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Suomen keskiajan arkeologian seuran jäsenlehdessä julkaistaan tietoa yhdistyksen
toiminnasta ja keskiajan arkeologiaan liittyvistä seminaareista ja tapahtumista. Leh
dessä julkaistaan lyhyitä artikkeleita, kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja sekä
muita keskiajan ja uuden ajan arkeologiaan liittyviä juttuja.
Kirjoittajia pyydetään toimittamaan julkaistavaksi tarkoitettu aineisto päätoimittajalle
viimeistään kuukautta ennen lehden julkaisupäivää. Tekstit toimitetaan disketillä
tai sähköpostilla (liitetiedostoina) WP, Open Office tai Microsoft Word -muodossa
tallennettuina ja ilman tekstiin tehtyjä muotoiluja. Kuvat (viivapiirrokset, mustaval
kokuvat, värikuvat ja diat ilman kehyksiä) lähetetään joko alkuperäisinä tai digitaa
lisina korpulla tai CD-levyllä jolloin ne palautetaan kirjoittajalle lehden ilmestymi
sen jälkeen. Vain poikkeustapauksina sähköpostilla liitetiedostoina. Mustavalkoiset
viivapiirrokset lähetetään GIF-muodossa ja valokuvat JPEG-muodossa (10-laatu).
Kuvien tarkkuuden on oltava 300 pistettä tuumalle (dpi). Lehden sähköpostiosoite
on skas.lehti@jippii.fi.
Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan lehden ilmestymispäivä on
15.12.2004.
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INVENTOIJAN VASTUU
Historiallisen ajan muinaisjäännösten nauttima lainsuoja on kohentunut viimeisten vuosikymmenen,
kahden aikana. Kaukana menneisyydessä ei ole aika,
jolloin vain keskiaikaisia kirkkoja ja linnoja sekä
kaikkein keskeisimpiä kaupunkialueita — lähinnä
Turun tuomiokirkon ympäristöä —pidettiin muinais
jäännöksinä. Nyt on toisin. Keskiaikaiset kylätontit
luokitellaan muinaisjäännöksiksi, samoin suurvaltaajan kaupunkialueet. Matkailumainoksista tuttujen
Kuninkaantien ja Hämeen härkätien ohella monet
muut historialliset tiet ja tierauniot on ymmärretty
osaksi kulttuuriperintöämme.
Samalla, kun historiallisen ajan muinaisjäännökset
ovat saavuttaneet lain niille oikeuttaman suojan, on
niitä yhä enenevässä määrin alettu ottaa huomioon
inventoinneissa. Maakuntakaavoihin on kerätty erik
seen tietoa näistä ns. hiki-kohteista. Myös muissa
tuoreissa inventoinneissa niitä etsitään, tarkistetaan
ja dokumentoidaan. Museoviraston rekisteri histo
riallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä paisuu
kovaa vauhtia.
Nousukausilla on riskinsä, niin myös historiallisen
ajan muinaisjäännösinventointien kohdalla. Intoa on
riittänyt, vaikka asiantuntemusta ei olisikaan. Tämän
seurauksena on välillä menty pahasti metsään. Kesän
räikein esimerkki löytynee Tammisaaresta, missä
inventoija löysi pieneltä kaava-alueelta yhden kylänpaikan ja kolme muuta kohdetta - resentin louhoksen,
uudehkon talon raunion ja rajakiven.
Tässä esimerkissä inventoijan käsiin jäi akanoiden
ohella vain yksi jyvä. Hukatuista jyvistä voidaan
nostaa esiin 1300-luvulta tunnettu Sköldargärdin
kylä, Kappeli-nimistön keskittymä sekä vanhimmissa
maakitjoissa erikseen mainittu keskiaikainen autiokylä, ödeböle. Tässä tapauksessa jo yhteydenotto
museovirastoon tai maakuntamuseoon olisi auttanut
asiaa.
Kuka hyötyy tällaisesta inventoinnista? Muinaisjään
nökset jäävät uhatuiksi. Inventoinnin tilaaja ei voi
luottaa tulokseen. Kaavoittajaa se johtaa harhaan.
Rakennuttajalle jää turha riski. Museoviranomaiset
eivät työtä voi kelpuuttaa.
Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi
eroaa oleellisesti esihistoriallisten kohteiden jäljit
tämisestä. Pelkät maastohavainnot eivät riitä vaan
vanha karttamateriaali on käytävä huolellisesti läpi.
Myös tutkimusalueen asutus- ja elinkeinohistoria on
selvitettävä tarkoin ennen kuin maastoon kannattaa
lähteä.
Georg Haggren
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KARTANOLÄÄNIEN
KETJU KESKIAIKAISESSA
’’POHJOIS-SUOMESSA”
Georg Haggren
Suomalaisessa
historiantutkimuksessa suhteellisen vaatimatonta. Talouden orga
keskiaikaiset kartanot ovat jääneet yllät nisoimista on haitannut se, että lampuo
tävän vähälle huomiolle. Paljon enemmän titilat sijaitsivat usein etäällä kartanosta
kiinnostusta ovat herättäneet rälssin ja toisistaan. Niiden tuotto onkin kerätty
sukulaisuussuhteet ja kansallisuuskysy lähinnä veroparseleiden muodossa. (Vrt.
mykset. Kartanoita ei paljon ole analy Voionmaa 1914.) Vastaava tutkimuskäsoitu, minkä vuoksi merkitykseltään ja sitys on ollut vallalla myös Ruotsissa.
taustaltaan erilaiset kartanot on tarkem Tuoreessa ruotsalaisessa tutkimuksessa
min erittelemättä listattu samaan luet tämä vallinnut käsitys on mm. Smälannin
teloon.1 Monesti on jopa vaikea erottaa ja Upplannin osalta kuitenkin todettu
käsitelläänkö tutkimuksessa kartanoita virheelliseksi. Upplannin osalta Sigurd
vai vain rälssin lampuotitiloja. Yksittäi Rahmqvist on onnistunut rekonstruoi
nen lampuotitila on saattanut innoittaa maan lukuisia suuria kartanoläänejä ja
pitäjänhistorian kirjoittajan rälssitilan niiden monesti kadonneita keskuskaromistajan henkilöhistorian kuvaukseen. tanoita (sv. huvudgärd). Tässä työssä
(Ks. esim. Nikula 1938.) Myös Suomen keskeisenä lähdeaineistona ovat olleet
kartanot ja suurtilat-sarjan tilahistorioista 1600- ja 1700-lukujen kartat, kylänrajoon monesti vaikea erottaa asumakarta- jen analysointi sekä omistusuhteiden sel
noita lampuotitiloista ja sivukartanoista. vittäminen fragmentaarisesti säilyneiden
Ei edes tuoreessa Suomen maatalouden asiakirjalähteiden pohjalta. Martin Hans
historia-teoksessa analysoida rälssin kes son on Smälannin osalta hyödyntänyt
kiaikaisia kartanoita.2 Niinpä keskiaikaa samaa metodiikkaa täydentäen analyysia
koskevan kartanotutkimuksen synteesejä myös maastohavainnoin ja arkeologisin
joutuu yhä etsimään Väinö Voionmaan ja tutkimuksin. (Hansson 2001.; Rahmqvist
Eino Jutikkalan viime vuosisadan alku 1996.)
puolella julkaisemista teoksista (Jutikkala
1932; Voionmaa 1914). Vastaavasti karta- KARTANOLÄÄNIEN
noarkeologiassa synteesit ovat jääneet HELMINAUHA
vähäiseksi, vaikka tutkimus onkin yksit
täisten kartanoiden osalta viime vuosina Aurajoen pohjoispuolisen Varsinaisilahduttavasti lisääntynyt.3
Suomen eli keskiaikaisen Pohjois-Suomen
kartanoiden yksityiskohtainen tarkastelu
Suomalaisen rälssin keskiaikaisia asu- paljastaa, että Rymättylän ja Kalannin
makartanoita on pidetty pienehköinä välistä rannikkoa seuraa varhaisten kareikä niiden ympäriltä yleensä ole todettu tanoläänien muodostama ketju. Siihen
mainittavia lampuotiläänejä. Kartanoi kuuluvat kartanot muistuttavat ruotsa
den oman maatalouden on katsottu olleen laisessa tutkimuksessa havaittuja keskus-
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/. Viljaisten-Poikon ja Danskila-Finnilän kartanoläänit. (Karttapohjana Suomen taloudellinen
kartta 11:3 Turku, 1923).

kartanoita. Nämä kartanot, joita ympäröi jaettiin puolestaan Viljaisten kartano
vät selvärajaiset lampuotiläänit ja jotka Gödik Fincken ja hänen puolisonsa Karin
sijaitsevat varhaisten vesiteiden äärellä, Nilsdotterin (Tavast) lasten jälkeläisten
muodostavat oman Pohjois-Suomen kesken. Tämä on ainoita keskiaikaisia
muista rälssin tiluksista erottuvan ryh asiakirjoja, jossa luetellaan suomalaisen
mänsä. Tämän kartanoryhmän analyysi kartanon rakennuskantaa. Jakosopimukon syytä aloittaa yksittäisten kartanoiden sen mukaan Elseby Gödiksdotterin tytär
Elin Filpusdotter ja tämän puoliso Lou
esittelyllä.
hisaaren herra Herman Fleming saivat
puolet Viljaisista. Heidän osuuteensa
Rymättylän Viljainen
kuuluivat kartanon kivikellarit ja niiden
päällä olleet rakennukset sekä suuri tupaRymättylän Poikko ja Viljainen ovat rakennus ja uusi luhtiaitta. Kari Uotilan
keskiaikaisia kartanoita, jotka kuuluvat mukaan mainittu kellari on säilynyt nyky
alkujaan samaan maanomistuskokonai- aikaan. Läntisen puoliskon Viljaisista
suuteen. Rälssimies Jeppe Gödiksson perivät Elin Gödiksdotterin lapset hänen
Fincke myi vuonna 1456 Poikon kylän avioliitoistaan Mäns Olofssonin sekä
neljä taloa langolleen Korsholman vouti Jöns Jönssonin kanssa. Myös Viljaisten
Sten Henrikssonille (Renhuvud). Kylän itäpuolella sijainnut Pornaisten kylä jaet
viidennen talon Sten Henriksson osti tiin samassa sopimuksessa.(Anthoni 1957
Tönne Grothelta. (FMU 3009, 3662.; s. 3-8.; Uotila 1985 s. 94-95.) Isopoikon ja
Anthoni 1970 s. 341.) Vuonna 1474 Metsäpoikon keskellä sijainnut Autuinen

6
oli vanhaa rälssiä ja lienee sekin kuulunut
Gödik Fincke vanhemman tiluskokonaisuuteen (Anthoni 1970 s. 341).
Tämä Viljaisten-Poikon tiluskokonaisuus
oli alkujaan muodostunut Rymättylän
alueen jakaneen merensalmen ympärille.
Kartanolääni kokonaisuudessaan tai aina
kin valtaosa siitä oli 1439-1447 lähteissä
mainitun Gödik Henriksson Fincken hal
lussa, mutta lienee tätä vanhempi. Läänin
keskuksena on todennäköisesti ollut Vil
jainen. Tilusten laajuudesta kertoo se, että
1500-luvun puolivälissä Viljaisten ohella
myös Autuisiin, Poikkoon ja Pornaisiin
oli syntynyt asumakartano. (Anthoni
1970 s. 341.; Suomen asutus 1560 s. 35.)
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isänperintöään. (Anthoni 1970 s. 335.;
Klockars 1979 s. 89-91.; FMU 3314.) Fin
nilän ja Kuuslahden välissä sijaitsee van
haksi rälssiksi mainittu Hirvoisten kylä,
josta kaksi naantalilaista porvaria myi
9.7.1491 osuutensa turkulaiselle Stefan
Koutolle. Kaupan asiakirjoista selviää,
että Isokylässä asuneet rälssimiehet Jöns
ja Martin Filpusson (Jägerhorn) olivat
antaneet suostumuksensa suvun maiden
myyntiin. Sukulaisuus varmistuu neljä
vuotta myöhemmin, kun Finnilän Filpus
Nilsson lahjoitti isänperintönsä Finnilän
kartanosta luostarille. Osa Hirvoisista oli
kuulunut hänen sisarensa, osa ilmeisesti
hänen veljensä perintöosuuteen. (FMU
4364,4365,4615.) Myös Hirvoinen kuului
siis alkujaan Peder Dansken suvulle.

Merimaskun Danskila-Finnilä
Danskilan kartanoa isännöi myöhemmin
Merimaskun
pohjoisosassa
Otavan 1400-luvun lopussa Magnus Friis, jonka
saaren kärjessä oli keskiajan lopulla leski Anna Olofsdotter lahjoitti vuonna
Danskilan ja Finnilän asumakartanoihin 1498 siitäkin neljänneksen luostarille.
liittyvä isohko rälssimaan keskittymä. Vanha keskuskartano alkoi viimeistään
Sitä hallinneen suvun jäsenet esiintyvät tällöin vajota keskimääräistä vaatimat
useissa Naantalin birgittalaisluostaria tomammaksi rälssin asumukseksi. Myös
koskevissa asiakirjalähteissä. Danski Otavan saaren pohjoisosan muista kylistä
lan isäntä, rälssimies Jösse Baeltare oli Karvinen ja Pohjalainen sekä osa Killaiyhdessä naapurinsa Finnilän Finved Jöns- sista siirtyi luostarin haltuun. (Anthoni
sonin kanssa sinettitodistajana eräässä 1970 s. 334-335.)
Naantalin luostarin saamassa lahjoituk
sessa vuonna 1442. (FMU 2471.) Vajaata Otavan saaren pohjoisosan kylät muodos
vuosikymmentä myöhemmin Finved tavat maanomistuksellisen kokonaisuu
Jönssonin leski Karin Pedersdotter ja den, joka ulottuu Otavan länsipuoliseen
heidän poikansa Nils Finvedsson pänt saaristoon. Alueella on ollut kartanolääni
täsivät Otavan länsipuolella sijaitsevan keskuksenaan todennäköisesti Danskila.
Tämä iso kokonaisuus oli jo 1440-luvulla
hajonnut osiin. Suuri osa kartanoläänistä
Kaitaholmin luostarille.4
siirtyi lahjoitusten ja panttausten myötä
Merimaskun Finnilää 1400-luvun puo vähitellen Naantalin luostarille. Esimer
livälissä emännöineen Karin Pedersdot- kiksi Kuuslahden lahjoitus turvasi Mar
terin isä oli Peder Danske, joka voidaan gareta Pedersdotterin tyttären Birgitta
nimensä puolesta yhdistää myös naapu- Filpusdotterin siirtymisen luostariin.
rikartano Danskilaan. Raision Luonnonmaan Isokylää asumakartanonaan pitä Mynämäen (Mietoisten) Saari
neen Filpus Jönssonin (Jägerhorn) leski
Margareta - Peder Dansken tytär hänkin - Mietoisten Saari on Suomen vanhin
lahjoitti vuonna 1466 luostarille Finnilän rälssikartano, josta on asiakirjamaininta.
läheisen Kuuslahden kylän, joka oli hänen Saari mainitaan kartanona (mansio) jo
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2. Aarlahden-Ravea-Pyheen, Karvarin, Ketarsalmen, Kosken, Nyynäisten ja Särkilahden
kartanoläänit (Karttapohjana Suomen taloudellinen kartta 111:3 Vehmaa, 1925).

vuonna 1295. Vähän aiemmin Vilhelm- 1500-luvun alussa kartanolääni, jonka
niminen rälssimies oli luovuttanut Saaren keskiaikaisista vaiheista ei ole säilynyt
Turun tuomiokirkolle. Saari oli 1500- tietoa. Tämä hyvin selvärajainen lääni
luvulla jakautunut kahteen osaan eli muodostui Karvatin, Hannulan, Pukki
Iso-ja Vähä-Saareen. Maatalouden osalta lan, Laaleisten, Rauvalan ja Merijärven
tilat olivat kuitenkin lähes yhtä suuria: kylistä, joissa oli yhteensä 11 kirkonlamIso-Saaren kylvö oli 13/4 tynnyriä, Vähä- puotitilaa. Niistä neljä sijaitsi Karvatissa,
Saaren puoli tynnyriä vähemmän. (REA joka todennäköisesti oli kartanoläänin
17.; Anthoni 1970 s. 74-75,349.; Nikander alkuperäinen keskus. Piispalla oli tämän
1926.) Saaren tilukset, sijaitsivat alkujaan tiluskokonaisuuden lounaispuolella vielä
nimensä mukaisesti laajalla saarella (Ks. kolme lampuotia Lemsjöholmin saarella.
Uotila 2003 s. 367-369). Nykyisin ne kat Eric Anthoni on arvaillut, että tämän
tavat ojien erottamana laajan kaistaleen keskiaikaisen kartanoläänin keskus olisi
Mietoisten merenrantaa.
ollut Lemun Niittykartano. Tämä on
epätodennäköistä, sillä se sijaitsee kui
Lemun (Askaisten) Karvatti
tenkin aivan erillään edellä mainituista
tiloista. (Anthoni 1949 s. 88-89, 125-126.)
Lemun pitäjän lounaisosassa sijaitsi kes Karvatin kartanolääni on mahdollisesti
kiajalla yhtenäinen kirkon hallussa ollut alkujaan kirkon tai kruunun kartano.
maanomistus. Siellä oli Turun piispalla Todennäköisemmin se on kuitenkin alku-
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3. Askaisten Karvatti. Etualalla ollut oja oli vielä 1600-luvulla meren salmi. Foto Georg Haggren
2004

jaan rälssikartano, joka Saaren tavoin on
jo varhain lahjoitettu kirkolle.

lahjana antanut Kosken Uusikartanon
(Nygärd) ja Hiedan lampuotitilan. Lahdenrannan lampuotikylän Gregers testaKarvatin lääni oli muodostunut kahden menttasi Naantalin luostarille. Samassa
puolen nyttemmin kuivunutta keskiai asiakirjassa mainitaan myös Kosken
kaista salmea (Kuva 3.). Sydänkeskiajalla Isokartano (Storae gardh), mikä viittaa
Karvatti sijaitsi vesiväylien kannalta siihen, että kartanolla on jo tuolloin ollut
edullisella paikalla. Vielä maanmittari takanaan pitkä historia. (FMU 2730.;
Hans Hanssonin 1650-luvulla laatimassa Anthoni 1947 s. 18.) Gregers Andersson
Turun läänin kartassa Karvatin ja Hannu olikin jo vuonna 1417 toiminut Vehmaalla
lan kylien väliin on piirretty salmi (KA: maakuntakatselmusmiehenä ja vuodesta
MH 1). Karvatin Mattilassa on myös iso 1437 Vehmaan kihlakunnantuomarina,
holvattu kivikellari, joka on perimätiedon joten hän lienee isännöinyt Koskea aina
mukaan kuulunut paikalla sijainneeseen kin 30 vuoden ajan (Anthoni 1947 s. 18.).
kirkkoon. (Riska 1961 s. 113-114.) Kirkon
sijaan kyse lienee kirkon haltuun joutu Gregers Andersson oli aiemmin ollut nai
neen kartanon kellarista.
misissa piispa Magnus Tavastin sisaren
Kristina Olofsdotterin kanssa. GregerVehmaan Koski
sin tytär Katarina, joka asui sittemmin
Kosken naapurissa Gunnilassa, sekä
Vehmaan Koski on yhdessä Laitilan poika Anders, joka asettui isänsä jälkeen
Isokartanon eli Storgärdin kanssa Garp- Koskelle, olivat tästä avioliitosta. (Ant
suvun kantatiloja. Vanhin maininta Kos honi 1947 s. 18.; FMU 3184.)
kesta on vuodelta 1447, jolloin Vehmaan
kihlakunnantuomari Gregers Andersson Koskea hallinneet Gregers Andersson
(Garp) laati testamenttinsa. Puolisolleen ja hänen toinen puolisonsa olivat Peder
Anna Jönsdotterille hän oli huomen Dansken jälkeläisten tapaan hyvin
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suopeita uutta birgittalaisluostaria koh massalmen rannalla ja hieman erillään
taan. Garp-suvun jäsenten lahjoitukset Koskesta, vaikka kylillä onkin yhteistä
luostarille eivät jääneet Lahdenrannan rajaa. Kosken läänille ei voi hahmottaa
lampuotikylään. Gregers Andersson itse samanlaisia suoria selviä rajoja, jotka
lahjoitti sisareltaan Margaretalta, Torkil erottaisivat sen ympäristön talonpoikaisJönssonin puolisolta ostamansa Kylän kylistä, kuin useimmille muille tässä
ja Kesoisten kylien neljännekset vuonna käsitellyille kartanoille. Tämän vuoksi on
1448 Naantalin luostarille. (FMU 2787.) luultavaa, että naapurikylien nautinnot
Gregers Anderssonin leski Anna Jöns- olivat jo vakiintuneita, kun Kosken lääni
dotter asettui vanhoilla päivillään vuonna syntyi. Kartanon ensimmäiset omistajat
1458 maallikkosisareksi Naantaliin, jol ovat joutuneet tyytymään alueisiin, jotka
loin hän luovutti vielä Hiedan ja Uuden- jäivät talonpoikien vanhojen nautintojen
kartanon luostarille (FMU 3073, 3108, ulkopuolelle.
3184.; Klockars 1979 s. 51-52, 72). Tämän
jälkeen vanha Kosken kartanolääni oli Mynämäen
pirstoutunut pieniin osiin: vain osa oli Aarlahti-Sydänperä-Ravea-Pyhe
Anders Gregerssonin isännöimän Isokartanon alaisuudessa, muiden tilusten Laajoen alajuoksulta ja Mynälahden peru
kuuluessa muille perillisille tai Naantalin kasta löytyy laaja rälssimaan keskittymä.
Sen muodostivat keskiaikaisten Aarlahluostarille.
den, Sydänperän, Ravean ja Pyheen kar
Kosken kartanolääniin ovat alkujaan tanoiden ohella useat lampuotikylät (mm.
mahdollisesti kuuluneet myös Lammi, Antikkala, Hietamäki, Soukko). (Anthoni
Nuhjala, Soinila ja Tarvola. Lammi oli 1970 s. 347-349.) Monet näistä tiloista voi
1500-luvun alussa Anders Jönssonin daan yhdistää Vehmaan Koskelta tuttuun
(Garp) omistuksessa, mutta vähän aiem Garp-sukuun. Vanhin maininta on Antikmin se oli ollut vouti Arvid Erikssonin kalan lampuotitilasta, josta todetaan
(pii över sparre-sukua) hallussa. Soinila vuonna 1459, että se kuului Garp-suvusta
oli vanhaa rälssiä, mutta se mainitaan puolisonsa löytäneen ja Satakunnassa
vasta vuonna 1517, jolloin siellä asui 1400-luvun alussa kihlakunnantuoma
Knut-niminen todennäköisesti alempaan rina toimineen saksalaisperäisen Hartvig
rälssiin kuulunut henkilö. (IF s. 29-30.) Dykerin perillisille. (FMU 3111.)
Nuhjala oli puolestaan Turun tuomiokir
kon kaniikkeihin kuuluneen herra Det- Pohjois-Suomen laamanni valtaneuvos
marin tiluksia, jonka hän vuonna 1373 Hartvig Jacobsson (Garp) laati puolestaan
tehdyn sopimuksen mukaan luovutti kir vähän ennen kuolemaansa testamenttinsa
kolle (REA 222). Kustaa Vaasan valtaan Raveassa vuonna 1486. Sydänperän hän
nousun myötä kirkon tiluksia peruutettiin luovutti tuolloin Naantalin luostarille.
takaisin vanhoille rälssisuvuille. Anders Hartvig Jacobssonin oma asumakartano
Gregerssonin pojan Jöns Anderssonin oli Laitilan Storgärd, jota hänen mukaansa
(Garp) tyttären Annan puoliso, Kosken alettiin kutsua myös Hartikkalaksi. Hart
ja Soraisten isäntä Johan Jacobsson vig Jacobsson kuoli lapsettomana, minkä
(Görtzhagen) sai tuolloin haltuunsa toisen vuoksi hänen maaomaisuutensa hajaantui
Nuhjalan kahdesta talosta. Aivan Kosken kaukaisten sukulaisten käsiin. Yksi jäl
vieressä sijainneesta Tarvalasta osa oli kisäädöksen vahvistajista oli Aarlahden
keskiajan lopussa tuomiokirkolla osan vanhin tunnettu isäntä asemies Mats
ollessa talonpoikaisomistuksessa. (Ant- Andersson, jota Hartvig Jacobsson muisti
honi 1970 s. 346.; Jutikkala & Nikander myös testamentissaan. (FMU 4111.; Ant
1941 s. 93-95.) Nuhjala sijaitsee Veh- honi 1970 s. 157.)
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Aarlahden-Sydänperän-Ravean-Pyheen tössä huomattava tiluskeskittymä, josta
alueen rälssiomistuksia on vaikea ana on hajanaisten tuomiokirjeiden ohella
lysoida. Niitä koskevat lähteet ovat säilynyt tietoja Ivar Flemingin maakir
hajanaisia eikä esimerkiksi Pyheestä ole jassa. Palkkisten kartano oli jo varhain
mainintaan ennen 1500-luvun alkua ja jaettu kahden veljeksen kesken. Toinen
Sten Sture nuoremman aikaa, jolloin se heistä asui jälkeläisineen läntisellä,
oli erään rouva Karinin asumakartano. toinen itäisellä tilalla. Anthonin mukaan
(Anthoni 1970 s. 347.)
jako on tapahtunut 1400-luvun alkupuo
lella Björn ja Magnus Balkin kesken.
Taivassalon Särkilahti
Vuonna 1380 oikaisukäräjien lautamiehistössä toisena mainittu Olof Balk lienee
Taivassalon Särkilahti mainitaan jo ollut heidän isänsä. Myös Turun piispana
vuonna 1374, jolloin Särkilahdessa 1385-1412 ollut Björn eli Bero Gregorii
asunut rälssimies Mielivalta (Melevaltae Balk oli kotoisin Vehmaalta, todennä
ii Saerkelax) vahvisti yhdessä Taivassalon köisesti juuri Palkkisista. Suvun asema
kirkkoherran kanssa sinetillään erään pitäjässä on ollut vahva viimeistään 1300maakaupan. (FMU 832.; Anthoni 1970 luvun lopulla. (Anthoni 1967.; ibid. 1970
s. 344.) Särkilahden kartano sijaitsee s. 344-347.)
Taivassalon ja Vehmaan pitäjiä erottavan
Vehmassalmen lounaisrannalla. Vuonna Palkkisten kartanon arvoksi laskettiin
1410 kuningas Erik Pommerilainen 1500-luvun alussa 200 mk. Tuolloin siitä
myönsi rälssioikeuden Särkilahtea isän oli sisaren perintöosana erotettu karta
nöineelle Olof Pederssonille (Stjernkors). non länsipuolella sijainnut Salmenperä
Viimeistään tästä lähtien Isosärkilä oli ja idempänä oleva Krookinen (Kräkis).
Stjernkors-suvun kantatila. Osa Vähäsär- Muista lähikylistä myös Korpi eli Korvell
kilää jäi Olof Pederssonin veljelle, joka ja Perkiö oli ehditty myydä jo aiemmin.
ei nauttinut rälssioikeutta. (FMU 1336. Balk-suvussa tapahtui keskiajan lopulla
Ramsay 1909-1916 s. 429.) Seuraavassa voimakasta alenevaa säätykiertoa. Eri
sukupolvessa Särkilahtea isännöivät Nils lähteissä monesti 1460-1480-luvuilla
ja Olof Olofsson. Lisäksi tiluskokonai- mainittu Olof Andersson Balk oli avi
suuteen kuului naapurikylä Tammisto. oitunut ’’köyhän” tukholmalaisen porNils Olofssonin jälkeläisten keskinäisestä varintyttären kanssa, mikä osaltaan ajoi
perinnönjaosta vuodelta 1468 selviää häntä taloudelliseen ahdinkoon. Hänen
myös, että läheinen Söderlax eli Vuorte sisarensa, Salmenperän perineen Marta
kuului
Särkilahden
kartanolääniin. Andersdotterin puoliso oli puolestaan
(FMU 3366.; Anthoni 1961.; ibid. 1970 talonpoikaista sukua. Seuraavassa suku
s. 344.) Edellä mainittujen lähteiden poh polvessa Olofin poika Anders onnistui
jalta nykyisen Vehmassalmen rannalta saamaan puolison vaikutusvaltaisesta
voidaan hahmottaa alkujaan suurille Fleming-suvusta, mutta tytär Birgitta
saarille syntynyt kartanolääni. Samaisen joutui tyytymään piispan lampuotiin
Vehmassalmen kautta on keskiajalla kul viereisestä Ojan kylästä. (Anthoni 1967.;
kenut vesireitti luoteeseen kohti Lokalah- ibid. 1970 s. 344-347.; IF s. 47-66.)
tea ja Palkkisten kartanoa.
Keskiajan lopulla Balkien kantatilan,
Vehmaan (Lokalahden) Palkkinen
Vehmaan Palkkisten kartanolääni oli
hajonnut osiin. Osa lampuotitiloista oli
Jo Eric Anthoni on todennut, että Balk- köyhtyneen suvun käsissä muuttunut
suvulla oli Vehmaan Palkkisissa (Balkis) veromaaksi. Rajoja analysoimalla voi
sijainneen asumakartanonsa ympäris daan kuitenkin hahmottaa laaja karta-
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nolääni, joka on muodostunut alkujaan
kahden merenlahden välisen kannaksen
ympärille. Palkkisiin yltäneen keskiai
kaisen vesireitin kaakkoispäätä hallitsi
Särkilahden lääni. Palkkisten lääniin
ovat asiakirjojen perusteella kuuluneet
alkujaan ainakin Korven, Krookisten ja
Salmenperän kylät. Myös Mattinen ja
Pietinalho ovat melkoisella varmuudella
kuuluneet alkuperäiseen Palkkisten lää
niin. Sen sijaan Palkkisten lampuotikylä
Perkiö muodostaa läänin itäosassa pyö
reän ulkoneman, minkä perusteella sen
voidaan päätellä olevan kartanosta käsin
perustettu uudistila tai torppa. Uudisasu
tukseen viittaa myös Perkiö-nimikin.
Uudenkirkon Vanhakartano-Arvassalo
Suuri osa Uudenkirkon pitäjän nykyistä
rannikkoa oli vielä keskiajalla salmien
mantereesta erottamaa Arvassalon saarta.
Itse Arvassalon kylässä asui 1500-luvun
puolivälissä kuusi talonpoikaa. Valtaosa
Arvassalon saarta sekä läheisyydessä
olleista muista saarista oli kuitenkin
1400-1500-luvuilla
Fleming-suvulle
kuuluneen Sundholman kartanon alaista
rälssimaata.
Vanhimmat säilyneet Arvassaloon liitty
vät asiakirjat on laadittu Ahvenanmaan
Finströmissä vuosina 1367 ja 1368. Nuo
asiakirjat koskevat Arvassalon länsipuo
lella sijaitsevaa Kittamaan saarta, joka
1500-luvulla kuului Sundholman karta
non maihin. Erik Anthonin mukaan nämä
1360-ja 1370-luvuilta peräisin olevat läh
teet osoittavat, että Arvassalo oli tuolloin
rälssimaata, joka oli jakautunut suku
laisten kesken. (REA 203, 205, 219, 228,
229, 233.; Anthoni 1970 s. 86, 170.) Näitä
1300-luvun rälssimiehiä on kuitenkin
lähes mahdoton yhdistää Arvassalon tai
sen pohjoispuolisen naapurin eli vuonna
1411 ensi kertaa keskiajan autollisista
asiakirjoista pilkahtavan Vanhakartanon
myöhempiin omistajiin. (FMU 1365)
(Kuva 5.)

4. Arvassalon ja Balkisten kartanoläänit
(Karttapohjana Suomen taloudellinen kartta
111:3 Vehmaa, 1925).

Vasta 1400-luvun lopulta tunnetaan
ensimmäinen nimeltä mainittu Vanhakar
tanon isäntä: Henrik Klaunpoika Fleming
(K ennen 1477). Hän valitsi vaimonsa
Valborg Jönsdotterin (Tavast) perimän
Arvassalon Gammelgärd-Vanhakartanon
asumakartanokseen. Maat olivat Ant
honin mukaan ilmeisesti Tavast-suvun
vanhoja tiluksia. Heidän tyttärensä Bir
gitan häitä vietettiin Arvassalossa 1480luvun alussa. Luultavasti Vanhakarta
noa on alkujaan kutsuttu Arvassaloksi.
Vallitsevan käsityksen mukaan Joakim
Henrikinpoika Fleming siirsi kartanon
vanhojen peltojen ääreltä merenrannalla
sijaitsevalle kallioiselle niemelle. Nämä
tiedot kirjasi ylös suvun seuraavan polven
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5. Arvassalon Vanhakartanon tontti. Foto Georg Haggrén 2002.

edustaja valtaneuvos Ivar Fleming, joka
kokosi omaisuuttaan koskevat tiedot
maakirjaksi. (Anthoni 1970 s. 169-170.;
IF s. 6.; FMU 3968.) Kartanon uusi nimi
Sundholma kuvastaa sen paikkaa saarten
välissä olevan salmen rannalla sijain
neella luodolla. (Kuva 6.)
Ivar Flemingin tallettamaan suulliseen
perimään perustuvat tiedot ovat osit
tain ristiriitaisia Uudenkirkon pitäjästä
vuonna 1411 laaditun pappilan rakennusvelvollisuutta koskevan luettelon
kanssa. Siinä mainittiin erikseen sekä
Wanhakartano että Sundholma, minkä
mukaan kartanon siirtyminen on tapah

tavasti kartano on ruotsalaisten esikuvien
tapaan siirretty muun asutuksen vierestä
omalle ylhäiselle paikalleen jo 1300luvun kuluessa. Vanhakartano jätettiin
lampuotien hoitoon. Ivar Flemingin maa
kirjan mukaan sitä viljeli 1500-luvulla
kaksi lampuotia. (IF s. 10.)

Sundholman kaakkoispuolella sijainnut
Sikaniemi oli kartanon alainen tila, jolle
Ivar Fleming asetti vuonna 1542 uuden
lampuodin. Ivar Flemingin maakirjan
mukaan Sikaniemi oli kartanon vanhaa
yksityistä niittyä ja ennestään asuma
ton, mutta vuodelta 1411 säilynyt tieto
osoittaa, että tällä Sundholman ja Van
hakartanon välissä sijaitsevalla paikalla
tunut viimeistään 1400-luvun alussa.5 on ollut aiemminkin asutusta. (IF s. 9.;
Syrjäisellä saarella vallihaudan takana KA: MH 2.)
sijaitseva Sundholma on tyypillinen ns.
varustettu kartano (’’befast sätesgärd”), Vanhakartanon eteläpuolella, kartanon
jollaisten rakentaminen oli yleistä 1300- rajojen sisällä sijaitsee Paidan kylä,
jossa oli uuden ajan alussa kaksi taloa:
luvun Ruotsissa.6 Joakim Flemingin yksi rälssitila ja yksi perintötila. Taloista
aikana 1400-luvun lopulla tällainen tapa isompi oli 1500-luvulla ollut jopa tilukset
sijoittaa kartano oli jo vanhentunut. Luul avioliiton myötä haltuunsa saaneen sak-
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6. Arvassalon Vanhakartanosta siirretty Sundholma on yhä saarimaisessa maisemassa. Foto Georg
Haggren 2002.

salaisen aatelismiehen Rötger Qvantin
asumakartano. Kylän pienempi talo oli
1530-luvulla veromaata, mutta mahdol
lisesti sekin on aiemmin ollut rälssiä. (IF
s. 10-12. 93-98.; KA: MHA: A2C s. 29.)
Palila kuului Vanhakartanon jakokun
taan ja oli ilmeisesti alkujaan kartanon
lampuotikylä.
Uudenkirkon pitäjästä voidaan siis erot
taa isohko kartanolääni, jonka keskuk
sena oli 1400-luvulla Sundholma, mutta
aiemmin alkujaan luultavasti Arvassalon
nimellä tunnettu kartano oli sijainnut
Vanhakartanon paikalla. Kartanoon
kuului lampuotitiloja ainakin Paidassa ja
Sikaniemessä.

Maunu Eerikinpojan holhoojista vaikutusvaltaisimman eli Mats Kettilmundssonin testamentissa vuonna 1326 mainittu
Taivassalon Ketarsalmen eli Ketarsundin
kartano (curia), joka sijaitsi nyttemmin
umpeutuneen salmen rannalla. (FMU
328.) Ketarsalmen ympärille ei kuiten
kaan voida rekonstruoida lampuotilääniä.

Edellä esitellyt kartanoläänit levittäyty
vät alaville maille, joista suurinta osaa ei
rautakaudella olisi voitu viljellä. Monet
lääneistä koostuvat ns. ruotsalaiseen
oikeuteen kuuluvista kylistä. Nekin, jotka
ovat suomalaisen ruokalisäoikeuden alu
eella, sijaitsevat aivan ruotsalaisen oike
uden alueen rajalla. (Santalahti, Alhanen
& Reuna 1936.) Kyse on selvästi keskiai
kaisista uudisasutusalueista. Pohjois-SuoEdellä esitellyt kartanoläänit omaavat messa on muitakin varhaisia kartanoita,
monia yhteisiä piirteitä. Ne ovat sijoit kuten Maskun Kankainen ja Raision
tuneet toisaalta rautakautisen kiinteän Isokartano, mutta ne ovat joko vanhan
asutuksen ulkopuolelle, toisaalta keski suomalaisasutuksen keskellä tai ilman
aikaisten vesiväylien varrelle. Samaan selkeää lampuotilääniä. Suuri rälssimaan
ryhmään voidaan ehkä lukea jo kuningas keskittymä on myös Askaisten kirkon
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ympäristössä, mutta selkeää kartanolääniä sieltä on vaikea hahmottaa. Askaisten eri kartanoiden omistajien väliltä ei
myöskään löydy sellaisia sukulaisuus
suhteita, jotka selittäisivät kartanoiden
varhaisvaiheita.

LEMUN NYYNÄINEN
Pohjois-Suomesta löytyy kuitenkin vielä
yksi kartano, jota reunustaa selvärajainen
lampuotilääni. Kyseessä on Lemun (Nou
siaisten) Nyynäinen eli Nynäs, joka sijait
see hieman kauempana merenrannasta
kuin edellä esitellyt kartanot. Lähempi
tarkastelu osoittaa, että Nyynäisten
omistukset kattavat myös laajan alueen
nykyistä merenrantaa. Itse kartanokin
on keskiajalla ollut Kuuvajoen ja Hirvijoen välissä sijaitsevalla niemellä, jonka
kärkeen pitkälle työntyvän merenlahden

7. Nyynäisten keskiaikaisen kivikellarin pääty.
Foto Georg Haggren 2004.

pohjukka ulottui pitkään. Valtaosa Nyy
näisten lampuotilääni on alavaa merestä
noussutta maata, joka jää rautakautisen
asutuksen ulkopuolelle, vaikkakin aivan
sen tuntumaan.
Lemun Nyynäinen oli keskiajalla Suomen
merkittävimpiä kartanoita. Tätä kuvastaa
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yksistään se, että Nyynäisissä oli jo kes
kiajalla kivirakennus. Se tuhoutui tulipa
lossa vuonna 1527, mutta osa kellareista
on säilynyt tähän päivään asti. (Uotila
1985 s. 70-72.; Voionmaa 1914 s. 34-35.)
(Kuva 7.) Kartano lääneineen sijaitsee
kahden joen yhtymäkohdassa Lemun ja
Nousiaisten pitäjien rajalla. Nyynäisten
laaja lääni lienee syntynyt, kun uudis
asutus asettui Lemun alueelle. Kartanoja
muu keskiaikainen asutus on sijoittunut
laakealta niitty- ja peltoaukealta nouse
ville kumpareille. (Kuva 8.) Itse kartanon
paikan valintaan on varmastikin vaikut
tanut tonttimaalla oleva kalliopohjainen
lampi, jossa oleva lähde on turvannut
asukkaitten vedentarpeen.
Varhaisin tunnettu maininta Nyynäisistä

8. Nyynäisten kartanon tonttimaa kohoaa
alavan peltoaukean keskeltä. Nyynäisten läänin
tontit ovat saarimaisilla mäillä. Kartanon
ympäristössä voi yhä hahmottaa meren
maatumisen vesijätöksi, jo ta on kartanon myötä
alettu hyödyntää niittyinä ja lopulta peltoina.
Foto Georg Haggren 2004.

on kesäkuulta 1418, jolloin suuri joukko
suomalaisia rälssimiehiä oli kokoontunut
sinne viettämään Turun linnanpäällikön
Klaus Lydekesson Dieknin tyttären häitä
(FMU 1537). Nyynäinen oli tuolloin ollut
luultavasti ainakin vuosikymmenen ajan
Klaus Lydekenpojan asumakartano, sillä
hänen tiedetään jo vuonna 1413, mahdol-
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9. Nyynäisten keskiaikainen kartanolääni (Karttapohjana Suomen taloudellinen kartta 111:3
Vehmaa, 1925). Huomaa kunnanraja, joka halkaisee kartanoläänin!

lisesti jo vuonna 1407 toimineen Maskun
kihlakunnan tuomarina. (Suvanto 2003.)
Jo ennen tätä Klaus Diekn oli yrittänyt
hankkia maata Nyynäisten läheisyydestä.
(REA 302.)
Nyynäisiin kuului vielä Klaus Lydekessonin aikaan laaja kartanolääni, mutta
se hajosi lopullisesti hänen kuoltuaan.
Kartano sijaitsee Lemun pitäjässä aivan
Nousiaisten vastaisella rajalla. Nyynäis
ten vanha kartanolääni voidaan erottaa
rajan itäpuolelta. Kartanon ja sen lampuotiläänin jakautuminen kahden pitäjän
alueelle on aiheuttanut sen, ettei lääniä
ole aiemmassa tutkimuksessa hahmo
tettu. Esimerkiksi Aulis Oja ei Nousi
aisten pitäjän historiassa Nyynäisiä juuri
mainitse. Kartanon taloutta käsitelleen
Väinö Voionmaan mukaan Nyynäisten
alaisuudessa oli vuonna 1561 kahdeksan

hajallaan sijainnutta lampuotitilaa. (Oja
1977.; Voionmaa 1914 s. 34-35.) Niistä
yksikään ei kuitenkaan kuulunut Nyy
näisten vanhaan kartanolääniin vaan
kyse on kartanon alaisuuteen myöhem
min liitetyistä tiloista.
Nyynäisten kartanolääni voidaan rekonst
ruoida tarkastelemalla Klaus Lydekessonin perillisten hallussa olleita tiluksia.
Itse kartano oli aluksi Henrik Klausson
Dieknin, sittemmin Anna Klausdotter
Dieknin ja tämän puolison Henrik Bitz
vanhemman asumakartano. Anna Klausdotteria nimitettiin 1500-luvun suku
selvityksissä myös Nyynäisten vieressä
sijaitsevan Köönikkälän mukaan. Tästä
voidaan päätellä, että tiluksiltaan pieni
Köönikkälä on alkujaan ollut hänelle
Nyynäisistä erotettu lampuotitila, joka
muuttui jalosukuisen emännän myötä
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asumakartanoksi. (Anthoni 1965a s. 120.;
ibid 1965b 128.) Todennäköisimmin tämä
on tapahtunut Anna Klausdotterin jäätyä
leskeksi.
Klaus Lydekessonin toinen tytär Märta
avioitui Jöns Olofsson Tavastin kanssa.
Heidän tyttärensä Valborg Jönsdotterin
ja tämän puolison Henrik Klausson Fle
mingin poika Joakim Fleming ja Kort
Hartvigsson saivat Märta Klausdotterin
perinnöstä vuonna 1477 tehdyn jakosopimuksen mukaan mm. viidesosan
Nyynäisistä sekä Laaleisten ja Puotusten
lampuotikylät. (Anthoni 1970 s. 336.; EF
s. 10.)
Haatilan lampuotikylän peri Henrik
Klausson Diekn, jolta se siirtyi hänen
sedälleen Bengt Lydekessonille ja tämän
puolisolle, jotka lahjoittivat sen Kolmen
kuninkaan killalle. (Anthoni 1970 s. 336.;
REA 462, 542, 714.) Selvärajaisten kylänrajojen perusteella voidaan päätellä, että
myös Rekoinen, jonka Klaus Lydekesso
nin veli Bengt ja tämän puoliso Valborg
Jönsdotter olivat ostaneet viimeistään
vuonna 1420, kuului alkujaan Nyynäisten lääniin. (Anthoni 1970 s. 337.; FMU
2867.) Sama pätee Härjänsilmään, joka
oli vuonna 1490 Turun tuomiorovastin
hallussa. (Anthoni 1970 s. 336.; REA
711.) Joku Nyynäisten omistajista tai
perillisistä on selvästikin lahjoittanut
Härjänsilmän kirkolle.
Klaus Lydekessonin pojat kuolivat
lopulta lapsettomina, joten omaisuus
jaettiin viiden tyttären kesken. Nyynäinen ja siihen kuuluneet tilat hajautuivat
eri omistajien käsiin. Anna Klausdotte
rin pojanpojan Henrik Bitz nuoremman
onnistui vuoteen 1506 mennessä koota
pääkartanon kaikki viisi osaa itselleen.
Haatilan, Härjänsilmän,
Köönikkälän, Laaleisten, Puotusten ja Rekoisten
pienistä lampuotikylistä muodostunut
ja Nyynäisiä idässä reunustanut kartanolääni oli tuolloin jo kuitenkin peruut
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tamattomasti hajonnut. Päätellen siitä,
että nämä kameraaliset kylät olivat 1500luvun puolivälissä kaksitaloista Rekoista
lukuunottamatta pelkkiä yksinäistaloja,
oli kartanoläänin alueelle keskiajalla
vakiintunut yhteensä seitsemän lampuotitaloa. Nyynäisten länsipuolella kartanon
omat tilukset ulottuivat jokivartta pitkin
merelle, Halkonaukolle ja aina Ruohoisenmaalle asti. Asutusta siellä ei enää
ollut, mutta kartanoon kuului laajoja
vesialueita ja lukuisia saaria.
POHJOIS-SUOMEN
KARTANOLÄÄNIT
HISTORIALLISENA ILMIÖNÄ
Tässä käsitelty melko yhtenäinen kartanoryhmä herättää useita kysymyksiä.
Milloin ne ovat syntyneet? Miten ne ovat
alun perin sijoittuneet? Mikä on ollut
niiden rooli aluetta asutettaessa? Keitä
ovat olleet kartanoiden ensimmäiset
omistajat? Miksi ja miten kartanoläänit
katosivat?
Vanhin tässä mainittuja kartanoita kos
keva tieto koskee Saaren kartanoa. Se
on kiistatta perustettu jo 1200-luvulla.
Muista kartanoista on tietoja vasta 1300tai 1400-luvulta. Vehmaan Palkkisten
suuruuden aika päättyi 1400-luvun puo
livälin tienoilla. Kartanon kukoistus on
kuitenkin alkanut viimeistään 1300luvun jälkipuolella, jolloin omistajasuvun
jäsenistä Bero Balk nousi aina Turun piis
paksi asti. Särkilahden kartano mainitaan
ensi kerran 1300-luvun lopulla. Sundholman Vanhakartanon historia voidaan
myös ulottaa 1300-luvulle. Nyynäisten
lääni alkoi hajota 1420-luvulla, Kosken
ja Danskila-Finnilän 1440-luvulla. Vil
jaisten lääni voidaan ajoittaa vähintään
1440-luvulle. Karvatin läänistä ei ole
keskiaikaisia tietoja, mikä viittaa siihen,
että se on Saaren tavoin siirtynyt kirkolle
jo hyvin varhain. Kaikkien näiden kartanoläänien synty voidaan siis ajoittaa
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vähintään 1400-luvun alkuun, mutta
todennäköisesti ne ovat muotoutuneet
jo 1300-luvulla, Saaren tavoin ehkä
aiemminkin. Varhaiseen muotoutumi
seen viittaavat myös useimpien läänien
selväpiirteiset rajat; niitä ei ole jouduttu
sovittamaan vielä vanhempien omistus
ten mukaan.
Kaikki nämä varsinaissuomalaiset kar
tanot sijaitsevat keskiaikaisella uudis
asutusalueella, mutta seuraavat vanhan
suomalaisen asutuksen reunoja. Vastaava
viimeistään 1400-luvun alussa, mutta
todennäköisesti jo
sydänkeskiajalla
vakiintuneiden kartanoläänien ketju
voidaan rekonstruoida myös Tenholan
ja Siuntion väliseltä alueelta Läntisellä
Uudellamaalla. (Haggren & Jansson
2004.) Yhdessä nämä havainnot pakot
tavat arvioimaan uudelleen maallisen
rälssin osuutta Suomen rannikkoalueitten
asuttamisessa keskiajalla. Rälssin merki
tyksen on yleisesti katsottu olleen pieni
mm. rannikon ruotsalaisilla uudisasutusalueilla. (Ks. esim. Lindkvist 2002 s. 47.)
Nyt kuitenkin paljastuu, että rannikon
väylien varrelle ja solmukohtiin, vanhan
suomalaisen asutuksen ja meren väliin on
jo sydänkeskiajalla syntynyt kartanolää
nien ketju.
Kaikkiin tässä tutkimuksessa esiteltyihin
kartanoihin on alkujaan kuulunut lampuotilääni. Nämä läänit ovat kuitenkin
varsin pieniä koostuen vain muutamista
taloista. Vuodelta 1537 olevan tiedon
mukaan rälssimiehen katsottiin yhden
ratsun ylläpitämiseen tarvitsevan asumakartanonsa ohella vähintään neljä tilaa.
Vanhimmat valtakunnan kattavat tiedot
aatelisten maanomistuksesta ovat 1560luvun alusta, jolloin lähes 90 % suoma
laisista rälssimiehistä omisti korkeintaan
viisi tilaa eli kuului aatelin alimpaan ja
köyhimpään ryhmään. (Hansson 2001 s.
487-51.; Samuelsson 1993 s. 60-62,67-68,
82-84.) Valtakunnallista taustaa vasten
Varsinais-Suomen rannikon kartanolää-
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nit olivat pieniä, mutta paikallisesti niillä
on ollut suuri merkitys. Tämän ohella on
syytä muistaa, että ainakin osalla rälssimiehiä oli lisäksi muualla sijaitsevia
lampuotitaloja.
Tässä käsiteltyjen kartanoläänien varhai
simmat tunnetut omistajat kuuluvat pää
osin paikallisiin rälssisukuihin. Monet
heistä ovat ulkomaista syntyperää, mutta
joukossa on myös yksi kiistatta suoma
lainen rälssimies eli Mielivalta, Särki
lahden herra. Yksi omistajista erottuu
ylitse muiden. Nyynäisten herra Klaus
Lydekesson oli Turun linnanpäällikkö
ja hänen katsotaan olleen Turun piispan
ohella pitkän aikaa 1400-luvun alussa
Suomen mahtavin mies. Itse Nyynäisten
kartanolääniin kuului noin seitsemän
lampuotitaloa, mutta Klaus Lydekenpojalla oli lisäksi parikymmentä muuta
taloa - sekä kartanoita että lampuotitiloja
- Lemun, Maskun, Mynämäen, Nousiais
ten ja Pöytyän pitäjissä. (Anthoni 1970 s.
159-160, 331-350.) Nyynäinen isohkoine
lääneineen sijaitsi hyvien liikenneyhteyk
sien varrella lähellä Nousiaisten piispankirkkoa, joten kartanon alkuperä saattaa
poiketa muista. Sijainniltaan ja rakenteel
taan Nyynäisten lääni muistuttaa Suomen
rannikon varhaisia kuninkaankartanoita
eikä ole lainkaan mahdotonta, että se
olisi alkujaan kruunun omistus, joka
sydänkeskiajalla, jolloin Nousiaisten alue
oli menettänyt niin piispanistuimen kuin
muutoinkin aiempaa merkitystään, olisi
siirtynyt Turun linnanpäällikön haltuun.
Lähes kaikki Pohjois-Suomen rannikon
kartanoläänit hajosivat ennen keskiajan
loppua. Karvatin läänin keskus katosi
kartalta kokonaan ja monien muidenkin
kukoistus päättyi viimeistään 1500luvulla. Ainoastaan Saaren ja Sundholman läänit säilyivät omina kokonaisuuk
sinaan. Tähän hajoamisprosessiin löytyy
monia syitä. Ehkä merkittävintä oli lää
nien jako perillisten kesken. Näin hajo
sivat jo 1400-luvulla Palkkisten, Dans-
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kilan, Kosken, Nyynäisten, Särkilahden
ja Viljaisten läänit. Vaikka nuorempien
sukupolvien edustajat pyrkivät maakau
poilla ja tilusvaihdoilla kokoamaan kar
tanonsa tueksi lampuotitiloja, onnistuivat
he tuskin koskaan palauttamaan vanhaa
kartanolääniä ennalleen. Perinnönjaot
saattoivat kutistaa tiluksia niin, etteivät
omistajat kyenneet enää ylläpitämään
ratsupalvelusta. Tällöin heidän maansa
palautui veromaaksi, mistä osa Palkkisten lääniä tarjoaa oivan esimerkin.
Sukupolvenvaihdosten vaikutusta lisäsi
katolisella ajalla yleinen tapa lahjoittaa
kirkolle tiluksia joko oman tai sukulais
ten autuuden turvaamiseksi. Koko Saaren
kartano oli tullut kirkon omaisuudeksi jo
1290-luvulla. Luultavasti myös Karvatin
lääni kuuluu kirkon varhain saamiin
lahjoituksiin. Danskilan ja Kosken omis
tajat olivat erityisen suopeita Naantalin
birgittalaisluostaria kohtaan, minkä seu
rauksena suuri osa molemmista lääneistä
siirtyi muutamassa vuosikymmenessä
uuden luostarin haltuun.
Keskiaikaisten kartanoiden analysointi
avaa lukuisia mahdollisuuksia uusille
tutkimuksille. Tässä käsitellyissä kartanokohteissa ei ole tehty mainittavia
arkeologisia kaivauksia. Ainoa poikkeus
on Mietoisten Pyhe, jonka kahta kellaria
tutkittiin kaivauksin 1990-luvulla (Uotila
1996). Inventoinnitkin ovat Kari Uotilan
kellaritutkimuksia lukuun ottamatta jää
neet vähäisiksi. Saarta ja Sundholmaa
kohtaan tutkijat ovat viime aikoina alka
neet osoittaa kiinnostusta, mutta kaikista
muistakin kartanoista löytyy haastetta
monipuoliselle historiallisen ajan arke
ologian tutkimukselle. Tuoreiden näkökumien myötä syntyy lisää kysymyksiä
ja samalla paljastuu uusia tutkittavia
kohteita.
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MAGNUS KASE HÄMEEN
LINNAN RAKENNUTTAJANA
V.-P. Suhonen
Hämeen linnan kivilinnan perustamisen
ajankohta on haluttu siirtää 1200-luvun
jälkipuoliskolta 1300-luvun lopulle. On
esitetty, että Hämeen linnan tuolloinen
vouti Magnus Kase ja hänen vaimonsa
Bengta
Bengtsdotter
(Oxenstierna)
olisivat tarvinneet arvolleen sopivan
’’edustusasunnon”.1 1300-luvun asiakirjaaineistosta löytyy kuitenkin useita var
teenotettavampia vaihtoehtoja kivilinnan
alullepanijoiksi.
Kuningas Albrekt Mecklenburgilainen
luovutti vuonna 1371 Hämeen linnan
drotsi Bo Jonssonille (Grip)2. Bo Jonssonin vuonna 1384 laatimasta testamentista
selviää Hämeen linnan olleen hänellä
panttina3. Bo Jonssonin kuollessa elokuun

puolivälissä vuonna 1386 siirtyi Hämeen
linna testamentissa toimeenpanijoiksi
nimettyjen suurmiesten haltuun4. Testa
mentin toimeenpanijat lupasivat vuoden
1388 maaliskuussa Dalaborgissa pide
tyssä kokouksessa luovuttaa Hämeen
linnan kuningatar Margaretalle5. Lupaus
pantiin täytäntöön seuraavan vuoden
lopulla6.
Magnus Kase on ainoa tunnettu Bo
Jonssonin alainen Hämeen linnan vouti.
On arveltu, että Magnus Kase olisi ollut
Hämeen linnan voutina 1370-luvun alusta
lähtien7. Magnus Kasen Bo Jonssonin
elinaikaisesta toiminnasta Hämeen lin
nassa tiedetään kuitenkin vain, että hän
osallistui paikalla vuonna 1385 pidetyille
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Edellä Magnus Kasea vastaan suunnattu
kritiikki ei sulje pois mahdollisuutta,
että Hämeen linnan kivilinna olisi raken
nettu vasta 1300-luvun lopulla. Toisaalta
useat tiedot todistavat nykyisen Hämeen
linnan olleen olemassa jossain muo
dossa yli 60 vuotta ennen Bo Jonssonin
aikaa. Ensinnäkin jo eräässä vuoteen
1308 sijoittuvassa asiakirjassa mainitaan
’’Tauestahus” 16. Toiseksi Hämeen linnaa
koskevat 1300-luvun lähteet jakaantuvat
suhteellisen tasaisesti eri vuosikymme
nille17. Kolmanneksi Hämeen linnan
Bo Jonssonin kuolema ei merkinnyt väli vanhimmat rahat ajoittuvat joko 1320-tai
töntä muutosta Magnus Kasen asemaan. 1330-luvulle18. Neljänneksi ’’vanhalta
Bo Jonssonin testamentin toimeenpanijat Hämeen linnalta” eli Janakkalan Hakoiskehottivat vasta vuoden 1389 lokakuussa ten Linnavuorelta ei toistaiseksi tunneta
Magnus Kasea luovuttamaan Hämeen löytöaineistoa, joka osoittaisi paikan
linnan kuningatar Margaretalle10. Lisäksi olleen käytössä 1310-luvun jälkeen19.
Magnus Kase on mahdollisesti pysynyt Hakoinen ei siis todennäköisesti ole asia
virassaan myös uuden hallitsijan aikana, kirjojen Hämeen linna.
sillä hän esiintyy vielä vuoden 1390
alussa Hämeen voutina". Asia on kui Ristiriita asiakirjalähteiden ja Hämeen
tenkin jätettävä avoimeksi, sillä seuraavat linnan uuden kronologian välillä on kier
Hämeen linnaa varmuudella koskevat retty olettamalla, että paikalla olisi ollut
asiakirjalähteet ovat 1400-luvun puo ensin puulinna20. Tällöin olisi kuitenkin
lelta12.
selitettävä se, miksi Janakkalan Hakoisten vahva kivilinna olisi korvattu heikolla
Bo Jonssonin testamentin toimeenpanijat puulinnalla. Lisäksi Hämeen linna on
ovat tuskin halunneet tuhlata resursseja todistettavasti ollut jo ennen Bo Jonsso
kuningatar Margaretalle luovutettavaksi nia useiden valtakunnan mahtimiesten
aiottuun linnaan. On tietenkin mahdol käsissä. Kuningas Birger luovutti vuonna
lista, että heidän voutinsa Magnus Kase 1308 Hämeen linnan veljilleen herttu
olisi toiminut omavaltaisesti. Esimerkiksi oille Erikille ja Valdemarille21. Hämeen
Bo Jonssonin aikainen Turun linnan linna päätyi vuoden 1315 valtakunnan
vouti Jakob Abrahamsson jätti huomiotta
testamentin toimeenpanijat ja liittoutui jaossa herttua Valdemarin hallintaan22.
kuningas Albrekt Mecklenburgilaisen Hämeen, Turun ja Viipurin linnat lää
nitettiin vuonna 1340 neljäksi vuodeksi
kanssa13. Magnus Kase näyttää kuitenkin
olleen Bo Jonssonin uskollinen palvelija, Dan Niklissonille23. Hämeen linnan tie
sillä hän lahjoitti vielä vuonna 1390 tilan detään olleen vuonna 1357 kuningas Erik
Turun tuomiokirkolle herransa sielunrau Magnussonin alaisuudessa24. Hämeen
han hyväksi14. Lisäksi Magnus Kase voi linna oli 1360-luvun alussa panttina ritari
daan laskea testamentin toimeenpanijoi Nils Turessonilla (Bielke), joka oli Itä
den lähipiiriin kuuluvaksi sen vuoksi, maan laamanni ja Viipurin linnanherra25.
että hänet oli nimetty toimeenpanija Sten Vaikka kenenkään edellä mainituista
henkilöistä ei tiedetä asuneen Hämeessä,
Bengtssonin (Bielke) sijaiseksi15.

käräjille8. Kaiken lisäksi Magnus Kase
mainitaan voudiksi vasta Bo Jonssonin
kuoleman jälkeen9. On parempi tunnus
taa, ettei Magnus Kasen Hämeeseen saa
pumisen ajankohtaa tunneta. Samoin on
pidettävä selvänä, ettei vouti ole voinut
perustaa ilman lupaa kivilinnaa, sillä sen
rakennustyöt olisivat vähentäneet hänen
herransa Hämeestä saamia tuloja. Jos
kivilinnan uusi ajoitus on oikea, on sen
rakennuttajana pidettävä panttiherra Bo
Jonssonia.
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on selvää, että heillä kaikilla on ollut niin
halutessaan vallassaan resursseja kivilin
nan rakentamiseen.
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1360-lukua voidaan pitää potentiaalisena
Hämeen linnan kivilinnan rakentamisen
aikana. Albrekt Mecklenburgilaisen
kanssa liittoutunut Nils Turesson taisteli
Turussa olleita Magnus Erikssonin kan
nattajia vastaan. Sotatila on hyvinkin
saattanut johtaa Hämeen linnan varus
tusten vahvistamiseen. Nils Turessonin
kuoleman jälkeen Hämeen haltuunsa
saaneen paavillisen verokamarin pää
määränä on todennäköisesti ollut ennem
min kerätä mahdollisimman paljon rahaa
kuin tuhlata sitä panttiläänin kivilinnaan.
Sen sijaan kuningas Albrekt Mecklen
burgilaisen kanssa ristiriitaan joutuneilla
Nils Turessonin perillisillä on saattanut
hyvinkin olla motiivi kivilinnan perus
tamiseen.

Asiakirja-aineistoa tarkastellessa paljas
tuu myös se, että Hämeen linnan 1360luku on vähintään yhtä mielenkiintoinen
vaihe kuin Bo Jonssonin aika. Kuningas
Albrekt Mecklenburgilaisen kannattajiin
kuulunut Nils Turesson kuoli vuoden
1364 syksyllä ollessaan piirittämässä
kuningas Magnus Erikssonille uskolli
sena pysyneen norjalaisen ritarin Narve
Ingevaldssonin alaisuudessa ollutta Turun
linnaa26. Albrekt Mecklenburgilainen
jätti huomiotta Nils Turessonin perilliset
ja luovutti Hämeen pantiksi paavilliselle
verokamarille27. Ei tiedetä päätyivätkö
Hämeen verot koskaan paavilliselle
verokamarille saakka. Päinvastoin on Hämeen linna on hyvä esimerkki siitä,
arveltu, että Hämeen linna olisi pysynyt että satunnaisesti säilyneiden keskiai
Nils Turessonin perillisten hallussa koko kaisten asiakirjojen yhdistäminen rakennusarkeologisiin havaintoihin on erittäin
1360-luvun28. Kuitenkin ainoastaan sen ongelmallista. Jopa niin problemaattista,
verran on varmaa, ettei Hämettä enää että metodia on pidettävä vanhentu
laskettu paavillisen verokamarin panttei- neena. Kivilinnojen rakennusvaiheiden
hin Nils Turessonin perillisiin kuuluneen ajoittaminen on mahdollista ainoastaan
Tukholman linnan voudin Erik Karlsso kokonaisvaltaisella
lähestymistavalla,
nin (Örnfot) ja Paavin nuntiuksen Guido jossa tyylihistoriallisen vertailun ohella
de Crucen vuonna 1366 tekemässä sopi käytetään ainakin keskiaikaisia asiakir
muksessa29.
joja, arkeologista materiaalia ja luonnon
tieteellisiä analyysejä. Käsityksemme
Hämeen linnan kronologiasta on puut
teellinen jo yksinomaan sen vuoksi, että
arkeologinen löytöaineisto on toistaiseksi
sivuutettu lähes täysin.
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Drake, Knut: Mikä oli Vanain linna? Arx Tavastica
1. Hämeenlinna 1967.
Drake, Knut: Bengta Bengtsdotters borttappade
sigill. SKAS 2/1997.
Drake, Knut: Die Bauherren der Burg Hämeenlinna
im Mittelalter. Castella Maris Baltici 3-4. AMAF V.
Gdansk 2000.
Drake, Knut: Häme Castle as a Subject o f Research.
At home within stone walls: life in the late medie
val Häme castle. AMAF VII. Saarijärvi 2003.
Fritz, Birgit: Hus, land och Iän. Förvaltningen i
Sverige 1250-1434, 2. Stockholm 1973.
Jaakkola,

Jalmari:

Suomen

sydänkeskiaika.

2 FMU 803.
3 FMU 922; Rosman 1923, bil B: 6.
4 Bo Jonssonin kuolemasta FMU 1126.
Testamentin toimeenpanijoita olivat Linköpingin
piispa Nils, Strängnäsin piispa Tord, Karl Ulfsson
(Sparre av Tofta), Birger Ulfsson (Lejon), Erik
Kettilsson (Puke), Sten Bengtsson (Bielke),
Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten), Ulv
Jonsson (Blä), Sten Bosson (Natt och Dag) ja Karl
Magnusson (Omfot).
5 FMU 970.
6 FMU 983-984.
7 Ks. esim. Jalmari Jaakkolan (1944, s. 443-444)
Magnus Kasen syvää rakkautta Hämeeseen
korostava käsitys.
8 FMU 929.
9 FMU 949. Magnus Kase lasketaan kuningas
Albrekt Mecklenburgilaisen kirjeessä Bo
Jonssonin vouteihin ja virkamiehiin kuuluvaksi.
Tarkkaan ottaen lähteestä ei käy ilmi se, missä
paikassa Magnus Kase on toiminut.
10 FMU 983-984.
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11 REA 269. Vrt. Fritz 1973, s. 121.
12 F MU 1332. Vuoden 1396 Kronoborg (FMU
1057) on joko Kurkijoki tai Hämeen linna. Eric
Anthonin mukaan (1958) vuoden 1405 maininta
(FMU 1203) Hämeen linnan käskynhaltija ritari
Olof Nilsson Tavastista on väärennös. Martti
Kerkkonen on kuitenkin vakuuttunut (1961)
asiakiijan aitoudesta.
13 FMU 961-963. Kuningas antoi Jakob
Abrahamssonille mm. linnanrakennusluvan.
14 REA 269.
15 Rosman 1923, bil B: 6.
16 FMU 252.
17 FMU 252 (1308), 272 (1315), 470 (1340), 667
(1357), 803 (1371), 913 (1383), 922 (1384), 970
(1388), 983 (1389), 984 (1389), 1057*? (1396);
REA 26 (1319), 38 (1325), 75 (1334).
18 Taavitsainen 1990, s. 167. Kivilinnan ajoituksen
kannalta on mielenkiintoista, että vanhimmat
rahat ovat löytyneet linnan toisesta kerroksesta
(Loven 1996, s. 96 viite 4). Rahojen löytöpaikoista
ei kuitenkaan ole tällä hetkellä käytettävissä
tarkempia tietoja ja ne eivät siten välttämättä kerro
mitään kivilinnan kronologiasta.
19 Janakkalan Hakoisten Linnavuoren
löytöaineistoon kuuluu vuosiin 1291-1318
sijoittuva Birger Magnussonin raha (KM 2671: 1).
Knut Drake on esittänyt (1967, s. 33), että Juhani
Rinteen vuonna 1908 Linnavuorella havaitsema
mahdollinen savujohdollinen tulisija viittaisi
siihen, että linna olisi ollut käytössä ainakin 1300luvulla mutta mahdollisesti jopa 1400-luvulla.
Draken kannanoton lähtökohtana on tieto, että
vastaavanlaiset uunit tulevat niinkin keskeisellä
paikalla kuin Visbyssä käyttöön vasta 1300-luvun
alussa. Julkituomattoman tausta-ajatuksen mukaan
innovaatiot etenevät siis hitaasti keskuksista
periferiaan. Tämä voi tietysti joissakin tapauksissa
pitää paikkaansa. Hakoisten osalta vastaan voi
kuitenkin todeta, että keskiaikaisissa lähteissä
erottuvat Hämeen vallanpitäjät ovat muualta
tulleita. Esimerkiksi vuonna 1297 mainittu
ensimmäinen tunnettu Hämeen vouti Bertholdus
oli luultavasti saksalainen (FMU 225; Anthoni
1970, s. 65).
20 Drake 2000, s. 215.
21 FMU 252.
22 FMU 272; Fritz 1973, s. 129.
23 FMU 470. Hämeen linna oli Dan Niklissonin
hallinnassa vielä vuonna 1347 (FMU 479, 521;
REA 113).
24 ST II: 327; FMU 667.
25 AC 689/DS 7071; FMU 708; REA 176.
26 FMU 714.
27 AC 689/DS 7071.
28 Ks. Fritz 1973, s. 129. Nils Turessonin
perillisiin kuuluivat mm. Viipurin linnaa hallinneet
Sune Häkansson ja Sten Bengtsson.
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29 AC 703/DS 7330; AC 704/DS 7331; AC 717/DS
7606; AC 724/DS 7607; AC 734/DS 7683.
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KRONOBORGIN ARVOITUS
V.-P. Suhonen

Vänrikki Olof Eriksson Husgafvelin mukana ovat olleet sekä Raaseporin että
1600-luvun lopulla Tukholmaan toimitta Viipurin linnanherrat.
mana kopiona säilynyt vuoden 1396 maa
liskuuhun sijoittuva asiakirja on päivätty Kronoborg-asiakirjassa Viipurin linnan
Kronoborgissa1. Koska Kronoborg-nimeä käskynhaltija ritari Karl Ulfsson vah
ei esiinny muissa Suomen 1300-luvun vistaa ritari Erengisle Nilssonin vuoden
lähteissä, nousee esiin mahdollisuus, että 1396 helmikuussa tekemän Vehkalah
päiväyspaikka olisi muutettu asiakirjan della sijaitsevien tilojen luovutuksen.
kopioinnin yhteydessä. Tällöin Krono- Paikan päällä Kronoborgissa olivat
borg-nimen käytölle on löydettävissä myös herra Joen Dansson, Tord Bonde
kaksi erilaista mutta yhtä mielenkiin ja Firnvid Ragvvaldsson. Karl Ulfsson ja
Erengisle Nilsson esiintyvät 1390-luvun
toista selitystä.
puolivälin lähteissä Viipurin linnan
vouteina tai käskynhaltijoina5. Ritari
LINNANHERROJEN
Joen Danssonista ei ole säilynyt muita
SOTARETKI KURKIJOELLE
tietoja. Jos Joen Danssonin ritari-statuk
Keskiajalla Novgorodin
alaisuuteen sesta kertova herra-titteli on kopioitsijan
kuulunut Laatokan länsirannalla sijait tekemä virhe, kyseessä voi olla vuosina
seva Kurkijoki liitettiin 1500-luvun 1427 ja 1430 mainittu aseenkantaja Jönis
lopulla Ruotsin valtakunnan yhteyteen2. Dansson6. Tord Bonde toimi 1370-luvulta
Kun Kurkijoki läänitettiin 10.11.1651 1390-luvun jälkipuoliskolle saakka Raa
vapaaherrakunnaksi Thure Gabrielsson seporin linnanherrana7. Tord Bonde on
Oxenstiernalle, alettiin aluetta kutsua saanut ritariarvon vuoden 1396 tienoilla8.
Kronoborg-nimellä3. Näyttää
mah Fimvid Ragwaldssonista tiedetään aino
dolliselta, että vuoden 1396 asiakirjaa astaan, että hänellä on mahdollisesti ollut
1600-luvun jälkipuoliskolla kopioitaessa jokin virka Viipurin linnassa vuonna
alkuperäinen päiväyspaikka Kurkijoki 13949.
on vaihdettu tuolloin käytössä olleeseen
ja Tukholmassa paremmin tunnettuun Kurkijoelle suuntautunut sotaretki osuu
Kronoborgiin.
erittäin mielenkiintoiseen ajanjaksoon.
Jos alkuperäinen vuoden 1396 asiakirja
on päivätty Kronoborgin sijasta Kurki
joella, se todistaa Ruotsin puolelta Nov
gorodin alueelle suuntautuneesta sotaretkestä. Tähän sopii hyvin se, että kahdessa
venäläisessä kronikassa kerrotaan ruotsa
laisen sotajoukon liikkuneen Kurkijoen
suunnalla vuonna 13964. Operaation on
täytynyt olla varsin laajamittainen, sillä

Kuningatar Margareta ei ollut vielä
vakiinnuttanut valtaansa Ruotsissa ja
maassa käytiin sotaa vitaliaaneja vas
taan. Vaikka säilyneet lähteet kertovat
vitaliaanien Raaseporille ja Viipurille
aiheuttamista vaikeuksista10, on resurs
seja nähtävästi riittänyt myös vanhan
vihollisen Novgorodin härnäämiseen.
Novgorodin ensimmäisessä kronikassa
mainittu saksalaisten tai ruotsalaisten
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Suomenlahden eteläpuolella sijaitsevaa LOPUKSI
uutta Jaman kaupunkia vastaan vuonna
1395 tekemä hyökkäys liittynee vitaliaa- Vuoden 1396 Kronoborg-asiakirja kertoo
nien liikkeisiin11. Sen sijaan seuraavana joko Kurkijoelle suuntautuneesta sotavuonna Novgorodin alueella näyttävät retkestä tai Hämeenlinnassa pidetystä
liikkuneen Raaseporin ja Viipurin linna- kokouksesta. Edellinen vaihtoehto on
todennäköisempi. Sinänsä sisällöltään
herrat sotajoukkoineen.
vaatimaton lähde saattaa olla todiste siitä,
etteivät Itämaan linnanherrat olleet 1390KOKOUS HÄMEENLINNASSA
luvulla pelkästään puolustuskannalla.
Voimavaroja
näyttää vitaliaanien aiheut
Vuoden 1396 asiakirjan kopion Krotamista
ongelmista
huolimatta riittäneen
noborg-nimelle voidaan löytää myös
myös
Novgorodia
vastaan
suuntautunei
toinen selitys. Hämeenlinnaa kutsutaan
myöhäiskeskiajalla usein Kronoborgiksi. siin sotatoimiin.
Kronoborg-nimeä käytetään alkupe
räisasiakirjoissa ensimmäisen kerran
1460-luvulla12. Jos vuoden 1396 asia LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
kirjan alkuperäiskappale on päivätty
Kronoborgin sijasta Tavastehusissa, se
todistaa linnassa pidetystä kokouksesta, PAINETUT LÄHTEET
johon on osallistunut väkeä Raaseporista
ja Viipurista.
FMU = Finlands medeltidsurkunder 1-VTII.
Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv

Jos Kronoborg-asiakirja liittyy vuoden genom Reinhold Flausen. Helsingfors 1910, 1915,
1396 kevättalvella Hämeenlinnassa 1921, 1924, 1928, 1930,1933, 1935.
pidettyyn kokoukseen, on lähteessä esiin REA = Registrum Ecclesiae Aboensins eller Äbo
tyvien miesten joukossa todennäköisesti Domkyrkas Svartbok. Facsimile version with
to the 1890 edition. Published by the
myös Hämeenlinnan tuolloinen vouti. additions
State Archives o f Finland. Jyväskylä 1996.
Yleisen käsityksen mukaan Hämeenlin
nan vuosien 1390 ja 1410 välisistä vou SD = Svenskt Diplomatarium fr. o.m. är 1401.
Utg., av C. Silfverstolpe och K. H. Karlsson.
deista ei ole säilynyt tietoja13. Drotsi Bo Stockholm.
Jonssonin aikainen Hämeenlinnan vouti
Magnus Kase erotettiin virastaan vuoden KIRJALLISUUS
1389 lopulla14. Seuraava nimeltä tunnettu Anthoni, Eric: Nägra forfalskade eller feldaterade
Hämeenlinnan vouti Valdemar Djäkn dokument bland Finlands medeltids Urkunden
ilmaantuu lähteisiin vasta vuoden 1410 Historisk tidskrift för Finland 1944.
tienoilla15. Kronoborg-asiakirjan henki Anthoni, Eric: Feldaterade urkunder och notiser
löistä sopisi Hämeenlinnan voudiksi läs i Svartboken och Finlands medeltidsurkunder.
Historisk tidskrift för Finland 1948.
näolijoista ensimmäisenä mainittu herra
Joen Dansson. Asia jää ratkaisua vaille, Anthoni, Eric: Kring frägan om äktenheten av
sillä kuten edellä on jo todettu, ritari Joen vissa medeltiders brev. Historisk tidskrift för
Finland 1958.
Dansson ei esiinny ajanjakson muissa
lähteistä. Ja loppujen lopuksi myöskään Drake, Knut: Die Bauherren der Burg
Erengisle Nilssonilla ja Finwid Rag- Hämeenlinna im Mittelalter. Castelia Maris Baltici
3-4. AMAF V. Gdansk 2000.
waldssonilla vuoden 1396 maaliskuussa
Jokipii, Mauno: Suomen kreivi-ja
olleita virkoja tai tehtäviä ei tunneta.
vapaaherrakunnat I. Historiallisia tutkimuksia
XLVIIF1. Helsinki 1956.
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Immonen, Toivo: Kurkijoen seutu Ruotsin
vallan aikana vuosina 1570-1710. Kurkijoen
kihlakunnan historia. Pieksämäki 1958.
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10 Ks. FMU 1031,1032, 1033,1038, 1042,1043,
1044, 1047,1058, 1063.
11 FMU 1049.

Kuujo, Erkki: Kurkijoen vaiheet asutuksen alusta
vuoteen 1570. Kurkijoen kihlakunnan historia.
Pieksämäki 1958.

V.-P. Suhonen
veli-pekka.suhonen@nba.fi
Museovirasto/RHO
PL 169
00511 Helsinki

1 FMU 1057 (Kronoborg 21.3.1396). ’’Datum
Cronobärgh anno domini 1396.”
2 Immonen 1958; Kuujo 1958.
3 Jokipii 1956, s. 46.
4 FMU 1064.
5 Vrt. FMU 1050, 1054, 1055, 1057. Lähteistä
ainoastaan FMU 1050 on alkuperäisasiakiija.
6 FMU 1828, 1935. Aseenkantaja Jönis
Danssonilla on ollut jonkinlaisia yhteyksiä itään
päin, sillä asiakirjat on päivätty Vehkalahdella
ja Viipurissa. Voitaneen pitää mahdollisena, että
Jönis Dansson on kuulunut 1390-luvun lopulla
Viipurin linnan asemiehiin.
7 Tord Bonde mainitaan ensimmäisen kerran
Raaseporin yhteydessä vuonna 1378 (FMU 873).
Raasepori oli Tord Bonden alaisuudessa ainakin
vuoteen 1396 saakka (FMU 1063). Tord Bonde oli
1400-luvun ensi vuosina Turun linnan vouti (FMU
1096, 1141). Tord Bonde vastaanotti Viipurin
linnan vuonna 1403 (FMU 1171).
o

Ensimmäiset Tord Bonden ritariarvosta kertovat
asiakirjat ovat ajoituksiltaan epävarmoja. FMU
1038 sijoittuu joko vuoteen 1395 tai 1396. FMU
1063 on mahdollisesti vuodelta 1396. Vrt. FMU
1043, 1044, 1047, 1058.
9 FMU 1022. Finvvid Ragwaldsson on
maakauppaan liittyvässä asiakirjassa
sinettitodistajana. Ei voida sulkea pois
mahdollisuutta, että Finwid Ragwaldsson olisi
ollut vuonna 1394 Viipurin linnan (ali)vouti.
Viipurin Finwid Ragvaldsson saattaa olla sama
henkilö, joka mainitaan joissakin Ruotsin 1400luvun alkuvuosien asiakirjoissa (ks. esim. SD 69).
Asiasta ei kuitenkaan voida olla varmoja, sillä
molemmat FMU:ssa olevat Fimvid-lähteet ovat
sinetittömiä kopioita.

12 FMU 3180, 3312. Ks. myös FMU 3139, 3142,
3473, 3626. Vuoden 1418 Kronoborg-asiakirja
(FMU 1518) on väärennös (Anthoni 1944;
Anthoni 1958). Vuoden 1444 Kronoborg-maininta
on asiakirjakopiossa (FMU 1444).
13 Ks. esim. Drake 2000, s. 213-214. Eräässä
vuoteen 1405 sijoittuvassa asiakirjakopiossa
(FMU 1203) mainitaan ”her Oluf Nilsson Tauast,
riddere och höffuitzman pä Tauast huss”. Lähde
on alkuperäisasiakirjaan FMU 1204 perustuva
väärennös (Anthoni 1958).
14 FMU 983, 984. Ks. myös REA 269.
15 FMU 1332, 1361.
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LANDSBYGDSBOSATTNINGEN
I FOKUS BYTOMT UTGRÄVD I PERNÂ
Ulrika Rosendahl

Denna sommar har studenter frän Hel
singfors universitet (HU) ägnat sig ät
landsbygdsarkeologi i Perna, där det
tvââriga projektet MARK - medeltidsarkeologi pä landsbygden/keskiajan arke
ologia maaseudulla i sommar slutförde
sin andra fältsäsong. Efterarbetet och en
närmare analys av materialet torde bli
färdigt i början av nästa är, men redan nu
kan vi delà med oss en preliminär överblick av det material som utgrävningarna
resulterat i.
Projektet har sin upprinnelse i den studiecirkel i historisk tids arkeologi som
grundades vid HU av Helena Anttila i
början av är 2002. Under sitt andra verksamhetsär började studiecirkelns deltagare känna sig redo för nya utmaningar,
och tanken pâ ett eget forskningsprojekt
kändes lockande. En förebild hade vi i
Sukka-projektet (Suomen keskiaikai
nen kartanolaitos) som under 1990-talet
undersökte sätes- och kungsgârdar i
Bjärnä (fi: Perniö). Précis nu som dä var
det fräga om ett projekt utfört av studeranden, och ett projekt där man under
sökte historisk tid arkeologiskt.
Vid valet av forskningsobjekt var det
bosättningen utanför städerna som intresserade oss mest. Dä Sukka-projektet hade
ägnat sig at högreständsmiljö, beslöt vi
oss för att i stället undersöka en bytomt
och den materiella kultur som kan iakttas
pâ bondeständets boplatser. En lämplig
övergiven bytomt hittades i en kommun
vars namn ironiskt nog var förvillande

likt den ort som Sukka värit verksam i.
I Perna (fi: Pernaja) i Östra Nyland, ca
80 km Öster om Helsingfors, hade man
hösten 2002 beställt en inventering av
Museiverket inför en kommande delgeneralplan. I samband med inventeringen,
som utfördes av Georg Haggren och Päivi
Hakanpää upptäcktes spär av medeltida bosättning mitt pä en upplöjd äker,
Tomtäker i Gammelby.
Tili skillnad frän mänga andra bytomter
päträffades här material som var direkt
möjligt att datera tili medeltid och 1500tal, i det här fallet stengods. (Haggren &
Hakanpää 2002) För att bekanta oss när
mare med platsen utförde MARK-projektet en punktinventering pä Tomtäkern i
maj 2003 (Ahl, Anttila & Hämäläinen
2003), och det lovande resultatet gjorde
att vi bestämde oss för att ätervända tili
platsen för en utgrävning, som möjliggjordes av stipendier frän Uudenmaan
Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden
och Nordenskiöld-samfundet.
Utgrävningar kom att utföras pä Tomtä
ker under säväl är 2003 som 2004. Under

SKAS 3/2004

29

1. Tomtäker inventeras i September 2002. Foto Georg Haggrén.

den första fältsäsongen fungerade Eva
Ahl och Helena Anttila tillsammans med
artikelförfattaren som utgrävningsledare
under utgrävningen, som pägick 13 -21.9
2003. I oktober 2003 drabbades projektet
dock av en enorm förlust da Helena helt
oväntat avled under en forskningsresa i
Bolivien. Trots detta bakslag valde vi att
fortsätta arbetet med värt projekt - för
Helenas skull och med hennes minne i
varm ätanke. Detta skulle inte ha värit
möjligt utan den Stora insats som Heini
Hämäläinen och Hanna Suisto gjorde när
de ställde upp i ledargruppen frän och
med början av 2004. Under ledning av
oss fyra deltog ett tiotal arkeologi- och
historiestuderanden i fältarbetet 28.6
-4.7.2004.
Utgrävningarna 2003 var i första hand
provgrävningar, vars syfte var att försöka
hitta eventuella bevarade konstruktioner
under äkerjorden. De fynd som hittats vid
inventeringarna av platsen hade ju redan
bevisat att här funnits medeltida aktivitet, frägan var huruvida dess spär hade
förstörts av det äkerbruk som bedrivits
pä platsen ätminstone sedän 1700-talets

början. Värt forskningsobjekt visade inga
synliga lämningar ovanför markytan,
men efter ett trettiotal utgrävda provstick
och tvä större provschakt künde vi med
glädje konstatera att vi hade lokaliserat en
stenkonstruktion. (Anttila, Ahl & Rosen
dahl 2003.)
Denna stenkonstruktion grävdes självklart närmare ut, och tolkades som en
ugnsgrund. Till formen var den rektan
gulär, ca. 4x5 m i diameter, och bestod
av fältsten i olika storlekar. Runt ugnen
künde man iaktta ett lager av ren lera ,
som antagligen använts för att fodra och
stabilisera stenarna. I närheten av ugnen
künde även koncentrationer av bränd lera
och kol iakttas. Även om ugnens övre
del antagligen rivits, var tvä stenlager
bevarade. Under fältsäsongen 2003 nöjde
vi oss dock med att endast ta fram det
översta lagret, och efter vär utgrävning
täcktes konstruktionen in. (Anttila, Ahl
& Rosendahl 2003.)
Är 2004 ätervände vi tili ugnen för att
undersöka dess uppbyggnad närmare
och för att gräva den tili botten. Till vär
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2. Ungsfundamentet. Foto Hanna Suisto.

hjälp hade vi denna gâng en grävmaskin,
vilket gjorde att vi, förutom att flytta bort
de stora stenarna, kunde fà snabbt bort
den uppblandade âkerjorden pâ omrâdet.
Därmed kunde vi öppna ett större omrâde
runt ugnen, och ta reda pâ om det fanns
andra bevarade konstruktioner i närheten.
Tyvärr fanns det inte lämningar som helt
entydigt kunde knytas till ett eventuellt
hus, men vissa gropar och andra anomalier, om vilkas natur det dock är för tidigt
att uttala sig i detta skede. I en av dessa
hittades ett intressant fynd: En gjutform
av skiffersten, som använts för att gjuta
runda knappar.

information om ugnen kommer en del
naturvetenskapliga analyser att utfôras,
men i skrivande stund finns deras résultat
inte att tillgâ.

I nàrheten av ugnen pâtrâffades dock
ett hârdbrânt grâgods, antagligen av
tyskt/bôhmiskt ursprung, som daterais
till 1500-tal. Motsvarande keramik har
pâtràffats bl.a. i pâ Svidja slott i Sjundeâ
(Niukkanen 1998: 59 - 69). Skârvor av
denna typ pâtrâffades ocksâ som lôsfynd pâ den plôjda âkern. Vissa bitar
uppvisade rester av svart mâlning och
râfflor. En skârva av passglas och nâgra
fragment av grytor i rôdgods kunde sannolikt
ocksâ tillhôra samma tidsperiod, i
Själva ugnen visade sig vila pâ ett lager av
ôvrigt
lyste de daterbara fôremâlsfynden
stora flata stenar som i sin tur lagts pâ ett
underlag av dithämtad ren sand. Mellan med sin frânvaro pâ utgravningsomrâdet.
de tvâ stenlagren fanns det smâ rester av Detta fenomen som fâr anses vara typiskt
förmultnat trâ, som antagligen en gâng for bytomtsutgrâvningar, beror snarast pâ
varit ett mellanlager i konstruktionen. forskningsobjektens lâgintensiva bosàttI ôvrigt var de mellanliggande lagren ningsmônster. Dâremot togs det tillvara
mer eller mindre rena, inga fôremâls- en stôrre mângd brând lera, som uppvi
fynd hade hittat sin väg ner i den tâta sade ytor och avtryck som pâvisade att
konstruktionen, vilket tyvärr fôrsvârar den anvânts som tâtningsmaterial, anta
dateringen av densamma. För att fâ mer gligen hârstammade den stôrsta delen
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av materialet frán den ugn vars grund vi
grävde ut.

Helsingin yliopisto. Rapport: Museiverket
/Byggnadshistoriska avdelningens arkiv, Hel
singfors.

Fiera betydelsefulla föremälsfynd gjordes dock som lösfynd i samband med att
den upplöjda ákern finkammades i ñera
omgángar, bade under särskilda inventeringar pá platsen och under págáende
utgrävningar. Här kan nämnas bland
annat skärvor av stengods, bland dessa
finns säväl Siegburg-, Westerwald- som
Raerenkeramik representerat. Ett nágot
speciellt fynd var en liten pärla av gagat,
ca 0,5 cm i diameter. Dessutom hittades
en bit keramik, som páminner stärkt om
järnälderskeramik. Tyvärr hittades inte
mer av denna keramiktyp, eller nágot
annat fynd som künde ha bekräftat denna
tolkning, vár vetskap om järnäldersbostättningen i östra Nyland är mycket
knapp, frán detta omráde finns inte tidigare kändajärnäldersboplatser.

Haggrén, G & Hakanpää, P. 2002: Pernaja.
Gatnmelbyn ja Forsbyn inventointi. Rapport:
Museiverket /Byggnadshistoriska avdelnin
gens arkiv, Helsingfors.

Denna frága, och mánga andra frágor
som berör bosättningen pá Tomtákern
och dess omnejd ända upp till 1600-talet
kommer att vara aktuella nu när MARKprojektet gar vidare tili sitt nästa skede,
och det material som nu samlats in under
tvá faltsäsonger nu sammanställs för
närmare analys och forskning. Vár förhoppning är att med detta projekt kunna
belysa átminstone en liten del av de öppna
frágor som fortfarande i allra högsta grad
är obesvarade inom den arkeologiska
forskningen kring medeltida och 1500tals landsbygdsbosättning i Finland.
KÄLLOR
Anttila Helena, Ahl Eva & Hämäläinen
Heini 2003. Pernaja Gammelby Tomtäker.
Arkeologinen inventointi. MARK-projekti/
Helsingin yliopisto. Rapport: Museiverket
/Byggnadshistoriska avdelningens arkiv, Hel
singfors.
Anttila Helena, Ahl Eva & Rosendahl Ulrika
2003. Pernaja Gammelby Tomtäker. Keskiai
kaisen kylätontin koekaivaus. MARK-projekti/

Niukkanen Marianna 1998: ”A1 ting aer forgaengelich.. Excavations at the medival manor
of Svidja in 1996- 1997, Fennoscandia Archaeologica XV. Helsinki, sid. 59 - 69.

Ulrika Rosendahl
Kulttuurien tutkimuksen laitos,
Arkeologia
PL 59
00014 Helsingin Yliopisto
ulrika.rosendahl@helsinki.fi

3. Utgrävningsomrädet töms efler regnen. Foto
Ulrika Rosendahl.
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ERILAISIA TEITÄ POHJOISEN
EUROOPAN KESKIAIKAAN
KESKIAJAN TUTKIJOIDEN KESÄKOULU
H e l s in g is s ä

2 . 8 . - 14. 8.2004

Visa Immonen

Osana Helsingin yliopiston vuoden 2004
kesäkoulua pidettiin keskiajantutkimuksen kansainvälinen, kaksiviikkoinen
seminaari Cultural and Economic Assimilation in Medieval Northern Europe.
Dos. Tuomas M. S. Lehtonen (HY) toimi
keskeisenä voimana seminaarissa, jonka
olivat yhteisesti järjestäneet historian
laitos, Renvall-instituutti ja Pohjoismai
den tutkimuksen keskus (CENS). Kahden
viikon aikana pidettiin seitsemän opetta toja. Tämä keskiaikainen kulttuurinen
jakunnan luentoa ja 11 jatko-opiskeli muutos oli ydinteema, joka oli jaettu
joiden esitelmää. Osa näistä esitelmistä kolmeen pienempään kokonaisuuteen:
on luettavissa ennen vuodenvaihdetta ’’Hagiography and History” ja ’’Con
internet-julkaisussa Ennen & nyt (http: quest, Colonisation and Christianity”
//www.ennenjanyt.net/).
Seminaari- sekä ’’Urban Networks”. Pääteema ja
istuntojen päätyttyä kesäkoulun jäsenet erilliset osiot olivat enemmän ohjeellisia
tutustuivat päivän Kansallisarkistoon ja kuin luennoissa ja esitelmissä tiukasti
Helsingin yliopiston kirjastoon, mitä seu seurattuja. Metodisesti kesäkoulussa
rasi päivämatka Tallinnaan. Kesäkoulu korostettiin yhtäältä makrotason analyy
päättyi Dies medievales 2004 -konfe seja ja toisaalta erilaisten lähdeaineistojen
renssiin.
lähilukua. Kaikki kesäkoulun osallistujat
minua ja Emanuela Marchettia (Syddansk
Kesäkoulun lähtökohtana oli 800-luvulta Universitet, Odense) lukuun ottamatta
lähtien alkanut Pohjois-Euroopan asteit olivat historioitsijoita tai teologeja. Seutainen kytkeytyminen osaksi mantereen raavassa olen poiminut seminaarin ohjel
eteläisten osien kulttuuri-, sosiaali- ja masta niitä esitelmä ja luentoja, jotka
talousjärjestelmiä. Tärkeä tekijä sulau kiinnostanevat eniten historiallisen ajan
tumisessa Manner-Euroopan keskiai arkeologeja.
kaiseen kulttuuriin oli kristinusko, joka
samalla myös lujitti muodostuneita siteitä Kesäkoulussa oli voimakkaimmin edus
ja loi uusia vallan sekä talouden verkos- tettuna hagiografinen ja uskontohistori-
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allinen tutkimus. Dos. Tuomas Heikkilä
(HY) perusti luentonsa P. Symeonia (k.
1035) käsitelleeseen väitöskirjaansa sekä
P. Henrikin pyhimyselämäkerran toimit
tamiseen, mihin liittyviä käsikirjoituksia
hän parhaillaan kokoaa. Heikkilä pohti
mitä metodisesti merkitsee hagiografisen
tutkimuksen ja käsikirjoitustutkimuksen
yhdistäminen. Hyvin usein hagiografiset julkaisut perustuvat vain harvoihin
käsikirjoituksiin, mutta esimerkiksi P.
Symeonia koskevia keskiaikaisia käsikir
joituksia on säilynyt noin 50 ja P. Henrikiä koskevia yli 30 kappaletta. Käsikirjoitustutkimuksella on ollut mahdollista
muun muassa osoittaa, että P. Henrikin
latinankielinen elämäkerta on laadittu
ennen suomenkielistä legendaa. Lisäksi
käsikirjoitustutkimus kertoo pyhimyskulttien alueellisista painotuksista ja
kulttien leviämisreiteistä. Heikkilän
kuvailema käsikirjoitusten tutkimus- ja
vertailumenetelmä sekä käsikirjoitusten
stemman eli eräänlaisen käsikirjoitusko
pioiden sukupuun laatiminen muistutti
hyvin paljon arkeologian typologisia ja
relatiivisen ajoittamisen menetelmiä.
Heikkilä jopa uumoili erilaisten tietoko
nesovellusten ja graafisten mallinnusten
käyttöönottoa
käsikirjoitustutkimuksessa.
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vaikuttaa olevan tärkeämpää kuvailla
reliikkien muotoa ja materiaalia kuin
ilmoittaa pyhimys, jolle reliikki kuuluu.
Esitelmää seuranneessa keskustelussa
huomautettiin, että reliikit olivat todel
lakin pyhiä, mutta keskiajalla pyhyydellä
oli eri muotoja ja merkityksiä. Siksi on
tärkeää pohtia, millä lailla reliikit men
neisyydessä oikeastaan olivat pyhiä.
Ristiretki-teemaa käsitteli erityisesti
professori Carsten Selch Jensen (Kobenhavns Universitet). Kuten jatko-opiskeli
jat Tissel Jacobsen (Syddansk Universitet,
Odense) ja Linda Kaljundi (Tartu Ulikool) ristiretkiin liittyviä kronikoita ana
lysoidessaan, puhui Jensen nimenomaan
Itämeren piirin ristiretkistä. Vaikka
keskiajan kaupunkitutkimus on keskit
tynyt pohtimaan kauppaverkostojen ja
saksalaiskauppiaiden vaikutusta, olivat
ristiretket 1200-luvulla keskeinen osa
kaupunkielämää. Lyypekki toimi merkit
tävänä välietappina itään suuntautunei
den ristiretkeläisten kuljetuksissa siinä
missä Riika oli kaupunki kristikunnan
rajamailla ja ristiretkeläisten kohde. Lyy
pekin keskeisyyden tähden kaupungin
kontrollointi oli tärkeää Baltian ristiret
kien hallitsemisessa. Siksi paavit myön
sivät hanakasti privilegioita Lyypekille
pyrkiessään edistämään kristinuskon ja
kirkon leviämistä itään. Lopuksi Jensen
painotti, että keskiajalla käännyttäminen
ei koskenut vain ihmisryhmiä vaan yhtä
tärkeää ristiretkeläisille oli koko maise
man muuttaminen kristilliseksi.

Taidehistorioitsija Sofia Lahti (ÄA) tutkii
jatko-opinnoissaan Suomen keskiaikaisia
relikvaareja ja reliikkejä lähestyen niitä
sekä kulttiobjekteina että visuaalisina
taide-esineinä. Kuinka paljon Suomessa
oli reliikkejä, mistä ne tulivat, ketkä
niitä omistivat ja mikä merkitys niillä Poikkeuksellinen luentojen ja esitelmien
oli? Reliikkien tutkimuksessa yhdis joukossa oli Emanuela Marchettin työ.
tyvät pyhimyskultin ja ihmetarinoiden Hän vertailee tutkimuksessaan viikinanalysointi koko Euroopan kattavan kiajan ja varhaisen keskiajan Tanskaa ja
tuotteiden ja ideoiden leviämisverkoston Italiaa, alueiden asuinpaikkojen sisäistä
tarkasteluun. Lahti pyrkii luomaan laajan rakennetta ja asuinpaikkojen maisemassa
kontekstin, jossa suomalaiset reliikit muodostamaa rakennetta. Marchetti
ja pyhimyskultti sekä niistä säilyneet perustaa tutkimuksena havainnolle, että
vähäiset jäljet tulevat ymmärrettäviksi. Italian ja Tanskan alueiden välillä on
Hän pohti erityisesti yksityisten omis havaittavissa rakenteellisia yhteneväi
tamia reliikkejä ja sitä, miksi lähteissä syyksiä siinä missä erojakin. Erot ja
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yhtäläisyydet liittyvät puolestaan kes
kiajan sosiaalisten ja poliittisten olosuh
teiden muutoksiin. Rakenteiden tasolla
toteutettavasta vertailusta on suuri vaara
muodostua kokoelma yksinkertaistuksia,
joita voi käyttää minkä tahansa johto
päätöksen perustelemiseen. Kuitenkin
eteläisen ja pohjoisen Euroopan tuominen
osaksi samaa tutkimusta avaa uudenlai
sia näkymiä, sillä tähän saakka, vaikka
Euroopan keskiajan yhtenäiskulttuurista
paljon puhutaankin, kaukaisten alueiden
väliset vertailut ovat puuttuneet.
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kohtana ja tutkimuksen taustana.
Tutkija Marko Lamberg (JY) esitteli
tutkimusprojektia, jossa tarkastellaan
etnisyyden merkitystä keskiaikaisissa ja
uuden ajan alun yhteisöissä. Hän keskit
tyi ’’suomalaisuuden” etniseen ja kielel
liseen merkitykseen Ruotsin kuningas
kunnassa. Tutkimuksessa vallitsee usein
oletus, että kirkon ja aateliston teksteissä
ilmenevä patriotismi heijastaisi laajem
min muiden sosiaaliryhmien tuntemuk
sia, mutta kyse voi olla myös vain eliittiin
rajoittuvasta ideologiasta. Lamberg pyrki
tarkastelemaan etnisyyden ja kielen mer
kitystä analysoimalla suomalaisnimisten
ihmisten asemaa Tukholmassa. Kau
pungin tuomiopöytäkirjoissa mainitut
suomalaiset vaikuttavat olevan lähtöisin
sisämaasta, kun taas perimysasiakirjojen
suomalaiset ovat ruotsinkielisiltä ran
nikkoalueilta - tilanne kertonee kielen
merkityksestä sijoittumisessa Tukholman
sosiaaliseen rakenteeseen. Sama tilanne
ilmenee Tukholman suomalaisten omis
tamien talojen levinneisyydessä: suoma
laisten talot olivat kaupungin halvoissa
kortteleissa siinä missä saksalaisten ja
ruotsalaisten talot keskittyivät parhaille
paikoille kauppatorin ja pääteiden lie
peille. Kiintoisaa on myös se, että kirjal
lisissa lähteissä Tukholmaan saapuneita
suomalaisia kuvataan samoin sanoin kuin
muualta tulleita ulkomaalaisia, ja läh
teissä Suomesta purjehtivat laivat tulevat
’’hit tili Sverige” tai Suomeen menevät
laivat lähtevät ”frän Sverige”. Jos etnisiä
rajanvetoja on havaittavissa kirjallisissa
lähteissä ja kaupunkirakenteessa, onko
niitä mahdollista löytää myös keskiai
kaisen Tukholman aineellisesta kulttuu
rista?

Kaupunkiverkostojen
teemaa käsit
telivät Sofia Gustafsson (Stockholms
universitet) ja minä pohtiessamme
esitelmissämme samaa ilmiöitä eli saksalaisvaikutusta Ruotsin keskiaikaisen
valtakunnan kaupungeissa. Gustafsson
perustaa tutkimuksena kirjallisiin lähtei
siin ja osoitti, kuinka lähteiden harvalu
kuisuus on mahdollistanut hyvin erilaisia
ja herkästi tutkijan taustasta johdettavissa
olevia tulkintoja. Tutkijat usein rajoittu
vat tarkastelemaan saksalaiskauppiaita
ja heidän merkitystään ruotsalaisessa
kaupungistumisessa modernien kansal
lisuuksien ja kulttuuristen raja-asette
lujen kautta. Samankaltaisiin ajatuksiin
päättyi oma esitelmäni hansakulttuurin
käsitteen soveltamisesta arkeologiassa.
Hansakulttuuri on epämääräinen ja
usein määrittelemättömäksi jäävä termi,
jolla voidaan selittää hyvin monenlaisia
ilmiöitä kulloisenkin tarpeen mukaan.
Analysoin hansakulttuurin käsitettä jälkikolonialistisen teorian valossa ja esitin
johtopäätöksenä, että saksalaisvaikutusta
olisi lähestyttävä monitasoisena ilmiönä
ja kulloisenkin aineellisen kulttuurin
osa-aluetta tai esineryhmää on pohdittava
muun muassa niin kaupankäynnin, saksa
laisuuden, etnisyyden kuin yleispohjois- Kuten poiminnoistani on nähtävissä,
eurooppalaisen kulttuurinkin kannalta. kesäkoulun luennot ja teemat muodosti
Hansakulttuurin käsite ei näin ollen ole vat hyvin kirjavan kokonaisuuden. Pai
sovelias aineiston lopputulkinnaksi tai koin keskustelu kärsikin sekä opettajien
johtopäätökseksi, kuten sitä usein näkee että opiskelijoiden erilaisista taustoista
käytettävän, mutta se voi toimia lähtö ja kiinnostuksen kohteista. Huolimatta
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siitä, että hagiografisissa ja tekstikes
keisissä historiantutkimuksissa sekä
erityisesti käsikirjoitusten tutkimuksessa
olikin kiinnostavia metodisia yhtymä
kohtia arkeologiaan, jäivät ne etäisiksi
niin tutkimuskysymyksiltään kuin lop
putuloksiltaan. Keskusteluja haittasivat
lisäksi käsitteelliset sekaannukset, joita
erittäin hyvin kuvaa termin ’’konteksti”
käyttö. Arkeologit käyttivät sanaa tar
koittaessaan arkeologisten jäänteiden ja
esineiden löytöyhteyttä, kun sen sijaan
historioitsijat ymmärsivät kontekstin tar
koittavan keskiajan tekstilähteitä, joiden
avulla arkeologi pyrkii löytönsä tulkitse
maan. Lisäksi historioitsijat pitivät eräitä
arkeologien käyttämiä käsitteitä, kuten
hansakulttuuria, liian epämääräisinä.
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Vaikka hansakulttuurin osalta olenkin
samaa mieltä, vaikutti usein siltä, että
historioitsijat eivät täysin ymmärtäneet,
mihin arkeologia pyrkii analyyseissaan
ja mitä tarkoitusta käsitteet oikein toi
mittavat. Ehkä sekä arkeologeilla että
historioitsijoilla on liian yksinkertaistava
käsitys lähitieteistään ja niiden tuloksista.
Toisaalta teemojen ja tutkijoiden tausto
jen moninaisuus antoi hyvän tuntuman
keskiajantutkimuksen laaja-alaisuudesta
ja loi edellytyksiä hedelmällisille keskus
teluille. Etenkin Itämeren piiriin lähem
min keskittyneet historiantutkimukset
olivat antoisia, sillä alueellisuus luo
arkeologialle ja historiankirjoitukselle
yhteistä pohjaa.

Visa Immonen
Kulttuurien tutkimuksen laitos /
arkeologia
Henrikinkatu 2
20014 Turun yliopisto
vialim@utu.fi
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ARKEOLOGINEN RETKI
VUOKSELAN VENÄJÄNSAAREEN
Oula Seitsonen

Vuokselan Venäjänsaari on eräs Karja
lankannakselta tunnetuista Pähkinäsaaren rauhan 1323 rajanvetoon liittyvistä
varustuksen paikoista. Venäjänsääressä
on nykyisinkin nähtävissä vanhan lin
noituksen
maavallitus.
Toukokuussa
2003 arkeologit Stanislav Belsky, Kerkko
Nordqvist ja Oula Seitsonen suorittivat
arkeologisen tutkimusmatkan Venäjänsaareen. Retken aikana kartoitettiin
saarella sijaitsevat linnoituksen rauniot
sekä etsittiin mahdollisia uusia muinais
jäännöksiä. Myöhemmin kesällä paikalla
suoritettiin Belskyn johdolla pienialainen
koekaivaus, joka valotti linnoituksen
vallin rakennetta.

tunnettu kivi, Uunikivi. (Gallen 1968:
73-74; Uino 1997: 351.)

Venäjänsaari on Vuoksen uoman val
vonnan ja sulkemisen kannalta on stra
tegisesti merkittävässä paikassa. Saaren
varustamis- ja käyttöajankohdasta ei ole
toistaiseksi varmaa tietoa. Mahdollisesti
saari on varustettu ensimmäisen kerran
vasta Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.
Viljo Nissilä on epäillyt saaren saaneen
VENÄJÄNSAAREN SIJAINTI JA
nimensä rauhanteon jälkeen: nimi voisi
HISTORIA
juontua rajaa valvoneesta venäläisestä
linnoituksesta. (Nissilä 1937: 58; 1939:
Venäjänsaari sijaitsee Vuoksen varrella 260-261; 1975: 95, 163.) Vatjan viiden
Vuokselan kunnassa, Päiväkiven ja neksen verokirjassa vuodelta 1500 mai
Noisniemen Kontulan kylien rajalla. Itse nitaan Kuninkaanristin luona sijainnut
saari on pitkä ja kapea, ja sijaitsee lähes Linnajoki (Ronimus 1906: 629). Tämä
keskellä Vuoksen uomaa. Se on hieman saattaisi olla liitettävissä Venäjänsaaressa
yli kilometrin etelään Kuninkaanristin sijainneeseen linnoitukseen. (Uino 1997:
kylästä, vastapäätä Ristiniemenä tunnet 351.)
tua niemeä.
Viljo Nissilä tutustui ensimmäisen kerran
Pähkinäsaaren rauhassa 1323 Ruotsin linnoituksen jäänteisiin jo vuonna 1932.
ja Venäjän välinen raja vedettiin linjalle Hänet souti paikalle saaren tuolloinen
Saijanjoki - Päiväkivi - Ruskiaisvuori. omistaja maanviljelijä Paavilainen. Paa
Vuokselan alue jäi rajalinjan itäpuolelle. vilainen oli maininnut saarella näkyvän
Venäjänsaaresta noin 3 km Vuoksea vallin muistuttavan Räisälän Tiurinlinpitkin pohjoisluoteeseen sijaitsee pienellä nan varustusta. (Kähönen 1959: 47; Nis
Uunikivenluodolla vanhana rajakivenä silä 1937:58.) Seuraavan kerran tutkijat
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Kuva 1. Vuokselan Venäjänsaaren sijainti.

vierailivat saarella 1993 Pirjo Uinon,
Aleksanteri Saksan ja V.A. Nazarenkon
käydessä paikalla (Uino 1997: 351).
VUODEN 2003 RETKI
Olimme toukokuussa 2003 suorittamassa
arkeologisia kenttätutkimuksia Kuolemajärven kunnassa, kun päätimme eräänä
lauantaina poiketa Vuokselaan Venäjänsaarta ihmettelemään. Alkuperäisenä
suunnitelmana oli ajaa paikalle vanhoissa
suomalaisissakin kartoissa erottuvaa
reittiä Vuokselan kirkon luota. Venäläis
ten tiekarttojen perusteella näytti olevan
mahdollista päästä siltoja myöten Vuok
sen länsirannalta Jovinsaaresta aivan
Venäjänsaaren tuntumaan.
Yksinkertaisen kuuloinen suunnitelma

kuitenkin kariutui jo alkuunsa teiden
nykykunnon ja siltojen hoitamattomuuden takia. Etelästä Kiviniemen kautta
ajetun pitkähkön kierroksen jälkeen
päädyimme eksyneinä haeskelemaan
Ristiniemeä suurpiirteisen tiekarttamme
avulla. Ajellessamme osuimme muun
muassa Räihärannassa sijaitsevalle laa
jalle sotaväen harjoitusalueelle. Belskyn
venäläisiltä sotilailta suorittamien tie-

Kuva 2. Uaz-maastoautomme kuraan juuttu
neena (kuva O. Seitsonen).
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Kuva 3. Venäjänsaari Vuoksen itärannalta nähtynä. Linnake kuvan vasemmassa reunassa (kuva
O. Seitsonen).

dustelujen tuloksena meidät passitettiin havaitsimme matkamme määrän: saaren
pikaisesti poistumaan alueelta, missä kaakkoispäässä sijaitsevan vallituksen.
tohinassa onnistuimme ansiokkaasti Saarenlaki on tasaista mäntykangasta,
vajoamaan autoinemme kuraan. Vaikka josta selvästi erottuva maavalli kohoaa.
käytössämme oli venäläinen Uaz-merk- Vallitus rajaa epäsäännöllisen pitkulaisen
kinen maastoauto, jouduimme punnerta kuusikulmaisen alueen, joka on pituudel
maan toisenkin tovin autoa lähes polveen taan noin 50-55 m ja leveimmästä koh
ulottuvassa mutavellissä ennen kuin pää dastaan lähes 20 m. Toisessa päässään
simme irti.
vallituksen rajaama alue kapenee vain
muutamien metrien levyiseksi. Itse valli
Nykyisin Romashkiksi nimetystä Kunin- on vajaan metrin korkuinen ja juuresta
kaanristin kylästä saamiemme ohjeitten leveimmillään lähes nelimetrinen. Pie
avulla tavoitimme lopulta Ristiniemen. nessä kesäkuussa 2003 valliin tehdyssä
Seuraavaksi ongelmaksi kehkeytyi vesi- koekaivauksessa paljastui, että valli on
kulkuneuvon hankinta. Olimme optimis kasattu kivistä ja maasta. Todennäköisesti
tisesti toivoneet tapaavamme kauniina sen päällä on myös sijainnut paalutus.
kevätpäivänä ainakin jonkun kalamie Kaivauksessa ei kuitenkaan saatu talteen
hen joelta, mutta epäonneksemme juuri yhtään esinelöytöä, jotka olisivat voineet
ennen paikalle pääsyämme alkoi sataa. helpottaa linnoituksen ajoittamisessa.
Keväisessä tihkusateessa ihastelimme
päämääräämme Venäjänsaarta, josta Vallituksen kartoituksen lisäksi etsimme
meidät erotti enää parisataa metriä Vuok saarelta myös merkkejä muista mui
sen virtaavaa vettä. Onni oli kuitenkin naisjäännöksistä. Mitään varmaa emme
jälleen puolellamme, sillä viereisen maa kuitenkaan havainneet, mutta muutamat
talon isäntä ansaitsi sivutuloja vuokraa siellä täällä havaitut palaneet kivet saat
tavat liittyä historialliseen toimintaan.
malla veneitä.
Toisaalta ne voivat yksinkertaisesti olla
Soutelimme saareen kiihtyvässä sateessa, peräisin useista saaren laella sijaitsevista
samalla yrittäen suojella teodoliittia ja kalamiesten nuotioista. Lisäksi havait
muita välineitä kastumiselta kiikkerässä tiin joitakin kaivantoja, jotka liittynevät
soutuveneessä. Perillä emme joutuneet toisen maailmansodan aikaisiin linnoikovinkaan kauaa haeskelemaan, kun jo tustöihin. Läheltä saaren luoteiskärkeä
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Kuva 4. Vuokselan Venäjänsaaren vallituksen koillispäätä. Vallituksen harja korostettu valkoisella
(kuva O. Seitsonen).

löytyy suurehko kivenlohkare, joka
saattaisi näkyvänä maamerkkinä liittyä
myös menneiden aikojen rajankäyntiin.
Kivessä ei ollut kuitenkaan havaittavissa
minkäänlaisia merkintöjä.
Saaren tasainen laki on mahdollistanut
myös laajemman toiminnan paikalla,
ei ainoastaan linnoituksen rajaamalla
alueella. Todennäköistä onkin, ettei pie
nialainen linnoitus ole ollut ainoa raken
nelma saarella. Mahdollisten vallien
ulkopuolisten rakenteiden ja toiminnan
jäänteiden paljastaminen vaatisi kuiten
kin laajempia arkeologisia tutkimuksia,
ainakin fosforikartoitus ja mahdollisesti
pienimuotoiset kaivaukset ovat suunnit
teilla.
Meillä ei nykyisin ole juurikaan tietoa
siitä minkälainen Pähkinäsaaren rajalin
jaus käytännössä on ollut. Onko kyseessä
ollut suljettu vai avoimesti ylitettävissä
ollut raja, millaiset ovat olleet eri puo
lilla linjausta asuneen väestön suhteet
toisiinsa, ja onko hampaisiin asti aseis
tettujen varuskuntien jatkuva vartio ollut
tarpeen? Nämä ovat vain eräitä kysymyk
siä, jotka nousevat mieleen rajalinjalla
seistessä. Näistä selvyyden saaminen
vaatii kuitenkin vielä runsaasti arkeolo

gisia tutkimuksia luovutetun Karjalan
alueella.
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CAA 2004 - PALJON TEKNIIKKAA
ARKEOLOGEILLE
Terhi Mikkola
CAA, Computer Applications and Quan
titative Methods in Archaeology -kon
ferenssi pidettiin tänä vuonna 13.-17. 4.
Italiassa Pratossa. Tapahtuman järjes
täjä oli paikallinen Firenzen yliopiston
sivupiste ja vastuuhenkilönä professori
Franco Niccolucci, jonka positiivinen
panostus konferenssin onnistumiseen oli
näkyvä aina avaussessiosta päätöstilai noin vartin mittaisissa esitelmissä ei tie
suuden pikkutunneille asti. Tämä vuo tenkään kovin hyvin pääse perehtymään
sittain tietoteknisesti ja matemaattisesti esiteltävään aiheeseen, mutta onneksi
suuntautuneita arkeologeja yhteen tuova suurin osa esitelmistä oli laadittu kiin
konferenssi pidettiin 32. kertaa. Itse olin nostavaksi pikemmin metodin kuin
mukana ensimmäistä kertaa ja sain todel tutkimusaiheen kannalta. Luonnollisesti
lisen tietopaketin siitä, minkälaisia kysy en kuullut esitelmistä kuin pienen osan,
myksiä ja ongelmia edellä mainittujen ja matkakertomukseni painotukset ovat
tutkimustapojen soveltajat tänä päivänä omien kiinnostuksieni mukaisia.
käsittelevät. Päällekkäisissä sessiossa
esitelmiä oli varsinaisen kolmen semi Konferenssissa esitellyt tutkimukset
naaripäivän aikana lähemmäs kaksisataa. ja projektit olivat eri vaiheissa - toiset
Suurin osa niistä oli eurooppalaisten yli aluillaan ja toiset valmiita. Lähes kaikki
opistojen, kulttuurilaitosten ja yritysten tuntuivat onneksi jo ohittaneen vaiheen,
edustajien pitämiä. Muista maista etenkin jossa sinisilmäisesti julistetaan infor
USA:sta oli hyvä edustus, mutta esitel maatiotekniikan kaiken mahdolliseksi
miä ja postereita tuli myös Australiasta, ja tieteelliseksi tekevää vaikutusta,
Intiasta ja Japanista. Seminaarin osallis eikä tapauksesta riippuen ole vielä edes
tujista ei jaettu varsinaista tilastoa, mutta törmätty ohjelmien tai tietokantaraken
teiden valinnan vaikeuksiin. Mielestäni
arvioisin meitä olleen vajaat kolmesataa.
mielenkiintoisimmissa puheenvuoroissa
Esitelmien yhteinen nimittäjä oli tietotek arvioitiin toteutuneiden projektien poh
niikan soveltaminen ja kehittäminen eri jalta valittujen menetelmien vaikutusta
laisiin tarkoituksiin: kenttätutkimuksiin, lopputulokseen tai uusien tekniikoiden
kartoitukseen, mallintamiseen, paik käyttöönoton vaikutusta työtapoihin ja
katietojärjestelmiin, esineanalyyseihin, tahtiin. Parhaimmissa kyseenalaistami
tietokantoihin, tilastointiin, arkistointiin, sen ja kritiikin lisäksi esitettiin ratkai
kulttuuriperinnön esittelyyn, WWW-jul- suja ja parannusehdotuksia havaittuihin
kaisuun jne. CAA:n vahvuus on, että se ongelmiin ja puutteisiin.
kerää yhteen henkilöitä eri aloilta ja tutkimustahoilta, ja osallistujilla on mahdol KENTTÄKAMAA
lisuus tutustua omasta työstä poikkeaviin
käytäntöihin ja päämääriin. Lyhyissä, Tekniikan käyttöönottokokemuksia kuul-
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Konferenssilounaat nautittiin S. Francescon luostarin sisäpihalla.

tiin esimerkiksi Ruotsista, jossa Riksan- jen havaintojen perusteella. Esitelmässä
tikvarieämbetet on kehittänyt GlS-poh- todettiin - aivan oikein - että tekniikan
jaista Intrasis-kenttädokumentointiohjel- käyttöohjeita on paljon, mutta vähemmän
maa omiin tarpeisiinsa ja kaupalliseen kertomuksia siitä miten kaikki oikeasti
levitykseen. Ohjelman käyttöönotto vuo tapahtuu. Ja kaikki tapahtui ilmeisesti
desta 2000 ja vaiheittainen standardisoi heidän ennakko-odotuksiaan hitaam
minen kenttätyön osaksi on luonnollisesti min ja kankeammin. Paperillista tapaa
jakanut työntekijöitä - toiset ovat liiankin he pitivät joustavampana - töherryksiä
innokkaita uuden tekniikan omaksujia sallivana. Digitaalitekniikasta oli heidän
ja toiset eivät halua edes opetella asiaa. mukaansa suurta etua, jos ja kun kenttä
Jyrkän kaksijakoisen suhtautumisen ris työntekijät pääsivät käyttämään kerättyä
kinä on, että tekniikkaa käyttävät doku tietoa hyväkseen jo kentällä. Mutta niin
mentoijat ja kenttäilmiötä tulkitsevat hän se on kuten toinen britti, ArchaeoNetarkeologit ajautuvat liian kauas toisistaan julkaisun tehokkaan tuntuinen toimittaja
eivätkä pysty enää kertomaan toisilleen J. Winters, totesi omassa esitelmässään
(toisessa yhteydessä, mutta tähän sopi
mitä ja miten haluavat tehtävän.
vasti), ettei digitalisointi meitä työltä
English Heritagen S. Cross ja V. Crosby pelasta vaan päinvastoin: onnistuakseen
esitelmässään ”Holy Grail or Poison Cha- vaatii sitä paljon.
lice - Challenges in Implementing Digital
Excavation Recording” peilasivat vastak Kenttätöissä takymetri ja GPS-paikannin
kain paperista ja paperitonta kenttädoku- näyttävät edelleen olevat varteenotettamentointia oikeissa olosuhteissa kerätty vimpia vaihtoehtoja eikä 3D-skanneri,
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jonka tuloa Suomen kaivauskentille aina
kin minä kiinnostuneena odottelen, vielä
tunnu realistiselta vaihtoehdolta. Vakuut
tavan esitelmän aiheesta piti G. Avern
Readingin yliopistosta. Hänen mukaansa
markkinoilla ei tällä hetkellä ole täysin
sopivaa laitteistoa kolmiulotteiseen skannaamiseen kenttäolosuhteissa. Vaikka
kyseisen tekniikan saatavuus on helpot
tunut ja hinta laskenut, ei sen taso ole
vielä riittävä. Ongelmia tuottaa etenkin
alaspäin kuvatessa kuvauskulman aihe
uttamat vääristymät ja jälkitöissä kuvan
putsaaminen ylimääräisistä elementeistä.
3D-skannerin tulostehan sisältää kaiken
mitä kuvattavassa tasossa on, eikä vain
arkeologin valitsemia pisteitä kuten
takymetri. Kaikki tietenkin myös riippuu
dokumentoitavasta kohteesta: Irlantilai
sen Discovery Programmen R. Shawn ja
A. Cornsin käytännön esimerkein höys
tettyyn esitelmään erilaisten mittausme
netelmien soveltuvuudesta erityyppisiin
kohteisiin sisältyi Four Knocksin käytävähaudan laserskannaus, jonka tulokset
ainakin näyttivät ihan kelvollisista.

Praton kapeilla kaduilla.
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Näkymä Bisenzion varrelta.

TIEDON LEVITYSTÄ
Viimeistään 2000-luvulla kaikki ovat
heränneet todellisuuteen, joka ei ole tieto
tekniikan antamat valmiit ratkaisut vaan
ikuinen tahiminen vaikka formaattivalintojen välillä. Eli niin kuin muussakaan
tutkimuksessa - taikka elämässä ylipää
tään - yhtä kaiken sallivaa ja kaikille
sopivaa ratkaisua ei ole. Tutkijat ja kult
tuuriperintöä hallinnoivat laitokset eivät
edes voi sopia keskenään museoesineiksi
valittujen kaivauslöytöjen ja kenttädokumenttien tallentamiseen ja esittämiseen
sopivasta järjestelmästä, vaan on sopeu
duttava laajemmin käytössä oleviin ohjel
miin, laitteisiin ja tiedon merkintäkieliin.
Tietokannoista on eniten hyötyä tutki
joille ja yleisölle, kun niiden yhteiskäyttö
on mahdollistaja esineiden luettelointipe
riaatteet samat. Tällaisista päämääristä ja
yrityksistä konferenssissa pidettiin lukui
sia esitelmiä, joiden perusteella yhteiseksi
kulttuuriperinnön
luettelointitavaksi
näyttäisi olevan muodostumassa Cidocin
suositusten mukainen CRM (Conceptual
Reference Model) ja tiedon merkitsemiskieleksi XML (eXtensible Markup Lan
guage). Tietokantojen ongelma kuitenkin
on, että niihin pitäisi varastoida paljon
erityyppistä tietoa sujuvasti toimivaan
muotoon. Pelkät viitetietokannatkin hel
pottavat tutkijan työtä, mutta niiden tar
joamat tiedot harvoin yksinään riittävät
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muuhun kuin opastamaan alkuperäisen
lähteen ääreen.
Konferenssissa esiteltiin esimerkiksi
Puolan, Romanian, Englannin, Norjan,
Islannin ja Tanskan eri kulttuurilaitosten
välinen ARENA-projekti, jossa on linki
tetty kaivausraportteja ko. maista samalle
sivustolle. Niitä on mukava selata, mutta
mitään useampaa raporttia koskevaa
hakua Arenan sivuilta ei ilmeisesti ole
mahdollista tehdä. Hämäräksi myös jäi,
miksi juuri listassa olleet kymmenkunta
raporttia on valittu esiteltäväksi - ellei
vain siksi, että jostain syystä ne olivat
ainoat mahdolliset. Itse olen kuitenkin
sitä mieltä, että kaivausraporttien nettijulkaiseminen kannattaisi hoitaa kunkin
maan vastaavan laitoksen kautta, jolloin
ne olisivat keskitetysti samassa paikassa
ja helposti löydettävissä. Tutkijoiden kan
sainväliset yritykset helpottaa aineistojen
saatavuutta voisivat toimia paremmin
tiettyjen kulttuurillisesti yhteneväisien
alueiden, ajanjaksojen tai kokoelmien
keräämisellä yhteen. Käytännölliseltä
kuulosti Napolin L’Orientalen yliopis
ton edustajien esittelemä Archaeozoneprojekti, jossa tarkoituksena on tehdä
portaali Euroopan, Afrikan ja Aasian
klassisen ja orientalistisen arkeologian
kokoelmiin ja tutkimusraportteihin. En
kuitenkaan saanut projektin sivuja auki,
joten en tiedä onko sen tuloksia jo laajem
min esillä.
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deryhmille monella tasolla: havaintoina,
tulkintoina ja kertomuksina. Varsin mie
lenkiintoinen oli espanjalaisen L. Pujolin
väitöskirjaansa perustuva esitelmä, jossa
muun muassa arvioitiin kuinka näytte
lyiden virtuaaliosuuksien laatimisessa
voisi hyödyntää tietoja ihmisten erilai
sista oppimistavoista ja kognitiivisista
prosesseista. Hänen työnsä tarkoituk
sena on laatia ohjeistuksia siitä, kuinka
tietotekniset ratkaisut saataisiin oikeasti
tukemaan näyttelyiden tavoitteita, eikä
niiden tehtävä olisi olla vain viihdyttävä
houkutin näyttelytilassa.
Samassa sessiossa pitivät yhteisen esitel
män Hannele Lehtonen, Isto Vatanen ja
Kari Uotila Naantalin tablettiPC -hank
keesta, josta kuulimme myös seuramme
viime kevätkokouksessa. Tarkoitus on
tehdä multimedia, jota A4:en kokoisessa
PC:ssä kantaen koululaiset, turistit ja
muut kiinnostuneet voisivat tutustua kau
pungin historiaan aidoilla paikoilla. Muut
session esitelmien multimedia ratkaisut
olivat perinteisiä, paikallaan pysyviä.
TUTKIMUSTA

Sekä virtuaalitekniikoiden että paikkatie
tojärjestelmien soveltajille oli konferens
sissa varattu molemmille viitisen sessi
ota. Perinteisesti edellä mainittuja tapoja
hyödyntävät tutkijat eivät pahemmin käy
toisiaan kuuntelemassa, vaikka molem
pien tavoitteena on käyttää tietokoneen
Sessiossa Museums and Public Archa mahdollisuuksia osana omia tutkimuk
eology Applications käsiteltiin tiedon siaan eikä pelkästään esitellä tuloksiaan
esittelemistä yleisölle tietotekniikan digitaalisessa muodossa. Suurimmaksi
välinein. Pelkkä tekniikka ei tietenkään osaksi kiinnostuksen puute selittynee
riitä houkuttelemaan nykypäivän huip- sillä, että Gis-tutkijat useimmiten pereh
puelektroniikan ympäröimää ihmistä, tyvät asioiden, aina esineistä asuinpaik
jonka olohuoneen äänentoiston kanssa koihin, levintään tilassa, kun taas malpienet museot eivät välttämättä edes lintajien kiinnostus kohdistuu etupäässä
pysty kilpailemaan. Monissa esitelmistä esineiden yksityiskohtiin ja rakennuksiin
korostettiinkin, että kilpailuun ei pidä ympäristöineen. Myös valmiille tulok
lähteä tekniikalla vaan sisällöllä ja osaa sille on erilainen tilaus: maastokohteiden
misella. Tekniikan avulla kulttuuriperin merkitseminen karttaan auttaa muinais
töä voi vain helpommin esitellä eri koh muistohallinnon ja kaavoittajien työtä,
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Fraco Niccoluccin puhe päätöstilaisuudessa Medicien huvilalla, Toscanan kukkuloilla.

mallinnoksia taas käytetään etupäässä
rekonstruktioiden esittelyyn yleisölle.
Molemmissa tavoissa on kuitenkin yhtei
siä ongelmia, esimerkiksi kuinka saada
tekniikka oikeasti analyysin välineeksi
ja kuinka erottaa valmiissa kuvassa eri
asteiset tulkinnat konkreettisista havain
noista.
Suurin osa mallintamista käsittelevistä
esitelmistä keskittyi erilaisten tavoittei
den ja toteutustekniikoiden arviointiin.
Toiset pitävät perusteltuna tehdä isolla
rahalla laajoista kohteista valokuvan
tarkkoja mallinnuksia. Toiset haluavat
pitää kustannukset pieninä käyttämällä
ilmaisia ja avoimen lähdekoodin ohjel

mia tai pyrkivät tekemään yksinkertaisia,
yksityiskohdista karsittuja, kuvia. Kalliin
tuntuisia toteutuksia tehdään etenkin
välimerenmaiden kohteista - niissähän on
mitä mallintaa. Halvemmalla taas pyri
tään pääsemään esimerkiksi Puolassa,
Nikolaus Kopernikuksen yliopiston arke
ologian laitoksella, jossa aiotaan toteuttaa
virtuaalikierros Torunin keskiaikaiseen
kaupunkiin edullisella ohjelmistolla.
Käytettävistä kustannuksista, laitteista
tai ohjelmista riippumatta sisällöllisesti
ja muodollisesti onnistuneen mallinnuk
sen tekeminen on tutkijalle haastavaa.
Sitä se on joskus myös muille: sanallisiin
selityksiin ja mittaustuloksiin välillä
vaikeasti palautettava mallinnus saattaa
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ärsyttää katsojaa kuin lempiromaanin
pohjalta tehty elokuva.
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sien muinaisjäännöksistä paikkatietojär
jestelmä metsänsuunnittelun ja -hoidon
tarpeisiin.

Hyvän tiivistelmän mallintamisen tulosta
arkeologien työvälineeksi piti Yorkin Konkreettisten havaintojen kartoituksen
yliopiston S. Dopson. Hän nosti esille lisäksi monet tutkijat korostivat sitä,
kolme toteutettua käytännön esimerk kuinka paikkatietojärjestelmiä käyttäen
kiä: kohteen näyttäminen yleisölle ja voisi tunnistaa maastosta aiemmin tun
tutkijoille silloin, kun sinne pääsy on temattomia, ehkä jo tuhoutuneitakin,
vaikeaa tai vaarallista, kaavioiden ja mat kohteita ja luoda malleja esihistorialli
riisien esittely asiaan syvemmin pereh sen ihmisen maaston käytöstä. Ideoita
tymättömille ja kohteen eri vaiheiden työhön on haettu Yhdysvalloissa 1950paljastaminen, kun joku periodi peittää luvun asuipaikkakaavojen tutkimisesta
toiset allensa. Mallinnukset toimivat kehittyneestä predictive modellingista.
erinomaisesti myös yhden arkeologian Tutkimustavan laajaa Eurooppalaista
perimmäisen kysymyksen - muutoksen toteutusta konferenssissa esittelivät Bam- ymmärtämisessä. Tämä pätee etenkin, bergin yliopiston U. Munch ja B. Ducke,
jos kuvattavat kohteet esitetään histori koskien Brandenburgin arkeologisia
allisessa yhteydessään eikä ajastaan ja kohteita viimeisen 10 000 vuoden ajalta.
paikastaan irrallisina ilmiöinä. Aiheesta Esitelmissä käsiteltiin myös kuinka
piti lennokkaan esitelmän paremmin ympäristödeterminismi on vaikuttanut
Gis-osaajana tunnettu Iän Johnson Syd- Gis-tutkimuksiin ja kuinka ihmisen
neyn yliopistosta tykittämällä kritiikkiä oman valinnan ja kulttuurillisten teki
omien oppilaidensa mallinnusyrityksille jöiden huomioonottaminen voisi muuttaa
- ilmeisesti oppilaat olivat jääneet Aust tuloksia. Asiaa esitteli myös Ulla Rajala
raliaan. Toivoa hänen mukaansa kuiten vuonna 2002 Cambridgeen jättämänsä
kin on: aina silloin kun prosessin takana väitöskirjan pohjalta.
on perustellut tutkimuskysymykset ja tie
detään, minkälaista tietoa halutaan tutkia LOPUKSI
ja esittää.
Kattavaa arviointia en esitelmistä voi
Gis-tutkijoiden esitelmät olivat aiheelli antaa, koska kuulin niistä vain murtosesti ja maantieteellisesti todella moni osan. Yleisesti ottaen minulle jäi mie
puolisia likuva, että isonbritannialaisissa esitel
mikroesimerkkinä vaikka italialaisen San missä yritettiin ymmärtää digitalisoinnin
Vincenzo ai Volturnon huoneiden kemi luonnetta syvemmin.
Skandinaavit,
allisten jälkien analysointi tarkoituksena pohjois- ja itäeurooppalaiset ja aasia
erottaa luostarista eri tehtävissä käytet laiset esittelivät enimmäkseen erilaisia
tyjä tiloja, esimerkiksi keittiöitä. Laajem kartoitus-, kaivaus- ja kulttuuriperintöman alueen tutkimuksissa käsiteltiin mm. projekteja. Etelä-Euroopasta esitelmiä oli
hypoteesia Neandertalin ja nykyihmisen paljon, luonnollisesti etenkin italialaisia,
vuorovaikutuksen puuttumisesta kartoit joista osa oli aika huoletta tehtyjä. Mutta
tamalla näiden ryhmien elinympäristöjen kivahan se oli monipuolisesti kuulla, mitä
eroja Iberian etelärannikolla. Monet esi konferenssin isäntämaassa tehdään. Kau
tellyt kartoitukset liittyivät paikallisten empaa, Yhdysvalloista ja Australiasta
viranomaisten suojelu- ja tiedottamis- tulleilla luennoitsijoilla oli erinomaisia
toimiin, kuten Pirjo Hämärin esitelmä kannanottoja - jos ei nyt oteta huomioon
metsäteollisuuden ja Museoviraston tietokoneohjelmien esittelijöitä.
yhteisestä hankkeesta tehdä Suomen met
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Minua useammin konferenssissa käyneet
olivat varmasti kuulleet osan esitellyistä
aiheista aikaisemminkin, mutta ainakin
näin ensikertalaiselta jäi paljon uutta
seuraavaan kertaan. CAA on loistava
areena kuulla monipuolisesti missä men
nään - niin tietokonesovellutuksissa kuin
tutkimuksessa ylipäätään. Ihan uteliai
suuttani yritin käydä kuuntelemassa kon
ferenssiesitelmiä joka alalta, mutta jotain
oli pakko jättää väliin. Erityisesti har
mitti, etten ehtinyt kuulemaan C. Ortonin
vetämänä esitelmiä tilastotutkimuksista
tai J. A. Barcelön metodisessioon, jonka
konferenssipapereissa julkaistussa joh
dannossa hän haastaa tutkijoita rohkeasti
miettimään, kuinka tietokonetta voisi
käyttää oikeasti ongelman ratkaisussa
eikä vain säilyttämään ja esittelemään
tietoa. Mutta ehkä sitten ensi kerralla.
Kovasti kiitoksia matkaseuralle: Kan
nelelle, Istolle, Karille, Pirjolle, Mikalle
ja Ullalle! CAA:han voi seuraavalla
kerralla osallistua Tomarissa Portuga
lissa - vuonna 2006 konferenssi on sitten
vähän kauempana, Pohjois-Dakotassa,
Coenin veljesten kuuluisaksi tekemässä
Fargossa.
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KAJAANIN LINNA 400 VUOTTA
- kirjoituksia ja tutkimuksia
linnan vaiheista
Hannele Lehtonen
Reijo Heikkinen: Kajaanin linna. Västinki
vuosisatojen virrassa.
Kainuun museo ja Lönnrot-instituutti.
Jyväskylä 2004.

Kajaanin linnan 400-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi Kainuun museo ja Lönnrotinstituutti ovat julkaisseet kirjan Kajaanin
linnan vaiheista. Kirjan on kirjoittanut
Oulun yliopiston Kajaanin opettajankou
lutuslaitoksella ja Lönnrot-instituutissa
työskentelevä dosentti Reijo Heikkinen,
joka on julkaissut useita Kainuun histori
aan liittyviä tutkimuksia.

Linnan perustaminen liittyi Kainuun
asuttamiseen, joka vauhdittui 1500luvulla. Syynä tähän oli savolaisten
voimakas väestönkasvu. Uudismaata

Kajaanin linna sijaitsee Kajaaninjoen
(ent. Vuohenginjoen) keskellä olevalla
saarella, keskellä nykyistä Kajaanin
kaupunkia. Kajaaninjoki oli tärkeä kul
kuväylä Karjalasta Oulunjärvelle ja sieltä
Oulujokea pitkin rannikolle, joten linnalla
oli paitsi puolustuksellinen tehtävä myös
tehtävänä valvoa keitä väylällä liikkui ja
missä tarkoituksessa.
Kajaanin linna - Västinki vuosisatojen
virrassa -kirja käsittelee hyvin tarkasti
Kajaanin linnan moninaisia vaiheita aina
perustamisesta nykypäivään asti, sekä
linnan menneisyyteen liittyvien ihmis
ten tarinoita ja kohtaloita. Kirjan alussa
on saatteeksi lukijalle lyhyt oppimäärä
linnoihin liittyvistä käsitteistä ja linno
jen merkityksestä, sekä myös esittely
muutamasta Suomen huomattavimmasta
linnasta.

Kuvat.

Kuva kirjan kannesta
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tarvittiin runsaasti, koska savolaisten
pääelinkeinona oli kaskiviljely. Myös val
tiovalta kannusti savolaisia muuttamaan
Kainuuseen myöntämällä muuttajille
verovapauden tietyksi aikaa. Muuttoliike
aiheutti myös ongelmia. Venäläiset eivät
pitäneet siitä, että savolaiset muuttivat
heidän mailleen ja seurauksena oli vuosi
kymmeniä kestäneet veriset rajakahakat.
Kainuun asutukselle tuhoisin oli vuonna
1570 puhjennut 25-vuotinen sota, joka
Kainuussa tunnetaan nimellä rappasota.
Rapparit eli venäläiset tuhosivat koko
laajan Oulujärven seudun vuoden 1585
sotaretkellä niin perusteellisesti, että
Oulujärven erämaapitäjää ei enää luettu
kuuluvaksi hallintopitäjiin. Sota päättyi
Ruotsin ja Venäjän solmimaan Täyssinän
rauhaan vuonna 1595. Pari vuotta rauhan
jälkeen Kaarle-herttua määräsi, että
Oulunjärven seutu oli asutettava uudes
taan. Uudisasukkaille luvattiin kuusi
verovapausvuotta ja heidän turvakseen
luvattiin rakentaa linna.
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Kuva2. Kajaanin linna pohjapiirros
mahdollisesti 1660-luvun lopulta. Yläpuolisessa
piirroksessa on linnan ensimmäisen kerroksen
huonejako ja alapuolisessa piirroksessa toisen
kerroksen pohjapiirros.

vanki oli ruotsalainen historiantutkija
Linnan rakentamisen aloitusvuodesta Johannes Messenius, joka karkotettiin
ollaan montaa eri mieltä. Toisissa läh Kajaanin linnaan vuonna 1616 vääräusteissä linnan rakentamisvuodeksi maini koisuudesta syytettynä. Messenius oli
taan joko vuodet 1604 tai 1605, ja toisissa Kajaanin linnassa aina vuoteen 1635
lähteissä taas vuosi 1607. Yleisin käsitys asti ja tuona aikana hän kirjoitti Pohjois
lienee, että linnaa on alettu rakentaa maiden historiaa käsittelevän 14-osaisen
vuonna 1604. Linnan ensimmäinen teossarjan ’’Scondia Illustrata”. Kajaanin
rakennusvaihe kesti aina vuoteen 1619. linna -kirja kertoo myös muutaman muun
Tänä aikana linna rakennettiin puolustus- linnassa tuomionsa viettäneen tunnetun
linnaksi. Ensimmäisen rakennusvaiheen vangin tarinan.
aikana linnasaarelle rakennettiin suora
kaiteen muotoinen ulkomuuri ja muurin Linnan toinen rakennusvaihe ajoittuu
molempiin päihin korkeat pyörötornit. Pietari Brahen aikaan. Tätä aikaa voi
Linnan sisäpihalla oli seitsemän puista daan pitää linnan kukoistuksen aikana.
asuinrakennusta. Kivestä oli tehty aino Pietari Brahen toimesta perustettiin
astaan ammusvarastona pidetty kellari myös Kajaanin kaupunki vuonna 1651.
ja pohjoispuolella sijaitseva väentupa. Kaupungin tarkoituksena oli vilkastuttaa
Linnan portit sijaitsivat sekä muurin alueen kaupankäyntiä. Kaupungin perus
etelä- että pohjoissivulla. Myös muurin tamisen aikaan alueella asui noin sata
ulkopuolella sijaitsi linnaan kuuluvia kunta asukasta. Monet olivat tavallisia
rakennuksia kuten saha, myllyt, sauna, talonpoikia, joista Brahe teki porvareita.
karjasuojat ja aitat. Ensimmäisen vai Kaupunkikuva ei vastannut ’’kaupunkia”:
heen aikana linna toimi myös vankilana pienet savutuvat sijaitsivat satunnaisesti
ja karkotuspaikkana. Linnan tunnetuin joen eteläpuolen töyräällä, katuja ei ollut
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ja kaupunkiin ei myöskään johtanut teitä.
Brahen ansiosta kaupunkiin perustettiin
kirkko, koulu ja sairaala. Linnan kor
jaustyöt aloitettiin vuonna 1661. Tarkoi
tuksena oli uudistaa linnaa puolustuksellisesti niin, että se vastaisi ajan vaati
muksia. Linnan pyörötorneja kohotettiin,
linnan pihan puurakennukset purettiin
ja tilalle tehtiin kiviset rakennukset,
sisimmäisiä muureja korotettiin samaan
korkeuteen kuin uloimmat muurit, pää
sisäänkäynti siirrettiin linnan eteläsivulle
ja rantaan tehtiin paaluvarustus.
Linnan merkitys puolustuslinnana väheni
1680-luvulla eikä sen kunnosta enää huo
lehdittu. Suuri Pohjan sota aiheutti linnan
viimeisen varusteluvaiheen (1714-1715):
tornien yläosat revittiin alas ja niiden
tilalle tehtiin tykkien tuliasemia, muurien
päälle kasattiin turpeita, jotta linna olisi
kestänyt paremmin vihollisen tykkitulta,
ikkunoiden ja ovien eteen laitettiin lankut
ja paaluvarustusta paranneltiin. Venä
läiset sotajoukot tekivät valloituksiaan
ja tuhojaan pohjoisessa ja sisämaassa,
niin että Kajaanin linna jäi ruotsalaisten
ainoaksi tukikohdaksi Suomessa vuoden
1714 jälkeen. Linna joutui venäläisten
sotajoukkojen piirittämäksi alkuvuonna
1716. Viiden viikon piirityksen jälkeen
linnan väki joutui antautumaan venäläi
sille ja venäläiset räjäyttivät linnan saman
vuoden helmi-maaliskuun vaihteessa.
Linnan tuhoamisen jälkeen venäläiset
jatkoivat seudun hävittämistä polttamalla
kyliä.
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rakennettavaksi ja antoi jopa rahaa tähän
työhön, mutta tuhot olivat niin suuria,
etteivät myönnetyt rahat riittäneet suu
reenkaan korjaustyöhön ja vuonna 1793
linnan kunnostamisesta sotilaalliseen
tarkoitukseen luovuttiin kokonaan.
Kirja ei kerro pelkästään linnan raken
nusvaiheita vaan myös listaa hyvinkin
tarkasti linnanpäälliköt ja hopmannit,
sekä muut linnassa vaikuttaneen pääl
lystön ja henkilökunnan niiltä osin mitä
historiallisissa lähteissä on mainittu.
Oma lukunsa on myös linnan tavallisen
arkielämän kuvaukselle sekä erilaisille
tarinoille mitä linnasta on kirjoitettu ja
kerrottu.
Nykypäivänä linna puhuttaa ihmisiä
edelleen eikä pelkästään linnan yli mene
vän sillan takia vaan myös sen uudelleen
rakentamisen takia. Linnan kunnostus
töitä on tehty jo 1800-luvun loppupuo
lelta lähtien, mutta yksi suurimmista ja
radikaaleimmista kunnostustöistä tehtiin
1930-luvun lopulla. Kunnostus- ja tut
kimustöitä ’’mainostettiin” että ne olivat
Suomen ensimmäiset koneellisesti tehdyt
muinaiskaivaukset. Työryhmällä oli
käytössään nostokurki, joiden avulla linnanraunioista nostettiin pois 2-3 metrin
vahvuudelta soraa, irtokiviä ym. maata.
Tällä tavoin poistettiin ja tuhottiin miltein
kaikki linnan käyttökerrokset ja niissä
oleva tieto. Löytöjä tehtiin löytöluettelon
mukaan noin 2000 kpl, mutta talteen otet
tiin vain metalliesineitä - ei muuta.

Venäläisten poistuttua Kainuusta, väki Vuonna 2001 Kajaanin linnalla aloitettiin
alkoi palata kotiseuduilleen. Alkoi jäl viisivuotinen Museoviraston suunnit
leenrakennus ja myös linnanraunioiden telema tutkimus- ja restaurointihanke,
kunnostamista alettiin harkita. Ruotsin joka käynnistyi kenttätutkimuksilla ja
kuningas Fredrik I antoi määräyksen koekaivauksilla. Niiden avulla selvitettiin
vuonna 1723, että pitäjien asukkaiden linnan maakerrosten paksuus, stratigravelvollisuutena oli rakennuttaa linna fia ja kerrosten säilyneisyys. Arkeologit
uudestaan, mutta sekä rahan että miestyö Teemu Mökkönen Museovirastosta ja
voiman puuttuessa hankkeesta luovuttiin. Esa Suominen Kainuun museosta teki
1700-luvun kuluessa useampaan ottee vät kymmenen koekuoppaa eri puolille
seen valtiovalta määräsi linnan uudelleen linnaa. Näissä tutkimuksissa todettiin,
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Kuva3.

Kajaanin linna tänään. Kuva: HL

että linnan kulttuurikerroksista suurin
osa oli tuhoutunut vuoden 1937 konekaivauksissa. Myös pohjavesi tuotti uusissa
tutkimuksissa ongelmia.
Kesällä 2002 tutkimuksia laajennet
tiin. Kohteena oli linnan eteläportti.
Tutkimukset tehtiin Museoviraston,
Muuritutkimus Ky:n ja Kainuun museon
yhteistyönä. Allekirjoittanut vastasi
kenttätöistä yhdessä Kari Uotilan kanssa.
Uotila vastasi myös rakennusarkeologisista
tutkimuksista.
Tutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää eteläportin
alkuperäinen sijainti sekä linnan muurien
ulkopuolisten maakerrosten paksuus ja
kunto. Tutkimuksissa päädyttiin siihen,
että linnan eteläportti on alkuperäisellä
paikallaan ja myös yhtä leveänä kuin
tänäänkin. Ulkopuoliset kulttuurikerrokset olivat tuhoutuneet ja kaivettu pois
aivan kuten linnan sisäosissakin. Rakennusarkeologinen tutkimus linnalla jatkuu
samoin kuin kunnostustyökin. Muutama

viikko sitten linnan sisäpihalla kaivettiin
esiin sisimmän muurin perustus kunnos
tustöitä varten. Linnan varhaisvaiheen
kulttuurikerrosta oli säilyneenä aivan
muurin vieressä ja kerros jatkui muurin
alle eli kerros on ensimmäisen rakennus
vaiheen ajalta. Valitettavasti kerroksesta
ei tullut esinelöytöjä, joiden avulla olisi
mahdollisesti voitu ajoittaa ko. kerrosta.
Tämä kuitenkin antoi uskoa siihen, että
linnasta voidaan saada arkeologisesti
vielä uuttakin tietoa selville. Uusilla kai
vauksilla voidaan selvittää myös linnan
eri vaiheita. Mielenkiintoisia kaivauskohteita olisivat pohjoinen porttitornin alue,
sekä portin ja viereisen asuinrakennuk
sen välinen alue. Kajaanin linna pitää siis
vielä sisällään arvoituksia.

Hanne Lehtonen
Muuritutkimus Ky
hannele-maria.lehtonen@
pp.inet.fi
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AMAF VII ON ILMESTYNYT
Terhi Mikkola

Castelia Maris Baltici 6. Archaeologia M edii Aevi Finlandiae VII. Toim.
Albinas Kuncevicius. Vilnius 2004.
243 s.

Seuramme kirjasarjaan, Archaeologia
Medii Aevi Finlandiaeen on nyt saatu
Liettuassa vuonna 2001 jäljestetyn
kuudennen Castella Maris Baltici konferenssin esitelmäjulkaisu. Konfe
renssiin osallistui yli neljäkymmentä
linnatutkijaa kolmestatoista maasta,
mikä takaa monipuoliset ja hyvin eri
laisia kohteita käsittelevät esitelmät ja
artikkelit. Julkaisussa on 27 artikkelia,
joista valtaosa, 18 kappaletta, tällä
kertaa englanniksi. Loput ovat aikai
sempien julkaisujen tapaan saksaksi.
Enemmän itse tapahtumasta voi lukea
Knut Draken matkakertomuksesta
SKAS:in numerosta 3/2001.
Konferenssin pääotsikko oli ’’Con
tacts and Genetically Dwellings
in the Castle Building”, jonka alle
sopivat hyvin useiden kirjoittajien
käsittelemät, jo perinteisiksi muo
dostuneet, kysymykset eri tekijöiden
vaikutuksesta linnojen ulkomuotoon
ja puolustuksellisiin ratkaisuihin.
Vaikutteiden leviämistä artikkeleissa
on arvioitu erilaisten lähdeaineistojen
kautta: rakennustutkimuksen, kirjal
listen lähteiden, sukuverkostojen ja

henkilöhistorioiden. Näitä kaikkia
tutkimuksensa lähdemateriaalina on
käyttänyt esimerkiksi Anders Reisnert
artikkelissaan diagonaalisesti sijoi
tettujen, linnanmuurista ulkonevien,
tomiparien rakentamisesta Baltiassa

CA STELLA M A R IS BA L T IC I 6
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ja Skandinaviassa 1400-luvun lopulta Mielenkiintoinen on esimerkiksi Tuk
1600-luvun
alkuun.
Vanhimmat holman kaupunginmuseon tutkijan
tornit ovat nykyisen Latvian alueen Lars Bengtsonin artikkeli, jossa hän
linnoissa, ja Skandinaviassa diago- tarkastelee mitä Tukholman kunin
naalitomillisia linnoja olisi rakennettu kaanlinnan barokkifasadin alle kät
Tanskan 1500-luvun alun kapinoiden keytyy. Päälähdeaineistona hänellä
jälkeen. Välittäviksi tekijöiksi Reis- on linnan pohjoisen julkisivun vuoden
nert ehdottaa gotlantilaisia rakennus- 1954 restaurointitöiden piirustukset
miehiä, jotka Liiviläisalueiden linnan- ja valokuvat. Varsinaista raporttia
rakentamisen tyrehdyttyä olisivat siir restauroinnin yhteydessä tehdyistä
tyneet kotisaarensa kautta Tanskaan rakennustutkimuksista ei jätetty, ja
ja Ruotsiin uusille työmaille. Täällä muukin materiaali on tähän asti jäänyt
rakennuspiirre siirtyi esimerkiksi use vaille tarkempaa analysointia. Artik
ampaan saman suvun omistuksessa kelin luettuani seuraavalla Tukholman
olevaan linnaan. Pelin ylimääräisenä käynnillä katson varmasti kunin
palana pysyy edelleen Trondheimin kaanlinnan julkisivua uusin silmin ja
arkkipiispan Steinvikholm, jonka kuvittelen mielessäni rappauksen alla
diagonaalitomit ovat 1520-luvun puo osittain säilyneen keskiaikaisen tiililivälistä.
muurauksen ja kivijalan.
Gotlantilaiset rakentajat saavat osan
myös levä Osen artikkelissa Latvian
ensimmäisten säännöllisen pohjakaa
van linnojen alkuperästä. Henrikin Liivinmaan kronikan, joka on äskettäin
käännetty myös suomeksi, mukaan
alueen ensimmäisten kivilinnojen
rakennustyöläiset tulivat Gotlannista.
Linnojen ulkomuotoon vaikuttivat
myös luonnonolot. Eurooppalaisten
linnojen pitkä rakennushistoria ei
kuitenkaan linnatutkimuksen konka
rin, Werner Mayerin, mukaan osoita
suoraa linkkiä rakenneratkaisujen ja
ympäristön välillä - perinteellä, vai
kutteilla ja paikallisilla tavoilla oli
suuri osuus tulokseen.
Yleisen tavan mukaan konferens
sissa oli myös otsikosta enemmän
tai vähemmän poikkeavia esitelmiä.

Harvemmin esille saatavia rakenteita
esittelee myös Henriette Rensbro.
Hän kertoo Monin saarella sijaitsevan
Stegen linnan pelastuskaivauksissa
esiin tulleista palisadin jäänteistä. Osa
linnasta ja puolustusvarustuksesta on
tuhoutunut viereisen sataman takia,
mutta nyt kaivetun alueen itäpuolen
vähemmän rasitettua tonttia kuu
lemma päästään kaivamaan tulevien
rakennustöiden alta.
Tanskanmaan linnojen löytömateriaalia tutkii myös Charlotte Boje
Hillingso Andersen, jonka artikkeli
Material culture in Danish castles,
Comparision of finds firom Engholm,
Absalons Skanse and Boringholm
liittyy tanskalaiseen Sota, Puolustus
ja Aristokratia -projektiin. Hän on
käsitellyt laajoja löytöaineistoja luo
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kittelemalla yksittäiset löydöt tiettyjä taan Nemunas (Niemen) joen varren
funktioita kuvaaviin ryhmiin ja sitten linnoista, ja liettualaisten ja Saksalai
vertaillut ryhmiä tarkoituksena saada sen ritarikunnan välisestä sotatilasta
esille tutkittavien linnojen asema ja Tannebergin taisteluun 1410 asti. Liet
tehtävä aikakautensa yhteiskunnassa. tualaiset omaksuivat ritarikunnalta
Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa vaihtelevalla menestyksellä uusia
tämän tyyppisiä luokittelututkimuksia linnanrakentamistapoja ja onnistuvat
linna-aineistosta on tehty useampia sen ansiosta tai siitä huolimatta tor
viimevuosikymmenien aikana. Mie jumaan yhdessä puolalaisten kanssa
lestäni metodissa on paljon aineiston ritarikunnan
levittäytymisyritykset.
määrään, laatuun ja löytöolosuhteisiin Muut liettualaisten artikkelit esittele
liittyviä ongelmia - puhumattakaan vät Trakain, Medininkain, Kaunaksen
luokitteluperusteista. Andersen on ja Vilnan linnoja.
kuitenkin tehnyt työtä kauan todella
laajan aineiston parissa, joten hän on Teoksesta löytyy varmasti kiinnosta
pystynyt valitsemaan tutkimusaineis vaa lukemista ja lähdeaineistoa myös
tostaan metodille sopivat kohteet ja itseään ei niin linna- tai rakennussaanut tuloksia, jotka kertovat eroista tutkijana pitävälle. Castella Maris
kolmen linnan käytössä.
Baltici -julkaisujen kiistaton etu on,
että niissä käsitellään monipuolisesti
Katsaukset jonkun laajemman tai koko Itämeren piiriä ja tapahtumia,
suppeamman maantieteellisen alueen jotka kuuluvat nykyisen Suomenkin
menneisyyteen ovat myös mielen alueen keskiajan historiaan. Teosta ei
kiintoisia. Eri näkökulmista omien tällä hetkellä ole kuin muutama kap
tutkimusalueidensa linnoista teokseen pale Suomessa, mutta yritämme saada
ovat kirjoittaneet esimerkiksi 0ys- sitä myyntiin marraskuun seminaariin
tein Ekroll: Pohjois-Norjan linnat, Elämeen linnaan.
Nils Engberg: kolme linnaa Hjelmin
saarella ja Aleh Dziamovich: tilanne Terhi Mikkola
Valko-Venäj ällä 1100-luvulta 1300- Pilvipolku 2 c 12
luvulle. Valko-Venäjältä ei aiemmissa
50500 Mikkeli
Castella Maris Baltici -julkaisuissa
ole ollut artikkeleita, tässä numerossa terhi.mikkola@dnainternet.net
niitä on kaksi. Virolaisilta tutkijoilta ei
teoksessa ole artikkeleita, joten eteläi Toimituskunta
nen naapurimaamme jää tällä kertaa
vaille käsittelyä.
Konferenssin isäntämaasta, Liettuasta
on useampi kiinnostava artikkeli. Yksi
niistä Gintautas Zabielan, jossa kerro-
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VÄLÄHDYKSIÄ SKAS:N MATKASTA
LATVIAAN 23. - 27.4.2004
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Kuva 1. Riian tuomiokirkko, joka on lähes yhtä vaikuttava kuin Turun, seisoo laajan aukion
laidalla. Aina ei ole ollut näin: tuomiokirkon aukio raivattiin sotien välisenä aikana presidentti
Karlis Ulmanisin nimenomaisesta tahdosta. Samalla arkeologisoitiin osa kaupungin keskiaikaista
rakennuskantaa. Viime vuosien kaivaukset ovat tuoneet lisää tietoa mm. keskiaikaisen pääkuorin
rakennushistoriasta. Kaupungin arkeologisiin tutkimuksiin voi tutustua kirkon tuntumassa
sijaitsevassa kaupunginmuseossa, jota suositamme.
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Kuva 2. Kolmen veljeksen nimellä tunnettu
taloryhmä, joista oikeanpuoleisin ajoittunee
keskiajolle. Portaalin edessä olevat
portinpielikivet on löydetty muualta, ja
rakennuksen porraspääty on rekonstruktion
tulos.
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Kuva 4. Kandavan mäkilinna sijaitsee n.
100 km Riiasta länteen. Arkeologi levä Ose
(keskellä) kertoi linnan tutkimuksista ja sen
suhteesta lähelle perustettuun ritarikunnan
linnaan. Nykytutkimuksen mukaan
latvialaisten mäkilinna ja saksalaisten linna
elivät jonkin aikaa rinnakkaiseloa 1200luvulla. Latvian kristillistämisen vaiheet ovat
vielä osin hämärän p eitossapa arkeologisella
tutkimuksella voidaan tuoda asiaan hieman
lisävalaistusta.

Kuva 3. Mustapäiden talo, jonka rauniot
raivattiin innokkaiden Komsomol-nuorten
toimesta toisen maailmansodan jälkeen, seisoo
jälleen pystyssä ja uhmakkaana - aiemmin
toria hallinnut musta neuvostolaatikko näyttää
kutistuvan sen rinnalla. Tontilla suoritettiin
perusteelliset kaivaukset 90-luvun alussa,
minkä jälkeen tori päätettiin palauttaa pääosin
vanhaan asuunsa. Neuvostoajasta muistuttaa
oikealla oleva punaisten tarkka-ampujien
museo, nykyinen miehitysmuseo.

Kuva 5. Nurmen kyläkirkko Kuurinmaalla,
lähellä Kandavaa. Kirkon rakennutti 1500luvulla läheistä Nurmhusenia asuttanut von
Firckin suku, jonka hautakammioon johtava
luukku on etulalalla. Suvun lahjoittama on
myös taustalla näkyvä mahtava barokkinen
alttarilaite. Kylän tutunoloinen nimi paljastaa
kylän suomalais-ugrilaisen alkuperän, mutta

se näkyy vain kirkon ja kartanon nimessä; lätin
kielellä kylän nimi on Laucieme.
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Kuva 6. Suurikaliberinen kammiotykki
Ventspilsin museoksi kunnostetussa linnassa,
löytynyt linnan kellarista. Nuori museo pyrkii
valottamaan näyttelyjen lisäksi historiaa
nykyaikaisella tekniikalla ja multimedialla.
Museonjohtaja päästi seurueen tutustumaan
jopa konservointitiloihin, jossa hän esitteli
mm. erittäin hyvin säilynyttä, hautalöytönä
tullutta sääriliinaa. Kasa saksalaisten ja
venäläisten aseiden jäänteitä pöydän alla kertoi
myös hieman tuoreemmasta ja väkivaltaisesta
historiasta.
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Kuva 8. Suomalaisesta näkökulmasta 300
vuotta tyhjänä seissyt linnanraunio on
ällistyttävän hyväkuntoinen - erityisesti
ihmetyttää tiilien säilyminen. Entisen
juhlasalin kellarista näkyy sininen taivas,
mutta jäännöksistä voi yhä nähdä linnan
loiston.

Kuva 7. Riiasta koilliseen sijaitseva Cesis on
pieni kaupunki, mutta maan historiassa sillä
on merkittävä osa. Mykistävä linnanraunio oli
aikoinaan Liivinmaan maamestarin residenssi,
ja taustalla näkyvä kirkko on eräs Latvian
harvoista säilyneistä keskiaikaisista kirkoista
- valtaosa on hävinnyt sotien seurauksena.
Cesiksen linna vaurioitui pahoin Liivinmaan
sodassa 1500-luvulla ja tuhoutui lopullisesti
suuren Pohjan sodan melskeissä. Mainittakoon,
että Cesis on myös erittäin vieraanvarainen
kaupunki: siellä konjakki annostellaan
viinimitalla
Kuva 9. Liivinmaan maamestarin
huoneen ehjänä säilynyt holvaus
viiniköynnöskonsoleineen pistää katsojan
haukkomaan henkeään. Latviassakin paljon
harrastettu linnojen restaurointi ei ole
onneksi tänne ulottunut. Matkanjärjestäjä
ja -johtaja Markuss Hiekanens ansainnee

linnankokoisen kiitoksen hyvin suunnitellusta
ja toteutetusta reissusta, kuten myös levä Ose
ja muut alkuasukasarkeologit asiantuntevasta
opastuksesta. Ensi vuonna vuorossa on
ilm eisesti kotimaanmatka (mahd. Viipuri).
Markus & Terhi Kivistö
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Historialliset kartat ja arkeologia
Suomen keskiajan arkeologian seuraSällskapet för medeltidsarkelogi i Finland ry

Seminaari Hämeen linnassa perjantaina 19.11.2004
09.00 Ilmoittautuminen
10.00 Seminaarin avaus
10.10 Saulo Kepsu: Hävinneen asutuksen jäljittäminen karttojen ja
nimistön avulla
10.50 Teemu Mökkönen: Kaupunkikartografia 1500-ja 1600-lukujen
kaupunkien arkeologisessa inventoinnissa
11.30 Seuran syyskokous
11.30 Lounas
12.45 Kaarin Kurri: Historialliseen kartta-aineistoon perustuva
ympäristön arvottaminen
13.30 Kahvi
14.00 Heikki Rantatupa: Muinaismuistoja ja muita merkillisyyksiä
vanhoissa kartoissa
14.45 Päivi Kilpi: KYHIKA-kokoelma - Kymenlaakson historialliset kartat
15.30 Loppukeskustelu
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. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
10.11.2003 mennessä Hannele Lehtoselle sähköpostilla osoitteeseen
hannele-maria.lehtonen@pp.inet.fi tai puhelimitse numeroon 0400-537670.
Erityisruokavaliosta pyydetään kertomaan seminaariin ilmoittautumisen
yhteydessä. Turusta lähteville on mahdollisuus edulliseen yhteiskuljetukseen.
Meno-paluuhinta riippuu osallistujien lukumäärästä. Yhteiskuljetukseen
ilmoittaudutaan kuten seminaariin.
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Virtually Medieval?
-symposiumi Turussa 10.-11.12.2004
Suomalainen keskiajantutkimus on ollut vahvasti nousujohteista 1990-luvulta alkaen, kuten
voidaan havaita aikakautta koskevien väitöskirjojen, muiden tieteellisten monografioiden,
yleisteosten, artikkelikokoelmien sekä erilaisten tutkijatapaamisten ja esitelmätilaisuuksien
määrän kasvusta. Samalla vuoropuhelu kansainvälisen tutkimuksen kanssa on merkittävästi
kasvanut. Keskiajantutkimuksen ’’renessanssi” on osunut ajanjaksoon, jolloin myös tietotek
niikka on edistynyt huimasti. Myös humanistisissa tieteissä on kyetty hyödyntämään uuden
teknologian tarjoamia sovelluksia niin opetuksessa kuin itse tutkimuksen teossa, kuten mm.
Jyväskylässä viime viikolla pidetty virtuaalipelejä käsittelevä seminaari osoittaa. Osansa on
saanut myös suuri yleisö esimerkiksi keskiajan arkkitehtuuria tai maisemia koskevien virtuaalimallinnuksien kautta. Mahdollisuuksia laaja-alaisempaankin hyödyntämiseen tieteellisesti
olisi ehkä olemassa.
Glossa r.y. järjestää yhdessä Mirator-verkkojulkaisun (http://www.cc.jyu.fi/mirator)
kanssa Turussa 10. ja 11. joulukuuta 2004 symposiumin, jossa käsitellään virtuaaliteknologian soveltamista keskiajantutkimuksessa ja keskiajantutkimuksen tulosten levittämisessä.
Nimellä Virtually Medieval? järjestettävä ruotsin- ja englanninkielinen symposiumi kokoaa
saman katon alle joukon tietotekniikan kehittämiseen osallistuneita asiantuntijoita, uutta
teknologiaa töissään soveltavia, eri aloja edustavia keskiajantutkijoita sekä virtuaaliopettamisesta ja -mallintamisesta kokemuksia hankkineita tutkijoita. Tarkoituksena olisi keskustella
uuden teknologian mahdollisuuksista, sovellusten tarjoamista hyödyistä samoin kuin niiden
rajoituksista ja mielekkyydestä. Symposiumissa kuullut esitelmät julkaistaan artikkeleiksi
muokattuina Miratorissa vuonna 2005.
Symposiumin ohjelma julkistetaan sen kotisivuilla, jotka avautuvat syyskuun aikana
osoitteessa http://www.cc.jyu.fi/mirator/virtuallymedieval.htm. Symposiumista on tarkoitus
tiedottaa myös Agricolan tapahtumakalenterin, Agricolan Tietosanomien, Glossae-lehden,
Glossa-listan, H-verkon ja SKAS-lehden kautta.
Suomen Akatemian, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja Letterstedtska föreningin tukema symposiumi on avoin kaikille kiinnostuneille. Muiden kuin esitelmöitsijöiden ja
kommentaattoreiden toivotaan maksavan osallistumismaksu, 5 (viisi) euroa, viimeistään 1.
joulukuuta Glossa r.y.:n tilille Nordea 200118-182589. Osallistumismaksu kattaa päiväohjel
man ja kahvitukset. Lounaat ja illanvietto omakustanteisia. Maksaessasi kirjoita viestiosioon
nimesi sellaisena kuin haluat sen näkyvän nimikortissa.
Ohjelmassa on vielä tilaa muutamalle esitykselle, ja jos tämän viestin lukijoiden
joukossa on joku, joka haluaisi pitää symposiumissa esitelmän, häntä pyydetään ottamaan
yhteyttä järjestelytoimikuntaan viimeistään 10. lokakuuta.
Näkemisiin Turussa
Anu Lahtinen

Marko Lamberg

anulah@utu.fi

marko.lamberg@campus.jyu.fi

Susanna Niiranen
susanna.niiranen@campus.jyu.fi
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Suomen keskiajan arkeologian seura - Sällskapet for medeltidsarkeologi i Finland ry on toi
minut keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimuksen edistämiseksi vuodesta 1990 ja on
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden
ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura jäljestää seminaareja, vierailulu
entoja, opintomatkoja ulkomaille ja kotimaahan, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin
kysymyksiin ja haijoittaa julkaisutoimintaa.

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

Puheenjohtaja:

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

Sihteeri:

Hannele Lehtonen
p. 0400-537 670
hannele-maria.lehtonen@pp.inet.fi

Rahastonhoitaja:

Terhi Mikkola
050-582 2526
terhi.mikkola@helsinki.fi
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