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KONFERENSSIEN JA 
SEMINAARIEN ANTIA
Suuri osa Euroopan keskiajan arkeologeista 
kokoontui syyskuun alussa Sveitsin Baseliin. Monet 
tapasivat tuttuja kollegoja ja  kaikki solmivat uusia 
tuttavuuksia. Yhteiset intressit yhdistivät alan 
tutkijoita. Keskiajan arkeologien kolmas suuri 
kokoontuminen oli mukana olleille innostava 
kokemus, varsinkin, jos ei tyytynyt pelkästään 
esitelmien kuunteluun ja posterien katseluun vaan 
osallistui kollegoiden kera konferenssiin liittyvään 
sosiaaliseen elämään.

Kansainvälinen konferenssi voi parhaimmillaan 
taijota runsaasti virikkeitä ja uusia yhteistyöma 
hdollisuuksia, levittää keskustelua ja synnyttää 
innovaatioita. Esimerkiksi Medieval Europe 
1997 Brugge - konferenssi oli kokemus, joka niin 
jäijestelyjensä kuin sisällöllisen antinsa puolesta 
jätti ainakin alan pohjoismaisiin tutkijoihin 
positiivisen vaikutuksen, jota on muisteltu vielä 
vuosia jälkeen päin.

Baselinkin hedelmiä koijataan varmasti pitkään. 
Uusia konferenssi- ja seminaarikutsuja on meille 
suomalaisille jo lähetetty pienempiin tapaamisiin, 
joista osa toteutuu jo tänä syksynä, monet muut ensi 
vuonna. Keskiajan arkeologiassa kansainvälinen 
yhteistyö lisääntyy kovaa vauhtia. Tämä ei ole 
ihme, alkoihan juuri keskiajalla eurooppalainen 
yhtenäiskulttuuri hahmottua. Tutut ilmiöt ja yhteiset 
kysymykset yhdistävät tutkijoita yli rajojen, kunhan 
he saavat tietoa toisistaan.

Suomalaisten kannalta luonnollisimpia yhteistyö
kumppaneita ovat muut pohjoismaalaiset, etenkin 
ruotsalaiset, joiden kanssa meillä on vuosisatainen 
yhteinen historia. Ensi vuonna jäljestetään jälleen 
pohjoismainen Stratigrafimötet, joka pidetään 
tällä kertaa Lundissa. Toivottavasti SKASin 
lukijat lähtevät runsaslukuisina mukaan Skäneen 
esittelemään omia tutkimuksiaan ja  ongelmiaan. 
Toivoa myös sopii, että arkeologit pääsevät jatkossa 
tällaisiin tapahtumiin työajallaan ilman, että oman 
alan ehkä hedelmällisintä kouluttautumista varten 
tarvitsee mennä omalla rahoituksella ja  ajalla. 
Jos alaa halutaan kehittää tai edes ylläpitää, on 
tällainen säästö lyhytnäköistä. Pitkällä tähtäyksellä 
se ei ole työnantajankaan edun mukaista. Kyse on 
ammattitaidon kehittämisestä.

Ennen Stratigrafimötetiä seuramme jäljestää jo 
marraskuussaperinteisen Hämeen linnan seminaarin. 
Tällä kertaa aiheena on keskiajan ja  1500-1600- 
lukujen esinekulttuuri. Empivien kannattaa muistaa, 
että esitelmien ohella seminaaripäivä taijoaa oivan 
tilaisuuden tavata kollegoja eri puolilta Suomea. 
GEORG HAGGREN
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VEHMAAN LAHTISTEN KAPPELMÄKI
—  Pakana-aikaa ja  Kristinuskoa

Jouni Taivainen

Johdanto

Viime keväänä helatorstain aikaan (9-12.5.2002) 
järjestettiin Vehmaan kotiseutuyhdistyksen 
toimesta allekirjoittaneen johtamat koekaivaukset 
Vehmaan Lahtisten Kappelmäellä. Kaivaukset 
mahdollisti hankkeeseen saamamme EU-rahoitus 
sekä paikallisten pankkien tuki. Lisäksi rahoitusta 
kerättiin harrastaja-arkeologien maksamilla 
osallistumismaksuilla. Kokonaisuudessaan
kaivausten budjetti oli noin 6000 euroa, joka sisälsi 
kaivausjohtajan ja piirtäjän palkat sekä kenttä- että 
jälkityöajalta, tarvikkeet, kilometrikorvaukset 
sekä esineiden konservoinnin ja  radiohiilinäytteen 
ajoituksen. Budjettiin saatiin vielä mahtumaan 
pieni kuvanäyttely kaivausten tiimoilta, joka oli 
esillä Vehmaan kotiseutumuseossa sekä hanketta 
rahallisesti tukeneitten Vehmaan Osuuspankin ja 
Kalannin Säästöpankin toimitiloissa. Kaivausten 
tarkoituksena oli selvittää onko Laittisten 
Kappelmäen alue perimätiedon mukainen ns. 
’’kirkonpaikka” ja liittyykö siihen hautausmaa 
sekä mahdollisesti saada jonkinlaista ajoitusta 
paikan suhteen, sillä siitä ei tiettävästi ole 
säilyneenä asiakirjatietoja; ainakaan vanhemmassa 
historiakirjallisuudessa ei Kappelmäestä ole 
mainintoja. Siten tutkimustehtävä oli varsin 
mielenkiintoinen, vaikkakin käytettävissä oleva 
kenttätyöaika oli lyhyt, vain neljä päivää, niin 
onneksemme saimme siinäkin ajassa varsin 
mielenkiintoiset löydöt. Vaikuttaa siltä, että 
Kappelmäellä on todellakin ollut sekä jonkinlainen 
kirkollinen rakennus että hautausmaa, mutta lisäksi 
myös rautakautinen kalmisto/asuinpaikka. Jälkityöt 
ovat artikkelia kirjoitettaessa vielä kesken, minkä 
takia esim. kartta-aineistoa ei tähän juttuun ole saatu 
liitettyä.

Kappelmäen sijainti

Vehmaan Laittisten Kappelmäelle halutessaan on 
Turun tuomiokirkon naakan ensin lennettävä noin 
40 km Turusta pohjoiseen, jolloin hän saapuu 
Vehmaan keskiaikaiselle harmaakivikirkolle, siitä 
on hänen vielä liideltävä noin 5 km itään, jossa

viimein tavoittaa Laittisten ja Lahdingon kylien 
rajalla sijaitsevan pienehkön peltojen ympäröimän 
kummun, jonka nimi on Kappelmäki. Mäki sijaitsee 
vain kiven heiton päässä Vehmaan kotiseutumuseosta 
Vehmaalta Mynämäelle menevän tien varrella. 
Koivuja ja katajaa kasvavalla mäellä erottuu 
sammalen peittämä rauenneen kiviaidan ympäröimä 
ala, jossa perimätiedon mukaan on muinoin sijainnut 
kirkko. "Laitisten kylän vieressä, 5 virstaa Vehmaan 
kirkosta itäänpäin, on Jaakolan puustellin maalla 
korkeallainen mäki, nimeltä Kappelin mäki. Tällä 
mäellä näkyy vielä jäännöksiä vanhasta kirkosta, 
eli rukoushuoneesta. Huone, jonka seinistä vielä 
pari alimmaista, melkein jo mullaksi lahonnutta 
hirsikertaa näkyy, on ollut neliskulmainen, toisille 
seinilleen 15 kyynärää, toisille 13 kyynärää 
pitkä. Tämän entisen huoneen keskellä kasvaa 
kaksihaarainen koivu, joka vahvuudelleen on pari, 
kolme korttelia läpitse mitaten; tämäkin osoittaa että 
kirkko on jo kauan ollut katotonna ja laattiatonna, 
eikä vanhatkaan ihmiset muista siinä muuta kuin 
paljaat seinät nähneensä. Kirkon sijan ympärillä 
on räystynyttä kiviaitaa, piirittäen neliskulmaisen 
alan, joka on 24 syltä ristiinsä mitaten. Hautoja ei 
voi huomata tämän aitauksen sisällä (Killinen 1885, 
75).

Kappelmäen ikäkysymys -
pohdintaa ja  vertailua
vanhojen tietojen ja  tarinoiden pohjalta

Perimätiedon mukaan nykyisen Vehmaan 
seurakunnan alueella on aikaisemmin ollut kaksi 
kirkkoa, toinen Lahdingon ja Laittisten kylien 
rajalla, Kappelmäellä, toinen Tarvolan tilan alueella. 
Perimätieto kertoo ajasta ennen Vehmaan nykyisen 
kivikirkon rakentamista, joka on tapahtunut vuoden 
1450 tienoilla (Hiekkanen 1996, 75). Vehmaan 
seurakunta mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 
1331 (Perälä 1951,30). Arvelujen mukaan Laittisten 
Kappelmäen kirkko olisi ollut Vehmaan pitäjän 
suomalaisen oikeuden mukaan veroa maksavien 
kirkko ja Tarvolassa taasen olisi ollut ruotsalaisen 
oikeuden mukaan veroa maksavien kirkko (Perälä 
1951, 14). Jos perimätietoja siihen kytketyt arvelut
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pitävät paikkansa, niin silloin Kappelmäen kirkon 
paikka on hyvin vanha, vanhempi kuin nykyisen 
kivikirkon paikka. Vaikeutena Kappelmäen iän 
määrittämisessä on kuitenkin se, että siitä ei 
ilmeisesti ole olemassa säilyneitä asiakirjatietoja. 
Vertailemalla ja päättelemällä voidaan asiassa 
kuitenkin edetä, varmuuteen tosin ei päästä.

Vielä 1860 -luvulla oli Kappelmäellä nähtävissä 
kirkon paikalla ollut kivijalka, lahoavia hirsiä sekä 
aluetta ympäröivä 66 askelen laajuinen kirkkomaa. 
Kirkon pohjan on kerrottu olleen noin 7,5 x 8,5 
metriä nykymitoiksi muutettuna. Kirkon ympärillä 
ollut aitaus on muodostunut pienistä kivistä ollen 
noin 1-2 metriä leveä ja 10-20 cm korkea (Perälä 
1951, 14). Nykyisinkin rauennut ja sammaloitunut 
aita on vielä olemassa ja kevään tutkimuksissa 
löysimme sen sisäpuolelta myös kuvausta vastaavan 
maatuneen ’'kirkon itäpäädyn” jonka sijainti 
vastasi hyvin vuoden 1906 karttaan (A.Waldon) 
Kappelmäen kohdalle kiviaidan sisälle merkityn 
neliön sijaintia, jonka voi arvella merkitsevän 
silloin vielä paremmin näkyvissä olleita "kirkon” 
perustuksia. Lisätietoja vanhasta ’’kirkon paikasta” 
saamme vuoden 1786 kartasta (C. Hannan), jossa 
mäen kohdalla on teksti ’’Kappelin rintamaat” ja 
itäpuolisen pellon nimenä ”Kirkowainio”. Em. 
karttoja vertaamalla näyttää siltä, että vielä vuonna 
1786 Laittisten ja Lahdingon kylien välinen raja 
noudatteli tarkasti ’’kirkkomaan” kiviaitaa, jolloin 
se oli kokonaisuudessaan Laittisten puolella. 
Vuonna 1906 tilanne oli muuttunut siten, että 
pieni osa kiviaidan luoteiskulmasta oli Lahdingon 
puolella, kuten asia on tänä päivänäkin. En tiedä 
liittyykö tämä seikka esim. jotenkin alueen käyttöön 
hautausmaana tai paremminkin käytön loppumiseen, 
vai aivan johonkin muuhun, mutta joka tapauksessa 
rajan kulku on hieman muuttunut vanhoista ajoista.

Mielenkiintoisen vertailukohdan Kappelmäkeen 
nähden antaa Mietoisten Hietamäen kirkko 
joka sijaitsi noin kuusi kilometriä kaakkoon 
Kappelmäestä. Hietamäen kirkko mainitaan 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1366 (Perälä 1963, 
29). Piispantarkastuksen yhteydessä vuonna 1731 
ovat lähistöllä asuneet anoneet lupaa käyttää 
kappelia edelleen kirkkona, vaikka se jo tuolloin oli 
erittäin huonossa kunnossa. Tietojen mukaan asian 
laita oli näin jo vuonna 1701 eikä kirkkoa sen jälkeen 
ollut korjattu. Vuoden 1731 piispantarkastuksessa 
mainitaan, että Hietamäen kirkko oli täysin 
rappiolla. ’’Seinät olivat käpertyneet, akkunat 
rikki, nurkat jo niin mädäntyneet, ettei kirkossa

sateen etkä myrskyn aikana voinut ollenkaan 
oleskella. Talviseen aikaan kirkkoon oli pyrynnyt 
runsaasti lunta”. Hietamäen kappelissa oli 
aiemmin pidetty jumalanpalvelus joka pyhä, mutta 
ilmeisesti Mietoisten kappelin kirkon rakentaminen 
vuonna 1643 oli vähentänyt Hietamäen kirkon 
jumalanpalvelusten määrää ja lopulta näivettänyt 
toiminnan Hietamäellä kokonaan, jolloin käyttöä 
vailla ollut kirkko hiljalleen jäi rapistumaan. Vuonna 
1767 Hietamäen kirkon hirret esitettiin myytäväksi 
polttopuiksi. Tähän kirkonkokous ei kuitenkaan 
suostunut, vaan ne päätettiin jättää paikalleen 
lahoamaan (Perälä 1963, 247-251). Vuonna 1881 
oli Hietamäen kirkosta nähtävissä vielä muutamia 
lahoavia hirsiä, aivan kuin oli nähtävissä Laittisten 
Kappelmäelläkin. Kruununa Hietamäen kirkon 
täydelliselle tuholle oli 1900 -luvun alun soranotto, 
jonka seurauksena paikalla on nykyisin enää 
sammaloitunut sorakuoppa ja kirkosta kertova 
muistokivi tien varressa.

Kuten edeltä käy ilmi, oli raunioitumisaste 
molemmilla kirkoilla 1800 -luvun lopulla sama. 
Hietamäen kirkosta säilyneiden tietojen mukaan 
voidaan ehkä päätellä, että myös Laittisten 
Kappelmäen kirkko olisi voinut jäädä heitteille 
joskus 1600-luvun kuluessa, mikäli ajan hammas 
olisi kohdellut molempia kirkkorakennuksia 
tasapuolisesti. Edellisestä tiedämme, miksi 
Hietamäen kirkko jäi vaille käyttöä. Mikä oli 
syy Laittisten Kappelmäen kirkon hylkäämiselle. 
Lähinnä tulee mieleen se, että jossain vaiheessa 
kaikki kirkollinen toiminta keskittyi Vehmaan 
nykyisen kivikirkon suojiin. Rohkeasti arvelemalla 
voidaan esittää, että ehkä alussa mainittu perimätieto 
voisi pitää paikkansa; Kappelmäki siis voisi olla 
jopa vanhempi kuin Vehmaan nykyinen kivikirkko. 
Asia voi kuitenkin olla myös päinvastoin.

Kappelmäen kaivaustuloksia -  kättä 
pidempää pohdintojen tueksi tai vastaan

En tässä yhteydessä käy tarkemmin kertomaan 
helatorstain kaivausten etenemisestä, vaan 
pohdiskelen Kappelmäen arvoitusta niiden 
konkreettisten tietojen valossa, joita kaivauksissa 
saatiin.

Mielenkiintoisimmat löydöt paikan kirkollista 
luonnetta ajatellen olivat eittämättä maatuneen 
kirkonperustan eteläpuolelle tehdystä koeojasta 
saadut ikkunalasi-, lyijypuite-ja ruumishautalöydöt. 
Koeojan paikka valittiin siten, että se suuntautui
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havaitusta maatuneesta seinälinjasta etelään, eli 
siinä vaiheessa vielä mahdollisen kirkollisen 
rakennuksen ulkopuolelle. Markus Hiekkasen 
neuvojen noudattaen emme menneet rakennuksen 
sisäpuolelle, vaan ensisijainen tavoitteemme oli 
selvittää onko alueella hautoja, eli saada ylipäänsä 
selvyyttä siihen, onko alue jollain lailla kirkollinen. 
Todennäköisin paikka hautojen löytämiselle (kirkon 
ulkopuolella) olisi eteläinen seinusta.

Pidimme maatuneen seinälinjan paikkaa
jo maanpäällisten havaintojen ja vanhan 
karttamateriaalin antaman osviitan perusteella 
melko varmana, joten päätimme sijoittaa koeojan 
alkavaksi aivan itä-länsisuuntaisen seinälinjan 
vierestä kohti etelää. Kaivausten edetessä seinälinjan 
vierestä löytyi useita paloja nyrhittyä vihreää ja yksi 
pala nyrhittyä sinistä ikkunalasia sekä lyijypuitteen 
palanen. Nämä löydöt alkoivat jo kaivausvaiheessa 
tuntua lupaavilta merkeiltä kirkollisen rakennuksen 
suhteen. Aivan kaivausten viime tunteina saimme 
vielä esiin itä-länsi-suuntaisen ruumishaudan 
jalkopään. Se oli noin kyynärän, eli 60 cm 
syvyydessä. Onneksemme ruumishaudassa oli 
maatunutta arkkulautaa näkyvissä sen jalkopäässä. 
Siitä saimme ajoitusta varten näytteen, jonka 
ajoitustulos on (68,2 % todennäköisyydellä) 300 
+- 30 BP (Poz-377) ja (95,4% todennäköisyydellä) 
1490 AD - 1660 AD. Kaivausstrategiaa noudattaen 

jätimme kaivaustyöt ruumishaudan suhteen 
sikseen ja ainoastaan dokumentoimme näkyviin 
saamamme rakenteen. Ruumishautahahmo erottui 
tummana ympäröivästä vaaleasta hietamaasta. 
Aivan ruumishaudan eteläpuolella, vain muutama 
sentti hautahahmon ulkopuolella oli noin sentin 
halkaisijaltaan oleva hieman ruosteinen ’’kuula”. 
Konservoinnissa selvisi, että se on jotain erittäin 
kovaa ainetta, mutta ei rautaa. Sen funktio on vielä 
epäselvä, mutta kaivausvaiheessa tuli mieleen 
mahdollisuus, että se voisi olla esim. vaa'an punnus. 
Se voisi siten liittyä esim. alueen rautakautiseen 
kerrostumaan.

Vaikuttaa siis siltä, että Kappelmäellä on ollut 
sekä tarinoiden mukainen kirkko tai rukoushuone, 
mutta myöskin hautausmaa. Tämän yhden 
ajoitetun hautalöydön perusteella kyseessä olisi 
lähinnä myöhäiskeskiaikainen tai uuden ajan alun 
aikainen kirkonpaikka. Tähän kuvaan sopivat hyvin 
myös löydetyt nyrhityt lasinpalat ja lyijypuite. 
Valitettavasti en vielä ole ehtinyt lasilöytöjä näyttää 
asiantuntijoille kuin ainoastaan kuvatiedostoina

(Georg Haggrenille), mutta ilmeisesti laseissa 
käytetty nyrhintätekniikka ja lyijypuitteet ovat 
jääneet pois käytöstä joskus 1600 -luvun lopun/ 
1700 -luvun alun aikoihin (Haggren 2000, 
86-88). Toisaalta ikkunalasi voi siis olla myös 
vanhempaakin, mutta ei ainakaan nuorempaa. 
Jotenkin tuntuisi siltä, että Kappelmäen kirkko, 
jos sitä nyt niin kutsuttaisiin, olisi jäänyt pois 
käytöstä viimeistään joskus 1600 -luvun lopun 
jälkeen. Tämä ajatussuunta tuntuu varsin loogiselta 
ja mielenkiintoiselta ainakin nykyisten tietojen 
valossa.

Avoimeksi jää kuitenkin kysymys paikan 
kokonaisiästä. Voisiko kyseessä olla ns. varhainen 
kirkonpaikka, kuten perimätieto väittää. Mielestäni 
tämä on mahdollista, ehkä jopa todennäköistä. 
Aihetodisteena asian puolesta voidaan käyttää 
esim. läheisen Mietoisten Hietamäen kappelin 
ikää, joka siis mainitaan asiakirjoissa niinkin 
varhain kuin vuonna 1366 ja joka siis jäi käytöstä 
pikkuhiljaa sen jälkeen kun Mietoisten kivikirkko 
1643 rakennettiin. Tämä johti lopulta Hietamäen 
kirkon autioitumiseen ja raunioitumiseen (ks. 
edellä). Esitin samaisessa kappaleessa arvelun, 
että ehkäpä Kappelmäen kirkon käytöstä jääminen 
liittyi vastaavanlaiseen tapahtumaan Vehmaalla. 
Vehmaan kivikirkko rakennettiin siis noin vuoden 
1450 paikkeilla. Olisiko ollut mahdollista, että 
Kappelmäellä olisi jo tuolloin tai kenties paljon 
aikaisemminkin ollut puukirkkoja hautausmaa, joka 
sitten hiljalleen jäi pois käytöstä seurakuntaelämän 
yhä enemmän organisoituessa ja keskittyessä pitäjän 
pääkirkkoon nykyiseen kirkonkylään. Kappelmäeltä 
saamamme ruumishaudan radiohiiliajoitus on 
tavallaan erittäin mielenkiintoinen; se kertoo, että 
Vehmaalla on haudattu vainajia ainakin kahteen 
paikkaan keskiajan lopulla/uuden ajan alussa. 
Voidaanko ajatella, että Vehmaalle olisi keskiajalla 
suurin ponnistuksin rakennettu uusi kivikirkko ja 
heti kohta todettu se liian pieneksi ja rakennettu 
Lahtisiin noin viiden kilometrin päähän paikallisia 
tarpeita palvelemaan toinen kirkko hautausmaineen. 
Se lienee mahdollista, mutta onko se todennäköistä.

Asiaa voidaan vielä maustaa muutamalla hajanaisella 
tiedolla Vehmaan kirkolliseen elämään liittyneistä 
varhaisista seikoista. Vuonna 1655 laadittiin tietojen 
mukaan ensimmäinen varsinainen penkkijärjestys 
Vehmaan kirkkoon (Perälä 1951, 134). Se tapahtui 
siis noin 200 vuotta kirkon valmistumisen jälkeen! 
Joka tapauksessa tässä penkkijäijestyksessä



SKAS 3/2002 7

mainitaan Laittisten ja Lahdingon kyläläisiä. 
Kaikkiaan kirkossa oli tuolloin 23 penkkiä ja lisäksi 
ilmeisesti parvi, joka oli luetteloitu kirjaimin A- 
N. Kahdeksanteen penkkiin oli päässyt Laittisten 
Kalpi ja yhdenteentoista penkkiin Lahdingon 
Jaakkola. Loput Lahdingon ja Laittisten kyläläisistä 
olivat parvella. Tämä tieto kertoo ainakin sen, 
että Laittisten ja Lahdingon kylien asukkailla oli 
paikkansa pitäjän keskuskirkossa. Kuitenkaan se 
ei kai sulje pois sitä mahdollisuutta, että Laittisten 
ja Lahdingon kyläläisillä olisi ollut myös toinen 
kirkko, siis Kappelmäellä. Toisaalta muutama 
hautaustieto 1600 -luvun lopulta kertoo, että vuonna 
1687 Laittisten Postin lapsi haudattiin kirkkoon ja 
vuonna 1699 Laittisten Petter Willmanin lapsi sekä 
Laittisten Kalpilan emäntä myöskin kirkkoon (Perälä 
1951, 164). Valitettavasti minulla ei ole vielä ollut 
mahdollisuutta käydä hautausluetteloja kattavasti 
läpi, mutta jo nämä muutamat maininnat kertonevat, 
että ilmeisesti 1600 -luvun lopulla Kappelmäkeä 
ei enää käytetty hautausmaana, tai sitten kyläläisiä 
haudattiin kahteen paikkaan; Kappelmäelle 
ja kivikirkolle. Paremmin muodostuneeseen 
kokonaiskuvaan ainakin tällä hetkellä tuntuisi 
kuitenkin sopivan käsitys, että Kappelmäki oli 
jäänyt pois hautauskäytöstä viimeistään 1600 
-luvun lopulla, kuten hautausluetteloista voisi 
päätellä ja samalla sen kirkollinen käyttö olisi 
muutenkin hiipunut.

Kappelmäen pakana-aikaa

Vehmaalta tunnetaan jonkin verran rautakautisia 
löytöjä. Ne ovat pääosin merovinkiajalta ja suuri 
osa niistä on löytynyt jo 1800 -luvun lopulla 
erilaisissa raivaustöissä. Yksi tällainen on 
Kappelmäen viereisellä mäellä ollut kalmisto, 
joka tuhoutui raivaustöissä 1800 -luvun lopulla. 
Se sijaitsee Kappelmäestä noin 200 metriä länteen 
nykyisen kotiseutumuseon ja kivityömuseon 
mäellä. Viikinkiaikaisia löytöjä Vehmaalta on 
vain muutama, Kappelmäkeä lähin on siitä noin 
kilometrin itään sijaitsevan peltojen keskellä olevan 
Uunonmäen kupeesta pellolta löydetty pyöreä 
kupurasolki.

Helatorstain kaivauksissa saimme heti kaivausten 
alusta asti merkkejä rautakaudesta. Koeojastamme 
(kk 1) löytyi aivan pinnasta lähtien mm. rautakauden 
tyypin keramiikkaa ja savitiivistettä sekä 
palaneen luun paloja. Ne olivat ohuissa tummissa 
laikuissa, joita koeojassa oli eri kerroksissa.

(Myöhemmin voitiin päätellä, että kyseessä olivat 
myöhemmissä ruumishautauksissa sekoittuneet 
maakerrokset, eli haudat on kaivettu rautakautisen 
kulttuurikerrostuman läpi). Joka tapauksessa löydöt 
herättivät tarkastelemaan ympäristöä hieman 
rautakausipainotteisimmin silmin. Kirkkomaan 
aidan eteläportin yhteydessä aitaan liittyneenä oli 
röykkiömäinen muodostelma, halkaisijaltaan noin 
6-7 metriä ja korkeudeltaan noin metrin. Tarkemmin 
katsottuna se vaikutti mahdolliselta röykkiöhaudalta. 
Siihen tehtiin koekuoppa (kk 2), joka kaivettiin 
pohjaan asti. Löytöinä tuli tiiviin kiveyksen ja 
noki/likamaan seasta aivan pinnasta lähtien mm. 
rautakauden tyypin keramiikkaa, kvartsi-iskoksia, 
savitiivistettä, koristellun savikiekon katkelma, 
palanutta luuta sekä ns. kivikiekko, joka oli tehty 
nyrhimällä punaisesta hiekkakivestä. Mitään 
tarkemmin ajoittavaa ei siis tullut, mutta kyseessä 
voisi olla esim. merovinkiaika. Kappelmäki voi 
liittyä jollain tapaa viereisen kotiseutumuseon 
mäen merovinkiaikaiseen kalmistoon. Kyseessä 
voi olla esim. siihen liittyvä asuinpaikka/kalmisto. 
Jonkinlaista ajoituksellista osviittaa merovinkiajalle 
voisi antaa myös kivikiekko, joita on löydetty ko. 
periodille ajoittuvasta Laitilan Vainionmäestä, 
toisaalta kivikiekkolöytöjä tunnetaan etenkin 
Lounais-Suomesta kivikaudelta rautakaudelle, joten 
ajoitus sen perusteella on lievästi sanottuna väljä 
(Söyrinki-Harmo 1996, 71-72).

Noin kymmenen metriä röykkiöstä koilliseen 
teimme vielä yhden koekuopan (kk 3) itäpuoliseen 
aitaan, joka sillä kohdalla vaikutti yhdistyvän 
matalaan kivensekaiseen kumpareeseen, jonka 
pituus on noin 6 metriä, leveys pari metriä ja 
korkeus noin 20-30 cm. Kumpareeseen tehdystä 
koekuopasta ei tullut aivan vastaavaa kiveystä 
kuin kk 2:sta. Kiveystä tässäkin oli, mutta se 
oli löyhempää. Tästäkin koekuopasta löytyi 
rautakauden tyypin keramiikkaa, palanutta savea, 
palamatonta luuta ja kvartsi-iskoksia. Pidän melko 
todennäköisenä, että kyseessä on rautakautinen 
röykkiö, joka on yhdistetty myöhempänä aikana 
kirkkomaan aitaan. Toisaalta on myös mahdollista, 
että rautakautinen aineisto on joutunut ko. paikalle 
myöhemmän maansiirtelyn, esim. juuri kiviaidan 
teon ja hautausmaakäytön seurauksena. On 
otettava huomioon, että rautakautista materiaalia 
tuli kaikista koekuopistamme, ja sitä tuntuu olevan 
alueella melko runsaasti, joten sitä on aivan hyvin 
voinut "kulkeutua” paikkoihin, joissa se ei enää ole 
alkuperäisessä sijainnissaan.
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Uusia tietoja, uusia kysymyksiä

Helatorstain kaivaukset toivat runsaasti uutta tietoa. 
Varmistui, että Kappelmäellä on ollut hautausmaa, 
jonkinlainen kirkko sekä myös rautakautinen 
kalmisto/asuinpaikka. Uusien tietojen myötä 
nousi kuitenkin esiin uusia kysymyksiä, joista 
ratkaisemattomin on hautausmaan käyttöperiodi. 
On selvää, että yksi ajoitustulos ei anna mitään 
muuta kuin yhden ajoitustuloksen. On selvää, että 
Kappelmäellä on lukuisia hautoja joiden tarkka 
lukumäärä ja ajoitus ei ratkea kuin arkeologisten 
tutkimusten avulla. Käsissämme voi olla 
äärimmäisen arvokas ja harvinainen kohde, joka 
voi kertoa jotain siitä ajasta, josta melko vähän 
tiedämme; maamme varhaiskristillisestä ajasta. 
Entä miten tähän liittyy alueen rautakautinen 
kerrostuma. Voisiko kyseessä olla paikka, jossa 
pakanallinen polttohautaus on vaihtunut kristilliseen 
ruumishautaukseen. Millaista tietoa kätkevät 
sisäänsä paikalla sijainneen kirkon jäännökset.

Tavalla tai toisella tutkimuksia Kappelmäellä tulisi 
jatkaa. Hitaan kiiruhtamisen malli olisi mielestäni 
hyvä. Seuraava vaihe voisi olla se, että tutkittaisiin 
tasokaivauksena pieni ala tavoitteena saada esiin 
uusia hautoja tutkittavaksi. Nythän emme resurssien 
vähyyden ja  lyhyen kenttätyöajan vuoksi ehtineet 
tutkimaan yhtään hautaa, ainoastaan saamaan 
yhden esiin ja dokumentoida sen mitä siitä näkyi. 
Ja ainoastaan tällä yhdellä kohtaa ehdimme riittävän 
syvälle, jotta hautoja ylipäänsä voisi tulla näkyviin. 
Merkit koeojassa (kkl) kuitenkin viittaavat siihen, 
että hautoja alueella on lisääkin. Esim. havaitun 
hautarakenteen vastapuolella havaittiin itäprofiiliin 
menevä tumma läikkä samassa tasossa länsiprofiiiiin 
menevän hautarakenteen kanssa. Se oli kuitenkin 
näkyvissä vain muutaman sentin osalta tasossa, 
eli kyseessä voi olla ruumishaudan pääpuolen pää. 
Maan sekoittuneisuus kautta koko koeojan (kk 1) 
on mielestäni myös selvä viite siihen, että lisää 
hautoja on odotettavissa, kunhan vain päästään 
riittävän syvälle. Tämän lisäksi on maatuneen 
kirkonperustan itäpuolella muutama matala itä- 
länsi -suuntainen painanne, jotka voivat merkitä 
ruumishautoja. Ne näkyivät keväällä, kun ruoho oli 
talven jäljiltä painunutta, mutta kuitenkin niitä voi 
pitää epävarmoinakin. Toivottavasti jo ensi kesänä 
pääsisimme jatkamaan tutkimuksia alueella.

Lopuksi tarinoita...

Olen viime viikkoina kuullut pari tarinaa, jotka 
liittyvät näiden muinaisten ja jo hävinneiden 
kirkkojen hirsiin. Ne osoittavat, että kirkoilla on 
edelleen jotain merkitystä tämän alueen asukkaille. 
Edeltä on käynyt ilmi, että Hietamäen kirkosta ei 
enää ole mitään jäljellä. Se hävitettiin soranotossa 
1900 -luvun alkupuolella. Silloin ei ymmärretty, 
mikä arvo paikalla oli vanhana kirkonpaikkana ja 
satojen vuosien aikaisena hautausmaana. Onneksi 
eräs pikkupoika otti 1800 -luvun lopulla Hietamäen 
kirkon viimeisistä hirsistä muutamia paloja talteen, 
joten aivan tyystin ei Hietamäen kirkkokaan ole 
lakannut olemasta. Näitä hirren paloja säilytetään 
kuulemma kallisarvoisina perintökaluina. Toinen 
tarina liittyy Kappelmäen kirkon viimeisiin hirsiin. 
Sen mukaan eräs isäntä oli hakenut Kappelmäeltä 
kirkon hirsiä polttopuiksi. Yrittäessään sytyttää 
niistä tulta uuninpesään siitä ei tullut mitään, sillä 
puut hyppäsivät aina pesästä pois. Näin kävi kerta 
toisensa jälkeen ja lopulta oli hirren palat vietävä 
Kappelmäelle takaisin.

Kaivauksella oli monia merkityksiä ja monenlaisia 
tuloksia, vähäisimpänä en pidä sitä. että paikan 
arvo nousi eritoten paikallisten silmissä. Kukaan ei 
varmaan pidä suotavana, että vanhoja kirkkomäkiä 
kaivellaan esim. rautatien pohjaksi, kuten viereiselle 
Hietamäen kappelille aikanaan kävi. Jälkikäteen 
ajateltuna se on käsittämätöntä, mutta eipä asialle 
voida enää tehdä mitään, vaikka kuinka haluttaisiin. 
Siispä asioiden eteen on tehtävä nyt, kansantarinat 
kertovat Vakka-Suomessa olevan vielä lukuisia 
vanhoja kirkonpaikkoja....
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KESKIAJAN JA 1500-1600-LUKUJEN 
ESINEKULTTUURI

Suomen keskiajan arkeologian seura -  
Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland ry

Seminaari Hämeen linnassa perjantaina 15.11.2002

09.00 Ilmoittautuminen
10.00 Seminaarin avaus
15.15 Teppo Korhonen: Näkökulmia esineiden tulkintaan.
11.00 Georg Haggren: Kadonnut keskiaika? Maaseudun esinekulttuuri 

arkeologian näkökulmasta

30.30 Lounas
Seuran syyskokous

12.45 Johanna Enqvist: Polvijärven Sotkuman karjalainen keramiikka
13.10 Marianna Niukkanen: Uuden ajan alun keramiikka varallisuuden

mittarina
13.35 Carita Tulkki: Savenvalajan jäljillä Turun tuomiokirkon kupeessa.

14.00 Kahvi

30.30 Visa Immonen: Apostolilusikat
15.00 Lyhyitä tiedonantoja
15.30 Päätöskeskustelu
16.00 Seminaari päättyy

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaarin hinta on 20 euroa, 
opiskelijoille 15 euroa. Hintaan sisältyy lounas ja kahvi. Maksu suoritetaan 
seminaaripäivänä Hämeen linnassa. Osanottajia pyydetään ilmoittautumaan 
1.11.2002 mennessä Hannele Lehtoselle sähköpostilla osoitteeseen 
hannele-maria.lehtonen@pD.inet.fi tai puhelimitse numeroon 0400-537670. 
Erityisruokavaliosta pyydetään ilmoittamaan seminaariin ilmoittautumisen 
yhteydessä. Turusta lähteville on mahdollisuus edulliseen yhteiskuljetukseen. 
Meno-paluuhinta riippuu osallistujien lukumäärästä. Yhteiskuljetukseen 
ilmoittaudutaan kuten seminaariin.

mailto:hannele-maria.lehtonen@pD.inet.fi
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KAHDEN LINNAN AIKA -  LÄNSI- 
UUDENMAAN 1300-LUVUN LOPUN 
LINNATILANNE
V.-P. Suhonen

1. Johdanto

Suomesta tunnettujen keskiaikaisten linnojen 
määrä on kasvanut pikkulinnojen huomioon 
ottamisen myötä. Samalla pohdittavaksi ovat tulleet 
toisiaan lähellä sijaitsevien linnojen kronologiset 
suhteet. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Länsi- 
Uudenmaan keskiaikaisten linnojen välistä 
ajallista yhteyttä. Perinteisen katsantokannan 
mukaan Karjaan Junkarsborgia on totuttu pitämään 
harmaakivistä Raaseporia vanhempana linnana1. 
Asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. 
Linnat näyttävät nimittäin rahalöytöjen perusteella 
toimineen 1300-luvun lopulla rinnakkain.

2. Karjaan Junkarsborg

2.1. Linnan sijainti ja  rakenteet

Junkarsborg sijaitsee Mustionjoen varrella noin 
9,6 kilometriä Karjaan kirkolta koilliseen ja 2,2 
kilometriä Mustion kirkolta etelään. Linna on 
rakennettu kosken kohdalla olevalle niemelle. 
Paikalta on päästy jokea pitkin sekä sisämaahan 
Lohjanjärvelle että rannikolle Pohjanlahdelle. 
Uudenmaan keskiajan tärkein maaliikenneväylä 
Suuri Rantatie on kulkenut muutaman kilometrin 
päässä etelässä olevalla Lohjanharjulla2.

Junkarsborgin uloimpana puolustusvarus-tuksena 
on toiminut nieme juurelle kaivettu hauta3. Niemen 
kärjessä sijaitsevaan päälinnaan on täytynyt kulkea 
noin 40 metriä pitkän esilinnan kautta. Päälinna 
erottuu nykyään maavallin kolmelta sivulta 
sulkemana noin 20 x 20 metriä laajana linnanpihana. 
Pihan koillisosassa on harmaakiviseinäisen kaivon 
jäännökset.

Junkarsborgin päälinnan ja esilinnan väliin on 
rakennettu 1700-luvun puolivälin tienoilla vetoura 
proomuja varten4. Myöhemmin kanavaksi muokatun 
vetouran sijainti sopisi hyvin vallihaudan paikaksi. 
1700-luvun rakennustöissä on siten saatettu käyttää 
hyväksi valmista kaivantoa.

2.2. Junkarsborgin ajoitus

Karjaan Junkarsborgia koskevia keskiaikaisia 
asiakirjoja ei ole säilynyt. Linnan ajoittamisessa on 
käytettävä vuosina I891-18925, 19376 ja 1950-19547 
suoritettujen kaivausten löytöaineistoa. Esineistöön 
kuuluvat rahat (ks. Taulukko 1) antavat vahvan 
perustan linnan kronologian määritykselle.

Taulukko 1. Junkarsborgin rahalöydöt
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.1950-luvun alkupuolen kaivausten yhteydessä tehty poikkileikkaus Junkarsborgin pohjoissivun vallin 
kohdalta. Museovirasto/RHO:a

Junkarsborgin rahalöydöt sijoittuvat aikavälille 
noin 1320-1420. Raha-ajoitusten pääpaino 
näyttäisi olevan 1300-luvun jälkipuoliskolla. On 
kuitenkin muistettava se, että 1300-luvun rahojen 
käyttö ulottui pitkälle 1400-luvulle8. Toisaalta 
Länsi-Uudenmaan kruununverot ovat viimeistään 
1400-luvun alkupuolella kuluneet Raaseporin 
harmaakivilinnan vahvistamiseen ja ylläpitoon. 
Lisäksi sen perusteella mitä keskiaikaisten 
linnojen rakentamisesta tällä hetkellä tiedetään, 
vaikuttaa Junkarsborgin kuuluminen Suomen 1300- 
luvun lopun pikkulinnojen joukkoon parhaalta 
vaihtoehdolta.

2.3. Junkarsborgin alkuperäinen nimi

Juhani Rinne on monessa yhteydessä esittänyt 
Junkarsborgin olevan Turun linnan voudin Jacob 
Abrahamssonin Knut Bossonille vuonna 1395 
luovuttama Wartholm21. 1380- ja 1390-lukujen 
asiakirja-aineisto osoittaa kuitenkin yksiselitteisesti 
sen, ettei Jacob Abrahamssonin valta missään 
vaiheessa ulottunut Länsi-Uudellemaalle22. Näin 
ollen Jacob ei ole voinut antaa kenellekään 
Junkarsborgia tai Raaseporia23.

Eräät tutkijat ovat arvelleet Karjaan Junkarsborgin 
alkuperäisen nimen olleen Raasepori24. Raasepori- 
nimi olisi siis siirretty vanhalta linnalla uudelle 
linnalle. Perusteluna on käytetty linnojen oletettujen

ajoitusten ohella sitä, että Raaseporin läänin vuoden 
1451 veroselityksessä Junkarsborgin lähiympäristön 
kylät on koottu Rasa bol nimiseen verokuntaan25.

Viimeisimmissä tutkimuksissa on palattu 
mahdollisuuteen, että Junkarsborg olisi linnan 
alkuperäinen nimi26. Junkarsborg-nimi mainitaan 
ensimmäisen kerran Tukholman sota-arkistossa 
säilytettävässä 1600-luvun lopun kartassa27. Saman 
kartan mukaan linnan vanhempi nimitys olisi 
kuitenkin Ronsenborg. Valitettavasti tämäkään tieto 
ei ratkaise kysymystä lopullisesti. Junkar/Junka 
oli nimittäin varsin yleinen henkilönimi keskiajan 
Suomessa28.

3. Raasepori

3.1. Linnan varhaisvaihe

Raasepori on rakennettu pitkän merenlahden 
pohjukassa joen suulla sijaitsevalle saarelle. 
Rakennuspaikan valintaan ovat varmasti vaikuttaneet 
hyvät kommunikaatioyhteydet sekä merelle että 
sisämaahan. Raaseporinjoki on muodostanut 
Karjaan keskusalueelle pohjoiseen suuntautuvan 
luonnollisen kulkuväylän. Lisäksi Raaseporinjoelta 
on mahdollisesti päästy Lepinjärven ja Grabben 
kanavan29 kautta Mustionjoelle.

Raaseporin ensimmäisistä puolustus-varustuksista 
ei tiedetä oikeastaan mitään varmaa. Jos paikalla
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on ollut varhaisvaiheessa puulinna, ei edes 
kivilinnan nykyinen pohjakaava välttämättä periydy 
alkuperäisestä linnasta. Vanhimpaan kivilinnaan 
ovat ilmeisesti kuuluneet kehämuurin itä-, pohjois- 
ja länsipuolen alaosat, pihan pohjoissivun asuintorni 
sekä kehämuurin lounais- ja koilliskulmissa olevat 
tornit30.

Paavali Juustenin 1500-luvun lopulla kokoaman 
Suomen piispainkronikan mukaan Bo Jonsson Grip 
olisi rakennuttanut Raaseporin piispa Johannes 
Westfälin aikana (1371-1384)31. Tähän tietoon 
sopii hyvin se, että ensimmäinen asiakirjamaininta 
Raaseporista sijoittuu vuoden 1378 syyskuuhun32. 
Kahden muun lähteen perusteella voidaan olla 
melko varmoja siitä, että Raasepori olisi perustettu 
vuoden 1373 helmikuun jälkeen. Raasepori ei 
näytä olleen toiminnassa 1360-luvun lopulla, sillä 
Albrekt Mecklenburg!lainen määräsi tuolloin, että 
Uudenmaan talonpoikien tuli toimittaa tavanomaiset 
kruununveronsa Viipurin linnaan33. Raaseporin 
linnanvoutia ei myöskään mainita Karjaan kirkolla 
17.2.1373 pidetyn Uudenmaan kirkollisia veroja 
käsitelleen kokouksen yhteydessä34.

Bo Jonssonin asema Raaseporin todennäköisenä 
perustajana näyttää vahvalta sitä tosiasiaa vasten, 
että hän sai Länsi-Uudenmaan hallintaansa vuonna 
137435. Asia vaatii kuitenkin vielä lisäselvitystä, 
sillä Bo Jonsson laskee testamentissaan Raaseporin 
hallussaan oleviin pantteihin36. Tällöin herää 
luonnollisesti kysymys miten Bo Jonsson voi 
olla linnan rakennuttaja. Ehkäpä olisi syytä ottaa 
uudelleen tarkasteltavaksi Anders Rhyzeliuksen 
1700-luvun puolivälissä esittämä tieto, että Bo 
Jonsson olisi ottanut Magnus Erikssonin linnan 
uudelleen käyttöön37. Toisaalta on syytä muistaa, että 
jo Henrik Gabriel Porthan suhtautui Rhyzeliuksen 
käsitykseen kriittisesti38.

3.2. Raaseporin vanhimmat rahat

Raaseporin linnan valtavaa löytöaineistoa ei 
toistaiseksi ole käyty kokonaisuudessaan läpi39. 
Kronologian kannalta erityisasemassa olevat 
rahalöydöt on kuitenkin määritetty mahdollisimman 
tarkasti (ks. taulukko 2). Rahojen perusteella 
Raaseporin perustamisajaksi sopisi hyvin 1370- 
luku. Linnankalliolta talteen otettujen rahojen 
lähdearvoa laskee se, että ne ovat kaikki peräisin 
eteläisestä esilinnasta. Toisaalta on mielenkiintoista 
huomata, että linnan nuorimpana osana pidetyn 
esilinnan raha-ajoitus alkaa jo 1300-luvulta. 
Löytötietojen puutteet ovat kuitenkin niin suuret, 
ettei pystytä tietämään onko eteläisen esilinnan alue 
ollut käytössä koko linnan toiminta-ajan. Rahat ovat 
yhtä hyvin voineet kulkeutua jostain muualta.

4. Kahden linnan aika

Länsi-Uudenmaan linnojen asettaminen alueen 
1300-luvun historian yhteyteen on asiakirja- 
aineiston vähyyden vuoksi monessa suhteessa 
pelkkää spekulaatiota. Toisaalta mikään ei estä 
erilaisten vaihtoehtojen esiin nostamista.

Jos Junkarsborg on ollut toiminnassa 1300-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla, voitaneen Karjaan 
pitäjän vuoden 1352 regaaliasema liittää siihen53. 
Sen sijaan Junkarsborgin tulkitsemiselle vuonna 
1327 Uudenmaan voudiksi mainitun Gereke Skytten 
säteriksi ei ole mitään perusteita54. Skytten vuodelta 
1335 tunnetut Karjaalla, Pohjassa, Kirkkonummella 
ja Inkoossa sijaitsevat maatilat55 eivät kerro mitään 
hänen suhteestaan Junkarsborgiin. Se, että vouti on 
omistanut maata omalla hallinto-alueellaan on ollut 
keskiajalla varsin yleistä56.

Taulukko 2. Raaseporin vanhimmat rahat40
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Junkarsborgin 
vallin lounais

kulmasta Jouko 
Voionmaan 

vuoden 1937 
kaivauksissa 
paljastuneen 

puurakennuksen 
jäännös. 

Museo virasto/ 
RHO.a

Länsi-Uudenmaan 1300-luvun jälki-puoliskon 
linnatilanteen tarkastelun lähtökohdaksi on otettava 
1350-ja 1360-lukujen vaihteen tienoilla tapahtunut 
Uudenmaan, Hämeen ja Karjalan siirtyminen 
Nils Turessonin (Bielke) panttialueeksi. Nils 
Turesson oli Ruotsin kuninkuutta tavoitelleen 
saksalaisen Albrekt Mecklenburgilaisen tärkeimpiä 
liittolaisia. Valtataisteluun sekaantuminen koitui 
Nils Turessonin kohtaloksi, sillä hän sai surmansa 
vuoden 1364 syyskuussa ollessaan piirittämässä

vanhalle kuninkaalle Magnus Erikssonille
uskollisena pysynyttä Turun linnaa.57 Tätä
taustaa vasten voitaneen pitää mahdollisena, että 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajan lähellä 
sijaitseva Junkarsborg liittyisi jotenkin Nils
Turessonin harjoittamaan lölkunga-suvun vastaiseen 
toimintaan. Toisaalta Junkarsborgin käyttö saattaa 
sijoittua vasta Albrekt Mecklenburgilaisen hallinnon 
aikaan noin 1363-1389.
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Albrekt Meckienburgilaisen kuninkaaksi tulon 
myötä Ruotsiin saapuneet saksalaiset rälssimiehet 
toivat mukanaan linnafeodalismin. Albrektin vallan 
ensivuosien noin 1363-1371 tyypillisiin piirteisiin 
kuuluivat mm. pikkulinnat ja koko ajan kasvava 
verorasitus.58 Jos Länsi-Uudenmaan kehitys on 
ollut samanlaista kuin muualla valtakunnassa, 
saattaa Junkarsborg edustaa vaiheelle ominaista 
pikkulinnafeodalismia. Toisaalta ainoa alueella 
tapahtuneista laittomuuksista kertova tieto ei ole 
lajissaan mitenkään erityisen härski; Uuttamaata 
hallinnut Viipurin linnanvouti Sune Häkansson 
oli ottanut ilman laillista oikeutta haltuunsa Jöns 
Panzaeren tilan ja myynyt sen eteenpäin Ulfard 
Tidemannssonille59. Muutaman 1360-luvun lopun 
asiakirjan perusteella Uudenmaan tilanne on 
kuitenkin saattanut olla huomattavasti tunnettua 
pahempi. Tallinnan raadin Turun piispalle 
lähettämän kirjeen perusteella näyttää siltä, että Sune 
Häkansson olisi surmattu Uudellamaalla vuoden 
1368 syksyllä tapahtuneiden talonpoikaislevottom 
uuksien yhteydessä60. Rettelöinnin vakavuudesta 
kertoo se, että Albrekt Mecklenburgilainen antoi 
1360-luvun lopulla määräyksen normalisoida 
Uudenmaan ja Karjalan tilanne siten, että talonpojat 
alkaisivat jälleen toimittamaan tavanmukaiset 
kruununveronsa Viipurin linnaan61.

Viimeisen varteenotettavan vaihtoehdon mukaan 
Junkarsborg olisi joko perustettu tai otettu 
uudelleen käyttöön Raaseporin varhaisvaiheen 
aikana noin 1378-1400. Länsi-Uudellamaalla 
rinnakkain toimineet linnat saattaisivat liittyä 
Albrekt Meckienburgilaisen ja Tanskan kuningatar 
Margaretan Ruotsin kruunusta 1380- ja 1390- 
luvuilla käymään kamppailuun62.

Tapahtumasarja sai alkunsa drotsi Bo Jonsson Gripin 
vuonna 1386 tapahtuneesta kuolemasta. Bo Jonsson 
oli ehtinyt elämänsä aikana hankkia pantikseen 
suuren osan Ruotsin valtakunnasta, mm. koko 
Suomen63. Albrekt Meckienburgilaisen yritykset 
saada pantit takaisin itselleen epäonnistuivat 
jokseenkin täysin64. Bo Jonssonin testamentin 
toimeenpanijoiksi nimetyt suurmiehet luovuttivat 
vuonna 1388 kuningatar Margaretalle lähes 
koko perinnön65. Seuraavana vuonna Margaretan 
sotajoukot voittivat Äslen taistelussa Albrekt 
Meckienburgilaisen saksalaisen palkka-armeijan. 
Kun lisäksi Albrekt saatiin vangiksi, näytti 
valtakiista ratkenneelta. Tukholma oli kuitenkin 
edelleen tiukasti mecklenburgilaisten hallussa.66

Mecklenburgilaiset aloittivat merisodan ja 
ottivat palvelukseensa vitaliaaneiksi kutsuttuja 
merikaappareita. Päämääränä oli sekä varmistaa 
piiritettynä olevan Tukholman huolto että estää 
Ruotsiin suuntautuva meriliikenne. Kaapparisodan 
olisi pitänyt päättyä Albrekt Meckienburgilaisen 
ja kuningatar Margaretan Lindholmissa vuoden 
1395 kesäkuussa solmimaan rauhaan. Vitaliaanit 
jatkoivat kuitenkin toimintaansa sekä Itämerellä että 
Pohjanmerellä. Tukholman tultua syyskuun alussa 
Hansan valvontaan siirtyi osa vitaliaaneista Suomen 
suuntaan.67 Tukholman uusi käskynhaltija Herman 
van der Halle ilmoitti syyskuun puolivälissä 
Tallinnan raadille vahvojen vitaliaanijoukkojen 
olevan matkalla kohti Turkua ja Viipuria68. 
Lokakuussa hansakaupunkien lähettiläs tiedotti 
Margaretalle vitaliaanien kokoontuneen Viipurin 
luokse69. Vuoden lopulla Saksalaisen ritarikunnan 
suurmestari Konrad von Jungingen pyysi kuningatar 
Margaretaa huolehtimaan, etteivät hänen Itämaassa 
olevat linnanpäällikkönsä enää antaisi merirosvoille 
suojaaja elintarvikkeita70.

Kuningatar Margaretan valtaannousu ei näytä 
merkinneen mitään suurta mullistusta 1380-luvun 
lopun Suomessa. Ainoastaan Hämeen linnan vouti 
Magnus Kase erotettiin virastaan71. Sen sijaan 
Albrekt Meckienburgilaisen liittolaisena aiemmin 
esiintynyt Turun linnan vouti Jacob Abrahamsson 
säilytti asemansa72. Tämä näkyy mm. siinä, että 
kuningatar Margareta määräsi Magnus Kasen 
luovuttamaan linnansa joko Jacobille tai Raaseporin 
voudille Thord Bondelle. Muutaman vuoden 
kuluttua paljastui, ettei Jacob Abrahamsson ollut 
luottamuksen arvoinen. Hän nimittäin luovutti 
15.8. 1395 Bo Jonssonin pojalle Knut Bossonille 
kaikki hallinnassaan olleet Suomen linnat (Turku, 
Vreghdenborg, Aborg, Wartholm ja Kastelholma) ja 
voutikunnat (Ahvenanmaa, Itä-Uusimaa, Satakunta 
ja Varsinais-Suomi)73. Luovutusasiakirjasta käy 
selvästi ilmi se, ettei Knut Bosson katsonut olevansa 
kuningatar Margaretan tai kuningas Albrektin 
vallanalainen. Ja kuukautta myöhemmin vitaliaanit 
olivat matkalla Turkua kohti.

Knut Bossonin ja vitaliaanien yhteistyöstä ei ole 
säilynyt varmoja asiakirjatodisteita74. Eräät vuoden 
1398 lopulta olevat tiedot saattavat kuitenkin viitata 
varsin tiiviiseen kanssakäymiseen. Knut luopui 
Turun linnasta samoihin aikoihin kun Pohjanlahden 
vitaliaanit solmivat rauhan kuningatar Margaretan 
kanssa vuoden 1398 syksyllä75. Kuningattaren
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Raasepori 1823-1824. Kiigelgenin kivipiirros. Museovirusto/RHO dia 126/11735.

Turun linnaan lähettämän Abraham Broderssonin 
tehtävänä oli toimia voutikunnassa olevia 
vitaliaaneja ja vitaliaanien tukijoita vastaan76.

Knut Bossonilla on ilmeisesti ollut myös ongelmia 
joidenkin vitaliaaniryhmien kanssa. Yhden tiedon 
mukaan Tartosta tulleet vitaliaanit olivat kaapanneet 
aluksia Knutille vuonna 1395 luovutettuihin

linnoihin kuuluneen Wartholmin edustalta77. 
Ritarien Sten Bossonin, Erengisle Nilssonin ja 
Thord Bonden Raaseporista Tallinnaan vuonna 1396 
lähettämää kirjettä on puolestaan käytetty todisteena 
vitaliaanien Turkuun tekemästä hyökkäyksestä78. 
Kyseisessä asiakirjassa sanotaan kylläkin 
vitaliaanien olleen Turussa ja  oleskelevan vielä 
Turun voutikunnassa. Toisaalla tekstissä todetaan
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kuitenkin vitaliaanien tehneen meille pahinta mitä 
ovat tainneet. Kirjeen laatijoilla ei tiedetä olleen 
tuolloin mitään siteitä Turun voutikuntaan79. Näin 
ollen lähdettä ei voida käyttää varmana osoituksena 
Turkuun suuntautuneesta rynnäköstä. Sen sijaan 
se kertoo Raaseporin ja Viipurin linnan alaisille 
alueille kohdistuneesta vitaliaanitoiminnasta.

Raaseporin linnanvoudin Thord Bonden tiedetään 
pysyneen koko 1390-luvun uskollisena kuningatar 
Margaretalle80. Raaseporin taistelusta vitaliaaneja 
vastaan on säilynyt useita lähteitä81. Thord Bonden 
miehet ovat mm. partioineet merellä ja pysäyttäneet 
vihollisiksi epäiltyjä laivoja. Toisaalta Gotlannin 
vitaliaanit ovat valloittaneet yhden Thord Bonden 
aluksen82. Jos Knut Bosson on ollut vitaliaanien 
liittolainen, on Länsi-Uusimaa ollut hänen 
hallitsemiensa Turun ja Porvoon voutikuntien 
puristuksessa. Tällöin Junkarsborgia on hyvinkin 
saatettu tarvita Raaseporin selustan suojaamiseen ja 
Suuren Rantatien kontrollointiin.

5. Lopuksi

Käsitykseemme Raaseporin ja Junkarsborgin 
välisestä suhteesta ovat vaikuttaneet turhan paljon 
linnojen nykyiset olomuodot. Kiviseen Raaseporiin 
verrattuna Junkarsborg on näyttänyt tutkijoiden 
silmissä primitiivisemmältä ja siten vanhemmalta 
linnalta. Vaikutelma on ollut niin vahva ja itsestään 
selvä, ettei sitä ole toistaiseksi kunnolla edes 
yritetty kyseenalaistaa. Mahdollisuus, että Länsi- 
Uudeliamaalla olisi toiminut 1300-luvun lopulla 
lyhyen aikaa kaksi samankaltaista ja -arvoista 
pikkulinnaa on jäänyt lähes huomiotta.
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RUOTSIN AJAN LOPUN 
KARTANOKULTTUURIN JÄLJILLÄ 
ESPOON ALBERGAS S A
Georg Haggren ja Päivi Hakanpää
Suomessa on viimeisen runsaan vuosikymmenen 
aikana tutkittu useita kartanokohteita, joista 
monet on perustettu jo keskiajalla. Helsingin 
ympäristössä ei monta keskiaikaista kartanoa ole. 
Seudun kartanokulttuurin kukoistus alkoi vasta, kun 
Viaporin linnoitusta alettiin rakentaa vuonna 1748 
ja linnoituksen upseerit alkoivat hankkia lähiseudun 
suurtiloja omistukseensa. Espoon Albergan kartanon 
kaivauksilla päästiin tutkimaan tätä keskiselle 
Uudellemaalle ominaista ilmiötä.

Espoon Leppävaaran Kersantinpuistossa eli 
Albergan kartanon entisellä tonttimaalla tehtiin 
touko-kesäkuussa 2001 arkeologinen koe- ja 
pelastuskaivaus. Tutkimukset johtuivat Espoon 
seudun koulutuskuntayhtymän rakennushankkeesta. 
Perkkaalla sijaitsevan ammattioppilaitoksen 
lisärakennus ulottui Kersantinpuiston itäosiin ja 
oh syytä epäillä, että uudisrakennuksen alle jäisi 
osa Albergan kartanon entisen päärakennuksen 
perustuksia. Kenttätöiden tavoitteena oli 
määrittää kartanon 1700-luvun päärakennuksen 
ja siihen liittyvien puutarharakenteiden paikka 
sekä selvittää onko Kersantinpuiston itäosassa 
keskiaikaiseen Suurhuopalahden kylään liittyviä 
muinaisjäännöksiä.

Tutkimusalueelle tehtiin aluksi kahdeksan 
koekuoppaa. Niistä tehtyjen havaintojen 
perusteella määritettiin neljä kaivausaluetta, jotka 
tutkittiin yksikkö- eli yhteyskaivausmenetelmällä 
. Kaivausalueilta tehtyjä havaintoja täydennettiin 
koekuopituksella, jolla pyrittiin tarkentamaan 
kartanon vanhan päärakennuksen paikka ja 
tutkimusalueen kulttuurikerroksia. Kaivausalueiden 
kokonaispinta-ala oli 106 m2.

Suurhuopalahden kylä ja  
Albergan kartano

Albergan kartano sijaitsee Espoon itäosassa 
vanhassa Suurhuopalahden (ru. Storhoplax) 
kylässä. Kylä kuului Helsingin pitäjään aina

1600-luvun lopulle, jolloin se liitettiin muiden 
Suurhuopalahden neljänneksen kylien mukana 
Espooseen. Kylän nimi juontuu Haapalahdesta. 
Se on Espoon vanhimpia emäkyliä ja siellä on 
kylännimestä päätellen ollut suomenkielistä 
asutusta ennen kuin ruotsalaisia siirtolaisia pääosin 
1200-luvulla asettui Uudellemaalle. Nykyisen 
tutkimuksen mukaan alue on ollut nuoremmalla 
rautakaudella pitkään asumaton. Huopalahden ja 
sen naapurikylä Mäkkylän suomalaisen asutuksen 
on kuitenkin arveltu periytyvän 1100- tai 1200- 
luvulta. (Lindholm 1999, 36-37)

Huopalahden kylä mainitaan säilyneissä lähteissä 
ensi kerran 1.3.1417, jolloin Helsingin pitäjän 
lautamiesten joukossa oli muuan Magnus i Hapalax 
(REA 368). Vanhimmissa voudintileissä eli 1540- 
luvun alussa Suurhuopalahdesta mainitaan yksitoista 
taloa, joiden verotusarvo nousi yhteensä seitsemään 
veromarkkaan. (KA: SAY Espoo; KA 2946 (v. 1543 
maakirja), 197-198; Lindholm 1999, 36.)

Sota- ja katovuodet rasittivat Suurhuopalahtea ja 
monet sen taloista merkittiin 1570-luvun alussa 
autioiksi. Tämä ei merkitse sitä, että venäläiset 
olisivat hävittäneet kylän vaan talojen autius 
oli luonteeltaan kameraalista: ne olivat asuttuja, 
mutta veronmaksukyvyttömiä. Muutaman vuoden 
kuluttua niiden isännät pystyivät jälleen maksamaan 
veronsa. Osa kylästä tuhoutui vuoden 1620 tienoilla 
tulipalossa, minkä jälkeen monet sen taloista 
nauttivat kolmen vuoden ajan verovapautta. (KA: 
SAY Espoo)

Yhdeksän Suurhuopalahden kylän taloa lahjoitettiin 
vuonna 1622 Johan Gyldenärille, joka perusti kylään 
pian kartanon. Säterinsä paikaksi Gyldenär valitsi 
Mats Erikinpojan talon tontin. Kartano sai jo 1620- 
luvulla nimen Alberga. Toisen kartanon Gyldenär 
perusti läheiseen Kilon kylään. Kaiken kaikkiaan 
hänen läänitykseensä tai omistukseensa kuului 
yhteensä 22 nykyisen Espoon alueella sijainnutta 
taloa. (Ramsay 1984, 183) Henkikirjoista selviää, 
että 1630-luvun loppuun mennessä lähes kaikki
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Etualalla päärakennuksen itäseinän, sen takana 
väliseinän kivijalkakivi. Taustalla uuninperustus. 
Foto MV/RHO G. Haggren kesäkuu 2001.

Suurhuopalahden vanhat talonpoikaistalot olivat 
hävinneet. Ne oli yhdistetty Albergan kartanoon. 
Talonpoikaistalojen tilalle Albergan omistajat 
perustivat 1600-luvun jälkipuolella torppia, joiden 
päivätöitä käytettiin apuna päätilan hoidossa. 
Vuonna 1675 torppia oli kaksi ja vuonna 1691 neljä, 
mutta vuosikymmenen lopun katovuosien jälkeen 
niitä oli enää yksi tai kaksi. (KA: SAY Espoo)

Ainakin pääosa Suurhuopalahden kylän vanhoista 
keskiaikaisperäisistä talonpoikaistaloista on sijainnut 
kyläntontilla eli nykyisen ammattioppilaitoksen 
alueella ja läheisellä Perkkaalla (ruots. Bergans) 
eli Kehä I:n itäpuolella. Samuel Brotheruksen 
vuonna 1691 laatiman kartan mukaan Gyldenärin 
rakennuttama Albergan kartano oli puolestaan 
Kehä I:n länsipuolella lähellä kartanon nykyisen 
päärakennuksen eli ns. Sokerilinnan paikkaa. (KA: 
MML: Geometrisk karta över Albergh, Mäkkilä 
Konungsböle och Kilo är 1691; Samuelin kartat ...,

16-17.) Kylätontin itäosissa sijainnuttaja Gyldenärin 
läänityksen ulkopuolelle jäänyttä Perkkaata (ru. 
Bergans) lukuun ottamatta Huopalahden kylän 
vanha tonttimaa näyttää 1600-luvun jälkipuolella 
olleen lähes autio.1

Albergan kartano autioitui 1700-luvun alussa, 
viimeistään vuonna 1708 (Ks. esim. KA 8116, 858v- 
859). Vuonna 1728 se siirtyi helsinkiläisen kauppias 
ja ravintoloitsija (’’tracteur”) Johan Königin haltuun 
(Nikander 1984, 341-342). König siirsi Albergan 
kartanon keskuksen nykyisen Kersantinpuiston 
alueelle, kun hän 1720-luvun lopussa alkoi 
kunnostaa rappeutunutta säteriään. Mäkkylän 
kartassa, joka on todennäköisesti vuodelta 1733, 
naapurikylän kartano Alberga on jo sijoitettu 
paikalle, jossa se sijaitsi 1700-luvun jälkipuolella 
(KA: MMA Espoo 15 Mäkkylä).

König piti kartanoa hallussaan vuosikymmenen, 
minkä jälkeen sillä ehti olla 15 vuoden aikana 
useita omistajia. Heistä kapteeni Detlof Joakimsson 
joutui pikkuvihan aikana kartanon ja Helsingin 
välillä kasakoitten surmaamaksi. Samoihin aikoihin 
venäläiset ryöstivät kartanon. (Nikander 1984, 342; 
Perkko 1997, 8)

Vuonna 1751 Albergan osti Viaporin 
linnoitustyömaalle komennettu komentajakapteeni 
Carl Tersmeden. Larsbon ruukilta Keski-Ruotsista 
kotoisin ollut Tersmeden kunnosti kartanon ja 
rakennutti sinne mittavan puutarhan. Hän oli vilkas 
seuraihminen ja Albergasta tuli pian Viaporin 
upseerien kohtaamispaikka. Muistelmissaan

1 Tutkimusten kannalta tärkeimmät Albergan kartanoa 
ja Suurhuopalahden kylää koskevat kartat ovat 
verollepanokartta vuodelta 1691, isojakokartta vuodelta 
1775, maanjakokartta vuodelta 1908 ja Kirsti Gallen- 
Kallelan muistikuvien pohjalta vuonna 1973 laadittu kartta 
1900-luvun alun Albergasta (KA: Maanmittaushallituksen 
kartta-arkisto: Porvoon lääni, Helsingin pitäjä, 
Suurhuopalahden jakokunta: Samuel Brotherus 1691,
Carl Hagström 1775, Niklas Järnefelt 1908.; Alberga... 
1997 s. 35, 38-39, 81. Brotheruksen kartasta on säilynyt 
myös huonokuntoinen vuosille 1694/1695 päivätty 
konsepti (KA: MMA Espoo 55M 18/08)). Lisäksi kartanoon 
ja sen puistoon liittyen on muutamia palovakuutus- 
ym. katselmuksia (KA: UHL Ko Gar 2: Verollepano 
17.11.1691.; ABFV (kopiot): Brandförsäkring nro. 4000 
(19.10.1801), 4644 (1.9.1803).; GKA: Albergan kartanon 
asiakirjat: Värderingsprotokoll 6.8.1838.; HMA: Lohjan 
tuomiokunta, välikäräjät Ccl: 10: Värderingsprotokoll 
15.6.1816.; Raaseporin tuomiokunta, katselmuspöytäkirjat 
Cdl:2: Värderingsprotokoll 6.8.1838).
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Tersmeden kuvaa elävästi aikaansa Albergassa. 
Ylellistä elämää viettänyt Tersmeden velkaantui 
pian ja joutui jättämään kartanonsa pantiksi vuonna 
1758. Vuonna 1765 hän palasi takaisin Ruotsiin 
ja yleni lopulta aina vara-aipiraaliksi asti. Ennen 
lähtöään Suomesta Tersmeden huutokauppasi 
kartanon irtaimiston ja karjan. (Perkko 1997, 8-11; 
Tersmeden 1917.)

Johan Königin 1720- ja 1730-lukujen vaihteessa 
rakennuttama päärakennus oli pieni (Ks. esim. 
KA 8194, 8200: Säterintarkastusluettelot). Häntä 
seuranneilla ja Carl Tersmedeniä edeltäneillä 
Albergan omistajilla ei juuri ole ollut aikaa tai 
resursseja rakennuttaa kartanoon kokonaan 
uutta päärakennusta. Todennäköisempää on, 
että viimeistään Tersmeden on sen sijaan 
laajentanut vanhaa rakennusta. Tämä selittää 
myös sen miksi rakennus ei sijaitse symmetrian 
vaatimusten mukaisesti Tersmedenin perustaman 
muotopuutarhan keskiakselilla. (Alberga 
1997, 81) Vuosisadan lopulta tiedämme, että 
päärakennuksessa oli 10 ikkuna-aukkoa (KA: 8451, 
749 (v. 1790), 8494 s. 1170v-l 171 (v. 1800).

Albergan kartanon puutarhaa alettiin rakentaa 
Carl Tersmedenin aikaan 1750-luvulla. Tuolloin 
puutarhassa pidettiin mm. näyttäviä kutsuja. 
Vuonna 1764 sitä hoiti puutarhuri Anders Eklöf 
(SAY Espoo). Puutarhassa oli kolme eri tasoa, 
joita erotti toisistaan nykypäiviin asti säilyneet 
kaksi noin 60 metriä leveätä kiviterassia. Ruotsin 
ajan lopun puutarhaihanteiden mukaan tällaisen 
muotopuutarhan ylimmällä tasolla oli kukka- 
ja yrttipuutarha, seuraavalla terassilla kasvoi 
hedelmäpuitaja alimpana sijaitsivat puutarhalammet. 
Albergan etelä-pohjoissuunnassa ollut päärakennus 
sijaitsi ylemmän terassin päällä siten, että puutarhan 
keskiakseli kulki sen pohjoisosan läpi. (Ks. esim 
Alberga ... 1997, 81).

Tämä Carl Tersmedenin Albergaan 1700-luvun 
lopulla rakennuttama kiviterassein jäsennelty 
60 x 70 m kokoinen puutarha oli suorastaan 
monumentaalinen. Terassien ulkopuoliset alueet 
mukaan lukien aidattu puutarha oli kooltaan noin 
130 x 140 m. Vastaavia terassoituja puutarhoja 
rakennettiin 1700-luvun jälkipuolella eräisiin 
muihinkin Helsingin ympäristön kartanoihin kuten 
Herttoniemeen ja Tuomarinkylään. Viimeistään 
1700-luvun lopussa puutarhan länsiosaan tehtiin 
kolme lampea (KA: ABFV (kopiot): Brandförsäkring 
nro. 4000),__________________________________

Päärakennuksen uuninperustus. Foto MV/RHO 
G. Haggren kesäkuu 2001.

Tersmedenin jälkeen kartanon omistajaksi tuli ensin 
kapteeni Arvid von Göben, sitten johtaja Bengt Qvist 
ja lopulta vuonna 1775 everstiluutnantti Christian 
Gottlieb von Zansen. Vuonna 1798 kartanon peri 
hänen poikansa majuri Fredrik August von Zansen, 
joka rakennutti vuonna 1803 uuden päärakennuksen. 
Se sijaitsi nykyisen ammattioppilaitoksen paikalla ja 
purettiin vasta 1950-luvulla. (Jutikkala & Nikander 
1939, 371-372; Perkko 1997, 11-14) Vanha 1700- 
luvun päärakennus oli purettu ennen vuotta 1838, 
mutta todennäköisesti jo paljon aiemmin (HMA: 
Raaseporin tuomiokunta, katselmuspöytäkirjat 
Cdl:2: Värderingsprotokoll 6.8.1838.; KA: G KA: 
Albergan kartanon arviointipöytäkirja 6.8.1838).

von Zansenien hallussa kartano pysyi vuoteen 
1855 asti. Tuolloin omistajaksi tuli helsinkiläinen 
kauppias Feodor Kiseleff, joka 1870-luvun alussa 
rakennutti uuden päärakennuksen lähelle kartanon 
vanhinta tonttimaata eli muutama sata metriä Vanhan 
Albergan paikasta länteen. Tämä Sokerilinnaksi 
kutsuttu rakennus on yhä paikallaan. (Jutikkala & 
Nikander 1939, 371-372; Perkko 1997, 11-14)
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Kartanon rakennuksia 
kahdelta vuosisasalta

Kaivauksissa löytyi Albergan kartanon 1720- 
1730-lukujen vaihteessa rakennetun etelä- 
pohjoissuuntaisen päärakennuksen kivijalka sekä 
yksi vankka uuninperustus. Niiden läheisyydessä 
oli runsaasti 1700-luvulle ajoittuvia esinelöytöjä, 
lähinnä talousjätettä mm. posliiniastioiden 
sirpaleita, mutta hyvin vähän ruoanvalmistukseen 
liittyviä löytöjä. Vuoden 1775 kartalta mitattuna 
rakennuksen leveys on ollut noin 8 ja pituus noin 
30 metriä (Alberga ... 1997, 81). Leveys vastaa 
kaivauksissa tehtyjä maastohavaintoja, pituutta ei 
sen sijaan pystytty varmistamaan. Moreenimäen 
korkein kohta oli havaitun rakennuksenpohjan 
itäpuoliskon paikkeilla. Rakennus sijaitsi kuin 
korokkeella hai 1 iten ympäristöään. Näyttävyydet lään 
se myös kasvatti omistajiensa sosiaalista arvostusta 
(vrt. Ilmakunnas 2001).

Kaivauksissa paikallistettu rakennus on alkujaan 
Johan Königin rakennuttama ja käsitti ainakin salin 
ja kaksi kamaria. (KA 8194, 481-482) Rakennus oli 
keskeneräinen vielä vuonna 1731 (KA 8200, 368- 
369). Se on ollut käytössä ilmeisesti 1700-luvun 
lopulle asti. Yhtä vaatimattomia kuin Albergassa 
olivat monien muidenkin eteläsuomalaisten 
kartanoiden 1720- ja 1730-luvuilla rakennetut 
päärakennukset (Ks. esim. KA 8194. 8200: Säterint 
arkastusluetteiot).

Päärakennuksen kivijalka muodostui yksittäisistä 
noin puoli metriä halkaisijaltaan olevista kivistä, 
jotka oli aseteltu harvakseltaan kolmen metrin 
etäisyydelle toisistaan. Itä-länsisuuntainen sisäseinä 
oli perustettu ainakin kolmen kiviryhmän päälle. 
Sen vieressä oli noin 2.60 x 3.80 metrin kokoinen 
uuninperustus. Sitä varten paikalle oli kaivettu 
kuoppa, joka oli täytetty huolellisesti ladotulla 
kylmämuuratulla kiveyksellä. Itse uuni ja sen 
ulkosivut oli muurattu laastilla. Rakenne on purettu 
ja mm. ehjät tiilet on kerätty talteen. Rakennus 
on ilmeisesti edustanut vielä 1700-luvun alussa 
tyypillistä päätykamarillista paritupaa, vaikka 
karoliininen pohjakaava oli tunnettu jo aivan 1600- 
luvun lopun Suomessa. (Lounatvuori 1730, 21)

Päärakennuksen kivijalan pohjoispuolella oli toinen 
purettu uuni ja siihen mahdollisesti liittyvä etelä- 
pohjoissuuntainen seinänperustus, jotka ajoitettiin

1800-luvulle (kartassa n:o 1). Uuninperustukseksi 
tulkittu rakenne oli matala maanpinnalle erottuva 
kivilatomus, jonka leveys oli runsaat 1,5 m. 
Rakenteet liittyvät todennäköisesti majuri Fredrik 
August von Zansenin isännöimään aikaan. Ne 
sijaitsevat hänen vuonna 1803 rakennuttamasta 
uudesta päärakennuksesta noin 50 metriä koilliseen. 
Uusi päärakennus oli nykyisen ammattioppilaitoksen 
paikalla. (Jutikkala & Nikander 1939, 371-372; 
Perkko 1997, 11-14.)

Kaivausalueen koillisosassa oli ainakin kaksi 
rakennusvaihetta. Vanhin, pääilmansuuntien mukaan 
pystytetty rakennus oli tuhoutunut tulessa (kartassa 
n:o 2). 1700-luvun keskivaiheille ajoittuvasta 
palokerroksesta oli jälkiä kahdella itäpuolen 
tutkimusalueella (alueet 2 ja 3). Rakennuksesta oli 
kaivausalueella säilynyt neljä metriä pitkä kivijalka, 
jonka itäpuolella oli jäänteitä itä-länsisuuntaisista 
osittain hiiltyneistä puista. Kivijalka poikkesi 
alueen muista rakennuksenperustuksista. Sen 
pienet kivet oli ladottu kahteen kerrokseen vieri 
viereen. Uudempi rakennus oli osittain rikkonut sen 
kivijalkaa.

Palossa tuhoutuneen rakennuksen paikalle oli 
perustettu luode-kaakkosuuntainen uudisrakennus, 
josta oli jäljellä kivijalkakiviä ja nelipesäinen 
tulisijaa muistuttava rakenne (kartassa n:o 3). 
Jokainen sen pesistä oli pystytetty noin 20 cm 
syvään ja noin metrin halkaisijaltaan olevan 
kuopan päälle. Kolmen kuopan pohjalla oli 
hiekkaan ladottu laakakiviä ja neljännen pohja oli 
peitetty pienillä luonnonkivillä. Päällimmäisenä oli 
savikerros, josta osa oli palanut. Saven joukossa 
oli huonosti poltettujen tai polttamattomien tiilien 
paloja. Kahta pesää ympäröi pienistä kivistä 
koottu tiivis kehys. Profiiliin ulottuneen sekä 
neljännelle kaivausalueella olleen pesän ympärillä 
reunuskiveys ei ollut yhtä selvästi havaittavissa. 
Rakennelman koko on ollut noin 3,5 x 3 metriä. Sen 
tarkkaa käyttötarkoitusta on vaikea määrittää, mutta 
sekä reunuskivien että kuoppien pohjalla asetettujen 
kivien pohjustushiekka oli nokista. Kuumuudesta 
kertovat myös palanut savi ja rapautuneet kivet, 
joita oli runsaasti yhden pesän luonnonkivien 
joukossa. Rakennukseen liittyviä löytöjä oli vähän, 
vain muutama pala lähinnä 1700-luvulle ajoittuvaa 
ikkunalasia ja tulisijaa muistuttavan rakenteen 
pohjustushiekasta löytynyt kivisaviastian pala (KM 
2001055:182). Myös tämä uudempi rakennus on 
kartanon muotopuutarhan valmistumista edeltävältä
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ajalta. Se on hävinnyt todennäköisesti 1700-luvun 
puolivälissä ja joka tapauksessa ennen vuonna 1775 
tapahtunutta isojakokartan laatimista.

Alueella 4 oli hyvin vähän esinelöytöjä, 
rakenteetkin olivat vaikeasti hahmotettavia. 
Hieman alueen keskiosan eteläpuolella oli lounais- 
koillissuuntainen maahan kaivetuista isoista kivistä 
koostuva kivijalka (kartassa n:o 4). Sen pituus oli 
noin 4,90 m ja näkyvillä olevan osan leveys 2,50 
m. Ilmeisesti rakennuksen yhtenä kulmakivenä 
on käytetty maasta pilkistävää kalliota. Kivijalka 
jatkui alueen eteläpuolelle. Sen yhteydessä ei ollut 
kulttuurikerrosta eikä ajoittavia löytöjä. Kyseessä 
lienee puretun ulkorakennuksen perustus.

Pintamullan alla olevat maakerrokset eivät 
Albergassa olleet paksuja, mikä on tyypillistä 
maaseutukohteille. Nämä suhteellisen ohuet ja 
usein vain heikosti värjäytyneet maakerrokset 
asettavatkin yksikkökaivausmenetelmälle
mielenkiintoisia haasteita. Paksuimmat kerrokset 
olivat alueella 3, jossa oli syvä, metrin nykyisen 
maanpinnan alle yltänyt kuoppa. Tämä on 
täyttynyt, kun paikalle on syntynyt tai tuotu uusia 
maakerroksia. Albergan 1720-30-luvulla rakennetun 
päärakennuksen kohdalla ns. kulttuurikerros oli 
noin 20 cm. Koillispuolen palokerros oli 3-20 cm, 
muuten itäpuolen kulttuurikerrokset olivat vain 5- 
10 cm. Päärakennuksen kaakkoispuolella ihmisen 
toiminnasta kertovia kerroksia ei pintamullan 
alla ollut ollenkaan. Tutkimusalueen lähes koko 
itäosassa puutarhamullan alla oli puhdas moreeni. 
Pintamultaa puutarhan alueella oli jopa 40 cm. 
Puutarhaan kuuluvan ylimmän kiviterassin 
(kartassa n:o 5) viereen tehdyistä koekuopista 
selvisi, ettei paikalle ole terassia rakennettaessa 
tuotu täytemaakerroksia kuten samoihin aikoihin 
esimerkiksi Sääksmäen Jutikkalassa ja Voipaalassa.

1700-luvun ylellisyystavaroita 
ja  arjen esineitä

Albergan kaivauksille leimaa-antavia löytöjä 
olivat 1700-luvun itäintialaisten (= kiinalaisten) 
posliiniastioiden sirpaleet. Posliini oli 1600-luvun 
Ruotsissa hyvin harvinaista ylellisyyttä, mutta sen 
käyttö yleistyi nopeasti 1730-luvulta alkaen. Ilmiön 
taustalla oli uuden muodin ja hienostuneisuutta 
tavoittelevien kulutustottumusten ohella myös 
Ruotsin Itä-lntian komppanian perustaminen

Itäintialaista posliinia AI herjasta. Vasemmalla 
alhaalla hatavianposliinilautasen pala, ylhäällä 
imarikoristcinen sirpale ja keskellä mahdollinen 
tilausposliiniastian katkelma. Oikealla 
batavianposliinilautasen sisäpintaa, jossa on 
sinivalkoinen ns. vuodenaikaiskukkakoristelu. 
Foto MV/RHO G. Haggren kesäkuu 2001.

vuonna 1731. Komppanian osakkaiden joukossa 
oli myös eräitä Suomen rikkaimpia porvareita ja 
ruukinpatruunoita. Itä-lntian komppania lähetti 
Göteborgista vuosittain kaksi valtameripurjehtijaa 
lähes kaksi vuotta kestävälle edestakaiselle matkalle 
Kantoniin Etelä-Kiinaan. Paluulastina alukset toivat 
mm. teetä, posliinia ja kankaita, joista suuri osa 
vietiin huutokaupattuna Göteborgista edelleen Länsi- 
Eurooppaan. Osa tuotteista kulkeutui kotimaan 
markkinoille ja aina Suomeen asti. Komppaniaa 
on kutsuttu taloudellisesti menestyksekkäimmäksi 
yritykseksi 1700-luvun Ruotsissa, minkä lisäksi 
sillä oli suurta kulttuurista merkitystä. (Frängsmyr 
1976.; Ostindiska Compagniet ... 2000.; Wästfelt, 
Gyllensvärd & Weibull 1990.)

Komppanian tuotteet olivat ylellisyystavaroita, 
mutta säätyläisten keskuudessa niillä oli suurta 
näyttöarvoa. Siksi mm. posliiniset tee- ja 
kahviastiastot löysivät tiensä arvonsa tuntevien 
suomalaisten porvarien, pappien ja aatelisten 
pöytiin. Posliinia käytettiin 1700-luvulla etenkin 
nautittaessa ajan muotijuomia eli teetä ja kahvia 
sekä mm. punssikulhoina. Aitojen itäintialaisten 
posliiniastioiden sirpaleita on kaivauksissa 
löytynyt mm. Turusta, Suomen Pankin tontilta 
Helsingistä sekä Sääksmäen Jutikkalan kartanosta. 
Todennäköisesti posliinia löytyy lähes kaikkialta, 
missä säätyläisiä asui. Tämä oletus vaatii kuitenkin 
selvittämistä, sillä Magnus Elfwendahlin laajassa 
Uppsalasta kerätyssä tutkimusaineistossa posliinia 
on hyvin vähän (Elfvvendahl 1998, 120) Suomessa
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Albergun kartanon ylempi puutarhaterassi ja  sitä reunustava jalopuurivi, joiden takana 1700-luvun 
päärakennus on sijainnut. Taustalla häämöttää ammattioppilaitoksen rakennuksia. Foto G. Haggren 
huhtikuu 2001.

posliiniin ei ole arkeologisena löytöaineistona vielä 
paljon kiinnitetty huomiota.

Albergasta löytyneiden itäintialaisen posliinin 
sirpaleiden joukossa on palasia ainakin 13:sta 
eri astiasta. Niistä seitsemässä on ollut ns. cafe 
au lait -koristelu eli niiden ulkopintaa peittää 
kahvinruskea lasitus. Tällaista posliinia kutsutaan 
batavianposliiniksi ja sitä on valmistettu 1600- 
luvun lopulta 1700-luvun puoliväliin. Runsaimmin 
posliinia löytyi päärakennuksen uuninperustuksen 
länsipuolelta, jossa oli palasia mm. kahdesta 
lautasesta, joissa molemmissa on ollut ns. vuode 
naikaiskukkakoristelu. (ks. VVästfelt, Gyllensvärd 
& Weibull 1990, 64ff) Toisesta lautasesta on 
kolme yhteensopivaa palaa (:9). Lautanen on ollut 
halkaisijaltaan noin 140 mm ja korkeudeltaan noin 
35 mm. Lautasen sisäpinnalla on lasituksen alainen 
sininen maalauskoristelu, jossa on mm. maasta 
nouseva puu, todennäköisesti talvea kuvaava 
kukkiva luumupuu. Astian sisäreunaa kiertää 5 mm 
leveä koristenauha, jossa on sininen ruutukuvio.

Läheltä löytyneen toisen lautasen pohjaan on 
kuvattu mm. pioni ja bambu sekä mahdollisesti 
tulppaani ja luumupuu (:8). Lautasten sirpaleiden 
läheisyydestä löytyi yksi batavianposliinia 
olevan kupin suureunapala (: 10). Myös alueen 
1 itäosasta talletettiin kaksi palaa cafe au lait - 
koristeisesta lautasesta, jonka halkaisija on ollut 
noin 100 mm (:79). Samoin alueelta 3 löytyi kaksi 
yhteensopivaa noin 120 mm halkaisijaltaan olevan 
batavianposliinilautasen reunapalaa. Toinen niistä 
oli vaurioitunut tulessa (: 188). Samalta alueella 
oli myös pieni pala cafe au lait -koristeisesta 
esineestä, jossa oli punaista emalikoristelua (: 205). 
(Posliinista ks. esim. Hyvönen 1986; Schönborg 
2001.; Wästfelt, Gyllensvärd & Weibull 1990.)

Päärakennuksen uuninperustuksen vierestä löytyi 
myös paloja posliinilautasesta, jonka molemmilla 
pinnoilla on valkea lasitus. Lautasen sisäpinnalla on 
lasituksen alainen sininen kasviaiheinen koristelu, 
jota on täydennetty lasituksen päälle maalatuin 
punaisin kuvioin (:11, 12). Kyseessä on ns.
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Tutkimusalue, jonka keskellä sijaitsee vanhan päärakennuksen perustus, lännessä puutarhaterassi ja 
pohjoisessa muita rakennusten jäänteitä. 1. 1800-luvulle ajoittuva rakennus ja  uuninperustus, 2. palanut 
rakennus, 3. kivijalkaa ja  uuninperustuksia 1700-luvun alkupuolelta, 4. ulkorakennuksen kivijalkakiviä 
sekä 5. puutarhan ylempi kiviterassi. Piiri. P. Hakanpää 2001. MV/RHO.

kiinalainen imari-koristelu, jossa lasituksen päällä todennäköisesti lautasesta peräisin oleva palaa, 
voi useita eri värejä (Schönborg 2001, 37). Uunin joissa on lasituksen päällä punaisella, mustalla 
läheisyydestä löytyi myös kaksi yhteensopivaa ja kullalla tehtyä koristelua (:60). Kyseinen astia
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saattaa olla ns. tilausposliinia, jota monet säätyläiset 
hankkivat Kiinasta. Tilausposliiniksi kutsutaan 
tilaajan omalla vaakunalla tai monogrammilla 
koristettuja astiastoja. (Schönborg 2001, 39.) 
Teekuppien ja niiden lautasten palojen ohella 
uunin läheisyydestä löytyi kannen reunapala, jonka 
ulkopinnalla on lasituksen alaista sinistä koristelua 
(: 1). Pala on todennäköisimmin joko teekannun tai 
jonkin rasian/ruukun kansi.

Albergasta löytyneet sirpaleet ajoittunevat keisari 
Qianlongin aikaan (1736-1795). Tyylillisesti astiat 
muistuttavat paluumatkallaan Göteborgin sataman 
edustalla vuonna 1745 uponneen itäintianpurjehtija 
Göteborgin lastinposliiniesineitä.Hylystänostetuista 
posliineista 52 % oli sinivalkokoristeisia, 22 % cafe 
au lait-koristeisia ja 10,5 % Imarikuvioisia astioita. 
Tämä ei paljon poikkea Albergan löytöjakaumasta. 
(Hyvönen 1986, 82ff.; Wästfelt, Gyllensvärd & 
Weibull 1990, 43.) Onkin ilmeistä, että Albergasta 
löytyneet sirpaleet ajoittuvat 1700-luvun puolivälin 
tienoille eli komentajakapteeni Tersmedenin aikaan. 
Hän oli itsekin nuoruudessaan ollut Itä-lntian 
komppanian palveluksessa ja käynyt Kiinassa asti, 
joten posliini oli hänelle tuttua käyttötavaraa. Pääosa 
Albergasta löytyneistä posliiniastian paloista on 
tavallista ns. komppaniaposliinia, mutta muutamat 
sirpaleet ovat hienommista astioista, mahdollisesti 
jopa tilausastiastosta.

Posliinin ohella löytyi fajanssiesineitten paloja. Ne 
on koristeltu sinisin lasituksen alaisin maalauksin 
mm. kukkakuvioin (: 14, 15, 46). Yhdessä
pohjapalassa on valmistajan leima (M?)B B 2 (: 
13). Kyseinen esine lienee valmistettu vuosien 
1766-1769 aikana tukholmalaisessa Mariebergin 
tehtaassa. (Vingedal 1982, 123-125) Fajanssilöydöt 
keskittyivät posliinien tapaan päärakennuksen 
uunin ympäristöön. Alueen itäosasta löytyi yksi 
todennäköisesti 1700-luvun alkupuolelle ajoittuvan 
ruukun tms. astian suureunapala. Sen sisäpinnalla 
on valkoinen ja ulkopinnalla läikikäs ruskea lasitus 
092).

Kaivauksilla löytyi vainmuutamakivisavikeramiikan 
pala. Päärakennuksen uunin ympäristöstä talletettiin 
kaksi Westerwaldissa valmistetun, molemmilta 
puolin lasitetun reliefikoristeisen kannun tms. astian 
palaa. Tämän 1600-luvun jälkipuolelle tai 1700- 
luvun alkuun ajoittuvan esineen sisäpinta on harmaa 
ja ulkopinnalla harmaan, sinisen sekä violetin 
kirjava koristelu (: 17, 62). Saman uunin kulmasta

löytyi kivennäisvesi- eli seltteripullon pala (:275). 
Esine lienee peräisin Saksasta, josta tuotiin 1700- 
luvun lopulla ja 1800-luvun alussa suuria määriä 
kivennäisvesiä Suomeen, (ks. esim. Niukkanen 
2000, 81) Alueen 2 itäpäästä löytyi lasittamattoman 
kivisavikeramiikan pala, joka on peräisin joko 
pullon tai kapeasuisen ruukun kaulan juuresta (: 
182). Pala saattaa olla seltteripullosta, mutta 
keramiikka on hyvin viimeistelemätöntä ollakseen 
1700-luvulta. On mahdollista, että kyseessä on 
keskiaikaisen kivisaviastian pala.

Posliinin ja fajanssin tapaan päärakennuksen 
uunin läheisyydestä löytyi punasavikeramiikkaa. 
Uuninkiveyksen päältä talletettiin ison, 
halkaisijaltaan noin 30 cm olevan boluskoristeisen 
vadin reunapala (: 19, 48). Läheisyydestä löytyi 
myös toisen boluskoristeisen vadin sirpale (:23) 
sekä pienemmän lietekoristeisen vadin tai lautasen 
(halkaisija noin 22 cm) reunapaloja (:24) ja kaksi 
pohjapalaa, jotka ovat todennäköisesti samasta 
astiasta (:22). Palasia on myös parista muusta 
tarjoiluastiasta, mutta ei juurikaan keittovälineistä.

Päärakennuksen uunin vierestä talletettiin 
värittömän juomalasin paloja, joissa on pystysuora 
rihlamuottiin puhalluskoristeiu (:38, 50). Tämän 
1700-luvulle ajoittuvan halkaisijaltaan 70-80 mm 
leveän kotimaisen lasin korkeus on ollut runsaat 80 
mm. Uunin kiveyksen päällä oli yksi hyvin pieni 
valkoisen, posliinia jäljitelleen luulasin sirpale 
(: 45). Kaivauksissa löytyi lisäksi pöytälasien 
palasia mm. hienon kaiverruskoristeisen juoma- tai 
ryyppylasin pala (:252). Kaikki nämä lasit ajoittuvat 
1700-luvulle tai aivan 1800-luvun alkuun.

Yli puolet Albergan kaivauksilla löytyneestä 
punasavikeramiikasta on kukkaruukkujen palasia. 
Ruukuista pääosa on ollut ylöspäin aukeavan 
katkaistun kartion muotoisia. Paloissa on selvät 
dreijausurat. Ruukkujen suureunat on profiloitu. 
Vain pienessä osassa sirpaleita profilointi muistuttaa 
modernien ruukkujen suureunoja (:esim. 216, 
294). Pääosassa ruukkuja suureunat ovat olleet 
sisäpuolelta suorat, mutta ulkosivuilta ne on 
profiloitu siten että noin 5-10 mm suureunan alla 
suuta on kiertänyt pyöristetty nauha (: 109, 110,249, 
290). Nämä vanhahtavien kukkaruukkujen palat 
ovat 1800-luvulta tai vanhempia.

Päärakennuksen yhteydestä löytyi runsaasti 
ikkunalasia (:43, 54). Osa paloista on siksi suuria.



28 SKAS 3/2002

että ne ovat todennäköisesti purkujätettä (:54). 
Osa on voimakkaasti irisoitunutta ohutta 1700- 
luvulle ajoittuvaa lasia (:54). Mielenkiintoisimman 
ryhmän muodostavat melko tumman vihreät hyvin 
säilynyttä massaa olevat sirpaleet, joista osassa on 
paksu pyöreä reuna. Ne ajoittuvat todennäköisesti 
1720-ja 1730-lukujen taitteen rakennusvaiheeseen 
(:40, 42, 225, 254, 263, 264. 267, 271,272).

Osa ikkunalasista on valmistettu vanhemmalla 
lieriöpuhallusmenetelmällä, mistä on seurauksena 
palojen paksu pyöreä reuna (:4, 41, 140, 263, 271). 
Pääosa kaivauksilla löytyneistä ikkunalasinpaloista 
oli peräisin lasiveitsellä leikatuista ruuduista, 
mutta etenkin alueelta 3 ja vanhan päärakennuksen 
paikalta löytyi muutamia paloja, joiden reunat 
oli muotoiltu retusoiden eli nyrhien (: 211, 246). 
Tätä muotoilutekniikkaa käytettiin keskiajalta 
1700-luvun alkuun. Albergasta löytyneet 
palat ovat 1600-luvun lopulta tai 1700-luvun 
alusta, osa todennäköisimmin 1600-luvulta (: 
246). Kaivausalueen itäosassa oli hyvin vähän 
ikkunalasia. Palokerroksista löytyneistä ikkunalasin 
paloista osa oli sulanut ja taipunut kuumuudessa (: 
160, 171). —  Muista löydöistä mainittakoon 1700- 
luvulle ominaiset liitupiiput, vihreän pullolasin palat 
ja luonnollisesti rautanaulat.

YHTEENVETO

Leppävaaran Kersantinpuiston itäosa on ollut 
keskiaikaisen Suurhuopalahden kylän tonttimaan 
länsilaidassa. Keskiaikaiseen kylään liittyviä 
rakenteita tai kulttuurikerroksia ei kaivauksilla 
löytynyt. Esinelöytöjen joukossa on tosin 
kivisavikeramiikan pala, joka saattaa ajoittua 
keskiajalle.

Suurhuopalahden kylän tonttimaa on lähes tulkoon 
autioitunut 1600-luvulla, kun pääosasta kylää 
muodostettiin Albergan kartano. Kaivauksilla 
löytyikin vain muutamia mahdollisesti 1600- 
luvulle ajoittuvia esineiden katkelmia. Albergan 
vanhin tonttimaa on ollut kartanon nykyisen 
päärakennuksen, ns. Sokerilinnan lähistöllä.

Isonvihan jälkeen 1720-luvun lopulla kartano on 
siirretty kylän vanhan tonttimaan länsilaidalle eli 
nykyisen Kersantinpuiston itäosaan.

Kaivauksissa löytyi Albergan kartanon 1720- 
1730-lukujen vaihteessa rakennetun etelä- 
pohjoissuuntaisen päärakennuksen kivijalka sekä 
yksi vankka uuninperustus. Niiden läheisyydessä 
oli runsaasti 1700-luvulle ajoittuvia esinelöytöjä. 
Päärakennuksen paikan pohjoispuolella oli purettu 
uuninperustus ja siihen mahdollisesti liittyvää etelä- 
pohjoissuuntaista seinänperustusta, jotka ajoitettiin 
1800-luvulle.

Tutkitun alueen koillisosassa oli palokerros, 
rakennuksenperustuksia ja muutamia tulisijanpohjia 
tai iso tulisija, jossa on ollut useita pesiä. 
Palokerros ajoittuu 1700-luvulle, todennäköisesti 
vuosisadan puoliväliin. Tulisijanperustukset eivät 
ole asuinrakennuksesta, mutta muutoin niistä on 
vaikea päätellä, millaisiin ja mihin tarkoitukseen 
käytettyihin uuni- tai liesirakennelmiin ne kuuluvat. 
Tutkitun alueen koilliskulmassa eli kaivausalueen 
2 itäpäässä on pohjois-eteläsuuntainen seinälinja. 
Se ajoittunee 1700-luvun alkuun. Seinälinjan 
länsipuolella ovat edellä kuvatut tulisijanpohjat sekä 
iuode-kaakkosuuntainen kivijalka. Nämä ajoitettiin 
1700-luvulle, todennäköisimmin puutarhan 
perustamista edeltävään aikaan eli 1730-1740- 
luvuille. Myös kaivausten loppuvaiheessa avatulla 
alueella 4 on yksi tai useampia ulkorakennusten 
perustuksiksi tulkittuja kivijalkoja.

Varsinaisen tutkimusalueen ulkopuolella, 
päärakennuksen perustuksen länsipuolella 
Kersantinpuistossa on hyvin säilyneitä 1750- 
1760-luvuilla rakennettuja kiviterasseja ja muita 
puutarharakennelmia. Myös puiston kasvillisuus 
periytyy puutarha-ajalta. Puutarha on villiintynyt, 
mutta muutoin erinomaisesti säilynyt. Se 
on Suomenlinnan rakentamisajoilta säilynyt 
historiallisesti arvokas jäänne, joka kuvastaa 1700- 
luvun lopun säätyläisten materiaalista kulttuuria sekä 
linnoituksen upseeriston elämää ja arvomaailmaa.
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LÄHTEET

Arkistolähteet

HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTO 
(HMA)

Lohjan tuomiokunta, välikäräjät 
Raaseporin tuomiokunta, katselmuspöytäkirjat

KANSALLISARKISTO (KA)

Allmänna brandförsäkringsverket (AFBV) 
Palovakuutukset (kopio)

Gallen-Kalielan arkisto (GKA)
Albergan kartanon asiakijat 

Kartta-arkisto
Maanmittaushallituksesta luovutetut kartat 
Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY)

Espoo
Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninhallitus 

Konttori
Uudenmaan ja Hämeen läänin läänintilit 
Voudintilit

MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN 
OSASTON ARKISTO (RHO)

Haggren, Georg ja Hakanpää, Päivi: Espoo, 
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KUULUMISIA ’’MEDIEVAL EUROPE 
2002 BASEL”- KONFERENSSISTA
Georg Haggren ja Terhi Mikkola

Euroopan keskiajan arkeologit kokoontuivat 10.- 
14.9.2002 Sveitsissä pidettyyn Medieval Europe 
2002 Basel-konferenssiin. Ensimmäinen vastaava 
tapahtuma järjestettiin vuonna 1992 Yorkissa ja 
toinen vuonna 1997 Briiggessä. Tällä kerralla 
konferenssiteemana oli laaja aihepiiri “Centre -  
Region -  Periphery“, minkä puitteisiin eri esitelmät 
ja posterit oli melko helppo sijoittaa. Mukana oli 
noin viisisataa keskiajan arkeologia, jotka edustivat 
yli kahtakymmentä maata.

Konferenssi jakaantui kuuteen sektioon eli istuntoon:
1. Cultural Regions, Economic Areas, 2. Innovation, 
Communication, Interaction, 3. Sovereignty 
and Territory, 4. Structure and Topography of 
the Ruling Power, 5. Identity and Demarcation 
sekä Alppien läheisyyden vuoksi järjestetty 6. 
Settlement in Inhospitable Regions. Konferenssin 
järjestäjät olivat pyrkineet uudistamaan sektioiden 
aihepiirejä, mutta mistään radikaaleista muutoksista 
ei ollut kyse. Teemojen muokkaamisen vuoksi 
monia perinteisesti keskeisiä tutkimusaloja, kuten 
kaupunkiarkeologiaa, asuinpaikkatutkimusta ja 
hautaustapoja käsiteltiin varsin vähän. Toisaalta 
toisilleen läheisiä aiheita käsittelevät esitelmät 
joutuivat nyt helposti eri sektioihin ja ne saatettiin 
jopa pitää saman aikaisesti, mikä oli keskustelun 
kannalta varsin valitettavaa. Niinpä on mahdollista, 
jopa toivottavaa, että jatkossa palataan entiseen 
aihepiirien jakoon.

Kuhunkin sektioon kuului kaksi avainluentoa 
(keynote-lesson). Briiggessä avainluennot olivat 
keskenään päällekkäin, mitä tuolloin harmiteltiin. 
Nyt toinen konferenssipäivä eli keskiviikko oli 
varattu kokonaan avainluennoille, jotta kaikki 
voisivat kuunnella ne. Koska kussakin sektiossa 
avainluentoja oli kaksi, tuli päivän ohjelmasta 
raskas. Lisäksi vain osa alustajista oli laatinut 
varsinaisen avainluennon, pääosan esitellessä omia 
aiheitaan. Ratkaisu ei ollut onnistunut, etenkään.

kun tiistai-iltapäivä oli jo omistettu kolmelle koko 
konferenssin johdantoluennolle.

Varsinaisille esitelmille oli varattu kaksi ja puoli 
päivää. Ne olivat epävirallisten illanviettojen 
ja ulkomaisten kollegojen kanssa käytyjen 
keskustelujen ohella konferenssin parasta antia. 
Koska kaikki kuusi sektiota olivat yhtä aikaa 
käynnissä klo 8.30 ja 18.00 välillä, monet 
mielenkiintoiset esitelmät menivät päällekkäin. 
Tämä on kuuntelijoiden kannalta ikävää, 
mutta mahdotonta välttää. Onneksi istuntojen 
puheenjohtajat olivat tiukkoja ja aikataulut pitivät, 
joten eri esitelmien välillä oli helppo siirtyä 
sektiosta toiseen. Tätä helpotti myös se, että kaikki 
esitelmät pidettiin saman katon alla eli yhdessä 
Baselin messukeskuksen neljästä jättiläismäisestä 
rakennuksesta. Konferenssin posterinäyttely, jossa 
esiteltiin kymmeniä ajankohtaisia kaivauksia, 
projekteja ja tutkimusteemoja, oli hyvin antoisa. 
Briiggessä postereita oli ollut vain kourallinen, joten 
tässä suhteessa edistystä oli tapahtunut paljon.

Konferenssikielinä olivat englanti, saksa ja 
ranska, esitelmien joukossa oli lisäksi italian- ja 
espanjankielisiä. Käytännössä saksa sai konferenssi- 
isännistä johtuen melko hallitsevan aseman. Saksan 
hallitsevuutta korosti se, että perinteisesti englantia 
käyttävät länsieurooppalaiset kuten englantilaiset, 
alankomaalaiset ja norjalaiset olivat konferenssissa 
aliedustettuina. Toisaalta osin tämän ansiosta 
suomalaisten englanninkieliset esitelmät saivat 
kiitettävästi kuulijoita.

Suomalaisten aktiivisuus Medieval Europe- 
konferensseissa on kasvanut koko ajan. Yorkissa 
mukana oli vain pari suomalaista, Briiggessä jo 
viitisentoista. Nyt läsnä oli noin saman verran, 
mutta suuremmalla panostuksella, sillä lähes kaikki 
pitivät joko esitelmän tai esittelivät posteriaan. Yksi 
konferenssin länsieurooppalaisten osallistujien
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päällimmäisistä kommenteista olikin toteamus 
suomalaisen tutkimuksen noususta yleiseen 
tietoisuuteen. Meikäläisestä näkökulmasta on 
luonnollisesti mieluisaa, että Suomea koskeva ja 
Suomessa tapahtuva tutkimus kiinnostaa muita.

Yleisistä trendeistä voidaan todeta Itämeren piirin 
ja Hansan vaikutusalueen tutkimuksen voimakas 
kasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana. Niinpä 
tämän päivän muotitermejä ovat mm. maritime 
ja Hanseatic. Välimeren piiriä koskevat esitelmät 
jäivät sen sijaan vähäisemmiksi. Osaltaan tämä 
kuvastaa, kuinka Alpit ovat kulttuurisesti jakaneet 
Eurooppaa keskiajalla yhtä lailla kuin ne jakavat 
nykyäänkin. Yhtenä positiivisena kehityspiirteenä 
voidaan mainita vertailevan ja niin tieteenalojen 
kuin valtioiden rajat ylittävän tutkimusotteen 
lisääntyminen. Keskiajan Eurooppa ei suinkaan 
ollut kansallisvaltioiden tiukkaan jakama maanosa 
vaan koostui lukuisista pienistä ruhtinaskunnista 
ja itsenäisistä kaupungeista sekä lukemattomista 
pienyhteisöistä. Niiden välistä vuorovaikutusta 
onkin syytä seurata eri valtioiden nykyiset rajat

ylittäen. Itämeren piirissä tällaisen otteen on 
mahdollistanut Neuvostoliiton ja siihen liittyneiden 
sosialististen maiden järjestelmän hajoaminen. 
Ennen suljetut ovet ovat nykyään avoinna.

Konferenssin loppukeskustelu jäi ehkä 
saksalaisesta jäykkyydestä johtuen niukaksi. Yksi 
päällimmäisistä toiveista oli ehdotus keskustelulle 
varatun ajan lisäämisestä jatkossa. Seuraava 
konferenssi järjestetään vuonna 2007, mutta vielä ei 
tiedetä missä. Asia selvinnee Baselin konferenssin 
virallisilta sivuilta noin puolen vuoden kuluessa.

Konferenssiin ja sen teemoihin voi tarkemmin 
tutustua osoitteessa www.mebs-2002.org, josta 
löytyvät mm. abstraktit. Baselissa pidetyt esitelmät 
ja posterien aiheista kirjoitetut artikkelit löytyvät 
puolestaan kolmiosaisesta konferenssijulkaisusta 
Medieval Europe Basel 2002, joka on Suomessa 
hankittu ainakin Museoviraston rakennushistorian 
osaston kirjastoon.

DIES MEDIEVALES 2002
Turun linna / Äbo slott 25.-26.10.2002, Vanha raatihuone 27.10.2002

LIIKENNE, YHTEYDET JA 
TIEDONKULKU KESKIAJALLA - 
SAMFÄRDSEL, KOMMUNIKATION 
OCH KONTAKT UNDER MEDELTIDEN

Dies medievales. Keskiajan päivät, on joka 
toinen vuosi järjestettävä keskiajan tutkijoiden 
konferenssi ja tutkijatapaaminen. Kaksipäiväinen 
tapahtuma pääluennoitsijoineen ja lukuisine 
teemoittaisine alustuksineen on vakiinnuttanut 
asemansa tutkijoiden, opiskelijoiden ja keskiajasta 
kiinnostuneen yleisön tapaamispaikkana, 
tilaisuus on eri vuosina järjestetty vaihtelevan 
järjestäjäorganisaation turvin. Vuoden 2002 
tapahtuman järjestäjinä toimivat Glossa ry. sekä

Suomen Keskiajan Arkeologian Seura, Turun 
maakuntamuseo, Turun historiallinen yhdistys sekä 
Turun kaupungin kulttuurikeskus ja yliopistolliset 
oppiaineet.

Turun linnassa (pe-la) ja Vanhalla Raatihuoneella 
(su) järjestettävän tapahtuman teemana on Liikenne, 
yhteydet ja tiedonkulku keskiajalla; teemaan 
sisältyvät niin menneiden aikojen matkustus kuin 
kulttuuriset vuorovaikutukset. Lisäksi pienryhmissä

http://www.mebs-2002.org


32 SKAS 3/2002

kuullaan alustuksiamm. keskiajan yhteisöllisyydestä 
ja uskonnollisuudesta sekä naisen ja miehen 
asemasta. Sunnuntaina järjestetään Vanhalla 
Raatihuoneella erityinen yleisöluento, jossa dosentti 
Markus Hiekkanen tuo uusia näkökulmia Turun 
kaupungin syntyhistoriaan. Konferenssin kielet ovat 
suomi, ruotsi ja englanti.

Lounastilauksen, iltajuhlan sekä tutkijoille ja 
opiskelijoille tarkoitetun Ahoa Vetus -vierailun 
mitoittamiseksi osanottajia pyydetään ilmoittamaan 
Suvianna Seppälälle (suvsep@ utll.fi / 02 333 
5226) pe 4.10.2002 mennessä osallistumisesta
a) lounaalle perjantaina Turun linnassa 7,50 e ja/tai 
lauantaina 9,50 e
b) lauantain iltajuhlaan 7 e,
c) Aboa Vetus-vierailulle 2,50e (sunnuntaina 
amupäivällä)
Ilmoitattehan samalla mahdollisista ruoka- 
aineallergioista tai erikoisruokavalioista.
Maksut suoritetaan paikan päällä. Lisäksi Turun 
linnan näyttelyistä peritään normaali pääsymaksu, 
mikäli osanottaja haluaa tutustua niihin. 
Tapahtumapaikalla on erillinen julkaisupöytä, jolle 
osanottajat voivat tuoda näytteitä julkaisuista!an).

OHJELMA

Pe/Fre 25.10.
Paikka: Turun linna/Äbo slott
Konferenssin aloitus- ja lopetuskellonajoissa on 
pyritty siihen, että osanottajat pääsisivät paikalle 
aamujunalla ainakin Jyväskylästä asti.

11.00. Seminaarin avaus
Museojohtaja Juhani Kostet

11.30 Plenum
Prof. Anders Andren, Lund Universitet:
Relations between history and archaeology

12.30 Lounas

13.15 Pienryhmätyöskentelyä 
Ryhmä 1: Mapping the Middle Ages
- Immi Valtonen, Engl.filol., HY: Geography o f the 
North in Anglo-Saxon England
- Jussi-Pekka Taavitsainen, Arkeologia, TY:
Kylästä kaupungiksi - muuttuvat elämänmuodot 
Lounais-Suomessa 900-luvulta 1500-luvulle. 
[projekti]

- Mikko Meronen, Turun yliopisto, TY: 
Keskiaikaiset laivat rahdinkuljettajina Arkeologisia 
ja  kirjallisia esimerkkejä Itämereltä (engl.)
Ryhmä 2: Keskiaikainen yhteisöllisyys ennen ja 
nyt
- Terhi Kivistö, Historia, TY: Veronkannon 
kollektiivisuudesta keskiajalla. Maksajana 
verokunta vai talonpoika? Kaupunki vai porvari?
- Leena Valkeapää, Taidehistoria, JY: 
Historiakulttuurin keskiaika. Representaatiot, 
käyttötapo ja  tulkinta

14.45 Plenum
Mats Roslund, Lund universitet:
Evervdavpottery and Slav cultural transmission to 
Scandinavia 900 to 1300.

15.45 Kahvitauko

16.00 Pienryhmätyöskentelyä 
Ryhmä 1: Laivalla kauas ja lähelle
- Riikka Alvik, Merimuseo, Helsinki: Nauvon 
keskiaikainen löytöpaikka
- Sini Kangas, Historian laitos, HY: Rikhard 
Leijonamielen merimatka pyhälle maalle
- Päivi Maaranen, Museovirasto: Rajoja, 
linnapaikkoja ja  kulkureittejä keskiajan Karjaalta
- Kari Uotila, Arkeologia, TY: Menneen ajan 
purjehdusreitit ja  kulkuväylät. Vakka-Suomen mais 
emanmallinnosmahdollisuuksia [projekti]
Ryhmä 2: Yhteisö, uskonto ja sukupuoli
- Eva Ahl, Hist.inst., HU Den heliga Birgitta och 
Birgittaforskningen
- Päivi Salmesvuori & Meri Heinonen, HY/TY 
Gendered Practices in Medieval Mysticism, 1200
- 1500 [projekti]
- Marita von Weissenberg, Hist.inst., ÄA: Det 
heliga äktenskapet

17.45 Plenum
Nina Lepokorpi, Turun maakuntamuseo:
Keskiajan näytteillepano
’’Valoisa keskiaika” -kunniamaininnan
julkistaminen
Keskiajantutkimuksen seura Glossa ry:n 
syyskokous

Iltaohjelmaa

mailto:suvsep@utll.fi
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L a/L ö  26.10.
Paikka: Turun linna / Äbo slott

10.00 Plenum
Prof. Äsa Ringbom, Äbo Akademi 
Internationella kulturella kontakter i Aland
11.00 Pienryhmätyöskentelyä
Ryhmä 1: Maallinen vauraus ja kansainväliset 
vaikutteet sen hallinnassa
- Suvianna Seppälä, Historian laitos, TY: Etäisyys, 
tapa vai sattuma? Talonpoikien veronmaksutuotteet 
eri maakunnissa myöhäiskeskiajalta (1500-luvulla)
- Tuula Hockman, Historian laitos, TaY: Ingeborg 
Aakentyttären (Toti) maaomaisuuden siirrot
- Vesa Kilpelä, Historian laitos, HY: Sarkajaon 
synty Suomessa historiallisena ja  arkeologisena 
kysymyksenä
Ryhmä 2: Hengellisen ja henkisen tiedon kulku 
keskiajalla
- Maria Salmela-Mattila, Historian laitos, TaY: 
Keskiajan Ranskassa teologeille ja  teologian 
opiskelijoille suunnatut saarnat.
- Marko Lamberg, Historian laitos, JY: Tieto oli 
valtaa? - Kirjoitus-, luku- ja  kielitaidon merkitys 
Naantalin birgittalaisyhteisön sisäisen hierarkian 
luojana ja  ylläpitäjänä
- Hannu Laaksonen. TY: Turkulaisten koulunkäynti 
keskiajalla [alustava otsikko]

12.30 Lounas

13.15 Plenum
Tutkija Tapio Salminen, Tampereen yliopisto: 
Kommunikaatio keskiajan Suomessa

14.15 Pienryhmätyöskentelyä
Ryhmä 1: Keskiaikaiset avioliittojärjestelyt
- Anu Pylkkänen, Oikeushistoria, HY: Oikeus, 
uskonto ja  moraali 1100-1600 -lukujen Pohjois- 
Euroopassa - Rätt, religion och moral i norra 
Europa 1100-1600 [projekti]
- Mia Korpiola, Oikeushistoria, HY: Tempus 
nuptiarum eli häiden ajankohta keskiajan 
Ruotsissa. Kysymyksiä, vastauksia ja  metodologisia 
ongelmia.
- Jeanette Lindblom, Hist.inst., HU: Kvinnor i 
Bysanten
Ryhmä 2: Kulttuurin ja taiteen 
vuorovaikutukset
- Sofia Lahti, Konstvetenskap, ÄA: Medeltida 
reliker i Äbo domkyrka

- Heini Kirjavainen, Arkeologia, TY: Äbo 
Akademin tontin keskiaikaiset tekstiilit
- Anu Vuorela, Taidehistoria, TY: Auringon ja  kuun 
madonna. Neitsyt Maria apokalyptisena naisena ja  
kuvatyypin edustajat Suomessa.
15.45 Kahvitauko

16.00 Keskustelua Dies medievales - 
tapahtuman tulevista järjestelyistä ja muista 
yhteistyötoimista

19.00 Iltajuhla

Su /Sö 27.10.
Paikka: Vanhan raatihuoneen sali, Vanha 
Suurtori

11.00 Turustuminen Ahoa Vetus & Ars 
Nova -museoon (Dies medievalesin tutkija-ja 
opiskelijaosanottajille, etukäteisilmoittautuminen)
12.00 Plenum
Dos. Markus Hiekkanen
Turun kaupungin perustaminen - hilaan kehityksen 
vai tietoisen päätöksen tulos?
Kommentaattoreina dos. Mika Kallioinen ja dos. 
Elias Orrman

Tervetuloa Turkuun 
lokakuussa 2002!
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ESPOON KAUPUNGINMUSEON 
KESKIAIKAISET KYLÄTONTIT -PROJEKTI; 
TULOKSET, ONGELMAT JA TULEVAISUUS

Dan Lindholm

Espoon kaupunginmuseo aloitti 1990-luvun 
puolivälissä Keskiaika-projektin, jonka tavoitteena 
oli tuottaa näyttely, siihen liittyvä julkaisu ja 
paikkatietokanta. Yksi projektin tavoitteista oli 
määrittää nykyisen Espoon keskiaikaisen asutuksen 
synty ja levinneisyys sekä paikallistaa kaikkien 
kylätonttien paikat. Lähtökohtana oli nykyinen 
Espoo, jonka itäosat kuuluivat Helsingin pitäjään 
aina 1600-luvun lopulle asti.

Vanhimmat kirjalliset lähteet, joissa Espoo 
mainitaan, ovat 1430-luvulta, mutta tarkempia 
tietoja on vasta vuodesta 1540 lähtien, jolloin 
ensimmäiset maakirjat laadittiin. Maakirjat 
kuvastavat hyvin myös keskiajan olosuhteita, 
sillä muutokset omistussuhteissa olivat pieniä. 
Keskiajalla on kuitenkin ollut myös kyliä ja taloja, 
jotka hävisivät tai liitettiin muihin kyliin jo ennen 
ensimmäisten maakirjojen laatimista. Näiden

Kauklahden kaivaukset. Eero Leppänen 
kaivamassa. Foto M. Huuhka/Museokuva.

kylien/talojen ikää ja sijaintia voidaan arvioida vain 
hyvin karkeasti.

Ensimmäisiä maakirjoja laadittaessa vuonna 1540 
oli Espoon pitäjässä yhteensä yli viisikymmentä 
kylää ja Helsingin pitäjässä yhdeksän kylää, jotka 
nykyisin kuuluvat Espooseen. Kohteita tietokantaan 
kertyi kuitenkin lähes 70. koska joissakin kylissä on 
useita toisistaan erillään sijaitsevia tontteja. Lisäksi 
on kyliä, jotka alun perin ovat kuuluneet toiseen 
kylään eli ns. emä- tai kantakylään, mutta ovat 
myöhemmin muodostaneet oman kylänsä. Kaikki 
kylätontit paikallistettiin vanhan karttamateriaalin 
perusteella ja niiden sijainti merkittiin peruskartalle. 
Jokainen kylätontti inventoitiin ja tarkastettiin. 
Kohteiden kunto arvioitiin säilyneisyyden mukaan 
asteikoilla 1 - 3, jossa 1 tarkoittaa erittäin hyvin 
säilynyttä ja 3 tuhoutunutta. Tarkastetuista kohteista 
laadittiin mapinfo-tietokanta, jossa jokainen 
kylätontti on merkitty kartalle. Lisäksi merkittiin 
kylätontin ympärille ns. "suoja-alue”, joka tarkoittaa 
tontin lähialuetta, jossa saattaa olla keskiaikaisia 
kerrostumia. Kustakin kohteesta laadittiin lisäksi 
tarkastuslomake, jossa esitellään lyhyesti kohteen 
sijainti, historia ja säilyneisyys.

Inventoinnin yhteydessä selvisi, että kylätontteja 
säilynyt suhteellisen paljon, vaikka Espoo ja 
erityisesti Espoon eteläosat alkavat olla tiiviisti 
rakennettua aluetta. Vaikka jotkut kylätonteista 
on jo osittain rakennettu, on niissä säilynyt 
tuhoutumattomia osia. Inventoinnilla oli kiire, 
sillä Espoo on koko EU:n nopeimmin kasvavia 
pääkaupunkialueita. Inventoinnin yhteydessä nousi 
pintaan myös uusia ongelmia ja kysymyksiä; mikä 
on keskiaikaisten kylien asema muinaismuistolaissa 
ja mitkä kohteet tulee suojella? Muinaismuistolaki 
on itsessään yksiselitteinen, mutta lain soveltaminen 
historiallisen ajan muinaisjäännöksiin on eri asia.
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Näkymä Kauklahden kylätontilta.Foto M. Huuhka/Museokuva.

Arkeologeille maaseudun keskiaikaisen asutuksen 
tutkimus on uusi aluevaltaus, eikä kohteiden 
suoraviivainen rauhoittaminen muinaismuistolailla 
ole itsestään selvää. Tästä syystä Keskiaika- 
projektin inventointiraportteihin merkittiin 
ainoastaan kohteiden kunto, mutta ei niiden arvoa 
muinaisjäännöksenä. Mikäli tontti on hylätty ja 
rakentamaton, on tilanne selvempi, mutta mikäli 
alue on edelleen asuttu ja käytössä joudutaan 
helposti vaikeaan tilanteeseen. Tällaisen kohteen 
rauhoittaminen muinaismuistolailla voi johtaa 
kohtuuttomiin seurauksiin omistajalle. Jokaista 
kylätonttia ei siis voi automaattisesti rauhoittaa, 
vaan kukin paikka on arvioitava erikseen.

Paikkatietojärjestelmä on käytettävissä aluksi 
vain Espoon kaupungin sisäisillä intranet-sivuilla, 
jossa se on kaikkien kaupungin virkamiesten 
saavutettavissa. Paikkatietokannan tarkoitus onkin 
tässä vaiheessa lähinnä toimia suunnittelijoiden 
apuna ja toimia hälytysvalona, jotta kylätontit 
voitaisiin tulevaisuudessa paremmin ottaa huomioon 
kaupunkia suunniteltaessa. Tiedon levittäminen on

osoittautunut vaikeaksi. Vaikka aiheesta on pidetty 
useita koulutus-ja tiedotustilaisuuksia, on tietokanta 
jäänyt monelta virkamieheltä käyttämättä.

Paikkatietokanta on tällä hetkellä toiminut noin 
kaksi vuotta. Pitkän haparoinnin jälkeen sen käyttö 
on vakiintunut. Samalla alkuperäiset tavoitteet ovat 
alkaneet toteutua. Muutamat ikävät tapaukset ovat 
varmasti omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että 
keskiaikaiset kylätontit on alettu ottaa huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on vuoteen 
2004 mennessä luoda kattava paikkatietokanta koko 
Espoon rakennuskannasta, kulttuuriympäristöstä 
ja kaikista muinaismuistoista internetiin kaikkien 
käytettäväksi. Tämän kesän arkeologiset kaivaukset 
Kauklahden keskiaikaisella kylätontilla todistavat, 
että kylätontit voidaan paikallistaa ja että kohteissa 
on hyvinkin saattanut säilyä keskiaikaisia 
kerrostumia. Kauklahden kylätontti kuuluu Espoon 
vanhimpiin ja on ykkösluokan suojelukohde. Tämän 
hetken arvio Espoon tilanteesta on se, että uurastus 
alkaa tuottaa tulosta ja keskiaikaiset kylätontit 
otetaan vakavasti huomioon suunnittelussa. Samalla
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Kauklahden kaivauksilla löytyi nuorempaan rautakauteen /  
varhaiseen keskiaikaan ajoittuvaa keramikkaa.Foto M. Huuhka/ 
Museokuva.

ainakin osa alueen hyvin nopeasti katoavasta 
menneisyydessä on saatu säilytettyä ja tutkittua.

Dan Lindholm
Espoon kaupunginmuseo
WeeGee-talo
Ahertajantie 5, 02100 Espoo 
dan.lindholm@espoo.fi

Korjaus SKAS 2/2002. Hanna-Riitta 
Toivasen artikkelissa ’’Attikan ’’Kaunis 
kirkko”, unohtunut Bysanttilainen kohde” 
kirkon yleiskuva ja Kristus Pantokrator 
olivat peilikuvina ja kuva marmorisesta 
pylväänkapiteelista ylösalaisin.

mailto:dan.lindholm@espoo.fi
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MASKUN STENBERGAN JA SIPOON 
SIBBESBORGIN PIKKULINNAT - 
MUUTAMA LISÄHUOMIO
Markus Hiekkanen
Veli-Pekka Suhonen esitteli SKASin viime 
numerossa kiinnostavia ja tuoreita ajatuksia 
kahdesta Suomen keskiaikaisesta pikkulinnasta 
Maskun Stenbergasta ja  Sipoon Sibbesborgista.1 
Seuraavassa muutama lisähuomio aiheen piiristä.

Veli-Pekan arvio siitä, ettei pikkulinnoja "varustusten 
kehitysasteen perusteella" voi ajoittaa tai muuten 
asettaa historiallisesti oikeaan yhteyteensä, on 
mielestäni uskottava. Evolutiivinen näkökulma on 
varsinkin suomalaisessa tutkimuksessa hallinnut 
keskiajan rakennustutkimusta jo toistasataa vuotta 
-  niin, itse asiassa siitä alkaen, kun sitä ylipäätään 
on tehty. Selvimmin olen sen havainnut keskiajan 
kivikirkkojen piirissä, missä ajattelutapa on 
levännyt kuin tukahduttava lyijypeitto. Pohdin tätä 
asiaa lyhyesti väitöskirjassani tutkimushistoriallisen 
katsauksen puitteissa2, mutta se kyllä ansaitsisi 
laajemman analyysin.

Tästä näkökulmasta vaikuttaa Veli-Pekan esittämä 
pikkulinnojen ajoitus 1300-luvun loppupuolelle 
täysin perustellulta. Samanlaisia ajatuksia minulle 
muodostui pari vuosikymmentä sitten sen jälkeen, 
kun Saksassa Ilmestyi Hermann Hirnin perusteellinen 
tutkimus Motte und Donjon (1981). Toki siinäkin 
oli evolutiivinen ajattelu rakennettuna sisään, mutta 
mm. esitellyn vallihautajärjestelmän perusteella 
ei voinut enää ajatella esim. Porvoon Linnamäen 
voivan olla vuoden 1200 tienoilta kuten Juhani 
Rinne aikanaan esitti.3 Artikkelin kirjoittaminen 
aiheesta minulta jäi, mutta uuden ajoitusehdotuksen 
esitin Linnamäelle kysymysmerkillä varustettuna 
karttamerkintänä vuonna 1991.4

Maskun Stenbergan ajoitus?

Maskun Stenbergan ajoitusta Suhonen pohtii 
monesta suunnasta hyläten aiheellisesti Rinteen 
käsityksen vanhemman vaiheen kuulumisesta 1100- 
luvulle. Samalla hän asettuu tukemaan Knut Draken

ensimmäisenä esittämää ajoitusta 1300-luvun 
lopulle.5 Toisen vaiheen Suhonen liittää "1430- ja 
1440-lukujen vaihteen tienoolle” (s. 18). Perusteina 
ovat Naantalin birgittalaisluostarin perustaminen 
tuolloin ja paikan kaivauksissa löytyneiden 
ruodetiilien uusi ajoitus.

Toisen vaiheen ajoitusrakennelma kuulostaa 
kyllä uskottavalta, mutta toisenkinlainen voi olla 
mahdollinen. Mielestäni ei nimittäin ole erityistä 
syytä sille, että samalla kun luostaria perustettiin 
olisi Stenbergan vanha kivirakennus uusittu mm. 
ruodetiilin varustetuin holvein. Onhan nimittäin 
otettava huomioon, että itse pääpaikkaa luostariakin 
rakennettiin tuolloin puusta niin ensimmäisellä 
paikallaan Maskun Karinkylään 1438 kuin 
loppusijoituksessaan Raision Ailosenniemessä 
vuodesta 1443 eteenpäin. Vasta vuosisadan 
loppupuolella, luultavimmin 1480-luvulla kirkko 
ja ainakin osa muista luostarin rakennuksista 
muurattiin kivestä.6

Näin Stenbergan toinen vaihe saattaa mielestäni 
kuulua huomattavasti myöhäisempään vaiheeseen, 
ehkä vasta 1500-luvun alkupuolelle. Tätä eivät estä 
myöskään rakennuksessa ruodetiilet, jollaisia toki
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oli käytössä pääasiassa 1400-luvulla mutta 
myös seuraavalla vuosisadalla, esimerkkinä 
pyhän Annan luostari Lyypekissä.

En myöskään hämmästyisi, jos Stenbergan 
kivirakennuksen ensimmäinenkin vaihe olisi 
paljon myöhäisempi kuin 1300-luvun loppu. 
Vaikuttavathan ainakin tiili, miksei myös kivi 
rakennusmateriaaleina tämän aikahorisontin 
pikkulinnojen ’’maisemassa” ainakin tätä nykyä 
selvästi poikkeuksilta. Muista pikkulinnoista ei 
tällaista, kiistatta 1300-luvun jälkipuoliskolle 
kuuluvaa rakennetta kaiketi ole löytynyt.

Termoluminisenssiajoituksia

Sipoon Sibbesborgin termoluminisenssi 
ajoituksen osalta Veli-Pekka toteaa, ettei 
hän ole löytänyt Museoviraston arkistoista 
tarkempia tietoja ajoituksesta. Hyvä 
huomautus ja syy löytämättömyyteen on 
minun. Osallistuin nimittäin rakennushistorian 
osastolla 1980-luvulla termoluminesenssitut 
kimuksiin o.t.o. tanskalaiskontaktieni kautta. 
Yhteistyöhenkilönä oli mm. tunnettu metodin 
kehittäjä, äskettäin edesmennyt Vagn Mejdahl 
Ärhusin yliopiston geologian osastosta ja sen 
Pohjoismaisesta termoluminesenssilaborato 
riosta. Hän vieraili 1980-luvun puolimaissa 
Suomessa ja kiertelimme tuolloin muutamien 
tutkijoiden kanssa tekemässä havaintoja 
erinäisissä Etelä-Suomen kohteissa. Lähetin 
hänelle Museoviraston rakennushistorian 
osastosta tiilikatkelmia myös muutamasta 
kiinnostavasta pikkulinnakohteesta 5.5.1987, 
mutta osaston arkistoon lähetekirjeestä ei sitten 
tainnut jäädä kopiota.

Kyseessä oli kaksi tiilikatkelmaa Rinteen 
vuoden 1909 kaivauksesta7 ja laboratorion 
ajoitustulokseksi tuli 1640 ± 50 AD. Näin 
siis tiilimateriaali on näytteiden perusteella 
poltettu noin vuosien 1590 ja 1690 välisenä 
aikana.8 Tämän tuloksen olen sitten aikanaan 
kertonut suullisesti Christian Lovénille hänen 
väitöskirjatyötään varten.9

Suhonen arvelee, että "tähän tulokseen ei 
kuitenkaan voi luottaa, sillä kaikki rakennuksen

yhteydestä löytyneet esineet ovat selvästi 
keskiaikaisia”. Tässä rohkenen ole jossain 
määrin eri mieltä. Emme nimittäin varmuudella 
voi tietää, että keskiaikaiset esineet ja 
valumuurirakennus kuuluvat yhteen. Samalla 
alueella on hyvinkin voinut olla toimintaa 
sekä 1300-luvun jälkipuoliskolla (esineajoitus) 
että 1600-luvulla (tiiliajoitus) ja edellisen 
ajan esineistö on voinut olla sekoittunut 
jälkimmäiseen. On myös mahdollista, ettei 
Rinne ole ottanut talteen kaikkea, hänen 
kannaltaan ehkä epäkiinnostavaa (uudempaa) 
esineaineistoa.

Samanlainen ajoitusongelma meitä kohtaa 
monessa kivikirkossa, jota samalla paikalla 
on voinut edeltää ehkä useitakin toisensa 
jälkeen rakennettuja puukirkkoja. Kivikirkon 
lattian alla tehdyissä kaivauksissa löytynet 
esineet saattavat erehdyttää määrittämään itse 
kivikirkon rakentamisajan. Tällaisen virheen 
tein 1980-luvulla Espoon kirkon suhteen. 
Sieltä oli kaivauksissani 1981 tullut rahoja, 
joista osa voitiin ajoittaa (Pekka Sarvas) 1400- 
luvun alkuun. Kiiruhdin niiden perusteella 
ajoittamaan kivikirkon rakentamisen vuosien 
1420 ja 1450 välille10 Vasta myöhemmin, 
analysoituani laajemmin rahojen ja muiden 
esineiden suhdetta rakennuksiin tai 
rakennusj äännöksiin havaitsin menetelmän 
perustelun heikkouden."

Sipoon Sibbesborgin TL-analyysiin käytetyt 
tiilenkappaleet poikkeavat mielestäni 
tiiviytensä ja värinsä suhteen sekä yleensäkin 
olemukseltaan keskiaikaisten tiilten suuresta 
massasta. On muuten kiinnostavaa huomata, 
että myös muissa Tanskaan lähettämissäni 
pikkulinnojen tiilinäytteissä olivat tulokset 
odotetusta enemmän tai vähemmän 
poikkeavat. Niinpä Janakkalan Hakoisten 
linnan varhaiskeskiaikaiseksi ajoitetun 
tiilirakennuksen tiilikatkelma sai ajoituksen 
1840 ± 50 AD!12 Karjaan Junkarsborgin tiili 
sai sekin paikan vakiintuneesta ajoituksesta 
hiukan nuoremman tuloksen 1510 ± 70 
AD.13 Liedon Vanhanlinnan katkelma taas sai 
ajoituksen 1400 ± 50 AD14.

TL- sen enempää kuin muihinkaan
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luonnontieteellisiin ajoituksiin ei tietenkään 
ole syytä suhtautua siten kuin ne olisivat 
ehdottoman paikkansapitäviä — osa niistä 
on ainakin vielä kehittelyn asteella ja 
käytännössä käyttökelvottomia kuten 
kalkkilaastin radiohiiliajoitusmenetelmä. 
Ne ovat renkejä, eivät isäntiä. Esittämäni 
TL-tulokset ovat kuitenkin kiinnostavia ja 
viittaavat siihen, että pikkulinnoissa tulisi 
erottaa myös niiden uuden ajan käyttövaihe 
tai -vaiheita. Tähän ei välttämättä ainakaan 
Sipoon Sibbesborgin ja Janakkalan Hakoisten 
kohdalla ole kiinnitetty riittävästi huomiota.15 
Samoin on jäänyt pohtimatta mahdollisuus 
myöhäiskeskiaikaisesta toiminnasta,
mahdollisina esimerkkeinä Maskun Stenberga 
ja Karjaan Junkarsborg.

Oli miten oli, Suhosen muissakin yhteyksissä 
esittämä, hänen omiin kaivauksiinsakin 
perustuva arvio pikkulinnojen ajoittumisesta 
1300-luvun jälkipuoliskolle16 on hyvin 
perusteltu ja uskottava. Kuluvan vuoden 
alkukesästä on saatu vahvasti keskiaikaan 
osoittavia havaintoja myös Helsingin 
Vartiokylän linnavuoren kaivauksissa -  senkin 
aikaisempi romanttinen ajoitus viikinkiaikaan 
tai aivan keskiajan alkuun on hajoamassa.17
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MAASEUDUN 
ARKEOLOGIA -  
KOMMENTTI
Markus Hiekkanen

Päätoimittaja Georg Haggren otti kahdessakin viime 
numeron (SKAS 2/2002) artikkelissa voimakkaasti 
kantaa maaseutuun kohdistuvan arkeologian 
vähäisyyteen Suomessa. Yhdyn koko sydämestäni 
sanoihin. Haluaisin kuitenkin nostaa esille seikan, 
joka saattaa antaa edellytyksiä ongelman yhden 
osan ratkaisuun.

Jori kysyy, miten löytää ja tunnistaa keskiaikainen 
asuinpaikka (s. 3) ja toteaa, etteivät arkeologit 
vielä edes tarkkaan tiedä, mitä etsiä tutkittaessa 
keskiaikaista asuinpaikkaa (s. 35). Tämä on varmasti 
totta, mutta jonkinlaista tietoa on kuitenkin olemassa 
siitä, miltä ainakin laajemmin historiallisen ajan 
asuinpaikka Suomessa saattaa näyttää maastossa.

Ollessani Museoviraston rakennushistorian osaston 
arkeologitutkijana maaseudun keskiaikainen asutus 
tuli esille monin tavoin. Se kiinnosti minua paitsi 
yleisesti arkeologina erityisesti myös sen takia, että 
tutkiessani keskiajan kirkkoja olisin halunnut saada 
syvempää tietoa niistä ihmisistä, jotka rakensivat 
ja ylläpitivät kirkkoa ympäristöineen ja kävivät 
siellä jatkuvasti. Myös muualta saadut vaikutteet 
innostivat. Ongelma oli voisiko sanoa se, etteivät 
työpaikan seinät olleet tässä suhteessa leveällä: 
rakennusmonumenttien ja kaupunkien tutkimuksen 
ja suojelun lisäksi Museoviraston päättäjillä ei 
ollut mainittavaa kiinnostusta laajentaa toiminnan 
kenttää. Ehkä voi sanoa, ettei aika ollut kypsä 
-  mikä lie tilanne tänään.

Joka tapauksessa kehittelin 1980-luvun lopussa 
ajatusta laajan Suomen kaikkia kuntia koskevan 
historiallisen ajan muinaisjäännöksiä koskevan 
inventointiohjelman toteuttamiseksi. Se jäi 
käytännössä lähes kokonaan, mutta yhden 
asian valmistelu sentään onnistui yhteistyössä 
edesmenneen Tapio Segerin kanssa 1990-luvun 
alussa. Saimme läpipuhuttua osaston johdon kanssa 
eräänlaisen pilottihankkeen. Sen tarkoitus oli 
inventoida sopivaksi katsotun kunnan kyläpaikat

-  muunlaiset jäännökset jätettäisiin syrjään. 
Päämääränä oli tulevan toiminnan suunnittelun 
ja koordinoinnin takia tarkastella inventoinnin 
toteuttamisen vaatimaa aikaa ja kustannuksia. 
Varsinkin esityön keston ja syvyyden selvittämistä 
pidin tärkeänä.

En tarkkaan muista, minkä laarin pohjalta hankkeen 
toteuttamiseen tarvittavat rahat raavittiin, mutta 
joka tapauksessa se vietiin läpi. Kunnaksi valittiin 
Tuulos, koska katsoin sen sopivasti edustavan 
erästä tilannetta suojelussa: verraten hyvin säilynyt 
maatalousvaltainen yhteisö ilman laajoja kajoamisia 
maahan. Inventoinnin tekijäksi tuli Andres Tvauri 
ja hän teki sen 1992. Raportti valmistui ajallaan 
(Museoviraston rakennushistorian osaston 
arkisto, 1992) ja pyynnöstäni Andres laati myös 
kirjoituksen työstä ja sen tuloksista Fennoscandia 
archaeologicacm nro X (1993).

Inventointi toi esille seikkoja, jotka mielestäni 
antavat sijainnista, maaperästä ja muista seikoista 
hyviä vihjeitä keskiaikaisen ja uuden ajan 
asutuksen inventoijille. En ala luetella niitä tässä, 
koska ne löytyvät helposti mainituista raportista ja 
artikkelista.

Markus Hiekkanen

Akatemiatutkija, Suomen Akatemia 
Dosentti, Turun yliopisto 
Dosentti, Helsingin yliopisto

markus.hiekkanen@pp.inet.fi
Tel / puh.: 358-(0)40-554 07 25
Fax: 358-(0)9-757 99 750
Koskelantie 46 A 2, 00610 Helsinki, Finland
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MAAKUNNALLISET KULTTUURIMAISEMAT
Päivi Luppi
Kanta-Hämeen maankunnassa tehdään parhaillaan 
esiselvitystä maakunnallisesti arvokkaista 
kulttuurimaisemista. Ympäristöministeriö julkaisi 
vuonna 1992 selvityksen valtakunnallisesti 
arvokkaista kulttuurimaisemista. Nyt tulisi 
kaikissa maakunnissa tehdä maakuntatasolla tehdä 
vastaavanlainen selvitys. Useissa maakunnissa 
sellainen on jo tehtyjä useissa on tekeillä, en tunne 
tilannetta.

Irmeli Kaartokallio Hämeen ympäristökeskuksesta 
sai kokoon sen verran rahaa, että minut voitiin 
palkata kahdeksi kuukaudeksi tekemään selvitystä 
alueen historiallisesta maisemasta. Haaveena oli, 
että selvitettäisiin ensisijaisesti maakunnan kylien, 
peltojen, niittyjen, teiden ja myllyjen historia.

Tässä ajassa olen lähinnä oppinut tuntemaan 
maakuntaa ja huomannut kuinka kiinnostava työkenttä 
olisi edessä. Olemme tehneet yhteistyötä Kanta- 
Hämeen liiton ja erityisesti siellä työskentelevän 
Sirpa Somerpalon kanssa. Hän hallitsee tietotekniikan 
ja on työstänyt upeita karttoja jääkauden jälkeisistä 
rannoista, moreenimuodostumista, kasvillisuusvyö
hykkeistä, ym.

Tänä aikana olen huomannut kuinka paljon tietoa 
on löydettävissä, kun systemaattisesti tarkastelee 
karttoja. Markuksen mainitsema selvitys Tuuloksen 
kunnasta on hyvä esimerkki eräästä maiseman 
tarkastelutavasta. Onnellista kyllä Tuuloksen kunta 
kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan.

Suurten asutuskeskusten läheisyydessä sijaitsevilla 
kunnilla on tällä hetkellä tarve kaavoittaa alueita 
omakotirakentamiseen. Kaavoitus kohdistuu 
luonnollisesti tämänkin päivän ihmisen mielestä 
"hienoille ja kauniille” alueille. Ja ne ovat juuri 
niitä vanhoja peltomaisemia. Irmeli Kaartokallion 
toiveena on. että hän saisi konkreettista tietoa 
kysyäkseen kuntien päättäjiltä: "aiotteko te todella 
nyt hävittää nämä ikiaikaiset peltonne?”.

Tämän kahden kuukauden aikana olen joutunut 
opiskelemaan aivan uusia asioita, kuten 
maanviljelyn, karjanhoidon ja asumisen historiaa 
ja jotenkin oppinut aavistamaan vuodenkierron 
merkityksen ihmisen elämässä.
Päivi Luppi
vanha.pappila@mail.htk.fi

LÄPILEIKKAUS SUOMALAISEN 
KULTTUURIN VARHAISVAIHEISTA

Georg Haggren

Suomen kulttuurihistoria 1. Taivas ja maa. 
Toim. Tuomas M. Lehtonen ja Timo Joutsivuo. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi. Keuruu 2002. 456 s.

Viime keväänä ilmestyi uuden Suomen 
kulttuurihistoria - sarjan ensimmäinen osa, joka 
ulottuu ajallisesti esihistorian hämäristä 1700- 
luvun alkuun. Uudella viisiosaisella sarjalla on 
kaksi samannimistä edeltäjää, joista varhaisempi 
julkaistiin 1930-luvulla ja uudempi 1970-ja 1980- 
lukujen vaihteessa. Edeltäjistä vanhemmassa 
uhrattiin kokonainen osa esihistorialle ja 
keskiajalle, jälkimmäisessä vain nelisenkymmentä 
sivua, joista kaksi sivua käsitteli esihistoriaa. 
Eri aikakausien osuus näissä kahdessa teoksessa

kuvastaa tutkijapolvien erilaista suhtautumista 
menneisyyteen. Nuoressa tasavallassa eli 1930- 
luvulla etsittiin arvokkaaksi koettua kansallista 
menneisyyttä, kun taas parikymmentä vuotta sitten 
kiinnostus keskiaikaan oli aallonpohjassa. Nyt 
tilanne on toisin: viimeisen vuosikymmenen ajan 
olemme eläneet “keskiaikabuumia”, mikä näkyy 
sekä tieteessä että suuren yleisön kiinnostuksessa. 
Kuvaavaa onkin, että esihistoria ja keskiaika ovat
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jälleen saaneet huomattavan osuuden Suomen 
kulttuurihistorian kokonaisesityksessä.

Uudelle kulttuurihistoria-teokselle leimaa-antavaa 
on runsas ja värikäs kuvitus. Sen avulla voidaan 
houkutella myös suurta yleisöä hankkimaan tämä 
teossarja. Suuri osa kuva-aineistosta on tuoretta, 
osa muista teoksista tuttua. Tuttujen kuvien ja 
aiheiden suuri osuus on luonnollista, sillä keskiajan 
ja 1500-1600-lukujen kotimaista kuva-aineistoa ei 
voi kovin laajaksi kehua. Lisäksi kuvat keskeisistä 
monumenteista, esineistä ja maalauksista kuuluvat 
välttämättömänä osana yleisteokseen. Niinpä 
tämänkin teoksen kuvien joukosta löytyvät esim. 
Turun, Hämeen, Kastelholman, Raaseporin, 
Viipurin ja Olavinlinnat.

Uudessa kulttuurihistoriassa on yli 20 kirjoittajaa. 
Heistä kirjan toimittajina työskennelleet Tuomas M. 
Lehtonen ja Timo Joutsivuo ovat vastanneet useista 
yleisluvuista siten, että jälkimmäisen vastuulla on 
ollut 1500-luvun jälkeinen aika. Muut kirjoittajat 
ovat eri alojen asiantuntijoita. Positiivista on, että 
lukuisan kirjoittajajoukon tekstit on onnistuttu 
toimittamaan sellaisiksi, että ne 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisällöllisesti teos on vakuuttava. Perinteisimpiä 
ja paikoin jopa vanhentuneita ovat teoksen 
yleisluvut, eri alojen erityisasiantuntujat hallitsevat 
luonnollisesti omat aihepiirinsä. Jälkimmäisten 
joukosta löytyy joukko varsin raikkaita tuulahduksia 
nuorten tutkijoiden kamareista, mistä esimerkkinä 
voidaan mainita keskiaikaisia kiltoja käsitelleen 
Mikko Piipon, Vatikaanissa vast’ikään avautuneiden 
paavillisen penitentiariaatin kokoelmien saloja 
valottaneen Kirsi Salosen ja uuden ajan alun 
aateliskulttuuriin perehtyneen Mirkka Lappalaisen 
kirjoittamat luvut. Kirjan toimittajaparin parhaat 
tekstit liittyvät heille läheisten erityiskysymysten 
käsittelyyn. Kirjoittajien joukossa kummastusta 
herättää uskontotieteilijän valinta laajan 
esihistorialuvun kirjoittajaksi, mikä on outo, eikä 
aivan onnistunut valinta.

Historiallisen ajan arkeologian tuloksia ei teokseen 
ole paljon mahtunut, vaikka sivulauseissa ala 
toisinaan mainitaan. Esimerkiksi keskiajan 
profaanin materiaalisen kulttuurin käsitettely jää 
vähäiseksi. Kirkkojen kohdalla asia on toisin, 
sillä Markus Hiekkanen on saanut runsaasti 
tilaa kirkkotutkimuksen tuoreimpien käsitysten

esittelyyn. Muun materiaalisen kulttuurin osalta 
on toki korostettava, että Helena Edgren lupailee 
aiheesta tulevaisuudessa enemmän tietoa todetessaan 
(s. 147), että "Turun rikkaan löytöaineiston tutkimus 
on vasta alulla, joten uutta tietoa on odotettavissa.”

Vaikka kirja on huolellista työtä, olisi se kaivannut 
vielä yhtä tarkistuskierrosta. Kartoista ehkä 
puutteellisin on Ruotsin ja Suomen keskiaikaisia 
linnoja ja kaupunkeja esittävä piirros (s. 158). 
Tekstien muutamista lapsuksista ja virheistä voidaan 
nostaa esiin Hakoisten linnavuoren sijoittaminen 
Janakkalan sijaan Sääksmäelle (s. 95) ja Padisten 
luostarin lohenkalastusoikeuksien siirtäminen 
Pernajan sijasta Perniöön (s. 165). Paljon pahempi 
virhe on väite, että käräjien päätöksistä voitiin 
keskiajalla vedota Turun hovioikeuteen (s. 223) - se 
perustettiin vasta 1620-luvulla. Lasimestari-sanan 
käyttö aiheuttaa puolestaan tutkijoille toistuvasti 
ongelmia - niin nytkin. Lähteissä mainittu lasimestari 
on nimittäin yleensä ikkunoiden lasittaja, vain 
poikkeustapauksissa lasinvalmistaja. Melkoisella 
varmuudella keskiajan Pohjoismaissa lasia on 
valmistettu Vadstenan luostarissa, luultavasti 
myös Lödösessä, mutta mistään muualta ei ole 
viitteitä muun kuin ulkomailta tuodun ikkunalasin 
käyttämisestä.

Erityistä kummastusta herättää laajan, 
käsikirjanomaisen teoksen kirjallisuusluettelo. Siitä 
löytyy lyhyitä ja suppeaa aihepiiriä käsitteleviä 
artikkeleita, jopa kirja-arvosteluja samalla, kun 
monet kulttuurihistorian kannalta merkittävät 
monografiat puuttuvat. Tältä osin kirjan toimittajien 
olisi pitänyt olla tarkempi; äskettäin ilmestyneet 
lyhyet artikkelit saavuttavat harvoin sellaista 
pitkää käyttöarvoa, joka Suomen kulttuurihistorian 
kaltaisella teoksella muutoin on.

Kaiken kaikkiaan Suomen kulttuurihistoria on 
tutustumisen arvoinen teos. Siinä on näyttävä kuvitus 
ja sen tekstit paljastavat historiantutkimuksen 
viimeaikaisia painopistealueita. Kustantajalta 
teoksen julkaiseminen ja runsaan tutkijajoukon 
asiantuntemuksen käyttäminen on kiitettävä 
kulttuuriteko. Tästä huolimatta on syytä esittää 
toivomus, että Suomen kultuurihistorian neljännelle 
kierrokselle, kun se joskus toteutuu, saataisiin 
vihdoin historiallisen ajan arkeologiankin tuloksia 
laajalti esiin. Tämän toiveen toteutuminen riippuu 
paljolti juuri SKASin lukijoiden panoksesta. Pallo 
on Teillä.
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