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Vuonna 2015 arkeologit Ninni Närväi-
nen ja Ulla Moilanen ideoivat moni-

tieteistä, menneisyyteen keskittyvää 
hanketta Kangasniemelle. Tuloksena oli 
Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi 
-projekti, jonka merkittävintä antia ovat 
olleet Kulttuurirahaston Etelä-Savon 
maakuntarahaston tukemat yleisökai-
vaukset vuosina 2015–2017. 

Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi 
-projektissa kartoitetaan Kangasnie-
men kulttuuriperintöä. Tavoitteena on 
menneisyyden tutkimisen ja paikko-
jen historiallisen merkityksen sekä 
merkityksen muuttumisen avaaminen 

laajemmalle yleisölle. Tarinoiden ja 
muistojen keräämisen lisäksi projekti 
pyrkii järjestämään arkeologisia yleisö-
kaivauksia. Näin jokainen voi omalta 
osaltaan olla paljastamassa eri kohtei-
siin liittyvää tietoa ja muodostamassa 
uusia tarinoita. Ennen projektin teke-
miä kenttätutkimuksia ei Etelä-Savossa 
vielä juurikaan ollut kaikille avoimia 
kaivauksia järjestetty.

Projektin ensimmäiset yleisökaivauk-
set järjestettiin Kangasniemen terveys-
lähteellä 2015. ”Elämänlähde” -niminen 
terveyslähde on ollut paikkakunnan 
tunnetuin matkailukohde 1700-luvun 

   Kangasniemen Elämän-
lähteen rautapitoisen veden 
uskottiin 1700–1800-luvulla 
olevan terveellistä. kuva ulla 
moilanen

   Yleisökaivaukset Kangas- 
niemen terveyslähteellä 2015.  
kuva ulla moilanen
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lopulta 1800-luvun puoliväliin saakka. 
Lähde kytkeytyy aikakaudella muo-
dissa olleeseen terveysturismiin, jonka 
puitteissa voitiin matkata kaukaakin 
mineraalipitoisille lähteille seurustele-
maan ja nauttimaan vedestä sekä ter-
veellisestä elämästä. Terveyttä edistävän 
vaikutuksen lisäksi lähdeveden uskot-
tiin tehoavan useisiin erilaisiin sairauk- 
siin ja vaivoihin, ja monilla lähteillä 
olikin mahdollista hankkia lääkkeitä 
ja apteekkipalveluita. Terveyslähteillä 
tiedetään myös harrastetun liikuntaa ja 
pelejä, ja ne toimivat säätyläisten tapaa-
mis- ja ajanviettopaikkoina.

Kangasniemen terveyslähteen ylei-
sökaivauksella oli tarkoitus löytää to-
disteita lähteelle suuntautuneesta tu-
rismista ja etsiä jälkiä erilaisista paikan 
virkistyskäyttöön liittyvistä aktivitee-
teista. Kaivaus vahvisti käsitystä läh-
teen käyttötarkoituksesta ja -ajankoh-
dasta, sillä alueelta löytyi sekä kiinteitä 
rakenteita (liesi) että esineitä (lasia, 
raha). Makrofossiilitutkimuksissa löy-
tyi etenkin vadelman siemeniä, mikä 
kertonee lähdevieraiden hyödyntäneen 
luonnonmarjoja osana terveellistä ruo-
kavaliota. Terveyslähteen kaivauksiin 
liittyen projekti on tarkastellut yleisesti 
Suomen historiallisia terveyslähteitä ja 
pohtinut laajemmin muun muassa sitä, 

miten tällaiset kohteet tulisi huomioida 
muinaisjäännöksinä inventoinneissa.

Heinäkuussa 2016 projekti järjesti 
yleisökaivauksen ja samana syksynä 
koululaiskaivauksen Kangasniemen 
Leskelän kivikautisella asuinpaikalla 
ja historiallisen ajan pihapiirissä. Kai-
vausten tarkoituksena oli tutkia piha-
piirin käyttöhistoriaa viimeisten vuo-
sisatojen aikana sekä sitä, ulottuuko 
viereisellä pellolla havaittu kivikau-
tinen asuinpaikka tutkimuskohtee-
seen. Tutkimusalueelta paljastui 
hyvin säilynyt osa kivikautista 
asuinpaikkaa, joka löytöma-
teriaalin, rannankorkeuden 
ja ajoituksen perusteella 
on mesoliittinen (n. 7400 
eaa.). Kaivaukselta tuli 
esiin myös tulisija ja 
mahdollinen tulenpito- 
kuoppa, josta löytyi hiil- 
tyneiden käpyjen kappa-
leita. Käpyjä on saatettu 
käyttää esimerkiksi pit-
kään kytevänä hiilloksena. 
Kivikautisen asuinpaikan 
havaittiin myös ulottuvan 
paljon laajemmalle alueelle 
kuin mitä aikaisemmin oli tie-
detty. Tutkimuksen löydöissä ko-
rostuu kivikauden lisäksi Leskelän ja 

Leskelän kivikautisen 
asuinpaikan tutkimusta 
yleisökaivauksissa kesällä 
2016.  kuva: ulla moilanen.

   Leskelän pintapoiminta- 
löydöt sisältävät muun 
muassa lasi- ja keramiikka- 
astioiden palasia ja nukkien 
osia. kuva ulla moilanen
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Rantalan tilojen historia 1700–1800-lu-
vuilla.

Kivikautisen asuinpaikan luulöydöt 
olivat hyvin vähäiset, mutta Kristiina 
Mannermaa tunnisti luuanalyysissä 
kuitenkin pienet fragmentit nisäkkään 
luiksi. Yksi kappale on mahdollisesti 
peräisin suurikokoisen eläimen, kuten 
esimerkiksi hirven, lantiosta. Kaksi pie-
nempää palaneen luun kappaletta on 
todennäköisesti peräisin majavan kal-
losta. Jo varhaisella kivikaudella majava 
oli hirven ohella merkittävä riistaeläin, 
ja majavan luut ovatkin yleisimpiä 
eläinluulöytöjä kivikautisilta asuinpai-
koilta. Majavasta on voitu hyödyntää li-
han ja turkisten lisäksi myös yläleukaa, 
sillä talttamaiset hampaat sopivat työ-
kaluiksi sellaisenaan. Majavan erittä-
mää voimakkaan hajuista haustetta on 
myöhemmin käytetty sekä hajusteena 
että lääkkeenä.

Sekä yleisökaivauksen että koulu-
laiskaivauksen yhteydessä tehtiin myös 
pintapoimintaa, jossa kerättiin tilan 
pellolle aikojen kuluessa päätynyttä 
materiaalia. Löytöihin kuuluu erilaisia 
astianpaloja, nappeja, tupakointiväli-
neiden kappaleita ja nukkien osia. Löy-
döistä on joulukuussa 2017 ilmestynyt 
Ennen ja nyt -verkkojulkaisussa tieteel-
linen artikkeli, jossa käsitellään erityi-

sesti 1800-luvulle ajoittuvaa materiaa-
lia. Esinetutkimuksessa selvitettiin sitä, 
kenen  tai minkä sosiaalisen ryhmän 
käytössä esineet ovat olleet ja minkälai-
siin laajempiin konteksteihin löydöt voi 
kytkeä, mitä esineet kertovat muodista, 
varallisuudesta ja tilan asukkaista, sekä 
minkälaisena 1800-luvun maaseutu-
tilan arki näyttäytyy peltolöytöjen va- 
lossa. Koska peltolöydöt koostuvat 
suurelta osin poisheitetystä ja roskana 
hävitetystä materiaalista, liittyy jälkim-
mäiseen kysymykseen myös 1800-lu-
vun tilan ”poistamisen kulttuuri” ja 
pohdinta siitä, mikä kaikki vuosisadan 
aikana miellettiin jätteeksi. 

Leskelän rautaesinelöydöt olivat mu- 
kana arkeologian ja esinekonservoin-
nin kandidaatin Aleksi Pienimäen te-
kemässä konservointikokeilussa, jossa 
testattiin Yhdysvalloissa käytetyn suo-
lanpoistomenetelmän soveltumista 
vaihtelevassa kunnossa oleviin esinei-
siin. Koe toimi samalla konservointi-
menetelmiä kehittävänä tutkimuksena.

Kesällä 2017 projektin yleisökaivaus 
sijaitsi aivan Kangasniemen ydinkes-
kustassa, kirkon, kotiseutumuseon ja 
kunnantalon kupeessa. Kyseessä on 
kohde, jonka lähellä on perimätiedon 
mukaan vuonna 1714 käyty sissika-
hakka suomalais-ruotsalaisten ja ve-

näläisten joukkojen välillä. Paikalla on  
nykyään nurmialue ja taistelusta ker- 
tova muistomerkki. Kaivauksilla py-
rittiin selvittämään sitä, onko pai-
kalla säilynyt mitään jälkiä käydystä 
taistelusta ja mitä muita ihmistoimin- 
nan merkkejä alueelta löytyy. Kirkon 
vieressä sijaitseva kohde on ollut sijain- 
niltaan keskeinen jo satojen vuosien  
ajan, ja tutkimuskohteessa on järjes- 
tetty erilaisia yleisötilaisuuksia läpi 
1900-luvun. 

Kirkonseudun tutkimuksissa ei löy- 
detty mitään sissikahakkaan viittaavia 
merkkejä, mutta sen sijaan runsaasti 
1800- ja 1900-luvulle ajoittuvia jälkiä 
paikkakunnan asukkaista. Mielenkiin-
toinen havainto oli esimerkiksi kirkko-
maan aidan vierestä löytynyt paalunsija 
juuri siitä kohdasta, jossa muistitiedon 
mukaan on sijainnut puomi, johon 
kirkkomatkalaiset saattoivat kiinnit-
tää hevosensa kirkossa käynnin ajaksi. 
Kirkonseudun tutkimuspaikan korkeus 
merenpinnasta on sopiva varhaisen 
kivikauden asutukselle, mutta kaivaus-
paikan aineisto oli erittäin sekoittu-
nutta. Paikalta löytyneet hyvin pienet 
palaneet luunpalat (joita oli yhteensä 
49 kappaletta) tunnistettiin nisäkkäälle 
kuuluviksi. Tarkempaa lajia ei voitu 
yhdestäkään palasta tunnistaa, mutta 

Suuren Pohjan Sodan 
aikaisen sissikahakan 
muistokivi Kangasnie-
men kirkon edustalla. 
Kesän 2017 yleisökaivaus 
järjestettiin taustalla 
näkyvällä nurmialueella.  
kuva ulla moilanen


