TIEDOTUKSIA
Mikäli tarpeeksi

halukkaita

ilmaantuu

ja rahoitus saadaan järjestettyä, suunnataan

Arkeologisen seuran kevätretki

Euraan lauantaina 27.5.1989. Ohjelmassa
Eurassa on tutustuminen Satakunnan hienoimpiin muinaisjäännöksiin,

Luistarin

kalmistoon kaivauksen alaisena,
lyyn

näytte-

Viikinkiajan loistoa Luistarissa",

tutustutaan Kauttuan ruukkimiljööseen ym.
Lähemmät tiedot ilmoitustauluilla huhtikuun lopulla
toukokuussa. Eurassa on
samanaikaisesti SATAKUNNAN HUINAISUUSSEMINAARI, josta enemmän toisaalla tässä
lehdessä.

VUOSIKOKOUS
Seuramme piti
Helsingin

sääntömääräisen

yliopiston

alun toistakymmentä henkeä.
Tilaisuuden avasi uusi
Lehtosalo-Hilander.

vuosikokouksen

arkeologian

10.2. 1989

laitoksella. Läsnä oli

puheenjohtajamme Pirkko-Liisa

Kokouksen

puheenjohtajaksi valittiin

Sirkku Pihlman ja sihteeriksi Leena Ruonavaara. Ääntenlaskijoiksi (ei tarvittu) ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Hirviluoto ja Matti Huurre.
Anne Vikkula esitti vuosikertomuksen ja Tuula Heikurinen-Montell tilit vuodelta 1988. Anne Vikkula luki tilintarkastajien lausunnon.
Kirjanpitoteknisen keskustelun
jälkeen

vuoden

1988

hallitukselle

myönnettiin tili- ja

vastuuvapaus.
Seuran
ole tässä

sääntömuutosehdotukset
syytä selvitellä

hyväksyttiin.

Niitä ei

tarkemmin, koska säännöt jul-

-2kaistaan kokonaisuudessaan
niiden tultua virallisesti
hyväksytyksi.
Kokousväelle saatettiin
tiedoksi, että Arkeologian
päivät eli Satakunnan muinaisuus -seminaari, joista on
selvitys tuonnempana, pidetään Eurassa 26.-27.5. Lopuksi
kokouksen puheenjohtaja otti puheeksi seuran suhtautumisen
arkeologien työllisyys- tai työttömyystilanteeseen. Seuran
puheenjohtaja on palannut aiheeseen tässä lehdessä olevassa artikkelissaan. Pitäköön jokainen seuran jäsen huolen
omalta osaltaan siitä, että palauttaa lomakkeen. Sen lisäksi on toivottavaa, että vastaavat tiedot saadaan kaikilta, joilla on arkeologinen koulutus.

* * * * *

SUOMEN .~KEOLOGINEN SEURA RY:N VUOSIKERTOMUS 1988.
Suomen arkeologinen seura ry:n hallituksen puheenjohtajana
toimintavuonna 1988 on toiminut prof. Unto Salo, varapuheenjohtajana prof. Ari Siiriäinen, sihteerinä Anne Vikkula ja rahastonhoitajana Tuula Heikurinen-Montell. Muut
hallituksen jäsenet olivat Ulla Lähdesmäki, Lauri Pohjakallio ja Jussi-Pekka Taavitsainen. Hallitus kokoontui
vuoden aikana kolme kertaa. Seuran rekisteröityjä jäseniä
oli 63.
Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 18.2. 1988 ja
läsnä oli 14 jäsentä ja viisi ei-jäsentä. Vuosikokouksessa
keskusteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi arkeologian prioriteettioikeuksista. Lounais-Hämeen museon avustuksella järjestettiin Forssassa arkeologian päivä ja yleiskokous 26.3., ja siinä oli läsnä 15 jäsentä. Toinen arkeologian päivä järjestettiin 9.9. Turun Kuralan Kylämäessä
Turun maakuntamuseon avustuksella. Päivällä oli läsnä 36
henkeä ja samassa yhteydessä järjestetyssä kokouksessa 11
jäsentä. Vaalikokous järjestettiin 25.11. ja siihen osallistui kahdeksan jäsentä.
Hämeeseen järjestettiin 22.10. retki, jonka aikana
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tutustuttiin Valkeakosken ja Janakkalan muinaisjäännöksiin
sekä siivottiin Rapolan linnavuorta. Retkelle osallistui
yli 40 jäsentä ja opiskelijaa sekä muita asian harrastajia.

Seura on ollut mukana Hämäläis-Osakunnan alulle panemassa Rapola-liikkeessä TVH:lle jätetyn adressin allekirjoittajana sekä rahoittaen kampanjaa. Liikkeen päämääränä
on estää moottoritien rakentaminen linnavuoren maisemaan.
Huinaistutkija-lehti ilmestyi neljä kertaa ja sitä
toimitti Lauri Pohjakallio. Postituksesta vastasi Ulla
Lähdesmäki. Fennoscandia Archaeologica V ilmestyi vuoden
lopulla ja sen toimitti Jussi-Pekka Taavitsainen.
Vaalikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi
vuodeksi 1989 Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. Erovuorossa
olivat Tuula Heikurinen-Hontell ja Anne Vikkula. Heidän
tilalleen valittiin Leena Ruonavaara sekä Vikkula edelleen.

.. * * * *

TULI ON IRTI!

RAPOLA

PELASTETTAVA
Seuramme kustansi viime vuonna tämän Rapola -tarran.
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TYÖTÄ OLISI, ARKEOLOGEJA VALMISTUU, MUTTA VIRKOJA EI TULE LISÄÄ.
TARTTIS TEHDÄ JOTAIN!
Uuden

puheenjohtajan,

tässä

tapauksessa

minun,

pitäisi

toimikautensa

alussa esitellä edistyksellisiä ohjelmia ja ruusuisia tulevaisuuden näkymiä,

jotta seuran jäsenet saataisiin hilpein mielin, kevein jaloin ja

joustavassa talutushihnassa johdateltua tulevaisuuteen. Arkeologina olen
kuitenkin niin maassa kiinni,

että poliitikkojen temput eivät minulta

onnistu. Minun tekee mieleni sanoa, että pieleen menee, ellei äkkiä tapahdu jotain.
Katsokaa ympärillenne! Jokaisessa kunnassa kaavoitetaan kerrostaloalueita,
säilyneistä metsiköistä tehdään kaatopaikkoja, eikä millään tulla toimeen
ilman

moottoriteitä.

Monelta

alueelta muinaisjäännökset

jo

tunnetaan,

mutta niitäkään ei pystytä suojelemaan. Todellinen skandaali on Rapolan
muinaisjäännösalueen uhanalainen asema muista pienemmistä puhumattakaan.
Hoito-ohjelmat, joita on laadittu, kuivuvat syystä tai toisesta kokoon,
eikä

sellaisia

muinaisjäännöksiä,

joita

voitaisiin

esitellä

suurelle

yleisölle siten, että joku niistä jotakin ymmärtäisikin, ole kuin muutamia.
Arkeologiasta kyllä kerrotaan lehtien palstoilla, mutta ulkomaisten kohteiden esittelyt

ja asiattomat sensaatiojutut pääsevät paremmin esille

kuin hienoimmatkaan kotimaiset kohteet. Kun Postipankin äänitorvi julkaisee jutun pohjoisten merten urhoista C=viikingeistä), artikkelin kahdeksasta kuvasta vain kolme liittyy todella viikinkeihin,
aineistoa edustaa 1200-luvun linturiipus!

ja suomalaista

Artikkelissa mainostetaan eri

maiden "viikinkimuseoita" Englantia myöten, mutta sanallakaan ei kerrota,
että suuri joukko hienoimpia "viikinkimiekkoja" on omassa Kansallismuseossamme, johon niitä olisi paljon helpompi mennä katsomaan kuin Lontooseen.
Artikkeliin olisi saanut loistavan kuvituksen aitoja viikinkiajan esineitä
museoviraston kokoelmista tarvitsematta lainata aineistoa aivan eri vuosisadoilta Vendelistä ja Sutton Hoosta.
Hämmästyksekseni näin myös äskettäin, että Suomessa kerätään rahaa Viron
kulttuurin hyväksi. Virossa on sentään pystytty tekemään monia suurisuuntaisia kaivauksia ja hoitamaan muinaisjäännöksiä niin, että ne ovat todellisia nähtävyyksiä.

~iksi

Suomessa ei riitä rahaa oman maan muinaisuuden

tunnetuksi tekemiseen, jos sitä riittää naapurien identiteetin pönkittämiseen? Kulttuuri on totta totisesti muutakin kuin kieltä, vaikka tässä
maassa sitä ei näytä ymmärrettävän.
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että uusia arkeologeja valmistuu työttömiksi. Niin niitä on aina valmistunut niin kauan kuin minä olen arkeologian parissa työskennellyt, mutta
koskaan ei ole ollut niin paljon töitä tehtäväksi kuin nyt. Museovirasto
työllisti kenttätoiminnassaan viime vuonna 93 henkilöä,

joiden työpanos

vastasi 30,S miestyövuotta! Vaikka joukosta laskettaisiin pois numeroijat
ja muutamat analyyseja tehneet luonnontieteilijät, jäisi jäljelle arkeologien työtä monen viran ja toimen verran. Mutta sen sijaan, että perustettaisiin

virkoja

ja

toimia,

työssä

käytetään

opiskelijoita,

joiden

opinnot taas puolestaan pitkittyvät.
Mielestäni tilanne vaatii kunnon selvitystä. Työtä on ja työttömiä on
ihan samalla alalla. Johan on ihme, ettei nauhojen päitä pystytä yhdistämään! Yleensähän pulma on siinä, että työ on muulta alalta kuin työttömät.
Tässä ei tarvita työllisyyskursseja, vaan tervettä talonpoikaisjärkeä.
Ensimmäinen askel on se, että tilanne on selvästi kartoitettava. Arkeologisen seuran
sellainen,

jäsenet

voivat

lähteä

itsestään.

Jokainen,

jolla ei ole vakinaista virkaa tai tointa,

ja varsinkin

täyttää oheisen

kaavakkeen ja lähettää sen arkeologiselle seuralle (PL 913, 00101 HELSINKI) 15. 4. mennessä. Kun todellinen tilanne on tiedossa, meillä on myös
perusteita, joiden pohjalta voimme jotain yrittää.
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KAIVATTUA PERUSTIETOA

Flemming Rieck og Ole Crumlin-Pedersen
såde fra Danmarks oldtid.
Såd og skip i Danmark 1.
Skjern 1988.
sidottu, kuvitettu, 180 s.
150 Dkr
Ymmärtääkseen useita esihistoriallisen ajan ilmiöitä ja tapahtumia, on tunnettava ajan tekniset mahdollisuudet ja rajoitukset. Näin on myös vesiliikenteen laita. Etenkin POhjolassa veneillä ja

laivoill~

on aina ollut tärkeä osuus ihmi-

sen arjessa asuttiinpa sitten sisämaassa tai aavan meren äärellä.
On selvää, että Suomessa on liikuttu vesillä niin kauan
kun maassa on ollut asutusta. Silti vanhimmat varmuudella
ajoitetut venelöytömme ovat radiohiili-ajoitusten perusteella
vasta esihistoriallisen ja historiallisen ajan taitteesta
1100-1200 luvulta jKr. On kuitenkin löytöjä, kuten kivikautiset kalliomaalaukset ja melalöydöt, jotka todistavat epäsuorasti vanhemmistakin veneistä. Joidenkin muinaisjalasten arvelu veneiden emäpuiksi tms. on vasta arvelua. Varsinaiset
rauta-, pronssi- ja kivikautiset alukset ovat siis vielä löytymättä.
Naapurimaistamme on löytöjä, joiden avulla Suomenkin kehitystä voi otaksua. Ongelmana on ollut, että näiden usein sangen kuuluisien löytöjen tutkimukset on julkaistu puutteellisesti, löydöistä on useita eri ikäisiä tulkintoja, julkaisut
ovat jo kauan olleet loppuunmyytyjä tai ennen kaikkea jonkin
alueen löytöjä ei ole julkaistu kootusti. Nk. kansanomaisista
veneistä, joiden juuret ovat usein esihistoriallisessa ajasssa, on sentään tyydyttävästi tietoa.

-7Vuonna 1985 ilmestyi Gad Rausingin teos Prehistoric Boats
and Ships of Northwestern Europe - some ref1ections (Från
forntid och mede1tid 8. Lund, 144 s.). Viime syksynä Roskilden Vikingeskibhallen (Strandegaten, 4000 Roskilde, Tanska)
aloitti uuden sarjan Båd og skip i Danmark. Ensimmäinen osa
on Flemming Rieckin ja Ole Crumlin-Pedersenin Tanskan kruununprinssille omistama Både fra Danmarks oltid. Tanskan hienot löydöt ovat mahdollisia ennen muuta siksi, että muinaisilla tanskalaisilla oli arkeologien kannalta kaunis tapa uhrata soihinsa. Näin ovat säilyneet muun muassa merkittävät
Hjortspringin ja Nydamin alukset (joiden kotimaa tuskin on
Tanska).
Teoksessa on yhdeksän päälukua, joista seitsemän ensimmäistä esittelee alusten kehitystä kronologisesti: Den aeldre
stenalders

fart~jer;

Både fra bondestenalderen; Bronzealder-

samfundets både; Jernalder og nye forbindelser; Båd og skib i
aeldre romertid; Storskibet tager form, 200-500 e.Kr. ja

på

vej mod vikingeskibet, 500-800 e.Kr. Lukujen yhteydessä on
taulukoitu kolmen kauden kaikki ajoitetut löydöt: vanhempi
kivikausi, nuorempi kivikausi ja rautakausi 0-800 jKr. Lopuksi on vielä kaksi lukua, joissa pohditaan muun muassa miksi
alukset ovat joutuneet löytöpaikkaansa (!), miten aluksia
löydetään, kuinka niitä tutkitaan ja kuinka saavutettu tieto
esitetään: Båden i kulten ja Oldtidsbåde på museum.
Både fra Danmarks oldtid esittelee siis kaikki Tanskan jo
aiemmin tunnetut viikinkiaikaa edeltävät merkittävät aluslöydöt. Teoksessa on silti on myös paljon uutta tietoa. Mielenkiintoisinta suomalaiselle lukijakunnalle lienee kivikautisten veneiden eli yhdestä puusta koverrettujen ruuhien (niissä
on kuitenkin usein käytettyjen runkojen ytimen lahon takia
erillinen perälauta) osuus, joka rakentuu uusien luotettavien
radiohiili-ajoitusten varaan: vanhin mela (kalibroituja aikoja) 7190-7060 eKr. ja ruuhi 5250-5180 eKr.
Pronssikauden alukset ovat yhä mysteerio: vain yksi ajoitettu löytö tunnetaan. Tilanne on outo, etenkin kuin alusten
kuvia on löydetty runsaasti kallioista ja esineistä. Rauta-
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kauden alkuun ajoittuva Hjortspringin alus jatkanee p:ronssikauden traditioita. Siksi teoksessa esitetty aluksen uudelleen konservoinnin myötä syntynyt uusi tulkinta, jollaisena
vene tulee esille Tanskan kansallismuseoon, on varsin mielenkiintoinen.
Rieckin ja Crumlin-Pedersenin teos on saanut runsaan ja
tekstiä tukevan upean kuvituksen; erityisen kiitoksen ansaitsevat sisäkansien löytökartat. Kirjoittajat kertovat löytöjen
kuvailun ja tulkinnan lisäksi alusten ajan ja löydön ajan
kulttuuritaustoja sekä vertailevat Tanskan löytöjä lähimaiden
löytöihin. Paikoin teksti on kuin jännityskirjasta: esimerkiksi Nydamin alusten löytöhistoriassa ei puutu dramatiikkaa,
kun tunnetuin alus kulkeutui vuoden 1865 rauhan jälkeen näytteille Schleswigiin ja kun suo kätkee yhä aluksia! Teoksesta
käy ilmi myös tanskalaisten meri(suo)arkeologien uusi asenne:
enää ei tyydytä odottamaan sattumalta paljastuvia löytöjä,
vaan on alettu etsiä todennäköisiltä paikoilta kehityksen
puuttuvia renkaita.
Kaiken kaikkiaan tekijät ovat onnistuneet kirjoittamaan
erinomaisen ja hinnaltaan huokean populaaritieteellisen, joka
tarjoaa kauan kaivattua perustietoa menneisyyden harrastajille ja tutkijoille. Tähdennettäköön erityisesti, ettei kirjan
tanskankielisyys ole ruotsinsa osaavalIe suomalaiselle lukijalle este. Båd og skib i Danmark 2. jatkanee Tanskan viikinkiajan ja sitä seuraavien aikojen laivalöytöjen parissa.

T.I. Itkonen:
Suomen ruuhet

Forssa 1941
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Timo Jussila

BURNED BONE BBS
ELEKTRONINEN VIESTINVÄLITYS-. KONFERENSSI- JA KESKUSTELUFOORUMI ARKEOLOGEILLE

puh: 90-8026006
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 8:00 - 24:00
Modeemin asetukset: 1200, N, 8,
Sysop: Timo Jussila p. 8022475.

Miten osallistun Burned Bone BBS:iin ?
BBS on lyhennys sanoista Bulletin Board System.
Yhteydenottoon tarvitaan
tietokone, modeemi, tietoliikenneohjelma, sekä pUhelinliittymä. Modeemi on
tietokoneeseen kytkettävä puhelinlaite, jolla tietokone voi olla puhelinlinjan välityksellä yhteydessä toiseen tietokoneeseen. Modeemin ja tietoliikenneohjelman avulla soittajan kone kytketään BBS:n tietokoneen päätteeksi. Burned Bone BBS:iin voi ottaa yhteyttä modeemilla jonka nopeus on
1200 tai 2400 b (bi ttiä sekunnissa) ja protokolla V22 (tai V22bis). Tosin
v22bis 2400 b:n nopeutta ei vielä voi BBBBS:ssä hyödyntää.
PC-koneisiin asennettavien modeemien hinnat alkavat 500 mk:sta. Modeemi
kytketään normaalisti puhelinkoskettimeen. Haaroituskappaleen avulla, voi
samassa koskettimessa pitää myös tavallista puhelinta, jolloin modeemia voi
käyttää automaattisena valintalaitteena.
Tietokone voi olla mikä tahansa laite, johon on mahdollista liittää modeemi
(mm. Commodore 64, Amiga, Atarit, Appiet, PC:t, minitietokoneet, etc.).
Tietoliikenneohjelma hoitaa käyttäjän puolesta modeemin ja yhteyden oton.
Ohjelmassa on yleensä puhelinnumerotiedosto, josta käyttäjä valitsee numeron, mihin soitetaan. Hyvä tietoliikenneohjelma PC-Iaitteisiin on mm. Procomm+ (n. 600 mk) ja Procomm 2.4.2, joka on ns. ShareWare ohjelma, jota saa
vapaasti levittää ja kokeilla ilman maksua.
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2

Miten Burned Bone BBS toimii?

Otettaessa ensimmäistä kertaa yhteytä BBBBS:ään, soittajalta kysytään ns.
rekisteröitymistiedot, jolloin käyttäjä valitsee itselleen salasanan ja
vastailee muutamaan kysymykseen.
Päävalikosta voi valita Messgage- eli Viestisektion, joka edelleen jakaantuu useaan keskustelualueeseen. Tiedostosektiossa on kolme eri aiheista
tiedostoaluetta, joista voi imurioida ohjelmia, tekstejä, kuvia omalle levylle. Näille alueille voivat käyttäjät lähettää ohjelmia uutistekstejä,
alustuksia ym ..
Viestisektiossa on seuraavat keskustelualueet:
VALITSE KESKUSTELUALUE (message area): numero + enter

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Yksityiset viestit
BBBBS-ongelmat, tiedotukset, etc ..
Tietokoneet ja ohjelmat
Arkeologia ja tietokone
Muinaistieteellinen keskustelu
Suomen arkeologian tila
Uutiset ja tiedotukset (boxin käyttäjiltä)
Mikroliitti Oy (sponsorin palsta)
Navetan tausta
Muut aiheet, sekalaiset jutut .....

* Alueilla 5, 6 ja 9 voi käyttää
* Yksityisiä viestejä voi jättää

nimimerkkiä.
vain alueille
ja 8
muut alueet ovat julkisia keskusteluja varten.

Kirjoitettaessa viestiä BBBBS kysyy kenelle viesti osoitetaan ja onko viesti julkinen vai yksityinen. Jos viesti on yksityinen, niin ainoastaan henkilö kenelle viesti on osoitettu kykenee viestin lukemaan.
Kuhunkin viestiin kysytään aihe eli avainsana. Kullakin keskustelualueella
voi olla saman aikaisesti useita eriaiheisia keskusteluja, joi ta voidaan
seurata avainsanan mukaan.

BBBBS:n sisällön tekevät käyttäjät. Keskusteluja voi avata haluamistaan aiheista ja olemassa oleviin keskusteluihin voi heitellä kommentteja tai pitki~kin replikkejä.
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BBBBS:n käyttömahdollisuudet.
Yksityisten viestien välitys, postilaatikkopalvelu.
Eri aiheisten julkisten keskustelujen käynti.
Neuvojen pyytäminen ATK-ongelmiin ja neuvojen antaminen.
-"arkeologisiin ongelmiin ja neuvojen antaminen.
uutisten ja tiedotusten välitys (jopa juorujen, hyvän maun rajoissa).
Ohjelmien välitys: ohjelmien jakokanava.
Tekstien välitys ja levitys julkiseen arviointiin. Tiedostoalueelle
5 voi lähettää pidempiä eri aiheisia tekstejä, joita ei viitsi kirjoittaa viesteiksi. Nämä voivat olla esim. keskustelun alustuksia.
Ryhmien tiedotuskanava. Ryhmien keskustelukanava.
BBS:ään voidaan
luoda ns. salaisia alueita, jonne pääsee vain salasanan avulla. Hajallaan työskentelevät työryhmät, projektiryhmät tai yhteisöt voivat
varata omaan käyttöönsä alueita, jonne pääsee vain ryhmän tiedossa
olevalla salasanalla. Tällöin voidaan tehdä ryhmätyötä, riippumatta
ryhmän jäsenten fyysisestä sijainnista. Kukin ryhmän jäsen voi ottaa
yhteyden ryhmään haluamanaan aikana.
Tiedostojen yksityinen välitys ja tilapäinen varastointi.
Pääkäyttönä on
YKSITYINEN POSTILAATIKKO, JULKINEN TIEDON LEVITYS- JA
JALOSTUSKANAVA SEKÄ KESKUSTELU JA VÄITTELY. Tämä edellyttää, että tietoa
halutaan ylipäätän jakaa muille ja alistaa omat mielipiteet ja "heitot"
julkisesti reposteltavaksi .
Käyttäjä ei voi aiheuttaa BBBBS:ssä mitään vahinkoa, opetellessaan bbs:n
käyttöä. BBBBS:n käyttö on maksutonta. Käyttäjä maksaa yhteydestä normaalin
puhelinmaksun.
Lisätietoja voi kysyä sysopilta eli system operatorilta. Tervetuloa keskustelemaan ja osallistumaan!
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LÄNSI-SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS R.Y.
THE UNIVERSITY ASSOCIATION OF WESTERN FINLAND. INC.

LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO

SATAKUNNAN

IfUINAISUUS

-SElfINAARI

Eura

Aika

26. - 27.5.1989

Paikka

Eura, Kauttuan Klubi 26.5. ja yläasteen aUditorio 27.5.

Tavoite

Antaa tietoa Ala-Satakunnan esihistorias.ta ja tuoda esille
alan uusimpia tutkimustuloksia sekä syventää käsitystä kotiseudun perinnöstä

Kohderyhmät

Seminaari kokonaisuudessaan
kijoille ja harrastajille.

on tarkoitettu arkeologian tut-

Toinen päivä on tarkoitettu myös seudun opettajille.
virkaehtosopimuksen mukainen VESa-päivä.

Se

on

Iltaluento 26.5. yläasteen auditoriossa on vapaa kaikille.
Jlirjestäjät

Euran kunta, Kauttua-projekti (Pyhäjärvi-Instituutti) ja
Länsi-Suomen kesäyliop~sto

Yhteistyötahot

Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Ifuseovirasto,
arkeologinen seura, Satakunnan Maakuntaliitto

Seminaarin johto

Kulttuuri-matkailusihteeri Markku Teinonen, Euran kunta, PL
22, 27511 Eura, puh. *(938) 503 50

Maksut

Osal1istumismaksu 350 mk + majoitus ja ruokailu

Ennakkoilmoitt.

5.5. mennessä os. Länsi-Suomen kesliyliopisto, Valtak.
3 C,
26100 Rauma, puh . (938) 240 647. Seminaariin otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut ja
Kauttua-projekti, PL 100, 27501 Kauttua, puh.
majoitusvaraukset projektipäällikkö Erkki Salomaa
Majoitus ja
ruokailut

Suomen

(938) 392 2302

Majoitus on seminaaripaikalla.
Perjantai
päiväpaketti (2 ateriaa ja kahvi)
n. 130 mk
- täysihoito (em. ruokailut + majoitus)
- 2-h huoneessa
260 - 310 mk
380 mk
- 1-h huoneessa
Iltapala perjantaina
erikseen.

Valtakatu 3 C

SF - 26100 RAUMA 10

e

(938) 240 647

sekä

lauantain kouluateria maksetaan

TA 1548 14-7

Salak. Sp.
Rauma
44751~
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-SEMINAARI
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Perjantai, 26.5.
Kauttuan Klubi
11. 00 - 11. 50
11.50 - 12.00

LOUNAS + i1moittaut.uminen
Euran kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Matti Lahtinen
Seminaarin avaus, Länsi-Suomen kesayliopiston rehtori, professori Erkki Lahdes

12.00 - 12.25

12.50 - 13.10

Esihist.oriallisista ymparist.ön muutoksist.a Euran alueella
professori Ari Siiriainen, Helsingin yliopisto
Aihe avoin
osast.onjohtaja Torsten Edgren, Museovirasto
Keskustelua esitelmien pohjalta

13.10 - 13.40

KAHVI

13.40 - 14.05

Y1äneen Anivehmaanmaen asema Pyhajarven piirissa
intendentti Anna-Liisa Hirviluoto, Museovirast.o
Luistarin tutkimusten uudet tulokset ja vanhat. teoriat
dosentti Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander, Suomen Akatemia
Keskustelua aiheiden pohjalta

12.25 - 12.50

14.05 - 14.30
14.30 - 14.50
15.00 - 16.30

Retki: Luistari, "Viikinkiajan loistoa Luistarissa" -naytte1y Suontaustan museolla

17.45 - 18.45

PÄIVALLINEN

Audit.orio
19.00 - 19.40

"EURAN KUNINKAAT" JA ARKEOLOGIA

19.40 - 21.00

STUDIA GENERALIA -LUENTO
Onko SUomessa ollut. muinaislruninkait.a
Muinaiskuninkuus Suomessa varhaishistoriallisen, arkeologisen ja kielitieteellisen aineiston nakökulmasta
professori Unto Salo, Turun yliopisto
Asiantunt.ijapaneeli
Jasenet: - professori Unto Salo
- dosentti Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander
- tutkija Matti Huurre
- professori Ari Siiriainen
Puh.joht..: osastonjoht.aja Torsten Edgren

21.15 -

ILLANVIETTO
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Lauantai, 27.5.
Kauttuan Klubi
08.00 - 08.40

AAMIAINEN

Auditorio
08.00 - 08.50

KAHVIopettajakunnalle

09.00 - 09.25

Euran alueen arkeologinen tutkimushistoria
toimistopaallikkö Paula Purhonen, Museovirasto
Pghajarven seudun kivikauden nykgkuva
tutkija Matti Huurre, Museovirasto
Keskustelua aiheiden pohjalta

09.25 - 09.50
09.50 - 10.10
10.10 - 10.35
10.35 - 11.00
11.00 - 11.20

Luistari, Eura ja ymparistö
dosentti Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander, Suomen Akatemia
Metallikautinen asutus Eurajoen ja Lapinjoen vaestöa1uee11a
ja sen suhde ede1taviin asutusvaiheisiin
tutkija Teija Tiitinen, Turun yliopisto
Keskustelua aiheiden pohjalta

11. 20 - 11. 30

Lyhyesti Kauttua-projektista
projektipaallikkö Erkki Salomaa, Kauttua-projekti

11. 30 - 11. 40

Seminaarin paatös, kulttuurisihteeri Markku Teinonen

11.40 - 13.00

WUNAS

13.00 - 17.00

Retki Euran ja Ala-Satakunnan esihistoriallisille kohtei11e

-15Satakunnan Muinaisuus - seminaarin tausta

EURAN KUNTA
Ala-Satakunnan, Euran, Köyliön ja Yläneen seudun merkitys Suomen
arkeologiassa on tuttu koko arkeologikunnalle. Asutus ohjautui
vesistöjen läheisyyteen, tiivistyi ja voimistui. Taloudellinen
ja yhteiskunnallinen hyvinvointi peilautuvat selkeästi tutkimuksissa löydetystä materiaalista. Keskiseltä rautakaudelta lähtien,
ja varsinkin viikinkiajalla, seutu oli kiistämättä yksi Suomen
keskusalueista. Erityisesti Euran Luistarin tutkimukset ovat
antaneet mahdollisuuden hahmottaa Suomen rautakautisen yhteiskunnan
olemusta aivan uudella tavalla.
Satakunnan Muinaisuus -seminaari rakentuu alueen esihistoriallista
yhteiskuntaa valottavien tutkimustulosten muodostamalle tukevalie
perustalie. Keskusalueena on Euran seutu, kuitenkin osana AlaSatakuntaa ja laajemmin Satakuntaa.
Seminaari on alku jatkuvalie tapahtumalle. Joka toinen vuosi
tullaan suunnitelmien mukaisesti Eurassa järjestämään esihistoriaan liittyviä aiheita käsittelevä seminaari tapahtuma.
Seminaarin suunnittelutyöryhmässä ovat olleet edustajat Euran
kunnasta, Länsi-Suomen kesäyliopistosta, Satakunnan Maakuntaliitosta, Turun Yliopistosta, Museovirastosta, Suomen Akatemiasta,
Suomen arkeologisesta seurasta ja Kauttua-projektista. Eurassa
käynnistyneen Kauttua-projektin yhtenä osana on korkeatatoisen
tutkimus- ja koulutusyksikön, Pyhäjärvi-instituutin perustaminen.
Satakunnan Muinaisuus -seminaari järjestetään osana instituutin
toimintaa.

Ensimmäinen seminaari tulee olemaan puhtaasti arkeologinen.
Näkökulma aiheeseen on kuitenkin ajallisesti laaja. Esitelmät
kattavat aihepiirin tutkimushistoriasta ja luonnonolosuhteiden
merkityksestä, kivikauden tutkimustuloksista aina rautakauden
lopun aiheisiin. Dosentti Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin
ja tutkija Tuula Heikkurinen-Montellin suunnitelma "Viikinkiajan
loistoa Luistarissa" -näyttely antaa konkreettisen tuntuman
Luistarin aineistoon.
Seminaarin otsikko, Satakunnan Muinaisuus, mahdollistaa aihepiirin laajentamisen. Tulevissa seminaareissa onkin tarkoituksena
laajentaa aluetta esim varhaisen keskiajan suuntaan.
Seminaari on suunnattu laajalle osanottajajoukolle. On arkeologian tutkijoille ja harrastajille suunnattu osuus ja toisaalta
osuus, jossa on lisäksi mukana alueen kuntien opettajakuntaa.
Seminaariin odotetaan osallistujia myös mm alueen kuntien museoiden piiristä, kulttuuri- ja ympäristösihteereitä ym. Yleisöluento on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.
Seminaariin liittyy arkeologiseen seminaariin olennaisesti
liittyvä maastoretki.
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Janne Vilkuna
PEILIKUVAT

Suomalainen tiedekeskus Heureka avaa ovensa Tikkurilassa
28.4.1989 ja 17.10.-31.12. siellä on IBM:n sponsoroimana
maailmaa vuodesta 1985 kiertänyt Richard Leakeyn ideoima
näyttely (The Human Story) Ihmisen tarina. Leakey muuttaa
Suomen näyttelyn sanomaa uusien tutkimustulosten mukaisiksi.
Lehdissä on näkynyt Heurekan ja Ihmisen tarina -näyttelyn
ennakkomainoksena kuva esi-ihmisestä nykyihmis-naamareineen.
Vielä näyttelyä näkemättömänä en tiedä varmuudella kuvan
ideaa enkä mikä tuo esi-ihminen on. Ideana lienee ajatus ihmislajin muuttumattomuudesta: kun urbanisoituneen nykyihmisen
pintaa raaputtaa, paljastuu pian tasaisten ruohikkomaiden sekaravintoa syövä laumaeläin. Tiedekeskuksen edustaja arveli,
että kuvassa on 3,2, miljoona vuoden takainen Lucy eli Australopithecus africanus. A. africanus ei kuitenkaan johda Homo
sapiensiin eli se on eri kehityshaaraa ja eroaa varsin paljon
meistä. Luontevampaa olisi että se on 1,6 miljoona vuotta
sitten kehittynyt Homo erectus, H. sapiensin edeltäjä.
Kun pidän silloin tällöin kouluissa pyynnöstä oppitunnin
arkeologian ja esihistorian tiimoilta, olen korostanut nykyihmisen ja esihistoriallisen ihmisen fyysistä eroa eli eroamattomuutta. Ainoa ero on kulttuurissa; kyvyssä välittää perinnettä eli säilöä tietoa. Se mikä ennen tallennettiin omaan
tai naapurin päähän, tallennetaan tänään erilaisiin tiedontallennusjärjestelmiin. Toisin sanoen kuva Suomessa kivikaudella eläneestä karvaisesta, länkisäärisestä, lyttynenäisestä, mölyävästä esi-isästä ja -äidistä on väärä. Kun katsoo
peiliin, näkee esihistoriallisen ajan ihmisen. Tätä havainnollistaakseni manipuloin Heurekan mainosta.

Yht~

kaikki tuo

uusi manipuloitu kuva kertoo myös, että alkuihmiset ovat nykyihmisten tutkimustoiminnan muuttuvia tuotteita.
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symposium om flygarkeologi och flygdokumentation
I samarbete med Institutet för kulturforskninq planerar
riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning, enheten för
arkeologisk dokumentation, ett symposium om flygarkeologi
och flygdokumentation inom kulturminnesvärden.
Avsikten är att samla intresserade arkeologer och kulturminnesvärdare frän Finland, Sverige, Norge och Danmark
för att diskutera möjliqheterna att bedriva flygarkeologiskt arbete i vära länder, och att skapa ett kontaktnät
och ge möjligheter att ta del av varandras erfarenheter
inom ämnesomrädet. Flygdokumentation är en sä viktig del
av arkeologisk och annan kulturhistorisk dokumentation att
det kan vara värt att samlas för att diskutera ämnet i ett
nordiskt perspektiv.
Preliminärt kommer symposiet att hällas i östra Skäne
nägon gäng under september - oktober 1989. Vi undersöker
nu mÖjligheterna att av fondmedel bekosta resor och uppehälle för föredragshällare och kanske ocksä fä viss kostnadstäckning för övriga deltagare i symposiet.
Jag vilI med detta brev genom Museiverket fä kontakt
med arkeologer eIler andra museimen i Finland, som arbetar
med eIler är intresserade av flygdokumentation.
Med vänlig hälsning
Jan Norrman
antikvarie
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer
Enheten för arkeologisk dbkumentation
Postadress: Box 5405, S-11484 STOCKHOLM

* * * * * * * * * * *
Edellisen ilmoituksen virittämänä käännyn kaikkien Muinaistutkijan lukijoiden puoleen pyytäen lyhyttä selvitystä
(= aika, paikka, tarkoitus
ja tekijät) kaikista tiedossa
olevista Suomessa tehdyistä arkeologisista ilmakuvauksista.
Lauri pohjakallio, Lounais-Hämeen museo, Wahreninkatu 12,
FORSSA, puh. 916-11998.
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Julkaisupalsta
Eero A.utio on kirjoittanut Kotiseutuun 4/1988 artikkelin:
Laukaan sarakallio ~ muinainen pyhättö?
Finskt Museum 1988:ssa on Torsten Edqrenin laatima Nils
Cleven muistokirjoitus sekä seuraavat arkeoloqian alaan
kuuluvat artikkelit: Christian Lindqvist, A carbonized
qrain (Hordeum sp.) and faunal remains of e.q. Harp Seal
(Clupea harenqus) from the Kolsvidja upper stone age habi~
tation site on Aland ja Markus Hiekkanen & Högne Jungner &
Heikki Matiskainen, A sewn boat from Lake Mammosenjärvi in
Puumala, Eastern Finland.
ISKOS 7 (Helsinki 1988) on ilmestynyt teemanaan XVII
diska arkeologmötet i Abo 1985. Julkaisun sisältö on
raava: Unto Salo, XVII Nordiska arkeologmötet i Abo
25. augusti 1985i
Berta stjernguist

Nor~
seu~

19.~

Minnesord framförda av C.J. Becker,
och Gundmundur Olafssoni Evert Badou,

De inomnordiska kontakterna under förhistorisk tid ur ett
nordligt perspektivi Hans Christiansson, Internordiska
kontakter i Byskeälvomrädets förhistoriai C.J. Becker,
Sydskandinavisk flint i nordsvenske fund fra mellem~ oq
senneolitisk tidi Lisbeth Wincentz, Bopladser af qrubeke~
ramisk karakter i Danmark; Anne Vikkula, östersjön som en
förutsättninq för mellan~ och senneolitisk utvecklinqi
Knut Helskoq, Helleristninqene i Alta i et nordliq pers~
pektiv. Kronoloqi oq symbolisme; Marqareta Biörnstad,
ICOMOS International Committee for Archaeoloqical Heritaqe
Manaqementi Berta Stjernquist, Nordisk forskninqsverksam~
het. Rapporti Unto salo, Kontakter tvärs över Bottenviken
under förhistorisk tid ~ en kort översikti Aqne Furinq~
~,

Reciprocitet eIler redistribution
under romersk järnälder~folkvandrinqstid;

i västsveriq~
Inqer Zachris~

-20Samiskt-östligt-västligt. Samiska gravar i norra
Sveriges inland som vittnesbörd om internordiska kontakter
under vikingatid-tidig medeltid; Berit Jansen Sellevold,
Jernalderens Mennesker i Danmark och Norge; Elisabeth Iregren, Etnisk ursprung och kontakt mellan folkgrupper. så
kan fysisk antropologi belysa populationers släktskapexemplet Vivallen; Leo Lindgren, Ängshavare som arkeologisk ind1kator i Finland; ~B~e~n~t~e~~M~a~gn~u~s, Seterdrift. Et
aspekt av jernalderens ökonomi i Vest-Norge; Margret Hermansdottir, Vendeltida bosättning på Island; Sirkku Pihlman, Finlands folkvandringstida vapengravar: kontakter och
lokala drag; Else Johansen Kleppe, Spandformet keramik i
Rogaland, Sydvest-Norge. Eksperimenter med produktion;
Elise Thorvildsen & Henrik Jarl Hansen, Orientering om udgravningerne 1965-70 af jernalderbopladsen Dankirke syd
for Ribe; Mirja Miettinen, Järnåldersbosättningen kring
Storsjön, Malax sn, i ljuset av arkeologiska fynd och pollenanalyser; Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander, Nya fynd
från Luistari; Ulf Erik Hagberg, Järnåldersbosättning i
Västergötland - kort raport från några aktuella boplatsundersökningar i Skaraborgs Iän; Märta strömberg, Hagestadsprojektets bearbetningsstrategi. Prioritering av teman för
publicering; Siri Myrvoll, Kontakt mellom Telemark og sydskandinavia i sen vikingtid og tidlig middelalder; Henrik
M. Jansen, Svendborg - en dansk middelalderköbstad. Nyt
fra det tv~rvidenskabelige projekti Ingrid Ulbricht, Stavbegre og lagging i middelalderens Schleswig; Bo Gräslund,
Slaget vid Helgeå i ny belysning; Knut Drake, Medeltidskyrkor i sydvästra Finland; Magnus Elfwendahl, Några reflexioner kring keramiken vid Kastelholms slott; Waldemar
Falck, Visbyns tidigaste medeltida stenhus - morfologi,
kronologi och kulturkontakter; Gudmundur Olafsson, Pingnes, en tingsplats från fristatstiden; Deborah Olausson,
The cultural landscape during the Bronze and Early Iron
Ages in the districts of Ljunits and western Herrestad - a
microstudy in the project "The cultural landscape during
6000 years"; Inga Lundström, Arkeologi och bevarande;
Deltagarförteckning.
~,

-21-

Turun maakuntamuseon Museotiedote 1/89:ssä on Erkki Honka~ ja Markku
Ikäheimon artikkeli Varsiputkellisen keihäänkärjen takominen. Pertti Itkonen ja Satu Mikkonen-Hir~ ovat kirjoittaneet: Esihistorian jäljillä Dragsfjärdissä ja Turussa.
Hämeenlinna -meidän kaupunkimme(Hämeenlinna 1989) teoksessa on Eeva-Liisa ja Hans-Peter Schulz'in artikkeli: Hämeenlinna Varikonniemi - myöhäisrautakautinen ja varhaiskeskiaikainen kauppapaikka.

* * * * *

5 ATA P YTTYÄ
Kaikkihan me tiedämme (?), että kampakeraamista astiaa on
käytetty hylkeentraanin kuljettamiseen ja säilyttämiseen.
Toki on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Heitänkin ilmoille keruukampanjan. Yrittäkäämme keksiä sata erilaista tapaa käyttää kampakeraamista astiaa. Ehdotukset voivat olla
leikillisiä tai tarkan tieteellisiä. Pääasia on, että ideoidaan.
Lupaan järjestää esitetyt ajatukset julki ainakin monisteena, mikäli sata ideaa saadaan kasaan (tai ehkä viisikymmentä riittää). Voit esiintyä nimimerkillä, mutta oma
nimi on tietysti suotava, jotta kunnia' ideasta menisi oikeaan osoitteeseen.
Ideoimaan ! !
Anne Vikkula, Museovirasto,PL 913, 00101 HELSINKI
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Rapola ja se)} måisema
pelastettava,!
C.J,~

museoviraston ylijohtaja
valtionarkeologi
Helsinki

Helsingin -Tampereen moottollitien suunnittelu on nyt edennyt nijn
pitkälle, että linjaoksesta H'ämeelllinnan· pohjoispuolena aivan lähjaikOlDa on päätettävä. Silloin ratkaistaan ..myÖs Jtapo!an muiaais1fiinaa
ja SIihen liittyvän ainutlaatuisen
kulttnorimaiseman kohtalo. ;
V",1li voidaan kuitenkin .kySyä
o~o meill.ä toden~ v!rraa :pila~
ma.semaa, joka nykypäivän' illiDisllle. kertoo sekä luonnosta etti yhteIskunnasta Kanta.-Hämees5a rautakauden lopuna ja varhaiskeskiajana, aikaen yli tulIai vuotta sitten?
....
Pä,lisuODtaselvity~ on· esitetty kaksi vaihtoehtoa Yälilli DttalaKulju. Näistä pääsuwltaA2. kulkee
Valkeakosken ja pääsUuntil Al Toijalan kautta (HS 21. 1.).
Pääsuunta A2..JinjaUs on suunui.eltu kulkevaksi Valkeakoskella entisen
Sääksmäen
kirkookylän
alueella. Museovirasio ja sen edeltäjä MuinaistieteelliDen toimikunta
ovat jo pitkään jobdoninukaisesti
korostaneet muinaismuistolain mukaan rauhoitetun Rapolan esihistonall.sen IlDnavu~n ja siihen liittyVIen muiden muinaiSjäännösten asemaa e~änä !"aamme arvokkaimpana anllkvaansena kohteena.
Osoituksena tisti virasto käsitteli
vuonna 1984 pitämässään satavuotisjuhlaistunnossa ybtenä viraston
tärkeimpänä asiana Rapolaa uhkaåVJa moottoriti ....nnnitelmia ja i1'
moitti tie- ja vesirakennushallllukselle syvän huolestumisensa niiden
johdosta.
.
Rapolan ~ am>
perustuu linnan poikkeukselliseen
rakenteeseen, sen alueelta tavattnihin rikkaisiin löytöihin, kalmiSloi~n sekö uhri- ja _asuinPaiU.oJhiD __
linna on rakennettu rautakandella
käyttäen hyväksi paikan harvinaisia
luonnonoJosuhteita.

Jyrkkärinteisen harjun keskellä
oleva j~äkauden aikainen läpimitaltaan yli 300 metriä laaja harjuhauta
on tarjonnut suojan .puolllStajifit.·
Myös. venevalkamal. 911 ollut linnan
toiminnan kaouaIta tärkeä. TodennJköisesti se .on sijainnut Rupakal·1ioIr; m~almist6ti· ''''apuoNi'
olevaSSa pienessä pouilunassa .. ' '.
Koska muinaismuistola,ki l'iUhoittaa muinaislinnat kokOnaisuudessaan ulottuu rauhoitits Rapolan
kohdalla ran~ asti ja noudattaa
V
3D3JlID ves"lIJu_.
,
Rapola ei k~ ollut. mikään
SJIIi.äin.en turvapaikka, Va3n koko
mwrnus-Hämeen keslt'!"firuia. UnnaVOOleD 'sadat arvokkaat löydöt
tuke~at siili ;"lIkemystä.
Esimerkkinä VOIdaan mainita
mm. Matoinäen kalmistosta löydetty kuIIattn hopeinen miekantupen
suubela, jolle tunnetaan vastineita
tansblaisista .vanhemman rauta~
kauden suolöydöistä, seldi Volgan
.a1~~ tuO\1J 4OO-luvulle ajoittnva
~amen pronssinen kelloriipus.
~an a1uee~· on löydetty myös
....ta, mm. taidokkaasti h!>peisin
~leiJ!koJistettil:l~1I1Y!IlIe
~keihaiia'miiha;

.cr

. ,~iIIistä ~ejjJooteJl! kir-

Jallinen lähde mainitsee lisäksi '"Cuningas d,e Rapalum" nimisen henkilön. Tämä sinänsä harvinainen
1300-luvulle ajoittnva kirjallinen
lähde on sekin omiaan korostamaan
Rapolan asemaa muinaishämälJiisessä yhdyskunnassa.
TIeteellisen arvon lisäksi RaP0lalla on huomattava merkitys Däblllvyytenä erityisesti' linnaa yniparöivän luonnonkauniin maiseman ta~
kia. Kun linnan kupeeseen 1950-luvun lopussa rakennettiin valtatie 3
~netettiin tosin huomattavia an~
bk\-aarisia arvoja. Siitä huolimatta
linjaus onnistuttiin sijoittamaan lä-
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helle vesirajaa siten, er..ä rantaviiva
ja osaksi linnaosatama säilyivät koskemattomina.
Tämän . lisäksi voidaan tocleta,
että Rapolan muiqaislinna ympllristöineen on osa laaJempaa RaliII\U.lselän ja Vanaja$Clän molerDmilie
rannoille ulottuva. Rapolan-Huittulan - Uit\3\l1on kulttnurimaise~aa, jonka piikA historiapllliiutuu
alDa !ljanlaskun aikuun asti. Kysymys ei ole ~elkästään yksittäisten
mwsto~er~len, vaan laajan, valta-

kunnallisesti arvokkaan luonnon-

ka~n maisemaan kuuluvan
kokon3ISUuden suojelusta
Juuri}U~ ta~ koros!Bu IDeIIIA enUstä selvemmin laaJemman kulttuurimaiseman merkitys.
Tähän .asti on usein, niin Rapolan
kUlO mwdenkin linn8\lIorten osalta, .tn:dyrty tarkastelemaan vain
~arsmalsta

linnavuori

vuorta; Rautabutinen

oli

Iruitcukin

~ . keskipiste, ja nJiIj

aina

oIkin

Slt.ä e. VOIda tarkasteDa maisemasili
erillään. ESIMerkiksi pilareille IlI-

k~..siIta, jota lIIyö\eD Rapola'
o~ Ra~ yli Oli

m~ yhtä ~taIokas .~
kwn rantaa pitkin kaiken tie. '
. U~escon toimesta valmisteilai.i
jUun nyt 08. World Heritage Ust
-projektia eli luetteloa maailman
pe,,!,lö~ohteista. SUomi voi mahdO~b saada noin neljä esihistonall••ta kohdetta sille listalle.
~ähänastinen valmistelutyö on
~rttanut, että juuri Rapola ympänstöineen tienee sellainen kohde
JO~a Pariisissa istuva lautakunt~
VOI hyväksy~. Tämä osoittaa, että
Ral"'~ on .nIItä harvoja suomalaisia
m~D~UJitOalueita, joilla on kansamvälistäkin merkitystä,
~Ian maisema tuhatvuotisine
~:~!een on ehdottamasti säily-
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Kokkolan kaivauksissa löytyi '.'
tyq~yreis:~ä tepty s:alaojav~r~o
. .~

..

' , , '

,

H.lsingin ~ , Muinaismuistolain nojaDa raken-

.
.
KokkolaD·
Vlllbau
kaupungin
alueella tebclUli irkeologisia tutkimuksia. NiiIJI halutaan selvittII
esimerkiksi; miten kaupungin katujen Iinjaukaet ovat kuI,keaCet .....
miten mete!ItbijIt ja ~
0V8I~

............. '

. '"

:......
....~
..•.;...,..
..• ~.'
.;;~
I"I:'!I'"
...........
_.. ~
...

JJbIiIiIl;.!1QIta,~ tiedot
~dIeJJ ~ )III1I~;:x.

'-JIIIIb.!!t,.iIiaene*.vanIIOiota

kartoiIIajau.va~·
~. aibal On· JO 1IIyti'

nyt mm. erikoinen tytmyreiStll tehty

salaoja- jniemlrivertko. "-

. "SyksyDl tehtyjen kaivausten an.
SIOSta pIase-e paikalitamaan ra-

r:€~
va~""",,:'~
~'.···>OD

nuon 'VetIIIItImII

'Ia

kauppaba1Iia'
cm
tuDut esön r&jItibuoneen vie!eiseltli
tontilta Isontadun piIstI.
Muiden kylki kylt;een l'8kemIet-

~ce
=0I=~'-
mUn to6paJoja,

toDa piti teslishLoIJa.. aaavillinea

S8IIIIIIUIIISVe. .

". •.

KestiIStan vanhimmat· osat ovat
tuhoutuneet tu6paJossakabdesti.

EnsimmIi.... brran to6 turmeJi
aluetta 1664 ja toistamiseen 1805
jonoin liekit leimusivat neljln
telin alueeDa.
"Kauppahallin rakennusty6multa osattiin odottaa merk:kejl van-

kori:

bastarakennuskallnasta.OIitiedos-

sa, eitei10llteiDa 010' uri iaInkaan

~'!I2lodeIi~~.
GII·a
. .
seIiIII m
•

koen",

~.

lIIJ8

'.'

..•..

Tynnyrioja

nuttaja joutuu maksamaan kaivaukkuin salaoja
sesta ja tutkimuksesta iibeutuvlt
kust8Dllllkset. Isokatu.18:n tontllta '. Tutkittu alue on oHut kostea.
lIIytyi selkel pibapiiri. Tontilla siReilun neljln metrin syvyydestä
~DBe!den rakennusleI\ koot pystytlöytyi laaja tytmyriojitettu alue.
tlln mittaamaan.
.
Pu!,t)'lll!yreilll oli köytetty ikIIn
KoktqlaD.
. Jaivurak.ellllUs vIhonl'
kum salaojaputkiksi asumusten
JX!h~ kuivaajiksi. Tynnyiioja on
voilJlakbasti
~
1805paikkeilJa.
Palon· jlIlkeeli'
i8kenne1lit
ta10t tOlllllllut
myös erlllnlaisena vieml·
ovat (lUeet pienil ja vaatimattomia.
tinlI.
,I,IIrIynyJ esiJMIisI6 viiftiI8 JIinkkaan
YbltIeIi tyniIyriojan pitkiin tuu~
toimeentuloon~ TOkaalta vIbIinen' ~ neljl1ped1Win fiitettyl tynny.
eaiIIeisIö kesfOo .u;'ettIi tIUIIIi osa 1ilI. NiIdiä. pUIIe oli kerllly savi·
alueen asnkkaista on oHut merimie~erros. Tynnyriojia lIIytyi slilnnöUibiä.
...
SID neljlln metrin välein .
Museoiljo/itaja Nils SteDmanin
mukaau Isonkaclun taivaubissa et·
siiliin ..,bin,ta Ko~;'EsineiIIII

.

MoIemlDiIJa.1IiDIeiIIa kaiveta8D

noin viiden ~~. Tulipa10jen ~ ~t nlky·
vii seIvIsti maapeitlolol.
': KaupDlllin mIaPobja

Cm

onot

kosteaa ..",1<ko•. Palojltteitll ei ole
kmjattu pois. Tontteja on jonkin
verrau tasattu ja pUIIe on tuotu

JIuooosti inItInevU ainetta; jota
on sopinut b}'\in kosteuseristeeksi
savikkomaaJle rakennettaesaa. Ko-

rotetuIIe ~1IIl1itteD flIkemIet-

K:t'r:' ~

!BItioi4aan ja

I<o~oidaan. Kai-

vanksiIM tehclUn tarbt jlaitkapiir.
rustukset ja koko ruJjabSSf aiotaan

, blot~ nlyttelyksi', Stenman selitti.
. ltolliilan teakustun'im 1lliivUösmu~ rakennusbantkeita, joi.
~en !i<ltI ~au vanhoja. rak....
iiutsia. Esimerkiksi KottoIan seu·
raknntayhtymli on saanut luvan ybden WItIhau puutaIon purkuuD.
"Purkulu"au saaneen talon ilstll

ei ole.~1I v~uutta. Opo1!9bassa JlIODI, lOIStaiseksi tutkimaton
mahdoUisuus, että se olisi rooken-

tu
lIIIUIeen J::Y.:::....~ ~ saatlåabu·
l8ismuisl9l~ nojalla suovlestOi, joka . . kalaslanut paljon.
tonteiltaei ole löytynyt juuri ........... rakenimbiin. KIm purtu·
~ alkaa, ~aubatuormaajall. ei ole
~au kalastukse!on viittaavia ..i·
~ ~u.:. Rakennus sijaitsee
~itll. "A1~eelta on löytynyt pari
JUIII! milll raJOiDa, joiO. kaupungisaJ"!Ie tyypillistä veri<onpainoa. Il- . II .riebuneet tuJ1paJOt ovat pällttymeisestl bJan ruodot maatuvat
~. San vuolfsi tontti IUtkitaau
eJlinten luita nopeammin. siDI h-

...............

Si!ti'

tiIV8IIista huoleDisemmin", Stenman
I8an viittaa vain yksi suurebko b- - sanoi.

lalt,ruodon pala" ~nlel!

Jui,\,. "!I

j~.

......
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Koko uunialue saatiin esiin
Matiskaisen mukaan kai.
vausten tulokset ovat viela

FORSSAN LEHTI 30.7. 1988
• Someron Åvikissa suoritetut vanhan lasi tehtaan kaivaukset on tältll kesältä saatu
päätökseen.
Suomen Lasimuseon johtajan Heikki Matiskaisen mukaan kaivauksissa saatiin pal·
jastettua koko uuniaJue, mut·
Ia kaivauksia tullaan jatka·
maan viell ensi kesinäkin •.

hieman epäselviä, mutta saa_ Saimme määriteltyä lasi-

hytin koon. Perusrakenteiden
perusteella se on ollut noin

450 neliömetrin suuruinen rakennus. Usäksi saimme seivii·
1. katkosJaåhytiD .. Sijainnin

tujen 'tietojen a,ulla voidaan
kyllä selvittää "anhan lasiteh-

taan uunien ja lämrnityskana\ien rakenne.
Tutkimustulosten selvitryäSuomen Lasimuseoon on tarkoitus pystyHää ..\vikin lasi·

"anhoja karttojen ja arkistotietojen perusteella, kertoo

tehtaan

M~skainen.

Dllyttely.

"aiheita

valottava
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Museum year Qpens in Hull
with dig for buried treasure
B, Sarah JIIIIe CheddaDd, Art Market Conespoadeat
exhibits as high. MWhat the bomb did simply
was to compress the 101, not ta crush it into

The contel!ts af Hull Municipal Museum,
buried by an incendiary bomb in 1943, are to
be unearthed before the publie saze this spring,
in an operation dubbed !he Phoenix Project, it
was announced yesterday.
"For seven mQnths; ftom April wc wm be
diginJin!hecentre ofHuU", said !heeqratOr,
Dr David FIemiIi& wlio
be :St;1IiCbjng/9r
"hundreds af thoUSllDds of itai!4", includfDg
what was once· one cif the best ClII11ection af
~ in Britain, uwcD as ~
co11ections ftom North America, SOuth East

wm

Asia 8Dd !heJnQlci~
Mlt wm be /ike !he Coppeq.ate di& in York,
with staIf there to exp1ain wbat is goilIg on,

oo1y no one will bave to pay".
Exciting items will be rusbed A as soon as wc
can lIuman1y ect them there" to York, ~
they will be put on sbow at !he T~ !If
Yorkshire and Humberside ClIbibition. "We
beIiew: it will be the maln r:wminii.museum
story cifMuseums' Year", &IIid Dr FIeming.
Buried under a car patk since !he war. !he
museum hit !he beadIi~ laSt October ~
in preparation fur redeve!opmen1, ~
cot a deep ditch througb !he site. MWe went
down there 8Dd discovered a medieval stone
Buddha with its head knocked ofl", said Dr
FIeming, who decided to &et quiddy. "Olle
way or another we have secured !he fundin&
andareabouttarecruitaboutadozenpeopJe.~

Bacbn incIude !he NatiOD8l Heri. MemoriaI Fund, which has gia f20,ooo. and
dOnors in North MleriCa. .
!he surYival ClWicesotthe

~~tes

oblivion".
Meanwhi1e in China, two important
archaeologiCal sites are ta be conserved thanks
ta fimdin& ftolll !he Getty Conaervation
Institute, afti1iaWd to !he Getty MutJeUID.
They ale !he MoPo 8Dd. YIIIISIDI grottoes,
descnDed by!he CbiIiese Coasul GeDeraI, Mr
Ma Yuzhen, as "!he _ . lIIaanificent
storehouses cifBuddbist art in !he world."Tbe
coIIaboration will bethe fint between !he
Peop1e's Republic, a fbJeip private ligency
8Dd the United Nations.
Situated ml !he ecJae ofthe Gobi Desert, !he
Mopo grottoes coDlain nearIy 500,000 square
feet of waD painti.., 8Dd _
Ihan 2,000
paioted clay fiaures af Buddha, !he 1arFst
being 108 teet lIisb. At the YlIII88JI& grottoes,
200 miIes _
of PekiJIII, there ale Sl,ooo
representatioos af Buddba nmging ftom
miniature baHeIiefS ta statues fiO teet blsIL
Tbe two sites bave suftimlcl detCrloration
ftom raiD, wind aad eanbqulIkes, and latterIy
poUution Iiom industria1 sites. MWe hope that
the innovative scieDtific methods used ta treat
the specific probJems in the Mopo and
YungaJIg grottoes wi1l &Iso
vide soIotions
to the preservation aeeiIs ~ with simiIar
probIems, IlOt onty,ilI'auna but througbout
the wodd", said Luis MonreaI of!he ilIstitute.
Other projei:ls by !he Getty incIude belpina
to iaVe!hewaJI paiDtiap in !hetomb cifQueen
NeIa:tari 8Dd !he royal mummies in Egypt.
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Muinaiskansa
hiekan alla
EtelA-EgypIisSI. alueella, j0ka on ainakin 45 00II vuotta 0lauti0lut peIkkAå _

miä, kertoi' g-..mlsli Bamey'
Szabo Denwristå. Hän on yli-

maata. on muinoin eIAnyI ihmisiä, sanovat ameriklcalaiset tiedemiehet.

kanssa tutkinut tuntemaI(Om8n
mui-...an asuinsijoja kaik·

- Alue oli riillivän kosteaa,
jotta siellä oli kasviilisuutta. Nyt
pohjavesi on kaikonnUt _
.missAAn nAy kasveja eikä _

desså

-.

tiedemieslen

kein~mene

--

telml'JA. mm, radioaktiiIrisilla miI·
_Hs. Ihmisistä on iöydo!Iy
useita jMB, mm aI<eeIisia IQ.

.
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