säilymi
selle ei ole samanlaisia edellytyksiä kuten

esimerkiksi Turun savisessa maaperässä.
Suurin pelaamiseen liittyvä löytöryhmä
lienevät arpakuutiot, ja Kuusiston arpakuutioista on tehty muutama vuosi sitten
proseminaaritutkielmakin (Terhi Mäkirinta 1996).
Ihmishahmoiset pelinappulat, jotka ovat
aikoinaan kuuluneet shakkipeliin, ovat
kuitenkin olleet harvinaisia löytöjä.
Senkin takia on harmillista että Kuusis
ton ukko löydettiin ilkivaltaisen kaivelun
jäljiltä, minkä vuoksi myös kerros-ja löytökontekstit ovat vain arvailujen varassa.
Eräänä aamuna toukokuussa 2001 koh
tasi linnanpihalle raahustavia arkeologeja
nimittäin omituinen näky: kaivausaluetta
oli selkeästi kaivettu työkaluilla, ja yhden
ruudunrajaa merkkaavan harjateräksen
kohdalle oli kaivettu 30 cm syvyinen
kuoppakin. Lieneekö tikun sitten ajateltu
merkkaavan jonkin aarteen sijaintia, jää
arvailujen varaan. Kun sotkettua aluetta
ryhdyttiin siivoamaan, löytyi alueen
länsipäästä, I-huoneen ulkoseinän ja
pohjoisen kehämuurin rajaamalta alu
eelta, pelinappulan puolikas joka kiinnitti
heti kaivajien huomion. Vuoden 2001
löytöluettelo toteaa kuivan asiallisesti
Kuusiston ukosta seuraavasti: “2001030:
289 Pelinappula (9808, 201-202, 301-303
ilkivalta-alue). Luinen pelinappulan puo
likas, pitkätukkainen lakkipäinen ihmi
sen pää, haljenneella puolella pystyuurre.
Mitat pituus 36 mm, halkaisija 23 mm.
Paino 6 g. 22.5.2001”. Taidokkaasti veis

tetty pelinappula on jossakin vaiheessa
haljennut kahtia, paljastaen luun luon
taisen ontelon. Ukon hiukset ulottuvat
‘olkapäille’ asti ja kihartuvat ylöspäin,
muistuttaen ns. kruunupääbrakteaattien
hiusmuotia. Vartalo on kartiomainen ja
hattu tasainen ja reunoiltaan levenevä,
muistuttaen lähinnä ylösalaisin kumottua
syvää lautasta. Laakean pinnan keskellä
oleva murtumapinta viittaa siihen, että
päähine olisi ollut kaksiosainen. Mikäli
kyseessä on shakkipelin kuningas, voisi
kyse olla jonkinlaisesta kruunusta;
toinen mahdollisuus on että ukko on ollut
lähetti. Varmuutta asiasta ei ehkä kos
kaan saada, mutta vaihtoehdot rajautuvat
näihin kahteen. Kuningasta on pidettävä
todennäköisempänä, koska nappulan val
mistukseen on käytetty aikoinaan kosolti
aikaa ja vaivaa.
Nappulan ajoitus on puhtaasti arvailujen
varassa, koska sen muoto on ‘ajaton’ eikä
häiritty konteksti anna viitteitä ajoituk
selle. Vertailtaessa kruunupääbrakteaat
tien kuninkaankasvoihin voidaan nähdä
tiettyä samankaltaisuutta, mutta mitään
varmaa ajoituksellista kiinnekohtaa ei
tämä vertailu tarjoa. Varmuudella voi
daan sanoa vain että nappula on keski
aikainen, valistuneella arvailulla ehkä
1400-luvulta. Joka tapauksessa nappulan
ilmeikkyys herätti ajatuksen sen otta
misesta Suomen keskiajan arkeologian

seuran tunnukseksi, mikä neljän vuoden
kypsyttelyn jälkeen on nyt toteutettu.
Tekstilogossa käytetty kirjasin on 1400luvun lopulta ja saksalaista alkuperää.
Kuusiston linnassa aikoinaan shakkilaudalla hymyillyt ukko jatkaa nyt siis
elämäänsä SKAS:n logomannekiinina
- toivottavasti yhtä pitkään kuin sai jaloa
tehtäväänsä maan povessa odotella.
Markus Kivistö
markivi@utu.fi

Suomen keskiajan arkeologian seuran syyskokous ja seminaari Hämeen linnassa
perjantaina 18.11.2005 klo 10-16.

SKAS 15 vuotta
Katsaus historiallisen ajan arkeologian menneisyyteen ja tulevaisuuteen

Katsauksia esittämässä seuran entistä ja nykyistä johtoa sekä tutkijanuran alussa
olevaa nuorta polvea.
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KATUPEILIT JA
KAUPUNKILAISTEN
ITSEKONTROLLI modernin kaupunkitilan arkeologiaa
Timo Ylimaunu
The article considers the material culture
and surveillance, using one example - the
street mirror. A street mirror is a kind o f
periscope, and these mirrors were placed
outside the windows. The equipment has
a mirror on each side o f it, and by them, it
is possible to look out the window and see
the street in both directions. The mirrors
were probably introduced to Sweden and
Finland during the 18th century. There
are not many left, but one can find them
in the old coastal towns that still have old
wooden centers, such as Raahe and Kokkola. It has been considered that the mir
rors may be related to the surveillance o f
vagrants and poor people at the time o f
rapid population growth during the 18th
and 19th centuries. It was also considered
that they may have been related to the
contemporary process o f modernization
and are one example o f the process where
individuals began using surveillance
against each other.

trymoineen, fiikuksineen, palmuineen,
pianoineen, kipsipatsaineen ym.
Taustalla leveä ovi, joka vie eteiseen,
jota näkyy, sekä ruokasaliin. Oikealla
kaksi ovea ja niiden välissä korkea
«kakluuni». Vasemmalla ovat ikkunat
kadulle päin, toisessa katupeili.”

“ENSIMMÄINEN NÄYTÖS”
“Biörcken kodin sali Helsingissä
v. 1892. Se on hienosti kalustettu
sen ajan tyyliin sohvaryhmineen,

Artikkelin alussa olevasta lainauksesta
käy ilmi materiaalisen kulttuurin merki
tys ihmisille; sen avulla on eri aikakau
silla viestitetty omaa aikaansa ja, että
nämä merkitykset ovat olleet aikaansa

Serp 1947.
Serp (1947) kuvaa näytelmässään
Katupeilin takana 19. vuosisadan viimeis
ten vuosien elämää ja näytelmän nimestä
kirjoittaja kertoo, että “se pyrkii kuvaile
maan sitä elämänpiiriä, niitä tunnelmia
ja tapahtumia, joita sellaisessa vanhassa
herttaisessa puutalossa, jonka ikkunaan
oli kiinnitetty tuon ajan erikoisuus: katupeili, liikkuisi”. Tämän artikkelin tarkoi
tuksena on katsoa ikkunasta katupeilin
kautta ulos ympäröivään yhteiskuntaan.
Tutkimuksessa selvitetään sitä, mikä oli
katupeili ja mitä se edusti kaupunkiyhtei
söissä. Artikkelissa pohditaan myös sitä,
miten modernin yhteiskunnan monimuo
toisuutta voidaan selvittää historiallisen
arkeologian välinein.
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Kuva 1. Kokkolan vanhasta kaupungista kolme taloa ja kolme juorupeiliä. Kuva T. Ylimaunu 2004.

sidottuja. Moderni esineellinen kulttuuri,
kuten katupeilit, viestivät omalta osaltaan
inhimillisen elämän monimuotoisuu
desta. Materiaa käytetään nykyaikaisessa
yhteiskunnassa monin eritavoin ja esimer
kiksi valtateknologiaa käytetään materi
aalisen kulttuurin kautta, (esim. Foucault
2000; Rabinow 1989.) Suomalaisessa his
toriallisen arkeologian tutkimuksessa on
käsitelty vain vähän modernissa yhteis
kunnassa harjoitettua valtaaja sitä, miten
sen käyttö ilmenee esineellisen kulttuurin
kautta. Tässä kirjoituksessa käsitellään
lyhyesti yhden esimerkin kautta vallan
materiaalista kulttuuria ja tarkoituksena
on tulkita yhteiskunnallista valvontaa
ja sitä, miten paikallisella tasolla yksilöt
käyttivät sosiaalista kontrollia toisiaan
kohtaan. Tutkimuskohdetta, katupeilejä,
tulkitaan yhtenä osana aktiivista materi
aalista kulttuuria.
Tutkimusongelman selvittäminen on
enemmänkin katupeilien historiallisen
kontekstin selvittämistä, koska katu

peileistä ei löydy juurikaan kirjallisia
mainintoja. Lähinnä ainoat viittaukset
katupeileihin löytyvät internetistä eri
kaupunkien, kuten Porvoon, Raahen tai
Kokkolan, matkailusivuilta, joissa kau
punkihistorioiden yhteydessä mainitaan,
että kaupungin vanhoissa taloissa on
katupeilejä. Katupeilejä on ollut myös
ruotsalaisten ja tanskalaisten kaupunkitalojen ikkunoissa 1800-luvulla.1 Samuli
Paulaharju (1965) on yksi ainoista, joka
on Raahen kaupunkikuvauksessaan
muutamassa kohdassa viitannut katupei
leihin.
VALVONNAN
MATERIAALISESTA
KULTUURISTA
Tutkimuksen lähestymistapana ovat
pääasiassa ranskalaisen historiafilosofin
Michel Foucaultin (2000) käsitykset mate
riaalisen kulttuurin ja vallan suhteesta toi
siinsa. Hänen lisäkseen tarkastelutapaan
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on vaikuttanut James A. Dellen, Mark P. eivät edes valvojatkaan. Hierarkkinen
Leonen ja Paul R. Mullins’n (1999) artik valvonta etenee yhteiskunnallisessa pyra
keli Archaeology of the Modern State: midissa ylhäältä alaspäin, mutta myös
European colonialism, jossa kirjoittajat horisontaalisesti samoin kuin joskus
tarkastelevat 17. ja 19. vuosisatojen vallan alhaalta ylöspäin. Nykyaikainen tark
materiaalista kulttuuria. Tässä kirjoituk kailu on muuttunut viimeisten vuosisato
sessa tulkitaan materiaalista kulttuuria jen kuluessa ruumiillisesta ja väkivaltai
samantyyppisesti, kuin he ovat tehneet sesta vallankäytöstä hienovaraisemmaksi
omassa artikkelissaan. Foucault on teok kurinpitojärjestelmäksi. Valvonnalla ei
sessaan “Tarkkailla ja rangaista” tulkin kuitenkaan pidä nähdä olevan ainoastaan
nut materiaalisen kulttuurin, etenkin negatiivisia merkityksiä, sillä tarkkailulla
arkkitehtuurin, suhdetta vallankäyttöön on myös positiiviset puolensa, koska sen
ja sitä minkälainen osa valvonnalla on kautta tuotetaan myös uutta tietoa, pyri
ollut vallankäytössä. Hänen analyysinsä tään tehokkaampaan opetukseen ja sitä
tästä yhteydestä materialisoituvat tulkin käytetään tehokkaassa sairaanhoidossa.
noissa Jeremy Benthamin suunnittele (Foucault 2000 passim.; katso myös Delle
masta Panipticon laitoksesta, jossa tähän et ai. 1999, 1108-1113.)
“koneeseen” suljetut henkilöt, olivatpa he
vankeja, sairaita tai vaikka koululaisia, on Valvonta oli yksi väline sotilaskurin
sijoitettu omiin selleihinsä instituutin tai kehittäjänä, minkä takia sotilasleirien
laitoksen keskellä olevan tarkkailutornin järjestyksen tärkeimpänä elementtinä
ympärille. Jokainen eristetty sisällä olija oli mahdollisimman kattava valvonta.
on jatkuvan ja esteettömän valvonnan Sotilasleirien, kuten antiikin legioona
alaisina. Foucault huomauttaa, että kurin laisten leirien, valtasuhteisiin ja valvon
pitotoimissa ei tärkeitä ole jatkuva val taan perustuvaa järjestystä hyödynnettiin
vonta vaan laitokseen sijoitetun henkilön uuden ajan kaupunkisuunnittelussa,
itsensä ymmärtäminen, että hän on koko kuten ruutukaavojen monissa erilaisissa
ajan mahdollisen tarkkailun alaisena. sovellutuksissa. (Foucault 2000, 232-234;
Tämä huomio johtaa Foucaulfn mukaan Rabinovv 1989.) Kaupunkitilan tulkitse
väistämättä tietynlaiseen käyttäytymi minen on ymmärrettävä yhdeksi keinoksi
seen, koska tarkkailu ja valvonta ovat selvittää modernin yhteiskunnan moni
hänen mielestään mitä merkittävimmässä muotoisia valtasuhteita, jotka ilmenevät
määrin vallankäyttöä. (Foucault 2000, tilan materiaalisessa kulttuurissa ja
passim.; katso myös Delle et ai. 1999.)
tilaan liittyvässä esineellisessä kulttuu
rissa. (Rabinovv 1989, hän viittaa tässä
Foucaultin käsitysten perusteella val Foucaulfn.)
vonta on yksi osa modernia, yhteis
kunnallista kurinpitoteknologiaa, jota Seuraavassa tulkitaan sitä, mitä kaupun
harjoitettaan yksilöä kohtaan. Käsitys kitilaan sijoitetut katupeilit olivat ja min
yksilöistä onkin hänen mukaansa osit kälaisessa historiallisessa yhteydessä ne
tain muotoutunut valvonnan tekniikan ilmaantuivat suomalaiseen kaupunkiym
kehityksen kautta sen mukaan, miten päristöön. Katupeilejä tapaa vanhoissa,
tarkkailu ja havainnointi ulotettaan aina keskiajalla ja uuden ajan alussa perus
pienempään yksikköön. Panopticonin tetuissa kaupungeissa, joissa on hyvin
yhteiskunnallinen muoto on panoptinen säilyneitä vanhoja kaupunkeja, kuten
valvontajärjestelmä, jonka päämääränä Porvoossa ja Kokkolassa. Nykyisin vain
on hierarkkinen ja kaikkia hienovarai monet peililaitteet ovat aivan uusia ja ne
sesti koskettava valvonta. Tarkkailun toiminevat rakennuksien käytännöllisinä
ulkopuolelle ei jää mikään tai kukaan; koristeina.
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1940- ja 1950-luvuilla,3 mutta vaikut
taa siltä, että puukaupungin häviämi
sen myötä peilit katosivat oululaisesta
kaupunkikuvasta miltei täydellisesti.
Katupeili on asuinrakennusten kadun Tämän päivän kaupungista löytyy
varren ikkunaan kiinnitetty rautainen tai ainakin yksi, hieman huonokuntoinen
metallinen laite, jonka kaksi peilisiipeä katupeili
Kuusiluodon
kaupungin
ovat 90° kulmassa toisiinsa nähden ja osasta, Nummikadulta. Pohjoisempana,
45° kulmassa ikkunaan päin. Ikkunasta Torniossa, katupeilit eivät liene olleet
pystyy yhdellä katseella näkemään yleisiä, sillä peilejä oli ainoastaan muuta
samalla kertaa molempiin suuntiin mien kaupunkilaistanen, muun muassa
kadun vartta, mutta kadun puolelta ei kauppias Goveniuksen talon, ikkunavälttämättä voida todeta sitä, että kadulla puitteissa 1920- tai 1930-luvuilla.4 Tänä
kulkijaa seurataan peililaitteen kautta. päivänä näitä löytyy enää yksi Tornion
Kyseessä on siis eräänlainen periskooppi. kaupunkikuvasta; ne ovat miltei koko
naan hävinneet vanhan puisen Tornion
Ruotsiin katupeilit tuotiin 1700-luvun mukana. Nykyisin katupeilejä löytää
loppupuolella ja niillä lienee brittiläi etenkin Kokkolan ja Raahen vanhankau
nen alkuperä.2 Peilit lienevät levinneet pungin puutaloista, missä niitä on usei
Pohjanlahden itärannikolle myös 18. den talojen ikkunoissa. Nykyiset peilit
vuosisadan lopulla tai aivan seuraavan eivät välttämättä kuitenkaan ole vanhoja
vuosisadan alkupuolella. Kulttuurista peilejä vaan ainakin osa, jollei suurin osa
välittymistä edistivät kiinteät ja jatku niistä on uusia.
vat sekä kaupalliset että hallinnolliset
yhteydet Suomen puolen kaupungeista
Tukholmaan. Yhteyksien mukana monet KATUPEILIT JA
uutuudet ja muodikkaat asiat tulivat meri KURINPITOTOIMIEN TARVE
miesten ja kauppiaiden mukana Suomen
Katupeileistä tai niiden käyttötarkoituk
puolelle hyvinkin nopeaan tahtiin.
sista ei ole juuri kirjallista tietoa saata
Katupeilejäon ollutpohjoisessa Torniossa, villa, minkä vuoksi seuraavassa yritetään
Oulussa ja Raahessa sekä muissa selvittää sitä, minkä vuoksi kaupunkien
Pohjanmaan
rannikkokaupungeissa, asukkaat hankkivat näitä peililaitteita
kuten Kokkolassa ja Pietarsaaressa. ikkunoihinsa. Samuli Paulaharju (1965,
Etelässä peilejä on ollut ainakin Turun 92, 98, 100) valottaa muutamassa koh
ja Porvoon kaupunkitalojen ikkunoi dassa Wanha Raahe - kirjassaan katuden ulkopuissa kiinni, esimerkkinä peilien käyttöä. Hänen mukaansa kau
mainittakoon
Runebergin
ikkuna. punkilaiset valvoivat katu- ja puutarhaKaupunkiarkeologisissa
esityksissä, alueitaan katupeilien kautta. Vanhuksille
joissa on käsitelty 18. tai 19. vuosisadan peilit toimivat eräänlaisina sosiaalisen
urbaaneja kerrostumia, ei tiettävästi ole elämän jatkeena, joiden kautta pystyttiin
mainintoja katupeililöydöistä. Voi tietysti seuramaan kadun elämää ja ihmisten liik
olla, että katupeilien osia on tallentunut kumista. Paulaharju kertoo, että “joskus
kaupunkikaivauslöytöihin, mutta niitä ei himo veti poikavarsoja komerssinkin
ole julkaistu, koska löydöt ovat peräisin komeaan puutarhaan, Fredriksbergiin,
verrattain nuorista kerrostumista.
sillä siellä jos missään kasvoi kaikenlaisia
hyviä hedelmiä kuin paratiisin puistossa.
Oulussa katupeilejä oli vielä yleisesti Eivätkä poikaparat muistaneet vähää
KATUPEILIT JA
RANNIKKOKAUPUNGIT
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kään, että komerssin akkunassa Langin
talossa oli kavala katupeili, joka saattoi
näyttää koko Fredriksbergin aitauksen.
[...] Monen talon ikkunan ulkopuolella
oli ikivanha katupeili, talon vanhojen
mieluisa kapine, joka heille mittaili katu
jen elämää. Sen ääressä mummut, jotka
eivät enää jaksaneet käydä kaupungilla,
istuivat seuraten hiljaisen kaupunkinsa
liikettä, pysyen siten itsekin vielä elämän
mukana. Silmälasimuorista ja katupeilistä
raahelainen keksi arvoituksenkin: “Mikä
se on kun kahen lasin läpi kattoo kolman
teen?” Mutta tarvittiin ikkunapeiliä muu
hunkin. Hyvänahkainen kapteenikin,
joka ei tahtonut saada pidetyksi ohjissa
vallatonta poikajoukkoansa, katsahti
vain katupeiliin puhellen: - Mammakin
sieltä näkkyy tulevan. Ja heti asettui
telmäävä joukko aloilleen.” Paulaharjun
kuvauksesta nousee esille kaksi merki
tystä, joista 1) oli katutilan valvonta ja
2) oli sosiaalisen elämän ’jatke’ vanhuk
sille. Nykypäivän Kokkolassa peilejä on
käytetty muun muassa lasten liikkeiden
seurantaan kotikadun varrella,5 mikä
tavallaan yhdistyy edellä Paulaharjun
mainitsemaan katutilan valvontaan. Kun
katupeilejä käytettiin 19. vuosisadalla
omaisuuden valvonnassa, niin ne ovat
saaneet nykypäivänä mitä erilaisimmat
turva- ja valvontakamerat seuraajikseen.
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yhdistetyt kamerat hoitavat tämän saman
toiminnon, jonka juorupeilit aloittivat jo
pari sata vuotta sitten. On huomattava,
että juorupeili nimitystä, skvallerspegel,
käytetään myös Ruotsin puolella. Nimeen
liittyy sekä meillä että Ruotsissa hieman
negatiivinen lataus, mutta toisaalta se
kertoo siitä, mitä varten peilejä pidettiin
Pohjanlahden molemmilla puolilla talojen
ikkunapuissa.
Mikäli katupeilejä kiinnitettiin 18.
vuosisadan aikana Porvoon, Turun ja
Pohjanmaan kaupunkitalojen ikkunoi
hin, niin lienee syytä tarkastella lyhyesti
yhteiskunnallista tilannetta 18. ja 19.
vuosisatojen aikana. Ajallisen kontekstin
selvittäminen lienee ainoa keino ymmär
tää sitä, miksi kaupunkilaiset hankkivat
katupeilejä talojensa ikkunoihin.

Ison vihan jälkeen alkoi Suomessa, niin
kuin muuallakin kuningaskunnassa,
kiihtyvä väestön kasvu. Esimerkiksi
Tornionjokilaaksossa
väestömäärä
kuusinkertaistui vuosien 1602 - 1805
välisenä aikana ja Ilkka Teerijoen (1993,
51) mukaan 1700-luvun jälkimmäisellä
puoliskolla kasvuvauhti “kiihtyi suo
rastaan rajuksi”, jolloin väestömäärä
kaksinkertaistui.
Kemijokilaaksossa
väestönkasvu oli myös nopeaa 1700luvulla, jolloin väestön määrä lisääntyi
Nykyisin katupeileihin on liitetty myös kolminkertaiseksi ja vuosien 1725 - 1855
kolmas merkitys, jonka kautta peilit on välisenä aikana se miltei kuusinkertais
yhdistetty lähinnä naisväkeen. Tämä tui. (Satokangas 1997, 179.) Väkimäärän
yhteys naisiin johtuu stereotyyppisestä kasvu kosketti kaikkia väestöryhmiä,
käsityksestä, jonka mukaan naiset ovat mutta valtakunnan keskusalueilla se tar
erityisen uteliaita ja toisia ihmisiä tark- koitti erityisesti köyhän maalaisväestön
kailevia; katupeilit oli väline tyydyttää suhteellisen määrän kasvua. (Teerijoki
tätä uteliaisuuden himoa. (Wiirilinna 1993, 65.) Keskushallinto koki heikosti
1973; Vähäkangas 2003.)6 Kokkolassa hallituilla maaseutualueilla kasvavan
katupeilejä onkin kutsuttu juorupei tilattoman väestön liikkumisen uhkana,
leiksi, nimitys kuvastaakin laitteeseen minkä vuoksi maaton ja varaton väestö
liittyvää ’sosiaalista’ merkitystä; sen pyrittiin sitomaan omille kotiseuduilleen
kautta ’tarkkailtiin’ naapureita ja muita ja estämään sen liikkuminen pitäjästä
kanssa kaupunkilaisia. Voidaan todeta, toiseen erilaisin säädöksin. (Satokangas
että nykypäivänä mitä erilaisimmat val 1997, 183; Teerijoki 1993, 66-67.) Samaa
vontakamerat, kuten myös internetiin tekijää korostaa Foucault (2000, 298),
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kun hän etsii syitä kurinpitojärjestelmien
kehittämiselle. Ranskassa yhtenä merkit
tävänä syynä oli juuri 18. vuosisadalla
tapahtunut voimakas väestönkasvu ja
tuolloin kehitettyjen kurinpitomenetelmien tavoitteena oli sitoa voimakkaasti
lisääntynyt köyhä ja irrallinen väestönosa
entistä tiukemmin paikalleen.
18. vuosisadan Oulussa, kuten muis
sakin kaupungeissa, liikkui etenkin
markkinapäivien aikaan paljon irtolaisia
ja kerjäläisiä. Kerjäläiset kerääntyivät
kaupunkien kaduille ja kaupunkilaisten
taloihin, missä he kärkkyivät erilaisia
antimia ja harrastivat myös varkautta.
Vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla,
etenkin kaupungin saatua tapulioikeudet,
kaupunkilaisten varallisuus kasvoi, mikä
osaltaan loi entistä enemmän vetovoivaa
kaupungille. Maakunnasta kerääntyikin
kerjäläisiä ja köyhiä kaupunkiin ja nämä
liikkuivat ilman valvontaa kaupungin
kaduilla ja taloissa. (Halila 1953, SIS
SI 9.) Suomen kaupungit vaurastuivatkin Kuva 2. Turun Luostarinmäen
18. vuosisadan loppuvuosikymmeninä käsityöläismuseosta katupeili. Kuva T.
huomattavasti kun useat Pohjanmaan Ylimaunu 2004.
kaupungit saivat tapulioikeudet käydä
suoraa ulkomaankauppaa. Suomen kau
pungit eivät olleet ainoita vetovoimaisia ongelmasta kertoi myös Paulaharju
taajamia, joihin väestönkasvun paine kuvauksessaan Raahesta ja siitä kuinka
purkautui, sillä väestöä muutti myös katupeilejä käytettiin tämän ’ongelman’
Pohjanlahden länsipuolelle. (Paloposki vähentämisessä.
1986, 150.) Nämä suorat ulkomaan yhte
ydet lienevät vauhdittaneet kulttuurivai Kokkolassa kohdattiin samankaltaisia
kutteiden ja materiaalisenkin kulttuurin ongelmia kuin Oulussa. Nikander (1984,
leviämistä muualta Euroopasta Suomeen. 288-293) ihmetteleekin sitä intoa ja vai
vannäköä, jota käytettiin 18. vuosisadalla
Oulussa oli 1700-luvun aikana kaupungin pikkukaupungeissa kaikkien asukkaiden
omien kerjäläisten lisäksi myös muualta valvomisessa. Etenkin syys- ja talvi-illat
tulleita irtolaisia, jotka aiheuttivat epäjär aiheuttivat ongelmia, joita aiheuttivat
jestystä ja heidän oleskelunsa tulliaidan kaupungin nuoriso ja palkolliset. Näiden
sisäpuolella oli vahingollista kaupungin ongelmien ratkaisemiseksi kaupungin
omille kerjäläisille. Kerjäläiset eivät raati asetti järjestyspartioita seuraamaan
kuitenkaan olleet ainoa järjestyshäiriöitä palovartijaa iltaisin. Kaupungin raati ei
aiheuttanut väestönosa, sillä aikakauden ollut ainoa valvontaa suorittava taho, vaan
nuoriso oli myös kuritonta aiheuttaen sitä määräsi tehtäväksi myös paikallinen
epäjärjestystä irtolaisten kanssa. (Halila kirkkoherra. Kirkkokuriin kuului, että
1953, 521-522.) Aikakauden nuoriso- kirkonmenojen aikaan ei kaupungissa
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pelattu korttia tai tehty mitään muuta
siveetöntä, tämä vuoksi “kellonsoittajista
muodostettu patrulli” kiersi kaupunkia
valvomassa asujaimiston siveellistä käyt
täytymistä. “Kellonsoittajien tulee kulkea
sunnuntaisin kirkonmenojen aikana
ympäri kaupunkia pitäen tarkoin silmällä
niitä, jotka harjoittavat jotakin sopima
tonta joko kotona taloissa tai kadulla,
ja heidän on pantava tällaiset heti jalkapuuhun”, samoin vahvojen miesten tuli
kulkea järjestyksenvalvojina kaupungilla
ja “pitää silmällä sellaisia henkilöitä,
joiden olisi pitänyt olla kirkossa, samoin
kuin ottaa selville, mitä he puuhasivat”.
Nämä kirkonmenoista laistaneet tuli
ilmiantaa paikalliselle pormestarille tai
papistolle, jotta heitä voitaisiin rangaista.
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laisten takia tai kaupunkilaisten oman
hulinoivan nuorison vuoksi. Tämä varaus
sen vuoksi, koska kaikki kaduilla liikku
neet yksilöt jäivät peilien näkökenttään
riippumatta siitä, olivatko he irtolaisia
tai valtaporvareita. Täytyykin kysyä sitä,
voisivatko katupeilit olla myös osa kau
punkilaisten omaa sosiaalista kontrollia.

Seuraavalla 19. vuosisadalla kärsittiin
samankaltaisista ongelmista niin muutoin
hiljaisessa Kokkolassa etenkin markkina-aikoina. Tällöin juopuneet aiheut
tivat epäjärjestystä, mutta eivät hekään
yksinomaan saaneet kaikkea aikaan, sillä
kaupungin oma nuoriso ja rengit olivat
myös vallattomia. Pahatapaiset rengit ja
poikaset tekivät kaupunkilaisille kolttosia
ja ilkivaltaa sotkien talojen seiniä, portin
pieliä ja aitoja säädyttömillä piirustuk
silla. Nuorisolla oli tapana myös verottaa
ryyti- ja kaalimaita. Tästä johtuivatkin
määräykset, joissa isäntäväet velvoitettiinkin pitämään rengit ja nuoriso sisä
tiloissa kello 21 jälkeen. (Möller 1970,
424-425.)

Tällaiseen
mahdollisuuteen
voisi
viita katupeilin yksi nimi, juorupeili.
Katupeilit voidaan tällöin tulkita yhdeksi
osaksi yhteiskunnassa tapahtuvaa hor
isontaalista kontrollia ja näin ollen
yhdeksi kurinpidon välineeksi, joka liittyi
lähinnä ainoastaan kaupunkilaiselämään.
Maaseudulla katupeileistä ei olisi ollut
mitään hyötyä valvontavälineenä, koska
talojen välimatkat olivat pitkät ja yhtenäi
siä taajamia katuineen ei liene vielä 18. tai
19. vuosisadoilla ollut. On huomattava se
seikka, että pientenkin kaupunkien asuk
kailla oli tarve tarkkailla toisiaan, kuten
Raahessa, missä kaikki kaupunkilaiset
lienevät tunteneet toisensa. Voidaan tie
tysti yhtyä siihen Paulaharjun esittämään
käsitykseen, että peilien avulla ’vanhuk
set pysyivät pitempään mukana kaupun
kien sosiaalisessa elämässä’, mutta sitä ei
voida kieltää, etteivätkö katupeilit olisi
luoneet julkisille tiloille laajaa ja kattavaa
valvontakenttää. Mikäli näin on ollut,
niin tällöin kaikki yhteisön jäsenet olivat
tasavertaisesti kurinpitotoimien kohteena,
minkä vuoksi katupeilit voitaneen tulkita
osaksi panoptista valvontateknologiaa.

Edellä on käynyt jo ilmi, että kaupunki
laisia ja irtolaisia valvottiin tarkkaan jo
18. vuosisadalla ja tämä valvonta käsitti
myös julkisen että yksityisen tilan.
Historiallinen kehitys väestönkasvuineen lienee luonut otolliset olosuhteet
uudenlaisille teknisille valvontavälineille,
jollaiseksi katupeilit tai juorupeilit voita
neen tulkita. Voidaan kuitenkin suhtau
tua varauksellisesti siihen, että katu- tai
juorupeilit olisivat yksinomaan liittyneet
katutilan valvontaan lisääntyneiden irto

Foucault (2000, esim. 237-238; katso
myös Rabinow 1989, 20) esittää, että
kurinpitotoimen kehitys liittyi osaltaan
kapitalistisen palkkatyön kehitykseen ja
kapitalistisen järjestelmän muotoutumi
seen. Rabinow (1989, 20) on kuitenkin
huomauttanut, että valtateknologian,
kuten valvonnan, kehittyminen ei vält
tämättä ollut riippuvainen taloudellisesta
riistosta. Hänen mielestä yhteiskunnalli
sen valvonnan kehittyminen on nähtävä
osana laajempaa ja samalla kattavampaa
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prosessia kuin pelkästään taloudelliseen
riistoon liittyvänä ilmiönä.
Delle et ai. (1999, 1145-1148) ovat osoit
taneet, että valvontamekanismiin kuului
yleisesti joko fyysinen tai symbolinen
torni, josta voitiin hallita ympäröivää
rakennettua tilaa, rakennusryhmää,
kylää, tai maisemallista aluetta, kuten
maaseutuympäristöä. Valvonta liittyi
vielä 17. ja 18. vuosisadoilla valtiollisten
keskushallintojen toimiin, mutta tilanne
muuttui etenkin 19. vuosisadalta eteen
päin, jolloin kurinpitotoimet liittyivät
entistä enemmän taloudellisten toimijoi
den suorittamiksi, joiden tarkoituksena
oli luoda kurinalaisia kuluttajia. Näitä
toimia saatettiin kohdistaa tiettyihin
yksilöihin tai tiettyyn väestönosaan,
minkä vuoksi valvonta onkin nähtävä
yhtenä välineenä luotaessa kurinalai
sia kansalaisia, yksilöitä ja kuluttajia.
Samalla tavalla Foucault (2000, passim.)
on yhtä mieltä siitä, että valvonta oli
yksi modernin valtiovallan keinoista,
joiden kautta kehittyi käsite yksilöistä.
Katupeilien kautta harjoitettu kurinpitotoiminta eroaa kuitenkin symbolisten tai
konkreettisten tornien välityksellä suori
tetusta valvonnasta. Sen ei voida katsoa
liittyneen valtiovallan tai taloudellisten
tekijöiden toimintaan vaan lähinnä yksi
löiden suorittamaan toisten yksilöiden
valvontaan. Rannikkokaupunkien katupeilit sijaitsivat ja sijaitsevat yhä vielä
kin yksityishenkilöiden taloissa heidän
omasta tahdostaan.
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18. vuosisadan aikana, minkä vuoksi
valvonta ja sensuuri olivat myös yksi osa
Turun ja muiden valtakunnan akatemioi
den elämää. Aikakaudella yritettiin hie
rarkkisen vallankäytön kautta myös tuot
taa positiivista tulosta, mutta esimerkiksi
kaikissa talouden parantamishankkeissa,
kuten yrityksessä tuoda silkkiperhosten
viljely Suomeen, ei välttämättä oikein
ymmärretty paikallisia olosuhteita ja
niiden vaatimuksia. (Paloposki 1986, 5758.)

Vapauden ajalla aloitettuihin alimman
tason hierarkkisiin kurinpitotoimiin
kuuluivat muun muassa köyhäinhuoltoon
liittyneet järjestelyt ja irtolaisiin kohdis
tetut toimenpiteet. Toimien yhtenä tarkoi
tuksena oli sijoittaa kerjäläisiä tuottavaan
työhön valtakunnan eri puolille perustet
tuihin kehruuhuoneisiin tai työtä vailla
olevat nuoret miehet ja naiset rengeiksi
tai piioiksi. Irtolaishuoltoon kuuluneet
kehruuhuoneet eivät olleet pelkästään
tuotantolaitoksia vaan ne toimivat myös
rangaistuslaitoksina. Lastenhuolto toimi
samojen periaatteiden ja keinojen kautta
kuin köyhäinhuoltokin, koska ne olivat
osittain yhtä ja samaa. Armeija oli myös
lastenhuoltotyössä mukana, koska se tar
vitsi uusia sotilaita, minkä vuoksi armeija
ylläpiti lastenkoteja. Lastenkotien yhtenä
tarkoituksen oli totuttaa lapset jo pienestä
pitäen tuottavaan työhön. (Pulma 1986;
katso myös Nikander 1984, 288.) Edellä
esitetyt järjestelyt kuvastavat aikakaut
taan ja sen aikaisia käsityksiä, minkä
vuoksi Foucaulfn tulkinnat kurinpito
Vaikka 18. vuosisataa kutsutaankin toimien kehittymisestä yhdessä varhaisen
osaltaan vapauden ajaksi, niin siitä huo kapitalistisen järjestelmän kanssa tulee
limatta tuolloin valvottiin kansalaisten paremmin ymmärretyksi.
ajatuksia ja painettu sana oli ankaran
sensuurin kahleissa. (Nikander 1984, 74.) Varhaismodernit, 18. ja 19. vuosisatojen
Kurinpitotoimet ja sensuuri ei koskenut kaupunkitilat, joissa katupeilejä käy
pelkästään kaupunkien tavallisia asuk tettiin, olivat valtiovallan vallankäytön
kaita, kuten porvareita, käsityöläisiä tai materiaalisia ilmentymiä, koska kes
merimiehiä, vaan se sulki sisäänsä myös kiajalla tai suurvalta-ajan alkupuolella
korkeammassa asemassa olevat henkilöt. perustettujen kaupunkien asemakaavat
Yhteiskunnallista sensuuria kiristettiin nykyaikaistettiin ja reguloitiin ylhäältä
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alaspäin suunnattujen hallinnollisten todennäköisesti käytettiin jo tuolloin.
toimien seurauksena lähinnä 17. vuosi Peilien yleistyminen voitaneen yhdistää
sadan puolivälissä. Kaupungeille, jotka valtakunnassa tapahtuneeseen voimak
perustettiin 17. vuosisadan puolivälissä kaan väestönkasvun aikakauteen, jolloin
tai sen jälkeen, laadittiin jo ennen perus kaupunkitilaa alettiin valvoa entistä
tamistaan modernit ruutuasemakaavat. enemmän kasvaneen irtolaisväestön
(Lilius 1985.) Kaupunkirakentaminen ja takia. Peilit liittyivätkin lähinnä kaupunseuraavalla vuosisadalla myös muu jul kilaiselämään ja ovatkin ollut yksi mate
kinen rakentaminen joutuivat tiukkaan riaalinen väline, jonka kautta kaupunki
kruunun valvontaan (esim. Gardberg laiset alistivat itse itsensä itsesäätelyn ja
1977; 2002, 246-247), minkä vuoksi itsekontrollin alaisiksi. Peilien käyttö ei
kaupungit ja niiden julkiset rakennukset, liene ollut hierarkkisessa yhteiskuntakuten kirkot ja raatihuoneet, olivat osal pyramidissa hallitsevan eliitin ylhäältä
taan ilmentymiä hierarkkisesta, ylhäältä alaspäin johdettua kurinpitotoimintaa,
alaspäin suunnatusta vallankäytöstä. eikä myöskään tuotannollisiin laitoksiin
Kaupunkitilat ovatkin ilmentäneet omana liittynyttä taloudellista kontrollia vaan
aikanaan monimuotoisia ja monitasoisia peilit voidaan liittää lähinnä yhteiskun
yhteiskunnallisia
toimintaverkostoja, nan ruohonjuuritason omiin kurinpitojärjoista osa liittyi laajemmassa kontekstissa jestelmiin. Aikakauden kaupunkitilassa
keskushallinnon valtaverkostoon, ja osa voidaankin havaita esiintyneen moni
taas liittyi paikallisiin verkostoihin.
muotoisia ja usean tasoisia vallankäytön
verkostoja, joista toiset ilmensivät hie
Tulkinta siitä, että katupeilien käyt rarkkisia ja toiset horisontaalisia valta
töönotto liittyi osaltaan väestönkasvun suhteita. Tutkimuksessa on osoitettu,
mukana tuomaan irtolaisongelmaan, voi että historiallisen arkeologian välinein
olla ehkä liian yksioikoinen. Katupeilit voidaan tuoda esille ja tulkita näitä moni
lienee syytä nähdä yhtenä materiaalisen tasoisia verkostoja.
tason osana ilmentämässä sitä laajempaa
yhteiskunnallisesta prosessista, jonka Katupeileillä on ollut useita käyttömeryhteydessä kurinpitoteknologia alkoi kityksiä valvonnasta uteliaisuuden tyy
sulkea sisäänsä iästä ja sosiaalisesta ase dyttämiseen, jotka ovat pystyneet aikojen
masta välittämättä kaupunkiyhteisöjen kuluessa osittain samankaltaisina, vaikka
jäseniä. On mahdollista, että tämä pro nykyiset juorupeilit toiminevatkin enim
sessi on alkanut rannikkokaupungeissa mäkseen talojen koristeina. Peililaitteet
melko samaan aikaan ja sitä ilmentävät voidaan nähdä yhtenä materiaalisena
eri kaupungeissa samankaltaiset materi ilmentymänä varhaismodernista yhteis
kunnasta ja aikakauden tuottamasta puuaaliset välineet.
kaupunkitilasta. Puukaupungit ovat pää
asiassa hävinneet, kuten katupeilitkin,
PÄÄTÄNTÄ
mutta siellä, missä on puukaupungin osia
säilynyt, kuten Raahessa ja Kokkolassa,
Historiallisen arkeologian tutkimuksessa on myös ikkunoissa juorupeilejä.
on tulkittu modernin yhteiskunnan muo
toutumista paikallisen tason kurinpito
toimien kautta, joita katupeilien voidaan
nähdä kuvastavan. Katu- tai juorupeilit
lienee otettu käyttöön suomalaisissa
rannikkokaupungeissa 18. vuosisadan
kuluessa, sillä Ruotsin puolella niitä
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ASUTUSARKEOLOGIAA
NYT JA VUONNA 2000
Marianna Niukkanen

Museoviraston rakennushistorian osasto ginen tutkimus on tullut tunnetummaksi
järjesti marraskuun alussa 2000 Vapriikin maailmalla.
museokeskuksessa Tampereella kaksipäi
väisen seminaarin otsikolla ’Asutushisto Tampereen seminaarin esitelmät oli
riallinen arkeologia”. Aihekokonaisuuk tarkoitus julkaista kokonaisuudessaan,
sina olivat asutuksen jäljet maisemassa, mutta erilaisista syistä julkaisu jäi vali
asutus- ja elinkeinohistorialliset mui tettavasti toteutumatta. Asutuksen jäljet
naisjäännökset sekä tutkimus ja suojelu. maisemassa -session kolme laajaa ja ajan
Teemojen alla kuultiin esitelmiä mm. kohtaisuutensa hyvin säilyttänyttä esitel
vanhojen karttojen ja nimistön hyödyn mää (Björn, Kepsu, Roeck Hansen) jul
tämisestä asutushistorian tutkimuksessa, kaistaan nyt tässä SKAS-lehdessä, jotta
maaseudun historiallisen ajan muinais mielenkiintoiset artikkelit löytäisivät
jäännösten luonteesta sekä tutkimukseen lukijansa. Mukana on myös yksi asutusja suojeluun liittyvistä periaatteista. Tilai ja elinkeinohistoriallisiin muinaisjään
suuteen osallistui satakunta historiallisen nöksiin liittyvä artikkeli (Haggren).
ajan arkeologiasta kiinnostunutta henki Pahoitteluni niille kirjoittajille, joiden
löä. Aihepiirin käsittely kokonaisuutena tekstit jäävät toistaiseksi julkaisematta.
oli tuolloin uutta, ja seminaarissa heräsi
runsaasti keskustelua.
Lähes viisi vuotta on vierähtänyt tuosta
seminaarista, ja paljon on sen jälkeen
onneksi tapahtunut maaseudun histori
allisen ajan arkeologiassa. Moninaisten
maaseudulla ja metsissä sijaitsevien
asutus- ja elinkeinohistoriallisten jään
nösten pitäminen lain rauhoittamina mui
naisjäännöksinä alkaa jo olla itsestään
selvää. Monia keskiaikaisia kylänpaikkoja on tutkittu kaivauksin, ja niitä on
inventoitu systemaattisesti mm. yleis- ja
maakuntakaavojen valmisteluun liittyen.
Vanhojen karttojen läpikäyminen kuuluu
yhä useamman arkeologin rutiineihin
ennen maastoon lähtöä. Myös tutkimus
menetelmät ovat kehittyneet ja kohteista
saatava tieto sen myötä monipuolistunut.
Suomalainen historiallisen ajan arkeolo

Marianna Niukkanen
Museovirasto, Rakennushistorian osasto
Sturenkatu 4
PL 169
00511 Helsinki
marianna.niukkanen@nba.fi
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DE ÄLDRE
LANTMÄTERIKARTORNA
SOM KÄLLA TILL ÄLDRE
MARKANVÄNDNING
Birgitta Roeck Hansen
De äldre lantmäterikartorna över finska
och svenska byar utgör ett rikt material
som källa tili markanvändning men
ocksâ tili samhällsorganisation i gângna
tider. Det är unikt genom sin àlder, tâckningsgrad och homogenitet.

korrekt ätergivna. Syftet med denna kar
tering var att fä ett grepp om landets tillgängar och stora omräden karterades ofta
i ett sammanhang. I Finland rörde det sig
i flera fall om gränsomräden, t ex omrädet mellan Satakunta och Tavastland, i
Nyland kustsocknar.

Jag börjar med en allmân présentation av
olika generationer av kartor för att sedan Nästa generation kartor, 1690-talet tili
gâ in pâ en analys av kartorna, dvs ge ca 1750, kom ofta tili därför att det fanns
en bild av vilken information som finns oklarheter beträffande ägandet i enskilda
där. Avslutningsvis kommer jag att ge byar. I denna grupp äterfinns därför ett
nâgra synpunkter pâ framställningen av stört antal sk tegkartor, där varje gärds
historiska kartöverlägg. De kartexempel innehav av fr a äkermark ätergavs. Dessa
som jag kommer att använda är frân bâde kartor visar alltsä hur ägandet var fördelat
Finland och Sverige. Min huvudsakliga eller skiftesformen. Kartorna är betydligt
kännedom om de finska kartorna rör den mer individuellt utformade och mer detalsydvästra delen av landet (Roeck Hansen jerade än de äldre. Ofta finns ocksä en
1995, 1996, 1999); pâ senare tid har jag skriftlig utredning om ägoförhällandena i
âven kommit att syssla nâgot med byar den karterade byn och ibland kan man här
i det finska bottenviksomrâdet (Roeck fä upplysning om äldre förhällanden.
Hansen under tryckning).
Detta är den grupp av kartor som jag själv
De kartor som det här handlar om är stor- använder mest i min egen forskning: de
skaliga sk geometriska kartor. De kallas utgör en nyckel tili förstäelse av äldre
sà eftersom de grundades pâ fältuppmät- agrarlandskap. Begreppet agrarlandskap
ning av geometriska figurer, som sedan innefattar bade markanvändningen som
künde ytberäknas. De âldsta kartorna är sädan och som det fysiska uttrycket för
de geometriska jordebokskartorna. Jor- olika samhällsformer och -ekonomier.
debokskartorna är ganska stereotypa och Kartorna bygger pä former som kan ha sitt
schematiska; de visar inägomarken, dvs Ursprung i medeltid. Ända t o m 1734 ärs
âker och äng, tomtmark med bebyggelse lag äterkom lagregler om solskiftet, som
samt hägnader. Utmarken karterades inte äldst byggde pä regier i flera östsvenska
och kartans bygränser är därmed inte landskapslagar, fr a Upplandslagen frän
heit pâlitliga medan inägorna är ganska slutet av 1200-talet och som förts vidare
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via Magnus Erikssons allmänna lands
lag frän mitten av 1300-talet. När dessa
kartor framställdes hade alltsä ingen mer
genomgripande jordreform ägt rum sedän
medeltiden och agrarlandskapets utveckling följde samma regier. De regionala
variationerna var däremot betydande,
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lagreglerna var inte avpassade för alla
typer av jordbrukslandskap och det fanns
ocksä historiskt betingade Variationen

Mänga byar i Egentliga Finlands jordbruksomräden hade Stora likheter med
byar i Östra Mellansverige. Äkermarken
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var delad i tegar enligt sk svenskt skifte,
dvs en ägodelningsform som byggde pä
reglerna för solskiftet men som künde
sakna dettas regelbundenhet och fr a relationen mellan gärdarnas läge pä bytomten och tegarnas ordningsföljd. (Se dock
exemplet Hahvila nedan). I Tavastland
och delar av Satakunta lag gärdarna i
mänga fall samlade pä bytomter, som
visade sig vara utlagda med vissa äterkommande mätt, ett slags standardtomter.
Äkermarken var tegindelad och tegföljden motsvarade inte sällan gärdarnas läge
pä tomten, dvs det som i de medeltida
solskiftesreglerna utgjorde gründen för
laga läge (Roeck Hansen 1995). Senare
utveckling där antalet gärdar vuxit eller
minskat och äkermarken delats upp hade
ofta förryckt regelbundenheten. Dessa
byar ger intryck av en bestämd plane
ring, kanske tili skillnad frän byarna i
Egentliga Finland där markorganisationen synes ha vuxit fram mer successivt.
Införandet av solskifte/svenskt skifte har
dock alltid inneburit en genomgripande
omorganisation av markägandet.
I Österbotten möter en heit annan bild:
äkermarken var uppdelad i blockformiga parceller som hängde ihop med
det rädande spadbruket och gärdarna
läg i grupper. Ägodelningssystemet var
mycket oregelbundet. Här fanns de största
likheterna pä den svenska sidan med byar
i södra Norrland, dvs fr a Hälsingland
och Ängermanland. Inflytandet frän de
centrala delarna av det svenska riket där
solskiftet rädde var svagt och uppenbarligen ocksä ett sent fenomen.
D e kartor som hör tili nästa grupp,
storskifteskartorna, kom tili just för att
dokumentera en j ordreform som hade
tili syfte att förändra detta m edeltida
System för fördelning av jorden, fr a den
uppsplittring av äkermarken som tegskiftet m edfört pä m änga Ställen. I Finland
päbörjades storskiftet tidigt. Skiftet
bedöm des uppenbarligen som en vik tig
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ätgärd för det finska jordbruket (Roeck
Hansen 1996:56). Storskifteskartorna är
välgjorda och detaljerade men de visar
ett mer enhetligt landskap än de äldre
kartorna, med färre regionala Variatio
nen Dessa kartor är viktiga för kunskap
om äldre förhällanden ur tvä aspekter:
dels om det inte finns nägon äldre karta,
dels som ett steg i utvecklingen mot det
moderna kulturlandskapet. Men de är
mindre intressanta när det gäller att fä
kunskap om byarnas äldsta markanvändningsmönster eller att rekonstruera
utvecklingen inom en by.
Före storskiftet, under första hälften
av 1700-talet, förekom det i nägra fall
som päträffats i Nyland att lantmätaren
ordnade om tegföljden i äkern sä att
den skulle överensstämma med gärdar
nas läge efter väderstreck, alltsä enligt
reglerna i 1734 ärs lag (Roeck Hansen
1996:8). Den bild som dessa kartor visar
innebar säledes ett brott i kontinuiteten
frän äldre tider och att utgä frän dem i
retrogressiva studier skulle säledes kunna
leda fei.
Innan vi lämnar översikten över de olika
typerna av kartor skall nägot nämnas om
kartskalor:
De äldsta kartorna ritades vanligen i skala
1:3333 1/3, ibland i 1:5000. Skaistocken
anger skalan i alnar, dvs svenska alnar
om 59,4 cm. Frän slutet av 1600-talet tills
metersystemet införs vid lantmäteriet
1881 standardiserades kartskalorna tili 1:
2000, 1:4000 eller 1:8000. En lathund för
kartskalan finns i skriften Ättebackar och
ödegärden (Tollin 1991).
KARTANALYSER
Informationen i kartorna är flerbottnad:
vi kan se m arkanvändningen och fördelningen över ytan av olika m arkslag men
vi kan ocksä fräga oss vad markanvänd
ningen Säger om den lokala ekonom iska
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Figur 2. Härna by, Östergötland under 1700-talet. Exempelpä by i solskifte och laga läge.

inriktningen och den sociala Organisa
tionen. I kartorna finns ocksä drag som
leder bakät, tili perioder före kartans
tillkomst och som utgör spar av tidigare
faser i byns utveckling. Som kulturgeograf frägar man sig inför varje kartbild:
varför säg det ut pä just detta sätt just pä
denna plats? En analys av kartbilden kan
vara funktionell och ge besked om byns
ekonomiska inriktning - och där utgör
hägnadssystemet en viktig del. Hägnadernas viktigaste funktion var att skydda
växande gröda frän betande boskap och
hägnads- eller fredningssystemet visar

hur betandet var organiserat men ocksä
om och hur äkern trädades, dvs hur stör
del av marken som besäddes ärligen.
Ägodelningssystemet, dvs hur fr a äkermarken var skiftad mellan gärdarna i
byn, utgör en annan viktig punkt i analysen. Ägandet künde vara osystematiskt
eller systematiskt. I det senare fallet var
det i Finland fräga om solskifte/svenskt
skifte men det künde ocksä förekomma
att ägodelningen följde principerna för
bolskiftet.
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Figur 3. Hahvila, Nousiainen 1694. I kartan har hägnaderna omkring de tre äkergärdena
markerats. Tvä tänkbara fägator har markerats medpilar. Gärd 1 har ringats in och dess
äkerparceller äterfinns skrafferade i renritningen under kartan
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Frän Nyland finns exempel pä tegskiftade
byar där det är möjligt att rekonstruera
ägodelningens framväxt. I t ex Bertby,
Nurmijärvi (Roeck Hansen 1996) förefaller det troligt att byn har sitt Ursprung i
tvä gärdar som legat ”teg om teg” i äkern.
När sedan flera gärdar har kömmit tili och
äkerparcellerna delats har skiftet blivit
oregelbundet. Gärdar med gemensamt
Ursprung har emellertid i allmänhet sinä
parceller intill varandra, vilket gör det
möjligt att rekonstruera utvecklingen. Ett
ursprungligt solskifte har i samband med
gärdsdelningar övergätt i ett bolskifte (se
nedan om Barknäre by).
Här är det säledes möjligt att genom
ägodelningen komma ät äldre skeden i
en bys utveckling. I solskiftade byar i
Egentliga Finland, ofta med kontinuitet
i bosättningen ner i järnälder, har det
skett en omorganisation av markägandet som innebar ett brott i kontinuiteten
när det gällde ägandets fördelning. I
kartorna finns emellertid mänga olika
drag som utgör spär av tidigare faser i
byarnas utveckling, t ex äkerparcellernas
morfologi. Figur 1 är ett exempel pä hur
tegarnas form varierar inom olika delar
av en by, delar som tydligt representerar
olika äldersskikt. Runt gärdarna finns
smä, oregelbundna och terränganpassade
parceller. Här finns den äldsta delen av
byn - det är naturligt att finna den äldsta
odlingsmarken i närheten av bebyggelsen. Där fanns säkerligen ocksä den bästa
odlingsmarken, i alla fall för en äldre tids
jordbruksteknologi. Ett helt annat formspräk kan ses i Nygärdet med raka, längsmala tegar. Detta gärde ger ett intryck av
att ha planerats i ett sammanhang, även
om uppodlingen naturligtvis skedde successivt.
SYSTEMATISKA OCH
OSYSTEMATISKA
ÄGODELNINGSSYSTEM
Kartan över Härna by i Östergötland är
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ett perfekt exempel pä en by i solskifte/
laga läge (figur 2). Gärdarna ligger pä
den regelbundna bytomten och äkermarken är indelad i tegar och teglag. Inom
varje teglag följer tegarnas ordningsföljd
gärdarnas läge pä bytomten sä att den
sydligast liggande gärden alltid har den
sydligaste parcellen. Varje tegs bredd är
proportioneil mot byamälet eller byns
kamerala värde. Detta kan ocksä, som i
detta fall, avspeglas i bredden pä gärdstomten.
I en regelbunden solskiftesby som Härna
var det egentligen inte nödvändigt att
markera ägandet tili varje teg eftersom
detta kunde rekonstrueras genom bya
mälet. I de finska byarna var det däremot
vanligt att ägoparcellerna markerades i
kartan: det visar oftast att skiftet var ore
gelbundet, eller i varje fall inte heit regelbundet och inte kunde kopplas tili gär
darnas läge pä bytomten. Ofta saknades
en regelrätt bytomt och det kunde kanske
därför räda viss osäkerhet om gärdarnas
ordningsföljd. Oregelbundenheten kunde
ocksä bero pä att terrängen inte tillät en
fullständigt regelbunden tegföljd. Ett
exempel utgör kartan över Hahvila, Nou
siainen frän 1694 (figur 3). I renritningen
har de tegar som hör till gärd 1 markerats
(inringad pä kartan). Ordningsföljden är
som synes fullständigt regelbunden utom
i gärdenas ytterändar. Gärd 1 som ligger
nordligast av byns gärdar inleder varje
teglag: byn ligger säledes i laga läge med
äkern i solskifte.
I de österbottniska byarna, där ägodelningssystemet var osystematiskt, är det
lättare att se hur ägoblandningen vuxit
fram. Här har alltsä ingen genomgripande omorganisation av markägandet
skett utan det är i princip möjligt att
rekonstruera framväxten av odlingsmark
och bebyggelse. I Ytterby, Närpes är gär
darnas äkermark i huvudsak samlad intill
den enskilda gärden (figur 4). Denna tendens tili sk hemägor är vanlig i omräden

SKAS 2/2005

23

Y t t e z m -á r k
N K

r y e s

S íY

\—

loo

17 3 0

s 3 qJZ
Figur 4. Yttermark, Närpes 1730. Tomt och áker tillhörande tvâ av gärdarna är skrafferade.
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Figur 5. Rökiö, Vörä 1710.

med osystematiska ägodelningssystem.
Bebyggelsen har antagligen ursprungligen bestatt av gárdar med äkermarken
i enskild ägo; señare arvsskiften och
gárdsdelningar, som ocksá medförde en
delning av äkermarken, har lett tili denna
oregelbundna ägoblandning.
I Rökiö, Vörä har byn frän början förmodlingen bestätt av spridda gárdar,
som utvecklats tili grupper med svag
ägoblandning inom gruppen. Pa kartan
frän 1710 var det fortfarande tydligt att
de olika grupperna av gárdar hade sin
mesta äkermark i närheten av den egna
bebyggelsen (figur 5). Sä längt finns
likheter mellan denna by och Yttermark
men till skillnad frán i Yttermark hade de
fiesta gárdarna i Rökiö ocksá del i ett och
samma gärde, (betecknat med I pá figur
5). Andelarna var i de fiesta fall mycket
smá. Tvä perifert belägna och därmed troligen sent tillkomna gárdar saknade andelar här. Uppsplittringen av ägandet i detta
céntrala gärde kan ha berott pä att det var

här som den bästa jorden fanns och som
alla borde fä del av enligt den rättviseprincip som anges som en av orsakerna
tili ägoblandning men ägandet här kan
ocksä ha haft att göra med beskattningen
av byn och avspeglat gärdarnas kamerala
värde. När det gäller byns framväxt kan
man lägga märke tili vissa morfologiska
skillnader, tydligast mellan de smä blockformiga parcellerna i gärde I och de raka
tegarna i gärde III.
Den äldsta delningen av äkermarken i
dessa byar päminner om principerna för
det skifte som rädde i Skäne i sydligaste
Sverige, nämligen bolskiftet. De skänska
byarna var stora och skiftet medförde med
tiden en kräftig uppsplittring av äkermar
ken. Fiera studier har dock visat att det pä
grundval av skiftesprincipen varit möjligt
att rekonstruera bebyggelseutvecklingen.
Ett enklare exempel utgör Barknäre by i
norra Upplands skogsbygd (Windelhed
1995) där delningen av äkermarken har
följt en liknande princip.
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Figur 6. Modell over ägandet av äkermark f r an vikingatid till 1752. Efter Windelhed 1995.

Windelhed visar där hur ägandet i äkermarken säsom det dokumenterats i den
äldsta kartan frän 1752 kan föras tillbaka
pä tvä vikingatida gärdar, manifesterade
av tvä järnäldersgravfält som anlagts
med ca 100 ars mellanrum pä den senare
bytomten. Söder om bytomten läg gärdarnas äker, som odlades i ensäde, dvs den
besäddes ärligen. Varje gärd hade sin äker
i enskild ägo. Genom datering av olika
fältformer kan den följande utvecklingen
beskrivas: pä 1200-talet sker gärdesläggning för att kunna införa tväsäde, dvs en
odlingsrytm där halva äkerarealen läg i

träda varje är. Det innebar att den befintliga äkermarken hägnades och tegskiftades: äkermarken i vardera gärdet delades
säledes i fiera ägoparceller mellan de tvä
gärdarna. Windelhed har utgätt frän att
de äldsta gärdarna hade ungefär likstora
ákerarealer vid detta tillfälle. Man fär
ocksá anta att det skedde en successiv
uppodling för att hälften av äkermarken
skulle kunna ge samma skörd som tidigare den dubbla. En viss ökning av skörden blev antagligen ocksä möjlig genom
införandet av den regelbundna trädan.
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Med tiden kom de tvä gärdarna att delas
och äkermarken att splittras upp i allt fler
tegar. Pä 1300-talet antas gärdarnas antal
ha stigit tili fyra och 1752 fanns det ätta
gärdar i byn, alla fortfarande belägna
pä samma plats som den vikingatida
bebyggelsen. Den äldsta äkermarken i
byn hade nu delats ytterligare enligt bolskiftets princip: alla gärdar som hade sitt
Ursprung i en gemensam vikingatida gärd
hade sinä tegar intill varandra. Delningen
av äkern har skett inom de ursprungliga
bolparcellerna.
Denna rekonstruktion är delvis hypotetisk men som princip och modell tror jag
att den visar hur utvecklingen i mänga
fall gick tili. En stärkt generaliserad bild
av processen visas i figur 6.
HISTORISKA KARTÖVERLÄGG
Kartorna kan ju ocksä användas i kombination med moderna kartor som underlag
och utgängspunkt för olika typer av fältarbeten. Förutsättningen för att detta skall
fungera är att markanvändningen inte har
radikalt förändrats utan att mänga formelement i det moderna landskapet gär
att känna igen frän den äldre kartan. Det
man arbetar med är sk kartöverlägg. De
kan göras antingen manuellt eller med
datorstöd. Grundprincipen är i bäda
fallen densamma. Jag kommer här fr a
att gä in pä de problem som är förknippade med den digitala metoden.
REKTIFIERING

Rektifiering av en äldre karta innebär en
korrigering av de fei som finns i den äldre
kartan jämfört med en modern. Dessa fel
är dels systematiska, dels osystematiska.
Anpassning av skalan tili en modern
kartskala och rätt väderstrecksorientering
tillhör systematiska korrigeringar och
möter inga problem. De osystematiska
feien, fr a avständs- och vinkelfel, är
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mer komplicerade. Med den manuella
metoden är inte heller detta nägon större
svärighet.
Man börjar med att försöka hitta former
och linjer i den äldre kartan som gär att
identifiera pä den moderna. Vattendrag,
impediment, höjdkurvor etc gär ofta att
känna igen och ha som utgängspunkter.
Sedän flyttas kartkalken för att fänga
upp delar i kartan där man behöver
kompensera för vinkel- och avständsfel.
Ofta fär man göra en bedömning av hur
linjerna ska löpa och lägga tili eller dra
ifrän för att fä ihop en sä riktig kartbild
som möjligt.
Om man använder ett GIS-program, t ex
ARKEO. ARKINFO, eller MAPINFO
däremot, är det betydligt svärare att kom
pensera för dessa osystematiska fel. De är
ofta lokala, dvs varierar inom olika delar
av kartan. Det är därför viktigt att ha klart
för sig vad man ska använda kartöverlägget tili. Vilket eller vilka omräden i kartan
är intressanta? Behöver man information
om endast en begränsad del av kartan,
t ex en bytomt, är ett GIS-program
användbart. Behöver man rektifiera hela
den karterade ytan är det svärt att fä en
korrekt bild - de osystematiska felen kan
’’smetas ut” över hela kartan. Tekniken
för att korrigera de osystematiska felen
digitalt är ännu inte utvecklad. De olika
generationerna av kartor är ocksä mer
eller mindre korrekta. Bäst är naturligtvis
de senaste kartorna men ocksä de schematiska, geometriska jordebokskartorna
är välgjorda när det gäller inägomarken.
Minä favoritkartor däremot innehäller
mycket osystematiska fel. Under just
denna period, 1690-1720, bytte man
metod för avmätning. För storskifteskartorna ätergick man tili den tidigare som
alltsä ger färre osystematiska fel.
Att skanna in en äldre karta och bearbeta
den i dator genom nägot GIS-program är
säledes inte utan problem. Möjligheten
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att fä en korrekt karta som underlag för
fältarbete är större när den görs manuellt.
En annan fördel med denna enkla metod
är att den tvingar en att grundligt se alla
detaljer i kartan - det är mänga detaljer
och intressanta samband man inte ser
förrän man tittat pä kartan upprepade
gänger och i minsta detalj.
AVSLUTNING
De äldre lantmäterikartorna är ett fascinerande material: som inget annat mate
rial ger det oss tillgäng tili kunskap om
landskapets historiska innehäll. Landskapsforskningen i Finland och Sverige är
privilegierad i ett internationellt perspektiv: andra länder kan ha mycket gamla
dokumentära uppgifter om bebyggelse
och odling men inga andra länder har en
sä stor mängd tidiga och välgjorda kartor
över byar med potential när det gäller
bäde forskning och praktisk användning.
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METSIEN KÄYTTÖ JA ASUTUS
Ismo Björn

Ihminen on aina ollut osa suomalaista
metsäluontoa. Sisämaan kylät ovat
saaria metsämeressä. Metsä on ohjannut
Suomen, erityisesti Itä-Suomen kehitystä.
Ihmisen oli aluksi elettävä sillä, mitä
luonto valmiina tarjosi eri vuodenaikoina
koottavaksi ja nautittavaksi. Pyynti- ja
keräily-yhteisö saattoi käyttää vain riis
takantojen tuottoa, kasveihin ja eläimiin
sitoutunutta auringonenergiaa. Luontais
taloudessa elävä ihminen oli ravintoket
jun päässä vastaavanlainen peto kuin
susi tai kalasääski. Vaikka ihminen oli
periaatteessa kaikkiruokainen, saattoi
keräily-metsästys elättää vain rajallisen
määrän yksilöitä. Boreaalisen havu
metsän kokonaistuotto oli ja on niukka.
Tärkeimmät saaliseläimet lienevät olleet
hirvi, peura, pienemmät eläimet ja kala.
Kun nämä olivat herkkäaistisia ja nopea
liikkeisiä eläimiä, niin metsän niukkaa
tuotantopotentiaalia ei ollut helppo hyö
dyntää. Ekologian käsitteillä ilmaistuna
luonnontilaisen pohjoisen ekosysteemin
kantokyky oli alhainen. Ihmisen nälkään
oli metsässä lihaa teoriassa enintään
kymmenesosa siitä energiasta, joka oli
männynkerkkien kasvussa. Järvistä
nousi muikkua korkeintaan prosentin
verran siitä, mikä oli planktonlevien tuo
tanto. (Simola, Grönlund, Taavitsainen
& Huttunen 1991: 250.) Ihmisen tiedot
ympäröivän luonnon toiminnasta olivat
silti niin hyvät, että ainoastaan murto-osa
ajasta kului hengissä pysymisen kannalta
välttämättömään toimintaan, (ks. Siikala
1983: 32.)
Luonnosta suoraan ravintonsa hankkiva

perhe tarvitsi elääkseen laajan alueen.
Koskemattoman erämaan on laskettu
pystyneen elättämään 1-2 henkeä 100
neliökilometrillä. Kasvit ja marjat tarjosi
vat tärkeän vitamiinirikkaan ravintolisän
vain osan aikaa vuodesta. Puista saatiin
pettua, joka sekin tarjosi lisäravintoa.
(Taavitsainen, Simola & Grönlund 1998:
235-239) Koska luonto säilyi samana, ja
vain tietyiltä paikoilta sai tarpeellisen
ravinnon ja muut elämiselle välttämättö
mät tarpeet, oli nautintakohdetta ja asuin
paikkaa muutettava säännöllisesti. Tämä
tapahtui aina samalla tavoin vuodesta
toiseen ns. vuotuiskokonaisuuden sisällä.
(Ks. Vilkuna 1971: 215-216; Korpijaakko
1989: 185.) Asuinpaikan valintaan vai
kutti veden ja maan yhteys, missä eläin
ten ja kalojen tuotto oli korkein. Asuin
paikkoja on löydetty etelään avautuvien
järvien ja jokien rannoilta, hiekkaisten
harjujen kupeelta. Paikka on ollut tarkoin
valittu. Hirvet ja peurat vaelsivat harjua
pitkin. Harjun rinne varastoi lämpöä, ja
järvi tarjosi kalaa.
Vaikka lähes kaikki tarvittava saatiin
metsästä, ihmisen vaikutus metsien
luonnontilaan oli vähäinen. Kaikki
metsät olivat ns. vanhoja metsiä. Merk
kejä luonnon muutoksista voi löytää
asuinpaikkojen ympäristöstä. Asuminen
samoilla paikoilla sukupolvesta toiseen
ruoan jätteineen, tuhkineen ja muine
tuotteineen johti maan paikalliseen rehe
vöitymiseen. Ihmisen seuralaisena tuli
uusia lajeja. Jotkut hyötyivät ihmisen
toiminnasta. Ihminen eli sopusoinnussa
luonnon kanssa ainoastaan siksi, että
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hänellä ei ollut teknologian tuottamia
välineitä luonnon laajamittaiseen hyö
dyntämiseen ja muokkaamiseen. (Björn
2000:37) Metsät olivat maiseman hallit
seva elementti.
TULI MUUTTAA METSÄN
Tulen avulla oli mahdollista tehostaa
metsän riistantuotantoa. Lisääntynyt
lihamäärä mahdollisti väestönkasvun ja
toisaalta vaihdannan kasvun. Turkiksia
riitti enemmän kauppaan - ja vähitellen
veroihin. Pienimuotoinen metsänpoltto
kasvatti
lehtipuuvaltaisten
metsien
osuutta. Metsää poltettiin tarkoituk
sella, jotta lisättäisiin tiettyjä kasveja ja
tätä kautta eläimiä. (Berglund, Larsson,
Lewan, Olsson & Skansjö 1991: 56.)
Eränkävijän virkatien varteen sattuvat
eri-ikäiset paloaukeat tarjosivat erin
omaisia ja monipuolisia pyyntipaikkoja.
Eräkaskille voidaan nähdä funktio riis
tapeltoina.
Ensimmäisten pysyvien kylien elämä
perustui pienialaisten kaskien ja erätalouden yhdistämiseen. Pienimuotoinen
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kaskeaminen tuki pyyntitaloutta, tosin
kuin laajamittainen kaskitalous, joka
syrjäytti sen. (Simola et ai. 1991: 252253.) Kaskenpolttoon perustuva maan
viljelys käytti suoranaisesti hyväksi
metsän puuta. Tulen avulla metsä saatiin
kasvamaan viljaa. Viljakasvit pystyivät
sitomaan pieneltä alalta huomattavan
määrän energiaa. Kaskeamisen kautta
myös puiden biomassaan varastoitunut
energia valjastettiin ihmisen käyttöön.
Hyvin säilyvä vilja antoi elämisen tarpeet
vaikeina kausina. Kaskeaminen muutti
ihmisen ekologista roolia metsässä.
Metsää vallattiin sellaisille kasvilajeille,
jotka sopivat ihmisen käyttöön alku
peräisiä kasveja paremmin. Toisaalta
kasviravinnon lisäys kasvatti potenti
aalisesti käytettävissä olevan ravinnon
määrää monikymmenkertaiseksi. Uusi
innovaatio, kaskiviljelys loi edellytyksiä
huimalle väestönkasvulle. Jo pienimuo
toinen eräviljely oli kymmenkertaistunut
luonnonmetsän elättämän väkimäärän.
Laajamittainen kaskeaminen satakertaisti
sen. (Björn 2000: 42, 50.) Voimaperäinen
metsänkäyttö syrjäytti satunnaisemman.
Jukka Kemppisen (1981, 349) mukaan jo
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eräkaudella oli mahdollista perustaa kiin
teä asumus viljelyksineen toisen metsäs
tysalueelle. Kaskenpolttajien talousmuoto
tuhosi erätalouden ekologisen tasapainon.
Uuden ryhmän normit ja luonnonkäyttötapa olivat aiemmalle asutukselle vie
raita. Asuinalueiden supistuminen ja
perinteisten nautinta-alueiden menetys
pakottivat muuttamaan talousmuotoa.
Vaihtoehtoina olivat väistyminen tai kuo
lema. (Vrt. Häkkinen 1990: 423.)
Huhtakaski oli savolaisten salainen ase.
Korpirukiin avulla savolaiset levittäy
tyivät kaikkialle keskisen Suomen kuusi
metsiin, karuille happamille metsämaille.
Savolainen kaskitalous poikkesi ruotsa
laisesta metsänkäytöstä, siksi savolaisille
jäi tilaa myös Ruotsin metsiin. Ruotsissa
tulta oli käytetty laidunalueiden paran
tamiseen, ei niinkään kaskenpolttoon.
(Östlund 1993:5.) Kruunu sai lisää maata
hyödynnettäväksi, eikä savolaisten tar
vinnut kilpailla samoista resursseista
paikallisten asukkaiden kanssa.
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Kuva 2. Metsän varassa eläneet kylät peittyvät
vähitellen metsään. Lutin tasavallan jäänteet
Lutinjoen suussa Koitereella Ilomantsissa 1995.
Kuva Ismo Björn.

sen, miksi Itä-Suomessa käytettiin leppää
polttopuuna. Lepän osuus polttopuusta
oli lähes 40 prosenttia. Muualla maassa
se oli puolta vähemmän. (Erkkilä 1943:
112, 262, 277-278.) Kaikkein halutuimpia
polttopuita olivat kelot. Niitä oli helppo
käsitellä ja kuljettaa ja ne paloivat hyvin.
Siksi ne poltettiin ensimmäisinä asutus
ten läheisyydestä.
MAATA METSÄLTÄ

KASKIKAUDEN SAVUKYLÄ
Siirtyminen maatalouteen mahdollisti
omavaraistalouden.
Kaskiviljelyä oli säiden armoilla, joten suunnitelmallisen
satovaihtelut olivat suuria. Sateisina Maatalouteen sitoutuminen merkitsi
kesinä ei kaskia saatu poltetuiksi lain pysyvien asuntojen rakentamista. Maakaan. Kaski jäi rasiksi. Rasivaaroja talouskylät syntyivät. Kiinteä asutus
löytyy etenkin Itä-Suomesta. Poutakesinä edellytti kaukopyyntiä. Asuinpaikan
kaikkialla leijui kaski- ja karanneiden valintaan vaikuttivat nyt niittyjen sijainti,
metsäpalojen savu. Palojen jälkeen met maaperän viljavuus ja suojaisuus hallaa
sittyvät ahot olivat hyviä laidun-, marja- vastaan. Suuret järvet varastoivat lämpöä,
ja riistamaita. Huhtaviljelys muutti kuu joten hallan vaara oli rantapelloilla
sikoita koivikoiksi. Kuusen häviämistä vähäinen. Maata viljelevä yhteisö aloitti
edesauttoivat kaskista karanneet lukuisat ympäristön aktiivisen ja järjestelmällisen
metsäpalot ja myös havujen otto. Kaskea muokkaamisen. Metsättömän maa-alan
misen ja sitä seuranneen metsälaidunnuk- osuus kasvoi. Ihminen toi mukanaan
sen seurauksena kylän ympäriltä oli ero tietoisesti uusia kasvi- ja eläinlajeja.
tettavissa selviä kasvillisuusvyöhykkeitä. Tätä ennen ihminen oli suosinut joitain
Lähimpänä kylää oli alue, jossa kasvoi paikallisia lajeja. Uudet eläimet ja kasvit
katajaa ja leppää, seuraavana koivua kas olivat täysin riippuvaisia ihmisestä ja
vava alue, sitten mäntymetsää ja kaikkein menestyivät ainoastaan niin kauan kuin
kauimpana luonnollinen, kuusimetsä. ihminen niitä hoiti. Peltoviljelyn sadot
(Huttunen 1980: 31.) Tämä selittää myös olivat kaskiviljelyyn nähden turvatum-
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Kuva 3. Sisä-Suomen maaseutu eli karjatalouden varassa. Outokummun Turula 1985.
Kuva Ismo Björn.

pia, mutta pohjoisissa olosuhteissa sadon
onnistuminen on aina epävarmaa. Elo
pyrittiin turvaamaan toimeentulolähteiden moninaisuudella. Viljelijällä ei ollut
varaa epävarmoihin kokeiluihin. (Äström
1978: 20.) Osa metsistä tuotti polttopuuta,
lehdeksiä ja heinää. Osa oli edelleen kaskimetsänä. Järeimmistä honkametsistä
hankittiin rakennuspuut.

maatalousköyhälistöä, jota sittemmin
liberalismin hengessä syytettiin laiskuu
desta ja yhteiskunnan siivillä elämisestä.
(Heikkinen 1987:43). Jostakin oli elanto
etsittävä. Oli joko uhmattava kaskikieltoa
tai muutettava toimeentulomallia. Monen
pelastukseksi koituivat metsätyöt.

Kaskeaminen oli ollut tuottoisa viljelytapa niin kauan kuin riitti kunnollisia
kaskimaita. Kaskimetsien loppuminen
mursi kylien sosiaalisia rakenteita.
Talonpojat ja kruunu liittoutuivat. Kun
valtio ryhtyi puuttumaan maankäyttöön,
kasvoi eriarvoisuus eri maankäyttäjäryhmien välillä. Talonpoikaiskylien
maanomistukseen perustuva luokkajako
syntyi lopullisesti isonjaon suorittamisen
jälkeen. Yhteiskunnallisen arvoaseman
määräsi tämän jälkeen maanomistaminen - ei enää kaskikirveen käyttö eli työ.
Kaskitalouden loppuminen jätti tilatto
man väestön vaikeaan asemaan. Maan
omistussuhteiden muutos kriminalisoi
tilattomien kaskenpolton, jonka tarkoitus
oli hengissä pysytteleminen. Heistä tuli

Tervaa poltettiin lähinnä vesireittien var
silta. Sisä-Suomessa oli kannattavampaa
polttaa metsä kaskeksi. Kaskiviljasta sai
paremman tuoton kuin tervasta. Tervaa
poltettiin pisimpään Kainuun karuilla
mäntykankailla, joiden puusto kelpasi
hyvin tervanpolttoon, mutta joissa käski
jä maanviljelys olivat kannattavuuden
rajoilla. Tervakauppa, heilahteluistaan
huolimatta, tarjosi mahdollisuuden hyö
dyntää metsää. (Hautala 1956: 140-146.)

TERVAN JA RAUDAN VARASSA

Tervakauppa oli löyhentämässä ihmi
sen sidosta paikalliseen ekosysteemiin.
Teollinen rautaruukki irrotti ihmisen
paikallisesta energiansaannista. Ruokaa
ryhdyttiin tuomaan muualta. Paikallisten
elintarpeinen määrä ei enää säädellyt
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väestömäärää. Malminjalostus vaati
sellaista ammattitaitoa, jota paikallisilla
asukkailla ei ennestään ollut. Syntyivät
ruukkikylät, joiden toimeentulo perustui
palkkatyöhön ja alueen ulkopuolelta tule
viin elintarvikkeisiin.
Malminjalostus merkitsi metsien uutta
käyttömuotoa. Lähimetsiä ryhdyttiin
polttamaan hiiliksi. Rautaruukit olivat
merkittäviä paikallisia puun kuluttajia.
Kunnollisten polttopuiden loppumista
on tarjottu selitykseksi siitä, miksi rauta
ruukit siirtyivät kaivosalueilta rannikolle
vesivoiman ja koskemattomien met
sien viereen. Lars Östlundin (1993: 16)
mukaan kyse oli ruukkiyrittäjien halusta
lisätä tuotantoa, ei niinkään kaivosalu
eiden puupula. Rautaruukkien vaikutus
oli paikallinen, eikä se ulottunut kovin
kauas kuljetusreittien varsilta metsään.
Rautaruukkien toiminta oli täysin riip
puvainen markkinatilanteesta. Kysynnän
loppuessa ruukkiyhteisöjen taloudellinen
perusta murtui. Ammattimiehet muutti
vat muualle.
TUKKIPUUN VARASSA
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Metsiin synnytettiin pientilojen verkosto.
Itä-ja Pohjois-Suomen metsäkylät syntyi
vät. Metsätalouden kautta kylätaloudet
kytkeytyivät yhä selkeämmin raha- ja
palkkatalouteen, mutta ruukkikylien
tapaan metsäkylät olivat riippuvaisia puutavaramarkkinoista ja kansainvälisistä
suhdanteista. Kaaviossa 1 Metsänkäyttö
ja asuinpaikan valinta on esitetty tiivis
tettynä metsänkäytön ja asuinpaikkojen
valinnan yhteys.
Metsien käytöstä muodostui 1900-luvun
alussa poliittinen kysymys. Kiistan voi
pelkistää kysymykseen: muokataanko
metsä tuottamaan viljaa vai puuta.
Talonpoikaisto ajoi metsien asuttamista,
jota metsäammattiväki muiden eturyh
mien kanssa puolestaan vastusti. Asutuslainsäädännöllä valtion metsiä siirrettiin
maanviljelijöiden haltuun. Kysymys oli
maareformeista. Tilat jäivät kuitenkin
niin pieniksi, että ne eivät pysyneet pys
tyssä ilman metsää. Metsätöistä saatavat
ansiotulot olivat välttämättömiä. Metsä
töistä riippuvaisten tilojen määrä kasvoi.
Metsätöiden lisääntyminen toi varmuutta
toimeentuloon. (Björn 2000: 87-89.)

Järeä tukkipuu nousi rautamalmia merkit
tävämmäksi luonnonvaraksi. Varhainen Metsän teollinen käyttö toi mukanaan
tukinhankinta perustui hankintakauppoi- uuden asutusaallon. Suomen kylät laaje
hin. Metsänomistaja tai välittäjä sitoutui nivat 1930- ja 1960-lukujen välillä, kun
toimittamaan puut sahoille. Puulle ei vanhoista kantatiloista lohkottiin torppia
annettu kantohintaa, arvoa sinänsä. Vesi- ja asutusviljelystiloja. Metsän varassa
sahoille rahdattujen tukkien arvo muo eläneet kylät tarvitsivat myös palveluja:
dostui niihin sijoitetusta työstä. Varhai kouluja, kauppoja ja käsityöläisiä. Jo
siin puukauppoihin liittyi siten sama työn 1900-luvun alussa alkanut kiivas rakenta
merkityksen korostuminen, joka näkyi misen ja peltojen raivaamisen kausi jatkui
kasken-, tervan- ja hiilenpolton yhtey pitkälle 1950-luvulle saakka. Toisen maa
dessä. Suurteollisuudeksi kehittyvä saha ilmansodan jälkeen asutus ohjattiin myös
teollisuus tarvitsi suuria määriä puita. soille, joiden katsottiin voivan tuottaa
Tällöin vanha talonpoikien toimituksiin lypsykarjalle rehua.
perustunut puunhankintajärjestelmä ei
enää riittänyt. Lihas- ja hevosvoimaan Metsän keskelle asutettujen pienviljeperustuvasta
puunkorjuuteknologiasta lijä-metsätyömiesperheiden toimeentulo
johtuen metsäyhtiöt tarvitsivat raakapuun perustui osittaiseen omavaraistalouteen,
saannin turvaamiseksi runsaasti metsä kotitarveviljelyyn, karjanhoitoon, met
työhön kykenevää paikallista työvoimaa. sästykseen, kalastukseen, keräilyyn,
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Kaavio 1. Metsänkäyttöjä asuinpaikan valinta

Metsänkäyttö

Asuinpaikka

Kivikausi
Keräily, metsästys

Veden ja maan yhteys, eteläiset hiekkarannat,
eläinten ja kalojen korkea tuotto
Kiertävä asuinpaikka

Kaskikausi
Kaskenpoltto, metsästys

Ravinteikkaat metsät, suuret järvet,
Kaskikylät

Maanviljelys
Pellonraivaus
Laidunnus

Viljelyskelpoinen maa, rannat, vaarat,
Maatalouskylät

Metsätalous
Hakkuut

Metsätyöt
Metsäkylät

Metsän monikäyttö

Luontoperusta, veden yhteys, etelärannat

Hakkuut, virkistys,
Suojelu

Kesäkylät

oman tilan metsiin, vieraisiin metsätöihin
ja muiden satunnaistöiden yhdistämi
seen. Sama henkilö teki elämänsä aikana
monenlaisia töitä. Kylät säilyivät elävinä,
koska työpaikka oli sidottu asumiseen.
Kun tekniikan kehittyessä työpaikan ja
kodin välinen yhteys voitiin katkaista, oli
metsäkylien tulevaisuudelta viety pohja
pois. Metsätyön koneellistamisen jälkeen
puunkorjuu ei enää vaatinut asumista
metsässä. Metsätyö erosi maataloustyöstä
erilliseksi ympärivuotiseksi ammatiksi.
Metsätyömies-pienviljelijäkylät
olivat
tehneet tehtävänsä puunkorjaajina, eikä
niitä enää tarvittu. Luonnonvarojen hyö
dyntäminen ei vaatinut enää asumista
niiden lähellä. Konekanta korvasi mies
voimaa. Ukki ja isä olivat aikoinaan men
neet metsään, jotta taloon oli saatu hevo

nen. Nyt oli hevosesta luovuttava, mikäli
aikoi jatkaa metsätöissä. Moottorisahaa
käyttävä metsuri korvasi ruisleipää ja
silavaa syöneen metsä- ja uittotyömiehen
ja kuorma-auto hevosen ja uittopuron.
Asuminen ja työssäkäynti saivat uusia
muotoja.
Puunkorjuuketjun koneellistamisen aihe
uttama muutos ilmeni myös talojen ja
tuotantorakennusten muutoksena. Valtiol
linen maatalouden tukipolitiikka kasvatti
tilakokoa ja edisti siirtymistä tehokkaam
piin tuotantomenetelmiin. Tässä poli
tiikassa ei ollut sijaa syrjäisen Suomen
pientiloille. Maatalouden tuotantoa pyrit
tiin supistamaan ensin vapaaehtoisilla
toimilla ja sitten pakotteilla. Pienet tilat
eivät voineet sopeutua maatalouden kehi-
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tykseen, joka vaati investointeja ja suurta
tilakokoa. Tuotannosta luopumisen vai
kutukset tuntuivat voimakkaimpina syr
jäseuduilla, joissa tehomaatalouden edel
lytykset olivat heikoimmat. Samat alueet
kärsivät voimakkaimmin myös metsä
työn koneellistamisesta. Valtiojohtoinen
maatalousvihamielinen propaganda eli
ns. talonpojan tappolinja puri. Elinkel
vottomiksi luonnehditut tilat lopettivat
tuotantonsa valtion niitä siihen kannus
taessa. (Oksa 1998: 37.) Siirtyminen
maa- ja metsätaloudesta kaupunkimaisiin
elinkeinoihin ja syrjäseuduilta Etelä-Suo
meen oli kiihkeimmillään 1960-ja 1970luvuilla. Suurin osa tiloista jäi sellaisiksi,
joita ne olivat 1940- ja 1950-luvuilla.
Kyliä ympäröivä luonto muuttui. Kult
tuurimaisema muuttui. Pientilojen pellot
paketoitiin ja pantiin kasvamaan puuta.
Ympäristön vesakoituminen ja umpeen
kasvu uhkasivat kulttuurilajeja aivan
kuten erämaiden muuttaminen teolliseksi
metsäksi oli hävittänyt vanhojen metsien
lajeja. (Björn 2000: 224.) Kylien väestötappion ja työmahdollisuuksien katoa
misen kääntöpuolena oli kuntakeskusten
kasvu. Hyvinvointivaltion rakentaminen
loi uusia työpaikkoja kunnallisiin palve
luihin.
Muutos ei koskettanut kaikkia kyliä
samalla tavalla ja saman aikaisesti. Kukin
kylä eli omaa sosiaalista, kulttuurista ja
taloudellista aikaansa. Kylän elämää hel
potti, jos sen infrastruktuuri sopi useaan
käyttöön. Kylän elämän jatkuminen on
ollut sitä turvatumpaa mitä monipuoli
sempi elinkeinorakenne kylällä on ollut.
Menestymiseen on vaikuttanut olennai
sesti myös kunta- ja liikekeskusten lähei
syys. Yksipuolisuus on ollut uhka. Suurin
osa metsätalouden varaan rakentuneista
metsäkylistä on kuollut. Talonpoikaiset
viljelykylät säilyivät metsäkyliä pidem
pään elävinä toimintakykyisten tilojen
muodostaman asutuksen perusrungon
turvin. Maanviljelystä ja metsänmyyn-

Kaavio 2. Maatalouden muuttuva
rakennustapa

Luontaistalouden kausi (- 1930)

- monipuolinen ja runsas rakennuskanta
- toimintojen hajautettu sijoittelu
- hirsirakentaminen
- vapaa rakentaminen
- perinteinen rakentaminen

Kaija-ja metsätalouden kausi (1940-1960)

- yhtenäinen pihapiiri
- kaksitasoratkaisut
- toimintojen keskittäminen
- lautarakentaminen
- säädelty rakentaminen
- tyyppipiirustukset

Modernin maatalouden kausi (1970 - )

- kone-ja asuinpihan erottaminen
- matalat, suuret rakennukset
- elementtirakentaminen
- säädelty rakentaminen
- tehdasvalmistus
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nistä elantonsa saaneet viljelijät kestivät jätetty tilaa toimia ainoastaan erillisillä
tiloillaan teollisuuden suhdanteista huo suojelualueilla. Muuten ihminen hallitsee
limatta.
niin vesiä, metsiä kuin soita.
Kylien kukoistuskausi näkyi pihapii URBAANI PETO
reissä. Kaaviossa 2 Maatalouden muut KESYTETYSSÄ METSÄSSÄ
tuva rakennustapa on esitetty pelkistet
tynä maatalouden rakentamisen kolme Tekninen kehitys ja liikkumismahdolli
vaihetta: luontaistalouden, karja- ja suuksien parantuminen johtivat siihen,
metsätalouden ja modernin maatalouden että asuinpaikan valintaan vaikuttivat yhä
kaudet. Luontaistalouden aikana raken enemmän muut kuin taloudelliset syyt.
taminen oli vapaata. Rakennukset tehtiin Tämä mahdollisti ns. elämismaaseudun
hirrestä, paikallisin voimin ja perinteitä synnyn. Rinnan maalta pois lähtevän
noudattaen. Eri-ikäisiä rakennuksia oli muuton kanssa oli myös toisensuunpaljon. Jokaiselle toiminnalle oli omat taista muuttoa: muuttoa kesäksi maalle.
rakennuksensa. Valtion valvonta ja Maaseutu muuttui elämismaaseuduksi,
ohjailu alkoi näkyvä karja- ja metsätalo asuin- ja lomanviettoalueeksi ilman tuo
uden kaudella. Erityisen selvänä se näkyi tannollista sidosta metsään ja maahan.
jälleenrakennuskauden
asumuksissa. Sotien jälkeisenä jälleenrakennuskautena
Toiminnat keskitettiin muutamaan raken nousseet ja suuren muuton jälkeen tyh
nukseen. Rakentamiseen vaikuttivat jentyneet asuinrakennukset saivat uuden
tekniset mukavuudet, kuten sähkö, vesi- tehtävän, toimia vapaa-ajan asuntoina.
ja viemäriverkko. Moderni maatalous Kesämökkien rakentaminen vilkastui
edellytti hallimaisia karja- ja konesuojia. 1970-luvulla ja kiihtyi 1990-luvulla. Maa
Kone- ja asuinpihat erkanivat. Pihatiet seudun asutus on painottumassa uudel
leen suurten vesistöjen varsille. Ihmiset
laajenivat isoille koneille sopiviksi.
hakeutuvat samoille suojaisille, eteläisille
Nyt myös maanviljelyn varassa eläneet hiekkarannoille kuin kaukaiset esivan
perinteiset maatalouskylät ovat vaike hemmat. Monen suomalaisen kesämökin
uksissa. Maaseutuväestöä on muuttanut takanreunustaa koristaa mökkirannasta
kaupunkeihin. Muuttoliike ja autoistumi löytynyt kiviesine. Mökkien varusteluta
nen merkitsivät lähipalvelujen heikkene son kohotessa ja vapaa-ajan lisääntyessä
mistä ja yhdistämistä suuremmiksi koko kesämökkeily on vaihtunut yhä pidem
naisuuksiksi. Käytännössä se tarkoitti mäksi vapaa-ajan asumiseksi. Lomapalveluiden loppua, kauppojen ja kylä asutus vaikuttaa niin aluerakenteeseen eli
koulujen kuolemaa. Kylien taloudellinen asukkaiden ja palvelujen sijoittumiseen
ja poliittinen monopoli murtui. Kylien ja kuin infrastruktuurin ylläpitoon ja kehit
maaseudun omaa kehitystä ei ole, vaan tymiseen. Moni kyläkauppa sinnittelee
ne ovat riippuvaisia kansallisesta ja yhä talven yli kesäisten viikkojen myynnillä.
enemmän kansainvälistyvästä maaseu Loma-asutuksella on ollut vaikutuksensa
tupolitiikasta ja päätöksistä. Kuviossa 1 luonnonkäyttöön.
Rantarakentaminen
Metsänkäyttö ja asutuksen muutos on sulkee rantoja yleiseltä käytöltä. Joka
esitetty piirroksina neljän poikkileik- miehen oikeuksiin perustuva marjastus ja
kausvuoden avulla viimeisen tuhan muu metsässä liikkuminen vaikeutuvat.
nen vuoden aikana tapahtunut metsän Kulkuyhteyksien paraneminen on johta
muutos. Ihmisen rooli metsässä on muut nut siihen, että jokamiehen oikeuksien
tunut tilapäisestä vierailijasta metsän käyttäjiä on yhä laajemmalta alueelta.
aktiiviseksi muuttajaksi. Luonnolle on Muutos ei ollut ainoastaan määrällinen
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vaan myös laadullinen. Metsästysseurat
ja kalastuskunnat organisoivat metsiin
ja vesistöihin liittyvät harrastukset.
Kyläläinen, jota esihistorian aikana oli
voitu luonnehtia suden tai kalasääsken
kaltaiseksi pedoksi ravintoketjun päässä,
on muuttunut luonnosta erillään olevaksi
urbaaniksi pedoksi.
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VANHAT KYLÄNPAIKAT
JA NIMISTÖ
Saulo Kepsu

JOHDANTO
Arkeologian, maantieteen, historian ja
nimistöntutkimuksen kannalta vanhan
asutuksen tarkka sijainti on tärkeä tutki
muskohde. Sillä on myös suuri merkitys
vanhojen kulttuurimaisemien suojelussa.
Olen viime vuosina tutkinut Helsingin
seudun asutushistoriaa pyrkien selvit
tämään kaikkien vanhojen kylien tont
timaat. Kun olen näitä paikkoja käynyt
katsomassa, olen tyrmistyksekseni saanut
havaita, miten suurkaupunki on jyrännyt
alleen arvokkaita vanhoja kulttuurimuis
tomerkkejä. Vanhat tonttimaathan ovat
useimmiten pinta-alaltaan hyvin pieniä,
jolloin niiden suojelun ei luulisi olleen
suurempi taloudellinen ongelma. Tutki
muksen tehtävänä on selvittää vanhojen
kylänpaikkojen ja talontonttien sijainti.

sijainnin lisäksi selvittelen myös niiden
keskinäistä ikää. Olen käynyt läpi Hel
singin seudun (Kirkkonummi, Espoo,
Helsinki, Vantaa, Sipoo) vanhan maanmittausaineiston, joka käsittää Maan
mittauslaitoksen kartat ja asiakirjat sekä
Kansallisarkiston maanmittausaineiston
(karttoja, mittauskonsepteja, asiakirjoja).
TONTTIMAAT JA KYLÄNNIMET

Uudenmaan vanhoihin karttoihin mer
kityt asutukset kertovat paitsi sijainnista
kartan tekohetkellä myös vanhemmista
olosuhteista. Vertailu nykyiseen perus
karttaan antaa kohtalaisen luotettavan
tiedon tonttimaiden paikasta. 1600-luvun
lopussa ja 1700-luvun alussa piirretyissä
maanmittari Samuel Brotheruksen kar
toissa kylän tonttimaa on suurin piirtein
näkyvissä, mutta ei aina talojen tarkka
Keinot vanhojen asuinpaikkojen löytä sijainti. 1700-luvun lopun isonjaonkarmiseksi ovat monet. Paikan nykyinen toissa sen sijaan kaikkien kantatalojen
todellisuus on ensimmäisenä otettava paikat on tarkkaan esitetty. Tavallisesti
huomioon. Topografinen ja arkeologinen näiden karttojen ilmoittamat tonttimaat
tarkastelu paikan päällä on tärkeää tontti ovat olleet paikoillaan useita vuosisatoja.
maan löytämiseksi. Tällöin on tutkittava Jos muuta tietoa ei ole, niitä voidaan
mm. niitä tekijöitä sijainnissa, joilla on pitää alkuperäisinä. Muualta Suomesta
ollut merkitystä vanhimpien asukkaiden on 1600-luvun ja 1700-luvun alun kylätontin valinnassa (maanlaatu, mikroil karttoja osista Varsinais-Suomea, Sata
masto, veden saanti jne). Perimätietokin kuntaa, Hämettä, Karjalan Kannasta ja
on välistä säilyttänyt muiston vanhasta Pohjanmaata. (Ks. Lehtinen 2000:50-68.)
kylänpaikasta.
Nimistöä on tarpeeksi lähinnä vain Varsinais-Suomen 1600-luvun lopun kartoissa.
Tässä esityksessä tarkastelen niitä mah Tonttimaat sen sijaan ovat yleensä näky
dollisuuksia, joita lähinnä vanha asia vissä, mutta tarkka paikantaminen nykyi
kirja-aineisto antaa. Keskityn vanhojen sille peruskartoille ei aina ole helppoa.
karttojen tietoihin, erityisesti nimistöön.
Myös nykynimistön antama apu on Vanhan tonttimaan sijainnin kannalta
mukana (NA). Vanhojen kylänpaikkojen tärkeimmät nimikategoriat ovat kylän
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nimet, läheisten viljelysten nimet sekä
muu asutuksen ympärillä oleva nimistö.
Useimmat kylännimet sisältävät henkilönnimiainesta, joka ei auta vanhan
kylänpaikan selvittelyssä. Sen sijaan
eräät nimet, joiden osina on topografi
sia sanoja, kertovat kylänpaikasta. Jos
kylännimi on esim. -backa, -kulia, -mäki,
-koski, -näs, -niemi, -niska -loppuinen,
vanha kylänpaikka on jälkiosana olevan
sanan ilmoittamalla paikalla. Esimerkiksi
Iitissä on kaksi rajakkain olevaa kylää
Vuolenkoski ja Koskenniska. Vuolenkosken vanha tonttimaa on kahden kilometrin
päässä vesistöistä, vaikka nimen jälkiosa
ilmoittaa sen olevan kosken partaalla.
Vanhempi tontti onkin Koskenniskan
vanha kylänpaikka Vuolenkoski-nimisen
kosken rannalla. Kylän taloista osa oli
muuttanut kauemmas peltojen keskelle ja
näin syntynyt kylä kasvoi suuremmaksi.
Vanhinta kylänpaikkaa alettiin nimittää
Koskenniskaksi jo keskiajalla ja alkupe
räinen nimi säilyi suuremman ja nuorem
man osakylän nimenä.
Helsingin Tomtbackan kartano sijaitsi jo
1600-luvulla Vantaan rannassa tasaisella
maalla. Vanhempi tontti on kuitenkin
sijainnut mäellä (ruotsin backa), joka
löytyykin nykyisestä kartanosta n. 200
m. länteen. Nimi Tomtbacka (Tonttimäki) on syntynyt keskiajalla tytärkylien
Grannbölen ja Nackbölen näkökulmasta.
Vanhalla emäkylällä Tomtbackalla on
ollut aiemmin, jokin muu meille tunte
maton nimi.
Yleisimmät sijainnista kertovien kylännimien (jälkiosina tavallisesti -backa, -by,
-böle,-kulia, -kylä, -la, -puoli,-pää) mää
riteosat ovat Deger-, Gammel-, Iso-,
Keski-, Kylä-, Pää-, Stor-, Suur-, Vanha-.
Jakokunnan vanhinta asutusta tarkoitta
vat usein esimerkiksi kylännimet Backa,
Backby, Berga, Kulia, Lahti, Mäkikylä,
Niemi, Näsby, Rantakylä. (Lähemmin ks.
Kepsu 1997:120-121.)

VILJELYSNIMET
JOHTOLANKOINA
Kylän läheisten viljelysten nimet (yleensä
-gärde, -pelto,-vainio,-äker -loppuisia)
määrittävät myös vanhaa kyläntonttia.
Koko lähipeltojen nimisysteemi kertoo
tontin paikasta ja iästä. Ilmansuuntien
nimityksen sisältävät Norr-, Söder-, Väster-,
Öster-, Etelä-, Itä-, Länsi-, Pohja-, Pohjas, Pohjois- viljelyksennimet on annettu
kylänpaikka huomioon ottaen. Osa
nimistä on maanmittareiden muovaamia.
Tätä todistavat täysin suomenkielisten
kylien tankopeltojen ruotsalaiset nimet,
joita ruotsinkieliset maanmittarit ovat
sepitelleet Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Jos esimerkiksi
vanhimmat veropellot olivat kaksivuoroviljelyksessä ja kahdessa aitauksessa,
lännenpuoleinen sai nimen Västeräker
ja idänpuoleinen nimen Österäker. Näin
teki jokseenkin automaattisesti Samuel
Brotherus sen lisäksi, että käänsi suo
malaisia nimiä ruotsiksi. Uudenmaan
ruotsalaisalueella ilmansuuntien mukai
nen nimeäminen on tavallista etenkin
lännessä. Sen sijaan suomalaisalueilla se
on Länsi-Suomessa Varsinais-Suomen
rannikkoa lukuunottamatta harvinaista.
Itä-Suomessa tämä nimimuoti on savo
laisuus (Vrt. Kiviniemi 1990:210). Joskus
maanmittarit ilmaisivat kaksivuoropellot
appellatiivisin selittein, esim. ’’Andra
ähretz utsäde, däss utsäde Ena ähret”
(1728 KA MMA Karjaa 7; Bro). Hämeen
vaikutuspiirissä esiintyy kaksivuoropeltojen nimiaineksena -puoli, -puolen,
-puoleinen, jolloin alkuosana on yleensä
naapurikylän nimi, esim. Wallan poli
paldo, Gunnarlan polen paldho 1693
(MHA B 26 23/1; Lohja, Maksjoki),
mutta myös ilmansuunnan nimitys, esim.
Pohjanpuolen po, Merenpuolen po 1777
(MHA B 24 17/1-2; Lohja, Hongisto).
Muiden isompien kotipeltojen nimien
tavallisimpia alkuosia ovat Hem-, Iso-,
Koti-, Koto-, Skatt-, Stor-, Suur-. Har-
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Kuva 1. Heikbacka. Helsingen (aiemmin Sipoon) Heikbackan eli Västersundomin kylä vuonna
1708 (KA: MH A B 11b 7/1). Kylä on kompassineulan kärjen pohjoispuolella. Lähipeltojen nimet
Malm äckeren, Lill malm äckeren, Stor ängs kyan jne eivät ole tyypillisiä tankopeltojen nimiä,
eivätkä pellot sarkajaossa. Sarkajakoiset tankopellot Stoor Hem äckeren ja Lill Hem äckeren
sekä tankoniitty Öster ängen ovat kuvan alalaidassa ja viittaavat siihen, että vanha tonttimaa on
sijainnut näiden peltojen pohjoislaidalla. Talot ovat siirtyneet myöhemmin Heickbackan kohdalle.
Kuva Timo Alanen
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vinaisemmista mainittakoon Bol-, By-,
Fornby-, Fram-, Gammel-, Kartano- (=
Piha-), Kylä-, Kylänalus-, Mellan-, Meri-,
Oppiby-, Piha-, Rinta-, Stängfalls-, Tomt-,
Underby-, Vanha-, Vero-,
Pienempien lähipeltojen nimien (yleensä
-gärda, -kya, -pelto, -tarha) aineksina
ovat useimmiten rakennusten nimitykset
(Aitta-, Badstugu-, Bod-, Fähus-, Huone-,
Härbre-, Mangärd-, Paja-, Ri-, Riihi-,
Sauna-, Stall-, Stugu-, Tupa-, Visthus-).
Kylänkaivon sijaintiin viittaavat Brunn-,
Kaivo-, Prunni- nimet. Lisäksi kylänkeskustan pikkuviljelysten nimistä mainitta
koon Hampkya, Hampland, Humlegärd,
Humalisto, Kalfhaga ja Kältäppa.
Kylännimien ja viljelysnimien lisäksi
vanhaa kylänpaikkaa määrittävät muun
laisten paikkojen, kuten mäkien, lah
tien ja niemien nimet, joiden alkuosina
esiintyy samoja aineksia kuin viljelysten
nimissä, esimerkiksi Bybacken, Byberg,
Bymossan, Byviken, Gammeltomten,
Hembacken, Kylänmäki, Kylänniemi,
Kylävaha, Tomtbacka, Tomtkulla, Tontinmäki, Vanhamäki, Vanhapaikka.
TIETOJA AUTIOITUNEISTA
TONTTIMAISTA
Useimmiten vanhasta kylänpaikasta ei
ole muita tietoja kuin vanhimpiin kart
toihin merkityt talojen tonttimaat. Jos
tontteja on vain yksi, jolla kaikki kylän
silloiset kantatalot sijaitsivat, sitä on
pidettävä vanhimpana tiedossamme ole
vana kylänpaikkana. Jos tonttimaita on
useampia, on enimmäkseen mahdollista
ratkaista vanhimman sijainti.
Kartoissa ja historiallisissa asiakirjoissa
saattaa olla kuitenkin tietoja, jotka suo
raan ilmoittavat vieläkin vanhemman
tontin paikan. Tekstinä kartoissa on
tällöin esimerkiksi g. tompt (1723 KA
MM A Karjaa 3; Snappertuna Baggärd),
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gambla tomptstellet (1693 KA Gar 3a:
223; Inkoo, Ors), Gl: Dyst hems Tomten
1764 ULM Espoo 63 c 8; Frisans), gl:
tomt (1754 ULM Helsingin kaupunki 6:
I-; Brändö), Tomt backe 1838 (MHA
Helsinki B 7 19/6-7; Munksnäs), Gamgla
tomt Stallen (= Gamla tomtställen)(1708
KA MMA Helsinki 56; Västersundom).
Enimmäkseen viljelysnimisysteemikin
on sopusoinnussa kartan merkintöjen
kanssa. Snappertunan Baggärdin Näräkren on täsmälleen vanhemman tontin
pohjoispuolella, mutta myöhemmästä
vuoden 1723 tonttimaasta länteen.
Helsingin Västersundomin hävinneen
vanhan tonttimaan eteläpuolella ovat
koko kylän yhteiset tankopellot Lill Hem
akern ja Stoor Hem akrn sekä idän puo
lella Öster ängen. (Kuva 1.)
Myös karttaan piirretyt maaston ja vesis
tön yksityiskohdat voivat kertoa kyläntontin sijainnista. Esimerkiksi Espoon
Källstrandin keskiaikaisen kylän paikka
selviää Samuel Brotheruksen kartasta
vuodelta 1700 (MHA B 11b 7/1). Kyläntontin ja Längträskin väliin on nimittäin
merkitty kaksi lähdettä, joiden mukaan
kylä on nimensä saanut.
Autioluetteloissa ja tuomiokirjoissa 1600ja 1700-luvuilta on niinikään tietoja van
hoista tonttimaista, mutta ne ovat erittäin
harvinaisia ja sen vuoksi kovan työn
takana. Espoon Fantsbyn taloista kerro
taan vuonna 1712 (KA 11 29:743), että ne
olivat muuttaneet 1600-luvulla vanhalta
tonttimaalta joen rannalta mäen taakse
kaakkoon. Vuoden 1639 tuomiokirjassa
Sipoon Spjutsundin talollisten esi-isien
sanotaan asuneen Rijhvvassen-nimisen
paikan luona nykyisen Smedsin talon
lähistöllä lähellä Träskbyn rajaa Starsvikenin pohjoispuolella (KA bb 3:95b;
vrt. Nyberg 1931:36). Vuoden 1620 autioluettelossa (KA 3608a:15v) kerrotaan
Kirkkonummen Knoppsin epäterveelli
sen tonttimaan hylkäämisestä seuraavaa:
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”een ohällsosam tompt sä at Sex Paar
hionelagh ähre hvar effter andre dödhe
blefne... dherföre blef honom (Jacob
Jonssonn) effterlätit flyttie och byggie
hwsen pä en annan slätt”.
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Forn byskya 1651 (Brenner 1936:403404, Granlund 1956:200), joka kertoo
siitä että Inkoon Ingarskilassa on ollut
vanhempi kylänpaikka mahdollisesti jos
sain nykyisen pohjoispuolella.

Tärkeimmät viitteet vanhasta kylänpai- Muita Gammel-, Vanha- paikannimiä,
kasta antavat karttoihin merkityt nimet, jotka viittaavat vanhaan tonttimaahan
joista saa lisätietoja (mm. kansanomainen ovat Gamla tomten, Gammeltomten,
nimiasu, perimätieto) Nimiarkiston koko Gammelgärd, Vanhakartano, Vanhamäki,
elmista Kotimaisten kielten tutkimuskes Vanhapaikka, Vanhapiha, Vanhasija ja
kuksessa.
Vanhatontti, jotka eivät aina tarkoita
vanhaa kylän paikkaa, vaan usein van
Gammelby-, Vanhakylä- paikannimet hempaa talon paikkaa, kuten talonnimet
(lähinnä viljelysnimet) viittaavat selvim Vanhala ja Vanhatalo.
min vanhaan tonttimaahan, vaikka usein
nimi ei kerrokaan tarkkaa paikkaa. Nimi- Tärkeän ryhmän muodostavat Tomt-,
levikki on selvästi läntinen: Gammelby- Tontti- nimet. Uudenmaan ruotsalais
nimiä on eniten Länsi-Uudellamaalla alueella Tomten, Tomtbackan, Tomtgärja Vanhakylä-nimiä Hämeessä (Kepsu dan, Tomtkyan, Tomtkulla, Tomtstycke
1997:122). Jokseenkin tarkka sijainti ja Tomtäkern ovat varsin tavallisia
selviää silloin, kun nimi on esimerkiksi 1600- ja 1700-luvun lähteissä. Esimer
Vanhakylä (paikka jossa vanha kylä on kiksi vanhan Helsingin pitäjän alueella
ollut, usein joutomaata), Vanhankylän- näiden nimien avulla selviävät kuuden
mäki, Vanhankylänniemi, Gammelby- kylän (Biskopsböle, Fastböle, Hertonäs,
backen tai Gammelbyberget. Viljelysten Munksnäs, Märtensby, Tavastby) van
nimet taas eivät viittaa tarkkaan paik hemmat tonttimaat. Tontti-nimet (Tontti,
kaan. Vaihtoehtoja vanhalle tonttimaalle Tonttimaa, Tonttimäki, Tonttipelto, Tontvoi olla useita, mutta maisemaa tarkkai tivainio, Tontinmäki, Tontinniemi, Tonlemalla sen voi löytää, kun tietää millai tinpelto, Tontinvainio) ovat tavallisimpia
sille paikoille (esim. etelärinteet) taloja Länsi-Suomen vanhoilla asutusalueilla.
rakennettiin. Uudenmaan tavoittamistani Kyseessä on enimmäkseen vanhan talon
noin kymmenestä esimerkistä mainit paikka. Nimiarkistossa on kyllä perimä
sen seuraavat: Gambelby äkern (1698 tietoa siitäkin, että koko kylä on aiemmin
MHA B 42a 6/12), pelto Hemäkernin sijainnut täällä (Lieto, Tarvasjoki, Mart
eteläpuolella Nordsjön kartanosta etelään tila, Nummi, Pusula, Somero, Vesilahti,
(Helsinki), Wahnakylle, Gamelgärdz akn Pälkäne, Hauho, Luopioinen, Kymi,
(1725 KA MMA Vihti 5), pelto Kourlan Teuva).
kylänpaikalta itään Averian rannassa
(Vihti), vanhakylä, Wanhakylen Peldo Vanhan tonttimaan viereisiä paikkoja
(1770 MHA B 24 20/1-2), pelto isonjaon tarkoittavat By-nimet, joista mainitta
tonttimaalta n. 1 1/2 km länteen lähellä koon Byabacka, Bybacken, Bygärdan,
kuivatun Hyvelänjärven rantaa (Nummi, Bymossen, Byviken, Byäkern, Byängen.
Hyvelä), Wanakyl 1699, Wanhakylä 1773 Esimerkiksi Espoon 1500-luvulla hävin
(MHA B 25 15/1-5), niitty Jantoniemen neen kylän Ramsön tonttia kannattaa
ja Karnaisten kylien rajalla Hormajärven etsiä Ramsön saaren Bywiks ängen (1829
pohjoisrannalla Hiidensaaresta luotee ULM Espoo 127 c 15) -nimisen niityn
seen (Lohja). Harvinainen erikoistapaus kupeelta. Löytämistä helpottaa läheinen
on paikannimi Fornbyskya, forbykya, Mellby 'Keskikylä' -nimi (Zilliacus-
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Pitkänen 1996:67). Helsingin Villingen
keskiaikainen tontti taas on Willinge
bywicken (1697 ULM Helsinki 8:1-) nimisen lahden pohjukassa. Kylä-nimistä
(mm. Kyläpelto, Kylävainio, Kylänpelto,
Kylänvainio, Kylänalainen, Kylänalusta)
todetaan yleensä, että ne sijaitsevat kylän
keskustassa. Syy on se, että vanhan ryhmäkylän viereen jäänyttä sivummalle
siirretyn talon peltoa kutsutaan uuden
paikan näkökulmasta esim. Kylänpelloksi.
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peltojen nimet antavat kätevän keinon
vanhan kylänpaikan määrittelemisessä.
Vain silloin kun ne eivät ole minkäänlai
sessa harmoniassa tonttimaan sijainnin
kanssa, voi epäillä, että vanhempi kylänpaikka on toisella paikalla, joka pellonnimien kannalta on looginen. Esimerkiksi
Espoon Morbyn talot ovat hajallaan
melko kaukana Västeräkerin ja Österäkerin pohjoispuolella, mutta mainittujen
peltojen välissä on joutomaa, jolla alku
peräinen ryhmäkylä on voinut sijaita.
Espoon Kilon kartano, jonka paikkaa
alkuaan luulin vanhaksi kyläntontiksi, on
mäen takana Västeräkerin eteläpuolella.
Lähinnä pellonnimi todistaa, että kylän
on täytynyt olla n. 200 m. kartanosta poh
joiseen Västeräkerin itäpuolella mäellä,
jonka alla oleva tankopelto on nimeltään
Storäker.

Vanhan asutuksen osoittimina esiintyvät
vielä Hem-, Koti-, Koto- ja Rinta- nimet.
Hemäker tai Hemängen -nimi kylän tai
talon alla olevan viljelyksen nimenä on
niin yleinen, että esimerkiksi Espoossa
niitä esiintyy 38 kylässä 62:sta. Viljelyksennimet Kotipelto, Kotopelto, Kotivainio, Kotovainio ovat Riihipelto-nimen
jälkeen tavallisimmat maassamme (Kivi Viimeisenä vanhasta kylänpaikasta ker
niemi 1990:171). Pellonnimi Hemäker, tovien paikannimien ryhmänä mainitsen
Kotopelto on ilmeisesti annettu alun perin pellonnimet, joihin sisältyy hävinneen
yksinäistalon alla olevalle viljelykselle. kylän nimi. Tällaisia kyliä ovat Espoon
alle
joutuneet
Nykyäänkin nimi tarkoittaa useimmiten kuninkaankartanon
talon läheisintä peltoa. Kun Uudenmaan Esboby ja Mankby. Kartoilla näkyvät
ruotsalaisalueella Hemäker on tavallinen enää pellonnimet Espoäkren, Mankäkren
nimi vanhassa maanmittausaineistossa, (Espä gärdet 1567, Mancke gärdet 1558;
niin Kotopelto suomalaisalueella, esim. NO:180). Helsingin hävinneen Heikbyn
Lohjan suurpitäjässä on harvinainen (3 nimi esiintyy Munksnäsin pellonnimessä
kylässä 68:sta). Rintapelto (=talon vie Heickby gambla äcker, Heickby äcker
ressä tai joen rannassa oleva rinnepelto) (1681 MHA Helsinki B 7 9/1).
on Länsi-Suomessa ja paikoin Etelä-Kar
jalassa tavallinen pellonnimi. Rintavainio VANHIMMAN ASUTUKSEN
on odotuksenmukaisesti vain läntinen MÄÄRITTÄMINEN
nimi. Rinnakkaisniminä Rinta-pellonnimille esiintyvät joskus Kotopelto, Koto- Eniten hyötyä paikannimistöstä on sil
vainio, Tonttipelto tai Talonalusta, jotka loin kun etsitään vanhinta asuinpaikkaa
vahvistavat sitä, että kyseessä on talon useiden vanhojen tonttimaiden joukosta.
viereinen viljelys. Jokseenkin Hem-, Tällöin tutkimuksen kohteena on ensisi
Koto- viljelysnimien veroisia ovat Iso- jaisesti isonjaon jakokunta, johon kuului
pelto, Suurpelto ja Storäker -nimet, jotka yksi tai useampia kyliä (kylä = maarekis
melkein poikkeuksetta tarkoittavat van teriin merkitty kylä eli henkikirjakylä).
hoja kylänviereisiä tankopeltoja, niinkuin Uudellamaalla on tavallista, että vanhim
melko harvinaiset Boläker, Skattäker ja missa kartoissa on vain yksi tonttimaa
kylää kohden. Kuitenkin on myös kyliä,
Veropelto -nimetkin.
joissa asutus viimeistään 1600-luvulla
Ilmansuunnan nimityksen sisältävät lähi- oli levinnyt jo niin, että rajojen sisällä
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oli useampia erillisiä taloryhmiä ja taloja.
Kylän alueelta on yleensä löydettävissä
yksi alkuperäinen tonttimaa. Uudenmaan
vakinaisen asutuksen synty ja kehitys on
vielä perusteellisesti tutkimatta, mutta
oletan sen olleen seuraavanlainen: Kar
janhoidon tukeman maanviljelyksen ja
kalastuksen kannalta suotuisimmille
paikoille, jotka ovat enimmäkseen olleet
varsinaissuomalaisten ja hämäläisten
vanhoja eräpeltoja, eräniittyjä, kaukokaskia, lohikoskia, on perustettu ympärivuo
tisia taloja. Ne ovat lähiympäristöönsä
raivanneet lisää viljelyksiä ja jakaantu
neet. Kun taloja on syntynyt useampia,
kyläntontilta joku on lähtenyt kauempana
olevan viljelyksen ääreen joko tonttimaan
ahtauden vuoksi tai muista käytännön
syistä. Jos kauemmas on raivattu laa
jempi peltoalue, on taloja voinut siirtyä
useampiakin jokseenkin samanaikaisesti.
Uudenmaan rannikkoasutus oli vielä
1200-luvulla niin harvaa, että suomalais
talojen tai -kylien välissä oli runsaasti ”ei
kenenkään maata” (myös viljelemätöntä
jonkin omistamaa), jolle saapui voimakas
ruotsalaisinvaasio. Tulokkaat vahasivat
etenkin maankohoamisen myötä synty
neen niitty- ja peltomaan. Ruotsalaisissa
uudisasutuskylissä kehitys oli ilmeisesti
enimmäkseen samanlainen kuin suomalaiskylissä - yksinäistalon jakaannuttua
syntyi kylä. Kun on kysymys voimak
kaasta yhfaikaisesta uudisasutuksesta
voi olla mahdollista, että useampi ruotsalaissiirtolainen samasta lähtökylästä on
Suomessa asettunut samalle tonttimaalle.
Keskiajan
asiakirjojen
niukkuuden
vuoksi sekä tämä asuttamisen vaihe että
alkuperäisten suomalaisasutusten ruotsalaistuminen on vaikeasti selvitettävissä.
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ja muu paikannimistö. Tontin identifi
oinnin kannalta tärkein on tankopeltojen
nimisysteemi. Emäkylän ja tytärkylien
nimien suhdetta olen käsitellyt artikke
lissani ’’Vanhakylä” (Kepsu 1997). Tyy
pillisiä emäkylien nimiä ovat Gammelby,
Gammelgärd, Vanhakylä, Vanhamäki,
Degerby, Storby, Isokylä, Suurkylä.
Tytärkylien nimiä ei voi samalla tavalla
tunnistaa, sillä vanhalla kylällä saattaa
olla nuorempaan eli osakylään viittaava
nimi, kuten Backby, Järvenpää, Mäkkylä,
Rantala. Tosin esim. Lill-, Vähä- alkuiset
ja -böle, -skog -loppuiset ovat tavallisesti
tytärkylien nimiä. Kylännimiä asutuk
sen iän kriteereinä käytettäessä tulokset
paranevat huomattavasti, kun niitä tar
kastellaan suhteessa lähikylien nimiin
ottaen huomioon etenkin rajojen kulun.

Kun tutkitaan kylien keskinäistä ikää
pellonnimisysteemien valossa, on kuten
kylännimienkin kohdalla pidettävä sil
mällä lähikylien nimijärjestelmiä sekä
lisäksi maanmittareiden nimeämistottumuksia. Koska kylä on tavallisesti kehit
tynyt yhdestä talosta, uudistalojen pellonnimisysteemit on hyvä tuntea. Pusulan
Kärkölän kruununmaalle perustettiin
1700-luvun lopulla uusia tiloja, joiden
pellonnimisysteemit olivat 1800-luvun
alussa seuraavanlaiset: 1. Nuorimpien
tilojen pelloilla ei ollut nimiä lainkaan, ja
niityt kuvattiin sanallisin selityksin, esim.
’’Ett litet kärr vid Loukoma Nybygges ägo
gränts”. 2. Hivenen vanhemmilla ei ollut
pellonnimiä, mutta oli niityille nimiä. 3.
Vanhimmilla oli sekä pellon- että niitynnimet. Pellonnimet olivat tyyppiä Rantapelto, Niemipelto, Riihipelto. Kahdella
vanhimmalla v. 1763 perustetulla tilalla
oli lisäksi Kotopelto. (1802-1805 MHA B
Kylää laajemmiltakin alueilta on mah 25 13/1-8).
dollista päätellä, mikä on vanhin asuttu
paikka. Emäkylien ja tytärkylien tunnis Olen tutkinut tarkkaan Espoon kylien
tamiseen vaikuttavat tekijät ovat monet viljelysnimijärjestelmät ja ikäsuhteet.
(mm. talojen lukumäärä, veroluvut, rajat, Täällä kylät, joiden tankopellon nimien
maankohoaminen, paikan edullisuus). määriteosina on rakennusten nimityksiä
Nimistölliset apuneuvot ovat kylän nimi ja maastosanoja, ovat nuorimpia tytär-
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kyliä. Myös ne kylät, joissa tankopellon nissa on huomattava myös talonnimet.
nimenä on Hemäker, ovat nuoria. Emäky- Sellaiset kylänpaikat, joilla on vähintään
liä ovat sen sijaan kylät, joissa on kaksi kaksi vuotta 1540 vanhempaa talonnikotipeltoa kuten Södra Hemäker, Norra meä, ovat viimeistään keskiajalta. Jos
Hemäker (Finno), Väster Hemäker, Öster joukossa on Vanhala tai Vanhatalo, on
Hemäker (Lahnus). Jos pellonnimisys- vanha kyläntontti yleensä täällä.
teemin pohjana on Storäker, tilanne on
samanlainen. Jos Storäkereita on kaksi, Tarkkaan tutkimassani Valkealan pitä
on kysymys vanhasta emäkylästä. Gam- jässä kolmestakymmenestä kylästä kol
melgärd (Väster Storäker, Öster Storäker) messatoista vanha tonttimaa varmistuu
ja Köklax (Västra Storäker, Norra Storä nimistön avulla. Vanhakylä, Vanhala,
ker) ovat Espoon vanhimmat kylät. Tähän Vanhatalo, Keskikylä, Kestalo, Kylänryhmään kuuluvista kylistä yli puolet on niemi, Mäkkylä, Rantala ovat nimitodisalkuasutukseltaan suomalaisia. Mahdol teet.
lisesti taustalla on Isopelto-nimi, joka on
tavallinen suomenkielisessä sisämaassa, KARTANOKYLIEN TONTTIMAAT
ainakin Suur-Lohjan alueella.
Viimeiseksi käsittelen kartanokylien tont
Erittäin tavallista Uudellamaalla on, että timaita. Pääkaupunkiseudulla (Espoo,
veropellon nimen määritteenä on ilman Helsinki, Vantaa) oli parikymmentä sel
suunnan nimitys. Yleisin on Västeräker - laista kartanoa tai suurtilaa, jotka olivat
Österäker -systeemi, jota Espoossa edus syntyneet noin vuoteen 1700 mennessä
taa 9 kylää (vanhoja emäkyliä 2). Ehkä siten, että talonpoikaiset (ryhmä)kylät
vain sattumaa on, että Norräker - Söderä- olivat hävinneet, ja kylässä oli joko vain
ker -järjestelmä Espoosta puuttuu, vaikka suurtilan tontti tai harvemmin sen lisäksi
sitä esim. Helsingin pitäjässä tavataan talonpoikaistaloja tai torppia. Kartanon
9 kylässä. Nimiparien yleisyys riippuu nimi on muiden talojen hävittyä melkein
maastosta eli lähinnä siitä, ovatko pellot aina sama kuin alkuperäinen kylännimi.
etelärinteessä vai jokivarressa. Monesti Vanhojen talo- ja verolukujen avulla
tankopellon nimenä yhdessä kylässä voidaan päätellä, kuinka monta taloa karon vain yksi ilmansuunnan nimityksen tanokylässä on ollut keskiajalla. Vaikka
sisältävä. Ne kylät, joissa nämä nimet talomäärä 1500-luvulla olikin joskus vain
esiintyvät pareittain ovat keskiaikaisia, yksi, ennen rälssiksi tuloa on paikalla
mutta harvoin kaikkein vanhimpia. Jou voinut olla useampitaloinen kylä. Vilje
kossa on runsaasti tytärkyliä. Koko muoti lysmaatakin rälssi jo tarvitsi keskimää
on ilmeisesti peräisin Ruotsista. Koska räistä enemmän. (Vrt. Jutikkala 1939:
maanmittarit sepittivät usein näitä nimiä, 20.) Kaikki Helsingin seudun neljä 1500niiden käyttö kylien ikäämisessä ilman luvulla yksitaloista kartanokylää (Bocksbacka, Brändö, Gräsa, Stensböle) olivat
muita todisteita ei ole suositeltavaa.
viimeistään 1600-luvulla sivussa toden
Vanhimman tonttimaan tunnistamisessa näköisestä vanhemmasta tonttimaasta.
on apua muistakin suhteellista sijaintia Esimerkiksi Brändö oli pohjoisempana
ilmaisevista pellonnimistä, joista mainit paikalla, mihin vuoden 1754 karttaan
takoon Ylijoki-, Ylioja-, Yvja- nimet. Ne on merkitty gl: tomt, ja Gräsa lännessä
kertovat, että vanha kylänpaikka, josta ojan takana vuoden 1695 (MHA B 8 1/1käsin pellot on nimetty, sijaitsee pellosta 2) karttaan merkityn nimettömän talon
luona. (Kuva 2.) Bocksbacka, joka on
katsoen joen toisella puolella.
ollut säteri jo 1400-luvun alkupuoliskolla,
Kyläntonttien keskinäisten ikien arvioin sekä sen nuorempi naapuri Stensböle ovat
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Kuva 2. Espoon Gräsa tytärkylineen v. 1695 (KA: MHA B 8 1/1-2). Neljästä tontista vanhin on
Grassa gärdin luoteispuolella joen takana oleva talonkuvalla merkitty paikka, jonka karttaan
merkitsemättä jäänyt nimi oli ollassby (=Olarsby) ja vanhin nimi todennäköisesti Gräsa. Tontin
vanhuuteen viittaavat yleiset kylänpeltojen nimet Stoor äkeren (pohjoisessa) ja Hem äkeren
(lounaassa). Gräsan kartanon (nykyään paikalla on Olarin kirkko) ympärillä olevat Ring äkeren
(idässä) ja Broo äkeren (etelässä) eivät edusta tankopeltojen nimityyppejä. Kartano on siirretty
vanhasta kylästä joen kaakkoispuolelle ehkä vasta 1600-luvulla. Seuraava asutus etelään päin
on samaan jakokuntaan kuuluva Gräsasta lohkaistu Qwissbacka, mikä näkyy mm. siitä, että sen
Hem äkeren on Gräsan samannimisen pellon jatkoa. Kvisbackan eteläpuolisesta pellosta Stor
äkeren taas on lohkaistu puolet Mattbyn kylälle, joka sijaitsee lähinnä meren rantaa. Mattbylle on
lisäksi jäänyt Gräsan jakokunnan alueelle pelto Matt äker,joka näkyy ällas [Kiär] äkerin vieressä
kartan itäreunassa. Myös rajojen kulku viittaa siihen, että Mattby on Gräsan tytärkylä. Kuva
Kansallisarkisto.
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mahdollisesti lähtöisin Stensbölen mailla
olleen Bomböle (< Bondböle) äkerin (1759
ULM Helsingin kaupunki 28:1-) luota.
Muutenkin on Helsingin seudulla taval
lista, että suurtilan rakennukset perus
tettiin sivuun vanhasta kylänpaikasta.
Vanha tonttimaa jäi aivan viereen StorHoplaxissa (Alberga) ja Munksnäsissä.
Muualla etäisyys vaihteli, ja kartano voi
tiin rakentaa jopa yli kilometrin päähän
vanhasta kylänpaikasta. Vanha kylä on
merkitty karttaan Gumtäktissä, vanha
tonttimaa Mäkkylässä (3ne gl Tomter;
RA: Friedr. Joh. Fonseen: Charta öfver
Esbo Sochn. 1750. Lantmät. lev. 1850, nr.
71) ja Västersundomissa (Kuva 3.), sekä
nimet kertovat paikan Degerössä (Upbys
1702 SAY), Kilossa (Wäster äkren 1691
MHA B 8a 16/1-2), Luukissa (Kylävvaha
äker 1780 ULM Espoo 29:1-), Kärbölessä
(Gambel by 1695 MHA B 7 Helsinki 2/1),
Nordsjössä (Gambelby äkern) ja Tavastbyssä (Tämpt äkeren 1700 MHA B 7
14/2v). Toisaalta kylän vanha tonttimaa
on mahdollisesti ollut suurtilan kohdalla
(Backby, Björnvik, Borgby eli Linna,
Bätsvik, Finno, Otnäs), ellei muuta tietoa
ole. Erikoistapauksia ovat Esbogärd, Viks
ladugärd ja Hertonäs. Vanhoja kylänpaikkoja ei voi varmuudella osoittaa.
Esbogärd muodostettiin Mankbyn ja
Esbobyn kylistä v. 1556. Koska Esbo än
(nykyään Gumböle ä) länsipuolella oli
Mankby äker, kylä lienee ollut jossain
tämän pellon pohjoispään lähellä. Esboby
taas on voinut olla joen itäpuolella olevan
Esbo äkerin itäreunalla. Hertonäsin
vanha kylä sijaitsi joko kartanon kohdalla
niemen eteläpäässä tai vajaa kilometri
pohjoisempana, jossa 1700-luvulla oli
Mäkelä-niminen lampuotitila ja Tomt
Äkren -niminen pelto (1754, 1779 ULM
Helsingin kaupunki 19:1-, III-).
YHTEENVETO HELSINGIN SEUDUN
VANHOISTA KYLÄN PAIKOISTA
Yhteenvetona Helsingin seudun van
hoista kylänpaikoista (141) voi todeta, että

107 niistä löytyy suoraan vanhojen kart
tojen avulla (4 tapausta, jolloin kartassa
lukee ’’gammal tomt”). 24 kylänpaikkaa
selviää joko yksinomaan nimistön avulla
(7) tai nimistön ja muun tiedon nojalla.
Espoossa on kaksi paikkaa Tomtkulla ja
Kylävaha, joiden luona on ilmeisesti ollut
vanha asutus, muttemme tiedä minkä
niminen. Kahdeksan viimeistään 1600luvulla hävinnyttä kylää jää tarkalta
sijainniltaan arvoituksiksi.
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PAINAMATTOMAT LÄHTEET
Kansallisarkisto (KA), Helsinki
Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY)
Maanmittausarkisto (MMA)
Maanmittaushallituksen arkisto (MHA)
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
Nimiarkisto (NA), Helsinki.
Riksarkivet (RA), Stockholm
Kartavdelning
Uudenmaan läänin maanmittauskonttori (ULM),
Helsinki.
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Kuva 3. Västersundom. Kuvan 1 kartan konsepti vuodelta 1708 (KA: MMA Helsinki 56a).
Puhtaaksi piirrettyyn karttaan merkitsemätön vanha tonttimaa (Gamgla tomt Stalle n) on
näkyvissä Lill Hem akrn -pellon pohjoispuolella. Vuonna 2000 paikka oli metsää Itäväylän ja Kehä
III:n risteyksestä runsaat 200 m luoteeseen. Osa kohteesta on nyttemmin jäänyt rakennushankkeen
alle. Tämän vuoksi paikalla tehtiin vuonna 2003 laajat kaivaukset, joissa löytyi mm. useiden
myöhäiskeskiajalle ja 1500-luvulle ajoittuvien rakennusten perustuksia. Kuva Timo Alanen.
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KYLÄ- JA KARTANOTONTIT
ASUTUSHISTORIALLISINA
MUINAISJÄÄNNÖKSINÄ
Georg Haggren
Suomessa on teoriassa ainakin 8000 rakennuksia, vaan ne olivat lampuotien
keskiaikaiseen kiinteään asutukseen viljelyksessä olevia nimellisiä sätereitä.
liittyvää muinaisjäännöskohdetta. Niistä Reduktion jälkeen kartanoista jäi jäljelle
yli 7500 on kylätontteja ja runsaat sata vajaat 250 rälssisäteriä ja 250 ratsuvelvolyksittäisiä asumakartanoita. Yhteensä lista säteriä. Lisäksi 1700-luvulla syntyi
taloja oli keskiajan lopussa noin 33000. uusia kartanoita tai kartanomaisia suurti
(Suomen asutus 1560-luvulla ... 1973b loja mm. ruukkien yhteyteen sekä Viapo
s. 258.) Osassa kylätontteja on sijainnut rin ja joidenkin kaupunkien lähiympäris
vain yksi talo, mutta yleensä taloja on töön. (Jutikkala 1932 s. 49-71.; Orrman &
ollut enemmän. Osassa kyliä talot ovat Jutikkala 1976 s. 90-97.)
sijainneet yhtenä keskittymänä, osassa
hajallaan. Lisäksi lukuisissa kylissä tont Asutushistoriallisten muinaisjäännösten
timaan paikka on muuttunut ajan kulu määrä kasvaa tuntuvasti, kun mukaan
essa. Äärimmäisissä tapauksissa Poh otetaan 1500-luvun lopun sekä 1600- ja
jois- ja Keski-Pohjanmaalla kylä on ollut 1700-lukujen tonttimaat ja torpanpaikat.
verotusyksikkö, johon kuului kymmenien Osa niistä on ollut hyvin lyhytaikaisia.
kilometrien päässä toisistaan samassa Koko tämän muinaisjäännösryhmän suo
jokivarressa sijainneita taloja. Karkeasti jelu-, inventointi- ja tutkimustilanne on
arvioiden keskiaikaisia ja 1500-luvun yhä huono. Vuonna 2000 vain muutaman
kylätontteja tai erillisiä kartanon-, talon- yksittäisen keskiaikaisen kylän tonttimaa
tai torpantontteja on vähintään 10000. tai osa siitä oli vahvistettu kiinteäksi mui
Määrä kasvoi hyvin nopeasti 1700-luvun naisjäännökseksi. Nyt määrä on jo huo
jälkipuolella, kun väkimäärän noustessa mattavasti suurempi. Kartanoiden osalta
torppien ja uudistilojen perustaminen tilanne oli vuonna 2000 vain hieman
lisääntyi voimakkaasti.
talonpoikaiskyliä parempi. Parhaiten
tunnettuja ja vahvimmin suojeltuja olivat
Noin 130 kylässä on 1560-luvulla talon vajaat 20 uuden ajan alun kartanoiden
poikaistalojen ohella sijainnut kartano, kivistä päärakennusta tai niiden rauniota.
joten keskiaikaisten asumakartanoiden Kuva heikosta suojelutilantesta kärjistyy,
kokonaismäärä nousee vähintään 250: kun muistetaan, että Suomessa on tuhan
een. (Anthoni 1970 s. 264; Suomen asutus sia esihistoriallisia asuinpaikkoja, joilla
1560-luvulla ... 1973b.) Uusia kartanoita on muinaisjäännöksinä vahva lain suoja.
perustettiin 1500-luvun lopulla ja vuosi
sadan päättyessä niitä oli Suomessa 337.
Määrä kasvoi edelleen 1600-luvulla ja
nousi enimmillään eli 1670-luvulla lähes TALONPOIKAISKYLÄT
900:aan. Huomattavassa osassa karta
noita ei kuitenkaan ollut säädynmukaisia Pääosa keskiaikaisista talonpoikais-
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kylistä löytyy 1970-luvulla kerätystä
"Suomen asutus 1560-luvulla” -kartas
tosta ja siihen liittyvästä kyläluettelosta.
(Suomen asutus 1560-luvulla ... 1973a,
b.) Tämä teos on kattavampi kuin Kan
sallisarkistossa säilytettäviin voudintileihin sisältyvä, 1530-1540-lukujen
taitteesta alkava maakirjojen sarja, koska
maanluonnosta johtuen jälkimmäisistä
puuttuu osa taloista mm. rälssitilat. Niitä
löytyy onneksi muutamaa vuotta myö
hemmin alkavista kymmenysluetteloista
sekä vuoden 1571 hopeaveroluetteloista.
Arkistotutkimuksiin tottumattoman työtä
helpottaa se, että hopeaveroluettelot on
julkaistu.
Tärkeimmät asutushistorialliset lähdesarjat alkavat 1500-luvun puolivälissä,
mutta on syytä muistaa, että moni talo ja
kylä autioitui jo keskiajalla. Esimerkiksi
Varsinais-Suomessa on ainakin noin 40
kylää tai yksinäistaloa, jotka ovat autioi
tuneet myöhäiskeskiajalla. Osa niistä on
lyhytikäisiä uudisviljelmiä, osa lienee
autioitunut jo 1300-luvun jälkipuolella
mm. mustan surman vuoksi. (Suomen
asutus 1560-luvulla ... 1973a. Kartta III.)
Suomen asutus laajeni keskiajan lopulla.
Lounais-Suomen rintamailla taloluku
oli suurimmillaan 1550-luvulla. Tämän
jälkeen tilojen määrä väheni sodista,
raskaasta verotuksesta, katovuosista ja
suurtilojen muodostumisesta johtuen.
Monet vanhat talot ja kylät olivat autioina
läpi 1600-luvun. Samaan aikaan Poh
janmaalla, Keski-Suomessa ja Savossa
asutus levisi uudistilojen myötä vanhoille
erämaille. Osa savolaisasutuksesta (mm.
Oulujärven rantakylät) autioitui 25-vuotisen Venäjän sodan aikana 1500-luvun
lopulla, mutta uudet uudisraivaajat astui
vat pian vanhojen sijaan. Suurten kuolonvuosien 1696-1698 ja suuren Pohjan
sodan (1700-1721) aikana väkiluku laski
ja autioituminen lisääntyi koko maassa.
Vasta isonvihan jälkeen 1700-luvun toi
sella neljänneksellä väkimäärä ja asutus
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lähtivät uuteen nousuun. Vanhoja tiloja
halottiin, uusia raivattiin, aiemmin harvi
naiset torpat yleistyivät ym.
Kylätontit voidaan parhaiten jäljittää
1600- ja 1700-lukujen karttojen ja niiden
perusteella tehtyjen inventointien avulla.
Suurin osa kylätonteista on tuhoutunut
tai sijaitsee nykyisen asutuksen alla. Vain
harvat tontit ovat säilyneet koskematto
mina, mutta vuosien 1550 ja 1721 välillä
autioituminen oli niin laajaa, että lukuisia
kylätontteja sijaitsee yhä rakentamatto
milla tai raivaamattomilla paikoilla.
Vanhat tonttimaat sijaitsevat useimmiten
aurinkoisissa mäenrinteissä. Rakennustenpaikkoja on usein vaikea erottaa:
multapenkat ovat tasoittuneet, kivijalkoja
ei välttämättä käytetty ja mahdollisista
nurkkakivistä osa saattaa olla kadon
nut. Rakennukset olivat puuta ja niiden
käyttöikä varsin lyhyt: 20 vuotta vanhaa
rakennusta pidettiin yleisesti huonokun
toisena, jopa purkuvalmiina. Toisin kuin
kaupungeissa maaseudun tonttimaiden
kulttuurikerros on mm. karkean maape
rän vuoksi monesti hyvin ohut. Navet
tojen alle kertynyt lanta on puolestaan
viety viljelyksille - olihan karjan tärkein
tehtävä tuottaa lannoitetta pelloille.
Tonttimaiden tunnistamista ja ajoitusta
vaikeuttaa löytömateriaalin vähäisyys.
Orgaaninen aines on hävinnyt, tuontikeramiikkaa ei paljon ole, ajoittavia löytöjä
on hyvin vähän. Perusteellisesti inventoi
tuja tai kaivauksin tutkittuja keskiaikaisia
tontteja ei Suomessa ole monta. Ruotsissa
niitä on lukuisia (ks. esim. Andersson
2000; Ersgärd & Hällans 1996). Tässä
suhteessa olemme vähintään 20 vuotta
Ruotsia jäljessä. Erinomaisesti säilyneitä
tonttejakin toki löytyy. Tästä on esimerk
kinä Sääksmäen Annilan keskiaikainen
tonttimaa, joka on hylätty ennen 1640lukua ja jota on sen jälkeen käytetty - ja
käytetään yhä - laitumena. Paikkaa inven
toitiin Museoviraston rakennushistorian
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Kuva 1. Sääksmäen Annilan ennen 1640-lukua hylätty tontti. Paikka on nykyisin laitumena, ja
rakennusten perustukset erottuvat maastossa varsin selvinä. Kuva Georg Haggren 2000.

osaston toimesta keväällä 2000. (Mökkönen, Niukkanen & Peltonen 2000.)
Annilan kylässä oli keskiajan lopulla
kaksi taloa Vaissi ja Niemelä. Niistä
Vaissi oli pitäjän vauraimpia taloja ja
sille kuului mm. erämaita Keski-Suomessa. Kylän vanha tonttimaa sijaitsi
Salonsaaren Annilanniemessä. Kun
kylän asukkaat raivasivat uutta peltoa,
vanha tonttimaa jäi vähitellen peltojen
kannalta epäkäytännöllisen syrjäiseen
paikkaan. Siksi talot siirrettiin ilmeisesti
1620-luvulla uuteen paikkaan kylän peltovainioiden keskelle. Vanha tonttimaa
on poikkeuksellisen suotuisten olosuhtei
den ansiosta säilynyt niin, että lähes 15
rakennuksen perustus on erotettavissa.
Kylämäen harjalla on sijainnut iso talorivi
ja sen ympärillä alemmilla rinteillä useita
muita rakennuksia. Tässä vaiheessa on
mahdotonta sanoa onko paikalla sijainnut
vain yksi suuri tila vai kylän molemmat
talot. Rakennusten perustuksissa on

kymmenkunta uuninpohjaa; osa niistä
on asuintuvista, osa saunasta tai riihestä,
osa on ollut esim. pajassa. Uuneja on joka
tapauksessa liian monta, jotta ne voisi
vat olla samaan aikaan käytössä olleista
rakennuksista. Paikalla on ilmeinen yli
keskiajan ulottuva asutusjatkuvuus, sillä
kylämäen etelärinteessä on yksi tai kaksi
rautakautista röykkiötä.

KARTANOT
Talonpoikaiskylien tapaan kattavimman
kuvan keskiaikaisista kartanoista saa
1560-lukua käsittelevästä asutuksen kar
toituksesta. Osa kartanoista on kuitenkin
ehtinyt tuohon aikaan mennessä autioitua,
ne kuuluvatkin vaikeimmin jäljitettäviin
asutushistoriallisiin muinaisjäännöksiin.
Esimerkin tällaisesta kartanosta tarjoavat
Perniön Borgaby ja Helga eli Pyhäjoki.
Niistä edellinen mainitaan puolenkym-
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Kuva 2. Sääksmäen Annilan kylä Lars Schroderuksen kartoittamana vuonna 1640-1641.
Tuolloin talot sijaitsivat kylän kahden peltovainion välissä paikalla, johon on merkitty kolme
rakennusta. Vanha tonttimaa (”Gamh Tomptställe”) on kaakkoon pistävän niemen keskiosassa.
(http://www.funet.fi/pub/sci/geo/carto/vanhatkartat/maakirjakartat/lowres/bbla/bhla_22.jpg)

mentä kertaa 1300-luvun kuluessa, löytyy vähän. Yhden tällaisen parin muo
mutta kartanon sijainnista ei ole varmaa dostavat Joakim Flemingin 1500-luvun
tietoa. Helga oli puolestaan 1300-luvun alussa hylkäämä Uudenkirkon Arvassalo
alkupuolella perustettu kuninkaankar ja sen seuraaja Sundholma.
tano, joka siirtyi vuosisadan puolivälissä
rälssin haltuun ja muuttui 1440-luvulla Kartanoiden tutkimuksessa arkeologi
birgittalaisluostarin lampuotitilaksi. Kar törmää osin eri ongelmiin kuin talonpoitanon paikka, jota tutkittiin arkeologisin kaiskylissä. Kartanoiden tonttimaata on
kaivauksin kesällä 1995, on nykyisin vuosisatojen kuluessa muokattu ja muo
tasaista peltomaata. (Ylönen 1997.)
toiltu niin että alkuperäinen topografia on
monesti kadonnut. Suurten kellarien kai
Sigurd Rahmqvist on Ruotsissa toden vaminen on tuonut levitettävää maamas
nut, että osa keskiaikaisista kartanoista saa, puutarhan rakentaminen on muokan
siirrettiin vanhalta tonttimaaltaan rälssin nut tonttia. Etenkin 1700-ja 1800-lukujen
asemaa korostaen ylhäiseen yksinäisyy vaihteessa kartanoiden piha- ja puutarhateen kylän laidalle. (Rahmqvist 1996) alueita muokattiin klassismin ihanteiden
Tällainen ilmiö ei ole meilläkään aivan mukaisesti. Runsaiden täyttömaiden ja
poissuljettu, vaikka varmoja esimerkkejä terassoinnin avulla luotiin tasaisia nurmi-
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Kuva 3. Perniön Helgan kuninkaankartanon paikka erottuu tummana alueena pellossa.
Taustalla Vanhakartanon tilan päärakennus. Kuva Georg Haggren 1995.

kenttiä ja piha-alueita. Hyviä esimerkkejä
tällaisesta ovat Askaisten Louhisaari,
Perniön Melkkilä sekä Sääksmäen Jutik
kala ja Voipaala.
Etenkin keskiaikaisten kartanoiden koh
dalla inventointia vaikeuttavat paksujen
täyttökerrosten ohella - kylätonttien
tapaan - vähäiset tietomme rälssin mate
riaalisesta kulttuurista. Emme edes var
muudella tiedä, mitkä löydöt indikoivat
rälssin keskiaikaista asutusta.

Vähitellen 1600- ja 1700-lukujen aikana
kasvaa kartanoiden rakennuksista säily
neiden luetteloiden ja kertomusten määrä.
Talonkatselmusten avulla voidaan sel
vittää rakennusten määrä monilla 1600luvun jälkipuolen talonpoikaistiloilla.
Pääosa säilyneistä katselmuksista koskee
uudistiloja ja viljelykseen otettuja autioti
loja, mutta joukossa on myös vauraita ja
vakiintuneita taloja.

Kuningas Kaarle XI:n vuonna 1681 säätä
män talonkatselmusjärjestyksen mukaan
talon miespihassa piti olla tupa kamareineen, neljä erilaista aittaa tai liiteriä
RAKENNUKSET
sekä hemligt hus eli käymälä. Isommissa
taloissa tuli olla myös vierastupa. Kar
Tietomme keskiaikaisten talojen ja karta japihaan kuului talli, navetta ja rehulato
noiden rakennuksista ovat äärimmäisen sekä isommissa taloissa tarpeen mukaan
vähäisiä. Kuninkaankartanoiden osalta lammasnavetta, sikala ja useampia rehuvoidaan 1500-luvun puolivälistä alkaen latoja tarpeen mukaan. Sauna, mallasseurata uusien rakennusten rakentamista, tupa ja riihi piti sijoittaa tulipalovaaran
mutta olemassa olevaa rakennuskantaa vuoksi pihapirin ulkopuolelle. Lisäksi
käsitteleviä luetteloita niissä ei juuri ole. taloilla oli heinälatoja niittyjen äärellä.
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(Ahlbäck 1985.) Rakennusten lukumäärä
nousi siten 1600-luvulla helposti yli kym
menen, seuraavalla vuosisadalla määrä
kasvoi edelleen. Pappiloissa ja karta
noissa rakennuksia oli luonnollisesti vielä
enemmän.
Ruotsissa talojen rakennuskannan kehi
tystä on tutkittu Suomea enemmän.
Hälsinglannin lain mukaan 1300-luvun
talonpoikaistaloissa oli kolme raken
nusta: asuintupa, navetta ja aitta. KeskiRuotsissa taloihin kuului 1300-luvun
lopulla ja 1400-luvun alussa neljästä
seitsemään rakennusta. (Myrdal 1999 s.
31-34.) Rakennusten määrä oli siten vielä
tuntuvasti vähäisempi kuin pari sataa
vuotta myöhemmin. Todennäköisesti
näin oli meilläkin. Valitettavasti nykyi
nen tutkimustilanne niin heikko, ettei
asiasta ole varmaa tietoa. Rautakauden
tutkimuksessa käsitellään monesti vain
yhden löytyneen rakennuksen jäänteitä.
Siitä on pitkä kehityskulku 1600-luvun
pihapiiriin, jossa rakennuksia oli usein
tusinan verran.

TEHTÄVIÄ, TAVOITTEITA JA
TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Asutusarkeologialla on edessään monia
haasteita. Kyse on suojelu- ja inventointitilanteen korjaamisesta, laajojen histori
allisten kehityslinjojen hahmottamisesta
sekä yksittäisten perusfaktojen selvittä
misestä. Tarvitsemme tietoa asutuksen
leviämisestä, tonttimaista, rakennuksista
ja asukkaiden esineellisestä kulttuurista.
Yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä on
paljon. Asutuksen iässä ja leviämisessä
on paljon selvitettävää esim. Uudenmaan
ja koko Itä- ja Pohjois-Suomen osalta.
Miten rakennusten määrä kehittyi ajan
kuluessa? Kuinka ja koska esimerkiksi
tiilen ja punasavikeramiikan käyttö levisi
maaseudulle? Käytettiinkö keskiaikaisia
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kivitavara-astioita maaseudulla muualla
kuin kartanoissa? Montako rakennusta
kuului eri aikoina talojen pihapiiriin?
Kuinka pitkään rakennuksia käytettiin?
Millaisia olivat keskiaikaiset asunnot?
Perinteinen käsitys rakennuskulttuurista
on perustunut kansatieteelliseen tutki
mukseen, mutta uudet havainnot kyseen
alaistavat sen monilta osin.
Kylä- ja kartanotonteilla kaivataan
kolmea asiaa: inventointia, suojelua ja
tutkimusta. Nämä kolme asiaa ovat tiu
kasti riippuvaisia toisistaan. Ilman inven
tointeja ja tutkimusta ei ole edellytyksiä
suojelulle. Ilman suojelua meiltä katoavat
inventoitavat ja tutkittavat kohteet. Ilman
tutkimusta emme tiedä mitä inventoida.
Ilman inventointeja emme löydä tutki
muskohteita. Ilman tutkimusta emme
tiedä, mikä on kunkin kohteen arvo.
Paljon on tehtävää, urakasta selviäminen
vaatii eri tahojen yhteistyötä.

SKAS 2/2005

54
LÄHTEET
Museovirasto, Rakennushistorian osaston
arkisto (MV/RHOA)
Teemu Mökkönen, Marianna Niukkanen &
Karim Peltonen:
Valkeakoski, Annila, Vanha-Annila.
Autioituneen keskiaikaisen kylämäen
inventointi, kartoitus ja koekuopitus 2627.5.2000.

KIRJALLISUUS
Ragna Ahlbäck: Kunglig feodalism
genom husesynsordningar. Historiska
och litteraturhistoriska studier 60. SLSiF.
Helsingfors 1985. s. 307 - 332.
Hans Andersson: Medeltidsarkeologisk
landsbygdsforskning i Sverige - reflexioner
kring utvecklingen av ett nygammalt
forskningsomräde. SKAS 2/2000. s. 4-15.
Eric Anthoni: Finlands medeltida ffälse och
1500-tals adel. Skrifter utg. av SLSiF 442.
Helsingfors 1970.
Lars Ersgärd & Ann-Mari Hällens: Medeltida
landsbygd. En arkeologisk utvärdering.
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska
undersökningar, Skrifter nr 15. Stockholm
1996.
Eino Jutikkala: Läntisen Suomen kartanolaitos
Ruotsin vallan viimeisenä aikana I-II.
Historiallisia tutkimuksia XV: 1. Suomen
Historiallinen Seura. Helsinki 1932.

Janken Myrdal: Jordbruket under feodalismen
1000-1700. Det svenska jordbrukets historia 2.
Boräs 1999.
Eljas Orrman & Eino Jutikkala: Adlig
godsdrift i Finland under 1600-talet. Frän
medeltid tili välfardssamhälle. Nordiska
historikermötet i Uppsala 1974. Almqvist &
Wiksell International. Stockholm 1976.
Sigurd Rahmqvist: Sätesgärd och gods.
De medeltida ffälsegodsens framväxt mot
bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria.
Upplands forminnesföreningens tidskrift 53.
Halmstad 1996.
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Toim.
Eino Jutikkala & ai. Suomen historiallinen
seura. Käsikiijoja 7. Forssa 1973. (a)
Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluetteiot.
Toim. Eino Jutikkala & ai. Helsingin
yliopiston historian laitoksen julkaisuja N:o 4.
Helsinki 1973. (b)
Raija Ylönen: Vanhakartanon arkeologiset
tutkimukset. Perniö - Kuninkaan ja
kartanoiden pitäjä. Helsingin yliopiston
taidehistorian laitoksen julkaisuja XV. Toim.
Marianna Niukkanen. Helsinki 1997. s. 67-73.

Georg Haggren
Kulttuurien tutkimuksen laitos,
Arkeologia
PL 59, 00014 Helsingin Yliopisto
georg.haggren@jippii.fi

Asutushistoriallinen arkeologia seminaarissa 1.-2.11.2000 pidetty
esitelmä.

SKAS 2/2005

55

DENDROKRONOLOGISIA
AJOITUKSIA HÄMEEN LINNASTA
Terhi Mikkola
Hämeen linnasta otettiin puu- ja maanäytteitä 13.-14.10.2004. Näytteiden otta
minen liittyy Turun yliopiston, Hämeen
Wanhan Linnan Killan ja Museoviraston
’’Läpi linnan portin - Hämeen linnan
mallinnettu menneisyys” -hankkeeseen,
jonka päämääränä on tuottaa uutta tut
kimusta Hämeen linnasta ja sen ympäris
töstä yhdistämällä historiallisia lähteitä,
arkeologista ja luonnontieteellistä tutki
musta ja virtuaaliarkeologian mahdol
lisuuksia. Nyt tehdyistä tutkimuksista
vastaa Turun yliopiston arkeologian
oppiaineen dosentti Kari Uotila, puunäytteet otti Joensuun dendrokronologian
laboratorion esimies Pentti Zetterberg ja
maannäytteet Turun yliopiston biologian
laitoksen dosentti Terttu Lempiäinen.
Lempiäinen on esitellyt maanäytteiden
tutkimustuloksia SKAS:in edellisessä
numerossa (Lempiäinen 2004). Maanäyt
teiden arkeologisen dokumentoinnin suo
ritti fil.yo. Hannele Lehtonen ja puunäytteiden FM Terhi Mikkola. Esitutkimukset
näytteiden ottoa varten ja arkistotyötä teki
FM Päivi Luppi. Käytännönjärjestelyistä
Hämeen linnassa vastasivat Hämeen
Wanhan Linnan Killan edustajat FT
Anna-Maria Vilkuna ja ekonomi Osmo
Narvo. Näytteiden oton ja analysoinnin
sekä tutkijoiden matkakulut kustansi
Hämeen Wanhan Linnan Kilta.
Puunäytteiden oton tarkoitus oli ajoittaa
linnan rakenteissa säilyneet puujäännökset ja selvittää, onko niiden perusteella
mahdollista saada tietoa Hämeen linnan
rakennusvaiheista, joiden ajoittamiseen
ei tähän mennessä ole voitu käyttää
luonnontieteellisiä analyysejä. Hämeen

linnan päälinnassa tehtiin tutkimus- ja
restaurointitöitä vuosina
1953-1979,
mutta niiden yhteydessä ei otettu näyt
teitä dendrokronologisia analyysejä
varten. Niitä ei myöskään otettu vuoteen
1988 jatkuneissa esilinnanpihojen tutki
muksissa. Nyt tehdyissä tutkimuksissa
otettiin näytteet yhdeksästä puusta, jotka
kaikki kuuluvat päälinnan sisärakentei
siin. Ennen varsinaista näytteiden ottoa
linnan rakenteissa säilyneet puut paikan
nettiin arkistotietojen avulla ja etsittiin
käymällä läpi linnan seinä- ja kattopinnat
silmämääräisesti taskulampun valossa.
Vuodesta 1953 lähtien tehtyjen tutkimus
töiden raporteista ja valokuvista selvisi
kohtalaisen hyvin, mitkä puut olivat
silloisissa tutkimuksissa löytyneitä ja
mitkä restauroinnin yhteydessä paikoil
lensa asetettuja. Vanhat ja uudet puut
erosivat toisistaan myös ulkonäkönsä ja
pintakäsittelynsä puolesta. Kartoituk
sessa löydettiin noin seitsemänkymmentä
säilynyttä puuta, joista kaikki eivät kui
tenkaan sopineet näytteen ottoon. Osassa
liian vähän lustoja ajoitukseen ja osa oli
lahonnut niin, että kairaamalla niistä ei
olisi saanut kunnon näytteitä; puiden
irrottaminen ja sahaaminen ei näissä tut
kimuksissa ollut mahdollista. Osa puista
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Kuva 1. Hämeen linnan toinen välikerros. Dendrokronologiset näytteet otettiin länsitornin
huoneesta 33 ja luoteissiiven käymälätilasta portaiden 25b oikeassa yläpäässä. (Karttapohja:
Drake 1968, Tafel V)

ei myöskään liittynyt mihinkään ajoitta
misen kannalta järkevään rakenteeseen.
NÄYTTEIDENOTTOPAIKAT
Esitutkimusten jälkeen näytteiden otto
päätettiin keskittää linnan länsitornin
toisen
ja
kolmannen
kerroksen
välikerroksessa sijaitsevaan huoneeseen
224 (33, huom. joissain lähteissä
huoneesta on käytetty myös numeroa
252.), niin kutsuttuun Kirjurinkamariin,
ja samalla tasolla linnan luoteissiivessä
olevaan käymälätilaan 217 (kuva 1).
Lisäksi otettiin yksi näyte pohjakerroksen
kappeliksi kutsutusta huoneesta (110,
5) (kuva 2). Huoneiden tunnistamisessa
käytetyt kolminumeroiset luvut ja
käyttöä kuvaavat nimitykset ovat

nykyään käytössä päälinnan opasteissa.
Kaksinumeroisia
lukuja
käytettiin
Hämeen linnan päälinnan tutkimustöiden
aikana 1953-1979, ja samaa numerointia
käytti Knut Drake väitöskirjassaan
Hämeen
linnan
keskiaikaisesta
rakennushistoriasta (1968). Huone ja
käymälä sijaitsevat samassa osassa
linnaa ja niihin kuljettiin samoja toisesta
kerroksesta lähteviä linnan luoteiseen
ulkomuuriin nousevia portaita pitkin:
kamariin kääntymällä vasempaan ja
käymälään oikeaan. Näytteiden otossa
haluttiin keskittyä yhteen kokonaisuuteen
kerrallaan, jotta saataisiin ajoitukset
kaikista samassa tilassa säilyneistä
puista ja siten parhaiten mahdollisuus
rakenteiden
tai
tilassa
tehtyjen
kunnostustöiden ajoitukseen.
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TAFEL 11
Erdlgettbo»*, Citvmdri».
i

:m

Kuva 2. Hämeen linnan pohjakerros. Dendrokronologiset näytteet otettiin kaakkoissiiven
huoneesta 5. (Karttapohja: Drake 1968, Tafel II)

Kirjurinkamari (tila 224, 33, 252)
Kirjurinkamarista
näytteet
otettiin
huoneen koillisseinällä olevan komeron
hyllylaudasta ja luoteisseinän ikkunan
holvilaudoista. Komero ja ikkuna lautoineen paljastuivat linnan tutkimustöissä
umpeenmuurausten takaa (Tutkimustöi
den aikaiset mustavalkokuvat: luoteisseinä nro:t 50, 129, 7251 ja 7252; koillisseinä nro:t 51, 326, 7250. Museovirasto,
Hämeen linnan arkisto). Koillisseinän
komero on 160 cm korkea, 76 cm leveä
ja 62 cm syvä ja siinä on kolme hyllyä,
joiden kannatusurat on hakattu komeron
sivuseinien tiiliin muuraamisen jälkeen.
Komeron pohja ja seinät ovat suorat,
katossa on segmenttikaari. Näytteet
otettiin ylimmän hyllyn takimmaisesta
laudasta. (Kuva 3). Muut komeron yhdek
sän lautaa on asetettu komeroon restau
roinnin aikana, mahdollisesti lukuun

Kuva 3. Huoneen 33 koillisseinän komero.
Näyteet otettiin ylinnä näkyvästä laudasta.
(Hämeen linna, Museovirasto. Kuva Terhi
Mikkola)
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ottamatta keskimmäisen hyllyn taainta
lautaa, joka todennäköisesti on toinen
umpeenmuurauksen purkamisen jälkeen
otetussa valokuvassa näkyvistä laudoista
(Mustavalkokuva Nro 326). Lauta, josta
näyte otettiin, oli kuitenkin valmistettu jo
kasvun aikana vahingoittuneesta puusta,
eikä näytettä voinut ajoittaa luotettavasti
(Zetterberg 2004:5).

Saman huoneen luoteisseinän ikkunakomeron katossa on viisi 20-30 cm leveää
ja 2-4 cm paksua holvilautaa. Ikkunakomero kapenee ulospäin, sisin laudoista on
noin 150 cm pitkä ja uloin 42 cm. (Kuva
4). Näytteet otettiin neljästä sisimmästä
holvilaudasta. Uloimmasta laudasta näy
tettä ei kairalla saanut. Ajoitukset saatiin
kolmesta laudasta, toiseksi sisimmän
näytteen lustosarja oli liian lyhyt ajoitet
tavaksi. Kaikista ajoitetuista näytteistä
puuttui alkuperäinen kuorenalainen
pinta, kahden näytteen ydin- ja pintapuun
värierot eivät erottuneet ja osa pinnan Kuva 4. Pentti Zetterberg ottaa näytettä
vuosilustoista oli lahonnut mittauskelvot- huoneen 33 luoteisseinän ikkunan
tomiksi. Zetterberg arvioi laboratoriotut holvilaudasta. (Hämeen linna, Museovirasto.
kimusten perusteella puuttuvien lustojen Kuva Terhi Mikkola)
määrän enimmillään sadaksi ja rajasi
puiden yhteisen kaatoajankohdan aikavä ja istuinlaudoista. (Kuva 5). Käymälälille 1670-1700, joka olisi myös ikkunan kuilun ja seinäkomeron laudat olivat liian
lautaholvauksen tekoajankohta, olettaen, kapeita porattaviksi. Kaikkien kolmen
että puumateriaalia ei ole pitempään näytteen lustosarja oli liian lyhyt ajoi
varastoitu. (Zetterberg 2004:5).
tettavaksi tai niiden ajoittamiseen ei tällä
hetkellä ollut tarpeeksi paikallista vertailumateriaalia (Zetterberg 2004:5).
Käymälä (tila 217)
Hämeen linnan toisen ja kolmannen ker
roksen välikerroksessa sijaitseva käymälä
löydettiin restaurointitöiden yhteydessä
umpeenmuurauksen alta (Tutkimustöi
den aikainen mustavalkokuva: nro 570.
Museovirasto, Hämeen linnan arkisto).
Käymälän käyttöajasta ei ole varmaa
tietoa. Käymälässä on säilynyt viisi puun
kappaletta: istuinpenkin kaksi lautaa,
niiden alla olevan käymälänkuilun muu
rissa sijaitseva lauta, pienen seinäkomeron kattolauta ja hiiltynyt lauta käymälän
katossa. Näytteet otettiin katon lankusta

Kappeli (tila 110, 5)
Hämeen linnan pohjakerroksen kaakkoissiiven kappeliksi kutsutun huoneen
kaakkoisseinän idänpuoleinen ikkuna
holvilautoineen paljastui niin ikään
umpeenmuurauksen alta tutkimustöiden
aikana (Tutkimustöiden aikainen mus
tavalkokuva: nro 382. Museovirasto,
Hämeen linnan arkisto). Tässä ikkunakomerossa on 6-8 holvilautaa, jotkut lau
doista ovat saattaneet haljeta useampaan
kappaleeseen. (Kuva 6). Laudat olivat
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rakenteet eivät ajoittaisi ko. linnan osan
alkuperäistä rakennusvaihetta. Kaikki
näytelaudat olivat sellaisia, jotka on
voitu kiinnittää rakenteisiin missä linnan
kunnostusvaiheessa tahansa. Parempia
näytteenottokohtia ei kuitenkaan tässä
vaiheessa ollut tarjolla: Hämeen linnan
muurirakenteissa ei ole näkyvissä sellai
sia ajoitukseen kelpaavia puujäänteitä,
joiden voisi sanoa kuuluneen linnan
rakenteisiin ensimmäisistä rakennusvai
heista saakka.

Kuva 5. Käymälä portaiden 25b yläpäässä.
Näytteet otettiin katossa näkyvästä lankusta
ja käymälän istuinlaudoista. (Hämeen linna,
Museovirasto. Kuva Terhi Mikkola)

lahonneita ja hiiltyneitä, ja vain kolman
neksi sisimmästä laudasta oli mahdollista
kairata näyte. Näytteen puuaines oli hau
rasta ja hyönteisten vaurioittamaa, eikä
sen lustojen määrää voinut varmuudella
laskea, vaan Kirjurin kamarista otettu
jen näytteiden tapaan Zetterberg arvioi
pinnasta puuttuvien lustojen määräksi
enintään 100. Näytepuun kaatoajankohta
rajautui siten aikavälille 1543-1613. (Zet
terberg 2004:5-6)

TULOKSIA JA
JATKOSUUNNITELMIA
Hämeen linnan puunäytteiden dendrokronologisten ajoitusten tulokset jäivät
tässä vaiheessa aika vähäisiksi. Jo näyt
teitä otettaessa todettiin, että ikkunoiden
holvilaudat, muuraukseen kiinteästi
liittymätön hyllylauta ja käymälän puu

Kuitenkin valitsemalla otettavat näytteet
samasta linnan osasta, haluttiin luoda
tilanne, jossa näytteet mahdollisesti
ajoittuessaan samalle ajalle olisivat tuke
neet toisiaan: vaikka eivät olisi auttaneet
linnan rakennusvaiheiden ajoittamisessa,
niin olisivat kertoneet jonain tiettynä
ajankohtana tehdyistä kunnostustöistä.
Onnistuessaan, ja esimerkiksi ajoittues
saan selkeästi keskiajalle, nämä kaikki
näytteet yhdessä olisivat lisänneet tul
kintamahdollisuuksia linnan rakennus
vaiheista. Knut Drake on esittänyt kattavimmat rakennustutkimuksiin perustuvat
ajoitukset Hämeen linnan rakennusvai
heista. Hänen mukaansa linnan länsitorni
ja viereiset siivet, joista nämä näytteet
otettiin, kuuluvat tiililinnaksi ajoittuvaan
rakennusvaiheeseen.
Väitöskirjassaan
(1968) Drake ajoitti tiililinnan rakenta
misen 1350-1450 väliselle ajalle. Myö
hemmin hän on esittänyt uusia tulkintoja
linnan rakennusvaiheiden ajoituksista, ja
niiden mukaan tiililinna olisi rakennettu
vuosina 1472-1490 (Drake 2001:215).
Ainoat länsitornista onnistuneet näyt
teet ajoittuivat kuitenkin huomattavasti
nuoremmiksi ja liittynevät 1700-luvun
alkupuolen korjaustöihin, jolloin Hämeen
linna
kunnostettiin
viljavarastoksi.
Kirjurinkamarin sisustuksen ja ikku
noiden uusimisesta on maininta Anders
Johan Nordenbergin (aat. Nordenskiöld
) laatimissa linnan pohjapiirroskartoissa
vuodelta 1726, jolloin linnaa kunnostet
tiin armeijan varikoksi ja viljavarastoksi
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Kuva 6. Pohjakerroksen koillissiiven huoneen 5 idänpuoleisen ikkunan hiiltyneet holvilaudat.
Näyte otettiin kolmanneksi sisimmästä laudasta. (Hämeen linna, Museovirasto. Kuva Terhi
Mikkola)

(Nordenberg 1726). Linnan pohjakerrok
sen kappeliksi kutsutun tilan ikkunan
holvipuusta otetun näytteen kaatoajankohdaksi saatiin lähes sata vuotta van
hempi aika kuin Kirjurinkamarin ikkunanholvipuiden. Kappelin ikkunan lautaholvauksen tekoajankohtaa ei kuitenkaan
voi ajoittaa yhden näytteen perusteella,
vaan siihen tarvittaisiin ajoitus useam
masta laudasta. (Zetterberg 2004:5).
Hämeen linnan puunjäännösten ajoit
tamisen ongelmaksi nousi se, että tut
kimuksissa ei ollut lupaa irrottaa puita
rakenteistaan
väliaikaisesti,
jolloin
lustosarjat olisi voinut laskea alkuperäi
sestä poikkileikkauspinnasta tai sahata
puunkappaleesta palanen tutkimuksia
varten. Useat linnan puut olivat niin huo
nossa kunnossa, että yhdestä kohdasta ja
yhdeltä puolelta näytepuuta kairattujen

näytteiden lustojen laskeminen ei onnis
tunut puussa olevien vaurioiden takia.
Vaurioituneet kohdat pystyisi kiertä
mään, jos lustot voisi laskea suuremmasta
kappaleesta. (Zetterberg 2004:6). Puiden
mahdollinen irrottaminen rakenteista
täytyy aina tietenkin miettiä tapauskoh
taisesti, ja arvioida milloin vanhojen
laasti- ja rappauspintojen tuhoaminen
voisi olla saatavien tulosten arvoista.
Hämeen linnan puunjäänteiden ajoitta
miseen voi tuoda uusia mahdollisuuksia
myös Dendrokronologian laboratorioon
lähiaikoina hankittava puun vuosilusto
jen mittauslaite, joka mahdollistaa mikroskooppimittaukset suoraan irtaimien
esineiden ja sisustuksen osien pinnasta
(Zetterberg 2004:6).
Puu- ja maanäytteiden otto Hämeen
linnasta liittyy laajempaan tutkimus
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suunnitelmaan linnan menneisyyden
selvittämisestä luonnontieteellisin mene
telmin. Tämän vuoden huhtikuussa Kari
Uotilan johtama tutkimusryhmä sai
Hämeen rahastolta 20 000 euron apura
han Hämeen linnan luonnontieteellisten
tutkimusten tekemiseen. Tässä vaiheessa
on tarkoitus jatkaa maanäytteiden ottoa
ja analysointia, sekä ajoittaa niiden sisäl
tämiä rakenteisiin liittyviä hiiltyneitä
kasvijäännöksiä radiohiilimenetelmällä.
Dendrokronologistenkin näytteiden ottoa
jatketaan, tarkoitus on vielä etsiä arkis
tolähteiden ja muurien pintatutkimusten
avulla uusia ajoitukseen sopivia puunjäännöksiä. Myös mahdollisuuksia laastija tiilinäytteiden ottamiseen on harkittu.
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UPEA KÄSIKIRJA KESKIAJAN JA
RENESSANSSIN LASEISTA
Georg Haggrén
Erwin Baumgartner: Glas des Mittelal
ters und der Renaissance - Glass o f the
Middle Ages and the Renaissance Period.
Die Sammlung Karl Amenât - The Karl
Amendt Collection. Mit einem Beitrag
von/With an essay by Helmut Ricke.
Museum Kunst Palast - Glas Museum
Hentrich. Düsseldorf2005. 295 s.
Keskiaikaista lasia käsittelevä kansain
välinen kirjallisuus ei ole kovin runsasta.
Lähes kaikki merkittävimmät keskiaikai
sia lasiastioita käsittelevät julkaisut ovat
viimeisten kahdenkymmenen vuoden
ajalta. Esinetuntemuksen kannalta kes seossa Riihimäellä (4.3. - 28.8.2005)
keisimpiä klassikoita ovat neljä vuosina ja myöhemmin taas Diisseldorfissa.
1987-1994 julkaistua näyttelykatalogia. Näyttelyn ja uuden näyttelyluettelon on
Niistä varhaisin oli saksalaisen Karl mahdollistanut Suomen ja Saksan Nordr
Amendtin kokoelman esittelevä Glas hein-Westfalenin osavaltion välinen kult
des Mittelalters vuodelta 1987. Vuotta tuurivaihto-ohjelma. Samassa yhteydessä
myöhemmin ilmestyi Erwin Baumgart Erwin Baumgartnerin ja Helmut Ricken
nerin ja Ingeborg Kruegerin kokoama kokoelmasta laatimasta katalogista on
’’Phoenix aus Sand und Asche” ja heti otettu uusi, entistä tuntuvasti laajempi
sen perään Danièle Foyn ja Geneviève painos. Alkuperäinen teos oli saksan
Sennequierin ranskalaiseen lasiin kes kielinen, nyt suuri osa teksteistä on
kittynyt ”A travers le verre”. Puoli vuosi käännetty myös englanniksi. Teos tulee
kymmentä myöhemmin alankomaalainen kulumaan lasitutkijoiden käsissä myös
Harold A. Henkes julkaisi teoksen ”Glas saksalaisen kielialueen ulkopuolella.
zonder glans”. Yhdessä nämä neljä teosta
muodostavat tämän päivän keskiaikaisen Vuonna 1987 ilmestynyt ’’Glas des Mitte
astialasin tutkimuksen perustan.
lalters” keskittyi myöhäiskeskiaikaiseen
lasiin. Nyt kokoelma on laajentunut
Näyttelykatalogeista ensimmäinen, ”Glas siten, että mukana on myös uuden ajan
des Mittelalters” oli kysytty teos. Se alun esineistöä aina 1600-luvun lopulle
myytiin loppuun ennen kuin Baselissa, asti. Samalla esinemäärä on kasvanut
Diisseldorfissa ja Rotterdamissa kolme 131:stä 201:en. Alkuperäislaitoksessa oli
museota muutamassa kuukaudessa kier vain muutama värikuva, uudessa lähes
tänyt näyttely oli päättynyt. Nyt 18 vuotta kaikista laseista on korkealaatuinen
myöhemmin Karl Amendtin kokoelma on monivärikuva. Teoksen lopussa on eril
uudestaan esillä, aluksi Suomen lasimu- linen katalogiosa, jossa kaikki esineet
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esitellään saksalaisella täsmällisyydellä.
Tähän osioon kuuluu vielä mustavalko
kuva jokaisesta lasista.
Nykyisin keskiaikaisen tai uuden ajan
alun lasin - tai keramiikan - keräämi
nen yksityiskaivauksin tai rakennustyö
mailta ostaen on Saksassa kiellettyä.
Toisin oli 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin
keskiaikainen esineistö ei paljon ammattiarkeologeja tai museoväkeä kiinnos
tanut. Ilman yksityisten keräilijöiden
harrastuneisuutta lukemattomat esineet
olisivat kenenkään tietämättä joutuneet
siirrettyjen maamassojen mukana huk
kaan. Näissä olosuhteissa arkkitehti Karl
Amendtin kaltaiset henkilöt koituivat
esineistön pelastukseksi. Nyttemmin
tilanne on toinen: arkeologit arvosta
vat keskiaikaisia löytöjä ja ne päätyvät
pelastuskaivauksilta museoihin. Vaikka
yksityinen kaivaustoiminta on Saksassa
kiellettyä, tarjoutuu keräilijöille yhä lail
lisia mahdollisuuksia uusiin hankintoihin
mm. Alankomaissa.
Teos koostuu kahdesta kokoavasta artik osa koostuu Alankomaista ja Belgiasta
kelista, laajasta värikuvatauluosiosta sekä talletetuista löydöistä.
lopun tiiviistä katalogista, josta löytyy
kunkin esineen yksityiskohtainen kuvaus ’’Glas des Mittelalters und der Renais
kirjallisuusviitteineen. Helmut Ricken sance” teoksen uusi painos on kaivattu
artikkeli on hyvä keskiaikaisen lasin lisä vanhaa lasia käsittelevään kirjalli
yleisesitys, kun taas Erwin Baumgartner suuteen. Teosta myy Suomen lasimuseo,
keskittyy keskiaikaisen lasin tutkimus jossa suomalaiselle yleisölle tarjoutuu
historiaan ja Karl Amendtin kokoelman kesän loppuun asti ainutlaatuinen mah
dollisuus tutustua keskiaikaiseen lasianalysointiin.
esineistöön. Minään eksoottisena koko
Esitellyn kokoelman painopiste on naisuutena kokoelmaa ei voi pitää, sillä
myöhäiskeskiaikaisessa
esineistössä monille, ehkä jopa valtaosalle esineitä
kuten kaalinkantalaseissa ja erilaisissa löytyy vastineita suomalaisesta arkeolo
nyppypikareissa. Valtaosa aineistosta gisesta löytöaineistosta.
on talletettu Reininlaaksosta. Kokoelma
tarjoaakin läpileikkauksen erityisesti län
tisessä Saksassa käytetyistä laseista. Sen Georg Haggren
sijaan Itä- ja Pohjois-Saksalle sekä Itä Kulttuurien tutkimuksen laitos,
meren alueelle tyypillinen böömiläiseen Arkeologia
traditioon liittyvä esineistä puuttuu lähes PL 59, 00014 Helsingin Yliopisto
kokonaan. Aiemmin julkaisemattomasta, georg.haggren@jippii.fi
1500- ja 1600-lukujen esineistöstä suuri
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Inbjudan tili Det sjätte nordiska stratigrafimötet,
Trondheim 21 - 23 Oktober 2005

STRATIGRAFI OCH D IG ITA LA
VERKTYG
TILLÄMPNING OCH RESULTAT
Välkommen tili det sjätte nordiska stratigrafimötet. I ár är mötet förlagt tili Trondheim och som värd fungerar
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).
Denna gäng har vi vait Stratigrafi och digitala verktyg, tillämpning och resultat som tema.
Det manuella dokumentationsarbete som kännetecknat fältarkeologiska undersökningar är snart historia. Under
de señaste tio áren har fiera digitala dokumentationssystem anpassade tili arkeologiska undersökningar tagits
i användning, och Systemen är heia tiden under utveckling. Vi önskar att under árets möte se pá de mánga
möjligheter och utmaningarsom de digitala verktygen ger oss.
•
Vilka nya kunskapskrav stalls vi inför dá avancerade digitala system introduceras och tas i
användning?
•
Vilka krav kan vi och ska vi arkeologer ställa pá den digitala tekniken?
•
Vilken nivá ska redovisningar och bearbetningar hálla i framtiden när möjligheterna är obegränsade?
•
Vad anser förvaltningsmyndighetema om de nya "papperslösa” formaten pá dokumentationsmaterial
och vad tycker de céntrala arkiven som ska förvara källmaterialet over tid?
Om du önskar hálla ett av stratigrafimötet föredrag (max.20 min.), relaterat tili árets tema, sá kontakta Anna
Petersén pá nedanstáende adress sá snart du kan. Sista datum för anmälan av föredrag är mándaaen 1.
auausti.

Praktiska detaljer
Deltagarantal
Av praktiska orsaker är deltagarantalet begränsat tili 80 personer. Vi praktiserar "först tili kvarnen”-principen. Det
betyder att ju tidigare man anmäler sig, desto större är möjligheterna för att komma med.
Tid
Med hänsyn tili att mänga av deltagarna har läng resväg har vi i är valt att öppna mötet fredag den 21.10 kl
1300 och avsluta pä söndag den 23.10, mitt pä dagen.
Plats
Stratigrafimötet hälles pä Vitenskapmuseet, i en av museets möteslokaler som ligger pä campusomrädet mitt i
Trondheims centrala del.
Anmälan
Anmälan tili mötet skall göras tili NIKU senast fredag den 16:e September. Det görs enklast via epostmeddelande til anna.petersen@niku.no eller genom brev till Anna Petersen, NIKU Trondheim,
Kjopmannsgate 25, N- 7012 Trondheim. Vid anmälan anger du namn, adress, e-postadress, telefon och vilken
institution/ arbetsgivare du representerar. Ange ocksä vid anmälan om du önskar delta pä lördagens festmiddag
och om du är vegan/vegetarian eller har nägon form av matallergi. Anmälan ärbindande.
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Kostnader
Avgiften för mötesdeltagande âr 400 NOK. Summan tâcker lunch (lördag) och kaffe/te, smôrgâs/bulle/frukt
(fredag - söndag). Festmiddagen pà lördag kväll kostar 300 NOK.
Inbetalnlng
Deltagaravgift pà 400,- och festavgift pà 300,- ombedes vara inbetalad pà konto senast den 16:
e September. Inbetalningar frân Norge görs till bankkonto 4200 4985820, Norsk Instltutt for
kulturminneforskning. Vid Inbetalningar frân utlandet används IBAN nummer N00842004985820 och
SWIFT SPTRN022.
Mark alla inbetalningar med namn och proiektnummer 1569460.
Ôvernattning och resa
Övemattning och resa ordnas av deltagaren själv. Bra guider till Trondheim med bl.a. kartor och
detaljerade översikter över hotell och andra övemattningsställen finns pà (www.visit-trondheim.com.
www.trondheim.com, www.hotellweb.no).
Hotell Munken och Pensjonat Jarlen àr tvà prisvàrda hotell. Bàgge tvà ligger mycket nàra
Vitenskapsmuseets lokaler. Dessa boendealternativ är särskllt ägnade de av er som reser i par eller grupp
och kan tànka sig att delà rum.
Pensjonat Jarlen tar 400 NOK för dubbelrum och 500 NOK för enkelrum. Priset inkluderar Inte
frukost, men varje rum är utrustat med minikök. Kontakt: Pensjonat Jarlen, Köngens gâte 40 NO-7012
Trondheim tel +47 73513218, e-mail:p-jarlen@frlsurf.no, www.jarlen.st.no
Hotell Munken erbjuder dubbelrum till 750 NOK och làgenheter med plats till 4 personer till
1290 NOK. (Var làgenhet innehàller tvà sovrum med tvà sàngar i vart rum, delat badrum och uppehàllsrum
med minikök). Rumsreservation màste göras senast den 6:e Oktober. Uppge vid bokning att reservationen
gäller stratigrafimötet. Kontakt: Hotell Munken, Köngens gate 44 NO-7012 Trondheim +47 73534540 emall: munken.hotell@munken.no.
Priserna pà Hotell Munken och Pensjonat Jarlen gäller per rum per natt.

VIKTIGA DATUM A H KOMMA IHÄG
•

Mändag 1: augusti. Sista dag för anmälan av föredrag.

•

Fredag 16:e September. Sista dag för anmälan till stratigrafimötet
2005.

•

Torsdag 6:e Oktober. Sista dag för reservation av rum pä Hotel

Munken.
•

Fredag 21.10 - Söndag 23.10. Stratigrafimötet i Trondheim!

Frägor kan ställas till Anna Petersen + 47 73592239 eller Petter B. Molaug +47
23355041
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KORJAUS
SKASin viime numerossa julkaistusta
Visa Immosen kirjoittamasta arvostelusta
puuttui siihen kuulunut taulukko. Toimi
tus pahoittelee tapahtunutta. Teoksen
sisältöä selventävä arvostelijan laatima
taulukko julkaistaan ohessa.

Reijo Pitkäranta: Suomen kirkkojen
latina. EFIL - Ecclesiarum Finlandiae
Inscriptiones Latinae. Piirtokirjoitukset
kirkoissa, kellotapuleissa ja hautaus
mailla. SKST 1000. SKHST 193. Suo
malaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki
2004. 701 sivua.
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Taulukko 1. Suomen kirkkojen latinankielisten inskriptioiden ajallinen jakauma.

KURKISTUKSIA HELSINGIN
KUJILLE -NETTISIVUSTO
JULKAISTU

koekaivaukset ja valvonnat varsin katta
vasti. Kaivauksille suunnistetaan
kartan avulla. Samalla voi tarkastella
Helsingin vanhoja karttoja, joista
osa (1696/1707, 1721 ja 1810) on asemoitu
nykykarttapohjalle.
Osoite:http://www.nba.fi/
helsinginarkeologiaa

Museovirasto ja Helsingin kaupungin
museo ovat toteuttaneet yhteistyössä
nettisivuston, joka esittelee Helsingissä
tehtyjä kaupunkiarkeologisia
tutkimuksia ja löytöjä. Mukana ovat sekä
Helsingin ensimmäisellä paikalla
Vanhassakaupungissa että nykyisessä
keskustassa tehdyt kaivaukset,

Sivujen toimitus: Marianna Niukkanen
ja Susanna Eklund, Museovirasto
Sisällöntuotanto: Marianna Niukkanen,
MV, ja Markku Heikkinen, Helsingin
kaupunginmuseo.
Ulkoasuja tekninen toteutus: Susanna
Eklund, MV.
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Suomen keskiajan arkeologian seura - Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland ry on toi
minut keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimuksen edistämiseksi vuodesta 1990 ja on
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden
ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura jäljestää seminaareja, vierailulu
entoja, opintomatkoja ulkomaille ja kotimaahan, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin
kysymyksiin ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seuran jäseneksi otetaan keskiajan ja uuden ajan arkeologiasta kiinnostuneita henkilöitä.
Jäseneksi voi ilmoittautua kirjallisesti seuran osoitteeseen (SKAS c/o Arkeologia, Henrikin
katu 2, 20014 Turun yliopisto) tai sähköpostitse seuran puheenjohtajalle (yhteystiedot alla).
Jäsenmaksu on 16 euroa ja opiskelijoilta 10 euroa. Osoitteenmuutokset pyydetään tekemään
seuran sihteerille (yhteystiedot alla). Seuran kotisivut ovat osoitteessa http://org.utu.fi

Puheenjohtaja:

Kari Uotila
Suovillankatu 3
20780 Kaarina
050-5287360
kari.uotila@utu.fi tai kari.uotila@kolumbus.fi

Sihteeri:

Mia Lempiäinen
p. 0400-539 279
mia. lempiainen@utu.fi

Rahastonhoitaja:

Hanna-Leena Salminen
p. 050-5845222
hanna-leena.salminen@utu.fi
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