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Tiivistelmä 

 

Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti järjesti heinäkuussa 2017 yleisökaivauksen 

Kangasniemen Leskelässä. Paikan tutkimuksia jatkettiin vielä syksyllä koululaiskaivauksessa. Kaivaus 

sijoittui historiallisen ajan pihapiiriin ja tarkoituksena oli tutkia paitsi pihapiirin käyttöhistoriaa 

viimeisten vuosisatojen aikana myös sitä, ulottuuko viereisellä pellolla havaittu kivikautinen 

asuinpaikka tutkimuskohteeseen. Tutkimusalueelta paljastui osa hyvin säilynyttä kivikautista 

asuinpaikkaa, joka löytömateriaalin, rannankorkeuden ja ajoituksen perusteella on mesoliittinen (n. 

7400 eaa.). Asuinpaikka sijaitsee huomattavasti laajemmalla alueella kuin aikaisemmin on tiedetty. 

Löytöjä on samalta rantaterassilta noin 300 metrin matkalta. Asuinpaikka voi olla pesäkkeinen ja se 

on voinut olla käytössä pitkän aikaa, kuitenkin ilmeisesti vain esikeraamisena aikana. Asuinpaikkaa 

voi olla säilyneenä pihapiireissä rakentamattomilla alueilla. Kaivaus- ja pintapoimintalöytöjen 

perusteella tutkimuskohteessa korostuu kivikauden lisäksi Leskelän ja Rantalan tilojen 

kukoistuskausi 1700-luvun lopulta 1800-luvun loppuun. 
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1. Johdanto  

  

FM Ulla Moilanen ja FM Ninni Närväinen suorittivat 6.-18.7.2016 ja 26.-30.9.2016 kaivauksen 

Kangasniemen Suurolan Leskelän kivikautisella asuinpaikalla ja samannimisen historiallisen tilan 

pihapiirissä. Kaivaus toteutettiin heinäkuussa yleisökaivauksena ja syyskuussa koululaiskaivauksena 

osana Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projektia. Kaivauksen tarkoituksena oli tehdä 

arkeologiaa ja sen menetelmiä tutuksi suurelle yleisölle, innostaa nuoria tutkimaan menneisyyttä ja 

selvittää historiallisen tilan pihapiirin toimintoja sekä sitä, onko tutkimusalueen pohjoispuolella 

sijaitsevalla pellolla havaittu kivikautinen asuinpaikka ulottunut tutkittavaan kohtaan. Kaivaukset 

toteutettiin Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston myöntämän apurahan avulla. 

Heinäkuun kaivauksessa avattiin 15 m²:n kokoinen alue sekä kolme koekuoppaa, joista yksi oli yhden 

neliömetrin ja yksi 50 x 50 cm kokoinen. Syyskuun kaivauksessa avattiin vielä yhteensä 4,5 m²:n 

kokoinen laajennus heinäkuussa avatun alueen etelä- ja itäpuolelle sekä kaivettiin yksi 50 x 50 cm ja 

yksi 1 m x 1 m kokoinen koekuoppa. Yhteensä tutkittujen alueiden laajuus oli siten 22 m². 

Kaivauksen johtamisesta, kenttätyöstä, dokumentoinnista ja jälkitöistä vastasivat Ulla Moilanen ja 

Ninni Närväinen. Kenttätöissä, dokumentoinnissa ja yleisökaivajien ohjaamisessa avustivat HuK 

Annamari Hänninen ja FM Sonja Söderling. Koululaiskaivauksella koululaisten ohjaamisessa apuna 

oli ammattikasvattaja Laura Tikka. Kaivauksen välineistöä hankittiin sekä myönnetyllä apurahalla 

että lainattiin Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineelta. 

Kaivauksesta tiedotettiin Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projektin kotisivuilla. Tutkimuksista 

uutisoivat myös Kangasniemen kunnallislehti, Länsi-Savo ja Keskisuomalainen. Kaivauksilta tehtiin 

myös radiohaastattelu. Syksyllä 2016 järjestettiin kaivauksen tuloksista yleisötilaisuus 

Kangasniemen kunnantalolla. Tuloksista on kerrottu myös Museoviraston Arkeologisten 

kenttätöiden esittelytilaisuudessa keväällä 2017.  

Yleisökaivaukseen osallistui yhteensä 65 henkilöä eri puolilta Suomea. Koululaiskaivauksen 

järjestelyt aloitettiin ottamalla elokuun alussa yhteyttä Kangasniemen kaikkien kouluasteiden 

rehtoreihin sekä sivistystoimenjohtajaan. Yläkoulun biologian ja maantiedon tuntiopettaja sekä 

useat alakoulun luokanvalvojat osoittivat kiinnostusta kaivauksia kohtaan. Lopulta keskustan 

kouluista 9. luokka-asteen kaikki oppilaat ja neljännen, viidennen ja kuudennen luokka-asteiden 

luokkia sekä Otto Mannisen koulun 3.-6.-luokkalaisia osallistui syyskuun kaivaukseen. Yhteensä 

oppilaita oli kaivauksella yli 120 ja koulujen henkilökuntaa 12.  

 

Kangasniemellä 15.6.2017 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ulla Moilanen    Ninni Närväinen 



 

7 

2. Tutkimusalueen sijainti, topografia ja vesistöhistoria 
 

Tutkimusalue sijaitsee Kangasniemen kirkosta noin 2,8 km etelään, Suurolan kylän Leskelän tilalla. 

Suurolan nykyistä maisemaa hallitsevat pellot sekä niiden väliin jäävät pienet metsäsaarekkeet. 

Maaperä alueella on hiekkaa ja hiekkamoreenia (GTK:n maaperäkartat, kuva 1). Leskelän tilan 

itäpuolella on 100 m mpy korkeuskäyrä, joka lähinnä vastaa Puulan tällä kohdalla mesoliittista 

rantatörmää. Tältä korkeudelta rinne viettää kohti Puulan Suurolanlahtea, joka nykyisin on noin 80-

110 metrin päässä idässä. (Leskelän päärakennuksesta etäisyys nykyiseen rantaan on noin 130 

metriä). 

Kuva 1. Leskelän ympäristössä maaperä 

on hiekkamoreenia (keltainen rasteri), 

lähmpänä rantaa hiekkaa (vihreä rasteri) 

ja lännempänä hienoa hietaa 

(vaaleanpunainen rasteri). Punaiset 

alueet ovat kalliota. Tutkimuskohde 

punaisella ympyrällä merkittynä. Rasterit: 

GTK:n maaperäkartat, taustakartta: MML.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Puulan vesistöhistoria ja tarkat muinaisrantatasot tunnetaan melko huonosti. Mannerjäätikön 

reunan vetäytymisen jälkeen muinainen Itämeri ulottui Puulan altaaseen ja sen pinta oli noin 35 

metriä nykyistä vedenpintaa ylempänä. Puula on kuroutunut omaksi järvialtaakseen viimeistään 

Ancylus-järvivaiheen lopulla, arviolta noin 10 500 vuotta sitten. Järven kehitys jaetaan kolmeen eri 

vaiheeseen. Mesoliittisen kivikauden lopulla, ns. Alkupuulan/Tammipuulan vaiheissa järvialtaan 

vedet ovat laskeneet luoteeseen Luhangan Tammijärven uoman kautta. Tässä vaiheessa Suurolan 

alue lienee muodostanut järveen työntyvän niemen, jonka eteläpuolella on sijainnut kapean salmen 

erottama suurikokoinen saari. 

Myöhemmin, ns. Vannipuulavaiheessa Puula on ollut laajimmillaan, vedenpinnan ollessa kuitenkin 

vain muutamia metrejä nykyistä vedenpinnan tasoa ylempänä. Vannipuulavaiheessa virtaus on 

tapahtunut länteen Vannijärven kautta. Tainionvirran lasku-uoma syntyi noin 4500 BP (noin 5100 

vuotta sitten), minkä jälkeen vedenpinta laski noin kaksi metriä ja järvialueelle muodostui kolme 
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erillistä järveä: Puula, Suontee ja Jääsjärvi. Tainionvirran kautta vedet laskivat edelleen 

Päijänteeseen. (Pajunen 2004; Tikkanen 1995; Hellaakoski 1928).  

Historiallisella ajalla kaskiviljelyn muuttuessa entistä intensiivisemmäksi, Puulan tulvimista pyrittiin 

kontrolloimaan laskemalla järven pintaa. Transgression seurauksena Puula oli muodostunut 

bifurkaatiojärveksi, sillä järven eteläosaan oli syntynyt Mäntyharjun reittiin johtava pieni virta. 

Tähän virtaan kaivettiin vuosien 1831-1854 välillä Kissakosken kanava (Hellaakoski 1928). Vesien 

johtaminen Kissakosken kanavan kautta laski Puulan pintaa noin 2,5 metriä. Nykyisin Puulavesi 

kuuluu Kymijoen vesistöön ja siitä pääsee vettä Sysmän reittiin vain kovimpien tulvien aikaan 

(Hyvärinen et al. 1995). 

Ihmisen muokkaamasta ympäristöstä (vanha tielinja yms.) ks. seuraava luku (Tutkimusalue 

historiallisella ajalla). 

 

3. Tutkimusalue historiallisella ajalla 

 

Suurolan kylä on perimätiedon mukaan saanut nimensä kylässä 1500-1600-lukujen vaihteessa 

asuneista Suurosista (Puolakka 1991:8). Vuoden 1561 maaluettelon mukaan (jäljennös 1600-

luvulta) Suurolan alue (yhdessä Mannilan kanssa) kuului Vanhanmäen kymmenkuntaan. 

Suurolassa/Mannilassa maksoivat veroa Antti Laurinpoika, Heikki, Maunu, Lauri, Paavali ja Antti 

Manninen (Manninen 1953: 42-43, 58). 1500-luvun asutuksen sijaintipaikkaa ei kuitenkaan 

täsmällisesti tiedetä.  

Leskelä (Suurola 2) ja sen eteläpuolella sijaitseva Rantala (Suurola 1) ovat Suurolan kantatiloja jotka 

kirjallisten lähteiden mukaan on asutettu viimeistään 1600-luvun puolivälissä. Lähekkäin sijaitsevien 

tilojen historia on kytkeytynyt yhteen läpi viimeisten vuosisatojen. Koko Suurolan kylä siirtyi von der 

Pahlenin suvulle säterilahjoituksena 1600-luvun alkupuolella. Leskelän (Suurola 2) ja Rantalan 

(Suurola 1) tilat muodostivat yhdessä 1600-luvulla Suurolan säterikartanon, ja vielä myöhemminkin 

tilat ovat usein olleet saman suvun asuttamia (Puolakka 1991: 8, Manninen 1953: 124-125).  

Rantala (Suurola 1) toimi Savon jalkaväkirykmentin majurin komppanian vääpelin virkatalona 

vuosina 1695-1836, ja samaan aikaan Leskelä oli verotilana. Maa- ja vesioikeudet olivat yhteisiä 

molemmille tiloille 1800-luvulle asti siten, että niityt ja pellot olivat yhteiskäytössä/viljelyssä, mutta 

kalavesien käyttö oli jaettu: virkatalo kalasti eteläisillä vesialueilla, verotila pohjoisilla vesialueilla 

(Manninen 1953: 238-239). Tilojen varakkuudesta kertoo se, että ne kuuluivat 1700-luvulla niiden 

muutamien tilojen joukkoon, jotka Kangasniemellä maksoivat ylellisyysveroa lasi-ikkunoista 

(Manninen 1953: 426). 

Isojako saatiin Suurolassa päätökseen vuoteen 1824 mennessä, jolloin kylään perustettiin kolmas 

tila ja kaikki tilat nimettiin uudelleen. Suurola 1:stä tuli Rantala ja Suurola 2:sta Leskelä. Leskelän 

tilaan liitetyt peltopinta-alat olivat isojaon aikana 4,4, hehtaaria (itse tila) ja 2,8 hehtaaria (torpat). 

Leskelässä oli 1900-luvun alussa kuusi torppaa. Suurolan alueella raivattiin uutta peltoalaa erityisen 
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paljon 1800-luvun loppupuolella, kun taas 1900-2000-luvuilla pellonraivaus on ollut hyvin vähäistä. 

(Puolakka 1991: 8-9). 

1700-1800-luvuilla Leskelän asukkaisiin kuului mm. kapteeni Johan Anthoni, joka kuoli 96-vuotiaana 

1758. Myöhemmin Ulrika Juliana Järnefelt asui Suurola 2:ssa leskenä (mistä tilan nimitys Leskelä) 

yhteensä 24 vuoden ajan miehensä, vääpeli Georg Magnus Järnefeltin kuoleman jälkeen, kunnes 

kuoli vuonna 1845 (Manninen 1953: 413). 1800-luvun puolivälissä Leskelä siirtyi kauppias Olof 

Fredrik Niirasen omistukseen ja myöhemmin avioliiton kautta Lang (Langinkoski) -suvulle 

(Langinkoski 2011). Vuonna 1906 suoritettu maajako johti siihen, että Leskelän tila oli seuraavien 

vuosikymmenten aikana usein myynnissä ja omistaja vaihtui usein 

Leskelän nykyinen päärakennus on rakennettu 1930-luvulla, mutta osa pihapiirin rakennuskannasta 

on peräisin 1800-luvulta. Päärakennusta ympäröi puutarha- ja nurmialue, jossa on useita vanhoja, 

istutettuja puita. Langinkoskien aikaan 1800-luvun lopulla Leskelän pihamaalle rakenettiin 

eurooppalaistyylinen muotopuutarha, jossa oli selkeästi rajattuja istutusalueita ja niiden luokse 

johtavia hiekkapolkuja (Puolakka 1991: 77). Nykyisestä pihapiiristä hiekkaväylät ja istutusalueet ovat 

hävinneet, mutta joitakin suurimpia puita on edelleen jäljellä. Vanhojen kuvien (kuva 2) perusteella 

ainakin osa puutarhasta on ollut alarinteessä, lähempänä järveä kuin taloa. 
 

Kuva 2. Leskelän vanha puutarha 1930-

luvulla järven puolelta kuvattuna. Kuva 

teoksesta Meijän kylä - Suurola 1991: 72. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pihapiirissä on nykyisen Hokantien puolella nähtävissä aiemman ihmistoiminnan jättämiä jälkiä, 

kuten erilaisia matalia kohoumia ja painanteita. Myös vanha tielinja, joka on kulkenut Kangasniemen 

keskustasta Suurolaan Leskelän ja Rantalan tilojen läpi ja edelleen kohti Hokkaa (kuvat 3-5), erottuu 

pihapiirissä päärakennuksen eteläpuolella selvänä kohoumana. Leskelän nykyinen päärakennus on 

osittain vanhan tielinjan päällä. Aikaisempi päärakennus on vanhojen valokuvien perusteella myös 

sijainnut nykyisen talon paikalla, mutta ollut nykyistä pienempi. 
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Kuva 3. Suurolan vuosina 1782-84 aloitetun isojaon kartta (tarkistettu 1827 ja 1836). Kartassa näkyy Leskelän tila ja sen 
eteläpuolella sijaitseva Rantala sekä näiden välinen tilusraja, peltoalueet ja vanha tielinja, joka kulkee kummankin tilan 
pihapiirin läpi. Nykyinen Hokantie kulkee tilojen länsipuolelta. Kartta kuvattu Kansallisarkistossa. 

Kuva 4. Ilmakuvassa Leskelä, Rantala, Hokantie ja vanha tielinja (nuolella merkittynä).  

Leskelä 

Rantala 
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Kuva 5. Suurolan kylä Kangasniemen 
pitäjänkartassa 1844-48 (G. Becker). Myös 
tässä kartassa näkyvät Leskelän ja Rantalan 
tilat (kartassa ympyröitynä) sekä tilojen välinen 
raja. Kuva: Kansallisarkisto, digitoitu aineisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tutkimushistoria 

 

Leskelän tilaa ympäröiviltä pelloilta on jo vuosikymmenten ajan kerätty kvartsi-iskoksia ja -esineitä, 

posliinin ja fajanssin kappaleita, liitupiippujen osia sekä muita kivikautiseen ja historialliseen 

asutukseen viittaavaa esineistöä ja materiaalia (esim. kuvat 6-8). Tilan omistaja Timo Puolakka 

toimitti kvartsiesineen ja 10 kpl kvartsi-iskoksia Museovirastoon vuonna 1984 (KM 22263: 1-2), 

minkä johdosta Matti Huurre ja Jussi-Pekka Taavitsainen kävivät tarkastamassa kohteen samana 

vuonna. Myöhemmin Kansallismuseon kokoelmiin on toimitettu paikalta löytynyt kvartsikaavin (KM 

31313) ja iskoksia (KM 34877: 1-7). Kvartsia on myös edelleen runsaasti Leskelän tilan kokoelmissa 

(kuva 8). 

Leskelän kivikautinen asuinpaikka on listattu Timo Jussilan tekemässä Kangasniemen 

muinaisjäännösten inventointiraportissa 1996 ja paikannettu Leskelän tilan pohjoispuoliselle 

pellolle (kuvat 9-11), josta löytöjä sanotaan kerätyn noin 200 metrin matkalta. Kohde on merkitty 

muinaisjäännösrekisteriin pistemäisenä kohteena, ei alueena (P: 6870519 I: 481937 ETRS-TM35FIN) 

(kuvat 10-11).  

Kivikautinen asuinpaikka on tarkastettu myös Kreetta Lesellin tekemässä muinaisjäännös-

inventoinnissa vuonna 2004. Lesellin raportissa mainitaan kvartseja löytyvän myös tilan 

eteläpuolella sijaitsevalta pellolta sekä tilan omistajan kokoelmissa olevat liitupiiput ja kvartsit. 
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Leskelän kivikautista asuinpaikkaa ei ole aikaisempien inventointien yhteydessä kuitenkaan tutkittu 

tarkemmin, esimerkiksi koekuoppia ei ole kaivettu, eikä muinaisjäännösalueen rajausta ole 

pohdittu. Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä alueelta ei ole etsitty. Tilan historiallinen asutus on 

kuitenkin arkistolähteiden perusteella sijainnut viimeistään 1700-luvulta lähtien nykyisen pihapiirin 

paikalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 6. Leskelän aikaisemman omistajan Anna-Liisa Puolakan pellolta löytämistä fajanssin ja posliinin paloista tekemä 
mosaiikkipöytä. Kuva: Ulla Moilanen. 

Kuva 7. Leskelän pelloilta vuosikymmenten aikana löytyneitä 
liitupiipun osia. Timo Puolakan kokoelmissa. Kuva: Ulla Moilanen. 

Kuva 8 (oikealla). Timo Puolakan kokoelmissa olevia, pellolta 
löytyneitä kvartseja. Kuva: Ulla Moilanen. 
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Kuva 9. Ilmakuva Leskelän puhjoispuolisesta pellosta pihapiirin suunnasta. Edustalla vanha navetta, vasemmalla 
Hokantie ja navetan oikealla puolella vanha tielinja. Kivikautinen asuinpaikka on merkitty kuvassa oikealla näkyvälle 
pellolle. Kuva: Lassi Närväinen. 

 

Kuvat 10 ja 11 (yllä ja oikealla). Leskelän 

muinaisjäännös tilan pohjoispuoliselle pellolle 

merkittynä. Kuvat: Kulttuuriympäristön 

palveluikkuna kyppi.fi (muinaisjäännösrekisteri) 

ja Paikkatietoikkuna. 
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5. Menetelmät  

 

Kaivausalue sijaitsi noin 20 metriä Leskelän päärakennuksesta koilliseen. Paikka valittiin talon 

puutarhasta alueelta, jossa se häiritsi pihapiirin nykyisiä toimintoja mahdollisimman vähän. 

Huomioon otettiin myös pohjoispuolisen pellon läheinen sijainti, kivikauteen sopiva korkeus (n. 100 

m mpy) sekä historialliset kartat, joiden mukaan tutkimusalue on kuulunut tilan pihapiiriin ainakin 

1700-luvun lopusta lähtien. Kaivauksella oli tarkoitus tutkia sekä pihapiirin historiallisia toimintoja 

sekä sitä, onko kivikautinen asuinpaikka ulottunut tutkittavaan kohtaan saakka. Kaivettavaksi 

valitulla paikalla näkyi maan pinnalle myös suuria maakiviä (kuvat 12-14), joiden arveltiin kuuluneen 

mahdollisesti johonkin hävinneeseen pihapiirin rakennukseen. Myös kairaamalla saattoi erottaa 

paikalla noin 20-25 cm:n paksuisen kerroksen ihmistoiminnan värjäämää maata. 

Kaivausalueen lisäksi tilan eteläpuolisella pellolla (ns. välipellolla) tehtiin pintapoimintaa sekä 

yleisökaivauksilla että koululaiskaivauksilla. Välipellon maannos oli käännetty juuri ennen 

yleisökaivausten alkua ja samoin ennen koululaiskaivausten alkua. 

Kaivausta varten luotiin keinotekoinen koordinaatisto ja kaivausalueen x-linja paalutettiin maaston 

pinnanmuotojen ja kasvillisuuden vuoksi 340 asteen kulmaan neulapohjoisesta. Poikkeama neula-

pohjoisesta oli siten maksimissaan 20° (ks. yleiskartta). Raportissa ja kuvissa käytetyt ilmansuunnat 

vastaavat keinotekoisen koordinaatiston ilmansuuntia. Heinäkuun kaivausalueen (15 m²) 

kulmapisteet olivat lounaasta myötäpäivään lukien: x800/y300, x803/y303, x803/y305, x800/y305. 

Syyskuun kaivauksessa avattu alue (4,5 m²) oli laajennus heinäkuun kaivausalueen etelä-, itä- ja 

kaakkoispuolelle (kuva 14). Syyskuun alueen/laajennuksen kulmapisteet olivat lounaasta 

myötäpäivään seuraavat: x799,5/y302, x800/y302, x800/y305, x801/y305, x801/y306, x798/306, 

x798/y305 ja x799,5/y305. Koekuopat (yhteensä 4 kpl, 2,5 m²) sijoitettiin yleiskartan esittämiin 

kohtiin kairauksen ja alueen löytöjen perusteella. Niiden avulla haluttiin selvittää asuinpaikan 

ulottuvuutta ja intensiteettiä. Kaivettujen alueiden ala oli yhteensä 22 m²). 

Korkeus tuotiin jonovaaituksella lähimmältä korkeuskiintopisteeltä ja merkittiin maakellarin 

edustalla olevan pengerryksen kiveen väliaikaisella merkinnällä. Siirretty korkeus kiintopisteelle oli 

103,38 m mpy. 

Kaivauksen pintamaa (nurmikko juurineen) poistettiin sekä kaivausalueelta että koekuopista lapiolla 

mahdollisimman ohuena kerroksena, minkä jälkeen kaikki kaivaminen tapahtui lastalla. Kaivaus 

eteni kymmenen cm:n teknisinä kerroksina, mutta kaikki havaitut ilmiöt sekä erot maaperän värissä 

ja koostumuksessa havainnoitiin ja merkittiin karttoihin yksikköinä ja myös tarvittaessa kaivettiin 

sellaisina. Kaikki maa seulottiin ja löydöt otettiin talteen 50 x 50 cm:n ruutujen alalta. 

Maanäytteiden ottopaikat merkittiin tasokarttoihin.  

Pintamaan alta paljastunut taso (taso 0) dokumentoitiin vain valokuvaamalla (kuvat 15-16), muut 

tasot piirrettiin, vaaittiin ja valokuvattiin. Kaikki avatut kaivausalueet tutkittiin puhtaaseen 

pohjamaahan asti, minkä jälkeen pohjamaahan saapuminen varmistettiin vielä erikseen 

lapionpistoilla. Lopuksi kaivausalueet täytettiin ja ennallistettiin. 
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Kuva 12. Heinäkuun kaivausalue paalutettuna lännestä, oikealla kulmapiste 300/800. Kuva: Ulla Moilanen. 

 

Kuva 13. Heinäkuun kaivausalue paalutettuna koillisesta, taustalla Leskelän päärakennus ja maakellari, jonka 
vasemmalla puolella olevan koivun vieressä olevaan maakiveen korkeuskiintopiste siirrettiin. Kuva: Ulla Moilanen. 
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Kuva 14. Syyskuun kaivausalue paalutettuna koillisesta, taustalla Leskelän rakennuksia ja oikealla nurmikon peittämä 
heinäkuun kaivausalue. Kuva: Ulla Moilanen. 

Syyskuun koululaiskaivauksen tavoitteena oli tutustuttaa Kangasniemen koululaiset arkeologiaan ja 

sen menetelmiin. Tarkoitus oli myös lisätä oppilaiden kiinnostusta omaa ympäristöään ja kotipaikka-

kunnan historiaa kohtaan. Tällainen käytännössä oppiminen ja oppilaiden osallistaminen toteuttaa 

hyvin uutta perusopetussuunnitelmaa. Kaivauksille saapuneille oppilasryhmille järjestettiin aluksi 

perehdyttämistuokio, jossa kerrottiin paikan asutushistoriasta ja luonnonympäristön 

muotoutumisesta sekä esiteltiin erilaisia tutkimusmetodeja. Sen jälkeen luokat jaettiin pienryhmiin, 

jotka jakaantuivat eri työskentelypisteille. Oppilaat saivat kokeilla kaivamista kaivausalueella sekä 

pintapoimintaa ja metallinilmaisimen käyttöä peltoalueella. Jokaisella työskentelypisteellä 

kaivauksen johto ja muu henkilökunta opasti oikeisiin menetelmiin ja valvoi työn toteutusta. 

Kaivamisen lisäksi yleisö- ja koululaiskaivauksella käytettiin tutkimusmenetelmänä pintapoimintaa, 

joka kohdistettiin Leskelän eteläpuoliselle, avoimeksi jätetylle ja käännetylle pellolle. (Tätä Leskelän 

ja Rantalan välissä sijaitsevaa peltoa nimitetään myös Välipelloksi.) Pintapoiminnassa eri 

materiaalien ja löytötyyppien löytöpaikat merkittiin ylös alueina, ei tarkkoina pisteinä. (Ks. 

tarkemmat tiedot kappaleesta Havainnot). Myös kairauksia tehtiin pelloilla ja pihapiirissä, jotta 

alueesta saataisiin laajemmin lisätietoa. 

 

6. Havainnot   
      

 

Kaivausalue. Heinäkuun kaivausalue sijaitsi hieman viettävässä rinteessä. Alueen pintamaan taso 

oli ylärinteen puolella alueen länsipäädyssä korkeudella 102,85-102,71 m mpy. Alarinteessä, 

itäpäädyssä, korkeus oli 102,32-102,34 m mpy (ks. vaaituskartat). Pintamaan poistamisen jälkeen 

näkyvissä oli ruskea, mullansekainen hiekka (taso 0, kuva 15). Länsireunassa, ruudussa 301/800 oli 

näkyvissä maakivi, jonka länsipuolella oli pienellä alalla kellertävää soraa, joka mahdollisesti on 

liittynyt puutarhan istutuksiin. Tämä taso dokumentoitiin vain valokuvaamalla. 
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Kuva 15. Heinäkuun kaivausalue pintamaan poistamisen jälkeen (taso 0), lännestä. Kuva: Ninni Närväinen. 

Kuva 16. Syyskuun kaivausalue pintamaan poistamisen jälkeen (taso 0), idästä. Kuva: Ninni Närväinen 

Ensimmäisessä kerroksessa rinteen yläosassa, lähellä alueen luoteiskulmaa, tuli näkyviin tummaa, 

tahmeaa maata, joka kaivaessa muuttui soran ja hiekan sekaiseksi ja laikukkaaksi värjäytyneeksi. 

Koko ylärinteen alueella ruutujen 800/300-802/300 alueilla ensimmäisessä kerroksessa oli melko 

runsaasti tiilimurskaa, pieniä puulastuja ja paikoin hiiltä. Muutoin kerros oli melko tasaisen ruskeaksi 

värjäytynyttä mullansekaista hiekkaa. Löytöinä ensimmäisessä kerroksessa oli lasia, lasitettua 

punasavikeramiikkaa, rautanauloja ja foliota (ks. Liite 2, poistetut löydöt). Nämä löydöt voi tyylinsä 

perusteella ajoittaa aikaisintaan 1800-1900-lukujen vaihteeseen, pääosin kuitenkin 1900-luvun 

alkupuoliskolle. Ensimmäinen kerros oli silti osittain sekoittunutta, sillä siitä saatiin talteen myös 

muutamia yksittäisiä kvartsi-iskoksia. 
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Ruudussa 802,5/300,0 oli ensimmäisessä kerroksessa hiiltynyttä puuta, joka jatkui toiseen 

kerrokseen (kuva 17). Maanäyte 2 otettiin tästä ruudusta hiilisestä kohdasta kerroksesta 2. 

Länsireunassa, ruudussa 301/800 oli vielä tasossa 1 näkyvissä kellertävää soraa, joka tuli esiin 

pintamaan poistamisen jälkeen (kuvat 18-19). Ruudussa 802/302 alkoi ensimmäisessä kerroksessa 

hahmottua harvan kiveyksen tapainen pienikokoinen rakenne (kuva 20). Rakenteen kivet olivat 

ruskean mullansekaisen hiekan päällä ja ympäröimänä. Kivet eivät vaikuttaneet palaneilta, mutta 

kiveyksen eteläpuolella maa muuttui syvemmälle kaivettaessa hiilensekaiseksi. Maanäyte 1 otettiin 

ruudusta 801,50/302,0 toisesta kerroksesta, kiveyksen alta. 

Kuva 17. Ruutu 802/300 tasossa 1, pohjoisesta. Kuvan hiiliä sisältävästä kohdasta otettiin maanäyte 2. Kuvassa erottuu 
myös ruskeaksi värjäytynyt hiekka, jossa oli modernin ihmistoiminnan jälkiä. Kuva: Ulla Moilanen. 

Kuva 18 (vas.) Ruudut 800/300-800/304 tasoon 1 kaivettuna, lännestä. 
Eteläprofiilin vieressä erottuu keltaista soraa, joka tuli näkyviin heti 
pintamaan poiston jälkeen. Sorasta ei tehty lainkaan löytöjä ja se 
liittynee puutarhan vanhempiin istutuksiin. Kuva: Ulla Moilanen. 
 

Kuva 19 (alla). Sora-alue etelästä. Kuva: Ulla Moilanen. 
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Kuva 20. Ruudussa 802/302 oleva kiveys tasossa 1. 
Oikealla suuret maakivet, joiden edustalla myöhemmin 
havaittiin puolikaaren muotoinen kivirakenne ja 
tulenpidon merkkejä. Kuva: Ulla Moilanen. 

 

Toisessa kerroksessa alueen itäosassa, ala-

rinteen puolella, maa vaihettui osin keltaiseksi, 

osin ruskeanlaikukkaaksi ja punertavaksi 

hiekaksi (kuva 21). Hiekan selvät, ruskeat 

värjäymät olivat mahdollisesti jäämiä 

ylemmästä, mullansekaisesta ja modernin 

ihmistoiminnan värjäämästä kerroksesta (kuva. 

Modernit löydöt keskittyivät selvästi ruskeaan 

maakerrokseen. Alueen luoteisnurkassa esiin 

tuli pyöreitä kiviä ja vaaleaa hiekkaa. Ruudussa 

801/302 esiin tuli myös palanut, rapautunut 

kivi, joka osittain oli nokeentunut. 
 

Tasossa 2 alueen länsiosassa oli ruuduissa 

802/300 ja 802/301 näkyvissä vaaleaa hiekkaa, 

jossa oli myös hieman runsaammin kiviä. Alue rajautui tarkkarajaisena edellisestä kerroksesta 

alkaneeseen tummanruskeaan hiekkaan (kuva 22). Raja näiden kahden välillä kulki viistosti ruudun 

802/300-lounaisnurkasta kohti ruudun 802/301,5 pohjoisprofiilia. Kolmannessa kerroksessa 

maalajit kaivettiin omina yksikköinään (ks. tasokartat). Länsipäädyssä havaitut yksiköt Y1, Y2, Y3, Y4 

ja Y6 kuuluivat sekundaariseen kaivantoon, mahdollisesti vanhaan salaojaan. Alarinteessä (alueen 

itäosassa) näkyvissä oli vaaleaa hiekkaa, jossa paikoin oli vielä edellisen kerroksen ruskeaa hiekkaa 

sekä tummia, todennäköisesti juurten aiheuttamia, laikkuja.  

 

 

 

 

Kuva 21. 
Kaivausalueen 

itäosa (ruudut 800-
802/303-304) 

tasoon 2 kaivettuna. 
Ruskeaksi värjäyty-
neen historiallisen 

ajan kerroksen alta 
alkaa paljastua 

keltaista hiekkaa. 
Kuva: Ulla Moilanen 
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Kuva 22. Tasossa 2 alueen luoteiskulmassa kulkeva, tarkkarajainen kaivanto ja siihen liittyvät yksiköt kuvaan merkittyinä. 
Kivet nimettiin rakenteeksi R3. Kyseessä lienee vanha salaojakaivanto. Tilan nykyisen omistajan aikana maata ei paikalla 
ole kaivettu. Kuva: Ulla Moilanen, kuvattu pohjoisesta.  
  

Kerroksissa 3-4 oli ruuduissa 800,5/302,5-801,0/303,0 näkyvissä kerroksittain vaaleaa, tuhkan 

värjäämää hiekkaa sekä kuumuuden tummanpunaiseksi värjäämää hiekkaa (kuva 23). Punamultaa 

punaisessa maassa ei ollut. Punaisen hiekan alue rajautui idässä kahteen suureen maakiveen ja 

lännessä hiekan alta esiin tulleisiin pienempiin kiviin, joita oli aseteltu maakivien viereen puolikaaren 

muotoon (kuva 24). Intensiivisimmät tulenpidon merkit sijoittuivat heti maakivien viereen, jossa 

punaisen hiekan seassa oli myös pientä tulen rapauttamaa kivimurua. Tuhkansekaista maata oli 

myös maakivien välissä. Tuhkan ja punaisen maan kerrokset olivat kivien vieressä melko 

tarkkarajaisia ja niitä kaivaessa kohtaan muodostui kuoppa. Vaikutti siltä, että paikalla on pidetty 

tulta useita kertoja, minkä jälkeen tuli on sammutettu tai tulisija peitetty hiekalla. Tämä saattaisi 

selittää myös sen, miksi tulisijasta löytyi paljon pieniä kvartsi-iskoksia. Puolikaareen aseteltujen 

kivien alla hiekka oli puhdasta, eikä värjäytymiä enää rakenteen alla havaittu. Rakenne lienee tehty 

suhteelliseen puhtaaseen maahan, jossa ei ole ollut aikaisempaa intensiivistä ihmistoimintaa. 

Syyskuun kaivauksessa avatusta laajennusosasta pintamaata poistettiin juurten vuoksi hieman 

paksumpi kerros kuin heinäkuussa. Samalla poistui osa ruskeaksi värjäytyneestä kerroksesta, josta 

heinäkuussa löydettiin suurin osa historiallisen ajan materiaalista. 

 

 

Y3 

Y4 

Y5 

Y2 

Y1 

R3 
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Kuva 23. Maakivien länsipuolella erottuu tuhkansekaista, harmaata maata, jota ympäröi punainen, palanut hiekka. 
Rakenteen R2 kivet alkavat tulla näkyviin. Kuva: Ulla Moilanen, kuvattu idästä suurten maakivien päältä.  

Kuva 24. Rakenne R2 näkyvissä. Kuva: Ulla Moilanen, kuvattu idästä suurten maakivien päältä. 
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Pintamaan poistamisen jälkeen laajennusalueen itäosassa maa oli selvästi hiekkaisempaa ja 

vaaleampaa kuin ylärinteen puolella lännessä. Ruudussa 800/305 oli näkyvissä myös tuhkaa ja 

hiilenmuruja (kuva 25). Jo ensimmäisen kerroksen aikana samasta ruudusta tuli näkyviin oranssi 

hiekka, jossa oli runsaasti iskoksia. Toisessa kerroksessa erottui selvästi, miten kivikautisia löytöjä 

sisältävä oranssin ja punaisen sekainen värjäytynyt maa jatkui rakenteeseen R2 kuuluvalta isolta 

maakiveltä kohti ruutua 799/305 (kuva 26). Toisessa ja kolmannessa kerroksessa puun juuret olivat 

ilmeisesti sekoittaneet kerroksia ja aivan vanhan kannon tuntumassa (ruudussa 799/305) 

kulttuurikerrosten tulkitseminen oli haastavaa (kuva 27). 

Kuva 25. Tuhkaa ja hiekkamaata näkyvissä 
ruudussa 800/305 pian pintamaan 
poistamisen jälkeen. Kuva: Ninni 
Närväinen. 

 

 

 

 

 

  

Kuva 26. Ruudut 779,5/300-301, joissa erottuu oranssi                  Kuva 27. Laajennusalueen itäosa tasossa 3, etelästä.   
hiekka ison maakiven (osa rakennetta R2) eteläpuolella.  Etualalla erottuu hieman tuhkaa, samassa ruudussa                                                                                                                                                  
Kuva: Ninni Närväinen     hieman lännempänä esiin tullut säännöllinen      
                                                            tuhkalaikku ei vielä ole näkyvissä.  
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Neljättä kerrosta aloitettaessa ruudussa 798/305 näkyviin tuli säännöllisen muotoinen pyöreä 

tuhkalaikku, jonka halkaisija oli noin 35 cm (kuvat 28-29). Tuhkalaikku jatkui kerroksellisena (tuhkan 

ja punaisen maan kerroksina) vielä noin 20 cm syvemmälle niin, että punaiseksi värjäytyneen maan 

alta tuli samasta kohdasta näkyviin uudelleen samankokoinen tuhkalaikku. Paikassa on 

mahdollisesti pidetty tulta (kivetön nuotio) tai syvyyden huomioon ottaen kyseessä voisi myös olla 

tulensäilytyskuoppa. 

Vaalea pohjamaa tuli koko alueella näkyviin pääosin neljännessä kerroksessa, paitsi muutamissa 

värjäytyneissä kohdissa, jotka liittyivät edellä mainittuihin tulenpitopaikkoihin (ks. myös tasokartat 

ja vaaitukset). Kaivausalueen laajennuksen itäosassa värjäytymät jatkuivat huomattavan syvälle (ks. 

vaaitukset), vaikka esinelöytöjä ei syvimmistä kohdista enää tehty. 

Kuva 28. Ruudussa 

798/305 havaittu 

ensimmäinen tuhkalaikun 

tulossa esiin. Lähikuva 

lännestä. Kuva: Ninni 

Närväinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29. Ruudussa 
798/305 havaitun 
tuhkalaikun kohta 
pohjaan kaivettuna, 
lännestä. Tuhkakerrokset 
jatkuivat kerroksellisena 
noin 20 cm ajan ja niiden 
kaivaminen pois yksikkönä 
muodosti löytöpaikkaan 
kuopan. Kuva: Ulla 
Moilanen. 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Koekuopat 

KK1: 50 x 50 cm. (Kuva 30). Koekuoppa sijaitsi kaivausalueen koillisnurkasta kaksi metriä koilliseen. 

Pintamaan (5 cm) alla oli harmaanruskea, löyhä hiekka, ei kuitenkaan huuhtoutumiskerrosta. Heti 

pinnassa nurmen alla oli palamatonta luuta. Löyhästä maasta noin 10 cm:n syvyydeltä löytyi laastia, 

tiiltä ja filigraaninappi (KM 40994: 108). Löyhä harmaa maa jatkui noin 25 cm:n syvyydelle, minkä 

jälkeen esiin tuli punertava hiekka. Väri erottui voimakkaampana kuopan länsiosassa, ylärinteen 

puolella. Noin 10 cm tämän alapuolella alkoi puhdas, hieno hiekka. 

Pintavaaitus lounaiskulmasta: 102,28 m mpy 

Pohjalukema: 101,68 m mpy 

Löydöt: KM 40994:108-109, filigraaninappi ja palaneen luun kappale 

 

Kuva 30. Koekuoppa 1 ja sen pohjoisprofiili, jossa harmaa, löyhän maan kerros erottuu hyvin. Kuva: Ulla Moilanen. 
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KK2: 1 x 1 m. (Kuva 31) Koekuoppa sijaitsi heinäkuun kaivausalueen kaakkoisnurkasta viisi metriä 

kaakkoon. Pintamaan alla oli karkeaa, ruskeaa, mullansekaista hiekkaa, jonka seassa oli muutamia 

tiilenmuruja, mutta muuten vain vähän historiallisen ajan materiaalia. Ruskea mullansekainen 

hiekka jatkui 20 cm:n syvyydelle maanpinnasta ja sen alla näkyviin tuli keltainen, laikukkaaksi 

värjäytynyt hiekka. Lounaiskulmassa hiekka oli kuumuuden punertavaksi värjäämää ja 

kaakkoiskulmassa oli näkyvissä ruskea, tasalaatuinen ja tarkkarajainen alue. Värjäytyneen hiekan 

paksuus oli noin 5 cm, minkä jälkeen kuopassa oli puhtaan oloista rantahiekkaa. 

Pintavaaitus kulmista lounaiskulmasta myötäpäivään: 102,27 m mpy, 102,20 m mpy, 102,25 m 

mpy ja 102,20 mpy. 

Pohjalukema: 101,90 m mpy, tarkistuspisto 101,66 m mpy. 

Löydöt: KM 40994:110, kiviesineen/teelmän katkelma 

 

Kuva 31. Koekuoppa 2. Kuva: Ulla Moilanen. 
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KK3: 50 x 50 cm. (kuva 32) Koekuoppa sijaitsi kolme metriä KK1:n itäpuolella. Pintamaan alla oli noin 

15-20 cm multaa, jonka alla oli keltaisen ja kirkkaan oranssin laikuttama hiekka. Maa oli karkeampaa 

kuin varsinaisella kaivausalueella. Maanäyte 11 otettiin tästä hiekasta. 

Pintavaaitus kulmista lounaiskulmasta myötäpäivään: 101,99 m mpy, 101,98 m mpy, 101,94 m 

mpy ja 101,94 m mpy. 

Pohjalukema: 101,45 m mpy. 

Löydöt: KM 40994:111, kvartsi-iskoksia 

 

Kuva 32. Koekuoppa 3. Kuva: Ninni Närväinen.                       Kuva 33. Koekuoppa 4 etelästä. Kuva: Ninni Närväinen 

 

KK4: 1 x 1 m. (Kuva 33) Koekuoppa sijaitsi heinäkuun kaivausalueen eteläreunasta 3 m etelään, 

syksyn kaivausalueen etelälaajennuksesta 1 m etelään. Pintamaan alla oli punertavaa hiekkaa, 

jossa oli tummia laikkuja sekä tuhkansekaisia värjäymiä. Tuhkalaikkuja oli vielä 55 cm:n syvyydellä, 

joten kulttuurikerrokset ovat paikalla paksut.  

Pintavaaitus kulmista lounaiskulmasta myötäpäivään: 102,52 m mpy, 102,54 mpy, 102,47 m mpy 

ja 102,45 m mpy.  

Pohjalukema: 101,95 m mpy. 

Löydöt: KM 40994:112-113, kvartsi-iskoksia ja palaneen luun kappale 

 

Pintapoiminta. Pintapoiminnan avulla haluttiin tutkia Suurolan kantatilojen asutushistoriaa 

materiaalisen aineiston perusteella sekä tutustuttaa nuoria kaivaukselle osallistujia erilaisiin 

arkeologisiin menetelmiin mahdollisimman monipuolisesti. Leskelän ja Rantalan välillä sijaitseva ns. 

välipelto on ollut viljelyksessä ainakin 1700-luvun lopusta lähtien, joten paikalta oli odotettavissa 

runsaasti esineistöä, joka on päätynyt peltoon tunkiolta lannoituksen mukana.  
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Pintapoiminta oli erityisen onnistunut menetelmä, sillä ns. välipelto oli vuonna 2016 viljelemätön 

multapelto. Leskelän omistaja suhtautui erittäin myönteisesti kaikkiin tutkimusmenetelmiin ja mm. 

edisti peltojen tutkimista kääntämällä maan sekä ennen tutkimusten alkua kesäkuussa että 

myöhemmin syksyllä ennen koululaiskaivausten alkua. Havainto-olosuhteet pellolla olivat siis 

poikkeuksellisen hyvät. Koska pintapoiminta painottui syksyn koululaiskaivauksiin (pintapoiminta oli 

yksi oppilasryhmille suunnitelluista työskentelypisteistä), löytöaineistosta n. ⅔ saatiin 

koululaiskaivausten aikana. Jokainen pintapoimintaan osallistunut ryhmä teki löytöjä, mutta 

lukumääräisesti löydöt vähenivät niinä päivinä, joina pellon pinta oli päässyt kuivumaan. Vastaavasti 

sateen jälkeen löytöjen määrä nousi. 

Pintapoiminnassa eri materiaalien ja löytötyyppien löytöpaikat merkittiin ylös alueina, ei tarkkoina 

pisteinä. Kaikkia materiaaleja löytyi tasaisesti eri puolilta peltoa, paitsi kvartsia ja rautakuonaa, joita 

löytyi selvästi tietyiltä alueita (kuva 34). 

Välipellon pintapoiminnassa löytyi pieniä paloja huonosti palaneesta tiilestä, joka väriltään 

muistuttaa kivikautista keramiikkaa. Kivikautista keramiikkaa ei kuitenkaan koskaan ole pellolta 

löytynyt, eikä sitä nytkään havaittu. Peltoja on käyty vuosien ajan läpi systemaattisesti, joten 

keramiikkaa voisi olettaa löytyneen, jos sitä olisi paikalla löydettävissä. Tämä saattaa viitata siihen, 

että asuinpaikka on ollut käytössä ainakin näillä kohdin vain esikeraamisena aikana. Myöskään 

kiviesineitä ei ole paikalta koskaan löydetty. Välipellolta kerättiin myös hieman palanutta luuta, 

jonka ajoitus on epävarmaa. Luut ovat parhaillaan analysoitavana raporttia kirjoittaessa. 

Pintapoiminnan perusteella kivikautinen asuinpaikka on ulottunut myös Leskelän eteläpuolella 

sijaitsevalle peltoalueelle, noudatellen 100 metrin korkeuskäyrää. Pintapoiminnan löydöistä ja 

tuloksista ks. tarkemmin luku 7. Löydöt. 

Kuva 34: Pintapoiminnassa suurin osa materiaaleista löytyi tasaisesti koko pellon alalle hajaantuneena. Vain kvartsi 

(violetti viivoitus ja pisteet) ja rautakuona (punainen rasteri) muodostivat pellolla selvästi havaittavat löytöalueet. 

Taustakartta: MML.  
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Kairaukset ympäristössä. Pihapiirissä ja sekä pohjois- että eteläpuolisilla pelloilla tehtiin myös 

kairauksia. Pohjoispuolisen pellon vieressä kulkeva Hokantie oli selvästi koholla pellosta. Tien ja 

pellon sekä tien ja ladon väliin jäävällä alueella hiekka oli puhtaan vaaleaa. Pohjoispuolisen pellon 

alarinteen puolelle oli nostettu suuria kiviä pellosta, joten ympäristö on esihistoriallisella ajalla ollut 

ilmeisen kivistä.  

Pohjoispuolisella pellolla ladon kohdalla maastossa erottuu kohouma, jota kairatessa (6 kpl 

kairauksia) havaittiin paikalla olevan noin 30-40 cm peltomultaa ja vaaleaa hiekkaa. On mahdollista, 

että pellon kohdalla sijainnut asuinpaikka on tuhoutunut vuosisatoja kestäneen pellon 

muokkauksen yhteydessä, ja kaikki löydöt ovat löydettävissä peltokerroksesta. 

Eteläpuolisella pellolla (ns. välipelto) peltokerros oli ohuempi, noin 20-30 cm. Myös rantaterassi 

erottuu eteläpuolella selvemmin kuin pohjoispuolisella pellolla. Ylempänä, lähellä Hokantietä, 

peltokerroksen alla oli vaaleaa hiekkaa, vaikka peltokerroksessa oli kvartsia. Iskoksia oli myös 

alarinteessä, jonne sen voi olettaa liikkuneen sekundaarisesti.  

Pihapiirissä nykyisen Hokantien puolella kairauksin oli havaittavissa paksu, tumma kulttuurikerros 

(historiallista aikaa). 

 

7. Löydöt 

 

Kaivauksella otettiin talteen kaikki esinelöydöt ajoituksesta riippumatta, mutta Kansallismuseon 

kokoelmiin on luetteloitu (päänumerolla 40994) vain esihistoriallinen löytöaineisto sekä 

historiallisen ajan filigraaninappi (:108, kuva 35). Luetteloituja alanumeroita on yhteensä 113 kpl. 

Löytöjen luetteloinnissa heinäkuun ja syyskuun kaivausalueet on yhdistetty ja löydöt on luetteloitu 

luodun koordinaatiston mukaisesti. Kaikkien löytöjen määrät ja painot on esitetty taulukoissa 1-2. 
 

Kuva 35. 1700-1800-luvuille ajoittuva filigraaninappi. 
Kuva: Ulla Moilanen. 

 

Kaivauksen historiallisen ajan materiaali koostui 

mm. lasiesineiden sirpaleista (asialasia ja 

tasolasia), punasavikeramiikasta, rautanauloista 

ja muutamista muista esineistä. Nämä löydöt on 

esitetty poistettujen löytöjen liitteessä 2. 

Historiallisen ajan löydöt tulivat esiin pintamaan 

alla olleesta ruskeaksi värjäytyneestä kerroksesta 

(lähinnä kerroksesta 1, mutta joitakin myös 

kerroksesta 2), joka kaivausalueen länsiosassa 

pihan puolella oli paksumpi kuin alarinteessä 

idässä. Syyskuussa avatulla alueella historiallisen 
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ajan materiaalia oli vähemmän, mahdollisesti siksi, että juurten takia pintamaata jouduttiin 

poistamaan paksumpi kerros kuin heinäkuun kaivausalueelta. Alue myös sijaitsi enemmän 

alarinteessä idässä, jossa historiallisen ajan löytöjä oli muutenkin vähemmän. 

Kaivaukselta löytyneet rautaesineet (kuvat myös liitteessä 2) luovutettiin arkeologian ja 

esinekonservoinnin kandidaatti Aleksi Pienimäelle konservointimenetelmien kehittämiseen 

tähtäävään projektiin. Menetelmästä ja kokeilun kulusta on kerrottu perusteellisesti Muistojen ja 

tarinoiden Kangasniemi -projektin nettisivulla (Pienimäki 2017). 

Kvartsi-iskoksia löytyi myös historiallisen ajan ihmistoiminnan sekoittamista kerroksista (1 ja 2). 

Eniten kvartsia löytyi kerroksista 2 ja 3 (taulukot 1-2). Suurin osa kvartsimateriaalista on hyvin ohutta 

ja lastumaista, pientä iskosta. Niin kaivauslöydöissä kuin peltolöydöissä on huomattavan suuri osa 

ruusukvartsia, joten jossakin lähellä on todennäköisesti sijainnut sopiva kvartsilouhos. Sellaista olisi 

kenties mahdollista etsiä esimerkiksi Suurolansaaren kallioalueita. 

Ensimmäisen kerroksen luetteloidut löydöt (KM 40994: 1-18) koostuvat kvartsista ja palaneesta 

luusta (:13 ja :16). Luuta oli ensimmäisessä kerroksessa vain kaksi pientä kappaletta (0,2 g). Kvartsia 

ensimmäisessä kerroksessa oli 38 kpl, 18,4 g, eli iskokset koostuivat pääasiassa hyvin pienistä, 

ohuista lastuista. 

Toisen kerroksen löydöt (:19-65) koostuvat kvartsista, kivilaji-iskoksista ja palaneesta luusta. 

Toisessa kerroksessa oli vielä historiallisen ajan materiaalia, joskin se selvästi väheni ja kivikautisten 

löytöjen määrä kasvoi huomattavasti. Kvartsia kerroksessa oli yhteensä 122 kpl, 200,2 g. Toisesta 

kerroksesta löytyi myös pieni pii-iskos (:38, 0,1 g) ja kaksi kivilaji-iskosta (:45 ja 58), joista alanumero 

:45 oli hieman epämääräinen. 

Suurin osa palaneista luista (yhteensä 9 kpl, 2,8 g) löytyi toisesta kerroksesta. Koska kerros oli 

sekoittunutta, ei kaikkia palaneita luita voi varmuudella yhdistää paikan kivikautiseen 

käyttövaiheeseen. Suurin palaneen luun kappale (:40) painoi 0,8 g, mutta tämä kappale poikkesi 

muista ulkonäöltään: se oli sinertävä ja mahdollisesti peräisin historialliselta ajalta. Seuraavaksi 

suurimmat kappaleet (:52 ja :57) painoivat 0,4 g. Palanutta luuta ei välttämättä ole riittävästi AMS-

ajoitusta varten. 

Kolmannen kerroksen löydöissä (:66-103) oli kappalemääräisesti enemmän kvartsia kuin toisessa 

kerroksessa (174 kpl), mutta painon perusteella kuitenkin vähemmän (162,2 g). Kaikki löydöt 

huomioon ottaen kerroksesta 3 tuli kuitenkin eniten esihistoriallisia löytöjä sekä painon että 

kappalemäärän mukaan laskettuna (taulukot 1-2).  

Kolmannesta kerroksesta löytyi myös kaksi kvartsiesinettä, joissa oli retusointia: talttamainen 

kvartsiesine (: 82) ja mahdollinen nuolenkärki (: 92) (kuvat 36-37). Kolmannesta kerroksesta löytyi 

myös kaksi kiviesineen/teelmän katkelmaa (:87 ja :99). Näistä alanumero :87 on hieman 

epävarmempi katkelma kuin :99, jossa ainakin kahta vastakkaista pintaa on selvästi hiottu.  

Neljännessä kerroksessa oli vielä kvartsi-iskoksia. Nämä löydöt – kuten esihistoriallinen löytö-

materiaali koko alueella – keskittyivät kaivausalueen itäosaan, alarinteeseen. 
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Koekuopista löytyi filigraaninapin (:108) lisäksi kvartsi-iskoksia, kaksi palaneen luun kappaletta ja 

hiotun kiviesineen tai teelmän katkelma (:109). Esineessä on terä ja sitä on hiottu, mutta se on silti 

huomattavan epäsäännöllisen muotoinen. 

 

Taulukko 1. Kaivauksen löydöt grammamäärän mukaan: 

Löydön laji Kerros 1 Kerros 2 Kerros 

3 

Kerros 4 KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 Yhteensä 

Kiviesine/teelmä   54 g   7,2 g   61,2 g 

Kivilaji-iskos  20,1 g 2 g      22,1 g 

Pii  0,1 g       0,1 g 

Kvartsiesine   10,4 g      10,4 g 

Kvartsi-iskos 18,4 g 200,2 g 162,2 g 30,8 g   7,4 g 3,2 g 422,2 g 

Palanut luu 0,2 g 2,8 g <1 g  0,1 g   0,1 g 3,2 g 

Filigraaninappi     1,0 g    1,0 g 

Yhteensä 18,6 g 223,2 g 228,6 g 30,8 g 0,1 g 7,2 g 7,4 g 3,3 g 520,2 g 

 

Taulukko 2. Kaivauksen löydöt kappalemäärän mukaan: 

Löydön laji Kerros 1 Kerros 2 Kerros 3 Kerros 4 KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 Yhteensä 

Kiviesine/teelmä   2 kpl   1 kpl   3 kpl 

Kivilaji-iskos  2 kpl 2 kpl      4 kpl 

Pii  1 kpl       1 kpl 

Kvartsiesine   2 kpl      2 kpl 

Kvartsi-iskos 38 kpl 122 kpl 174 kpl 15 kpl   7 kpl 7 kpl 363 kpl 

Palanut luu 2 kpl 9 kpl 1 kpl  1 kpl   1 kpl 15 kpl 

Filigraaninappi     1 kpl    1 kpl 

Yhteensä 40 kpl 135 kpl 181 kpl 15 kpl 2 kpl 1 kpl 7 kpl 8 kpl 389 kpl 

 

 
Kuva 36 (vas.). Mahdollinen kvartsinuolenkärki. Kaulaosa on ehkä ylä-
vasemmalla. Molemmissa reunoissa on retusointia. Kuva: Ulla Moilanen. 

Kuva 37 (alla) Talttamainen kvartsiesine, jonka terä on retusoitu. Kuva: Ulla 
Moilanen. 
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Pintapoimintalöydöt. Pintapoiminnan kysymyksenasettelusta johtuen pellolta otettiin talteen 

kaikki ihmistoiminnasta kertovat löydöt ajoituksesta riippumatta (paitsi tiili). Pintapoiminnan luku-

määrällisesti suurin löytöryhmä oli erilaisista lasiastioista ja pulloista peräisin oleva materiaali, 

yhteensä tuhansia paloja, painoltaan lähes 3 kg (taulukko 3). Pintapoimintalöytöjen yleisin materiaali 

painon mukaan jaoteltuna oli rautakuona, jota löytyi suurina kimpaleina läheltä rantaa, pellon 

itäosasta (kuva 34). Talonpoikaiseen raudanvalmistukseen ja -työstöön paikalla viittaa myös yksi 

samalta paikalta löytynyt kuonaantunut palkeiden suukappaleen katkelma. Pintapoiminnassa löytyi 

myös runsaasti erilaista keramiikkaa, kappaleittain ja painon mukaan eniten oli valkoista posliinia ja 

fajanssia (taulukko 4). Lasimateriaalia puolestaan hallitsee vihreä astia- ja pullolasi (taulukko 5). 

Pintapoimintalöydöt ovat pääosin peräisin käyttöesineistä, mutta joukossa on myös erikoisuuksia, 

kuten osia useista 1800- ja 1900-luvun posliininukeista ja koristefiguriineista sekä mustia lasinappeja 

(kuva 38). Ajoitettujen esineiden perusteella löydöistä erottuvat kivikausi (kvartsiaineistoa yhteensä 

860 g) sekä aika 1700-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkuun. Koska kirjallisten lähteiden mukaan 

Rantalalla ja Leskelällä on ollut yhteistä maankäyttöä, voidaan olettaa, että esineistöä on päätynyt 

välipeltoon molemmilta vierekkäin sijaitsevilta tiloilta. Historialliseen aikaan ajoittuva materiaali 

kertoo mm. kotitalousjätteiden käsittelystä ennen keskitettyä jätteidenhuoltoa sekä Leskelän ja 

Rantalan keskivertotilaa vauraammasta asemasta. Tarkemmalla aineiston tutkimuksella voidaan 

löytää myös muita näkökulmia tilojen asutushistoriaan. 

Taulukko 3. Pintapoiminnassa pellolta löytynyt materiaali painon mukaan jaoteltuna. Liitupiippujen ja nukkejen 
kappaleita ei ole otettu mukaan taulukoihin niiden pienen grammamäärän vuoksi. 
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Taulukko 4. Pintapoiminnassa löytynyt keramiikka painon, materiaalin, värin ja koristelun mukaan jaoteltuna. 
Valkoinen, koristelematon fajanssi on palojen joukossa yleisintä, mutta myös näissä voi olla osittain koristeltujen 
astioiden kappaleita. Koristeltujen fajanssin ja posliinin palasten joukossa sininen maalauskoristelu on kaikista 
yleisintä. 

Taulukko 5. Pintapoiminnassa löytynyt lasi painon, värin ja tyypin mukaan. Astialasia on huomattavasti enemmän kuin 
tasolasia, jota kaikista lasilöydöistä on 20 %. Yleisintä lasilöydöissä on vihreä pullo- ja astialasi. Myös kirkas ja 
värjäytynyt kirkas astialasi on löydöissä yleistä. 

Valkoinen/koristelema
ton, posliini ja fajanssi; 

34 %

Sininen ja violetti 
koristelu, posliini ja 

fajanssi;
12 %

Muu kuin sininen ja 
violetti koristelu, 

posliini ja fajanssi;
6 %

Lasittamaton 
punasavikeramiikka ;

15 %

Lasitettu 
punasavikeramiikka;

27 %

Lasitettu ja koristeltu 
punasavikeramiikka;

6 %

PINTAPOIMINNASSA LÖYTYNYT KERAMIIKKA

Valkoinen/koristelematon, posliini ja fajanssi Sininen ja violetti koristelu, posliini ja fajanssi

Muu kuin sininen ja violetti koristelu, posliini ja fajanssi Lasittamaton punasavikeramiikka

Lasitettu punasavikeramiikka Lasitettu ja koristeltu punasavikeramiikka
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Kuva 38. Pienen figuriinin pää ja lasinappeja pintapoimminnasta. Eivät mittakaavassa toisiinsa nähden. Kuvat: Ulla 
Moilanen. 

 
 

8. Ajoitukset, näytteet ja analyysit  
 

Kaivaukselta on teetetty makrofossiilianalyysi (Santeri Vanhanen 2017, liite 4). Kaivauksen luulöydöt 

ovat parhaillaan analysoitavana. Palanutta luuta löytyi kaivauksessa yhteensä vain 15 pientä 

kappaletta (yht. 3,2 g). Yksittäiset palat ovat eri puolilta kaivausaluetta, osittain sekoittuneesta 

kerroksesta, eikä luuta välttämättä ole riittävästi AMS-ajoitusta varten. Osteologisen analyysin 

raportti toimitetaan Museovirastolle erikseen ja liitetään jälkikäteen raportin liitteeksi. Kaivaukselta 

on ajoitettu kolme hiilinäytettä. 

Ajoitustulokset. Ajoitustulokset on esitetty liitteessä 3 sekä oheisessa taulukossa 6. Ajoitukset ovat 

keskenään ristiriitaisia ja osa näytteistä on voinut kontaminoitua tai olla peräisin sekundaarisista 

ilmiöistä. Kontekstiltaan lupaavin näyte (H3, tulisijan R2 pohjalla tuhkan seassa olleista hiilistä 

ajoittui noin 7520-7310 cal BC, mikä vastaa parhaiten kaivauksen löytömateriaalia ja paikan 

rannankorkeutta. Puhtaasti kivikautiseen kerrokseen liitettävää luumateriaalia ei löytynyt. Jos 

luumateriaalissa kuitenkin analyysin jälkeen on havaittavissa erityisesti kivikauteen viittaavia lajeja 

ja luuta on riittävästi AMS-ajoitusta varten, luusta yritetään vielä toista ajoitusta. 

 

Taulukko 6: Ajoitustulokset 

Hiilinäyte Krs Konteksti Ajoitustulos 

H1 3 800,5/303,0, suurten maakivien välistä melko pian tason 2 jälkeen. 1390-1440 AD 

H2 3 802,0/302,5, punainen hiekka rakenteen R2 pohjoispuolelta, irtohiili. 840-750 BC 

H3 4+ 800,80/302,90, suurten maakivien edustalla ollut alimmainen tuhkalaikku. 7520-7310 BC 

 

Makrofossiilianalyysi. Maanäytteitä otettiin kaivauksella yhteensä 14 kappaletta ja FM Santeri 

Vanhanen on tehnyt niistä makrofossiilianalyysin (liite 4). Maanäytteet 1-8 otettiin heinäkuun 

kaivausalueelta ja maanäytteet 9-14 syyskuun koululaiskaivauksella heinäkuun alueen 

laajennusosasta. Kaivausalueelle putoili koko ajan läheisistä puista mm. kuusen neulasia ja koivun 
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siemeniä, jotka saattavat olla näytteissä sekundaarisia. Hiiltymättömät kuusen ja koivun osat on 

esitetty Vanhasen raportissa (liite 4), mutta seuraavassa listauksessa niitä ei ole huomioitu. 

Maanäytteitä otettiin myös samoilla välineillä eri paikoista, joten kontaminaatio on otettava 

huomioon tuloksia tulkittaessa. 

Näytteet 6-8 on otettu kivikautiseksi tulisijaksi tulkitun rakenteen sisäpuolelta, suurten maakivien 

vierestä. Kohdassa oli kerroksittain tuhkaa ja punertavaa maata, mikä viittaa siihen, että kohdassa 

on pidetty tulta useampaan otteeseen ja tuli on sammutettu lisäämällä päälle hiekkaa. Näytteissä 6 

ja 8 oli käpysuomujen osia, jotka voivat Vanhasen (2017) mukaan ajoittua kivikaudelle. Näytteissä 

oli kuitenkin tuoretta materiaalia (mm. hiiltymätöntä savikkaa, vadelmaa ja terttuseljaa), joka 

saattaa olla esim. matojen, hyönteisten ja myyrien paikalle kuljettamaa. Madon munia ja 

hyönteisten osia löytyi myös syvimmistä kerroksista otetuista näytteistä. 

Näytteet 11 ja 13-14 on otettu kohdasta, jossa oli kerroksittain kaksi säännöllisen muotoista, 

pyöreää tuhkalaikkua, joiden välissä oli punertavaa, tulenpidon värjäämää maata. Alemmassa 

tuhkalaikussa (näyte 14) oli myös pieniä hiilenmuruja. Kohdassa on mahdollisesti ollut kivetön 

nuotiopaikka tai tulensäilytyskuoppa. Näytteessä 11 oli peräti 23 kpl hiiltyneitä käpysuomuja, jotka 

saattavat olla kivikautisia (Vanhanen 2017). 

Maanäyte 1 otettiin kohdasta 801,60/302,25 toisesta kerroksesta, harvan (mahdollisesti 

sekundaarisen) kiveyksen alta. Maaperä oli hiekkaa, jossa oli runsaasti merkkejä resentistä 

ihmistoiminnasta mutta myös kvartsi-iskoksia. Näytteessä ei ollut hiiltyneitä kasvinjäännöksiä, 

mutta hiiltymättömänä peltohatikkaa, peltoemäkkiä, kiertotatarta, orvokkia, vadelmaa, terttuseljaa ja 

savikkaa. 

Maanäyte 2 otettiin ruudusta 802,5/300,0 toisesta kerroksesta. Näytteen maa oli mullansekaista 

ruskeaa hiekkaa, jossa oli hieman tiilimurskaa ja hiiltynyttä puuta. Kerroksessa oli runsaasti 

merkkejä modernista ihmistoiminnasta. Maa oli osittain peräisin vanhan salaojakaivannon päältä. 

Näytteestä löytyi hiiltynyttä kiertotatarta ja hiiltymättömiä nokkosen, terttuseljan, vadelman, 

niittyhumalan, savikan ja poimulehden osia. 

Maanäyte 3 otettiin ruudusta 801,0/302,0 toisesta kerroksesta, palaneen kiven vierestä. Kivi oli 

täysin rapautunut ja hiekka kiven vieressä oli punertavaa tulenpidon johdosta. Maa oli vielä 

kuitenkin osittain sekoittunutta. Näytteestä löytyi hiiltynyttä kiertotatarta ja hiiltymätöntä 

terttuseljaa, vadelmaa, peltoemäkkiä ja savikkaa. 

Maanäyte 4 otettiin ruudusta 800,0/304,0 kolmannesta kerroksesta, punertavankeltaisesta 

hiekasta, jossa oli ruskeita ja vaaleankeltaisia laikkuja. Ruskea maa saattoi osittain olla jäämiä 

ylempänä olevasta kerroksesta, jossa oli runsaasti merkkejä modernista ihmistoiminnasta. 

Näytteestä löytyi hiiltymätöntä vadelmaa ja savikkaa. 

Maanäyte 5 otettiin ruudusta 800,0/300,0 kolmannesta kerroksesta, yksiköstä Y5, joka koostui 

ruskeaksi värjäytyneestä hiekasta ja jossa oli modernin ihmistoiminnan merkkejä. Maanäytteestä 

löytyi hiiltynyt rukiin siemen ja käpysuomu sekä hiiltymätöntä vadelmaa, terttuseljaa, peltoemäkkiä, 

kiertotatarta, poimulehteä ja savikkaa. 
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Maanäyte 6 otettiin kohdasta 800,80/302,70 kolmannesta kerroksesta kohdasta, jossa maa oli 

tuhkansekaista ja hiekka kuumuuden punaiseksi värjäämää. Kohta tulkittiin liedeksi/tulisijaksi 

(kivirakenteen R2 sisälle jäävä maa). Näytteessä oli yksi hiiltynyt kävyn kappale, hiiltynyt kuusen 

neulanen ja hiiltymättömänä savikkaa, kiertotatarta ja peltoemäkkiä. Vanhasen (2017) mukaan 

kävyn osat voivat olla peräisin kivikaudelta. Hiiltymätön materiaali on nuorempaa ja voi olla 

esimerkiksi matojen kerroksiin kuljettamaa. 

Maanäyte 7 otettiin ruutujen 800,5/302,5-801,0/302,5 rajalta neljännestä kerroksesta kohdasta 

rakenteen R2 sisäpuolelta. Näytteessä ei ollut hiiltyneitä kasvinjäänteitä, mutta mm. hiiltymätöntä 

vadelmaa, kiertotatarta ja terttuseljaa. Näytteestä löytyi myös hyönteisten osia, joten nuorempi 

materiaali voi olla kulkeutunut kohtaan näiden mukana. 

Maanäyte 8 otettiin kohdasta 800,50/303,10 neljännestä kerroksesta, kahden ison maakiven välistä 

ja vierestä länsipuolelta (myös rakennetta R2). Näytteessä oli 6 kpl käpysuomuja, jotka saattavat 

ajoittua kivikaudelle. Nuorempana, hiiltymättömänä, jäännöksenä havaittiin savikkaa ja vadelmaa. 

Maanäyte 9 otettiin kohdasta 800,75/305,15 toisesta kerroksesta ison kiven vierestä 

kellanruskeasta hiekasta, jossa oli selviä värjäymiä. Kontekstin ja löytöjen perusteella maa kuului 

lähinnä kivikautiseen asuinpaikkaan. Näytteestä löytyi yksi käpysuomun kappale, joka saattaa olla 

kivikautinen. Hiiltymättömänä löytyi savikkaa ja terttuseljaa. 

Maanäyte 10 otettiin ruudusta 799,0/305,0 toisesta kerroksesta oranssinruskeasta hiekasta, joka 

kontekstin ja löytöjen perusteella kuului lähinnä kivikautiseen asuinpaikkaan. Näytteessä ei ollut 

hiiltyneitä kasvinjäänteitä, mutta mm. hiiltymätöntä savikkaa, terttuseljaa, pillikettä ja 

peltorusojuurta. 

Maanäyte 11 otettiin kohdasta 799,00-25/305,45-55 kolmannesta kerroksesta kohdasta, jossa oli 

pyöreä, säännöllisen muotoinen tuhkalaikku. Näytteessä oli 23 kpl hiiltyneitä käpysuomuja, jotka 

saattavat olla kivikautisia. Näytteessä oli myös hiiltymätöntä savikkaa, vadelmaa, peltoemäkkiä, 

orvokkia, leinikkiä, saraa ja terttuseljaa. 

Maanäyte 12 otettiin koekuopasta 3 toisesta-kolmannesta kerroksesta oranssista hiekasta. 

Näytteestä löytyi sianpuolukkaa, joka saattaa ajoittua kivikaudelle ja yksi tunnistamaton kasvinosa. 

Maanäyte 13 otettiin ruudusta 799,5/305,5 kolmannesta-neljännestä kerroksesta kohdasta, joka 

osittain sijaitsi näytteen 11 alla. Maa oli punaista hiekkaa, jonka alla oli uusi säännöllisen muotoinen 

tuhkalaikku. Näytteessä oli mukana molempia. Näytteestä ei kuitenkaan löytynyt hiiltyneitä 

kasvinjäänteitä, mutta mukana oli hiiltymätöntä orvokkia, savikkaa ja terttuseljaa. 

Maanäyte 14 otettiin kohdasta 799,60-70/305,40-60 neljännestä kerroksesta kohdasta, joka sijaitsi 

näytteen 13 alla. Maa oli punertavaa, tuhkansekaista hiekkaa, jossa oli hiilenmuruja. Näytteessä ei 

kuitenkaan ollut hiiltyneitä kasvinjäänteitä. Hiiltymätöntä niittyhumalaa, savikkaa, orvokkia, 

vadelmaa, terttuseljaa ja poimulehteä sen sijaan löytyi. 

Makrofossiilianalyysin mukaan hiiltymättömiä, nuoria kasvinosia oli sekundaarisesti päätynyt 

syvälle maahan, vaikka kerrokset 3-4 vaikuttivat muutoin stratigrafisesti sekoittumattomilta. 
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Tulensäilytyskuopaksi tulkitusta rakenteesta löytyi useita käpysuomujen kappaleita, joita Vanhanen 

(2017) arveli kivikautisiksi. Myös koekuopasta 3 löytynyt sianpuolukka saattaa hänen mukaansa olla 

kivikautinen. Sianpuolukka viihtyy kuivissa kangasmetsissä ja avoimilla, aurinkoisilla hiekkamailla, eli 

toisin sanoen hyvin erilaisessa ympäristössä kuin Leskelän alue nykyisin. Kasvia on käytetty 

ravintona, rohtona, värikasvina ja parkitsemisaineena (Hämet-Ahti et al. 1998: 210; Bruun & 

Christensen 1997: 126).  

Kuivia käpyjä voi käyttää alkusytykkeenä sekä hiilloksen luomiseen, sillä ne palavat nopeasti. Martti 

Haavion (1967) mukaan käpyjä olisi mahdollisesti voitu käyttää varhaisina aikoina myös 

oluentapaisen juoman ainesosana, sillä käpy esiintyy suomalaisessa mytologiassa oluen 

syntysanoissa. Oluella on ollut merkitystä esimerkiksi rituaalijuomana. Pohjois-Amerikan intiaanit 

ovat puolestaan käyttäneet käpyjä nahkojen savukäsittelyssä, jonka yhteydessä maahan on kaivettu 

noin 30 cm halkaisijaltaan olevia tulenpitokuoppia (Binford 1967). Käpyjä on myös poltettu 

rituaalitarkoituksessa eri puolilla maailmaa eri aikoina (esim. Robinson 2002; Morehart et al. 2005). 

Käpyjen käyttö on voinut olla esihistoriallisena aikana monipuolista, mutta Suomen alueella aihe 

vaatii vielä lisätutkimuksia. Leskelän käpylöytöjen ajoitus on kontekstin perusteella kivikautinen, 

mutta tutkimuksen tueksi tarvittaisiin vielä luonnontieteellisiä ajoituksia. Leskelästä löytyneistä 

käpysuomuista saattaisi olla mahdollista teettää AMS-ajoitus. 

Makrofossiilianalyysissä löytyi myös useita historiallisen ajan ihmistoimintaan liittyviä 

hiiltymättömiä kasvinosia. Löytömateriaalin perusteella ihmistoiminnan merkit paikalla ajoittuivat 

pääosin 1800-luvulle sekä 1900-luvun alkupuoliskolle. Makrofossiilianalyysissä havaitut nuoremmat 

kasvilajit luovat myös kuvaa Leskelän viimevuosisatojen ympäristöstä, johon on kuulunut peltojen 

ja niittyjen keskellä kulkeva kärrytie, laitumia ja muuta ihmisen muokkaamaa ympäristöä, kuten 

puutarha. 

Viljelykasveista tunnistettiin makrofossiilianalyysissä ruis (näyte 5). Rukiin viljely on jo varhaisessa 

vaiheessa painottunut Itä-Suomeen, jossa sitä on kylvetty etenkin kaskipeltoihin (Häkkinen & 

Lempiäinen 2011: 323). Kaskeaminen oli Kangasniemellä erittäin yleistä vielä 1800-luvun 

puolivälissä, vaikka sitä oli pyritty 1700-luvun loppupuolella rajoittamaan (Manninen 1953: 214-

215). Kangasniemellä rukiin viljelylle oli hyvät edellytykset ja ruis syrjäyttikin ohran viljellyimpänä 

kasvina 1800-luvun alussa, joskin kaura korvasi sen myöhemmin. Vielä 1930-luvulla rukiin viljelyalaa 

oli Kangasniemellä kuitenkin huomattavasti enemmän kuin koko läänissä keskimäärin (Manninen 

1962: 112-113). Rantalan tilan vuoden 1915 tiluskarttojen mukaan kaskimaita on sijainnut 

Suurolansaaressa ja Säynätlammen rannassa (kuva 39). 

Viljelysten rikkakasveista tunnistettiin Leskelän maanäytteistä peltorusojuuri, peltohatikka, 

kiertotatar ja tarkemmin määrittämätön pillike. Peltojen, pihojen, laitumien ja tienvarsien 

kasvillisuuteen kuuluvat mm. savikat, poimulehdet, leinikki, sara, niittyhumala, orvokki ja 

peltoemäkki. Peltoemäkkiä ja orvokkia on käytetty myös kansanlääkinnässä, joten niillä on 

kulttuurihistoriallista merkitystä. Erityisen runsasravinteisissa ja muokatuissa ympäristöissä, kuten 

tunkioiden tai käymälöiden läheisyydessä viihtyvät puolestaan terttuselja, vadelma ja nokkonen, 



 

37 

joista myös jälkimmäistä on käytetty perinteisesti rohtona. Vadelman marjoja on todennäköisesti 

hyödynnetty myös ravintona. 

Kuva 39. Rantalan tiluskartassa 1915 näkyviä läheisiä kaskialueita (kartassa vaaleanpunaiset alueet). Kuvattu 
Kansallisarkistossa. 

 

Peltorusojuuri (näytteessä 10), on vanha, kuivilla ruisviljelyksillä viihtyvä rikkakasvi. Laji on nykyisin 

harvinainen, sillä se on vähentynyt 1900-luvulla viljansiementen puhdistuksen ja 

rikkaruohomyrkkyjen yleistymisen myötä (Suominen & Hämet-Ahti 1993: 37; Kurtto & Helynranta 

2011: 204). Peltohatikka on puolestaan nykyisin yleinen, mutta alkujaan maanviljelyn mukana 

saapunut muinaistulokas. Historiallisesti peltohatikka kytkeytyy viljelysmaihin, joilla se on esiintynyt 

rikkakasvina (Suominen & Hämet-Ahti 1993: 12; Hämet-Ahti et al. 1998: 116). Osa pillikelajeista 

(näytteessä 10) on myös voinut levitä Suomessa viljelysten rikkakasveina (Suominen & Hämet-Ahti 

1993: 39). Myös kiertotatar (näytteissä 1-3, 5-7) on vanha rikkakasvi, joka on levinnyt Suomeen 

maanviljelyn mukana (Suominen & Hämet-Ahti 1993: 16). Orvokki (näytteissä 1, 11, 13 ja 14) on 

myös levinnyt rikkakasvina maanviljelyn ohessa ja sitä esiintyy pelloilla, puutarhoissa ja asutuksen 

ympäristössä (Hämet-Ahti et al. 1998: 17). Orvokkia on toisinaan käytetty myös yskänlääkkeenä 

sekä märkiviin haavoihin ja paiseisiin (Bruun & Christensen 1997: 170). 

Savikkakasvit (näytteissä 1-6, 8-11, 13-14) ovat erittäin yleisiä ja niitä kasvaa luontaisesti 

viljelymailla, pihoilla, tienvarsilla ja rannoilla (Kurtto & Helynranta 2011: 98). Osa savikkalajeista 

liittyy vanhaan, 1900-lukua vanhempaan, kyläasutukseen ja ne ovat olleet yleisiä rikkaruohoja 

viljelyksillä ja pihapiireissä (Suominen & Hämet-Ahti 1993: 14).  

Niittyhumala (näytteissä 2 ja 14) on yleinen laji niityillä, pientareilla ja nurmikoilla, ja sitä pidetään 

alkuperäislajina (Kurtto & Helynranta 2011: 206). Se on kuitenkin hyötynyt ihmistoiminnasta, joka 
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on muodostanut sille sopivia kasvuolosuhteita. Savossa niittyhumalaa esiintyy mm. teiden varsilla. 

(Suominen & Hämet-Ahti 1993: 41). Kasvia on käytetty kansanomaisessa lääkinnässä haavoihin sekä 

kurkkukipuun (Aulio 2011). 

Poimulehtiä (näytteissä 2, 5 ja 14) on useita eri lajeja ja ne ovat erittäin yleisiä. Niitä esiintyy 

erilaisissa ympäristöissä kuten niityillä, pientareilla, puistoissa, laitumilla, nurmikoilla ja joutomailla 

(Kurtto & Helynranta 2011: 150). Myös leinikit (näytteessä 11) viihtyvät niityillä, laitumilla ja 

pientareilla, kuitenkin ihmisen voimakkaasti muokkaamassa ympäristössä (Suominen & Hämet-Ahti 

1993: 8). Monet sarat (näyte 11) voidaan myös liittää perinteisiin kyläympäristöihin sekä 

laidunnukseen ja vanhaan tiestöön, kuten kärrypolkuihin (Suominen & Hämet-Ahti 1998: 67-69). 

Peltoemäkki (näytteissä 1, 3, 5, 6 ja 11) on Suomessa muinaistulokas, jota esiintyy viljelysten ja 

vahvan ihmistoiminnan läheisyydessä. Keski-Eurooppaan laji ilmestyy jo myöhäiskivikaudella 

(Suominen & Hämet-Ahti 1993: 10) mutta Suomessa kasvi on todennäköisesti huomattavasti 

nuorempi. Kasvi ei viihdy suoraan viljapelloilla, mutta sitä esiintyy puutarhoissa ja perunamailla 

(Bruun & Christensen 1997: 76). Sitä on käytetty myös kansanomaisessa lääkinnässä, jossa sitä on 

käytetty useisiin erilaisiin vaivoihin, kuten sydän- ja suolistovaivoihin sekä ihottumiin (ibid.). 

Terttuselja (näytteissä 1-3, 5, 7, 9-11, 13-14) on levinnyt Suomeen mahdollisesti vasta keskiajalla 

(Suominen & Hämet-Ahti 1993: 35). Laji viihtyy runsasravinteisissa kasvupaikoissa, kuten käymälän 

tai tunkion läheisyydessä (Hämet-Ahti et al. 1998: 339). 

Nokkonen voi kuulua Suomessa alkuperäislajeihin, mutta se on hyötynyt ihmistoiminnasta ja 

kasvanut usein pihoilla asumusten lähellä sekä tunkioilla. Nokkonen on vanha ja monipuolinen 

kulttuurikasvi, jota on käytetty kuitu-, lääke-, ravinto- ja taikakasvina jo varhain. Nokkoskuitua on 

tunnistettu rautakautisista tekstiileistä ja nokkosen siemeniä on löytynyt myös kivikautisilta 

asuinpaikoilta. Kansanlääkinnässä nokkosta on käytetty mm. nivelkipuihin sekä uutteena 

sisäelinvaivoihin. (Suominen & Hämet-Ahti 1993: 10-11; Bruun & Christensen 1997: 18; Häkkinen & 

Lempiäinen 2011: 99).  

Vadelma (näytteissä 1-5, 7-8, 11, 14) viihtyy ravinteikkailla paikoilla ja usein samanlaisissa 

ympäristöissä kuin nokkonen. Marjoja on luultavasti käytetty aina ravinnoksi, mutta keskiajan 

jälkeen kasvin lehtiä ja juuria on hyödynnetty myös lääkkeenä sekä naisten rohtona raskauden 

loppuvaiheessa (Bruun & Christensen 1997: 58). 

 

 

9. Yhteenveto  

 

Koko kaivausalueella pintamaan alla ollut ruskeaksi värjäytynyt kerros oli paksumpi lännessä, 

rinteen yläosassa. Historiallisen ajan löytöjä oli vain tässä kerroksessa. Suurin osa kivikautisesta 

löytömateriaalista tuli kolmannesta kerroksesta eli noin 20-30 cm:n syvyydestä. Kaivausalueen 

länsiosassa oli myös merkkejä historiallisen ajan kaivannoista, kuten vanhasta salaojasta. Maan 
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muokkaaminen ja puutarhanhoitoon liittyvä mullan tuominen paikalle on saattanut lisätä maata 

alueen länsiosassa. Kivikaudella paikalla olisi siten ollut hieman loivempi rinne. 

Historiallisen ajan esineistöä oli yleisesti ottaen runsaammin kaivausalueen länsiosassa ylärinteessä, 

josta myös löytyi todennäköisesti vanhaa salaojaa. Pintamaan alla havaittu tarkkarajainen vaalean 

soran alue liittynee 1800-1900-lukujen vaiheen puutarhan kukkaistutuksiin. Ruskean hiekan alla 

ollut värjäytynyt hiekkakerros oli sekoittumatonta kivikautista asuinpaikkakerrosta. Löytöinä saatiin 

talteen lähinnä kvartsi-iskoksia ja kaksi kvartsiesinettä, mutta myös hiottujen kiviesineiden 

kappaleita. Palaneita luita löytyi muutamia kappaleita, mutta osittain sekoittuneista konteksteista, 

joten niitä ei automaattisesti voi liittää kivikautiseen asuinpaikkaan. Luuanalyysi on tekeillä ja 

mahdolliset lajimääritykset sekä luista tehtävät ajoitukset todennäköisesti auttavat luulöytöjen 

tulkinnassa. Luita saattaa tosin olla liian vähän AMS-ajoitukseen, sillä yksittäiset palaset ovat 

löytyneet hieman eri puolilta kaivausaluetta ja kappaleet ovat hyvin pieniä. 

Heinäkuun kaivausalueella maan pinnalle havaitut maakivet eivät liittyneet mihinkään historiallisen 

ajan rakennuksen perustuksiin, kuten aluksi arveltiin, vaan kivikautiseen tulisijaan. Tulisija on 

mahdollisesti hajotettu ja peitetty, sillä siihen mahdollisesti liittyneet kivet löytyivät ylemmästä 

kerroksesta varsinaisen tulisijan vierestä pohjoispuolelta. Paikalla oli merkkejä pitkään jatkuneesta 

tulenpidosta, sillä tuhkakerrokset vuorottelivat punaisen maan kanssa. Rakenteen lisäksi 

laajennusalueelta löytyi myös mahdollinen tulensäilytyskuoppa. 

Leskelän kivikautinen asuinpaikka on ilmeisesti joko hyvin laaja tai pitkäikäinen. Asuinpaikka ulottuu 

Leskelän eteläpuolella sijaitsevalle pellolle saakka. Asuinpaikkaa lienee kuitenkin käytetty vain 

esikeraamisella ajalla. Se on peltojen ja asutuksen kohdalla pääosin tuhoutunut, mutta joitakin 

pienialaisia kohtia voi kuitenkin olla säilyneenä rakentamattomissa pihapiireissä Leskelän ja 

mahdollisesti myös Rantalan tilojen kohdalla. Koekuopan 4 sekä kaivausalueiden perusteella myös 

paksuja kulttuurikerroksia voi olla paikoin säilyneenä. Asuinpaikan ulottuvuutta rannan suuntaan ei 

pystytty tämän tutkimuksen puitteissa tutkimaan tarkemmin. Kivikautinen asutus alueella vaikuttaa 

rannankorkeuden, löytöjen ja ajoituksen perusteella ajoittuvan mesoliittisen kivikauden 

keskivaiheille (noin 7400 eaa).  
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