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OHJELMA 

Torstai 30.1.2020 
 
9.30–11.00 Sessio 1  
9.30–9.35 Tilaisuuden avaus. Petri Halinen, Museovirasto.  
9.35–10.00 Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden määrittäminen 2019. Teija 
Tiitinen, Museovirasto. 
9.55–10.15 Arkeologiayritysten kenttätyöt vuonna 2019. Maija Helamaa, Arkeologiayritykset AR-
KY ry. 
10.15–10.45 Museoviraston Arkeologisten kenttäpalvelujen kenttätyöt 2019. Marianna Niukka-
nen & Esa Mikkola (koekaivausryhmä), Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut.  
10.45–11.00 Keskustelua 
 
11.00–12.00 Lounastauko 
 
12.00–13.45 Sessio 2  
12.00–12.30 Kokemäen Villiönsuvanto 2019. Kari Uotila, Sanni Salomaa & Maija Helamaa, Muuri-
tutkimus Oy. 
12.30–13.00 Tursiannotko 2012–2019. Sami Raninen, Museovirasto. 
13.00–13.30 Palamattomien ihmisluiden tutkimus Kansallismuseon kokoelmista. Kati Salo, Hel-
singin yliopisto. 
13.30–13.45 Keskustelua 
 
13.45–14.15 Kahvitauko 
 
14.15–15.45 Sessio 3  
14.15–14.45 Porvoon vanhan raatihuoneen takakujan arkeologinen kaivaus. Juuso Koskinen,  
Mikroliitti Oy. 
14.45–15.15 Porvariston charmia 1700-luvun Turusta. Ilari Aalto & Elina Mattila, Aboa Vetus & 
Ars Nova -museo 
15.15-15.45 Keskustelua  
 
16.00 Arkeologian harrastajatapaaminen 2020  
- Tervetuliaissanat 
- Ilmoituspalvelu Ilppari – ensimmäisen vuoden kokemukset. Ville Rohiola & Sami Raninen Mu-
seovirastosta sekä palvelun käyttäjiä 
- Keskustelu harrastamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista 
 
 
Tapahtuman verkkosivu: https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/
kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-
tapahtumat/arkeologisten-kenttaetoiden-esittelypaivat  
 
Tapahtuman facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/457598955113843/  
 
Tapahtuma livenä internetissä: https://live.kansallismuseo.fi/?live=kenttatoidenesittelypaivat 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/arkeologisten-kenttaetoiden-esittelypaivat
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/arkeologisten-kenttaetoiden-esittelypaivat
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/arkeologisten-kenttaetoiden-esittelypaivat
https://www.facebook.com/events/457598955113843/
https://live.kansallismuseo.fi/?live=kenttatoidenesittelypaivat


 

Perjantai 31.1.2020 
 
9.30–11.00 Sessio 4 
9.30–9.55 Baltic History Beneath the Surface - Museoviraston meritiimi BALTACAR-projektin 
pyörteissä. Päivi Pihlanjärvi, Museovirasto. 
9.55–10.20 Suomen meriarkeologisen seuran ja Helsingin yliopiston tutkimus Porkkalan hylky-
puistossa 2019. Markku Luoto (MAS).   
10.20–10.45 Mission Impossible, Ruotsinsalmen hylyt 3D-malleiksi. Richard Eller, Cerella Oy. 
10.45–11.00 Keskustelua  
 
11.00–12.00 Lounastauko 
 
12.00–14.00 Sessio 5 
12.00–12.25 Turun linna. Itäisen esilinnan ulkopuoleisen vallialueen tutkimukset 2019. Kari Uoti-
la, Jani Vidgren, Nikolai Paukkonen, Tarja Knuutinen/Muuritutkimus Oy. 
12.25–12.50 Koulupäivä juoksuhaudassa. John Lagerstedt, Museovirasto/Kansallismuseo. 
12.50–13.15 ”Hanko 1941”. Jan Fast, Helsingin yliopisto. 
13.15–13.30 Keskustelua 
 
Kahvitauko 13.30–14.00 
 
14.00–15.30 Sessio 6  
14.00–14.25 Undersökning av ryssugnar i Degerö, Föglö, Åland. Freya Roe, Utbildnings- och kul-
turavdelningen, Ålands landskapsregering. 
14.25–14.50 Myrskytuhojen jäljillä Ahvenanmaalla - Alfrida inventointi. Niko Anttiroiko, Ålands 
landskapsregering. 
14.50–15.00 Savukosken Soklin kaivaukset 2019 & Pikakatsaus hotellin takapihalle: Hahtiperän 
hylky Oulusta. Vesa Laulumaa, Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut. 
15.00-15.30 Loppukeskustelu 
 
Lisätiedot: 

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivistä: erikoistutkija Veli-Pekka Suhonen (veli-pekka.suhonen
[at]museovirasto.fi) 

Arkeologian harrastajatapaamisesta 2020: erikoistutkija Päivi Maaranen (paivi.maaranen[at]
museovirasto.fi (myös palautteet abstraktijulkaisusta) 
 

Muistiinpanoja: 



 

ABSTRAKTEJA 

Esiintymisjärjestyksessä 

 
 

Arkeologiayritysten kenttätyöt vuonna 2019. Maija Helamaa, Arkeologiayritykset AR-
KY ry 
 
Arkeologisia kenttätöitä on tehty tilaustutkimuksina runsaasti eri puolilla Suomea. Arkeologiayri-
tykset ARKY ry:n kokoaa katsauksen jäsenyritystensä toimintasta vuonna 2019.  ARKY ry on vuon-
na 2015 perustettu yhdistys, joka kokoaa yhteen arkeologian ja kulttuuriympäristöalan asiantun-
tijayrityksiä. Tällä hetkellä ARKY ry:hyn kuuluu seitsemän yksityistä ja monialaista asiantuntijayri-
tystä ympäri Suomea. ARKY ry pyrkii toiminnallaan arkeologiayritysten toimintaedellytysten pa-
rantamiseen, näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseen. 
 
ARKY ry:n jäsenyritykset: 
     Ark-Byroo 
     Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay 
     Kulttuuriympäristöpavelut Heiskanen & Luoto Oy 
     Maanala Oy 
     Mikroliitti Oy 
     Muuritutkimus Oy 
     Oy Sigillum Ab 
 
 

Museoviraston Arkeologisten kenttäpalvelujen kenttätyöt 2019. Marianna Niukkanen 
ja Esa Mikkola, Museovirasto 
 

Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö tekee arkeologisia kenttätöitä sekä virkatyö-
nä että tilauksesta. Valtaosa kenttätöistä tehdään erilaisten rakennus- ja maankäyttöhankkeiden 
vuoksi. Vuonna 2019 toteutettiin 40 tilaustutkimusta, joista suurin osa oli valvontoja, koekai-
vauksia ja tarkkuusinventointeja pääasiassa historiallisen ajan kohteilla. Pääosa tutkimuskohteis-
ta sijaitsi pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa, mutta työkohteita oli myös Oulun seudulla ja 
Lapissa. Laajimmat kaivaukset tehtiin kivikautisilla asuinpaikoilla Savukosken Soklissa.  

Koekaivausryhmä tekee arkeologisia tutkimuksia, jotka ovat tarpeen yksityisten maanomistajien 

pienten rakennus- ja työhankkeiden vuoksi. Valtio vastaa tällöin tutkimuskustannuksista.  Kenttä-

töiden toimeksiannot tulevat kulttuuriperinnön suojelusta vastaavilta viranomaisilta. Koekaivaus-

ryhmä toteutti vuonna 2019 arkeologisia tutkimuksia noin 40 kohteessa. Kenttätyöpäiviä kertyi 

118 ja henkilötyöpäiviä 418. Vuonna 2019 tehtiin tutkimuksia 6 kivikautisella asuinpaikalla, 18 

historiallisen ajan kohteella sekä 18 rautakautisella kohteella. Rautakautisten kohteiden määrä 

selittyy osittain metallinilmaisimella löydettyjen kohteiden lisääntyneellä tutkimustarpeella. Koe-

kaivausryhmän kohteista tässä esitellään Urjalan sekä Vesilahden rautakautiset kohteet sekä 

Kuopion (ent. Nilsiä) kivikautinen asuinpaikka.  

 
 
 



 

Kokemäen Villiönsuvanto 2019. Kari Uotila, Sanni Salomaa & Maija Helamaa, Muuri-
tutkimus Oy ja työryhmä Terttu Lempiäinen, Auli Bläuer, Markku Oinonen, Tarja Knuuti-
nen, Janne Haarala, Jere Leppänen ja Arttu Tokoi 

Muuritutkimus Oy:n alustuksessa käsitellään loka-marraskuun 2019 aikana käynnissä ollutta Ko-
kemäen Villiönsuvannon rautakautisen asuinpaikan arkeologisia tutkimuksia. Alustuksessa noste-
taan esiin hankkeen prosessin kuvausta,  esitellään valittuja menetelmiä ja niiden arkeologisia 
tuloksia.  

Kyseessä on jokivarressa oleva peltoalue, jonka ylitse oli aikanaan kulkenut moderni inventointi 
ja kohde olitulkittu tyhjäksi ja alue oli kaavoitettu omakotitonteiksi.  Sen jälkeen alueelta oli saa-
tu talteen metallinpaljastinlöytöjä ja näitä oli esitelty paikallisessa yleisötilaisuudessa.  Sen jäl-
keen oli kohde avattu yhdeksi viikonlopuksi metallinpaljastintoiminnalle.  

Metallinpaljastinviikonlopun aikana harrastajajoukko sai esiin laajalta peltoalueelta merkittävän 
määrän rautakautisia esinelöytöjä. Harrastajien kartoittama alue, löytöjen määrä tai tarkempi 
ajoitus ei ole tiedossa. Metallilöytöjen perusteella kohteessa tehtiin ensin kaivinkoneavusteiset 
koetutkimukset lokakuun 2019 alussa. Niissä havaittiin liesirakenteita ja rautakauden tyypin ke-
ramiikkaa. Omakotialueen katuverkosto oli rakennettava talvikauden 2019-2020 aikana ja siksi 
kaivauksia jatkettiin kahden viikon ajan loka-marraskuussa 2019. Katulinjan kaivauksista saatuja 
arkeologisia tuloksia tarkennettiin maatutkauksilla.  

Satakunnan museon lausunnon mukaisesti peltokerrokset kuorittiin pois ja esiin tuli pohjamaa, 
jossa oli säilyneenä kymmenkunta liesirakennetta ja yhden paalutalon jäännökset. Myös osia toi-
sesta rakennuksesta saatiin esiin. Esineaineiston perusteella esiin tullut kohde ajoittuu pääosin 
rautakaudelle. Hienoimpia löytöjä ovat rautainen sirppi ja jauhinkivi.  Historiallisen ajan löytöma-
teriaalia aineistossa on vähän.  

Kenttävaiheen jälkeen raportit ovat valmistuneet, metallilöydöt ovat konservoinnissa, makrofos-
siili- ja palaneen luumateriaalin osteloginen analyysi on tehty ja ajoitusnäytteet ovat Helsingin 
yliopistolla.  

Tutkimukset jatkuvat tulevien omakotitonttien kaivauksilla touko-kesäkuussa 2020. Näiden tutki-
musten kilpailutus on käynnissä tammikuussa 2020.  

 

Tursiannotko 2012–2019. Sami Raninen, Museovirasto. 
 

Pirkkalan Tursiannotkon myöhäirautakautisen asuinpaikan pitkään jatkuneet arkeologiset kenttä-
työt päättyivät toistaiseksi Helsingin yliopiston opetuskaivaukseen kesällä 2019. Mitä seitsemän 
kenttätyökauden jälkeen on jäänyt käteen ja minkälaisia jatkotutkimuskysymyksiä aineisto he-
rättää? 

 
  

 

   



 

Palamattomien ihmisluiden tutkimus Kansallismuseon kokoelmista. Kati Salo, Helsin-
gin yliopisto 
 
Olen lähettänyt joulukuussa 2019 yli 80 tutkimusraporttia palamattomista ihmisluista Kansallis-
museon kokoelmista julkaistavaksi avoimen tieteen periaatteen mukaisesti Museovirastolle. Suu-
rin osa näistä tutkituista vainajista ajoittuu ristiretkiaikaan. Olen aloittanut luiden tutkimisen jo 
vuonna 2005 valmistellessani väitöskirjaani, josta tämä aineisto kuitenkin jätettiin pois. Myö-
hemmin olen tutkinut näitä luita eri tutkimusprojektien yhteydessä (Pronssikauden ihmisluutut-
kimus, Sugrige, Levänluhta, Luistari). Suurin osa aineistosta on tutkittu kahteen otteeseen eli tu-
lokset on tarkastettu. Päätuloksina voidaan mainita, että hampaat ja kallon osat, erityisesti ohi-
moluu, säilyvät parhaiten Suomen happamassa maaperässä. Tutkimuksen tuloksena voidaan 
mainita myös jotain eri sairauksien yleisyydestä ja niiden ensiesiintymisestä Suomen alueella. Eri 
ikäisten vainajien erilainen säilyminen vaikuttaa niin, että pidemmälle vietyjä demografisia pää-
telmiä ei pystytä aineiston perusteella tekemään, mutta eri ikäisistä vainajia on tavattu aineistos-
sa pienistä lapsista vanhoihin aikuisiin.  Myös luuston geneettisiä merkkitekijöitä havainnoitiin 
tutkimuksissa.  

 

Porvoon vanhan raatihuoneen takakujan arkeologinen kaivaus. Juuso Koskinen, Mik-
roliitti Oy. 
 
Porvoon vanhan raatihuoneen takana sijaitsevaa Gabriel Hagertin kujaa alettiin peruskorjata ke-
väällä 2019. Konekaivun valvontana alkanut arkeologinen tutkimus muuttui täysimittaiseksi kai-
vaukseksi, kun arviolta 1700-luvun tai vanhempi puulastukerrostuma paljastui kujanpinnan 
täyttöhiekan alta. Kaivausalueesta tuli lopulta n. 176 m² laaja. Yhtenäinen ja sekoittumaton 
kulttuurikerros oli syvimmillään yli 2 m paksu. Se sisälsi runsaasti erittäin hyvin säilyneitä esinei-
tä, jotka oli valmistettu eloperäisistä aineksista, ja paljon orgaanisia jätteitä. Tutkimuksessa löy-
dettiin useita selväpiirteisiä ja päällekkäisiä puurakennuksen pohjia sekä puisia katu- ja vedenoh-
jausrakenteita, joista osa oli säilynyt miltei täysin ehjinä. Löytöaineistoon kuului verrattain harvi-
naisia ryhmiä, kuten nahkaa sekä tuohi- ja puuesineitä runsaiden eläintenluiden lisäksi. Torin-
laidan kaupunginosan aineisto edusti yllättäen enemmän maatalous- ja kalastuselinkeinoa kuin 
kauppaa.  

 

Porvariston charmia 1700-luvun Turusta. Ilari Aalto & Elina Mattila, Aboa Vetus & Ars 
Nova -museo 
 
Turkulainen Aboa Vetus & Ars Nova -museo jatkoi kesällä 2019 kaivaustutkimuksia museon piha-

maalla. Tutkimuskohteena oli Turun palossa 1827 tuhoutunut, alun perin keskiajalla rakennettu 

Forsteenin kivitalo. Kellarin täyttömaasta löytyi huomattava määrä 1700-luvun esineistöä, jota 

alueelta tunnetaan aiemmin niukasti. Esinelöydöt ovat tyypillistä historiallisen ajan löytöaineis-

toa, kuten posliiniastioiden sirpaleita, rahoja, nappeja ja liitupiippujen kappaleita. Kiinnostavim-

pia löytöjä ovat erilaisten lasipullojen kappaleet, kuten saksalaiset Pyrmont-mineraalivesipullot, 

jotka olivat kirjallisten lähteiden perusteella erittäin suosittuja 1700-luvun sivistyneistön piirissä, 

mutta joita tunnetaan arkeologisesti tuskin ollenkaan. Kellarista löytyi hyväkuntoisia keskiaikaisia 

rakenteita, ja kaivaukset paljastivat kivitalon rakennushistoriasta neljä vaihetta 1400-luvulta 

1700-luvulle. Arkeologiset havainnot käyvät hyvin yksiin kirjallisten lähteiden antaman kuvan 

kanssa. Osa kaivauksesta toteutettiin yleisökaivauksena, ja tutkimuksessa auttoi koko kenttäkau-

den ajan vapaaehtoistiimi. 



 

Baltic History Beneath the Surface - Museoviraston meritiimi BALTACAR-projektin pyör-
teissä. Päivi Pihlanjärvi, Museovirasto 
 
Suomen, Ruotsin ja Viron EU-rahoitteisen yhteisprojektin keskiössä liplattaa ainutlaatuisen 
kulttuuriperinnön Itämeri. Vuosina 2017-2019 jyllännyt Baltacar-projekti jättää jälkeensä uusia 
sukelluspuistoja sekä tuoreita tapoja kurkistella Itämeren aaltojen alle.  

Projekti on tarjonnut kokemuksia niin sukeltavalle kuin ei-sukeltavallekin yleisölle. Tieto on nos-
tettu pohjasta pintaan muun muassa 3D-mallinnosten ja -printtien sekä 360 ̊-kuvauksella luotu-
jen virtuaalisukellusten avulla. 

Baltacar on ollut mukana edistämässä hylkyihin kohdistuvaa vastuullista turismia. Projekti on 
pyrkinyt nostattamaan innostusta vedenalaista kulttuuriperintöämme ja sen suojelua kohtaan.  

 

MAS, Porkkalan Hylkypuiston tutkimukset 2019. Markku Luoto, Suomen meriarkeolo-
ginen seura, Porkkalan Hylkypuiston projektipäällikkö 
 
Suomen meriarkeologinen seura (MAS) aloitti vuonna 2018 Porkkalan Hylkypuisto -hankkeen, 
jossa historiallisia hylkykohteita ”puistotettiin” eli varustettiin vedenalaisin opastein ja ohjaus-
köysin sekä veneiden kiinnityspoijuin. Hylyt myös dokumentoitiin fotogrammetrisin menetelmin, 
joiden avulla tuotettiin hylkykohteiden tulkinnoilla varustetut opastustaulut ja sukeltajien 
”käsiohjelmat”. Nämä kaikki julkaistiin puiston englanninkielisillä nettisivuilla: wreckpark.eu ja 
suomeksi puiston facebook-ryhmässä: facebook.com/hylkypuisto. 
 
Vuoden 2019 aikana Porkkalan Hylkypuistohanketta laajennettiin hylkyjen ajoittamiseen tähtää-
viin kenttätöihin yhteistyössä Helsingin Yliopiston meriarkeologian oppituolin kanssa. Osoittau-
tui, että hylkykohteiden vierailijakokemuksen säilyttämisen ja perinteisten ajoitusnäytteiden 
ottamismetodien ristiriita vaati kansainvälisestikin merkittävää menetelmäkehitystä. Hankkeessa 
kokeiltiin myös uusien työsuojelu- ja verolakien mukaisia yhteistyömenetelmiä yliopistojen, Mu-
seoviraston, tieteellisten seurojen ja alan harrastajien kesken.  

 

 

Muistiinpanoja: 

http://wreckpark.eu
http://facebook.com/hylkypuisto


 

Itäisen esilinnan ulkopuoleisen vallialueen tutkimukset 2019. Kari Uotila, Jani Vidgren, Nikolai 
Paukkonen, Tarja Knuutinen/Muuritutkimus Oy 

 
Turun linnan esilinnan edustalla tehtiin Senaatin toimesta putkikaivanto, joka oli linjattu kulke-
maan pääosin aikaisemmin kaivamattoman esilinnan puiston läpi. Kaivaustarve tuli esiin töiden 
aloitusvaiheessa ja arkeologinen kohteen arkeologinen tutkimuspotentiaali tarkentui tutkimus-
ten aikana loka-marraskuussa 2019. Teknisesti kaivaukset onnistuivat hyvin ja koko työmaa val-
mistui ajallaan. Tutkimustilannetta tarkennettiin kaivausten edetessä myös useammalla maatut-
kauksella. 

Putkikaivannon leveys oli pohjatasossa vain 1-2 m ja sen pituus noin 100 m. Osa kaivannosta pys-
tyttiin kaivamaan luontaiseen savipohjaan saakka ja osassa kaivantoa alimmat rakenteet suo-
jattiin savella ja jätettiin putkilinjan alle.  Monissa osissa kaivantoa alimmat rakenteet ulottuivat 
n. + 1 mpy korkeustason.  Kaivannon luontainen maan pinnan korkeus kertoi aikaisempaa tar-
kempaa tietoa linnan itäpuolen alkuperäisestä topografiasta.  

Reilun 100 neliön kaivaus Turun linnan muurien ulkopuolella on laajin yksikkökaivauksena toteu-
tettu ja raportoitu arkeologinen kaivaus linnalla. Kenttätutkimukset toteutettiin soveltuvin osin 
yksikkökaivauksena ja kohde dokumentoitiin pääosin laserkeilaamalla. Suhteellisen runsas 1500-
1600 –luvuille ajoittuva esineistö kertoo siitä, että linnan ulkopuolella on säilyneenä linnan van-
hempaa esineaineistoa.  

Historiallisen kartta-aineiston perusteella oli tiedossa, että alueella on ollut useita eriaikaisia ja 
erimuotoisia maavalleja, vallihautoja ja muita rakenteita. Näiden jäänteitä olikin monin osin säi-
lyneenä puiston pintamaan alla. Putkikaivannosta tavoitettiin vanhempi paaluvarustettu vallihau-
ta, ainakin kaksi kiviperusteista vallirakennetta ja useita hirsiperustuksia. Lisäksi esiin saatiin osa 
suurikokoista varhopatsasrakennetta.  

Arkeologisesti arvioituna merkittävintä tutkimuksissa oli se, että esilinnan edustalla olleet varsin 
korkeat vallirakenteet saivat arkeologisen varmuuden. Samalla tarkentui tutkimuskuva siitä, että 
nykyisessä puistossa on vielä jäljellä laajasti 1500-1700 –luvun linnan historiaa.  

 

Koulupäivä juoksuhaudassa. John Lagerstedt, Museovirasto/Kansallismuseo 
 
Ähtärin yhteiskoulun 7. ja 8. -luokkalaiset perehtyivät syys-lokakuussa 2019 oman kotiseutunsa 
historiaan pedagogisen arkeologian menetelmin. Koululaiset tutustuivat menneisyyden ilmiöihin 
tutkimalla koulun läheisyydessä sijaitsevia ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarus-
tuksia. Kansallismuseon johtama hanke toteutettiin Suomen kulttuurirahaston Mullankaivajat-
apurahalla.  

Mullankaivajat Ähtärissä -hankkeen tavoitteena oli herättää koululaisissa innostus kulttuuriperin-

töä ja historiaa kohtaan sekä tehdä tutuksi Suomen arkeologiaa ja arkeologien työtapoja. Hanke 

tuki peruskoulun opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista. Maasto-

tutkimukset painottuivat arkeologisen inventoinnin menetelmiin, maiseman tutkimukseen, lin-

noitteiden dokumentointiin ja kartoittamiseen. Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella 

suunniteltiin oppimateriaali, jossa neuvotaan, kuinka toteutetaan arkeologiaprojekti ensimmäi-

sen maailmansodan linnoitteista yläkoululaisten kanssa.  

 

 



 

”Hanko 1941”. Jan Fast, Helsingin yliopisto 
 
"Hanko 1941" projekti tutkii Hankoniemen toisen maailmansodan aikaisia tapahtumia ja Hangon 
ja sen lähialuetta sotavyöhykkeenä ja joukkojen majoitusalueena konfliktiarkeologisesta-, sota- ja 
sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta. Itse rintamalinjojen takana siviiliväestö kohtasi sodan kau-
hut sotavankileireissä, sotasairaaloissa ja kaatuneiden evakuointikeskuksissa. Nämä nopeasti 
katoamassa olevat muistot ja rakenteet dokumentoidaan myös projektin yhteydessä.  

    

Kaatuneiden evakuointikeskus (KEK 18) Pohjan pitäjässä ja sotavankileiri 7 Mustiossa 1941 ja 2019. Kuva 
Jan Fast. 

Projektiin sisältyy arkistotyötä, inventointeja, sotahistoriallisten kohteiden dokumentointi- ja 
kartoitustöitä sekä arkeologisia kaivauksia. Kesällä 2019 projektin tutkimuksiin sisältyi seitsemän 
venäläisen sotavainajan nosto Tvärminnessä, Hangon Tulliniemen venäläisten taistelukaivanto-
jen inventointi, Bengtskärin taistelun jälkien inventointi sekä yhteisöarkeologinen koekaivaus 
Hangon Rintamamuseon maastossa. Edellä mainittujen töiden lisäksi tehtiin kartoitus-, doku-
mentointi- ja inventointitöitä. 

    

Sukeltaja Stefan Wessman, Bengtskärin RAV-dokumentointi, Tvärminnen sotavainaja nro 5. Kuvat Han-
ko 1941 projekti. 

Projektin työryhmä on poikkitieteellinen ja siihen kuuluu yhteensä 12 henkilöä. Projektin yhteis-
työkumppaneita ovat mm. Hangon Rintamamuseo, Hangon Museo, Hangö Sommaruni, Venäjän 
Suomen Suurlähetystö (venäläiset kaatuneet ja kadonneet) sekä Sotavainajien Muiston Vaalimis-
yhdistys ry. (suomalaiset kaatuneet ja kadonneet sekä viranomaisyhteistyö). 

Projektin tulokset julkaistaan englanninkielisessä julkaisussa ja näyttelyssä Hangossa vuonna 

2025. 



 

Undersökning av ryssugnar i Degerö, Föglö, Åland. Freya Roe, Utbildnings- och kultur-
avdelningen, Ålands landskapsregering 
 
Ålands landskapsregerings kulturbyrå genomförde under sommaren 2018 en arkeologisk under-
sökning av fyra anläggningar inom ett tidigare känt ryssugnsområde på västra Föglö på begäran 
av infrastrukturavdelningen. Flera olika galärflottor har vistats i området mellan 1714 och 1809 
och har lämnat mer än 100 lämningar efter sig. Dessa består främst av ryssugnar, en fornläm-
ningstyp som inte tidigare har vetenskapligt undersökts på Åland. De tre undersökta ryssugnarna 
var byggda på olika sätt, och de kan ha haft olika användningsändamål. Huvuddokumentations-
metoden vid undersökningen var fotogrammetri. 

 
 

Myrskytuhojen jäljillä Ahvenanmaalla - Alfrida inventointi. Niko Anttiroiko, Ålands 
landskapsregering 
 
Talvimyrsky Alfrida/Aapeli aiheutti Ahvenanmaalla merkittävät vahingot tammikuussa 2019. 
Myrskytuhojen laajuuden vuoksi myös muinaisjäännösten voitiin olettaa kärsineen myrskytuho-
jen ja raivaustöiden seurauksena vahinkoja. Muinaisjäännöksille aiheutuneiden vahinkojen laa-
juuden sekä toimenpiteiden tarpeen selvittämiseksi suoritettiin kesän aikana systemaattinen 
myrskytuhoinventointi, johon sisältyi GIS-analyysi potentiaalisesti vahingoittuneiden kohteiden 
tunnistamista ja maastossa tarkastettavien kohteiden valikoimista varten. Tulosten perusteella 
voitiin muodostaa yleiskuva kiinteille muinaisjäännöksille aiheutuneiden tuhojen laajuudesta 
sekä tarvittavista jatkotoimista. 

 
 

Savukosken Soklin kaivaukset vuonna 2019. Vesa Laulumaa, Museovirasto 

Savukosken Soklin kaivoshankeen alueella tutkittiin neljää esihistoriallista asuinpaikkaa ja kahta 
pyyntikuoppakohdetta 5.8.-27.9.2019.  

Asuinpaikkojen löytömateriaali koostuu pääosin kvartsi-iskoksista ja -esineistä sekä palaneista 
luista. Asbestisekoitteista keramiikkaa löytyi kolmelta asuinpaikalta. Kyseessä on varhaismetalli-
kautinen asbestikeramiikka, jonka tyyppiä ei löytöjen vähäisyyden perusteella voitu tarkemmin 
määritellä. Kiviesineitä löytyi vain pari kappaletta.  

Asuinpaikoista Malmio 1 edustaa jääkauden jälkeistä ns. pioneeriasutusta. Kohteesta on vuoden 
2013 inventoinnin yhteydessä teetetty radiohiiliajoitus, jonka perusteella asuinpaikka on ajoi-
tettavissa noin 8000 eaa. Malmio 1:n kaivauksessa saatiin löytöinä mm. palanutta luuta, joten 
lisäajoituksia kohteesta on vielä tulossa.  

Pyyntikuoppakohteiden osalta voitiin tutkimusten perusteella todeta, että kyse ei ole pyynti-
kuopista, vaan todennäköisesti luonnonmuodostumasta ja myöhemmästä kaivelusta.  

Kaivausten jälkityöt analyyseineen ovat vielä kesken. Makrofossiilianalyysi, osteologinen analyysi 

ja 12-15 ajoitustulosta saadaan kevään 2020 aikana. Mikäli kaivoshanke jatkuu Soklissa tehdään 

lisää tutkimuksia vuonna 2020. Kaivoshankkeen jatko selviää lähikuukausina. 

 

 


