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Kokousmuistio 

Suomen arkeologisen seuran sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 

Helsingin yliopiston arkeologian laitoksella 25.11.1993. Seuran 

puheenjohtaja Anne Vikkula avasi kokouksen, todeten sen lailli

seksi ja päätösvaltaiseksi. Vaalikokouksen puheenjohtajaksi läs

näolevat 16 seuran jäsentä valitsivat Markku Mäkivuotin ja sih

teeriksi Eeva-Liisa Schulzin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

Petri Halinen ja Matti Huurre, jotka toimivat myös tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 1994 valittiin 

edelleen Anne Vikkula. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat 

Ari Siiriäinen ja Ulla Lähdesmäki. Ulla pyysi eroa ja ehdotti 

tilalleen Sirkku Pihlmania, joten Ari Siiriäinen ja Sirkku Pih

laman valittiin hallitukseen seuraavaksi kaksivutiskaudeksi. 

Seuran tilintarkastajiksi valittiin Leena Hiltula ja Leena Söy

rinki-Harmo, varalle Tuula Heikkurinen Montell ja Jyri Saukkonen. 

Hyväksyttiin myös yhdistyksen toimintasuunnitelma. Sitä edelsi 

keskustelu, jossa Anne Vikkula ensin selvitti pitkään vireillä 

ollutta sääntömuutoshanketta. Siihen on syytä mm. tilintarkastaji

en valintaa, kevät- ja syyskokousten sääntömääräisyyttä sekä 

Seuran ruotsinkielisen nimen tarvetta koskevien asioiden osalta. 

Petri Halisen aloitteesta puhuttiin myös seuran vaisusta hallituk

sesta. Pitkässä keskustelussa toivottiin mm. jäsenistön aktivoitu

van ja osallistuvan enemmän seuran kokouksiin, esittämään ideoi

taan ja ajatuksiaan enemmän vaikkapa Muinaistutkijan sivuilla. 

Myös kevätretken tutustumiskohteista toivottiin ehdotuksia. 

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksut ovat edelleen 

50 mk sekä hyväksyttiin seuran talousarvio vuodelle 1994. 

Seuran uusiksi jäseniksi hyväksyttiin FK Jouko Pukkila, FK 

Minna·Sartes, FK Leena Koivisto, FK Taisto Karjalainen ja MA Hans

Peter Schulz. 

Kokousasioiden jälkeen keskusteltiin vapaasti mm. Voipaalan 

taidekeskuksen ja Rapolan alueeille suunnitteilla olevasta ympä

ristökulttuurin instituutista ja sen järjestämästä valistustoi

minnasta, seminaareista, retkistä ynnä muusta sekä puhuttiin mui

naisjäännösten alueellisista julkaisuhankkeista. 

Kokouksen jälkeen nautittiin tarjoilusta ja katseltiin seuran 

puheenj ohtaj a Anne Vikkulan selityksin jakommentein höystämiä 

Australianmatkan dioja. 
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SUOMEN ARKEOLOGINEN SEURA ry 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1994 

Suomen arkeologinen seura ry. järjestää vuonna 1994 sääntömää

räisten vuosi- ja vaalikokousten lisäksi sääntömääräiset kevät
ja syyskokoukset. Vuosikokous järjestetään 12.2.1994. Kokouksen 
tarkka aika, pitopaikka ja sääntömääräisten asioiden lisäksi kä

siteltävä aihe päätetään myöhemmin. Kevätkokous pidetään huhti
kuussa tehtävän retken yhteydessä. Syyskokous pyritään järjestä

mään teemapäivän muodossa. Vaalikokous on marraskuussa. 

Julkaisutoimintaa jatketaan muuten vakiintuneella tavalla, mutta 
Fennoscandia archaeologicaa toimitetaan kaksi numeroa (XI ja 

XII), joista toinen sisältää Savonlinnan Arkeologian päivien 

1993 esitelmät. Sen julkaisemisessa avustaa Tuija Kirkinen sar
jan toimittajaa Jussi-Pekka Taavitsaista. Muinaistutkijaa jul
kaistaan neljä numeroa, ja sen päätoimittajana jatkaa Lauri Poh

jakallio. 

Suomen arkeologisen seuran muusta toiminnasta on mainittava ai

nakin sääntömuutosten aikaansaaminen vuoden 1994 aikana. 
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MILTA TUNTUU OLLA VANHA PIERU • 

Pierun ominaisuuksiin kuuluu hengissä pysyminen~ Vanha pieru tie

tää haihtuvansa vähitellen ja yrittää siksi pysytellä hengissä 

pitkään. Uusi on elämänsä voimassa, eikä sen tarvitse miettiä 

henkiin jäämisen edellytyksiä. Haihtumattomuus on lopulta molem

pien tavoite. 

Eloonjäämisoppien keskeisimmät piirteet ovat voimien säästäminen 

tulevaisuutta varten ja mahdollisten uusien voimavarojen hankkimi

nen - myös tulevaisuutta varten. Molemmat tähtäävät elämän yllä

pitämiseen ja sen pitkittämiseen - sisällöllä ei ole väliä. 

Jos tapahtuu luonnollista tuuletusta, ei pieru voi sille mitään, 

koska sillä ei ole vapaassa tilassa mahdollisuutta estää itsensä 

lieventymistä ja siten elämänsä valumista näkymättömiin. On mah

dollista sulkeutua ilmatiiviiseen tilaan, jossa tuuletusmahdolli

suudet on eliminoitu mahdollisimman perusteellisesti. Täältä van

ha pieru voi silloin tällöin tarpeen mukaan muistutt"aa olemassao

lostaan vapaana leijuvia uusia pieruja pienentämällä niiden elin

tilaa tai tarjoamalla tuulelle tilaa haihduttaa kaikki maailman 

ääriin. Yksi mahdollisuus on tuottaa uusia pieruja markkinoille 

tarpeellisin väliajoin, jotta vanhat uudet pierut menettävät hoh

dokkuuttaan ja kun vanhoja uusia pieruja haihtuu, oma elämä tuntuu 

pidemmältä. Itsensä harhauttaminen on yksi elämän ehto. 

Ulkopuolisesta pierujen kirjo on rikkaus. Uudet pierut tuovat uu

den tuoksun, joka saa ravintonsa nautituista aterioista. Eilen 

sisäfilettä, tänään hernekeittoa, huomenna ties mitä - jos yleensä 

mitään. 

Uusien pierujen ominaishaju, myös elämän pituus - hajun pistävyys 

tai voimakkuus - on siis riippuvainen pierun tuottajan olotilasta 

ja resursseista. Pierua ei synny ilman ravintoa. Taannuttava yh

teiskunta tappaa myös pierunsa. Toisaalta tyhjästä vatsasta syn

tyy helpommin uusia pieruja, vaikka niiden elämänkyky ei olisikaan 

riittävän voimakas kohtaamaan elämän voimakkaita tuulia. 

Mitä tästä opimme. Ainakin sen, että jOkainen ala on riippuvainen 
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kaikista alalla toimivista. Kenenkään gloria ei elä ilman vertai

lukohdetta. Aloitekykyisten uusien ihmisten toiminta rikastuttaa 
kenttää ja näyttää vanhojen paikan. Jos uusia tuulia tukahdute

taan, seurauksena on elämän väljähtyminen ja olemassaolon oikeu
tuksen katoaminen. Tämä koskee myös instituutioita, jotka kaihta
vat toimintaa, pysyttelevät vanhoissa totutuissa uomissa. Insti

tuution ei pidä olla juna, joka tietää seuraavan aseman tarkan si
jainnin, saapumisajankohdan ja matkan jatkosuunnitelmat mahdolli
sesti useiksi vuosiksi eteenpäin. Pikemminkin sen on oltava sel
lainen, jonka kulkua eivät ohjaa vuodesta toiseen muuttumattomina 
pysyvät suunnitelmat. 

Instituutiot ovat jäsentensä näköisiä. Jos minä olen Arkeologisen 
seuran näköinen (muut arkeologiset instituutiot älkööt hymistel
kö), olen siitä erittäin pahoillani. Toivon, että seuran perusta

misen ideat (mitkä ne sitten olivatkaan),-Suomen arkeologisen ta
son nostaminen (kuvittelen sen olevan tämän), nousee jälleen jOh
totähdeksi seurakunnan keskuudessa ja toiminta suuntautuisi uudel
leen tätä kohti. Ja toivon myös, että aloitamme tässä lehdessä 
keskustelun siitä, mihin suuntaan seuran toimintaa ja omaa toimin
taamme tulisi kehittää. 010 tuntuu muutenkin liikaa vanhalta pie
rulta, ettei sitä enää kauaa kestä. Voi olla, että se on vain 
henkilökohtainen ongelma, mutta uskon tuuletuksen auttavan jokais
ta. Joka tapauksessa se virkistää. 

Jos keskustelu on vaikeaa paperilla, pitäisi sen olevan helpompaa 
ilman sitä. Tästä syystä toivon Seuran järjestävän pienimuotisia 
arkeologian ympärille keskittyneitä tapaamisia Helsingissä, Turus-
sa, Oulussa tai missä tahansa. Niiden 
järjestelyorganisaatiota vaativia, eikä 
vitse tulla joka tapaamiseen kaikkien. 

ei tarvitse olla suurta 
joka paikkakunnalta tar

Riittää, että kunkin paik-
kakunnan omat voimat järjestävät keskustelutilaisuuksia, esitelmä
tilaisuuksia, saunailtoja, teekutsuja, mitä tahansa, joka kokoaa 
useamman arkeologin yhteen puhumaan asiasta tai sen vierestä. 

Petri Halinen 
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ROOMALAISAIKAISTA RAUDANV ALMISTUSTA POHJOIS-SAKSASSA 

Allekirjoittanut osallistui raudanvalmistuspaikan arkeologisiin tutkimuksiin Saksassa 

Pohjois-Friisinmaalla Joldelundissa elo- ja syyskuussa 1993. Tarkemmin määriteltynä 

Joldelund sijaitsee n. 25 km Pohjanmeren rannasta ja viitisenkymmentä kilometriä 

Tanskan rajasta. Paikalla tutkittiin roomalaisaikaan ajoittuvaa kylää, jolla oli runsaasti 

merkkejä raudanvalmistuksesta ja raudan jatkokäsittelystä. Lisäksi tutkimusten 

yhteydessä todettiin jälkiä keskiaikaisesta ja nuoremmasta asutuksesta. Sen sijaan jäi 

selvittämättä, miksi rautakautisesta kerrostumasta löytyi satunnaisesti pii-iskoksia ja 

hiottujen kiviesineiden paloja. Luultavaa on, että rautakautisen asuinpaikan alla oli vielä 

mesoliittinen tai paleoliittinen asutuskerros. 

Koska kysymyksessä oli tutkimuskaivaus, jolla tutkittiin raudanvalmistusta, jätettiin 

mahdollinen vanhempi kerros ehkä odottamaan kivikauteen kohdistuvia 

tutkimuskaivauksia. Joldelundin maaperä oli hienoa lentohiekkaa, jota oli kertynyt rauta

ja keskiaikaistenkin kerrostumien väliin paikoin puolikin metriä, joten arvattavasti 

kivikautinen asuinpaikka säilyi melkoisen koskemattomana. Jossain määrin kyllä 

ihmettelin sitä, ettei mahdollisen kivikautisen kerrostuman olemassaoloa pyritty lainkaan 

varmistamaan. 

Kaivaukset toteutettiin Kielin yliopiston arkeologian oppiaineen johdolla ja Volkswagen

säätiön tuella. Niiden kahdeksan viikon aikana, jotka olin Saksassa, kaivauksilla 

työskenteli meidän kahden suomalaisen lisäksi saksalaisia, puolalaisia, englantilaisia ja 

tanskalaisia opiskelijoita sekä joitakin työllistettyjä, yhteensä parikymmentä henkilöä. 

HAVAINTOJA KOHTEESTA JA KAlV AUSMENElELMISTÄ 

Joldelundista on peltotöissä viiden viimeisen vuosikymmenen aikana löytynyt useita 

rautakuonakeskittymiä, jotka ovat peräisin esihistoriallisesta raudantuotannosta. 

Keramiikan perusteella paikka on ajoitettu 4. vuosisadan jälkimmäiselle ja 5. vuosisadan 

ensinmäiselle puoliskolle. 

Vuodesta 1990 alkaen on kohteessa työskennellyt arkeologien, geofyysikkojen, 

arkeometallurgien ja botaanikkojen ryhmä. Kaivaukset lopetettiin tänä kesänä. 

Tutkimuksissa on löydetty rakennusten jäännöksiä, liesiä, raudanvalmistusuuneja, pajoja, 

ahjoja ja muita, tarkemmin määrittelemättömiä jäännöksiä. Löydöstö koostui 

keramiikasta, palaneesta savesta, kuonasta ym. massatavarasta, mutta esimerkiksi 

ainuttakaan metalliesinettä ei neljän kesän kaivauksissa löydetty. Uunit ovat ns. 
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kuonakuopallista tyyppiä, jossa kuona valui uunin alle kaivettuun kuoppaan. Siten yhden 

uunin jäännökset olivat pienellä alalla. Uunit sijaitsivat yksittäin tai 5-11 jäännöksen 

ryhmissä ilman mitään säännöllistä järjestystä. Kaivettuja uuneja on kertynyt neljän 

tutkimusvuoden aikana parisensataa, mutta geofysikaalisisten tutkimusten mukaan on 

vähintäin kaksinkertainen määrä vielä odottamassa kaivajaansa. Geofysikaalisten 

mittausten tulosta voinee pitää suhteellisen luotettavana, sillä samalta alueelta tehdyt 

minauksetja myöhempien kaivausten tulokset olivat hyvin samansuuntaiset. 

310 
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Abb. J Ergebnis der geophysik.alischen MtJSlmg im Beuirh der Grabungsjldchen /99/ und /991. t:" . " 
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Abb. 4 Pian du Ausgrabungsfld,he \1011 /99/ und /992 (Abb. 2 FdJl. C: aur: Afr!r Bergbau in 
Deutschland, Archäologie 'Tt DeulSchland. Sonderhejt /991). 

ESIMERKKI SIITÄ, MITEN GEOFYS. MITTAUKSET JA KAIVAUKSET VAS
TAAVAT TOISIAAN 
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Maa poistettiin rautakautisen kerrostuman pintaan asti koneellisesti ja tämän jälkeen 

kaivausalue puhdistettiin lapioilla. Joldelundin maaperä oli vaaleaa hienojakoista hiekkaa, 

jossa anomaliat erottuivat melko hyvin. Sen jälkeen alueesta tehtiin pantografilla 

yleiskartta, johon havaitut anomaliat merkittiin. Ne kaivettiin puolikkaina, yleensä 

halkaisusuunta oli kohti valokuvaussuuntaa, mutta toisinaan rakenteen näkyvä muoto 

ratkaisi kaivaussuunnan. Jos rakenne todettiin esihistoriaIliseksi, sen profiili piirrettiin ja 

se jätettiin yleiskarttaan. Jos sen sijaan kyseessä oli esimerkiksi puunjuuren jälki tms., se 

poistettiin yleiskartasta. Samoin, jos kaivauksen kuluessa todettiin uusia rakenteita, ne 

lisättiin yleiskartttaan. Dokumentoinnin jälkeen rakenteiden toinenkin puoli kaivettiin Pois 

lukuunottamatta raudanvalmistusuuneja. Ne jätettiin odottamaan myöhempiä mahdollisia 

jatkotutkimuksia varten. Paikoin käytettiin tasokaivausta tai kaivettiin luonnollisissa 

kerroksissa. 

Normaalisti siis vain rakenteen pintataso tuli dokumentoitua ja sekin yleiskarttaan (mk 

1:50), erityisrakenteista (esim. ahjot, pellot) sen sijaan tehtiin tasokartta (mk 1:10) joskus 

parinkin sentin välein. Myös profiilit piirrettiin pantografilla, sikäli kuin piirrettiin, sillä 

kaivausjohtaja päätteli, missä profiilissa näkyi jotain piirtämisen arvoista. 

RAUDANV ALMlSTUSUUNIT 

Uunit olivat kuonakuopallista tyyppiä (engl. slag-pit fumace), jossa kuona valui 

uuninalaiseen kuoppaan ja jäi sinne. Paikoin kuitenkin maaperä lienee ollut ortmaan takia 

liian kovaa ja turhien kuoppien kaivamista on vältetty. Tällöin samaa kuoppaa käytettiin 

useammin, eli kuona poistettiin ja koottiin kasaksi. Tällaisia isoja kuonakasoja todettiin 

pari kappaletta ja niistä löytyi raudanvalrnistuskuonan ohella myös pajakuonaa Kuopista 

löytynyt savi oli peräisin maanpäällisestä tornista, joka oli joutunut kuoppaan 

valmistusprosessin lopulla, kun torni hajoitettiin raudan poistamiseksi. Selviä viitteitä 

uunien i1manottojäJjestelmästä ei ole löydetty, mutta kaivausten johtaja Hauke Jöns arveli, 

että mahdollisesti on käytetty luontaista ilmavetoa. 

Löydetty kuona lajiteltiin ulkonäön perusteella, hiili ja palanut savi punnittiin, muut 

mahdolliset löydöt, kuten kehuniikka otettiin talteen. Hiili säilytettiin ajoittamista varten, 

mutta kuona ja savi heitettiin pois punnitsemisen jälkeen. 
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PASUTUSPAIKAT 

Paitsi uuneja, alueella oli tutkittu joitakin suomalmin pasutuspaikkoja. Pasutus on 

esihistoriallisessa raudanvalmistuksessa tarpeellinen menetelmä, jossa suomalmia 

poltetaan nuotiolla ja siten poistetaan sen kiderakenteeseen sitoutunut vesi ja erilaiset 

orgaaniset ainekset. Pasutusvaiheessa malmi myös jo hieman rikastuu ja sen väri muuttuu 

punertavaksi. Joldelundissa on tutkittu pasutettua malmia sisältäneitä kuopanteita, joista 

osa on ilmeisesti ollut kaatuneiden puiden juurakoita. Osassa pasutuskuoppia maa olikin 

selvästi punertavaa ja luultavasti lähistöltä löydetty suomaimi kuljetettiin asuinpaikalle 

pasutettavaksi. 

HIILIMIILUT 

Alueella on todettu ainakin yksi, mahdollisesti kaksi hiilimiilua. Ne olivat epämääräisiä 

hiilimaaläikkiä, joista selkeämpi oli vain pari senttiä paksu, pyöreä ja halkaisijaltaan noin 

pari metriä. 

PAJAT 

10ldelundissa on kaivausten kuluessa tutkittu pari kolme pajaa joko kokonaan tai osittain. 

Yleisimmin pajajäännökset sijaitsivat sisällä rakennuksessa ja ne käsittivät paitsi 

maanpinnan tasolla sijaitsevan varsinaisen ahjon ja siihen liittyvän jätekuopan, josta löytyi 

mm. kuonaa, palanutta savea ja keramiikkaa. Ainakin kerran näiden välissä todettiin 

myös mahdollisen alasinkiven paikka. Osa ahjoista on mahdollisesti sijainnut taivasalla. 

Parin pajan läheisyydessä sijaitsi sijaitsi isoja kuonakasoja, jotka sisälsivät pajakuonaa, 

savea, ahjovuorausta, keramiikkaa ja pelkistyskuonaa. 

Ahjojen kaivaminen oli tarkempaa puhaa kuin muiden rakenteiden; nekin kaivettiin 

puolikkaina, mutta tasokarttoja piirrettiin parin sentin välein. Tutkimuksen lopuksi 

piirrettiin profiili. Kunkin kerroksen maa seulottiin ja seulaverkolle jäänyt aines 

huuhdeltiin vedellä ns. pajahilseen löytämiseksi, joka viimeistään osoitti kyseessä olevan 

ahjon. 

KUONA 

Löydetty kuona lajiteltiin ulkonäön perusteella ryhmiin, joiden paino mitattiin ja sen 

jälkeen heitettiin pois. Myöhemmin kyllä yksi kemisti kävi valikoimassa joitain paloja 
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Abb. 46 Rekonstruktion eines Rennfeuerofens (HACKER u. a. 1992, Abb. 18). 
(1) Renn/euero/en lIor dem Belrieb. (2) Renn/euerojen nach Beentblgung ~s Verhuttungsprozesses. (3) Uberrresl e;nes Renn/euero/em nach tier 

Enmahm< thr Luppe (Schlackengrubel. 

tarkempiin analyyseihin. Uunien puolikkaissa oli kuonaa paristakymmenestä kilosta 

kuuteen kymmeneen kiloon asti. 

Kuonatyyppien sijainti pelkistysuuneissa oli -pystytty määrittämään. Ensinnäkin uunin 

keskelle, maanpinnan ja ilmavirran tasolle syntyi rauta, jota ympäröi joka puolelta 

luppenschlacke. Kun se rikottiin, yläosa levisi eripuolille uunia ja alaosa saattoi jäädä 

paikoilleen koverankuperana kakkuna. Samalla tasolla edellisen kanssa, mutta uunin 

reunoja kiertäen tai ilma-aukkojen kohdalle syntyi ofen- eli kompaktschlacke 

(kompaktikuona), joka paikoin paloi kiinni savivuoraukseen. Selvästi eniien syntyi 

jlieschenschlackea (valunut kuona), joka vinasi kuopan pohjalle. Jos esimerkiksi 

viimeksi mainittua löytyi uunin puolikkaasta 20-30 kiloa, niin molempia muita 

kuonatyyppejä oli ehkä viisi kiloa kumpaakin. Kuulemieni arvioiden mukaan 2 - 2,5 

rautakilon tuottamisessa syntyi reilu parisenkymmentä kiloa kuonaa. 
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Muita kuonatyyppejä oli mm. kalottenförmige schlacken eli kalotinmuotoinen kuona, jolla 

tarkoitettiin pajakuonaa. Todellisuudessa kyseessä oli kuitenkin syntyneen raakaraudan 

puhdistusvaiheessa syntynyt puhdistuskuona eikä varsinaisten esineiden takomisess.a 

syntynyt kuona. Kuona muistutti hyvin paljon luppenschlackea ja näiden kahden 

erottaminen toisistaan olikin silmämääräisesti melko hankalaa. Kemiallisesti se kuitenkin 

onnistui. 

Kuonien väri ja rakenne ryhmien sisällä vaihteli melkoisesti, mikä johtui malmin 

erilaisista mirieraaleista ja muodostuneen kaasun määrä kuonan ollessa sulaa 

MITÄ MATKASTA JÄI KÄTEEN? 

Matka oli kaiken kaikkiaan mukava ja avartava kokemus, vaikka sitä ensin aristelinkin 

puuttuvan saksankielen taidon takia. Kun kielitaitoinen kollega kuitenkin löytyi 

matkakumppaniksi, ongelma kutakuinkin katosi: Sitä paitsi englannilla pärjäsi 

kaivauksilla, mutta siviilielämä vaati saksaa tai elekieltä. Lisäksi oli mielenkiintoista tavata 

arkeologeja eri puolilta Eurooppaa, vaikka aivan paikkaansa ei pitänyt se ennakkotieto, 

että paikalla olisi työskennellyt raudanvalmistukseen perehtyneitä ihmisiä. Kaivauksilla 

käsitykseni raudanvalmistuksesta selkityivät (tai oikeastaan muuttuivat perusteellisesti) ja 

valmistumisen jälkeinen lamakausi katosi innostuksen myötä. Tämän jälkeen uskoisin 

saavani entistä enemmän irti meillä yleisimmin raudankäsittelyyn liittyvästä materiaalista 

eli rautakuonasta. 

Hyvä, mutta hauska matka! 

Jouko Pukkila 
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Anna-Liisa Hirviluoto 

Muinaisjäännösten nimistä 
Moni arkeologi on joutunut ihmettelemään muinaisjäännösnimistön 

erikoisuuksia. Niihin kuuluu outoja vanhantuntuisia nimiä, jotka 

joskus ovat vieraita jopa paikkakuntalaisille. Hollolassa on Kap

patuosian linnavuori ja mikä on Rääkkylän Pörrinmökki? Silloin, 

kun vielä olin töissä museovirastossa, sain kuulla monessa ko

kouksessa Matti Huurteen vakaalla äänellä ilmoittavan: "Rääkkylän 

Pörrinmökin kivikautista asuinpaikkaa varten on varattava työlli

syysvaraoja". Pörrinmökin paikalla onkin usein kaivettu ja saatu 

hienoja tuloksia, kuten kesän 1993 kaivausesittelyssä olemme 

saaneet kuulla. Nimi on luonnollisesti tässä tapauksessa maano

mistajan hauska valinta. 

"Uusi" muinaisjäännös ristitään luonnollisesti paikasta vanhastaan 

käytetyn nimen mukaan. Koska meillä muinaistutkimuksen pionee

riajat palautuvat jo viime vuosisadalle, muinaisjäännösnimistöön 

on karttunut rikas valikoima. Materiaalin tarkastelu sopisi parem

minkin paikannimitutkijalle, mutta ehkä arkeologinkin näkökulma 

kiinnostaa. Seuraavassa käsittelen lähes yksinomaan rautakauteen 

ajoittuvia nimiä, siis niitä, jotka liittyvät maaseudun kulttuuri

maisemaan. 

Hakamaisemien muinaisjäännökset 

Vuonna 1937 paljastui Piikkiön kylästä Kosken talon haasta hie

kanotossa merkittävä roomalaisajan kalmisto, jonka Ella Kivikoski 

tutki ja teki kuuluisaksi julkaisussaan. Sen myötä rautakauden 

asutuskartta sai uuden tärkeän pisteen, joka nimettiin Rungon 

Koskenhaaksi. Vuonna 1937 otetusta valokuvasta ilmenee, että 

kalmistopaikalla todella oli vanhanaikaisen pisteaidan ympäröimä 

lähes puuton haka. Nykynäkymät ovat toisenlaiset. Vaikka kalmis

tOaluetta on viime vuosina raivattu, havumetsän peittämää mäkeä ei 

enää voi kuvitella haaksi. Vain nimi sen muistaa. 
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Nohterin Ketohaka, tunnettu rautakautinen kalmistoalue, on nykyään 

täysin sekametsän peitossa. Ketomäen naapurissa olevasta Katajamä

en kuuluisan kultalöytöpaikan luonnosta ei ole jäljellä mitään, 

joka kertoisi katajikkorinteestä ja siihen liittyneestä laidunta

misesta. Samanlainen hakamaan katajikkomäki on voinut olla myös 

Karjaan Enbacken ja muita esimerkkejä on useita. 

Monet talojen vainioiden saartamat suuretkin rautakautiset kal

mistot ovat aikoinaan olleet vuosisatoja hakamaina, vaikka nimi 

ei aina kerro maankäytöstä. Muinaisjäännöksillä on suurempi mah

dollisuus säilyä kuin niitä kauniilla tavalla kehystävillä lai

dunmailla. Ne ovat tarjonneet kasvupaikkoja monille kulttuuri

kasveille, mutta ovat "vaarassa hukkua luonnon syliin", kun lai

duntamisesta on meidän päivinämme luovuttu. Onneksi kuitenkin 

viime vuosina muinaisjäännöksiä ja samalla hakamaiden luontoa on 

voitu hoitaa ja pelastaa ainakin jotain vanhasta laidunmaisemasta. 

Myllymäet ja muinaisjäännökset 

Monella Länsi-Suomen pitäjällä on oma Myllymäki-niminen kalmis

tonsa. Tuulimyllyt tulivat Länsi-Suomessa käyttöön jo ennen kes

kiajan loppua ja niiden käyttö jatkui pitkälle lSOO-luvulle. 

Myllyjen paikaksi soveltui peltojen saartama korkea mäki, joka oli 

etäämpänä asutuista rakennuksista. Tämäntapaisilla mäkipaikoilla 

sijaitsee usein länsisuomalainen rautakautinen kalmisto. Se on 

jätetty ikään kuin tarkoituksella historiallisella ajalla asutuk

sen ulkopuolelle. Tästä syystä mäki on säästynyt talon myllyn 

rakennuspaikaksi. 

Myllymäki-nimisiä rautakautisia kalmistoja tunnetaan mm. Nousi

aisista, Mynämäeltä, Laitilan Untamalasta, Hattulan Tyrvännön 

Retulansaaresta ja Valkeakosken ( ent. Sääksmäki ) Jutikkalasta. 

Viimeksi mainitusta käytetään myös nimitystä Muuntajamäki uudemman 

ajan maankäytöstä kertovana todisteena. 

Kokemäen Harolan Hurun talon maalla olevan Myllymäen kalmiston 

nimi liittyy mäen alapuolella olleeseen vesimyllyyn. Monet muut 

maatalouselinkeinon rakennukset ovat antaneet nimensä rautakauden 

muinaisjäännöksille. Kokemäellä on Pajamäki, Janakkalassa Ma

kasiininmäki, Mikkelin Moisiossa Latokallio ja esimerkiksi Vähäs

säkyrössä Aittomäki. Harvemmin näitä makasiineja ja aittoja enää 

tapaa muinaisjäännösten naapuruudesta. 
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Kansakoulumäkien kalmistot 

Kansakoulujen rakentaminen alkoi viime vuosisadan lopulla ja tämän 

vuosisadan alussa. Länsi-Suomessa koulujen tonteiksi saatettiin 

valita kylien keskeisillä paikoilla olevat asumattomat mäet, 

joista monessa tapauksessa löytyi rakennusvaiheessa rautakauden 

kalmisto. Mäki oli jäänyt historiallisella ajalla asumattomaksi 

todennäköisesti siksi, että rautakauden päätyttyä kalmistomäkiin 

liittyi taianomaisia uskomuksia, jotka saattoivat säilyä perimä

tietona hyvinkin kauan aikaa. Niinpä koulutonteil ta palj astui 

rikkaitakin rautakautisia kalmistoja, kuten Turun Kaarinan Risti

mäki, Raision Ihala, Maskun Mäeksmäki, Janakkalan Kekanaho, Liedon 

Loukinaisten Kukonharja ja Laitilan Kansakoulumäki. Ainoastaan 

viimeksi mainitussa tapauksessa kalmistosta käytetään nimitystä 

Kansakoulumäki. Raision Ihalasta yleensä Ihalan kansakoulu. Sinän

sä se on luonnollista, koska paikka on tasaista Raisionjoen ranta

aluetta. 

Rautakautisiin kalmistoihin liittyvistä kummitustarinoista on 

olemassa materiaalia. Tässä mainittakoon allekirjoittaneen kuulema 

tarina, jonka olen saanut Ester ja Mauno Wanhalinnalta. Kun Kaari

na Ristimäen kansakoulun rakentamista suunniteltiin tämän vuosisa

dan alussa, siis aikana, jOlloin ei vielä tiedetty mitään paikalla 

olevasta kalmistosta, ihmeteltiin, miten opettaja uskaltaa muuttaa 

asumaan Ristimäkeen., Olihan siellä nähty aarni tulien palavan ja 

muutenkin siellä oli tapahtunut outoj a asioita. Samantyyppisen 

aavetarinan tietää Matti Huurre Pälkäneen Rönnin Kokkostenkärjestä 

(Huurre, Päätön Maija ja Paha kurki, Kotiseutu 1986, nro 2, s.75). 

Tuulimylly ja hautaröykkiö H.J. Appelgren-Kivalon kuvaamana vuodelta 1885. 
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Eläinten mukaan annetut paikannimet 

Maanviljelyskulttuurin alueelta eläinalkuisia muinaisjäännösnimiä 

tunnetaan vähemmän. Luultavasti runsaammin esimerkkejä saattaa 

löytyä eräseutujen muinaisjäännösten yhteydessä. Karkussa on 

merovingi-viikinkiajalle ajoittuva Koirakallio-niminen kalmisto. 

Edellä mainittu Liedon Kukonharja tuli jo mainituksi ja toinen 

kukkopaikka on Tampereen Messukylässä , nimittäin Kukkoj enki ven 

mäki-niminen kalmisto. Liedosta tunnetaan Pässimäen polttokent

täkalmisto. 

Ympäristöönsä liittyen edellä mainitut esimerkit ovat kotoisten 

kotieläinten mukaan annettuja paikannimiä. Myös kissalla on oma 

nimikkopaikkansa, vai onko? Hattulan (ent. Tyrväntöä) Suotaalassa 

on Katinkiven pelto-niminen kalmisto. Se tunnetaan myös Anttila 

I:nä. Onko sitten paikalla ollut kissan lempikivi vai onko pelto 

tunnettu välkehtivästä kissankullasta? Matti Huurteen antaman tie

don mukaan nimi saattaa liittyä henkilönimeen, kuten esimerkiksi 

Katariinaan. Joroisissa on Kissanniemi niminen lapinraunioalue. 

Epäselväksi jää, tarkoittaako nimi Felis Domesticaa vaiko erämai

den tupsukorvaista kissaa? 

Luontevin rautakautisissa kalmistoissa viihtyvä eläin on käärme. 

Raision Ihalassa tutkin aikoinani Käärmekallion muinaisjäännöksiä, 

mutta onnekseni en tavannut siellä yhtään käärmettä. Valkeakosken 

( ent. Sääksmäkeä) Rapolan Matomäki on kuitenkin varmasti sitä, 

mitä nimi lupaa. 

Rautakaudelle palautuvat paikannimet 

Useimmissa tapauksissa emme tiedä, millä nimellä kutakin paikkaa 

on kutsuttu rautakaudella. Muutamat nimet näyttävät kuitenkin 

palautuvan esihistorialliseen kauteen. 

Edellä mainitussa Matti Huurteen artikkelissa mainitaan kalmu- ja 

kaIma-alkuiset paikannimet. Niinpä esimerkkejä on useita. Ehkä 

tunnetuin on Kalannin Kalmumäki. Maskussa on Kalmuhaka, Piikkiössä 

Kalmasmäki ja Nokialla Kalmamäki • Mainitut ovat rautakautisia 

kalmistoja. Maskun Kalmuhaka on mielenkiintoinen. Mitä haka tässä 

yhteydessä tarkoittaa? Parasta on kuitenkin liikkua varovaisin as

kelin tällä paikannimitutkimuksen kapealla polulla. 
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Rautakautiseen kalmistonimiperintöön saattaa kuulua myös hinno

tai henno-alkuisia paikannimiä. Ajatusta on kehitellyt Matti 

Huurre edellä mainitussa artikkelissaan. Lönnrotin sanakirjan 

mukaan hinno, hinto, hintelä, hinterä ja hento merkitsevät samaa 

ja näin Matti Huurre: "Korkeintaan· voi kuvitella vainajan tai 

heidän haamujen olevan jo melko hentoja". Hattulan Lepaan Hinnon

eli Surmanmäessä onkin nuoremmalle rautakaudelle ajoittuva polt

tokalmisto, ja Sakkolassa on Hennonmäellä kristillinen kalmisto. 

Lisäksi Pälkäneen Harhalan Väri Iän kalmisto tuntee myös nimen 

Hinninmäki. Edelleen Matti Huurre toteaa, että hinnon muunnelmia 

saattaisivat olla Lempäälän Hennerin ja Nousiaisten Hinttermäen 

kalmistojen nimet. 

Meillä on useita kurkiliitteisiä kalmistonimiä, kuten Janakkalan 

Vähä-Kurki tai Kangasalan Vääksyn Kurjenmaan pelto. En ole kui

tenkaan liittänyt niitä eläinten nimiä käsittelevään lukuun, koska 

kyseessä saattaa olla hiiteen, paholaiseen tai kummitukseen, siis 

kalmistoon liittyvä paikannimi. Tämän mahdollisuuden esittää Matti 

Huurre edellä mainitussa artikkelissaan. Nimiyhteys kalmistoon 

saattaa olla myös kaavo-alkuisella paikannimellä. Esimerkkinä 

tästä muistamme Vähäkyrön Kaavontöngän (kaave, kaavis= haamu, 

Matti Huurre 1986, s. 76). 

Hiisipaikat ovat meille kaikille tuttuja. Jo M. A. Tallgren on 

liittänyt ne esihistoriallisiin kulttikeskuksiin. Nimen ajoitusta 

rautakauteen vahvistavat monet tiedossamme olevat tämän ajan 

muinaisjäännökset. Vesilahdella on Hiidennokka-niminen kalmisto, 

Huittisissa Hiidentöykkä, Sääksmäellä Hiittiänmäki, Kokemäellä 

Hiidenniemi (Kosken kl, Ali-Forsby) ja Halikossa Hiisimäki. Ur

jalan Hiidenkalliolla on kuppikivi ja Ruskon Hiisimäestä on ta

vattu rautakautinen kätkö. Näiden paikannimien ajoitus rautakau

teen saattaa kuitenkin olla väärä. Kun hiidestä tuli keskiajalla 

kaiken pahan vertauskuva, hiisipaikoiksi nimettiin sellaiset, 

joita tuli kartaa ja pelätä, varmaankin ensisijaisesti muinaiset 

kulttipaikat. 

Ristimäet 

Ristialkuisia kalmistonimiä meillä on useita. Tavallisesti ne 

liittyvät ruumiskalmistoihin: Kaarinan Ristimäessä on nuoremman 

rautakauden pol ttokalmisto ja lisäksi rautakauden päätösvaiheeseen 

ajoittuva ruumiskalmisto. Samoin Liedon Ristinpellon ajoitus on 
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varsin myöhäinen. Sen paikannimi liittyy traditioon, jonka mukaan 

paikalla on ollut kookas risti kappelin vieressä jo keskiajalla. 

Vielä nykyäänkin risti kohoaa Ristinpellossa, tosin museovirastoa 

edeltäneen Muinaistieteellisen toimikunnan pystyttämänä. 

Piikkiön Ristkankareesta on löydetty ruumiskalmistoon liittyviä 

myöhäisen rautakauden löytöjä. Lisäksi Piikkiön seurakunnan pas

torinkansliasta vuonna 1917 lähetetyssä kirjeessä mainitaan, että 

Ristkankareesta olisi löydetty ristejä (museoviraston arkeologian 

osaston arkisto). Viimeksi mainittu lähde ei ole niinkään luotet

tava, mutta arkeologiset löydöt määrittävät paikan kalmistoksi. 

Mui ta ristialkuisia kalmistonimiä ovat: Pälkäneen Ristiänmäki, 

Nastolan Ristimäki ja Lai tilan Koaj alan Ristenkömppä. Ristial

kuinen nimi saattaa luonnollisesti liittyä myös teiden tai pol

kujen risteyksiin. Näin voisi ajatella Laitilan Ristenkömpästä, 

joka edelleen sijaitsee teiden yhtymäkohdassa. Paikka ajoittuu li

säksi merovingiajalle, eikä myöskään tästä syystä sovellu puoli

kristillisen ajan paikannimeksi. 

Linnavuoret 

Muinaisjäännöksistä linnavuoret ovat selkeimmin säilyttäneet 

alkuperäisen ja niiden käyttöön liittyvän nimen. Ehkä tämä johtuu 

osittain siitä, että ne ovat sijainneet alueilla, joissa mitkään 

historiallisen ajan maankäyttömuodot eivät ole olleet mahdollisia. 

Linnavuorien merkityksestä kertoo myös se, että oikeaa linnavuorta 

muistuttavat jyrkkärinteiset mäetkin ovat saaneet saman paikan

nimen. Vale-linnavuoret vaikeuttavat linnavuorien tutkimuksia. 

Tässäkin, kuten kaikkien muinaisjäännösten kohdalla pelkkä paikan

nimi ei riitä ajoitukseen. Arkeologista näyttöä tarvitaan aina. 

Linnavuoria on niin runsaasti, ettei niitä kannata tässä luetella, 

kuitenkaan Sääksmäen Rapolaan unohtamatta. 

Muinaisjäännösnimien merkityksestä 

Muinaisjäännösten nimet ovat syntyneet eri aikoina alkaen aina 

muinaisjäännösten käyttöajasta. Suurin osa nimistä on maantie

teellisten olojen mukaan annettuja, mutta joukossa on ihmisen 

toimintaan liittyviä. Monet niistä ovat syntyneet satojakin vuosia 

sitten aikana, jolloin rautakautinen kulttipaikka on jo hylätty ja 

jolloin perinteinen, mutta meidän ajallemme vieras maanviljelys

kulttuuri oli vallitseva. Kulttuurimaiseman sisältö on monikerrok-
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sinen. Osa siitä välittyy maahan kätketystä tiedosta, osa ta

rinoista ja paikannimistä ja osa välittyy aistien kautta saaduista 

elämyksistä. Menneisyydestä kertova tieto on tarpeellista silloin, 

kun uudenaikainen maankäyttö on täysin muuttanut maiseman. 

Nykyään kuntien virastot muistavat vuosituhansia vanhojakin mui

naisjäännöksiä löytöpaikkojen mukaan ristityillä paikannimillä. 

Vantaan Myyrmäessä saamme kävellä entisellä Jönsaksen asuinpai

kalla Liesikujaa tai Meripihkakujaa myöten tai levähtää Liesito

rilla. Hämeenlinnassa Ojoisten Kaurialan kuppikiven äärelle 

päästään Uhrikivenkatua myöten. 

Edellä esitetty on suuripiirteinen katsaus ja vähäisin esimerkein 

täydennetty tarkastelu muinaisjäännösnimistöstä. Oudoilla paikan

nimillä saattaa olla luonnollinenkin selitys. Kieltämättä olemme 

tulleet ikään kuin sokeiksi monille paikannimille. Moniko ihmette

lee Helsingin kaupunginosan Arkadian nimeä. Voidaanko meille 

kaikille tuttu kansanedustaj ien Arkadianmäki rinnastaa Kreikan 

Arkadiaan, jossa Pekka Suhosta lainatakseni Pan soittaa Syrinx

huilua ja jossa ikuinen kevät ja vihreä kasvillisuus on vallitse-

va. 

Kirjallisuutta, johon lukijoiden kannattaa tutustua, silloin 

puhutaan kulttuurimaisemasta vaikkapa paikannimien kautta: 

Matti Huurre, Päätön Maija ja Paha Kurki, Kotiseutu 1986, nro 2, 

s. 74-78. 

Pauli Tapani Karjalainen, Punkaharju suomalaisen maiseman kuvana. 

Kalevala-seuran vuosikirja 68. 

Pekka Suhonen, Pikku "Paratiisi. Haavetta ja totta seuduista ja 

paikoista. Keuruu 1988. Arkadia-pohdiskelu on esseessä, Minne 

kaipaan. 
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1993 
KM 28000 Karjaa Brltan JIlIstjlman 

Kivikautisia löydtJksili, jotka ovat tulleet opettaja 
Gabriel Gustafssonin, 08. 10360 Mustio, llihettitminli 
ja FM Lauri Mökön tuomina Kansallismuseon 
kokoelmiin. Lunastus 35,-. 

Verifikaatti 
Ks. Lauri Mökön tarkastuskertomus arkeologian 
osaston topografisessa arkistossa 

Diar.25.11.1993 

KM 28000 

70 mm 

E 
E 
o ... 

35 mm 
SaviastianoalQja 47 kpl, koristeltu kampaleimoilla ja suurilla leimojen päälle 11-----"=---

tehdyillä kuopilla. Leimat ovat syviä ja selviä. Paloista viisi on noin 
kämmenen kokoisia, muut ovat huomattavasti pienempiä. Koristelusta 
päätellen kaikki ovat samasta astiasta 

Koululaiset Gunlög ja Hildegerd Hammarstedt, 08. 
10360 Mustio, ovat löytlineet saviastianpalat touko
kuussa 1993 Karjaan Bråtanista Jlillstjärnanin 
metsiköstli, joka· sijaitsee Mustion Lomanotkon 
ennestlilin tunnetusta röykkiökalmistoalueesta n. 1,2 
km etellilin. Karjaan kaupungin viemliritöiden 
yhteydessa oli metsikköön kaivettu n. 100 m pitkli oja, 
josta nostetusta maasta palaset olivat löytyneet, ks. 
verifikaatissa oleva karttapii"08, johon löytöpaikka 
on merkitty. Lauri Mökön kiiydessti paikalla oli oja jo 
tttytetty, mutta oppaina olleet koululaiset löysivät vieM 
kolme saviastianpalaa löysästli tliytemaasta. 
Löytöpaikka on entistli Mustion . ruukin, nykyistCi 
Karjaan kaupungin maata, RN.'o 1.'220. 

Peruskartta 2014 09 Siirkiä 
x=661425 y=248917 z=21-32 

* * * 

70 mm 

MUSEOVIRASTON ESIHISTORIAN PÄÄLUETTELO MUUTTUU NUMEROSTA KM 28000 
ALKAEN OHEISTEN MALLIEN MUKAISEKSI JA A 4 KOKOISEKSI. LISÄTIETOJA 
SAA MUSEOVIRASTON ARKEOLOGIAN OSASTOLTA. , 

• 
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1993 
Suomusniemi LOttOl1 Takasalo 

Varhaismetallikautisia asuinpaikkalCJytlJjtl, jotka FT 
Helena HlJttlJ !raivautti Suomusniemen Takasalosta 
LlJttiJliJn kylästil14.9.-2.10.1993. 

KM 28001 

35mm 
>--0---'-'-'-'---1. Ks. Helena HIJt6n kaivauskertomus arkeologian osas- 70 mm 

35 mm 

ton topograjisessaarkistossa. 
Diar.4.11.1993 
Luetteloinut Helena HlJfflJ 

RUUTU 498/198 

SA VIASTIAN REUNAPALA 1 kpl, 4 g 
Naannupintaista keramiikkaa, reunan päällä viivalkuoppakoriste, 
sekoitteen joukossa muutamia kivimuruja, saviaines tasaista, reuna 
paksunnettu .. Mitat: 24 x 25 x 5 mm. 

2 SAVIASTIANREUNAPALA 1 kpl, 3 g 
Naannupintaista keramiikkaa, reunan päällä kuoppakoriste(?), sekoitteen 
joukossa muutamia kivimuruja, saviaines tasaista, sivussa kahdella 
soikealla painanteella tehty koristerivi. Mitat: 20 x 20 x 7 mm. 

3 SAVIASTIANREUNAPALA 1 kpl, 0.5 g 
Reunapalan katkelma, mahdollisesti astian sisäkyljestä, sekoitteen 
joukossa muutamia kivimuruja, saviaines tasaista, kyljessä kulkee 
vaakasuora viiva, mahd. koriste? 

4 SAVIASTIAN REUNAP ALA 2 kpl, 3 g 
Reunapalan katkelmia, mahdollisesti astian sisäkyljestä, sekoitteen 
joukossa muutamia kivimuruja, saviaines tasaista, reunan päällä on jälkiä 
koristepainateista. 

5 SAVIASTIAN REUNAP ALA 1 kpl, 0.5 g 
Koristelematon naannupintainen pala, sekoitteessa on kiillettä. 

6 SAVIASTIAN REUNAPALA 2 kpl, 7 g 
Koristelemattomia, saviaines on tasalaatuista, palat kaareutuvat jyrkästi ja 
ovat pienestä astiasta. 

7 SA VIASTIAN REUNAPALA 6 kpl, 4 g 
Koristelemattomia, saviaines on tasalaatuista. 

35 mm 



- 20 -
'NO "OO,r-------..::::.--------~--------~---====~ 

.. " 
"" 
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Eeva-Liisa ja Hans-Peter Schulz 

TIETEELLISEN KESKUSTELUN TASOSTA 

Fennoscandia archaeologican tuoreimmassa numerossa X/1993 Anne 

Vikkula tarkastelee kriittisesti Torsten Edgrenin kirjoittamaa 

osuutta "Den förhistoriska tiden" teoksessa "Finlands historia 1" 

(Ekenäs 1992). Lähteiden käyttö saa erityistä huomiota. Eräässä 

kohdassa teemaksi muuttuu arkeologinen keskustelu, ja Anne Vikkula 

antaa neuvoj a sen käymiseen. Ketä hän neuvoo? Tuskin sentään 

tarkastelemansa kirjan tekijää. Sen lisäksi, ettei tuollainen 

hyppäys varsinaisen aiheen ulkopuolelle ehkä lainkaan kuulu kirja

arvosteluun, hämmästytti meitä Vikkulan argumentointi suuresti -

varsinkin kun hän viittaa omiin tutkimuksiimme. 

Mainittu kohta kirja-arvostelussa on niin huomion arvoinen, että 

lainataan sitä vielä aluksi (FA X, s. 84): "The recent results ••. 

of Varikkoniemi in Hämeenlinna are also provided. In this case a 

more careful use of new research would perhaps have been recommen

ded, given the considerable critique wich has been arisen concer

ning the existence of the houses and the walls. Presenting uncer

tain information in a book like this tends ta change i t into 

accepted fact, ••• " 

Tosiasiahan on, että ainoan kirjallisen kritiikin tutkimuksiamme 

kohtaan on julkaissut vuonna 1990 Jussi-Pekka Taavitsainen kah

dessa väitöskirjansa "Ancient Hillforts of Finland", SMYA 94, 

alanootissa ( s. 166) • "Merkittävä" kri tiikki merkinnee siten 

kirja-arvostelussa esiintuotuja kahvipöytäkeskusteluja, ja sel

laiset pitäisi jättää huomiotta vakavasti otettavan teoksen ar

vioinnissa. Mielenkiintoinen on termin "uncertain information" 

käyttö. Kirja-arvostelussa tarkoitetut tutkimukset on julkaistu 

Suomen Museon niteessä 1992, joka ilmestyi alkuvuodesta 1993. 

Kaivausten tulokset olivat kuitenkin "Finlands förhistorian" te

kijän käytettävissä jo aikaisemmin (mm. museoviraston arkeologian 

osaston topografinen arkisto). Julkaistun tutkimuksen nimittäminen 

epävarmaksi informaatioksi ilman asianmukaista perustelua on 

vähintään epäkohteliasta. Kiinnostunut lukija saattaa saada sen 

vaikutelman, että tosiasiat on tässä asetettu ylösalaisin. Loppu

jen lopuksi me voimme yhtyä Anne Vikkulan omiin päätelmiin (FAX, 

s. 84): "Maybe we have a lot to learn about scientific discussion 

before we are able to accept and make use of the variance of 

different opinions?". 

* 
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S.I. Kockurkina, Ancient Olonets, ss. 41-50; Alexander Utkin, 
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problem of research, ss. 65-69; Roger Engelmark, Ulf Segerström, 
Jan-Erik Wallin, The papaeoecological record of cultivation in 
Ostrobothnia during the Iron Age, ss. 70-75; Eljas Orrman, Where 
sourcee criticism fails, ss. 76-82; Anne Vikkula(arvostelu), 
Torsten Edgren, Den förhistoriska tiden. Finlands historia 1. 
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Suomal~is~t tutkijat löysivät 
FORSSAN LEHTI 

9.11.1993 
'inkalinnoituksen Boliviassa 

Suomalaisten arkeologien 
johtama retkikunta on 
löytänyt Boliviasta vuosi

satoja tuntemattomana säily
neen inkalinnoituksen, joka si
jaitsee Andien vuoristossa. 
Linnoituksesta johtavat osittain 
kivetyt tiet kahteen pienem
pään linnoitukseen. Vastaavaa 
pää- ja sivulinnoitusten muo
dostamaa kokonaisuutta eiole 
ennen löydetty. 

Löytöalueella on 700 metriä 
pitkä muuri sekä kahden suu
ren sotilaskasarmin, kymmen
huoneisen talon, muiden asu· 
musten ja kymmenien viljava
rastojen raunioita. Inkojen ja 
heitä vastaå11 1 500-luvulla tais
telleiden chiriguano·intiaanien 
keramiik!<aa ja linkokivil alu
eella on nlnsaasti. 

- Löytö on inkatutkimuk
sen kannalta merkittlvII, sanoo 
tutkimusta johtava arkeologian 
professori Ari Siirillinen Hel
singin yliopistosta. 

Se vahvistaa oletuksen, ettll 
inkoilla oli valtakuntansa itära
jan turvana slUja Iinnoitnksia, 
joita yhdistivät nopeakulkuiset 
tiet. Inkat olivat taitavia teiden 
rakentajia. Tiet siltoineen ris-' 
teilivlt läpi koko laajan valta
kunnan. 

Tutkimusryhmlllln kuuluvat 
professori Ari Siiriäinen, tutki
jat Heli ja Martti Pärssinen Tu
run yliopistosta, kolme suoma
laista opiskelijaa ja kaksi boli
vialaista arkeologia. Suomen ja 
Bolivian' arkeologista yhteis
työhanketta rahoittaa Suomen 
Akatemia. 

Inkakulttuuri eli 
nelisensataa vuotta 

Inkakulttuuri eli nelisensataa 
vuotta Etelll-Amerikassa. Ete
lästä, todennllköisestiPerun ja 
Bolivian välisen Titicaca-jär
ven seuduilta lähtenyt valloit
tajakansa liikkui II OO-tai 
1200-luvulta lähtien erityisesti 
Perun vuoristoon. 

Varsinaiseksi valtioksi inko
jen hallitsema alue muodostui 
vasta l400-luvulta. Inkavaltio 
toimi noin sata vuotta ennen 
kuin se t$outui. Laajimmil
laan valtakunta ulottui nykyi
sestä Ecuadorista ja Kolum
biasta Andeja seuraten puoli
vII/iin Chileä. 

Inkavaltiota piti sadan vu0-
den ajan koossa voimakksasti 
keskittynj.! hallintojärje~a. 

Inkatutkimus on virellft 
useissa mai .. a. Suomalaista 
vaihaisempaa tutkimusta edus
taa Rafael Karsten, joka teki 
useita matkoja alueelle 1910-
luvulta 1930-luvun lopulle. 
Hänen teoksensa Inkavaltio ja 
sen kulttuuri on yhä tunnettu. 
Nyt linnoituksen löytäneen tul· 
kijaryhmlln jäsen Martti Pärs· 
sinen on laatinut väitöskirjansa 
inkavaltion poliitrisesta järjes
telmästä. 

Tarkka sijainti oli 
kauan arvoitus 

Linnoituksen ol~losta . 
on tiedetty jo kall8n: Sen ra' 
kennlltti i!lkahaIliIJiJiI' TIlpac 
Yupanqlli todennlköisesti 
l480-llIvulla; tarkemmat ajoi· . 
tnkset saadaan radiohiilitutki-

Ullsia allleita inkat valloittivat mllksilla, jotka tehdään linnoi-
tehokkaan sotilasorganisaa~ tus~.lmienl..allsis.l!ltä-
.tiODSa avulla. Valloitellit kansat mästll oljesta.· . -.. ,: 
saivat säilyttllä omat tapansa . Linnoitnksen tarkka sijainti 
inkakulttuuriin sulautettuna. on sen sijaan ollut 8rV(iitus. 

Luokkayhteiskunnanjäseoil- Valtansa inkstutkimllksesta' on 
II oli raskaita verovelvolli- pitänyt virheellisesti Incahuasi-
sullksia, mutta valtio piti vas- vuoren kupeessa olevaa, pie-
taavasti ylll kansalaisten so- nempllft rakennelmaa nyt "Illy-
siaaliturvaa. Inkahallitsijan us- dettynä Cuicotuyon Iinnoitnk-
kottiin olevan auringonjumalan sena. Virhe juontaa juurensa 
suora jälkeläinen. . 1 920-luvulle, jolloin ruotsalai-

Inkavaltio tuhoutui espanja- nen tlItkija Erland Nordens-
laisten tultua alueelle 1530.lu- . kiöld päätteli löytämllnsära-
vulla. Valtakunnassa oli me- kennelman olevan ISOO-Iuvun 
neilIIän sisällissota, jota Pizar- kronikolssa mainituissa CUzCo-
ron johtamat espanjalaisval- tlIyo. .. 
loi!lajat käyttivät hyvAkseen. Pll\"S8inen amoi NordeDs-
.' Inkojen. kiel.i -: quecbua - kiIIlcIillpälltetllllUl uudell~n. 
on yhä ebnvolmatn!'n Peruss.~ '; lncahuasi oli liiaa pieni javaa
ja Boliviassa, ja nykyisten inti· limaton ollakseeit kronikoiden 
aanien elämässä on lukuisia paljon vaikuttavamm_ku-
piirteitä inkakulttuurista. vailema Cuzcotuyo. 

Saarijärven muinaisasukkaat 
söivät hylkeitä, karhuja ja majavia 
SAARUÄRVI-Saarijärven Summassaaren rannalta on löy
tynyt lIusia kivikautisia asuinpaikkoja Museoviraston !"ke~lo. 
gisissa kaivauksissa. Paikalta on löytynyt nuolenk.rki~, lu,,,!, 
saviastioiden palasia, tulisijoja ja jätekuoppi~ .. Tuore,n mu!
naislöytö on ainakin 6 000 vuotta v~. ki".'k,~ •. Palane,. 
den luiden jälnnötset kertovat, IDIt1l muma,sel asukkaat 
söivät. Noin 30 sentin syvyydestä on löytynyt peuran, karhun, 
majavan, hirven ja hylkeen luita. (SlT) 

HELSINGIN SANOMAT 20.9.1993 

Pärssinen löysi lopulta Es
panjan siirtomaa-arkis~ojen 
asiakirjoista yli neljäsataa 
vuotta vanhan tarkastuskerto
mllksen, jossa kerrottiin linnoi
tuksen lähellä virtaavasta kah
desta joesta. 

Lupaava suunta löytyi Yh. 
dysvaltaln huumeviraston laa
timista topografisista kartoista, 
ja retkikunta varustettiin tutki
musmatkaIle. Se joutui kierte
lemlllln vuorilla ja palaamaan 
alkuun useita kertoja. Talon
poikien tietojen perusteella 
löytyi vanha espanjalaisten ra
kentama varustllskin. 

Tutkijat tapasivat opasta et
siessAlln eräästä pikkukylastli 
intiaanivanhuksen, Don 
Marcosin, joka tlInsi alueen ja 
suostui lopulta oppaaksi. Don 
Mar<ibs ti~l!DlIyttlljänä ja aasit 

ja I!!uulit kUomiajuhtina retki
kuIIta eteni vuoristossa. Viime 
elokuun loppupuolella oikea 
paikka löytyi juuri vanhuksen 
osoittamalta vuorenhlUjalta. 
Hän tunsi myös sivutinnoitlls
ten sijainnin. 

Löytö .on herättInyt Boli
viassa runsaasti huomiota. Li
säkaivausten odotetaan tuovan 
runsaasti uurta tietoa päivänva
loon - nyt alue on suurim
maksi osaksi kasvillisuuden 
peittlmllft. Boliviassa alueesta 
suunnitellaan myös tlIristikoh
detta. Perussa viimeisen inka
hallitsijan piilopaikka, jyrk
kien vuorten rlnteille rakennet
tu Macchu Picchu on suosittu 
turistikohde. 

TUULA LÄNSISALMI 
(KIrjoittaja on vap.a 

toimittaja) 
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AboaVetus4 ~museo 
ei ehkä toteudukaan 

" / , .,'" '. " 

Turku vetäytyi keskiajan museohankkeesta 
ANNELI TUKIA 

Helsingin Sanomat 

TURKU -On mahdoilista, ettei 
Turkuun Rettigin palatsin tolliiUe 
suunniteltu Aboa Vetus -museo 
toteudu, koska Turun kaupunki 
vetlytyy hankkeesta. Museon tar· 
koituksena on ollut kertoa kau· 
pungin keskiaikaisesta bi~ 
ta. 

()pel,tdmi.nisteriö .oli luvannut 
pllrusmtaVUD museoon neljl 
miljoonaa markkaa ja edellytti· 
nyt, ellä kaupunki IlIhtee mukaan 
yhtä suurella summalla. Museon 
on arvioitu maksavan 20 miljo· 
naI. 

"Tietysti ne IOntilla auki olevat 
kaivaukset täytyy jotenkin suoja· 
ta ja museoida, mutta vielä ei ole 
lainkaan varma, tehdällnkö siitll 
aukioleva museo. Joka kerta, kun 
sml .lOntiKa työntlä lapion maa' 
han, tulee esiin joku vanha tiili· 
holvi", pohdiskelee puheenjohta
ja TOHo KosoaeD palatsin omis· 
tavasta Matti Koivurinta -säätiös· 
tä. 

"Jos museo olisi auki aamusta 

iltaan, siellä pitäiSi olla myös kll
vijöitä. Se oltsi hirveä riippa slä
tiön jalassa ja vaatisi monen ihmi
sen tyOpanoksen." 

Kosonoo muistuttaa, että palat
siin tuleva taidemuseo valmistuu 
kovaa vauhtia. Rakennuksen put
kislOt on uusittu, ja maalarit ovat 
jo liaIIIIä. "Taidemuseo on valmis 
ensi l!evUnI. Toinen· asia on, 
VOiduaIr:. .. 0 ~tI JyaIJ ,ennenkuin 
ymplristö. on ·museo1tu." 

. MlllDatsJlIlDteltIi 
tuhottu 

Apulaiskaupunginjohtaja A .. 
DIII LUoalltty vakuuttaa, että 
pUtös kaupungin poisjllmisestä 
syntyi yksimielisesti. Valtion tuki 
museoUe säilyy silti enilallaan. 

Lahoniityn mukaan museovi
ranomaiset ovat oUeet huolissaan 
arvolOntiKa olleiden· kivijalkojen 
ja vanhojen keUareidon purkami
sesta. Säätiö on palatsia kOljates
saan vaJanut anturoila ja Plalut
tanut ma.ta. 

Turun museotoimenjohtaja 0 •• 
mo R1a1a·TuoI on juItisuudessa 
kertonut tontin Nunnankadun 

puoleisen eisan muinaisjllnteiden 
osittaisesta tuhoutumisesta palat
sin korjaustöiden yhteydessä. 
Hln on vakuuttanut, ettei mitään 
katastrofaalista ole päässyt tapah· 
tumaan. 

Samassa yhteydessä, kun Tu· 
run k~upunki irrottautui hank· 
keesta, myös kaupungin museovi
rasto sanoutui siitä irti. Hank
keen valvonta siirtyi museoviras
toUe Helsinkiin. 

"Kieltlmlttl tilanne on nyt 
kaoottinen, mutta kun opetusmi
nisteriön edenyttlmä rakennus
lautakunta on saatu perustettua, 
asia saadaan hallintaan", arvelee 
valtio~arkeologi Henrik UH ... 

"Olen lähettänyt viime viik\lUa 
Turkuun kirjeen, jossa olen kiel
tlnyt palatsin IlIDsipuolella tapah· 
tuvan paalutus- ja anturoimi.· 
työt." 

Palatsin itlpuolelll paatulusta 
on tehty jo aiemmin, mutta Lilius 
muistuttaa, ettl ne työt ·ovat tl' 
pahtuneet Turun maakuntamu
seon valvonnassa. "En ole ehtinyt 
vielä tarkastaa, onko tontin kai· 
vaUkset suojattu talvea vastaan 
määrllysten mukaisesti." 

Venäjän vanhin rakkauskirje 
löytyi Novgorodista 

The Washington Post 

MOSKQVA-Historioitsija 
Valentin Janin, .64, on etsinyt 
aarteita· ja ihmiskäden töitä 
Venäjän tärkeimmiltä arkeolo
gisilta alueilta jo 50 kesää. 
Mitkään aikaisemat löydöt ei· 
vät olleet valmis""neet hlntä 
siihen, mitä hän löysi viime 
kesIDlI - Veoljln va,nhimman 
iakkauskirjeeili , 

Novsorodista löytynyt kirje 

mestl, torjutun rakastajallaren 
kirjeestä läpi vuosisatojen. 

"Olen kirjoittanut sinulle 
kolme kertaa", nainen aloitti 
kirjeensä, josta rakastajan nimi 
oli hienotunteisesti Jätetty 
pois. "Mitä sinulla on minua 
vastaan, kun et ole käynyt 
luonani tIIlII viikolla7 Louk-

. kaanko sinua kirjoittamalla si
nulle etkä sinä, kuten ajatte
len, pidä siitl? Jos pitäisit, 
olisit tUllut luokseni." 

oli .kirjoitettu ·lroivun tuoheU. R...-IHv 
noin vuonna. 1100. 'Arkeologit ...... ·1· 
olivai varovasti vieneet mutli· tellltf' 
sen tuobea. labOratorioon ja 
odolliva'.8UvlDI8jotaln, mikä· "Vlltaa.oltaja oli repinyt 
oI\..1uttua·likaisemmista vas·'. kirjeen .kolmeen OSI4D, ehti. 
taavista .Iöydöisti: ~imuk-.~, ebl!l paljlatumisen 

·.en, vdkakirjan tai JOnkun' pelosta. 'Kjrjeen lteakidUDäiltl 
muun ·kaUjll!DtekO\lll liitljlVAn osaa ei. ole l!!ydelty.Muuta
asiakirjan. .. . . man epätlydelHsen lauseeo jU-

Mutta kun tutkijat olivat lteenkirje pUtIyy, samaUa 
.. huolellisesti pllhdiataneet ja rauballiseDa ja tyylik~äällä kl
,. avanneet tuobea, muutamat sialalla, mtohimoisiin sanoihin: 

tyylikkäAllä naisen käsialaUa "Vaikka loukkaiainkin sinua 
kirjoitetut sanat osoittivat, et- ajattelematt\lmaati, jos sinä 
tei kyseessä ollut mikAAn taval· ryhdyt pilkk88lll$BD minua, 
linen viesti. Tuntien pilhdistlis; ·lIlOmitkooD Jumala sinut 'ja' 
työn jälkeen Janin huomasi lu- minun heikkouteni." 
kevansa huutoa suoraan sydl· VenäjAIIA . arkeologian ta-

,voiUeet ovat pitkälle erll"i~i~ 
kuin muualla maailmassa. Sen 
avulla pyritään todistamaan 
esimerkiksi ellei Venlljästä voi 
tuUa koskaan demokratiaa; 
Ukraina ei olluI koskaan osa 
VenlljAA tai on aina sitä ollut. 
venäläiset ovat aina olleet ta
Ifapajuisia tai he ovat olleet 
kerran maailman johtava kan
sa. 

Novgorodista tehdyt löydöt . 
ovat seldl' vahvistaneet ·W 
beiteDtlDeel .. nlitl . m~.j •. 

. Mutta sini itealllseJil JIIivAnI, 
1aiII· Janin'll\ysi tirj,Mn bio. 

. JaerIsi kerr~ ajatt.lemaan 
muutakia kuin demotratiiatai 
ltauppuuhteltl, iai tmtoa ·val· 
mistaa työkal\lia. ..,.. 

"Henkilö olli ,. kuolee ja 
IdInii cikl paril\l!olmen suku· 
pOlven jlllbeJl kukaan: muista 
häntl", Juin sanoi Ask~lin 
työhuoneessaan Moskovan yli-
opistossa. . 

"Sitten kuluu 500 tai 900 
vuotta - ja yhtäkkii saamme 
tietlä hänestll. Luemme hänen 
kirjeensi. Se on kuin bio he
rlsi henkiin. Tlmä on hyvin 
liikuttava asia", Valentin Janin 
sanoi. 
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