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Tiivistelmä 
 
 
Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti järjesti yleisökaivaukset Kangasniemen kirkon 

edustalla 2.-12.7.2017. Kaivauksessa tutkittiin aluetta, jossa perimätiedon mukaan käytiin Isonvihan 

aikainen taistelu. Kohteeseen avattiin kolme kaivausaluetta, joista kulttuurikerroksia löytyi vain 

aivan kirkon aidan vieressä, alueelta 3. Merkittävän maanmuokkauksen seurauksena kohteen 

alkuperäinen (ja mahdollisesti rakenteita sisältänyt) maaperä on laajalti kadonnut. Alueen 3 

rakenteet ajoittuvat 1900-luvulle ja liittynevät kirkossa käyntiin. Lähes kaikki esinelöydöt tulivat 

sekoittuneesta peltomultakerroksesta ja ovat suurelta osin saattaneet joutua paikalle muualta 

tuodun maa-aineksen mukana. Tulkinta on, ettei tutkimusalueella sijaitse kiinteää 

muinaisjäännöstä. 
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Tutkimuskohteen sijoittuminen Kangasniemelle. Tutkimusalue rajattu sinisellä. Ei mittakaavassa. 
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1. Johdanto  

 

Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti teki arkeologiset yleisökaivaukset Kangasniemen 

nykyisen kirkon edustalla heinäkuussa 2017. Tutkimusten tavoitteena oli etsiä merkkejä vuonna 

1714 käydystä taistelusta sekä selvittää, miten keskeinen sijainti sekä kirkon läheisyys näkyvät 

alueen ihmistoiminnasta kertovissa löydöissä. Tutkimus toteutettiin yleisökaivauksena, jossa 

vapaaehtoiset arkeologiasta kiinnostuneet henkilöt saivat mahdollisuuden osallistua 

asutushistorian tutkimiseen sekä tutustua arkeologian tutkimusmenetelmiin.  

 

Esitöissä pyrittiin tarkentamaan tietoja taistelupaikan sijainnista ja löytämään mahdollisimman 

hyvin sekä tutkimuskysymykseen että yleisökaivaukseen soveltuva alue. Kaivausalueet päädyttiin 

avaamaan kirkon eteläpuolella sijaitsevalle tasaiselle nurmialueelle siitäkin huolimatta, että paikka 

tiedettiin voimakkaasti muokatuksi. Tutkimuskohteeseen mitattiin kolme kaivausaluetta, joiden 

yhteispinta-ala oli 29 m².  

 

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

Ninni Närväinen. Kenttätöissä, dokumentoinnissa ja yleisökaivajien ohjaamisessa avusti myös FM 

Sonja Söderling. Yleisökaivaustyötä oli myös tekemässä sosionomi Laura Tikka, joka vastasi 

erityisesti vierailevan yleisön ohjaamisesta. Kaivauksen välineistöä hankittiin sekä myönnetyllä 

apurahalla että saatiin lainaan Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineelta. Jälkitöissä raportin 

laatimisesta ja kokoamisesta vastasivat Ninni Närväinen ja Ulla Moilanen. Kartat piirsi puhtaaksi 

Ninni Närväinen. Löytöjen puhdistamisesta vastasivat Laura Tikka ja Ninni Närväinen. 

 

Kaivauksesta tiedotettiin Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projektin kotisivulla ja Facebook-

sivulla. Lisäksi siitä uutisoi Kangasniemen kunnallislehti. Kangasniemen kunta uutisoi kaivauksista 

itsenäisesti omissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa. Kaivauksen jälkeen Ninni 

Närväinen kirjoitti kaivauksesta lyhyen kuvauksen, joka julkaistiin Kangasniemen seurakunnan 

nettisivulla. 

 

Yleisökaivajien lisäksi paikalla kävi runsaasti muuta yleisöä ja vierailijoita, joista osa kertoi joko 

paikkakuntaan tai kyseiseen paikkaan liittyviä tarinoita ja perimätietoa. Tätä perimätietoa on 
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esitetty raportissa omassa luvussaan. Yleisökaivajien kanssa tehtiin myös lyhyt kierros kirkon 

ympäristössä ja heille kerrottiin laajemmin kirkonseudun alueen menneisyydestä. Yhtenä päivänä 

kaivauksella vieraili myös Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston edustajia, joille esiteltiin 

tutkimuskohdetta ja projektia yleisesti.  

 

Kaivausalueiden 1 ja 2 maannokset olivat täysin sekoittunutta peltomultakerroksia, joiden alla oli 

puhdas pohjahiekka. Alueen 3 rakenteet tulkittiin löytöjen ja maankäyttöön liittyvien tietojen 

perusteella moderneiksi (aikaisin ajoitus 1930-luku). Löytöinä tuli esiin sekä modernia aineistoa että 

joitakin 1700- ja 1800-luvulle ajoittuvia esineitä. Esinelöydöt olivat enimmäkseen tyypillisiä 

historiallisen ajan asuinpaikan sekoittuneelle peltokerrokselle (mm. lasi- ja keramiikka-astioiden 

paloja). Maankäyttöä koskevien tietojen mukaan kirkon edustalla on suoritettu merkittävää 

hiekanottoa ja tasoitusta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Tässä yhteydessä kohteen alkuperäinen, 

hiekkamaalla sijainnut, maanpinta on oletettavasti tuhoutunut laajalti. Koko alueelle on tuotu 

peltomultamaata Kangasniemen pappilan pelloilta 1940- ja 50-luvuilla ja siten vanhimmiksi ajoitetut 

löydöt kertonevat pappilan eivätkä kirkonseudun ihmistoiminnasta. Tulkintamme mukaan 

tutkimuskohteessa ei ole muinaismuistolain tarkoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä eikä muuta 

kulttuuriperintökohdetta. Sen sijaan tutkimusalueen ulkopuolella, nykyisen kirkon pohjoispuolisella 

kirkkomaalla sijaitsevaa vanhan kirkon rauniota ehdotetaan merkittäväksi 

muinaisjäännösrekisteriin kiinteänä muinaisjäännöksenä (ks. liite 1). 

 

     

___________________________________  ____________________________________ 

Nokialla 22.6.2018 Ulla Moilanen  Porissa 20.6.2018  Ninni Närväinen 
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2. Tutkimushistoria ja kysymyksenasettelu 

 

2.1 Tutkimuskysymys 

 

Kirkon edustalla ei ole aiemmin tehty arkeologista tutkimusta. Kohteesta on olemassa runsaasti 

historiallisia tietoja, kansanperinnettä ja kertomuksia. Vuoden 2017 tutkimusten tavoitteena oli 

toisaalta etsiä merkkejä tarinoissa ja kansanperinteessä kerrotusta sissitaistelusta (ks. tarkemmin 

luku 2.2.) sekä toisaalta tutkia keskeisen ihmistoiminnan paikan aineellista kulttuuriperintöä 

yleisesti. Pysyvä asutus on tullut kirkonkylään melko myöhään, mutta lähteiden mukaan kirkon 

läheisyydessä on liikkunut sekä ihmisiä että kotieläimiä runsaasti etenkin viikonloppuisin (Manninen 

1953:292, 1962:341). Tieteellisten tavoitteiden lisäksi pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman laajalle 

yleisölle mahdollisuus tutustua menneisyyden tutkimuksessa hyödynnettäviin arkeologian 

menetelmiin. Lisäksi haluttiin osallistaa tavallisia ihmisiä tieteellisen tiedon tuottamiseen ja heitä 

itseään kiinnostavan historiallisen kohteen tutkimiseen. 

 

2.2. Nykyisen kirkon lähistöllä 25.1.1714 käyty taistelu ja päätelmät sen sijainnista 

 

Kangasniemen kirkonmäellä käytiin isovihan aikana sissikahakkana tunnettu taistelu, joka liittyy 

venäläismiehityksen alkuvaiheisiin. Taistelussa noin 120 paikallisesta miehestä koostunut puoli-

sotilaallinen joukko otti yhteen noin 80:n Kangasniemelle majoittuneen venäläissotilaan kanssa.  

Kertomuksen mukaan suomalaiset joukot yllättivät miehittäjät surmaten ensin kaksi vartijaa ja sen 

jälkeen lyhyen taistelun yhteydessä useita kymmeniä venäläisiä, joista suurin osa saattoi jäädä 

liekkien vangiksi pitäjätupaan. Suomalaisia kaatui yhdeksän (Manninen 1953:398). Julius Paasonen 

kuvailee vuonna 1889 ilmestyneessä Suomen muinaismuisto-yhtiön (myöhemmin -yhdistyksen) 

aikakauskirja X :ssa tapahtumia näin (tämä siis yli 170 vuotta taistelun jälkeen): 

 

”Venäläisiä pitäjäntuvallisen olivat kivekkäät polttaneet kirkolla. Venäläisillä oli 

kyllä vahdit sekä kellotapulissa että pitäjäntuvan katolla, mutta kivekkäät 

ampuivat ne kuoliaaksi, pönkittivät tuvan oven ja sytyttivät huoneen tuleen. Eräs 

venäläisistä oli puuakkunasta kurottanut rahakukkaroaan, mutta kivekkäät olivat 

lyöneet käden poikki ja ottaneet rahat pois”. (Paasonen 1889:102) 
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Koska tässä kertomuksessa ei voi olla ensikäden tietoa, on yksityiskohtien todenmukaisuus kyseen-

alainen. Kuitenkin vajaa 20 vuotta Paasosen kertomuksen jälkeen tehtiin Kangasniemellä ha-

vaintoja, jotka ainakin teoriassa saattavat liittyä vuoden 1714 sissitaisteluun. Kirjoittaja E.B. Höijer 

kertoo vuonna 1911 ”muinaistutkimuksista”, joita hän teki kesällä 1907 Kangasniemen kirkon lähei-

syydessä. Kangasniemeläinen haudankaivaja oli käynyt hakemassa Höijerin pitäjän uudelle hautaus-

maalle (eli 1900-luvun alussa käyttöön otetulle vanhan hautausmaan laajennusosalle nykyisen 

kirkon itäpuolella), josta haudankaivaja sanoi löytäneensä ”sellaista, jota ehkä kannattaisi tutkia”. 

Höijer oli ilmeisesti ainakin jossain määrin arkeologiaan perehtynyt, sillä hän ilmoittaa kertomuk-

sessaan ”olleensa siihen aikaan pyhästi innostunut muinaistutkimuksesta”. Höijer ja haudankaivaja 

kaivoivat paikalla, joka Höijerin kuvauksen mukaan sijaitsi noin sata metriä vuonna 1808 palaneen 

kirkon kohdalta etelään. (Höijer 1911:52-53). 

 

Höijer löysi noin 1,5 metriä paksusta kerroksesta muutamia pääkalloja, hiiliä ja olkia, joista hän ker-

tomansa mukaan lähetti seikkaperäisen raportin Suomen Muinaismuistoyhdistykselle. Kun yhdis-

tykseltä ei kuitenkaan kuulunut vastausta, päätti Höijer jatkaa kaivamista itsenäisesti. Hän kuvailee, 

että ”aarteiden paljous näytti loppumattomalta”. ”Aarteina” noin kymmenen neliömetrin 

kaivausalalta saatiin 16 pääkalloa (ja mahdollisesti suuri määrä muita luita, joita Höijer ei 

valitettavasti erittele mitenkään). Kalloista osa oli pitkälle maatuneita, eli Höijerin sanoin 

”koskettaissa hajosivat”. Yhdessä kallossa, joka oli ”parhaiten säilynyt”, oli Höijerin mukaan otsa-

luussa teräaseella tehty vamma. Höijer mainitsee vielä, että haudankaivaja oli löytänyt pääkallojen 

läheltä (silloisen kirkkomaan reunalta) muutamaa vuotta aiemmin ”joukon vaskirahoja ja jonkun 

vanhan rakennuksen kulmakiven”. (Höijer 1911:52-53). 

 

Edellä kuvailtujen kertomusten perusteella kirkon läheisyydessä saattaisi olla taisteluun liittyviä 

jälkiä, kuten ammuksia (väitteet ampuma-aseiden käytöstä) tai palaneen pitäjäntuvan rauniot, 

kaatuneiden sotilaiden jäännöksiä (väitteet myöhemmin löydetyistä luita) tai venäläisten 

oleskeluun liittyvää esineistöä. Koska säilyneet taistelukuvaukset perustuvat perimätietoon eikä 

1700-luvun alun karttoja ole saatavilla, tapahtumien liittäminen spatiaaliseen kontekstiin on 

kuitenkin haasteellista. Ainoat paikantamista auttavat tiedot ovat etäisyys vanhasta kirkosta, 

vuonna 1714 kirkonmäellä sijainneet rakennukset (pitäjätupa) sekä hautausmaan laajentaminen 

vuonna 1907. Ottaen nämä sekä vuoden 1911 tutkimusten yhteydessä tehtyjen mittausten 
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epätarkkuus huomioon, voidaan hahmotella taistelun kohdaksi melko laaja alue kirkonmäen 

eteläosassa (kartta 1).  

 

 

Kartta 1. Mahdollinen vuoden 1714 taistelun alue (ympyröity violetilla) sekä edellisten kirkkojen rauniot 
(ympyröity oranssilla) ja Tervaniemi (oranssi tähti). Ei mittakaavassa. Karttapohja: Maanmittauslaitos. 
 

 

3. Topografia, asutustoiminta ja maankäytön historia tutkimusalueella 

 

Tutkimuskohde sijaitsee aivan Kangasniemen keskustassa alueella, jossa on mahdollisesti ollut 

ihmistoimintaa jo kivikaudella. Tutkimusalueella oli tasainen nurmialue, johon on pystytetty 

sissitaistelun muistokivi (kuva 1). Kivikauden asutuksen mahdollisuutta paikalla puoltavat sijainti 

100 mmpy:n korkeuskäyrällä sekä alueen alkuperäinen maannos, hieno hiekka. Kivikaudella 

kirkonseudulla on ollut Meijerinlahden ympäri kiertynyt suuri saari. Vastaavalla korkeudella ja 

maannoksella sijaitsee Leskelän kivikautinen asuinpaikka (213010005), n. 2,5 kilometriä kirkosta 

etelään. 

 



11 

 

Kangasniemen ensimmäinen tunnettu kirkko rakennettiin vuonna 1659 samalle mäelle, jossa on 

edelleen kirkko. Sekä vuonna 1659 rakennettu että sitä seurannut, vuonna 1748 rakennettu, 

kirkkorakennus sijaitsivat tosin mäen pohjoisreunalla, n. 150 metriä koilliseen nykyisestä kirkosta. 

Toinen kirkko paloi 1808, jonka jälkeen kirkko siirrettiin etelämmäksi. Vanhan kirkon rauniot ovat 

edelleen näkyvissä kirkkomaan pohjoislaidalla. Nykyinen kahtamoinen, kaksoisristikirkko, valmistui 

vuonna 1814. Mäen toinen 1800-luvulta peräisin oleva rakennus, kellotapuli, pystytettiin vuonna 

1811. Muita kirkkoon, papiston asuttamiseen ja hautausmaahan liittyviä rakennuksia on 

mahdollisesti ollut alueella jo 1600-luvulla, mutta näistä ei ole säilynyt tarkkoja tietoja. 

Hautausmaata nykyisin ympäröivän aidan pohjoispuolelle jäävä asuinrakennus, Tervaniemi, on 

ilmeisesti ollut kirkkovieraiden majoituskäytössä jo 1800-luvun loppupuolella. (Kirjatoimikunta 

2015). 

 

 

Kuva 1. Sissikahakan muistokivi. Kuva: Ulla Moilanen 
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Kuva 2. Ilmakuva Kangasniemen keskustasta, 1930-1940-luku. Tutkimusalue osoitettu sinisellä nuolella. 
Erkki Närväisen arkisto. 
 

 

Muu rakennuskanta Kangasniemen keskustassa on verrattain modernia. Pysyvää, kirkkoon tai sen 

hoitamiseen liittymätöntä, asutusta oli vielä 1800-luvulla keskustassa vähän. Pääosa maista oli vielä 

tuolloin peltona. Kirkonkylän rakennus- ja asutustoiminta vilkastui vasta 1900-luvun alussa (Kuva 4, 

Manninen 1962:334,337,340).  Karttalähteitä alueesta on 1800-luvun alusta, mutta ne eivät ole 

riittävän tarkkoja esimerkiksi rakennusten tai peltojen paikantamiseen (kuvat 4 ja 5).  
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Kuva 3. Ilmakuva Kangasniemen keskustasta, 1930-1940-luku. Tutkimusalue osoitettu sinisellä nuolella. 
Erkki Närväisen arkisto. 
 

Kirjallisissa lähteissä on useita mainintoja sekä hiekanotosta että muusta kirkon lähiympäristössä 

1900-luvulla tapahtuneesta maanmuokkauksesta (esim. Manninen 1962: 341-344). Ennen 

kenttätöiden aloittamista oli kuitenkin epäselvää, onko missään kirkon eteläpuolella sijaitsevalla 

alueella säilynyt 1900-lukua vanhempia kerrostumia. Kartoista, vanhoista valokuvista ja muista 

lähteistä voidaan päätellä, että kirkon eteläpuolen maisema on muuttunut varsinkin 1900-luvun 

alkupuolella voimakkaasti (kuvat 2, 3 ja 6). Viimeiset tutkimusaluetta lähimmät muutokset ovat 

olleet sankarihautausmaan perustaminen ja kiviaidan siirtäminen. Seurakunnan puutarhalla 1950-

luvulla työskennellyt, kaivauksilla vieraillut, henkilö kertoi, että paikalle tuotiin maa-ainesta pappilan 

pelloilta ja nykyisin paikalla sijaitsevat isot puut istutettiin tuolloin taimina (suullinen tiedonanto 

7.7.2017). 
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Kuva 4. Kartta kirkonkylän 
rakennuksista vuonna 1832. Vuoden 
2017 tutkimusalue osoitettu sinisellä 
nuolella (Manninen 1962:335). 
Piirroksen pohjana on mahdollisesti 
käytetty pitäjänkarttaa (alla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5 (alla). Tutkimusalue sinisellä 
nuolella 1800-luvun alkupuolelle 
ajoittuvaan pitäjänkarttaan 
merkittynä. Kartta: Kansallisarkisto, 
signum 3213 08 Ia. 
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Kuva 6. Kangasniemen kirkko 1920-1930-
luvulla ennen sankarihautausmaan 
rakentamista. Kaivauksin tutkittu alue 
sijoittuu kuvan etualalle. Kuva: 
Museovirasto/Musketti. Finna.fi (CC BY 
4.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vuoden 2017 tutkimukset 

 

4.1. Toteutus 

 

Tutkimukset toteutettiin arkeologisena yleisökaivauksena, jossa kaivajina toimivat vapaaehtoiset 

arkeologian harrastajat. Kaivajaksi halunneet ilmoittautuivat etukäteen projektin nettisivujen 

kautta. Jokaiselle kaivauspäivälle oli suunniteltu otettavaksi maksimissaan kymmenen osallistujaa, 

jotta kaikille voitaisiin taata riittävän laadukas ohjaaminen. Muutamina päivinä osallistujien 

kokonaismäärä kuitenkin ylittyi, sillä kaivauksilla kävi myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät halunneet 

osallistua kaivaustyöhön koko työpäivää. Heidän tilalleen oli mahdollista ottaa kiinnostuneita 

henkilöitä, jotka saapuivat paikalle ilman etukäteisvarausta. Kaivauksiin osallistumisesta ei peritty 

maksua. Pääasiassa työvoima oli sopivasti mitoitettu sekä kaivajien että henkilökunnan osalta. 

Joinakin kiireisinä päivinä, jolloin kaivauksilla kävi erityisen paljon vierailijoita, henkilökunnan oli 
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hetkittäin vaikea vastata kysyntään. Kaivajia oli riittävästi kaikkina muina päivinä, paitsi viimeisenä, 

jolloin rankkasateinen sää sai aikaan osallistujien perumisen. 

 

Keskeisen sijainnin vuoksi vierailijoita, jotka tulivat vain tutustumaan kaivauksiin, eivät työvoimaksi, 

oli runsaasti, keskimäärin 30 päivässä. Huomattavan suuri osa vierailijoista oli muualta tulleita 

turisteja. Arkeologiasta kiinnostuneiden lisäksi paikalle tuli useita henkilöitä, joilla oli omakohtaisia 

tietoja alueen historiaan liittyen. Tätä kautta saimme merkittävää lisäinformaatiota mm. 

kirkkomaan aidan hevospuomeista sekä alueelle tuodun maan alkuperästä. Valitettavasti moni 

tarinoita kertonut ei halunnut jättää yhteystietojaan tutkijoiden käyttöön. Kaivajille tarjottiin 

mahdollisuus osallistua kaivauspäivän aikana kirkon historiasta kertovaan kävelykierrokseen, jossa 

esiteltiin tutkimuskohteen ympäristöä (mm. vanhan kirkon rauniot). Yhtenä päivänä kaivauksilla 

vieraili Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston edustajia, heille esiteltiin tutkimuskohdetta ja 

projektia yleisesti. (ks. myös luku 1. Johdanto). 

 

4.2. Kaivausalueiden sijoittuminen 

 

Tutkimuskohteeksi valikoitui esityövaiheessa kirkon edustan tasainen nurmialue. Aluetta 

reunustavat Wiljam Sarjalantie, Kirkkoniementie, kirkon parkkipaikka sekä hautausmaan aita. 

Nurmialueen eteläreunaan on pystytetty 1970-luvulla muistokivi, jossa kerrotaan vuoden 1714 

taistelusta (kuvat 1 ja 7, kartta 4).  Lisäksi alueen keskellä on lipputanko. Muita rakenteita alueella 

ei ole. Kasvusto muodostuu muutamasta suuresta puusta ja hoidetuista istutuksista. Vaikka jo 

esityövaiheessa oli selvää, että taistelupaikan sijoittuminen tälle alueelle on epävarmaa, muiden, 

hautausmaan sisäpuolelle tai parkkipaikan alle sijoittuvien alueiden tutkiminen ei olisi ollut 

mahdollista. Nurmialue soveltui erittäin hyvin yleisökaivausten järjestämiseen ja siinä tehty kajoava 

tutkimus aiheutti mahdollisimman pienen haitan maanomistajalle. Tutkimuskohteeseen avattiin 

kolme kaivausaluetta, joiden paikat päätettiin alueella tehtyjen kairaustutkimusten sekä 

metallinilmaisinhavaintojen perusteella. Kairattaessa havaittiin, että joka puolella nurmikentän 

alueella oli paksu multakerros, jonka alla oli vaalea, värjäytymätön hiekka. 

Metallinilmaisinsignaaleja tuli tasaisesti melkein koko nurmikentän alueelta. Alueiden mittaaminen 

ja avaaminen suoritetiin päivää ennen yleisökaivajien saapumista. Aluksi avattiin alueet 1 ja 2, jotka 

päätettiin sijoittaa Kirkkoniementiehen nähden pitkittäin n. itä-länsisuuntaisesti (asteissa 280-100).  
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Alueet mitattiin metrin levyisiksi koeojiksi, joita myöhemmin laajennettiin siten, että alue 1 käsitti 

kuusi neliötä ja alue 2 17 neliötä. Ensimmäisen kaivausviikon päätteeksi kävi ilmeiseksi, että runsaan 

työvoiman ja helposti kaivettavan maan takia oli mahdollista avata vielä kolmas kaivausalue. Kolmas 

alue avattiin samansuuntaisesti kuin A1 ja A2, kuusi metriä alue 1:stä pohjoiseen (kartat 4,5). 

 

Kaivaminen suoritettiin tasokaivauksena 10 cm:n kaivauskerroksissa. Vain alueella 3, josta paljastui 

rakenteita, kaivettiin lopuksi rakenteet yksikköinä pohjamaahan. Kaikki alueet kaivettiin puhtaaseen 

pohjamaahan saakka. Dokumentointi tehtiin pääasiassa kuvaamalla ja muistinpanojen avulla, sillä 

aluetta 3 lukuun ottamatta mitään piirtämistä tai vaaitsemista vaativaa ei löytynyt. Pintamaan 

poiston jälkeen esiin tullut taso nimettiin 0-tasoksi, ensimmäisen kaivetun kerroksen jälkeinen taso 

1-tasoksi, jne. Korkeusmittauksia varten korkeuskiintopiste siirrettiin seurakuntatalon edustan 

tunnetulta kiintopisteeltä tutkimusalueen keskellä sijainneen lipputangon jalustaan. Siirretylle 

kiintopisteelle laskettiin korkeus 101,13 m mpy. Kaikki korkeusmittaukset tehtiin vaaituskojeella. 

 

Kuva 7. Tutkimusalue sijaitsi kuvassa näkyvällä nurmialueella. Kuva kirkkoaidalta etelään, kohti 
Kirkkoniementietä. Taustalla muistomerkki ja Kangasniemen kunnantalo. Kuva: Ulla Moilanen. 
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Kaikki löydöt otettiin talteen ajoituksesta riippumatta. Löytöjen talteenoton tarkkuus oli 

kaivausruutujen koko, 50 x 50 cm. Dokumentoinnin perustana toimi kaivausalueiden nimeäminen 

(alue 1 , alue 2, alue 3) ja jakaminen ruuduittain. Kukin alue jaettiin neliömetrin ruutuihin juoksevalla 

numeroinnilla (R1, R2, jne.). Neliömetrin ruudut jaettiin edelleen 50x50 cm:n kokoisiin 

kaivausruutuihin, jotka nimettiin A:sta D:hen aloittaen neliömetrin ruudun lounaiskulmasta ja 

edeten myötäpäivään (kuva 8). Kaikilta kaivausalueilta tuli runsaasti löytöjä (kartta 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Dokumentoinnin ja löytöjen talteenoton 
periaate. Esimerkkinä kaivausalue 1.  
 
 

 

4.3. Kaivausalueet 

 

Alue 1 avattiin aluksi 1x3 metrin laajuisena koeojana, mutta laajennettiin heti 2x3 metrin laajuiseksi 

(kuva 9). Alueen lopullinen laajuus oli kuusi neliötä. Multakerroksen paksuus alueella oli 25-30 cm.  

Alueen lähellä kasvoi suuri puu, mistä johtuen kaivausalueella on runsaasti juuria. Alueen 1:n 

kaivaminen edistyikin merkittävästi hitaammin kuin muiden alueiden. Maannos oli samankaltainen 

alue 2:n kanssa: multakerroksen alla oli hieno, vaalea hiekka (puhdas pohjamaa), joka tosin alueella 

1 oli hieman kiinteämpää kuin alueen 2 hyvin pehmeä hiekka (kuva 10). Ruuduissa 3 ja 6 peltomullan 

paksuus oli neljä 10 cm:n kaivauskerrosta, muissa kolme kerrosta. Löydöt olivat tyypillisiä 

historiallisen ajan asuinpaikan sekoittuneelle kerrokselle: tiilenmuruja, lasinpaloja, posliini- ja 

fajanssiastioiden kappaleita (ks. löydöistä tarkemmin luku 4.4). Alueelta otettiin yksi maanäyte 

(A1R4B, 2. krs). 
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Kuva 9. Alue 1 pintamaan poiston jälkeen. Kuva: Ulla Moilanen. 

 

Kuva 10. Alue 1 pohjassa. Kuva: Ninni Närväinen. 
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Alue 2 avattiin aluksi 1x10 metrin kokoisena 

koeojana (kuva 11), mutta laajennettiin 

myöhemmin itäpäädystä ja kaivausalueen 

keskeltä. Alueen lopullinen koko oli 17 m². Maasto 

oli suhteellisen tasainen, korkeuseroa itä- ja 

länsipäädyn välillä oli n. 20 cm. Kaivaminen oli 

helppoa, sillä alueella ei ollut juuria ja maa oli 

pehmeää. Koko alueella oli sekoittunut 

multakerros, jonka paksuus oli 30-40 cm. 

Multakerros oli varsinkin alueen itäpäädyssä 

sekoittunut 30-40 cm:n syvyydessä pehmeän 

pohjahiekan kanssa (kuva 12). Ruuduissa 1-8 

peltomullan paksuus oli neljä kaivauskerrosta, muissa ruuduissa kolme. Löytöjä tuli hyvin vähän 

enää viimeisestä, mullan ja hiekansekaisesta kerroksesta. Pohjamaa oli kauttaaltaan pehmeää 

hienoa hiekkaa (kuva 13). Alueelta ei löytynyt mitään rakenteita tai intensiivisemmästä 

ihmistoiminnasta kertovia ilmiöitä. Alueelta otettiin yksi maanäyte (A2R10, 3. krs hiekansekainen 

multa). Löydöt olivat pääosin samanlaisia kuin alueella 1 (ks. löydöistä tarkemmin luku 4.4).  

 

 

 

 

Kuva 12. 
Maakerrokset alueen 
2 itäpäädyssä. 
Multakerroksen alla 
on sekoittuneen 
hienon hiekan ja 
mullan sekainen 
maannos, jonka alla 
pohjamaa: puhdas, 
pehmeä hiekka. Kuva: 
Ninni Närväinen. 

Kuva 11. Alue 2 pintamaan poiston jälkeen. Kuva: 

Ulla Moilanen. 



21 

 

                    

 

Alue 3 avattiin aluksi 1x5 metrin laajuisena koeojana, mutta laajennettiin ensimmäisen kerroksen 

kaivamisen aikana yhdellä neliöllä itäpäädystä. Alueen lopullinen koko oli kuusi neliötä. Alueen 3 

maannos oli heti pintamaan poistamisen jälkeen huomattavasti tiiviimpää multaa kuin alueilla 1 ja 

2. Ensimmäisen kerroksen kaivamisen jälkeen, tasossa 1, voitiin havaita rakenteita (kuvat 14, 15 ja 

16, kartta 2). Taso 1 dokumentoitiin myös piirtämällä (kartta 2).  

 

 

Kuva 13. Alue 2 kaivettu 

pohjaan. Kuva: Ninni Närväinen. 
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Kuva 14. Alueen 3 ruuduissa 3 ja 4 ollut kuoppa. Kuva: Ninni Närväinen. 

 

Kartta 2. Alue 3, tasokartta, taso 1.  
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Alueen 3 länsipäädyssä, ruuduissa A3R1 ja A3R2 oli hyvin tiivis harmaa, laikukas värjäytynyt hiekka, 

joka vaikutti tallaantuneelta maanpinnalta (kuva 14). Harmaassa hiekassa erottui pyöreä, 

tummanruskea ilmiö, jota ympäröi hiilensekainen hyvin tumman maan rengas. Tason 1 

puhdistamisen jälkeen pyöreä rakenne muistutti selvästi paalunsijaa (kuva 16). Maa koko 

paalunsijan alueelta otettiin maanäytteeksi (ja samalla siis kaivettiin pohjaan). Paalunsija vaikutti 

liittyvän harmaaseen hiekkamaannokseen. Harmaan hiekkamaannoksen itäpuolella, ruudussa A3R3 

oli tummanruskea sekoittunut hiekkamulta, joka näytti siltä, että se oli kaivettu harmaan 

hiekkamaannosrakenteen läpi. Kaivausalueen itäpäädyn ruuduissa oli tasossa 1 sekoittunut 

peltomulta. Seuraavassa kerroksessa lähes kaikkialta kaivausalueelta tuli esiin puhdas pohjamaa 

(sekä tiivis harmaa hiekkamaannos, paalunsija että itäpäädyn multa loppuivat melko pian tason 1 

jälkeen). Vain ruuduissa A3R3 ja A3R4 ollut sekoittunut kerros jatkui syvemmälle. Ruuduista tuli 

edelleen huomattavan paljon löytöjä, ja maannos näytti muodostavan syvän kuopan, joka erottui 

hyvin profiilissa (kuvat 14 ja 17). Kuoppa oli kaivettu tiiviin, harmaan hiekkamaan läpi ja sen ajoitus 

lienee moderni (kaikki tunnistettavat löydöt olivat 1970-1980-luvuilta). Kuopan kohdalta otettiin 

maanäyte (A3R4B, 2. krs).  

 

Alueen 3 länsipäädyn rakenteet on mahdollisesti yhdistettävissä kirkon aidan vierustalla 

sijainneeseen hevospuomiin. Suullisen tiedonannon mukaan (11.7.2017) aidan vieressä oli vielä 

1960-luvulla tukevarakenteinen, lähes koko aidan levyinen, puomi, johon kirkossakävijät saivat sitoa 

hevosensa. Puomi oli kuulemma alttiina kovalle kulutukselle ja se jouduttiin usein vaihtamaan, 

koska aidan luona odottavat hevoset järsivät sen pintaa. Alueelta 3 löydettiin puomiteoriaan 

sopivasti sekä hevosen hammas että hevosenkenkänaula. Paalunsija voisi olla hevospuomin 

paalusta ja tiivis, tallaantunut maa selittyisi alueen käyttötarkoituksella. Tiiviin maan läpi kaivettu 

kuoppa vaikutti löytöjen perusteella olevan ainakin pari vuosikymmentä länsipäädyn rakenteita 

nuorempi eikä siten liittyisi niihin. Kuopan löytöjä voisi kuvailla sanalla ”roskaa” (mm. pala henkaria 

ja osia muovisista pakkauksista), joten sen osalta tulkinta voisi olla moderni jätekuoppa. Alueen 3 

puhdas pohjamaa oli karkeampaa hiekkaa kuin alueilla 1 ja 2 (kuva 17) 
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Kuva 15. Alue 3 tasossa 1. Alueen itäpäädyssä sekoittunut peltomulta, länsipäädyssä tiivis, 
harmaan laikukkaaksi väjäytynyt hiekkamaannos. Kuva: Ninni Närväinen. 
 

Kuva 16. Paalunsija alueella 3, tasossa 1. Kuva: Ninni Närväinen 
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4.4. Löydöt 

 

Löydöistä suurin osa oli erilaisia palaneen saven fragmentteja (mm. tiiltä) ja rautaesineitä 

(enimmäkseen nauloja, joista suurin osa oli tehdasvalmisteisia). Runsaasti oli myös lasinpalasia, 

joista lähes kaikki olivat astialasia (vain n. 10 tasolasin kappaletta) sekä erilaisia keramiikka-astioiden 

Kuva 17. Alue 3 pohjassa. Kuva: Ninni Närväinen. 
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kappaleita (posliinia, fajanssia, punasavikeramiikkaa). Kaivausalueiden tavallisimpia löytöjä on 

esitetty kuvassa 18. 

 

Kaivausalueilta 1 ja 2 löydettiin yhteensä kuusi liitupiipun varren katkelmaa (kaksi alueelta 1 ja neljä 

alueelta 2). Alueelta 2 löytyi myös kahden piipunkopan kappaleet, joissa ei kuitenkaan ollut 

valmistajaa tai alkuperää identifioivia leimoja tai koristeluja (kuva 19). Koppien muodon perusteella 

kyse kuitenkin lienee pääasiassa 1700-luvun piipuista. Löytöinä oli myös muutamia piin kappaleita, 

jotka vaikuttivat tuluspiiltä sekä useita iskettyjä kvartseja. Piin ja kvartsin ajoitus voisi olla 

esihistoriallinen, mutta muuten kaikki löytömateriaali oli täysin historialliselta ajalta. Aineistosta 

selvästi erottuvat kaivauslöydöt ovat punasaviesineen katkelma (kuva 20), mustekynän terä (kuva 

21), mustan lasinapin fragmentti (kuva 22) ja mahdollisesti henkselin solki (kuva 23). 

 

                               

Kuva 18. Esimerkkejä massalöydöistä kaivauskerroksista 1-2. Ylärivissä kerros 1, alarivissä kerros 2. Kuva: 
Ninni Närväinen 

 

Alue 2 Alue 1 

Alue 3 
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Kuva 19 (vas). Kirkonseudun 
kaivauslöytöihin kuuluvat liitupiipun 
koristelemattomat kopat alueelta 2. 
Vasemmanpuoleinen ruudusta R9, 
kerroksesta 3. Oikeanpuoleinen  ruudusta 
13D, kerroksesta 1. Kuva: Ulla Moilanen. 
 
Kuva 20 (alla vas.). Punasaviesineen 
katkelma alueelta 2 ruudusta R8b (krs. 2). 
Noin kaksi cm pitkän katkelman pinnassa 
on kahdessa kohdassa jäänteitä valkosa-
vella tehdystä koristelusta. Esine voi olla 
katkelma esimerkiksi kukkopillistä. Kuva: 
Ulla Moilanen. 
 
Kuva 21 (alla oik.). Mustekynän terä 
alueelta 3, ruudusta R3D (krs 1). Terässä 
on teksti E.S.Perry Iridinoid London ja 
numero 555. Terä ajoittunee karkean 
arvion mukaan 1900-luvun puoliväliin 
Kuva: Ulla Moilanen. 
 

Kuva 22. Mustan lasinapin katkelma alueelta 1 ruudusta R2A, kerroksesta 1. 
Kuva: Ulla Moilanen. 

Kuva 23. Mahdollisesti henkselin solki alueelta 2 
ruudusta R8D, kerroksesta 1. Solki on melko ohutta 
materiaalia. Sen koko on noin 40 x 25 mm. Kuva: Ulla 
Moilanen. 
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Mikäli ei olisi tiedossa, että kirkon edustalle on tuotu muualta peltomultaa, voitaisiin löytöjen 

perusteella päätellä tutkimuskohteessa sijainneen historialliseen asutukseen kuuluneita peltoja. 

Suurin osa sekoittuneista maakerroksista löytyneistä esineistä on tyypillistä peltolöytömateriaalia: 

rikkoontunutta tavaraa, joka on päätynyt pelloille lannoituksen yhteydessä (esim. Moilanen & 

Närväinen 2017). Vaikka kirjallisten tietojen mukaan kirkon ympäristössä on ollut varsin laajasti 

peltomaata 1800-luvulla (Manninen 1962:334,336, kuva 14), vuoden 2017 tutkimusalueella näistä 

pelloista ei ole ilmeisesti säilynyt mitään. Koska kaivettu maa oli valtaosin sekoittunutta, muualta 

tutkimusalueelle 1900-luvun puolivälissä tuotua ja, koska tutkimuksissa ei löydetty kiinteää 

muinaisjäännöstä ja löytökonteksti oli täysin sekoittunut, vuoden 2017 kaivausten löytöjä ei 

toimitettu Kansallismuseon kokoelmiin. Liitupiiput luovutettiin Museoviraston luvalla 

Kangasniemen kotiseutumuseolle. 

 

4.5. Analyysit 

 

Vaikka kaivauksen löytökonteksti oli sekoittunut, otettiin kaivaukselta silti maanäytteitä, joista 

tehtävät analyysit tuovat vähintään yleisellä tasolla lisätietoa Kangasniemen viimeisten vuosisatojen 

menneisyydestä. Myös palaneet luut päätettiin analysoida. 

 

Luut analysoi Kristiina Mannermaa (Liite 2). Palaneita luita oli yhteensä 49 fragmenttia, painoltaan 

10,1 grammaa. Analyysin mukaan luunpalaset ovat peräisin nisäkkäistä, mutta yhtään fragmenttia 

ei voitu tunnistaa tietylle lajille kuuluvaksi. Mannermaa arvioi kuitenkin kahden kappaleen olevan 

suuresta nisäkkäästä. Koska tiedetään, että tutkimuskohteen maannos oli täysin sekoittunutta, 

luuanalyysin perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä alueen käyttöhistoriasta. Paikalta löydetyt 

palaneet luut voivat olla liittyä siihen paikkaan, josta multa on tuotu tai vaihtoehtoisesti olla jälkiä 

siitä, mitä kirkon läheisyydessä on tapahtunut. Löytökontekstista johtuen luista ei teetetty 

radiohiiliajoitusta. 

 

Maanäytteistä teki makrofossiilianalyysin Miia Lempiäinen-Avci (Liite 3). Tämä analyysi oli raportin 

valmistumisen aikaan vielä kesken, joten sen tuloksia ei vielä ollut käytettävissä. Analyysiraportti 

toimitetaan raportin liitteeksi jälkeenpäin. 
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4.6 Kävijöiden kertomukset kirkonseudusta 
 

  

Useat kaivauksella vierailleista kertoivat omia kokemuksiaan ja muistojaan paikan historiasta. 

Joidenkin kertomusten mukaan paikalta oli viety hiekkaa ja myöhemmin siihen oli tuotu useita 

kuormallisia maata hevoskärryillä kirkon pohjoispuolella sijainneilta pappilan pelloilta. Useiden 

kertomusten mukaan paikalla oli ennen kunnantalon rakentamista ollut hiekkakenttä, jossa oli 

pelattu pallopelejä ja leikitty. Muutamia vuosikymmeniä sitten tien toisella puolella oli ollut 

parkkipaikka, jota paikkakunnalla oli yleisesti kutsuttu ”ruukkujen tasangoksi” alueella olleiden 

betonisten kukkaruukkujen vuoksi. Myös Joutsantien ja Wiljam Sarjalan tien risteyksessä sijaitsevan 

museorakennuksen, entisen viljamakasiinin, käytöstä kerrottiin sota-aikaisia muistelmia. Sitä oli 

kertojien mukaan käytetty rintamalta tuotujen vainajien säilytyspaikkana ennen hautausmaalle 

siirtämistä, ja kertoja muisti lapsuudestaan ruumiiden kuljetusväylälle pudonneet toukat ja madot. 

Kaivauksen nurmialueella muisteltiin kokoonnutun erilaisten juhlien yhteydessä. Kirkkoaidan 

vieressä muistettiin myös olleen hevospuomi vielä 1960-luvulla (ks. tarkemmin s. 23).   

 

5. Tulkinta ja yhteenveto 

 

Kirkonseudun arkeologisten tutkimusten kysymyksenasetteluna oli 1700-luvun taistelupaikan 

etsiminen sekä alueen maankäytön ja ihmistoiminnan tutkiminen esinelöydösten perusteella. 

Vuoden 2017 tutkimusten perusteella Kangasniemen kirkon eteläpuolen tasaisella nurmialueella ei 

sijaitse muinaisjäännöstä. Kaivausalueilta ei löydetty mitään merkkejä sata vuotta vanhemmiksi 

ajoitettavista kulttuurikerroksista tai paikalla käydystä taistelusta. Ns. sissitaistelun paikantaminen 

tiettyyn kohtaan olemassa olevilla historiatiedoilla ja/tai tarinoiden perusteella on erittäin vaikeaa. 

Vaikka kiinteää muinaisjäännöstä ei löydetty, topografian perusteella on mahdollista, että alueella 

on aiemmin sijainnut sekä esihistoriallista että historiallista asutusta. Kirkon ympäristössä on silti 

yksi selkeä säilynyt muinaisjäännös (ei muinaisjäännösrekisterissä). Rauniot paikalla, jossa kaksi 

vanhinta tunnettua Kangasniemen seurakunnan kirkkoa ovat sijainneet. Rauniot erottuvat edelleen 

hyvin hautausmaan pohjoisnurkassa ja ne on merkitty muistokivellä. Vuoden 2017 tutkimusten 

yhteydessä kävi ilmi, että raunioille oli pystytetty kevytrakenteinen puuveistos sekä tehty kivien 

puhdistusta aluskasvillisuudesta. Puhdistuksen yhteydessä joitakin kiviä oli liikuteltu hieman.  
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Löytöinä saatiin historiallisen ajan esineistöä sekä mm. kivi-iskoksia, joiden ajoittaminen ilman 

kontekstia on hankalaa. Löydöt olivat enimmäkseen hyvin tyypillisiä sekoittuneille kerroksille 

historiallisen ajan kohteella. Paikallisten kertomusten sekä vanhojen kuvalähteiden perusteella 

arvioimme, että alueella sijainnutta hiekkakumpua on tasoitettu merkittävästi 1900-luvun alussa, 

ehkä 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa, jolloin paikalla olleet vanhemman ihmistoiminnan 

(mahdollisesti jopa kivikauden asutuksen) jäljet ovat hävinneet (kuvat 2,3, suullinen tiedonanto 

5.7.2017).  

 

Mikäli kirkon läheisyydessä on säilynyt joko tarinoissa kuvailtu taistelupaikka, muita rakenteita 

1700- ja 1800-luvuilta tai kivikauden asutuksesta kertovia jälkiä, ne todennäköisesti sijoittuvat 

nykyisen hautausmaa-alueen tai parkkipaikan alle. Siten tulevia kajoavia tutkimuksia näiden 

muinaisjäännöskohteiden etsimiseen on vaikea perustella. Olisi tosin mielenkiintoista saada tietoa, 

jos esim. modernin haudankaivamisen yhteydessä tai hautausmaan maata muokattaessa olisi 

törmätty vastaaviin ilmiöihin kuin mitä Höijer vuonna 1911 kuvaili. 

 

Vaikka kaivausten tavoitteena ollut taistelupaikan ja taistelun todentaminen ei ollut mahdollista, 

kaivaukset olivat kuitenkin menestykselliset yleisöarkeologian näkökulmasta. Tutkimukset 

herättivät keskeisen sijainnin ja kiinnostavan historiallisen taustatarinan johdosta runsaasti 

mielenkiintoa yleisön keskuudessa. Kangasniemen kirkon tutkimukset mahdollistivat arkeologian 

tutkimusmenetelmien ja paikallishistorian esittelemisen sekä ihmisten osallistamisen tiedon 

tuottamiseen aiempia vuosia laajemmin. 
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Painamattomat lähteet: 

 

Valokuvat Kangasniemen keskustasta 1930-1940-luvuilta. Erkki Närväisen kokoelmasta. 

 

Suulliset tiedonannot: 

 

5.7. 2017 Kaivauksilla vieraillut henkilö 

 

7.7.2017 Kaivauksilla vieraillut henkilö 

 

11.7.2017 Kaivauksilla vieraillut henkilö 
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Karttaluettelo 

 

Kartta 1: Tutkimuskohde, taistelupaikan paikantaminen (raportin sivulla 10) 

Kartta 2: Alue 3 taso 1 1:20 (raportin sivulla 22)  

Kartta 3: Löytöjen levinneisyys 1:50 

Kartta 4: Yleiskartta 1:600   

Kartta 5: Vaaitukset 1:50                                             
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Kartta 3. Löytöjen levinneisyys kaivausalueilla kaivausruuduittain 
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Kartta 4. Yleiskartta 
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Kartta 5. Vaaitukset 
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Liite 1: Ehdotus muinaisjäännösrekisteriin: Kangasniemen vanha kirkko 

 

Kangasniemen vanhan kirkon paikka sijaitsee noin 150 metriä nykyisen kirkon pohjoispuolella, kirkkomaan 

pohjoisosassa, kirkkoaidan eteläpuolella. Paikalla on maan pinnalle näkyvissä edelleen kirkon kivijalkaa. 

Näkyvissä oleva kivijalka kuuluu vuonna 1748 rakennettuun kirkkoon, joka paloi vuonna 1808. Tätä kirkkoa 

edeltänyt, vuonna 1659 rakennettu kirkko, sijaitsi mahdollisesti samalla paikalla. Vanhan kirkon alue on 

nurmialueena, jota ei ole nykyaikana käytetty hautaamiseen. Kangasniemen seurakunta on kesällä 2017 

ottanut kivijalkaa esiin, jotta se erottuisi maisemassa paremmin. Tässä yhteydessä on havaittu luita, jotka 

kuuluvat todennäköisesti kirkkoon tehtyihin hautauksiin. Raunion keskellä on Kangasniemen vanhojen 

kirkkojen muistokivi. 

 

Koordinaatit:  ETRS-TM35FIN P: 6873405 I: 481450 (keskipiste +- 5 m) 

Tyyppi: Kirkkorakenteet, kirkonpaikat 

Ajoitus: historiallinen 

Tarkenne: 1659/1748-1808 

Vanhan kirkon kivijalkaa ennen esille ottamissa. Keskellä vanhan kirkon muistokivi. Kuva. Ulla Moilanen. 
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Kangasniemen vanhan kirkon paikka peruskartalle punaisella ympyrällä merkittynä. 

Taustakartta: Maanmittauslaitos. Lisäykset: Ulla Moilanen. 






