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VAAlfKOKOUSKUCSU 

Suomen arkeologinen seura ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään torstaina 25.11.1993 klo 
19 Helsingin yliopiston arkeologian laitoksella, 08. MeritulHnkatu 1 A 4, 1 krs. 

Sääntömääräisinä asioina vaIitaanbaIlituksellepuheenjohtaja vuodeksi 1994, kaksi hallituksen 
jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi 1994-1996 sekä kaksi tilintarkastajaa ja 
varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Ulla 
Lähdesmäki ja Ari Siiriäinen. Edelleen sääntömäärliisinä asioina hYväksytään toimintasuunnitelma, 
Iiittymis~ ja jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 1994. 

Sää:ltömääräisten asioiden jälkeen Anne Vikkula näyttää enemmän tai vähemmän tai ei ollenkaan 
arkeologiaan liittyviä dioja Australiasta. Tilaisuuteen järjestetään pikkupurtavaa. 

Tervetuloa 

ESITYSLISTA 

L Kokouksen avaaminen ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
3 .. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
4. Kokouksen sihteerin valinta 
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
6. Kahden ääntenlaskijan valinta 
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 1994 
8. Kahden hallituksen jäsenen valinta kolmivuotiskaudeksi 1994-1996 erovuoroisten tilalle 
9. Kahden tilintarkastajan valinta tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä 
10. Kahden varatilintarkastajan valinta 
1 LToilTlintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 1994 
12. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen 
13. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelie 1994 
14. Uusien jäsenten hyväksyminen 
15 .. I1moitusasiat 
16. Muut esille tulevat asiat 
17. Kokouksen päättäminen 
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ARKEOLOGIAA - ASUTUSHISTORIAA - OPPIHISTOR~AA 

Helsinki Papers in Archaeology No. 5 ja 6 

HPA 5: AASI -Interaction between Coastal and 
Inland Societies in the Iron Age 

- Vuorela, The PasI and PreSFJnt Nalure of the RASI Area 

- Alanen, I<ylien ja kantatalojen nimien ker fOi;IIHTlat 

luuteiselli Uudellamaalla ja Lounais-Ilärlleessä 

- Tusa, Kylän muodostuminen -Kernaalanjär ven 

puhjoimannan asutushistoriaa 

rewster, Janakkalan Hakoisten kulttuurimaisema noin 

vuoteen 1800- retrospektiivinFH\ rekonstruktio 

90 sivua + liitekartta 
Hinta 60 mk 

HPA 6: Salminen, Suomalaisuuden asialla. Muinalstieteen 
yliopisto-opetuksen syntyvaiheet n. 1877 - 1923 
Yliopi stollisen ar k8ologiano{J8luksen synty tieleeliislne 
ja yhteiskunnallis-aatteellisine vaikuttirnirlfJon, 

74 s. 

Hinta 50 mk 

Ilmestynyt myös 

Nykänen, Maanmittaustoimet arkeologiassa 
Arkeologien kenttätyössä käyttämät maanmittausmenetelmät 

55 s. Hinta 30 mk 

Tvauri, Viron keskiaJan arkeologian ja' numismatiikan 
bibllografia 

20 s. Hinta 15 mk 

JulkaiSUja voi tilata suoraan arkeologian laitokselta 
puhelin (90)1913576 
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Tuija-Liisa Soininen 

ALOITTELEVAN ARKEOLOGIN PÄIVÄKIRJAS'rA, OSA II; KUINKA 

NÄYTTELY TEHDÄÄN 
(Osa 1 ilmestyi vuosia sitten Vareliassa otsikolla: 

"Kuinka kaivauspaikka löydetään") 

Kun Lauri pohjakallio pyysi minua kirjoittamaan kom

mentteja Tampereen museon Pirkanmaan perusnäyttelyn 

esihistorian teosta, koitti vaikea hetki. Ensinnäkin 

näyttelyn teko bnkesken,. sen avautumista on jo kerran 

lykätty ja kaikessa kiireessä juuri nyt on se hetki, 

kun kaikki näyttelyyn liittyvät asiat leijuvat pyörre

myrskyn omaisesti yläilmoissa odottaessaan, mihin ne 

3aavat laskeutua paikoilleen; mitkä asettuvat kauniisti 

juuri sinne, minne pitikin, mitkä taas laukeavat jysäh

täen lattialle. Kirjoittamista olisi helpottanut tieto, 

että koko näyttely varmasti aukeaa. Mutta onhan siihen 

nyt uskottava. 

Siispä: Tampereella, Hämeen museon tiloissa avautuu 

30.10. uusi Pirkanmaan esihistoriasta ja historiasta 

kertova perusnäyttely. Pirkanmaan esihistoria on koko

naisuudessaan näytteillä lähes parinkymmenen vuoden 

tauon jälkaen. Näyttelytyöryhmään on alunperin kuulunut 

allekirjoittanut, joka vastaa esihistorian osuuden 

suunnittelusta, Marjo-Riitta Saloniemen alueena on 

ollut kansatieteellinen osio ja näyttelyn visualisoin

nin on suunnitellut arkkitehti Marjaana Kinnermä. 
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Esihistorian osuuden tulon näyttelyyn ratkaisi Anna

Liisa Hirviluodon toimiminen oppaana keväällä 1991 

Tampereen museon kevätretkellä Hämeenlinnassa. Tällöin 

tutustuttiin mm. Terra Tavestorum-näyttelyyn. Museotoi

menjohtaja Toimi Jaatisen mukaan Anna-Liisa oli tällä 

retkellä saanut hänet vakuuttuneeksisiitä, että Tampe

reelle olisi ehdottomasti saatava esihistorian näytte

ly. Elokuun lopulla sain odottamattoman työtarjouksen 

Jaatiselta ja työ alkoi heti syyskuussa. 

Tuotakoon heti esiin, että allekirjoittaneella ei ollut 

mitään kokemusta näyttelynteosta. Työ oli aloitettava 

ruohonjuuritasolta: tutustuttiin Tarra tavestorumiin ja 

Tukholman näyttelyihin. Sitten olikin ryhdyttävä töi

hin. Pirkanmaan esihistoria~ ei tietenkään ollut val

miiksi kirjoitettuna. Oli perehdyttävä siihen, mitä 

alueelta on löytynyt. Jo käsite Pirkanmaa on hieman 

hankala ja vailla selviä historiallisia rajoja. Koska 

näyttelyä tehdään kuitenkin nykypäivän ihmisille, jotka 

mieltävät itsensä pirkanmaalaisiksi, päädyttiin kerto

maan tämän, pääasiassa 1900-1uvulla luodun tietyn ta

lousalueen menneisyydestä. 

Näyttelyn teemaksi otettiin arkielämä. Tarkoituksena 

oli, että nykyihminen voisi astua ikäänkuin aikakonee

seen siten, että hänellä olisi mahdollisuus kuvitella 

itsensä esim. esihistoriallisella ajalla eläneen ihmi

sen asemaan, eri tilanteisiin, ongelmiin ja mahdolli

suuksiin. Apuna on ollut tarkoitus käyttää värejä, 

valoja, miljöökuvia ja hienovaraisia ääniefektejä. 

Tämän vuoksi halusin esihistorian osassa tuoda esiin 

pääasiassa arkiesineistöä. Mielessäni kangasteli, että 

nykyihmisen on kenties helpointa samaistua menneisyyden 

ihmisen elämään, kun tarkastellaan erityisesti ns. 

primaaritarpeita ja niiden tyydyttämistä eri aikoina. 

Yritin siis aluksi pysyä kylmä-nälkä-pelko -sektorilla 

ja paneutua kertomaan, miten ihmiset järjestivät ravin

non, vaatetuksen ja asumisen vaihtuvissa ympäristö

oloissa. Tässä tärkeää roolia esittivät elinkeinot ja 

niiden muuttuminen aj an mittaan. Tämän teeman avulla 

pyri ttiin myös siihen, että periaatteessa voitaisiin 
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käsitellä Pirkanmaan historian kulkua samantyyppisesti 

esihistoriasta nykypäivään, koska perustarpeet ovat 

pysyneet muuttumattomina. 

Alkulähtökohtien jälkeen teemat kuitenkin alkoivat rön

syillä ja lopputuloksena lienee jonkinlainen kompromis

si erilaisista teemoista, joissa kuitenkin arkielämä on 

ehkä säilynyt päällimmäisenä. 

Esihistorian näyttelysuunnittelu kulki seuraav:mlaisin 

askelin: 

- Pirkanmaan esihistoriaan tutustuminen 

- alueen löytöihin tutustuminen 

- Hämeen museon kokoelmissa olevien esineiden 

invnetaario 

- näyttelytarinan eli juonen teko 

- deponointipyyntö museovirastoon 

- näyttelyesineistön valinta Hämeen museon koko 

elmista 

- rekonstruktioiden tilaaminen 

- näyttelyvalokuvien kuvaaminen 

- vulokuvientilaaminen museovirastosta 

- piirrosten teko 

- karttojen teko 

- H.1meen museon esineiden konservointi 

- näyttelytekstin tulostus ja käännätys 

- esineiden asettelu sekä tuhat mUuta asiaa 

Kaikki työvaiheet vaativat oman työnsä eikä niistä voi 

poimia esim., mikä olisi ollut helpointa. Useimmat työt 

ovat itse asiassa olleet melkoisen mielenkiintoisia. 

Tietellkin takana on aina ollut pieni pelko omasta koke

mattomuudesta, mutta tässä asiassa lohduttivat näytte

lyarkkitehdin olemassaolo sekä tietoisuus siitä, että 

talossa on ihmisiä, jotka ovat ennenkin tehneet näytte

lyitä. Olen jaksanut IIIYös useaan otteeseen kiusata 

ihmisiä käsikirjoi tuseepoksellani. Siitä ovat osansa 

saaneet niin Anna-Liisa, Matti Huurre kuin Esko Sara

smokin ja neuvot on otettu kiitollisuudella vastaan. 
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Se mikä kuitenkin oli vaikeinta, oli se, että arkeolo

ginen esineistö ja sen ymmärrettäväksi tekeminen osoit

tautui olevan niin tyystin erilaista kuin mihin kansa

tieteen puolella oli totuttu. Ellen ole täysin erehty

nyt, esihistoriallisen aineiston esiintuomiseen tarvi

taan itse esineiden ja lyhyiden tekstien lisäksi myös 

tietoa siitä, miten niitä on käytetty, tClrv;l.taan rekon

struktioita, piirrok!Sia ja karttoja. Esim rautakautinen 

lukko kaipaapHrrpsta sen toimintaperiaatteesta eivät

kä tuluskivet . ja .,.raudat itsessään paljasta,mitEm . t~lli 

tehtiin. Aivånlyhyet . tj!ksti tvoivat mlr~~mielestäni 

jättää esineen tylsäksi ja kuolleeksi. Jotta $eheräisi 

elämään, .. olisi tarjottava tietoja s;i.i tä,mikS;i. . tällai

nen esine. tehtiin ja miten sitä käytettiin. ~oisaalta 

onhan sekin totta, että ihminen ei jaksa lukea<seisaal

laan pi tkiä tekstej ä. LuultavaSti paras tulos syntyy 

tässä tapauksessa kompromissi 

en tulkosena; eSihistorian piirroksia, karttoja ja 

tekstejä vähennetään ja samalla näyttely saadaan jatku

maan luontevasti myös kansatieteelliselle puolelle. 

Arkeologisen löytöaineiston erityisominaisuudet ovat 

olleet kuitenkin niin tässä kuin varmaan muidenkin 

museoiden vastaavissa näyttelyissä niitä tekijöitä, 
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minkä vuoksi arkeologi toteaa helposti jäMvänsä yksin. 

Arkeologi tietää esineist.ä paljon ja halu.aisi tuoda 

esiin, miten mielenkiintoisia asioita ne voivat kertoa. 
, . . 

Muut taas näyttävät . pitävän riittävänä sitä informaa-

tiota, jonka he mi.elessänsä saavat katsomalla esinettä: 

"Sehän on kivikirves, entä .sitten". Ja samaanh~1;Igenv'e

toon todetaan, että esihistorian näyttelyt ovat aina 

tylsiä, vain hirveä kasa esineitä rivissä. Arkkitehti 

taas on visualisoij a ' ja monessa suhteessa hyvin kyvykäs 

tajuamaan, mitä ihmise.t näkevät ja mitä he jaksavat 

katsoa . Arkkitehti ymmärtää kauneutta ja hänen kanssaan 

on todella mukavaa katsella esineitä, kallistella päätä 

ja huoata: "vo~. miten kaunis, ai kun hellyttävä". Mutta 

vielä kahden vuoden yhteistyön jälkeen löydät itsesi 

makaamassa vallin takana rintamalinjalla, jonka toisel 

ta puolelta singotaan pelottavia angoja: "Onko se nyt 

niin tärkeää, mistä ne esineet on löydetty?" Sillä 

esineiden muoto ja niiden "rujo" kauneus yhteispelissä 

oikean valon ja väripsykologian kanssa pitäisi herättää 

ihmisissä aivan riittävästi mielenkiintoa. 

Niinpä niin. !'ällaista se on ollut, mutta tuskinpa 

niitä ongelmattomia työtehtäviä on olemassakaan. Paitsi 

näyttelyä, työhön on kuulunut tänä vuonna myös a'rkeolo-

gisen invento~ntiprojektin käynnistys, 

arkeologin työt, kuten löytöpaikkojen 

esinetunnistus, luennot ja työkasassa 

ne tavalliset 

tarkastukset, 

on keikkunut 

Pirkanmaan 80 paikallismuseon hoito. Kun näyttelyraken

tamisessa voimat alkavat jo loppua ja silmissä hämär

tää, on siintänyt joulun jälkeisessä tulevaisuudei;;sa 

toive siitä, että ensi vuonna olisi mahdölli.suus kes

kittyä arkeologiseen valistamistyöhön, kenttätyöhön ja 

suojeluun. Mutta eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa. 

Ensi vuonna työtehtävät muuttuvat ~ Arkeologiaa saa toki 

harjoittaa, mutta siihen ei saa keskittyä. Lisätöiksi 

on luvassa kansatiedettä, valokuvaarkistoan hoitoa tai 

Tampellan tiloihin tulevan kaupunkihistoriallisentyö

läiselämää käsittelevän näyttelyn tekoa. Hetkinen ••. 

mitä niille monille, kadonneille, aloitteleville arke

ologeille kävikään? 
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Janne Vilkuna 

LENTOKONEARKEOLOGIAA - MAINIO KENTTÄTYÖN KUVAUS 

Hannu Valtonen 
Lapin lentokonehylyt - Yli 20 vuotta pohjoista lento
konearkeologiaa 
Keski-Suomen Ilmailumuseon julkaisuja 4. 
Jyväskylä (Gununerus) 1993 
301 s., 123 mv-kuvaa, 46 lentokoneen profiilipiirrosta 
195 mk 

Keski-Suomen ilmailumuseon johtaja Hannu Valtonen kiin
nostui jo ilmavoimien lentäjäuransa aikana Lapin lento
konehylyistä, mutta vasta museonjohtajuuden myötä pro
jekti saivirallisemman luonteen. Projekti ei rajoittu
nut Suomen LapI>iin, vaan seulottu!mYölil Norjai;ln. 
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Valtosen Lapin lentokonehylyt -teos koostuu seitsemästä 

luvusta. Kirja alkaa luvulla "Reppu ja reissumies - vä

lillä lentojätkänä - Eli kuinka tämä kaikki kävikään". 

Siinä Valtonen kuvaa varsin värikkäällä tavallaan kent

tätyön arkea: muun muassa lentokonevihjeiden aika ajoin 

päätähuimaavaa epäluotettavuutta, pitkään samoamisen 

jälkeistä löytämisen iloa ja matkoja sponsoroineen 

autoliikkeen kulusaldoa. Luku on kuvitettu yllättävän 

erikoisin valokuvin. 

Rauni tutkailemassa 7U+HK:n kaatamaa puuta Tuolvijärvelläelokuussa 1'985. Koneen 
palopaikka on kuvan keskellä - maassa on vielä jonkin verran sälää jäljellä. 
Kuva: K-SIM 69513 

Seuraavassa kolmessa luvussa ("Suomalaiset hylyt", 

"Saksalaiset hylyt" ja "Venäläiset h~lyt") käsitellään 

kukin lö;ydetynhy;J.yn tuhoutumishistoria eli varsinainen 

kaputti ja sen jälkeiset tiedossa olevat katoamis

prosessit. Moni lentokone selvisi kohtuullisesti kapu

tista, mutta tuhoutui sittemmin "pelastustöissä" (ks. 

erikoisesti tapaus 35). Hylyt ovat numerojärjestykses

sä, joka ei ole löytödiaarioon perustuva, vaan tapaus

numeroon ' johdettu lentokoneen nimen aakkosjärjestyk

sestä ja tuhoutumisajasta. Kunkin jakson alussa on 

"laatikko", jossa on lentokoneen tyyppi, yksikkö, tun

nus, hylyn sijaintipaikka (väljästi), tuhoutumisaika ja 

koneen henkilöstö (kaatuneet ja, eloonjääneet). Lukujen 
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kuvituksena on kuvid lentokoneista enrien tuhout~istå, 
löytökuvia ja Klaus Niskan käsialaa olevia lentokonei": 

den ~ivuprofiilipiirroksia. NäisSäluvui~sa arkistotie

tojeo alkuperä on osoitettu v'i:!.ttein. 

Seuraava luku 'iKapuuttilista" luettelee tapahtwna-.aJan. 

lIIukaisessa järjestykl!1essä Luftwaffen · lentokoneiden 

tuhoutumiset Suolllenalueella. Lista on .koott\l pä~asias-. 

sa Saksan sota-arkistojen asiakirjoista. 
. . 

Kuudes luku "TapaamiånihenkHöittt - Erinäisiä jouistoja 

taipaleel ta· kuvaa Våltosen tapaamiakeskeiS:Lä henki-
. , 

löitä, . joihin lukeutuu kaksi saksalaislentäjää ja kolme 

suomalaista ilmailupersoonallis~utta. 

Kallonsijaintipaikkaa y;"'pär6lvää tUTv~kuntt~a ruvetaan perkaaniaan Nja~kajavriUa 
16.7.1991 . Kenttälapioon lllkuperciSellä löytöpaikalla. Henkilöt vasemmalta: Rauni 
Valtonen, Erik Liinanki, Jussi Turunen ja Eino Koivisto . 
Kuva:K·SIM 138444 ' 

S~i tsemäs lUku "Lopuksi ,Muutamia toteamuksia" on 

eräänlainen suppea yhteenvetoluku. Sen perässä on neljä 

liitettä ja lähdeluettelo. 

Koska Valtosen teoksen, jonka kohteena . ovat noin 50 

vuotta sitten: alkaneet prosessit ja koska teoksen ni '" 

messä esiintyy arkeologia-sana, sen rakennetta voi 

verrata /:l.rkeologiseen. tutkimusprosessiin. Näin paljas

tuu se osuus, joka on vielä tekeinättä. Tutkimusprosessi 



-14-

Tuula Heikkurinen-Montell 

Keskiaukeama kuuluu tähän 
kirjoitukseen 

MUINAISJÄÄNNÖSTEN MERKITSEMISESTÄ 
Samanaikaisesti vuonna 1988 käynnistetyn kiinteiden 

esihistoriallisten muinaisjäänn~sten hoitotyön kanssa 

aloitettiin arkeologian osastossa, silloisessa esihis

torian toimistossa , muinaisjäännösten merkitseminen 

maastoon. Toiminta aloitettiin laatimalla lista -ensi-
'" sijaisesti me;y;kittävistä kohteista". Listalle valitut 

20 . kohdetta ovat vei! takunnallisesti merkittäviä kiin

teitä muinaisjäännöksiä, joilla on nähtävyysarvoa ja 

jotka ovat . helposti saavutettavissa. Varsinaisten io

formaatiotaulujen lisäksi on teetetty pieniä alu

miinikilpiä ja muovisia muinaisjäännösmerkkejä. 

Informaatiotaulut 

Taulusuunni telmista vastaavat osaston tutkij at omien 

alueittensa puitteissa. Taulujen suunnitteluun ovat 

osallistuneet . myös maakuntamuseoissa työskentelevät 

tutkijat. Lay out' in tekee osaston piirtäjä. Taulun 

painatuksesta ja kehikon valmistuksesta huolehtii Ra

kennuskorjaus Rainio Oy. 

Informaatiotaulut ovat AI tai A3 kokoisia. Ne painetaan 

silkkipainotekniikalla polykarbonaatille .~ Jalallinen 

kehikkoon alumiinia. Taulu valetaan sementtiin 60 cm:n 

syvyiseen kuoppaan. Taulupaketin hinta varatauluineen 

on 6500 markkaa. 

Varat taulujen rahoitukseen on saatu pääasiallisesti 

neljältä taholta: 

1) velvoitetyö1listämisvarat, jotka ovat mahdollista

neet sellaisten kohteiden merkinnän, joilla on suori

tettu hoitotoimenpiteitä 

2) museoviraston budjettiin varattu momentti "peruspa

rannukset", jolla voidaan merkitä valtion mailla si

jaitsevat kohteet 

(, 

,1 

voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen: 

1. ongelman valinta 

2~ materiaalin keruu 
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3. materiaalin kuvaus ja luokittelu · 

4. materiaalin analyysi 

5. synteesi 

6. tutkimus tuloksen saattaminen julkiseksi; jul 

kaiseminen : 

Valtosen teoksessa kenttätyövaihe (113 s.) ja sen tu

loksena saadut löydöt on kuvattu ja analysoitu (tunnis

tettu ja yhdistetty arkistotieto:!.hin, joista saadaan 

~apahtumien ajoitus; 129 s.; lentokonetyypin ja -yksi

lön tunnistustahelpottaa osissa olevat valmistuslaa

tat ). S~mteesi, varsinainen tutkimus eli hylkyjen syn

ty-)n ja lentäjien menet yksiin johtaneet tapahtumat eli 

itse ill'llasodan kuvaus ja analyysi jää vähälle. Sitä 

käsitellään vain 2';-sivuisessa loppuluvussa. Tähän 

lienee osittain syynä se, että tutkimusproblematiikkaa 

ei alun perin pohdittu, vaan tutkimusprojekti syntyi 

vähitellen. 

Tutkimuksellisista puutteistaan huolimatta projekti 

tuotti paljon uutta tietoa ja menneisyyden todistuskap

paleita museon säilytystiloihiri (sotilashautausmaista

kin, ks ., Rauni Valtosen löytöjä kuvassa s. 119). Eräis

sä kohteissa käytettiin maatutkaa, jonka käytöstä Val

tonen on kirjoittanut raportin. Kiinnostuneet ottakaa 

yhteys museoon (Tikkakoskentie 125, 41160 Tikkakoski; 

puh. 941-752125). 

Pitkän päälle, vuosikymmenten ja -satojen mentyä, Val

tosen teoksen parasta antia tullee ehkä olemaan sen 

vähemmän tieteellinen ensiluku, joka kuvaa suomalaisen 

kenttätutkimuksen arkea vuosina 1970-1991. 

* 
P.S. Keski-Suomen ilmailumuseossa on perusnäyttelyn 
ohessa ensi . kevääseen asti vaihtuva näyttely, jonka 
aiheena on Lapin lentokonehylyt. Sen keskeisenä esinee
nä on upea menneisyyden tapahtumien todistuskappale, 
Messerschmitt BF 109 F- 4 (NE+ML) tai itse asiassa se, 
mitä on jäljellä siitä lentokoneesta (tapaus 62), joka 
katosi 9.1);·.1942 siirtolennolla Rovaniemi - Petsamo. 
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3) arkeologian osaston 

käyttömäärärahasta vara

taan vuosittain tietty 

summa (noin 15 %) yksi

tyisten tai kuntien mail

la olevien kohteiden mer

kitsemiseen 

4) ulkopuolinen rahoitus 

(kunnat, lääninhallituk

set jne.) 

Vuoden 1993 keväällä oli 

informaatiotaulut pysty

tetty 20 kohteeseen. Li

säksi pystyttämistä odöt-

tamassa oli Pattijoen 

Kasteliin taulu, painossa 

Sipoon Sibbesborgin tau

lut sekä tekeillä Kan

gasalan Sarsan sekä Kal

volan Pel tokutilan ja 

Pahnainmäen taulut. Van

hin tauluista on Euran 

Luistariin kesällä 1989 

pystytetty. Taulu on kes

tänyt hyvin sään ja vuo

denaikojen vaihtelut. 

Alumiinikilvet 

Vuonna 1991 museovirasto 

valmistutti "Lain suojaa

ma muinaisjäännös" kupa

rikilpien tilalle uusia 

muinaisjäännöskilpiä, 

joissa myös kerrotaan 

minkälaisesta kohteesta 

on kysymys. Uudet kilvet 

ovat 30 cm x 12 cm suu

ruisia kullanruskeiksi 

eloksoi tuj a alumiinista 

valmistettuja tauluja, 
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joissa teksti on painettu 

'mustalla. Lisäksi tauluun 

kuuluu putkiosa kiinnik

keineen ja betonijalusta. 

Toistaiseksi on painettu 

seuraavat tekstimallit: 

-pyyntikuoppa-alue 

hauta -pronssi kautinen 

1500-500 eKr. 

-rautakautinen kalmisto 

-rautakautinen uhrikivi 

-bronsåldersgrav 1500-500 

f.Kr 

-järnåldersgravfält 

Muinaisjäännösmerkit 

Vuonna 1992 museovirasto 

lisäksi valmistutti 12 cm 

x 8 cm suuruisia muovisia 

suomen- ja ruotsinkieli

siä muinaisj äännösmerkke

jä. Ne on tarkoitettu 

esimerkiksi laajojen mui

naisj äännösal ueiden raj 0-

jen merkitsemiseen. 

Pienkilpiä on saatavissa 

museoviraston arkeologian 

osastosta. 

MUINAlSJÄÄNNÖS 
• 

• 
Lain (295/63) 
suojaama 

Museovirasto 
PL 913, 

00101 Helsinki 
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Cestel1e merls Beltlci on ilmestynyt 

Suomen keski ej en erkeol ogi en seure perustett iin 1990 terkoitukse 11 e 
edi stää keski ej en erkeol ogi en tutki muste, korkeekoul uopetuste j e 
j uI kei sutoi mintee. Ti eteell i sten tutkimustulosten seemi nen 
julkisuuteen on seuren keskeisimpiä tehtäviä je sen tekie on 
perustettu julkeisuserje, jolle on ennettu juhlellinen nimi 
Archeeologie medii eevi Finlendiee. Tällä tevelle on päästy 
keksikielisyyden eiheuttemiste ongelmiste je semelle helpotettu 
kensei nväl i stä yhtei symmärrystä. 

AMAEF -serj en ensi mmäi senä numerone on nyt i 1 m~stynyt Cestell e 
meris Beltici 1-niminen opus. Siinä julkeisteen 28 syyskuusse 1991 
Turusse j ärj estetyssä Pohj oi s-Euroopan 1 innetutki j oi den 
symposi umi sse pi dettyä esitel mM. Cestell e-kokous 01 i nii n 
onnistunut, että siitä on jo tullut instituutio. Cestelle 2 pidettiin 
viime syyskuussa Ruotsin Nyköpingissä je 1995 kokoontuvet 
1 i nnetutki j et Mel borki n eI i Meri enburgi n 1 i nneM Puol eM. Seureevi ne 
Jonosse ovet Viro, Tanske je Liettue. Näin ollen Cestelle meris 
Beltici-serjal1e on luvesse pitkää ikää, mutte kehdeksen seuraavae 
numeroe eivät kuulu keskiejen arkeologien seuren ohjelmeen. Suomi on 
jällen vuorosse vuonne 2007. 

Cestell e-kirj e merkitsee suunnenmuutoste Pohj oi s-Euroopen 
linnetutkimuksen elelle siine mielessä, että elen tutkimus ei enää ole 
teidehistorijoitsioiden yksinoikeus. Puolet julkeistuiste ertikkeleiste 
on keskiejen erkeologien kirjoittemia. Muisse kirjoituksisse 
1 ähestytään ei hette rekennushi storien, sotehi stori en tei 
teidehistorien kennalte. Luonnontieteitä edustee Sabine Sten 
tutkielmelleM Food end Husbendry on Medievel Cestles end Menors in 
Sweden. 

Suomelei sten tutki j oi den ki rj oi ttemie ovet seureevet artikkel it: Knut 
Drake, Die Beugeschichle der Burg Turku vor 1400, Elisabeth ja Piotr 
Palamarz, Architecture Militeris in the Medieval Cestle of Kestelholm 
je Pirjo Vinon osuus ertikkeliste Results end Perspectives of 
Archeeologicel Investigetions'et the Castle of Käkiselmi/Kexholm. 
Käkisalmi-tutkimuksen toisene osepuolene on Aleksandr Saksa. 
Koska vuoden 1991 kokous j ärj estett i in Suomessa on kirj essa myös 
osasto n1 meitä Fi nnische Burgen. 5i i nä on C.J.Gardbergin ki rj oi tteme 
yl ei sesitys Suomen keski ei kei si ste 1 i nnoi ste sekä 1 yhyet esit tel yt 
ni i stä 1 i nnoi ste, joi hi n symposiumi n osenottaj et tutustui vet 
ohj elmeen kuul uvi en retki en yhteydessä. 
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Castella-julkaisun toimittajana on ollut Knut Drake ja painoasu on 
Salme ja Ilmo Kotivuoren käsialaa. Sivuja on 276 ja kuvia 260. 
Kaikkien artikkeleiden lähdeteokset on koottu yhteen kirjan loppuun ja 
näin lähdeluettelo samalla mliodost88 mainion bibliografian 
ajankohtaisestalinnakirjallisuudesta. Kirja on painettu 
:rammisaaressa ja sen kansainviilisestii levlkistii huolehtii Almqvist 
&. Wikselllnternational Tukholmassa. Suomessa kirjan saa 
kirjakaupasta n.300 m.l<lla. Suomen arkeologisen seuran jiisenille 
kirjaa tarjotaan kuitenkin erikoishint88n 210 mk + liihetyskulut. 
Tilauksen voi 1 iihettiiiiosoittee 1113 

Suomen keSKiajan arkeologian seura 
PL 266 
20101 Turku 

Tilauksen yhteydessii pitää mainita jos haluaa maksaa postiennakolla 
tai laskun perusteella. Helsingissii kirjan saa myös suoraan Markus 
Hiekklllselta Ritarihuoneelta ja Turussa Satu Mikkonen-Hirvoselta 
maakuntamuseoita. 

AMAEF-sarjan seuraava julkatsu on jo taittovaiheessa, mutta voidaan 
julkaista vast8 kun painatusraha8 on s8atu kokoon. Kirjan n1mi tulee 
olemaan Tutkimuksi8 Turun Iinnast8 j8 siinä julkaistaan vuoden 1992 
Turun l1nn8-semin88rissa pidetyt esitelmät. 

~'UHiit@1ii1 CC@!iC(IIIlJ IIlIiiI ®li"t@@1®~hlie !i@Ql)f'® 
~~1htcllll&@1I. Urrm@a!l.IilH.' @lnlf'h@l@~1 f9lii1hliil@) 

.Os.oite: 

Puheenjohtaja: 

.Rahastonhoitaja: 

Sihteeri: 

Suomen keskiajan· arkeologi iin seura: 

Turun maokuntamuseo 

PL 266 

20101 Turku 

Kriut Drake puh: 921-534 535 

Satu Mikkonen-Hirvonen puh: 921-62·0 141 

Henrik Asplund puh: 921-519 801 

Yhdistyksen f.rkoituksenö on edlstM keski.j.n arkeologian tutkimusta ja korkeakOUlU-! 

opetusla. Yhdistys jiirjestäii seminaareja ja esitelmiitilaisuuksi. sekä horjoilt.a julkaisu

loimintaa:·Jiiseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen osoitteella. Jäsenmoksu on 60 mk. 

opiskelijoille 30 mk. 

_ ... -------_._---------------------------------------
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JULKAISUJA 

Pirjo Uino, Karelia and the north. SPECIMINA SIBIRICA 
TOMUS V, Savariae 1992, ss. 257-264. 
KENTÄLTÄ POIMITTUA, Museovirasto, Esihistorian toimis
to, julkaisu No: 2, Kirjoitelmia arkeologian alalta. 
Helsinki 1992.Matti Huurre: Esipuhe s. 9; Mika Lavento: 
Arkeologiassa käytettyjen sovelletun geofysiikan mene
telmien alkuvaiheista Suomessa ss 10-20; Simo Vanhata
lo: GPS-satelliittipaikannus arkeologisissakenttätut
kimuksissa ss. 21-26; Beatrice Sohlström: En stenål
dershydda-en bosättningsanalys ss .. 27-38; Petri Hali
nen: Enontekiön Markkina-kolmen kodan kaivaukset vuonna 
1990 ss. 39-44; Jukka Moisanen: Y11ästievan liedet ss. 
45-49; Leena Engblom: Tervolan punamultahaudat; Päivi 
Kankkunen: Kronby Borgbacken-pronssikautinen a
suinpaikka; Leena Ruonavaara: Koekaivaus, fosforikar
toi.tus ja geofysikaaliset tutkimukset KokemäenPispassa 
1989; Jyri Saukkonen: Hämeenlinnan Hätilän Varikkoalu
een kansainvaellusajan hautaröykkiö. Kaivauksien 1950 
ja 1980-81 tuloksien vertailua; Hans-Peter Schulz: 
Janakkalan Virala. Kivi- ja myöhäisrautakautinenj var
haiskeskiaikainen asuinpaikka; Sirkka-Liisa Seppälä: 
Maatutkakokeilu Hollolan Kirkkailanniemessä; Tryggve 
Gestrin: Esbo Mankby Finns1990 •. 
LAPINRAUNIOITA JA HIIDENKIUKAITA, Museovirasto, Arke
ologian osasto, julkaisu No:3. Helsinki 1993. Aulis 
Forss, Jätinkirkkojen lähellä olevat epämääräiset röyk
kiöt, ss. 10-16; Hannu Kotivuori, Pohjanlahden kiveliöt 
muinaisen toiminnan tyyssijoina, ss. 17-30; Juha lau
ren, Kenttähavaintoja Pohjanlahden röykkiöistä, ss. 31-
36; Tapani Tuovinen, Turunmaan saariston ja Kemiönsaa
ren kivirauniot, ss. 37-47; Janne Vilkuna, Keski-Suomen 
lapinraunioista; Mirja Miettinen, Pihtiputaan Hämeen
saari-uutta tietoa Keski-Suomen esihistoriasta, ss. 52-
64; Leena Lehtinen, Esimerkkejä Etelä-Savon röykkiöistä 
ss, 65-75; Esa Suominen, Raudanvalmistukseen liittyvät 
röykkiöt Kainuussa, ss. 76-80; Timo Jussila, Kaksi 
röykkiötä Espoosta, ss. 81-87; Timo Mietttnen, Kivi
röykkiöiden tunnistus- ja tutkimusongelmista, ss. 88-
92; gero Jarva-Jari Okkonen, Röykkiöiden inventointiko
kemuksia Pohjois-Suomesta, ss. 93-108; Markku Mäki
vuoti, Kokemuksia röykkiöiden kaivamisesta Pohjois
Pohjanmaalla tehtyjen tutkimusten valossa, ss. 109-113. 
Hannu Kotivuori - Markku Torvinen, Itä-Lapin kiinteät 
muinaisjäännökset. Lapin seutukaavaliitto. Julkaisu no: 
26. Sarja A. Rovaniemi 1993. 
Janne Vilkuna, Laukaan esihistoria. Kohisevien koskien 
Laukaa, ss. 9-32.1993. Janne Vilkuna, Keuruun Suojoen 
arkeologinen tutkimusprojekti. Karhunsoutaja, Keurusse
Iän Seuran kotiseutujulkaisu 1993 ss. 43-47. Keuruu 
1993. 
Tampereen museoiden julkaisu MASUNNI l:ssä on seuraavat 
artikkelit: Pentti Alhonen, Pirkanmaan luonnonympäris
tön kehitys, ss. 7-24; Mirja Miettinen, Kangasalan 
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Sarsa, esimerkki Pirkanmaan kehityksestä kivi kaudesta 
pronssikauteen, ss. 25-41; Terhi Nallimaa-Luoto, Vi
lusenharju - pienen kylän kalmisto rautakauden lopulta, 
ss. 43-54; TapioSalmitie, Pirkanmaan esihistorialli
sista liikenneyhtefksistä 55-62; Janne Vilkuna, Mäntän 
karvanahalla pohjattu muinaissuksi, ss. 63-72; Anna
Liisa Hirviluoto, Esihist()rian näyttelyn suunnittelu, 
ss. 73-82; Paula Purhonen, Muinaisjäännösten suojelu, 
ss. 83-90. . 
Kannu Kotivuori - Markku Torvinen, Tunturi-Lapin kiin
teät muinaisjäännökset. Lapin seutukaavaliitto. Sarja A 
; Julkaisu no: 130. R()vaniemi1993. 
Kiinteiden mui.naisjäännösten hoito-opas. Metsähalli tuk
sen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B No:2. Vantaa 
1993. 
Juha Suominen ja Leenå~Hämet-Ahti,Kasvistomme muinais
tulokkaat: tulkintaa ja perusteluja. Norrlinia 4. Vam
mala 199.3. 
HELSINKI PAPERS IN ARCHAEOLOGY No:5, 1993. RASI. Inte
raction between Costal and.Inland.Societes in the Iron 
Age •. Rannikon ja. s;isämaan yhteisöjen vuorovaikutus 
rautakaudella I. Helsinki 1993. Helsingin yliopiston 
arkeologian ·laitoksen julkaisusarjassa ovat seuraavat 
artikkelit: Irmeli Vuorela: THEPASTAND PRESENT NATURE 
OF THE RASI AREA, ss. 11-39; Tilllo Alanen, KYLIEN JA 
KANTATALOJEN NIMIEN KERROSTUMAT LUOTEISELLA UUDELLA
MAALLA JA LOUNAIS-HÄMEESSÄ, ss. 41-47; Maija Tusa: 
KYLÄN MUODOSTUMINEN KIl:RNAAL1\NJÄRVEN POHJOISRANNAN 
ASUTUSHISTORIAA ss. 49:-75; Derek I!"ewster, JANAKKALAN 
MAKOISTEN KULTTUURIMAISEMA NOIN. VUOTEEN 1800· -RETROS
PEKTIIVINEN REKONSTRUKTIO, SS . 17-90. . HELSINIU PAPERS 
IN ARCHAEOLOGY No.:6; .·1993. HelsinJd,1993. 
Timo Salminen, SUOMALAISUUDEN ASIALLA. Muinaistieteen 
yliopisto-opetuksen syntyvaiheetn.<1877-l923. 65 s.+8 
liitesivua. 
Matti Huurre, Kainuui1.hämäräkausi~ aika ennen savo
laista uudisasutusta,. Oulun yliopisto, Historian lai
tos •. Erikoispainossarja N:o 291, 5s.85-94. Oulu 1993. 
Marita Kykyri, Käkisalmenlinnan historiasta ja arke
ologisistatutkimuksista 1992. Om Kexholms slotts his
toria och de· arkeologiska undersökningarna år 1992. 
Turunmaakuntamuseon.lI1useotiedote 3/ 93, ss.24-25. 
Hämeenlinna-Seuran julkaisu .ARX TAVASTICA ... 9:ssä on 
seuraavat arkeologiset julkaisut: Marianne Schauman
Lönnqvist, Hämäläiskaupan kansainvaellusaikanavälittä
mistä kulttuuri vaikutteista , ss. 5-12; Pirkko-Liisa 
Lehtosalo-Hilander, Muinaispuvut ja hämäläisemännän 
korut, ss. 13-37;. Anna-Liisa Hirviluoto, Muinais-Häme 
ja Keski-Eurooppa lOOO-llOO-luvuilla, ss. 38-47; Tuovi 
Kankainen, Terttu Lempiäinen ja Irmeli Vuorela, Vari
konniemen menneiden aikojen asutuksen ja luonnonolojen 
jäljillä, ss. 48-61. . 



SAKSITTUA ========= 
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KUKA 
HUOLISI 
MEJD.Ä.T? 

HELSINGIN 
SANOMAT 
11.1.1993 

Yli tuhat ihmispääkalloa lojuu hylättynä Helsingin yliopiston 
anatomian laitoksessa. Kokoelma on korvaamattoman arvokas, 

mutta kukaan ei halua sitä huostaansa. 



Jorma KomoneA 
Puttl Nlsonlllf, kUllat 

P aikk~ on HeIS. ingin YI.'.·O,,".·sto. n.·. 808. -
tomian laitos Siltavuoren~nke
reen varreUe . • Ahtaas5åtutkija

huoneessa on tietokonepäätteistä ver
hoin erotettu. hyllystö: Suomen. antro
pologinen kaUokokoelma. Yli tuhat tie
teelle .kootllla ihmispääkalloatuijottaa 
hyllyiltä. Tyhjlikuvastuu niiden silmä
kuopissa.E1ämä jätti ne kauan siltel)., 
eikä kaima · saanut niitä. 
Kukaanmll~aaDei välitä niislll 

enää. Anatomian laitos ei tarvitse kallo
ja nykYmUDtoisessa . opetuksessa ja .tut
kimul!:sessa, vaan tarjoaaniitll musellVi
rastolle . . Sepuolesiaan ilmoittaa, eUei 
sillä olemalldo!lisllutta. eikll päteVyyttä 
ottaa huostaan anatomisin ja antropolo
gisin tarkoit\lSperin keräm-a . kokoel
maa. 

KaUot koottiin, koska vanhan antro
pologian Idlsit,sten mUkaan otilkauttiin 
niiden muodOIsta vqitavan paäteUII,auo
malaisten . roduUinen asema ihmiskllD· 
nan . s~upu_. . . 

Hyvin tlIi~eall' 0Iiku.'119ta ru0tsalais
ten .ja sa~aistenlutkijaiI!J~esi ,jonka 
mukaan ' auomelaiset polv~tuvat ' mon~ . 
golien ', oheUa ". turanilaisesta •• kantakan
sasiaisen~1II hlIarasta •. :Sit
temminsel~si, etteipllJlkal!Ot\.nillOil1a 
ja muodoilJuoiosoiuaa '!1ink~'~
san kantaki!iaa, kulkQsll~jiaeikl!'O
duUista arvoa. ' . . .' •••.... ,.' , '; 

Kokoelman merkitysll1nykyti.Ue 
on vaikea ~o!da,kOsk!l ti~I~'Ivi" 
tetty, voiko ; luiden .. kudolisiSt. • säad8 
DNA-tutkim~iIIa. '. ja' muina uUsilla 
menetelliliUa . lietoa~~rkiksi~\IOlQa
laistenja saamelaisten geeni~rilnlstll. 
Kokoelma o!llW'vhiiisulldcSSaan kor-
vaamattOmaii arvokas. . 

Luita 
kartuteltiin 
1830~luvultallJhtien 

Kallotsyrjllytyivllt tlltkimuksesta, 
k~n n~l!:yaikainenperinnÖ1lisyystiede 
tOI .tutklmUksee!l uUclet keinot. Profes
sori Anto LeIk .... mukaan antropolo
gian käsitekin mUllttuisUDmen kielessä, 
kun. natsismilta pahan maineen saaneet 
rotuopit säildtyenhylättiin. Anglosak
sisten maiden kielenkliytössl antropolo
gia sisliltllll kaikki ihmistä IlItkivattie
teenalat, historian, anatomian, arkeolo
gian, etnogr8fian •. Skandinaviassa siihen 
kuuluu myös rotuoppi IälketieteeUis
biologisessa mieles,sll. 

Anatomiap . luuopiUlsta kokoelmaa 
kartutettiin 183Q-luvulta lähtien. Kallo
jen keräilyn aloitti Carl von ' Haartman. 
Hän oli ruc.tsinmielinen,piti suom~ai
sia rodullisesti hyvin primitiivisinl ja 
otaksui karjalaisten polveutuvan beduii-
neista. .' . 
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LaitokseA-·esimiehenä 1846-71 toi
minut. profesSori Evert Julius Bonsdorff 
kokosi. kaikenlaista luuaineistoa, eläin
ten jll. ihmisten. Kun Bonsdorff jäi 
eläkkeelle, kokoelma .oli maailman toi
seksi . laajin. Kalloja ja lähes . tuhatta 
täydeUistll . luurankoa esiteltiin hyvin 
järjestetyissä vitriineissll. . 

Professori Konrad HäIlsten hankki 
kQk~lman antrQpologiseen osaan pari
sataa .kalloa Inarin ja Utsjoen. rannan 
vanhQistll kalmistoista.' saamelaiskal
loista tuli keskeinen ja ainutlaatuisuu' 
dessaan kOkoelman arvokkain osa. Vii
me Vliosiin saakka sitä ovat käyttäneet 
vertailuaineistonaan .Iukuisat koti- ja 
u1komilisettutkijat. 

Perusteellisimmin saamelaiskalloihin 
perehtyi professori Väinö Lassila. Toh
torinväilÖkseSsllän 1921 · hän selvitteli 
niiden saurnojen salaisuUksia~ Kaksi 
vuotta myöhemmin ilmestyi tutkimus 

lJieS~hlidelkapazi!lit uM die Orbitabei 
den Lappen. jossa hlln pohti saamelais
te!! aivokapasiteetin ja silmäkuopap Ii· 

• lavuu<!en ' suhteita.Vertailu'aineistona 
oli kymmenislllkansoista tehtyjäinit
tauksla .. Loppupäätelmä kuullli: "Mie, 
lestllni ' vähäinenruumiinkoko selittää 

.'. tIIysin lappalaisten suhteellisesti pienen 
.~aIIok~pasiteetin ... 

Kalloja kerättiin 
jayailuJettiin kuin 
postimerkkejä 

lCaUoja ,kerättiin järjestelDillllisesti 
myös Hllmeestll, Savosta ja Karjalasta. 
Oulujärveen vyOryneeslll Paltaniemen 
hautausmaasta . taUetettiin . runsaasti ai
neistoa.Ruotsa1ainentoisen polven 
an!rOJIOlogi Ousta~ Retziu~ löysi 1873 
PlIikllneenhautausmaa.taparikymmen-
111. pitkänomaista. hienomuotoistil . kal
!oajahllmml\Steli, miten ruotsalaisia on 
håudattu ,keSkeUe Hämettä.HAMIII.is
ten. k~loi\rsi ne olivllt hänen . mieleslllän 
liian buniita. Retzius lahjoitti suoma
Jaisille koUegoillee!l .· malleiksi .. Skandi
naavisia ' kalloja seklletiopialai~kallon. 

. Tutkimusmatkailijat ,·toivat ' .• kalloja 
kaukomailta. Arabian ja Egyptin tutkija 
Georg .... ugust Wallin rikastuttikokoel
maa egyptillliskaUoilla ja muuiniopllillll. 
Niiden rinnaUa on 1960-luvulla Niiliitä 
tuotuja nubiaJajsia muumioita. Vuori; 
ko!!du\ctööriHenrik Johan Holmberg 
toi Alaskan Kodiaksaareltaja Sitkasta 
mm. th1inkiti-heimoon kuuluvien intiaa
nien kaUoja ollessaan ~rehtymässll kul
lanbuuhdontian. 

Maantieteilijä Vllinö Auer 
toi 1920-luvun retkiitään 
Etelll-Amerikan Tuli-
maasta ona- eli selk-
nam- ja jaghan-
intiaanien jyhke-
ät kallot; Sipe-
rian jokivar-
silta kuljetet-
tiin osin huo-
nokuntoisiksi 
maatuneita pään-
luita. Kalloja . on 

myÖS Havaijilta, jota silloin nimiiettiin 
Sandwich-saariksi. sekä Manhattanin 
Uudesta Hollannista ja Polynesian Seu
rasaarilta. 

Sattuma tai merenkulkija lienee tuo
nut kokOelmaan kallon, josta arki,,,," 
kortti ilmoittaa: ' "Rafael Roman, 'II~ ' 
keri Buenos Aires, kuollut' 5. 7.1S.7 
kuumeeseen." '. 

Kalloja kerllttiin ja vaihdettiin~uin 
postimerkkejä. Professori A. von1\11'ö
kin välityksellä saatiin 50 unkarilaista 
kalloa, professori . Matiegkatoiriiitti 

tshekkiläisiähautakalloja. Wienin 'ant
ropologisesta . kokoelmasta vaihdettiin 
Zellemdorff-kallojll, Venäjältä voguli
kallo. 

Rikollisten ruumiita 
käytettiin 
opetusaineistona 

Antropologisia kallonmittauksie .. ' teh
tiin '1930-luvulla elllväst.ll. aineistosta, 

· Retkikunnat kiersivät maata jasUOS~\lt-
· t~livat väke,ä mittaUksiin. Pohjanmaalle 
sUllDDanneella retkellä talletettiin Pe~ 
derSören ja Kokkolan kirkkomaUta äa
toja ~alloja, Hiljattain Kokkolanpaikai-

· lispatriootit kllvivät · ~nkOIl18ll8 ,. kO
koelmaa, löytälkseen joukosta Antti 
Chydeniuksen pllänluut. . ' , ," , 

Vankilat. ja , vaivaistalot Iähettivllt 
sällMöUisesti vainajia opetus- ja IlItkh 
musaineistoksi. Moni lällkllripolvi pe
fehtyikin anatomiaan vankilasSa' kuo!
leidenja rikosten uhrien niumiinBva!lk· 
sissa. SuurrikoIlisen . Matti Haapojan 
Helsingissä surmaaman naisen pilli oli 
kauan anatomian bavaintovälineeQllIa, 
sitölkkiin s.lIilöttvnä. Luumateriaä!in 
vaImi~tusta \'arten laitoksessa oli mIdI-' 
tyshuone ja keittllmö. ." . " 

Suomenlinnan vankilan johtaj.J. D. 
Danielsson llIhetti kYmme.Dien~~ . . 
ajan vainajia tutkijainkliyttöön. KlIo!iil" 
syitllei merkittymuistiill,benki1Olifxlot 
ja vankilatuomion syy sitäkint8rtem-. 
min: "Jos\18 SUDn~rä, 32; tuOllljttu. 
vankeuteen murhasta. Henrik Martti
nen, 62. kllrsinyt vankeutta· m1ulWJ -
vuoksi. Johan Lindström, 32, v~.;.' 
dessB hevosvarkaudesta. Johan Ek1uDd, 
78, kirkkovarkaudesta 1829:stllliJuxli.. 
tustyössä SveabOrgissa. kllDDes kuoli. 
vankilan saitaalassa." . 
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I Koruttomat arkistokortit kertovat 
jOukossa oD~n myOs vierassyntyisill: 

·"M. Bogd8nott, 70 v. Arkangelin 
guvemementti, porovarkaudesta 1000 
dagars allmäntarbete, Sveaborg 1840." 

"Seilul Sagitov, mubamettilainen Ka
saniri guvem,ementista, 31 v. tuomittu 
murhasta." 

"Vähkllri Vilhelmsson, syntyään 
ruotsalainen, tuomittu juopottelusta." 

"Tshetsheeni Hassan Rahmanogli, 32 
v. n 

arVoisellaan ' tavalla. Ihmisluut sen si· 
jaan jäivät 1950-Iuvulla miltei heitteille: 
kallot ovat numeroituina hyllyissä, mut· 
ta muut luut romukeUarissa sikin aokin. 

Yhden luurangon laitos lainasi taan· 
noin tiedekeskus Heurekassa olleeseen 
ihmislajin varbaishistoriaa esitelleeseen 
brittiläiseen ' näyttelyyn" eikä 'siitä sen 
koommin ole kuultu; 
Kokoelman arvo 
ymmärretään. 
kaitsija puuttuu 

Anatomian . laitoksen esimiehen pro· 
fessori Ismo Vlrtasell mielestä kokoel· 
ma pitllä analysoida , ja järjestää, että 
sitll voidaan järkevästi tutkia. "Opiske· 
lijoita ei kuitenkaan päästetä arvoesi· 
neinäsäilytetlllVän historiallisen ko· 
koelman ' kimppuun." 

"Aleksei Andrejett, 40 v. Pihkovan 
kuvemementista, rikos: buono kayttäy, 

Kokoelmaa valvova laitoksen yliassis· 
tOntti Helkld Ho.,,00e8 sanoo, että 
ainakin saamelaisl.a1lot olisi tyylikkäin· 
tä saatella takaisin hautausmaihin. tyminen." . .. ,. 

Helsingin Bulevard, 5:n Ja 7:n uudl<' 
talojen perustuksia kaivettaessa kokoel
ma karttui kovasti: . Vanhankirkon hau· 
tausmaasta tuli esiin satoja Yksilöimät
tömiä kalloja. Niiden tutkimusmerkitys 
ei liene. suuri. 

Professori Bonsdorffin plllosin kerää· 
mä eläinluiden ja ·luurBl)kojen kokoel· 
ma' siirrettiin aikanaan yliopiston eläin· 
museoon, missi! se on edelleen esillä 

Tutkijat , ovat hämiUään kokoelman 
alennustilasta: MuseoVIraston arkeolo
gisen osaston johtaja Tonte~ Edpe~ 
arvioi että vireillä oleva laaja Varhal' 
nen Pohjola ' -tutkimusohjelma voisi 
hyödyntällkallokokoelmaa. Professori 
MIkko NiemI Turun yliopistosta otak' 
suu, . että , kallojen arvo ,' ymin~ei~än 
taas, mutta työnjaonepäselvyys alheut- . 
taa neuvottomuutta. 

ProfesSori Leikolan mielestä kallot 
on luontevaa sijoitl81 luonnontieteelli· 
see~ keskusmuseoon, jossa on ennes
tään •. llIin., kasvi· ja kivikuntaan liitty· 
viä kokoelmia. "Hautaan ikivanhoja 
luita on turha viedll. Ei Galileo Galilein 
keskisormea ja Pyhiin Antoniuksen kui· 
vunutta kieltäkään haudata, vaan näy
tetään kaikelle kansalle." 

Pörrinmökin kaivaukset 
valottavat Saimaan muinaishistoriaa 

MATIl HUUSKONEN 
Helsingin Sonomat 

RÅÄKKYLÄ-Pörrinmökin ar· 
keologiset kaivaukset RIIilkkylHs· 
51 Pohjois-Karjalassa tuovat uutta 
valoa SaimaaD muinaishistorisSD. 
Alueena on oUut kivikautinen kv· 
lä, jonka jlljiltä maahan on jää. 
nyt runsaasti esineistöä. Myös 
Saimaan muinaiset ;'UlIlat erottu
vat hyvin. 

Neljllnli kesänä tehdyt kaivauk· 
set pUttyivlt heinäkuun alussa. 
RlIIkkylln kunnalla olisi opetus· 
ministeriön aikoinaan vahvistama 
luP.<' kaavoittaa alue syksylläton. 
tClksi . KUDUl aikoo kuitenkin teh
dä harvinaisen plltöksen ja va· 
paaehtoisesti sAlstll alueen kes
keisimmln OsaD jatkotutkimuksil
le. 

Pörrinmökki kuuluu museovi· 
raston tImIn kesäli suurimpiin ja 
merkittävimpiin kaivauksiin. Eh
dottomasti harvinaisin löytö on 
ehjänl slilynyt savi-idoli, pieni 
isonen.inen ihmis- tai· eIlinhah
mo. Suomesta on aiemmin tavat
tu vain yksi samantapainen Luo
pioisista. 

"Idolit on perinteisesti tulkittu 
shamanismiin liittyviksi jumat· 
habmoiksi, mutta yhtä hyvin ne 
ovat voineet olla lasten leluja", 
kenoo kaivauksissa mukana ollut 
assistentti AlIlle Vlkkula Helsin. 
Bin yliopiston arkeologian laitok· 
selta. 

Talviasuttu 
metsästäjäyhteisö 

Muita harvinaisia löytöjä ovat 
lintukuvioilla koristellut ruukun
palaset .ja vuolukiviset _koukun
vanet. Ruukunsirpaleita. nuolen~ 
kilrkiä. veitsi. ja kaapimia on 

runsaasti. Myös yksi ehjä kir· 
veenterä on löytynyt. Riistaeläin. 
ten koviksi pa1aneita luita on 
niitäkin säilynyt. 

Tämän kesän esineet ovat kaik
ki ns. kampak.raamiselta kaudel. 
ta S 000 vuoden takaa. Aiempina 
kesinä kaivauksissa on löytynyt 
~yös ns. asbestikeraamisen" ajan 
esineistöä kivikauden lopulta. U· 
hirinteillä on useita suuria. hal
kaisijaltaan iymmenmetrisil ko-

danpohjan painaumia. 
"Löytöjen perusteeUa kylä on 

ollut noin kilometrin mittaillen ja 
enimmiUään puoli kilometriä le
voä. Kylässä on asUttu todennä· 
köisesti talvellakin. Ihmiset ovat 
eläneet lI'IetsästylcsestB ja kalas· 
tuksesta", luonnehtii aluetta k!li"
vsuksia johtanut tutkija 'olro P.
IODeD museovirastosta. 

Yliopisto hakee 
keksiDtöjen reittejä 

Pörrinmökin kaivaukset ovat 
osa HelsinBin yliopiston ja mu· 
seoviraston Muinals.Saimaa·pro
jektia. Projektissa tutkitaan mm. 
muinaiseen aiuinpaikkojcn"tyypil
lisiä piirteitä,lI'Iihin PörrinmOkki 

laajana yhtenäisenll aluee .. sopii 
parhaiten tlIbän asti löydetyist~ 
alueista. 

Toisena osana projektiiSB on 
keramiikan tutkiminen, mistä on 
apua löytöjen ajoituksessa. Myös 
Saimaan rantaviivan va;hteluja 
selvitetlän, mikä ei ole helpP."'" 
koska Saimaa on laskenut aikoi
naan Pohjanlahteen 'eikl Suo· 
menlahteen kuten nykyään. 

Asuinpaikoista. keramiikasta ja 
rantaviivan vaihte1uista kerätty
jen tietojen avulla yliopisto pyrkii 
selvittimIIn, lCite"n tekniset kek
sinnöt ja muut uudet ilmiöt aikoi-

naanievisivlit· paikuta toiseen: 
minne ihmiset pystyivät minlikin 
. aikana asettumaan ja mitä reiuejl 
myöten. , 

"Tavoitteena on laatia teoreet
tinen malli, jonka .vulla voisi 
ennustaa muuallakin jlrvialueilla. 
mistä kannattaa kaivaa", Vikkula 

ke~nmOkin kaivauksia on ra· 
hoitettu kolmena kesänl työlli· 
syysvaroista. Tlnl kesänä rahaa 
oli klytössll 250 000 markklia ja 
työntekijöitll 35. ,EnSI kesän r,a
hoitus ja kaivausten jatkuminen 
ovat vitJA -auki. 

HELSINGIN SANOMAT 
8.7.1993 
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Vantaan J okiniemestä löydettiinesihistoriallinenposkihammas ja pyöriäisenkaulanikama 
HARRI HIETALAlHEUREK'A 

Lehmänhammasosoittaa 
~. . . 

Suomen.· .. ·maataloudell 
ylitUhatvuQtta ............. .. ....... . 
oletettua··.vanhemmaksi 

~o' . mln tai "iJlisianhampaakSi. 
RAIJA~K:K . NEN.. EläintieteilijäPitkko 00_ 

H.lslllgut Sanoma, totesi Sen . lehmän. yläleuan pUh
keamattomaksi väliposkihampaan 
kappaleeksi. Milton NunezpitU 
sitä varmana todisteena siitäi etlll 

Suomen maataI6us', on . 1 200-
1 300 ·vuotta vanhempaa kuin .tä
hän811ti ·on tiedetty. Sen osoitta
vat Vantaan· Jokiniemestä tämän 
kesän kaivauksissa . löydetty loh' 
män PQ.kihamma. seka kuokan 
tai koukkuaurJll jäljet syvällä 
maaperllSd. 

Arkeologit lu,FIiIt ja .MIItOa 
NtlllelvakuutlaVll, ettA I~:ydöt 
ovat nuoremmalta . kivikaudelta, 
500 vuotta t,estäneeliA neuhake- . 
raamiselta ajalta (noin 2500-2000 
e. Kr.). 

"Seison 
suuden 

paleet seka vedot ~"I""'_ . 
Iöytyivllt Heil~an jtlrjestämiUä 
kaivauskurssenJa. . Arkeologian. '. 
harrastajat kaivoivat kolmatta ke- . 
siili museoviraston .su!lStumuksel
II Ke~av~, v..-ua . . ' . 

IUmmis lskarrutti tutkijoita jo 
keslllI. Silloin sitä a",eltiin leh-

maatalous tuli Suomeen nuorake- . 
raamisena aikana' Baltiaata. Maatalous· muuttui· 
. Jo yli 60 vuotta sitteo arkeologi osa.aik:aviljelyksi 
Aarn~ Ärräpällesitti, että meillii . . /lalti"ta t~llut ma8DviljeJysvä
hal')o.tettnnmaataloutta nUQr~: ' klrupesiilm.eisesti harjoittamaan 

'.' ~0S8-.aikaviljelyr. .• Maatalous-
alueelle muodostunut' liikaväestö 
lDuutti nimittäin ajoittain PQhjoi
seen ja . kokeiliOlll\eaaD viljele
mtlllli maata kertily- japyytiti_ 
kulttuureissa. Aikansa he yritti-
vllt, mutta alkoivat vähitellen 
huonojen satovuosien takia. hanko 
kia lislimuonaa ' metsästlimlinä. 
IfeSliilyttiVlit . koitenkiu. jotakin 
maaoviljelykSeslään . 

. Esihiiitoriallista"kuokittua" 
· i!llI&täIGytyi noin kymmenen ne
liötä pakSun kivikautisen kerrok
senaita; .Risteävlit .. vedot lienevät 
syntynee.!, kunmaa!ll .källililettiin 
hakulla taikah'uukepillli; 
. Arkeologi Fastih mielesiAIOy' 

'. . _ .' . ..... '. töjen perusteeUI Qnse)VlIIIi, eUl 
eli puhk~"pos~m~ " ensimmAiget ... iblDiS.i '.' il$ettWvat 
,Oli · vii. 4000 VuiJIlIi ' vallila: . Jokiniemeen 'ooin 3200.: n. , ja 

Pyöri4tsen lIisk,anikaman pala (aUaion neill 5 (){f() vuotta vanha. 
uudempi .nikama. 

8lluminelljatk~ikenties katkoil
Ien noin vuoteen 2000 e. Kr. 
. Karttpakeril8ltlillen . väki •... (Suo
messanoili .32QO.;.2800 e. Kr;) ko
risti · Qlunanmuototset saviastiansa 
kuopillaja I<liIDpapainanteilla ja 
n.uorukeraa.mineli · (SUOlllessa 
noin 2500-2000 e. n·.) nuorapai
nanteilla, 

Pyöriäisen 
kaulånikamalöytyi 

asuinpaikkoja ole käyty syste
maattisc;$tiläpi . On oletettu, että 
hevoset jalehmlit on haudaltu, 
kun niiden luita on löytynyt "vää
rästll" kerrostumasta. 

Heurekan kurssilaisia onnisti 
tllnäkeslinli muutenkin: he löysi
vät . viimeisenä kaivauspäivlinä 
kaksi palamatonII; luun kappalet
ta. Eläintieteilijä Ukkoiten totesi 

. suuremman niistä lähes kokonai
seksi pYl!riäisen ensiinmäiseksi ' 
kaulanikamaksi. Pienempi on il

. meisesti osa toista selkänikamaa. 
. Nunezin mukaan maataloUtt~ Ukkonen pitää nikamalöytöä 

harjoitettiin linjan vaasa,Virolah- eläiritieteellisesti mielenkiintoise
'Ii etelllpuoleUa. Muualta.ei .nliihin na: .se on ensimmäinen pyöriäis
päiviiJimennessä . ole löytynyt IOytö ,esihistorialliselta 'asuinpai
kouriintuntuvia todisteita. Sejoh- kaltamanner-Suomesta. 
tuuosiltain siitA,etteikivikauden Aiemmat . viisi pyöriäislöytöä ' 

ajoittuvat noin 7 000-4 000· vuot
ta sitten olleeseen Itämeren Uto
rina-vaiheeseen. 

Ennen Vantaan löytöä pyöriäi
sen luita on tavattu .sihistorialli
selta . asuinpaikalta vain Jomalan 
Jettbölestä Ahvenanmaalta. Fil. 
tri Milton Nunezio mukaan se 
'saanaa merkitä yhteyttä Ahve
"nanmaan ja . manner.;Suomen vä· 
liUIi. Ainakin se merkitsee, että 
syvä meri on huuuhdeUut nykyi' 
sen Keravajoen penkereitli. 

Pyöriäinen kuuluu Pohjanlah
den hammasvalaisiin. Se on 100-
1 60 cm pitkä delfiinin näköinen 

. metinisäkäs. Se käy kesiivieraaoa 
. Itämeren ja Suomenlahden PQh

jukoissa. joskin viime vuosina 
harvoin. 1 
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MuinaisaJan 
lapset.olivat 
tavatto.man 
sairaita 
Paleopatologia kertoo mYQs syövän yleisyydestä 

A nemia, keripukki ja riisitauti 
olivat historian saatossa ih

misten yleisimpiä sairauksia. 
Myös syöpää sairastelliin jo esi· 
historiallisena aikana. 

Uudet tiedot ihmisten taudeista 
kautta aikojen käyvät ilmi tutki· 
muksista, joita Arehe%gie in 
DeuUchland ·Iehti esittelee tuo· 
reessa' numerossaan. 

Esihistoriallisten ja historiallis· 
ten väestöjen· sairauksia tutkiva 

'1 pa/eopatologitl vie sairauksien 
muinaisille lähteille. EritYisesti 
lasten luurankoja tutkimalla pa· 
leopatologia auttaa näkemään iho 
misten muinaisia elinehtoja. 

Arkeologiset luurankolöydöt 
jtutkitaan perusteellisen puhdista. 

misen jälkeen antropologisinme
netelmin. Näin voidaan määritel· 
lä vainajan sukupuoli, elinikä, 
koko ja· morfologinen tyyppi. 
Luulöytöjen ohella tutkitaan 
myös muumioituneita ja suohon 
hautautuneita vainajia. . 

MikroskOoppisen tutkinnan jäi· 

keen röntgenkuvataan luut, joissa 
ilmenee sairaalloisia löydöksill. 
Ontelot, kutenesimetkiksi pilli· 
kallo, tutkitaan tlihystlien. Myös. 
sairauden muutoksista Otetuin va
lokuvin pyritään luotettavaan . 
diagnoosiin. 

Lapset tosi 
sairaita 

Paleopatologisilla tutkimuksilla 
saadaan arvokkaita vihjeitä entis
ajan ihmisen ravitsemuksesta,' 
josta esimerkiksi puutostaudit nli· 
kyvllt. Työstä ja asumisesta saa· 
daan tietoa mm. yhä todettavissa 
olevien reumaattisten sairauksien 
perusteella. 

Luurangoissa ilmenevä infek· 
tioiden yleisyys todistaa hygiee. 
nisten ja parantavieri apuvälinei· 
den puutteesta. Paikoin on löy· 
detty merkkejä myös maantie· 
teellisiin tai ilmastollisiin oloihin· 
liittyneistä sairauksista, esimer· 
kiksi malariasta. 

Luurangot ovat paleopatolOgiS-Slimalla ihmisellä. oli hyvin 
ten tutkimusten. ensisijaista ilh.. usein yhtli aik.aa useita puulO$Sai· 
deaineistoa. Pale0l'atologeja kiin- rauksia •• Ne puolestaan johtivat 
nostavat. erityisestI la.ten luuran-· toisiin. sairauksiin, joiden syyna 
goi, joihin antropologit ovat kiln- oli yleiQen vastustuskyyyn puute. 
nittäneet vähän huomiola. Esimerkiksi Turkissa. itäisessä 

Lapset ovat uusien tutkimusten . Anatoliassapuutostaudit vaikutti· 
mukaan sairastelleet Oli· ja varo vai mm. keskikorvan jaaivokal· 
haishiSloriallisena aikana ja keso vontulehduksiin. Keskiajan 1400-
kiajalla suorastaan kauhistuttavan ' luvun Pergamonissa, juuri ennen 
yleIsesti. . . kuin turkkilaiset valloittivat van· 

Lasten tautisuus ja kuolleisuus han kulttuurikaupungin, yli 60 
on varsin. herkkä muinaisten aio prosenttia lapsista kuoli aivokaI· 

. kojen elämän laadun mittari. Ih· vODtulehdukseen. Syynä oli ilmei· 
miset, joita puutostaudit eivlit pa· sestikin epidemia. 
hoin vaivanneet, kuuluivat yhteis. Piiritetyssä Pergamonissaei 
kunnan ylempiin luokkiin. Mo· tunnettu reikiintyneitä hampaita. 
nien puutostautien kiusaamat iho Hiilihydraatteja, esimerkiksi hu· 
misel kuuluivat köyhiin. najaa, klytettiin. vaiJlvlhän. len-

tulehdusta sen sijaan hieman 
esiintyi. 

Syöpä oli 
vitsaus 

Pa!eopatologiset tutkimukset 
Osoittavat, . ettei syöpä ole vain 
meidän päiviemme sairaus. Syö
pää oli jo esihistoriallisena aika.· 
na, ja vieläpä yleisemplnälautina 
kuin näihin asti on otaksuttu. 

LUIsta on löydetty. todisteita 
myös sisäelinten sairauksista. Nii
den yleisyys todistaa,etteivät aio 
nakaan kaikki syOvllnmuodot ole 
ns. elintasosairauksia. 

Esko Lumlkero 
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