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1 JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusalue ja -aihe 

 

Merenkurkun saaristo (Kvarken) sijaitsee Pohjanlahdessa, Perämeren ja Selkämeren 

välissä. 1000 vuotta sitten saaristo oli huomattavasti vaatimattomampi,1 ja aivan erilainen 

maisemaltaan. Jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena saarten pinta-ala 

kasvaa jatkuvasti. Maa kohoaa koko Merenkurkun alueella noin 8 millimetriä vuodessa.2 

Maankohoamisen aikaansaamat maisemat ovat hyvin erilaiset Ruotsin ja Suomen 

puolella. Suomessa Pohjanmaalla maisema on matala ja tasainen kun Ruotsissa taas 

maisema on korkea ja teräväpiirteinen.3 

Tutkielmassa tarkastelen kulttuuriperintökohteita Merenkurkun saariston 

maailmanperintö- ja luonnonsuojelualueilla. Merenkurkun maailmanperintöalue on 

geologisesti merkittävä ja mielenkiintoinen jääkauden jälkeisestä maankohoamisesta 

kertova kokonaisuus, joka on maailmanperintöä yhdessä Ruotsin 

maailmanperintökohteen, Korkea rannikko (Höga Kusten), kanssa. Molemmat kohteet ovat 

tunnustettu maailmanperintönä luontokohteina. Tutkimusalueen rajaan Merenkurkun 

saariston maailmanperintöalueelle, joka sijaitsee Vaasan kaupungin edustan rannikolla 

(kartta 1). Maailmanperintöalue rajautuu viiden kunnan alueelle: Mustasaari, Vaasa, Vöyri, 

Maalahti ja Korsnäs. Maailmanperintö suojelee geologisia piirteitä, ja muu luonnonsuojelu 

suojelee muita luonnon tärkeitä arvoja,4 kuten saaristossa pesivää linnustoa. Metsähallitus 

on valtion maiden ja vesien luonnonsuojelua hoitava sekä maailmanperintöä koordinoiva 

taho Merenkurkussa.  

Kulttuuri- ja luonnonperinnön välinen suhde, perintöjen hyödyntäminen ja 

representointi eli esittäminen ovat yksi yleinen teema (suomalaisessa) kulttuuriperinnön 

tutkimuksessa.5 Tätä teemaa tutkielmanikin edustaa: tarkastelen millainen on 

kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelun suhde toisiinsa maailmanperintöalueella. Käsittelen 

tutkielmassani myös kävijöiden ja kulttuuriperinnön kohtaamista saaristoympäristössä. 

                                            
1
 Bonns 2001: 11. 

2
 Metsähallitus 2009: 27. 

3
 Hietikko-Hautala 2011: 35. 

4
 Hietikko-Hautala 2011: 18. 

5
 Tuomi-Nikula et. al. 2013: 24. 
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Kartta 1. Kartta tutkimusalueesta ja saariryhmistä. Molemmissa kartoissa maailmanperintöalue on merkitty 
violetilla. Punaisella merkitty tieverkosto yltää siltojen kautta muutamille saarille. 

 

Pohjanmaan esihistoriaa on tarkastellut arkeologi Peter Holmblad.6 Merenkurkun 

kulttuuriperintökohteet ovat olleet niin opinnäytetöiden7 kuin kotiseutututkijoiden8 

                                            
6
 Holmblad 2010, Holmblad & Herrgård 2005. 

7
 Laurila 2009, Kellari 2012. 
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tutkimuskohteena. Perimätietoa elämästä saaristossa on tallentunut erityisesti Björkön 

kotiseutututkijoiden ansiosta. Arkeologista kulttuuriperinnön inventointia on tehty usealla 

saariryhmällä viimeisen vuosikymmenen aikana, ja se onkin uusinta 

kulttuuriperintökohteille tehtyä tutkimusta. Arkeologinen tutkimus tuo aiempaan lisää tietoa 

Merenkurkun menneisyydestä, siitä vielä jäljellä olevien kulttuuriperintökohteiden kautta. 

Arkeologisella tutkimuksella pystytään esimerkiksi ajoittamaan kohteita. 

Maankohoamisilmiön tarkastelun ja rannansiirtymisen rekonstruoinnin avulla voidaan 

Merenkurkun, sekä muiden Ruotsin, Norjan ja Suomen rannikoiden, 

kulttuuriperintökohteille tehdä iänmäärityksiä. Rannansiirtymismallinnuksissa9 otetaan 

huomioon maankohoamisen lisäksi meriveden korkeuteen vaikuttavia tekijöitä.10 

 

1.1. Aineisto ja menetelmät 

 

Aineistona tutkielmassani ovat arkeologiset kenttätutkimusraportit, saaristojen virkistys- ja 

luonnonsuojelualueilla tehdyt kävijätutkimukset, ja maailmanperintöalueen 

esittelymateriaali. Kenttätutkimusraportit ovat inventointiraportteja, kaivaus- ja 

tarkastuskertomuksia vuosilta 1983‒2015. Kävijätutkimukset ovat Metsähallituksen 

Luontopalveluiden tekemiä haastattelukyselyitä viidellä eri saariston kansallispuisto- tai 

virkistysalueella vuosilta 2007‒2012. Kahdella alueella, Tammisaaren saariston 

kansallispuistossa ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa, kysely on toteutettu 

kahteen kertaan. Esittelymateriaalista olen valinnut aineistoksi luontoon.fi -sivuston 

materiaalin Merenkurkun maailmanperintöalueen osalta ja Jääkauden jälkinäytös -

teoksen11, joka yleistajuisesti kertoo maailmanperintöalueesta sen eri vaiheissa. Tätä 

aineistoa täydentävät Metsähallituksen Luontopalveluissa kesän 2015 harjoittelujakson 

havaintoni Merenkurkun maailmanperintöalueelta ja Perämeren kansallispuistosta. 

Menetelmäni ovat luokittelu, teemoittelu ja paikkatiedon analyysit. 

Kenttätutkimusraporttien arvioiden perusteella luokittelen kohteet kunnon mukaan. Tietoa 

kohteiden kunnosta vertaan kävijöiden vierailua indikoiviin tekijöihin. Esittelymateriaalia 

                                                                                                                                                 
8
 Karlsson, S. (toim.) 1996, I fördbund med havet. Björkö – en värld I Kvarken & Dahlström, K. (toim.) 2009, 

Arvet Have toss Skänkte. Björkö – en värld i Kvarken II.  
9
 Ekman 2001: 9. Rannansiirtymisajoitus on luotettavimmillaan 800‒1000 jKr. jälkeen rakennetuille kohteille 

tehtävissä ajoituksissa. Mikäli tarkastellaan vanhempia kohteita, on geologisten muinaisrantapintojen 
ajoittaminen luotettavampi tapa ajoittaa arkeologisia kohteita 
10

 Vestøl 2006: 248. Mallinnukset tehdään jatkuvan gps-mittauksen (cGPS), pitkäaikaisten mareografi-
lukemien ja korkeusvaaitusten perusteella.  
11

 Hietikko-Hautala 2011. 
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analysoin teemoittelemalla esiin nousevia aiheita sekä tarkastelemalla, miten esittelemäni 

teoria kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelun osalta näyttäytyy esittelyaineistossa. 

Kävijätutkimusten kyselylomaketta pohdin kehittämisnäkökulmasta kulttuuriperinnön 

osalta, ja vertaan sitä kulttuuriperintöä selvittävään kyselytutkimukseen. Kehitysehdotukset 

peilaan tässä tutkielmassa esiin nouseviin teoreettisiin ja käytännöllisiin aiheisiin 

kulttuuriperintöön liittyen.  

 Olen saanut tutkielmaani ohjausta ja aineistoa Metsähallituksen 

Luontopalveluilta12. FM Päivi Tervonen (erikoissuunnittelija Pohjanmaan Luontopalvelut) 

on vastannut aineisto-ohjauksesta. FT Jari Okkonen (yliopistonlehtori OY) ja FT Tapani 

Tuovinen (dosentti OY ja suunnittelija Etelä-Suomen Luontopalvelut) ovat ohjanneet 

sisältöön liittyvissä kysymyksissä.  

 

1.2. Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuskysymykseni liittyvät kulttuuriperintökohteiden säilymiseen ja kulumiseen, 

kulttuuriperinnön opastukseen sekä kohteilla käyviin retkeilijöihin. Tutkielmani 

käytännölliset lähtökohdat ovat: Kulttuuriperintöä esitellään maailmanperintöalueen 

kävijöille, ja kohteilla toivotaan vierailtavan, mutta kohteiden kuluminen halutaan 

minimoida. Kävijöiden aiheuttama kuluminen tarkoittaa tahallista tai tahatonta kajoamista 

kulttuuriperintökohteeseen, siten että sen rakenne muuttuu, tai kulttuuriperintökohteen 

ympäristön kulumista. Kohteen kulumisen ja siitä seuraavan mahdollisen tuhoutumisen 

myötä tässäkin tutkielmassa käsiteltävät kohteisiin liitetyt arvot, kuten informatiivisuus ja 

esteettiset arvot sekä kohteille annetut merkitykset, ovat vaarassa kadota. Käytännön 

tasolla kulttuuriperintökohteiden kulumisen arvioiminen on yksi tekijä, jota pohditaan, kun 

kulttuuriperintöä valikoidaan esiteltäväksi ‒ tai jätetään esittelyn ulkopuolelle.13 

Tutkielmassa keskeisiä käsitteitä kävijöiden ja kulttuuriperinnön kohtaamiseen liittyen ovat 

löydettävyys, näykyvyys ja saavutettavuus.14 

Tutkimusongelmani jäsentyy kahden eri ryhmän useampaan kysymykseen. 

Ensimmäiset kysymykset liittyvät kulttuuriperintökohteisiin ja niiden säilymiseen: 

- Millainen on kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelun suhde maailmanperintöalueella?  

- Vaikuttaako luonnonsuojelu kulttuuriperintökohteiden säilymiseen positiivisesti? 

                                            
12

 Luontopalvelut vastaa valtion mailla sijaitsevian luonnonsuojelualueiden hallinnoinnista. 
13

 Laurila 2009: 81. 
14

 Katso tarkempi määritelmä luvusta 3.4.. 
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- Onko maailmanperintöalueen kulttuuriperintökohteissa havaittavissa kävijöiden 

aiheuttamaa kuluneisuutta? Jos on, millaista kuluminen on ja mitkä kohteista ovat 

herkimpiä tälle kulumiselle? 

Muodostan aineiston perusteella käsityksen kulttuuriperintökohteiden kunnosta, ja 

tarkastelen miten kohteiden sijainti luonnonsuojelualueella ja saaristossa suhteutuu 

kohteiden kuntoon. Mahdollisesti kulttuuriperintökohteiden kuluneisuuden tarkastelu vaatii 

pidemmän ajanjakson tutkimusta kohteilla. 

Toisen ryhmän kysymykset liittyvät kulttuuriperintökohteilla vieraileviin 

kävijöihin:  

- Millaisien teemojen yhteydessä kulttuuriperintöä esitellään 

maailmanperintöalueella? 

- Millaisessa roolissa arkeologiset lähteet ovat kulttuuriperinnön esittelyssä? 

- Miten kävijätutkimuksen kyselylomaketta voisi kehittää kulttuuriperinnön osalta? 

Yhtenä tutkielman tavoitteista on pohtia kehitysideoita Luontopalveluiden 

kävijätutkimuksen kyselylomakkeeseen, kulttuuriperinnön ja sen kestävän esittelyn 

näkökulmasta. 

Näiden kysymysten tarkastelu Merenkurkun maailmanperintöalueella 

muodostaa tapausesimerkin siitä, miten kulttuuriperintö suhteutuu luonnonsuojeluun 

saaristossa, ja miten kulttuuriperintö ja kävijät kohtaavat saaristossa, jossa 

kulttuuriperintöä aktiivisesti esitellään kävijöille ja kävijöitä houkutellaan vierailemaan 

alueella. Tutkielmani tavoite on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa saariston 

kulttuuriperinnöstä ja kävijöistä sekä tarkastella teoreettisella tasolla kulttuuria 

luonnonsuojelualueilla, jossa sitä ei ole aina totuttu näkemään tai menneisyyden 

kulttuurien on ajateltu elävän erityisessä harmoniassa ympäristön kanssa.15 

 

2. MAAILMANPERINTÖALUEEN KULTTUURIPERINTÖ, AIEMPI 

TUTKIMUS JA MAANKOHOAMINEN 

 

Maailmanperintöalueen kulttuuriperintökohteet ajoittuvat historialliselle ajalle. Tässä 

luvussa käyn temaattisesti läpi kulttuuriperintökohteita, ja tapahtumia, elinkeinoja sekä 

toimintaa, joiden osana kulttuuriperintökohteet ovat olleet. Pohdin kulttuuriperintöä myös 

                                            
15

 Esim. Laurila 2009: 3 sekä Koivusaari, Nuuja & Palokangas 1988.  
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kävijän näkökulmasta. Luvun loppuosassa käyn läpi aiempaa kulttuuriperinnön tutkimusta 

Merenkurkussa ja saariston luonnonsuojelualueilla.  

Merenkurkun maailmanperintö vertautuu geologisesti Höga kusteniin: sama 

jääkauden jäämassan aiheuttama maankohoamisilmiö tekee molemmista alueista 

ainutkertaisia. Kulttuuriperintö maailmanperintöalueella vertautuu Höga kustenin 

pohjoispuolella olevien Västerbottenin ja Norrbottenin kulttuuriperintöön, Perämeren 

länsirannikkoalueisiin. Liikenne Merenkurkun yli oli vilkasta, joten kulttuurivaihtoa tapahtui 

puolin ja toisin, mistä johtuu kulttuuriperinnön samankaltaisuus.16 

 

2.1. Historiallisen ajan kulttuuriperintö Merenkurkun saaristossa 

 

2.1.1. Esihistoriallisten kohteiden vähyys 

 

Merenkurkun saaristosta arkeologisissa inventoinneissa löydetyt esihistorialliset 

kulttuuriperintökohteet sijoittuvat maailmanperintöalueen ulkopuolelle. Ilmeisesti 1930-

luvulla Närpiöstä, Vaasan eteläpuolelta, on löydetty hylkeen luuranko ja harppuuna, jotka 

ovat ajoitettu kivikaudelle.17 Merenkurkun molemmilta rannikoilta tavataan rautakautisia 

hautaröykkiöitä, etenkin ajanjakson varhaisemmilta vuosisadoilta.18 

Maankohoamisen perusteella jotkin maailmanperintöalueen saaret ovat olleet 

esihistoriallisella ajalla meren pinnan yläpuolella. Maailmanperintöalueen korkein kohta on 

Västerön Jättekastet Mikkelinsaarilla.19 Peruskartan korkeuskäyrien mukaan Jättekastet 

on 27,5 m mpy, jolloin se on arviolta kohonnut veden pinnan yläpuolelle noin 2850 vuotta 

sitten.20 Merenkurkun saaristossa rautakaudelle ajoittuvat kohteet sijaitsevat 10‒25 metriä 

m mpy,21 ja tällaisia alueita löytyy myös maailmanperintöalueelta. Pohjanmaan rannikon 

esihistoriaa tutkinut Holmblad esittää, vaikka teoriassa saarten hyödyntäminen 

rautakaudella on ollut mahdollista, niin irtolöydöt Raippaluodosta ja rautakautiseen 

                                            
16

 Holmblad & Herrgård 2005: 218. 
17

 KM-löytö 10087. 
18

 Bonns 2001: 9. 
19

 Maailmanperintöalueen korkeimmasta kohdasta on ristiriitaista tietoa. Peruskartan korkeuskäyrien mukaan 
korkein kohta on 27,5 m, ja tieto esitetään esimerkiksi ymparisto.fi -sivustolla. Hietikko-Hautala (2009: 61, 
aineistona tässä tutkielmassa) esittää, että maailmanperintöalueen korkein kohta sijaitsisi Vallgrundilla, 
Strömsbacken 17,5 m, mutta teoksesta ei käy ilmi mihin tämä tieto perustuu. Tähän valitsin korkeuden 27,5 
m mpy korkeuskäyrien mukaan. 
20

 Okkonen 2003: 275, 281. 
21

 Bonns 2001: 9. 
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ajoitukseen sopivilta korkeuksilta löytyneet tomtning-jäännökset eivät kuitenkaan ole 

johtaneet varmoihin tulkintoihin rautakautisesta pyynnistä Merenkurkun saaristossa.22   

Maailmanperintöalueen kävijä kohtaa historiallisen ajan kulttuuriperintöä, 

jonka tulkintaan on monipuolisemmin lähteitä käytettävissä kuin esihistorialliselta ajalta. 

Aiemmin tieteenhistoriassa arkeologia on määritelty muinaistieteeksi, joka tutki 

nimenomaan esihistoriallisen ajan kohteita. Holmblad esittää, että historiallisen ajan 

kohteita ovat pääasiassa tutkineet ja tulkinneet rakennus- ja taidehistorioitsijat.23 

Maailmanperintöalueen esittelyaineiston analyysissä tarkastelen mitä lähteitä on 

hyödynnetty kulttuuriperinnön tulkinnassa ja esittelyssä sekä millainen rooli arkeologisen 

tutkimuksen lähteillä on kohteiden esittelyssä. 

 

2.1.2. Kalastus keskiajalta 1900-luvulle ja merenkulku Merenkurkussa 

 

Kalastus on jättänyt suuren jäljen maailmanperintöalueen kulttuuriperintöön. 

Mikkelinsaaret ja Storskär olivat kruunun verotettavia kalastusalueita 1500-luvulla Kustaa 

Vaasan aikana.24 Mahdollisesti saarilla kalastettiin jo aiemmin, kun ottaa huomioon, että 

osa saarista ovat olleet merenpinnan yläpuolella jo ennen 1500-lukua, ja asutus 

Merenkurkun alueella Suomen puolella vakiintui mahdollisesti Pähkinäsaaren rauhan 1323 

aikoihin.25   

Kalastajat asuivat kalasaunoissa tai väliaikaisissa yöpymissuojissa, 

tomtningeissa. Kivistä rakennetut seinämät, joiden päälle mahdollisesti katettiin suoja 

airoista tai purjeesta,26 ehkä myös puutavarasta, muodostivat väliaikaisen suojan 

hylkeenpyytäjälle tai kalastajalle.27 Seinämissä on kulkuaukko, ja joskus tomtning 

rakennettiin niin, että siirtolohkaretta tai kalliota käytettiin suojan seinäminä.28 Kivistä on 

löydetty lämpölaajenemisen merkkejä, joten tomtningeissa lienee pidetty tulta.29 Tomtningit 

saattoivat olla nimenomaan tilattomien silakanpyytäjien rakentamia suojia. Tilattomien 

ryhmä väestössä kasvoi 1700-luvulta alkaen.30 

                                            
22

 Holmblad & Herrgård 2005: 204. 
23

 2005: 206‒208. 
24

 Bonns 2001: 24. 
25

 Bonns 2001: 13. 
26

 Niukkanen 2009: 43. 
27

 Bonns 2001: 23. 
28

 Norman 1995: 44. 
29

 Esim. muinaisjäännösrekisterin kohde 1000022618. 
30

 Tuovinen 2013b: 26‒27. 
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 Tomtningien läheisyydessä on jäljellä usein muita kalastajien tekemiä 

kivirakennelmia kuten verkonkuivaustelineitä, veneenvetopaikkoja, aittoja tai vajoja, 

jatulintarhoja ja kivikompasseja.31 Veneenvetopaikassa (båtlänning tai venevalkama) on 

kohtisuoraan rantaan nähden raivatut urat, jotka rakennettiin maihinnousun 

helpottamiseksi.32 Ura raivattiin rantakivikkoon siten, että keskelle muodostuu tasoitettu 

ala, ja uran reunoilla on ”seinämät”. Työskentelyn helpottamiseksi kalastajat rakensivat 

myös esimerkiksi laituriterasseja. Tällainen rakennelma löytyy Valassaarilta, ja se ajoittuu 

rannansiirtymisen perusteella 1800-luvun lopulle.33  

Verkkotarhoja (gistgård tai verkkovakloja) rakennettiin verkkojen kuivaamista 

varten. Kiviröykkiöt (gistgårdröset), jotka ovat jäljellä verkkotarhoista, olivat tukena puisille 

telineille, joihin verkot ripustettiin kuivumaan. Verkkoja kuivattiin myös tasaisilla kallioilla, ja 

painoksi aseteltiin kiviä.34 Verkkomateriaalina käytetyn havaksen muuttuminen 

luonnonmateriaaleista keinokuituihin tapahtui 1950-luvulla, jonka jälkeen verkkojen 

kuivaaminen ei ollut enää tarpeellista. Tämä on yksi esimerkki kalastustekniikan 

kehittymisestä.35 Havasmateriaalin muuttumisen ja muiden teknisten etujen myötä 

kalastuksesta tuli tehokkaampaa ja näin ollen kalastajien määrä väheni.36   

Verkkopyynnin lisäksi mateen pyynti maarysällä jätti jälkeensä edelleen 

löydettävissä olevia kivirakenteita, joita Merenkurkussa on jäljellä ainakin Valassaarilla 

Bysundista ja Käringsundista.37 Maarysällä pyytämistä varten rakennettiin kivimuuri tai -

silta, jonka päästä rysä asetettiin veteen. Maarysällä saivat kalastaa sekä tilattomat että 

maanomistajat.38 

Kävijöitä, kuin myös kulttuuriperinnön tutkijoita, kiehtovat kalastustukikohtien 

kulttuuriperintökohteista erityisesti kivilabyrintit (jatulintarha, jungfrudans) ja 

kompassikiveykset (kompassiruusu, kompassros). Molemmat kohdetyypit ovat Suomessa 

saaristoalueille ominaisia (muutamia kivilabyrintteja löytyy Etelä-Karjalasta39). 

Kompassikiveykset on yhdistetty kalastuksen lisäksi hylkeenpyyntiin ja merenkulkuun, ja 

Merenkurkussa niitä löytyy ulkosaaristosta.40 Rannikkosijainnin ja ajoituksien perusteella 

                                            
31

 Niukkanen 2009: 43. 
32

 Norman 1995: 29. 
33

 Tuovinen 2013b: 123. Jussgrund 4 terassi. 
34

 Norrman 1995: 34. 
35

 Haapasaari 1994: 20. 
36

 Bonns 2001: 88. 
37

 Tuovinen 2013b. 
38

 Westergård & Britwin 2009b: 68‒69. 
39

 Niukkanen 2009: 110. 
40

 Bonns 2001: 23. 
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labyrintit on yhdistetty kalastajien ja hylkeenpyytäjien rakentamiksi, ja liittyvän esimerkiksi 

hyvien kalasaaliiden turvaamiseen.41 Näistä tiedoista huolimatta mielikuvitukselle jää tilaa, 

ja labyrintteihin liitetyt tarinat ovat kiinnostavia.42 Onhan labyrinttikuvio monista tämän 

päivän yhteyksistäkin kuten peleistä ja puistoista tuttu.  

Vanhimmat labyrintit ovat innoittaneet rakentamaan vastaavanlaisia kuvioita 

saaristoon. Esimerkiksi Kummelskäretiltä löytyy kolme labyrintintapaista, sokkeloista 

kivirakennelmaa.43 Vaikka labyrinttien käyttötarkoitus on edelleen selvittämättä, on osalle 

labyrinteista tehty ajoittavia tutkimuksia jäkäläajoituksella sekä rannansiirtymisajoituksella. 

Käringskatanin (Storskärillä) labyrintti ajoittuu rantavyöhykeajoituksen mukaisesti 

aikaisintaan 1598±28 rakennetuksi.44 Storskärin jatulintarha ajoittuu jäkäläajoituksella 

myöhäisintään 1850‒1892 rakennetuksi.45 Mikäli kyseessä on sama jatulintarha, on se 

rakennettu ajoitusarvioiden perusteella 1570‒1892 välisenä aikana. Malskärilla 

sijaitsevista kahdesta labyrintista toinen on ajoitettu 1595±35,46 ja Prostbådanissa olevan 

labyrintin tiedetään rakennetun 1902 tai 1903.47 Labyrintit ovat monen eri aikakauden 

kulttuuriperintöä, joiden tarkentuneita ajoittamisen tuloksia voidaan käyttää apuna niiden 

käyttötarkoitusta selvitettäessä. 

Kalastajat asuivat kalasaunoissa (fiskebastu tai kalastuskämppä) sesongin 

aikana. Tällä hetkellä kalasaunoista on jäljellä useassa tapauksessa enää perustuskivet,48 

joiden päälle hirsiosa rakennettiin.49 Rakennusmateriaalin kuljettamisen vaikeus ja 

rakentamisen suunnittelemattomuus näkyy vielä jäljellä olevissa kalastuskämpissä. 

Rakennukset tehtiin yksinkertaisiksi ja niistä löytyi välttämätön: yksinäistupa ja 

lautarakenteinen päätyeteinen.50 Rakennusmateriaalin ja polttopuiden rajallisuus tulee 

esiin myös siten, että hylättyjä kämppiä saatettiin purkaa puutavaran tarpeessa.51  

Kalastukseen ja vapaa-aikaan liittyviä rakennuksia rakennetaan edelleen 

Merenkurkun saaristoon.52 Nämä uudemmat kalastajamökit on rakennettu 1960-luvulta 

                                            
41

 Tuovinen 2000b: 33. 
42

 Esimerkiksi L.W. Pääkkösen (1900, Muinaismuistoja Tornionlaaksosta) kertoma tarina jatulintarhoista 
jättiläisten käräjäpaikkoina. 
43

 Nygård 2015: 15. 
44

 Tuovinen 2013b: 24. 
45

 Sjöberg & Broadbent 1990: 106. 
46

 Sjöberg & Broadbent 1990: 106. 
47

 Tuovinen 2013b: 22. 
48

 Westergård & Britwin 2009a: 36‒60. 
49

 Kellari 2012: 9. 
50

 Kellari 2012: 13. 
51

 Kellari 2012: 19. 
52

 Kellari 2012: 14. 
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alkaen, usein vanhojen kalastustukikohtien paikoille.53 Kalasaunojen jäännökset ja 

kalastajamökit sijaitsevat siis samassa maisemassa ja ympäristössä, mutta kuuluvat eri 

aikakausien kulttuuriperintöön, ja kalastuksen muutosten myötä erilaisen kalastuskulttuurin 

piiriin. Kalastuksen materiaalinen kulttuuri jatkuu edelleen, mutta näitä käytössä olevia 

kalastajamökkejä ei inventoida kulttuuriperintöinventoinneissa. 

Kalastustukikohdat ovat mielenkiintoisia käyntikohteita, sillä niissä on usein 

monia rakennelmia säilynyt. Jatulintarhat ovat ehkä kopioiduimpia saariston jäännöksistä; 

verkkotarhat ja kalasaunat taas ovat todennäköisesti kunnostetuimpia 

kulttuuriperintökohteita saaristossa.54 Kiviset jäännökset ovat asuinrakennusten kohdalla 

vain osa alkuperäistä kokonaisuutta ja puuosien tuhouduttua rakenteita on saatettu uusia, 

vaikka rakennelma ei enää alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä olekaan. 

Luotsi-, majakkatoiminta ja rajavartiointi55 ovat jättäneet merkkinsä saariston 

rakennusperintöön sekä teihin ja polkuverkostoihin. Nykyään luotsitoiminta on keskitetty 

Vaasan lähettyville, ja esimerkiksi ulkosaaristosta Västra Norrskäriltä luotsi loppui 1982 ja 

majakka automatisoitiin 1987. Osa rakennuksista on siirretty Metsähallitukselle.56 

Rakennuksia on kunnostettu esimerkiksi luontoasemiksi, ja majakat ovat nähtävyyksiä 

Norrskärillä ja Valassaarilla.57 

 

2.1.3. Kolmen sodan kulttuuriperintöä 

 

Sotahistoria kiinnostanee ainakin osaa kävijäryhmistä, ja maailmanperintöalueella on 

kolmeen eri sotaan tai sotaretkeen liitettyä kulttuuriperintöä. Suuren Pohjan sodan 1700‒

1721 aikaisia ryssänuuneja (ryssugn, kiviuuni) ja Suomen sodan 1808‒1809 aikaisia 

ryssänmuureja (ryssmur) on inventoitu maailmanperintöalueelta. Saaristossa olevat 

kiviuunit ovat kalastajien rakentamia tai liittyvät venäläisten sotilaiden toimintaan 1700-

luvulla.58 Niitä nimitetään myös ryssänuuneiksi, mutta tulkinnan selkeyden kannalta 

kiviuuni on parempi nimitys.59 Kotiseutututkija Marita Westergårdin mukaan Merenkurkun 

                                            
53

 Kellari 2012: 9. Kalasaunan ja kalastajamökin ero. 
54

 Björkön kotiseutuyhdistys on kunnostanut Prostbådanilla kalasaunan ja verkkotarhan. Perämeren 
kansallispuistossa Selkä-Sarvessa on Metsähallitus kunnostanut verkkotarhoja sekä kalastustukikohdan 
rakennuksia. 
55

 Esimerkiksi Mikkelinsaarilla Kummelskäretissä sijaitsee entisen merivartioston rakennuksia. 
56

 Lehtonen & Aarnio 2007: 3. 
57

 <http://www.luontoon.fi/merenkurkku/nahtavyydet> Viitattu 21.10.2015. 
58

 Niukkanen 2009: 113. 
59

 Norman 1995: 60, Holmblad & Herrgård 2005: 218‒221. 
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alueelta ryssänuuneja on löydetty Björköstä noin 200.60 Westergårdin mukaan suuri osa 

Björkön uuneista on romahtanut ja sijaitsee metsittyneillä alueilla.61 Inventoinneissa 

kiviuuneja ja tulisijoja on löydetty yhteensä 17 kohteesta.62 

Ryssänmuurit ovat venäläisten sotilaiden Suomen Sodan aikana rakentamia 

suojia tuulta ja pakkasta vastaan. Sotaan lähtö viivästyi, sotilaat etenivät jäätietä pitkin,63 ja 

yhteensä 400 sotilasta menehtyi Merenkurkun saaristoon Valassaarille.64 Muurien lisäksi 

saarilta on löytynyt paljon venäläisten luita. 1900-luvulla leski Meri Hahl järjesti talkoot, 

jossa venäläisten luut kerättiin kasaan ja päälle röykkiö kiviä.65 Toinen perimätieto kertoo, 

että Ellen Gustafsson tai kesävieras Mary Hahl olisi organisoinut talkoot.66 Joka 

tapauksessa, talkoiden järjestäjää ilmeisesti ärsytti erään iäkkään naisen venäläisen 

sotilaan kallosta veistämä astia, mahdollisesti tuhkakuppi.67 Tällä hetkellä paikalla on 

muistomerkki: Björkön muinaismuistoyhdistyksen asentama laatta kiviröykkiössä.68 

Nuorimmat sotaan liittyvät kohteet sijaitsevat Sommarön rannikkotykistön 

linnakealueella. Tukikohta on perustettu ennen talvisotaa 1939, ja lakkautettu 

vuosituhannen vaihteessa, jolloin alue siirtyi Puolustusvoimilta Metsähallitukselle.69 

Vanhimmat kulttuuriperintökohteet ovat inventoinnin perusteella vuodelta 1941, ja 

nuoremmat 1960-, 1970- ja 1980-luvuilta.70 Sotahistorialliset kohteet ovat muokkaantuneet 

perimätiedossa ja kotiseututyön kautta muistamisen kohteena oleviksi kohteiksi (sekä 

Sommarössa71 että Valassaarilla on muistomerkit), jotka kiinnostanevat myös kävijöitä. 

 

2.2. Arkeologisen kulttuuriperinnön tutkimus maailmanperintöalueella 

 

2.2.1. Arkeologinen tutkimus Merenkurkussa 

 

Maailmanperintöalueen kulttuuriperintöä on tutkittu arkeologisissa kaivauksissa ja 

inventoinneissa. Raippaluodossa, Södra (Herras mossen) ja Norra Vallgrundilla, ovat 

                                            
60

 Westergård 1996: 43. Sjöberg (1925: 27) esittää saman arvion. 
61

 Westergård 1996: 43.  
62

 Esimerkiksi kohteet 1000006688 ja 33010003 muinaisjäännösrekisterissä. 
63

 Karlsson 1996: 50. 
64

 Tuovinen 2013b: 30. 
65

 Ojaharju 1988: 300‒301. 
66

 Tuovinen 2013b: 43‒44. 
67

 Ojaharju 1988: 300‒301 sekä Tuovinen 2013b: 43‒44. 
68

 Tuovinen 2013b: 43‒45. 
69

 Tolonen, Laurila & Tervonen 2010: 1. 
70

 Reiska 2015. 
71

 Reiska 2015. 
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kaivaneet Mustasaaren kansalaisopiston arkeologikurssille osallistujat arkeologi Tryggve 

Gestrinin johdolla rakkakivikuoppa-kohdetta.72 Norra Vallgrundilta on tehty mahdollisesti 

rautakaudelle ajoittuva asuinpaikkalöytö.73 Kaukaluodossa (saari kuuluu osittain 

maailmanperintöalueeseen) pyyntitukikohdan kaivauksia on johtanut Hannu Kotivuori 

1986‒1987. Kaivauksissa löydettiin muun muassa hylkeen luita, kalojen nikamia, tuluspiitä 

ja mahdollinen panssarinuolenkärki.74 Kaivausten yhteydessä tehty radiohiiliajoitus 

vaikuttaa olevan ristiriidassa rannansiirtymisajoituksen kanssa, ja kohteen arvellaan olleen 

käytössä pyyntitukikohtana erityisesti kevätjäillä hylkeitä pyydettäessä rautakauden 

lopulla/keskiajan alussa.75 Panikeen kaivauksista ei ole ilmeisesti tiedossa kuin 

Suomenlinnasta löytyneitä, nyt jo uudelleen haudattuja luita.76 Kaivaukset ovat 

suuntautuneet saariston korkeimmille kohdille ja siten mahdollisesti vanhimmille 

pyyntipaikoille.  

Suurin osa maailmanperintöalueella tehdystä arkeologisesta tutkimuksesta on 

inventointeja. Inventointeja on tehty 11 kappaletta vuosina 1983‒2015 eli sekä ennen että 

jälkeen maailmanperintö-julkistuksen.77 Inventoinnit ovat suuntautuneet sekä yksityismaille 

että valtion omistamille maille; ulkosaaristoon ja maitse saavutettaville saarille. Löydetyt 

kohteet ovat historialliselta ajalta sekä useimmat liittyvät hylkeenpyyntiin ja kalastukseen.  

Ajoittavia tutkimuksia maailmanperintöalueen kalastustukikohtien 

arkeologiselle kulttuuriperinnölle on tehty korkeusvaaitukseen perustuvalla 

rannansiirtymisajoituksella78 ja jäkäläajoituksella79. Tarkempien korkeusvaaitusten lisäksi 

karttojen korkeuskäyriin perustuva rannansiirtymisajoitus on toiminut useassa 

inventoinnissa ajoittavana tekijänä. Rannansiirtymisnopeuden avulla tehdyt ajoitukset 

antavat kohteille maksimi-iän (terminus post quem) arvion, ja jäkäläajoituksella taas 

voidaan selvittää ajankohta, jonka jälkeen kiviä ei ole enää käännelty (terminus ante 

quem). Jäkäläajoituksella kohteita ajoittanut ruotsalainen arkeologi Noel Broadbent toteaa, 

että menetelmät tukevat toisiaan hyvin, ja ovat käyttökelpoisia pohjoisille 

                                            
72

 Gestrin 1990. 
73

 Muinaiskalupäiväkirja 29109. 
74

 Kotivuori 1986: 4‒5. Kohde 270010002 muinaisjäännösrekisterissä. 
75

 Kotivuori 1986: 4. 
76

 Muinaisjäännösten hankerekisteri, raportti numero 1983. Luut on mitattu. 
77

 Katso taulukko 1. 
78

 Tuovinen 2013b, Nygård 2015. 
79

 Sjöberg & Broadbent 1990. 
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rannikkoalueilla.80 Vastaavanlaista tutkimusta Broadbent on tehnyt myös Västerbottenin 

arkeologisille kohteille.81 

Pohjanmaan rannikolta kotoisin oleva arkeologi Holmblad ja paljon 

Merenkurkun saaristoa kuvannut valokuvaaja Mikael Herrgård ovat julkaisseet 

Pohjanmaan muinaismuistoja käsittelevän teoksen 2005. Holmbladin arkeologinen 

tutkimus82 käsittelee pääasiassa esihistorian ajanjaksoja Pohjanmaalla, mutta tässä 

teoksessa on otettu huomioon myös historiallisen ajan kohteet, ja näin ollen käsitellään 

myös saariston muinaismuistoja. Teoksessa käsitellään esinelöytöjä, arkeologisia kohteita 

ja kulttuurimaisemaa.83 

Ville Laurila (2009) on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut kiinteitä 

kulttuuriperintökohteita luonnonsuojelualueilla. Laurilan tutkielmassa kysytään, minkälaisia 

kulttuuriperintökohteita luonnonsuojelualueilla on säilynyt (historiallisia vai esihistoriallisia), 

ja miten ne eroavat ympäröivistä kohteista. Hän käsittelee myös luonnonsuojelun suhdetta 

kulttuuriperintökohteisiin kysymyksillä: Miten alueelta tavattavaan kulttuuriperintöön tulisi 

suhtautua? Mitä se merkitsee suojelualueelle esimerkiksi jokamieskäytön ja matkailun 

kannalta? Miten kulttuuriperintöä tulisi suojella ja hyödyntää luonnonsuojeluun 

keskittyneillä alueilla?84 Laurilan tutkielmassa käsitellään tutkimusalueeni yhtä osaa, 

Halsön saaren kulttuuriperintökohteita, ja aineistona hänellä on itse inventoimiensa 

alueiden raportit.  

Laurila esittää, että luonnonsuojelu vähentää kulttuuriperinnön arvottamiseen 

ja suojeluun kohdistuvia paineita, ja näin ollen vähäpätöisemmätkin kohteet pystytään 

lisäämään aineistoon samanarvoisina muiden kohteiden kanssa, ja tämä lisää 

arkeologisen aineiston laajuutta.85 Luonnonsuojelun rooli arkeologisen aineiston 

”säilyttäjänä” ja suojelijana on hyödyllinen kulttuuriperinnön suojelun käytäntöjen hakiessa 

muotoa.86 Selitykseksi historiallisten kohteiden suureen osuuteen luonnonsuojelualueilla 

suhteessa esihistoriallisiin kohteisiin Laurila esittää maanmuokkauksen puuttumista. 

Maanpinnan kuluminen ja maanmuokkaustyöt usein paljastavat nimenomaan 

esihistoriallisia kohteita ja näiden toimien puuttuminen tai vähäisyys luonnonsuojelualueilla 

                                            
80

 Broadbent 1987: 49. 
81

 Broadbent 1987. 
82

 Esim. Holmblad 2010. 
83

 Holmblad & Herrgård 2005: 206‒241. 
84

 Laurila 2009: 6. 
85

 2009: 4. 
86

 Laurila 2009: 93. 
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jättävät esihistoriallisia kohteita paljastumatta.87 Laurilan mukaan käytännössä 

arkeologiset kohteet luonnonsuojelualueilla toimivat nähtävyyksinä, joita valitessa tulisi 

muun muassa kuluminen ottaa huomioon.88 

Rannansiirtymisajoittamisen lisäksi kulttuuriperintökohteilla vierailua ja sen 

aiheuttamia uhkia ja kulumisen vaikutuksia arkeologi Tapani Tuovinen on tarkastellut 

Saaristomeren kansallispuiston kulttuuriperintöinventoinnissa.89 Kivistä rakennetut 

jäännökset vaurioituvat helposti, mikäli kiviä liikutellaan tai niiden päällä kävellään. 

Vaurioituminen heikentää arkeologisin menetelmin saadun tiedon luotettavuutta kohteista, 

esimerkiksi iänmäärityksen suhteen. Tuovinen toteaakin, että herkästi vaurioituvia kohteita 

tulisi tutkia, mikäli niitä esitellään opastusryhmille.90 Vaikka tarkastelu koskeekin 

Saaristomeren kansallispuiston inventoitua kulttuuriperintöä, on analyysi kulumisesta 

rinnastettavissa maailmanperintöalueen kulttuuriperintöön, sillä molemmat alueet ovat 

Metsähallituksen hallinnoimia (saarten käyttötarkoitus virkistyksessä samanlaista), ja 

jäännökset suurimmaksi osaksi kivisiä ja lohkareisia. Ajoitukseltaan kohteet kuitenkin 

hieman poikkeavat, sillä Saaristomeren kansallispuistosta tunnetaan historiallisten 

kohteiden lisäksi myös esihistoriallisia kohteita, rautakautisia hautaröykkiöitä.91  

Tutkielmani jatkaa esimerkiksi Saaristomeren inventointiraportissa sekä 

Laurilan tutkielmassa esiin nousseita teemoja: kohteiden kunto ja kuluminen, kohteiden 

käyttötarkoitus (nähtävyytenä), herkästi vaurioituvien kohteiden tunnistaminen ja 

arkeologinen kulttuuriperintö luonnonsuojelualueella. 

 

2.2.2. Arkeologiset kulttuuriperintökohteet muissa tutkimuksissa 

 

Arkeologisen tutkimuksen lisäksi maailmanperintöalueen kulttuuriperintöä on tarkasteltu 

etnografioissa, kotiseututeoksissa, historian tutkimuksen teoksissa (mukaan lukien 

Pohjanmaan pitäjien paikallishistoriat) sekä arkkitehtuurin diplomityössä. H.R.A. Sjöberg 

on etnografisesti kuvaillut muutamia inventoinneissakin paikannettuja muinaisjäännöksiä 

1925. Hän on kuvaillut kohteita ja niiden kuntoa sekä perimätietoa. Sjöberg mainitsee 

                                            
87

 Laurila 2009: 50. 
88

 2009: 81. 
89

 Tuovinen 2000a: 98. 
90

 Tuovinen 2000a: 98. 
91

 Tuovinen 2000a: 11. 
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kummeleita, röykkiöitä (venäläisten upseerien hautapaikoiksi kerrottuja), kivimuureja 

(ryssmur) ja ryssänuuneja.92 

Kotiseutututkijat ovat keränneet kahteen teokseen Merenkurkun 

saaristolaiselämästä perimätietoa.93 Arkeologisesta kulttuuriperinnöstä björköläiset ovat 

keränneet runsaasti tietoa kalasaunoista94 sekä ryssänuuneista.95 Paikallista näkemystä 

kulttuuriperintöön ja kotiseutuunsa mikkelinsaarelaisilta on kerännyt toimittaja Marita 

Bagge 1996.96 Holmblad tuo esiin harrastajien tiedon merkityksen tutkimukselle.97 

Kiinnostus omaan kotiseutuun ja aktiivinen kotiseututyö Pohjanmaan rannikon asukkaiden 

keskuudessa yhdistyy kiinnostuksena alueen menneisyyteen.98 Merenkurkun 

kulttuuriperinnöllä on vahva merkitys alueen asukkaille, ja asukkailla taas vahva vaikutus 

kulttuuriperinnön muistamiseen ja tutkimukseen. 

Merihistorioitsija Bertil Bonns on ARCHIBAL –Archipelago Baltic Networking -

projektin raportissa Kvarkens historia käsitellyt Merenkurkun menneisyyttä kaikkien 

ajanjaksojen osalta kivikaudelta 1900-luvulle. Raportti on laaja katsaus Merenkurkun 

historian vaiheisiin, jossa yhdistellään arkeologisia kohteita ja historiallisia lähteitä.99 Sofia 

Kellari on arkkitehtuurin diplomityössään käsitellyt Merenkurkun kalastuspaikkojen 

rakennusperintöä ja niiden hoitoa.100 Työn tavoite ja sisältö on ollut tuottaa ohjeistus 

Merenkurkun kalastuspaikkojen rakennusperinnön hoitoon, jossa huomioidaan ja 

säilytetään rakennusten kulttuurihistorialliset arvot. Hoito-ohjeistuksen pohjalla on Kellarin 

tekemä rakennusperinnön inventointi ja historiallisiin lähteisiin perustuva tutkimus 

kalastuspaikoista, etenkin niiden rakennetusta kulttuuriperinnöstä.101 Diplomityössä 

käsitellään kalasaunoja, joiden jäännökset ja paikat ovat arkeologista kulttuuriperintöä, 

joita on inventoitu laajasti Merenkurkun saaristosta.  
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 Livet bland Kvarkens Söner och Döttrar: 23‒33. 
93

 Karlsson (toim.) 1996, I Förbund med Havet. Björkö – en värld i Kvarken & Dahlström (toim.) 2009, Arvet 
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2.3. Veden vähenemisestä maankohoamiseen 

 

Historialliselta ajalta alkaen saariston väestö on koostunut kalastajista ja hylkeenpyytäjistä, 

majakkayhteisöistä, luotseista ja heidän perheistään, puolustusvoimien ja 

rajavartiolaitoksen työntekijöistä, saaristolaisista sekä matkalaisista. Syy muuttaa saarille 

vakituisesti tai väliaikaisesti asumaan on liittynyt meren elinkeinojen hyödyntämiseen ja 

työskentelyyn saarilla. Kuten tässä luvussa kuvatusta käy ilmi, monet työtehtävät kuten 

kalastus sekä luotsi- ja majakkatoiminta ovat muuttaneet tekniikan kehittymisen myötä 

muotoaan, ja tarve asua saaristossa pysyvästi on vähentynyt. Viljelyn ja karjanhoidon 

loppumisen myötä saaret ovat metsittyneet ja kasvaneet umpeen, ja 

kulttuuriperintökohteita voi olla vaikea löytää peittävän kasvillisuuden alta. Nuoremmilla, 

karuilla ulkosaarilla maisema on avara, ja kulttuuriperintökohteet erottuvat hyvin.102 

Rakennelmista on useimmiten jäljellä kiviset perustukset (sillä kivi säilyy parhaiten), mutta 

se kuvaa myös rakennusmateriaalien eli puutavaran vähyyttä saaristossa.103  

Elinkeinojen ja saariston asutuksen muuttumisesta huolimatta, 

maankohoaminen ja sen aiheuttamat muutokset maisemassa yhdistävät sekä mennyttä 

että tämän päivän saaristoa. Maisema muuttuu Merenkurkun alueella sekä koko 

Pohjanmaan rannikolla yhden sukupolven aikana jo huomattavasti, joten tämä on 

vaikuttanut esimerkiksi rakentamiseen suuremmassa ja pienemmässä mittakaavassa. 

Rakennukset, jotka ovat aiemmin rakennettu rannan tuntumaan, sijaitsevat muutaman 

kymmenen vuoden päästä jo huomattavasti kauempana rannasta. Venevalkamia ja 

rakennuksia on rakennettu uusia lähemmäksi rantaa rantaviivan siirtymisen mukaan eikä 

rakentaminen ole ollut järjestelmällistä tai kaavoihin sidottua.104 Vaasan satama ja sitä 

kautta kaupunkia on siirretty lähemmäksi merta (niin kuin monissa muissakin Pohjanmaan 

rannikon kaupungeissa Vanha kaupunki on kauempana nykyisestä merenrannasta).105 

Arkeologista kulttuuriperintöä tarkastellessa huomaa myös maankohoamisen vaikutuksen: 

venevalkamat ja muut rannan läheisyyteen rakennetut rakennelmat sijaitsevat täysin 

kuivalla maalla. Kulttuuriperintökävijäkin tulee siis kosketuksiin maankohoamisilmiön 

jatkuvuuden kanssa. 

Rannikon asukkaat esihistorialliselta ajalta alkaen ovat huomanneet 

muutokset rantaviivassa, vaikka ilmiön tieteellinen tausta olikin tuntematon. 
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Maankohoaminen vaikutti asuin- ja hautapaikkojen maisemaan, ja sitä kautta 

maailmankuvaan. Arkeologit Vesa-Pekka Herva ja Timo Ylimaunu esittävät, että 

mahdollisesti maankohoamisen havainnointi on saattanut vaikuttaa joidenkin elementtien 

pysyvyyteen maailmankuvassa.106 Nuoremman kivikautisen asuinpaikan maisemassa, 

jossa uudet asuinrakennukset sijaitsevat rantaviivan tuntumassa ja entiset 

asuinrakennukset korkeammalla pikkuhiljaa muuttuvat raunioiksi, ja jäävät merkiksi 

maisemaan ajallisesta jatkuvuudesta, menneisyydestä ja nykyhetkestä.107 

1600-luvulla tiedemiehet selittivät maankohoamisen veden vähenemisellä,108 

mikä onkin sinänsä looginen selitys, sillä mikäli samalta havainnointipaikalta seuraa 

useana eri vuosikymmenenä rantaviivaa, huomaa sen siirtyvän kauemmaksi. Tarkempi 

ilmiön tieteellinen tarkastelu yleistyi 1700-luvulla vedenkorkeuden tarkastelun myötä.109 

Käytännössä saaristossa tämä näkyy kallioihin piirrettyinä vedenkorkeusmerkkeinä,110 

jollainen löytyy vuodelta 1900 Merenkurkustakin.111 

 

3. ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ, MAAILMANPERINTÖ JA 

KÄVIJÄT 

 

3.1. Kulttuuriperintöresurssin hallinta 

 

Tutkielmani eri osia yhdistävä teema on kulttuuriperintökohteiden ja kävijöiden 

kohtaaminen, painottuen vahvasti kulttuuriperintöön. Tarkempi tutustuminen 

maailmanperintöalueen kävijöihin, vaatisi toisenlaisia menetelmiä; mahdollisesti 

haastatteluja sekä matkailun tutkimuksen näkökulmaa. Yksi kävijöiden ja kulttuuriperinnön 

kohtaamisen linkeistä on opastus. Opastuksen tarkoitus on palvella sekä kävijöitä että 

kohteita: tarjota kävijöille tietoa kohteista mutta myös turvata kohteiden säilyminen. 

 CRM (cultural resource management) on kulttuuriperinnön suojelukysymyksiin 

keskittynyt (arkeologian) suuntaus. CRM:n näkökulmasta yleisön mahdollisuus vierailla 

kohteilla ja saada kohteista mahdollisimman paljon irti, niin etteivät kohteet vahingoitu, on 
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yksi kohteiden käyttöä koskevista tärkeistä kysymyksistä.112 Tämä teema on 

tutkimuskysymysten taustalla, jotka käsittelevät alueiden vierailtavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ja kulttuuriperinnön esittelyä sekä yleisön aiheuttaman kulumisen tunnistamista 

maastossa kulttuuriperintökohteilla. CRM sopii tutkielman taustaksi, sillä 

maailmanperintöalueen kulttuuriperintö on hoidon, suojelun ja esittelyn piirissä, ja 

aineistoni on kulttuuriperinnön kartoittamisessa ja hallinnoinnissa tuotettua materiaalia. 

Kulttuuriperintö on usein resurssi luonnonsuojelualueilla, ja kulttuuriperintökohteita 

hyödynnetään nähtävyyksinä.113 

 

3.1.1. Kulttuuriperinnön monet määritelmät ja merkitykset 

 

Kulttuuriperinnön voi määritellä monella tavalla, mutta yleisimmin arkeologisen 

kulttuuriperinnön määrittelyssä painotetaan lainsäädännöllistä ulottuvuutta.114 

Lainsäädännöllinen ulottuvuus on yksi osa kulttuuriperintöä. Muinaismuistolainsäädäntö115 

suojelee muinaisjäännöksiä ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 

rakennuksineen on suojeltu116, mutta kaikki kulttuuriperintö ei ole lainsäädännöllä 

suojeltua.  Luonnonsuojelualueella kaikkea kulttuuriperintöä koskettaa kuitenkin 

luonnonsuojelu, ja luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön suhdetta tarkastelen tässä 

tutkielmassa. 

Kulttuuriperintöä voi tutkia myös muiden tieteenalojen menetelmin, esimerkiksi 

arkkitehtuurin näkökulmasta tai antropologisin menetelmin, ja kulttuuriperintökeskusteluun 

osallistuvat monet tieteenalat esimerkiksi sosiologia, kulttuurimaantiede tai matkailun 

tutkimus.117 Edellisessä luvussa tuli esiin miten eri tutkimusalat ovat tarkastelleet 

Merenkurkun maailmanperintöä. 

Tutkielmassani melko hyvin toimiva määritelmä arkeologisesta 

kulttuuriperinnöstä on seuraava: arkeologinen kulttuuriperintö on menneisyyden yhteisön 

jättämä fyysinen jälki maisemassa.118 Arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyy myös 

paikkoja, joissa muisti- tai perimätiedon mukaan on sijainnut kohteita 

(maailmanperintöalueella esimerkiksi kalasaunan paikat). Muisti- ja perimätieto ovat 
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aineetonta kulttuuriperintöä, joka vahvasti liittyy kulttuuriperinnön aineelliseen, fyysiseen 

puoleen sekä usein myös paikkaan. Tämä kuvaakin hyvin aineellisen ja aineettoman 

kulttuuriperinnön välistä tiiviisti toisiinsa kietoutunutta suhdetta, joten näiden erottaminen 

on välillä turhan keinotekoista.119 John Carman esittää, että kulttuuriperinnön materiaalisen 

puolen merkitys on se, että se edustaa aineettomia ideoita ja ajatuksia, joita 

arvostamme.120 Arkeologisen kulttuuriperinnön sijaan voisi puhua myös aineellisesta 

kulttuuriperinnöstä121, mutta koska aineisto on arkeologisin inventointimenetelmin kerätty, 

määrittelen kulttuuriperinnön arkeologiseksi.  

Edellä esitetyn määritelmän mukaan kulttuuriperintö on määritelty myös täysin 

aineettomaksi. Emma Watertonin ja Laurajane Smithin kulttuuriperintö on sitä mitä 

tehdään ja mitä välitetään, eikä niinkään sitä mikä on tekemisen kuten suojelun ja 

hallinnoinnin kohteena. Heidän mukaansa heritage on kulttuurinen prosessi, johon liittyy 

sääntely, välittäminen ja neuvottelu kulttuurin ja historian arvoista sekä kertomuksista.122  

Kulttuuriperintöön liittyy vahvasti käsitys siitä prosessina. Arkeologia on yksi 

tieteenala, joka tuottaa tietoa menneisyydestä, ja Outi Tuomi-Nikulan et.al. mukaan tieto 

voidaan tulkita ja rakentaa kulttuuriperintöprosessin ja keskustelujen kautta 

kulttuuriperinnöksi. Prosessi koostuu tapahtumista, joissa jokin asia menneisyydestä 

valitaan tuotettavan perinnöksi ja säilytettävän.123
 Carman taas kuvailee 

kulttuuriperintöprosessin olevan pitkälti luokittelua. Luokittelu on subjektiivista, ja 

luokittelijan taustasta riippuen tulokset ovat erilaisia.124 Tässä tutkielmassa on käsittelyssä 

kulttuuriperintö-prosessin kaksi vaihetta: arkeologisen kulttuuriperinnön tunnistaminen 

maastossa sekä kulttuuriperinnön esitteleminen.  

Tuomi-Nikula et.al. esittää kulttuuriperinnölle kahta erilaista merkitystä ja 

käsitystä. Ensimmäinen käsitys kulttuuriperinnöstä on näkemys siitä virallisena, julkisena 

tai suojeltuna. Tähän kuuluu aineelliset tai aineettomat jäljet menneisyyden kulttuurista 

(esimerkiksi arkeologiset kohteet). Tällöin kulttuuriperinnöllä on merkitys kansallisesti tai 

kansainvälisesti. Toinen käsitys kulttuuriperinnöstä korostaa sen yksityistä ja arkista 
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puolta. Kulttuuriperinnöllä on merkitystä yhteisölle, ihmiselle tai paikallisille asukkaille 

identiteetin ja arkisen elämän kautta, ja se on jälki menneisyydestä.125 

Maailmanperintöalueen inventoidut kulttuuriperintökohteet ovat kaikki 

ensimmäisen näkemyksen mukaisia virallisia kulttuuriperintökohteita, sillä ne ovat valtion 

tai alueiden hallinnollisten organisaatioiden toimesta rekisteröityjä ja hallinnoituja. Osa 

kohteista täyttää myös toisen määritelmän kriteerit, sillä osaan kohteista liittyy 

perimätietoa, ja näin ollen paikallista merkitystä. Esimerkiksi jo aiemmin mainittua 

kalasaunoihin liittyvää tietoa ovat kotiseutututkijat keränneet Björkössä. Kellari on 

havainnollistanut hyvin kuvakollaasin avulla ympäristön perinnön merkityksiä ja eri tasoja – 

kansainvälinen, valtakunnallinen ja paikallinen.126 

Kulttuuriperinnön voidaan ajatella olevan myös riippumaton kulttuuriperintö-

käsitteen tai -prosessin tiedostamisesta. Holmblad esittää, että kaikkina aikoina ihmiset 

ovat olleet tekemisissä kulttuuriperinnön kanssa, vaikka käsitettä ’kulttuuriperintö’ ei ollut 

määritetty millään tavalla missään yhteiskunnan osissa.127 Tässä ajatuksessa 

kulttuuriperintö lähestyy kulttuurin käsitettä. 

 

3.1.2. Arkeologisen kulttuuriperinnön arvot ja autenttisuuden merkitys kävijöille 

 

Arkeologisilla (kulttuuriperintö)kohteilla on monta arvoa ja merkitystä. Tässä Greenin 

esittelemät128 arkeologisen kohteen humanistiset ja tieteelliset arvot, joita hyödynnän 

tutkielmassani: 

1) Arkeologinen kohde on aineellinen linkki menneisyyteen, joka toimii apuna 

identiteetin muodostuksessa. 

2) Arkeologisella kohteella on informatiivinen ja tieteellinen arvo. 

3) Arkeologisella kohteella on esteettinen arvo. 

4) Edellä mainittujen arvojen seurauksena kohteella on myös taloudellinen arvo. 

Erityisesti kohteen tutkimuksellinen arvo (informatiivinen ja tieteellinen arvo) sekä 

elämyksellinen (esteettinen arvo) merkitys ovat tarkastelussa tutkielmassa. Identiteetin 

muodostuksessa arkeologiset kohteet ovat osana kulttuuriperinnön merkitystä paikallisella 

tasolla. 
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 Kulttuuriperintökävijöille, tai ainakin matkailijoille, kohteen autenttisuudella on 

merkitystä. Marika Kieleväinen esittää pro gradu -tutkielmassaan, että matkailijalle 

autenttisuus tarkoittaa mielikuviin vastaamista, kohteen on vaikutettava oikealta kävijälle. 

Rekonstruoitu kohde voi tarjota kävijälle jopa paremman kokemuksen, sillä kohde vastaa 

paremmin odotuksia. Mielikuvien lisäksi autenttisen kulttuuriperintökohteen taustalla on 

tutkittu tieto menneisyydestä.129 Maailmanperintöalueella arkeologisen kulttuuriperinnön 

autenttisuus tulee esiin kunnostettujen kulttuuriperintökohteiden kuten kalasaunojen ja 

verkkotarhojen kohdalla sekä kävijöiden kokemusten kautta (kävijätutkimus). Kohteiden 

kunnostamisella tavoitellaan kohteen käytön aikaista tilaa. 

Tutkielmassa käytetty kävijä-nimitys jatkaa Metsähallituksen kävijätutkimusten 

laajaa määritelmää kävijöistä: tutkimuksen kohteena ovat olleet kaikki ketkä otantapisteen 

ohi ovat kävelleet.130 Kävijöihin kuuluvat retkeilijät, matkailijat, alueen asukkaat, työn 

puolesta alueella vierailevat (esimerkiksi yrittäjät, ELY-keskus, Metsähallitus). 

Kulttuuriperintökävijät ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, ja kävijöiden erilainen tausta tulee 

esiin osassa kävijöihin kohdistuvista pohdinnoista tutkielmassa. Maailmanperintöalueelle 

arvioidaan tehdyn 338 000 käyntiä vuonna 2010.131 Kyselytutkimukseen vastanneista 

kävijöistä noin 30 prosenttia tutustuu kulttuuriperintöön Merenkurkun 

maailmanperintöalueella.132 Näiden tietojen perusteella on kuitenkin hyvin hankala päätellä 

sitä, kuinka paljon kävijöitä kullakin kulttuuriperintökohteella vierailee. 

 

3.2. Kulttuuriperintö luonnonsuojelu- ja maailmanperintöalueella 

 

Matkailussa luonnon ja kulttuurin perinnöt yhdistyvät. Luonnon ihmeet ja menneisyyden 

arvoitukset esitellään yleisölle pitkälti samoin keinoin ja samalla tavalla. Ne ovat monissa 

maissa myös työllistäjiä ja tulonlähteitä.133 Arkeologinen kulttuuriperintö sijaitsee 

maailmanperintöalueella, joka on maailmanperintö- ja matkailukohde ainutlaatuisen 

luontonsa puolesta. Seuraavaksi esittelen maailmanperinnön periaatteita ja 

maailmanperintöalueen luonnonsuojelua. 
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3.2.1. Maailmanperintö-ajatus ja sen muuttuminen 

 

Merenkurkun alue on suojeltu ainutlaatuisen ja harvinaisen luontonsa johdosta 

maailmanperintö-statuksella vuodesta 2006 alkaen, yhdessä Ruotsin puolen 

maailmanperintökohteen Korkea Rannikko (Höga kusten) kanssa.134 Ainutlaatuista 

Merenkurkussa on se, että siellä on mahdollista seurata jääkauden muodostamia jälkiä 

kalliossa sekä jatkuvasti tapahtuvaa maankohoamista.135 Korkea Rannikko on liitetty 

maailmanperintöluetteloon vuonna 2000. Merkkinä jääkaudesta alueella ovat erilaiset 

moreenit (De Geer-, kumpu- ja juomumoreenit).136 

Maailmanperintösopimus mahdollistaa luonnon ainutlaatuisten 

elinympäristöjen ja tärkeimpien ekosysteemien säilyttämisen.137 Vastuu 

maailmanperintökohteen suojelusta, hallinnoinnista ja esittämisestä kuuluu sopimuksen 

mukaan valtiolle.138 Sopimus ei edellytä, että maailmanperinnöksi ehdotettava kohde olisi 

suojeltu tai sijaitsisi valtion mailla. Usein kuitenkin kohteet ovat jo suojeltuja luetteloon 

ehdotettaessa,139 ja näin on myös Merenkurkun maailmanperintöalueen kohdalla. 

Varsinaisesti siis maailmanperinnön ei voida katsoa olevan luonnonsuojelua 

lainsäädännöllisessä mielessä, vaan ennemminkin maailmanperintö on luonnonsuojelua, 

joka nostaa luonnon arvot esiin ja osoittaa mittaamattoman arvokkaita ja korvaamattomia 

kohteita luonnosta. Kohteiden esitteleminen kuuluu maailmanperintösopimukseen. 

Vuonna 1972 solmittu UNESCO:n maailmanperintösopimus on ensimmäinen 

kansainvälinen asiakirja, jossa sekä luonnon että kulttuurin arvot nähdään yhdenvertaisina 

suojelun kannalta.140 Maailmanperintönä suojellaan kohteita, jotka edustavat jollain tapaa 

poikkeuksellista ainutlaatuista arvoa.141 Maailmanperintösopimus on syntynyt tarpeesta 

säilyttää ympäristömme kulttuuria ja luontoa nopean muutoksen keskellä. Siihen sisältyy 

myös huoli ympäristöstä ja perinteisen sekä alkuperäisen katoamisesta.142 

Maailmanperintö on useammin aineellista kuin aineetonta, mutta se edustaa meille 

aineettomia asioita: kauneutta, hyvyyttä, totuutta, harmoniaa.143 
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Luontokohteet ovat kulttuurikohteiden rinnalla selkeässä vähemmistössä 

maailmanperinnössä.144 Nykyään molempia kohteita valitaan listalle samoin kriteerein.145 

Maailmanperinnön määrittäminen on aina valintaa, niin kuin kulttuurin- ja luonnonsuojelu 

yleensäkin, joka pohjautuu muuttuviin kriteereihin. Tanja Vahtikari käsittelee 

väitöskirjassaan (2013) maailmanperintökaupunkeja ja esittelee maailmanperintöön 

vaikuttaneita muutoksia, jotka ovat lähtöisin maailmanperintö-yhteisön sisältä ja 

ulkopuolelta. Maailmanperintö on käynyt läpi muutosprosesseja, joiden seurauksena 

maailmanperintö on muuttunut monumentaalisesta ja aineellisesta kohti 

kansanomaisempaa, aineetonta ja antropologisempaa perintökäsitystä ja -ymmärrystä.146 

Kritiikin, keskustelujen ja strategialinjausten myötä maailmanperinnössä on 

huomiota kiinnitetty kohteiden edustamien teemojen epätasapainoon. Esimerkiksi 

eurooppalaiset kohteet ovat edelleen listalla yliedustettuna.147 Toisaalta, UNESCO ja 

maailmanperintö ovat pitkälti eurooppalaisten valtioiden toimeenpanemia sekä valtiot ovat 

maailmanperintösopimusten osapuolia, joten on oletettavaa, että maailmanperintö 

näyttäytyy eurooppalaisten valtioiden hankkeena ja edustaa eurooppalaisia arvoja. 

 

3.2.2. Kolme luonnonsuojelun tasoa 

 

Maailmanperinnön lisäksi Merenkurkun maailmanperintöalueella on karkeasti jaoteltuna 

kolmenlaista luonnonsuojelua: Natura 2000 -alueita, luonnonsuojeluohjelma-alueita148 ja 

luonnonsuojelualueita (kartta 2). Kaikki pohjautuvat luonnonsuojelulakiin (laki 

20.12.1996/1096). Natura 2000 -alueet ovat osa EU:n luonnonsuojelua, ja keskittyvät 

luontotyyppien ja lajien suojeluun.149 Ensimmäinen päätös suojelualueista 

valtioneuvostolta tuli vuonna 1998, ja tarkennuksien ja täydennysten jälkeen EU:n 

komissio on hyväksynyt suojelun 13.1.2005.150 
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 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2009: 7. 
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Luonnonsuojelu on maailmanperintöä vanhempaa toimintaa Merenkurkussa. 

Valassaarilla luontoa on suojeltu jo 1930-luvulla. Anders Ohls, ensimmäisen 

kalastusverkkojen kutomakoneen omistaja Björkössä, halusi suojella alueen luontoa, ja 

hänen ehdotuksestaan Valassaaret rauhoitettiin 1934 ja 1948. Kotiseutututkija Jarl 

Nystrandin mielestä tämä on voinut olla ensimmäinen sysäys kohti maailmanperintöä.151 

Luonnonsuojelun eri tasot ovat merkityksellisiä tutkielmalleni siten, että luonnonsuojelun 

lainsäädäntö vaikuttaa alueella toimimiseen, ja sitä kautta kävijöihin. 

Luonnonsuojelu on osittain lähtenyt paikallisten aloitteesta, ja 

maailmanperinnöstä ollaan myös (etelä-)pohjalaiseen tapaan ylpeitä. Vastustusta valtion 

luonnonsuojelutoimia kohtaan on silti, ja luonnonsuojelualueiden perustaminen on ollut 

hankalaa.152 Yksi prosentti maailmanperintöalueen maapinta-alasta on valtion 

omistuksessa, joten suojelualueita on perustettu yksityismaille.153 Moikipäässä Molpe-

rörelse (Molpe-liike),154 joka vastustaa valtion ilmoitusta yhteisomistusmaiden 

lunastamisesta. Perustelut vastustukseen liikkeen johtohahmolta liittyvät kulttuuri- ja 

maailmanperintöön: "Olemme kysyneet virkamiehiltä, mikä Molpea oikein uhkaa. Olemme 

700 vuoden ajan hoitaneet alueita itse niin, että ne ovat kelvanneet jopa 

maailmanperintökohteeksi".155 
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 2009: 94.  
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 Meriruoho 2011: 14. 
153

 Meriruoho 2011: 15. 
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 Katso Moikipään sijainti liitteen 3 kartasta. 
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 Helsingin Sanomat 26.9.2015. 
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Kartta 2. Karttaesityksestä näkyy, että vain harva kulttuuriperintökohteista ei sijaitse luonnonsuojelualueella.  
 
 

3.2.3. Luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön suhde 

 

Käytännössä luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun näkökulmasta kummassakaan ei yritetä 

kieltää toisen olemassaoloa, vaan ottaa huomioon mitä toisen osapuolen suojelu aiheuttaa 

toiselle.156 Tähän tietysti velvoittaa luonnonsuojelu- ja muinaismuistolaki. Myös pidemmän 

aikavälin tarkastelussa luonnonsuojelu ja menneisyyden suojelu on pitkän aikaa kulkenut 

                                            
156

 Esimerkiksi Hiidenkiuas ja Tulikukka. Opas arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoon (Museovirasto 1999) 
sekä teos Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet (Metsähallitus 2002). 
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rinnakkain. Ruotsissa luonnonsuojelu alkuaikoinaan muistutti hyvin pitkälti museomaista 

suojelua. Aikaisempi, ihmisen menneisyydestä kertovien muinaismuistojen (fornminne) tai 

monumenttien suojelu, kehittyi ja jatkui luonnon menneisyydestä kertovien monumenttien 

suojeluna.157 Saksalaisessa perinteessä luonnonsuojelun alkuvaiheissa Humboldt käsitti 

luonnon monumenteiksi esimerkiksi isot ja vanhat puut, sekä geologit käyttivät hyvin 

museomaisia määritelmiä kuten luonnon rauniot ja luonnon arkisto.158 Suomalaisen tieteen 

traditio on saanut vaikutteita ruotsalaisesta ja saksalaisesta perinteestä, joten ruotsalaisen 

ja saksalaisen tieteenhistorian ajatusmallit luonnonsuojelusta ja perinnöstä ovat 

vaikuttaneet myös Suomessa. 

David Lowenthal esittää, että kulttuurinperinnön harmonisuus luonnon kanssa 

voi olla epäilyttävää: perintönä suojellun kulttuurin kukoistaminen on joissain tapauksissa 

vaatinut luonnon lähes täydellistä tuhoa.159 Suojellun luonnon tai kulttuurin välinen suhde 

toisiinsa ei siis välttämättä ole aina ollut harmoninen, vaikka pyrkimys harmoniaan tulee 

esiin maailmanperinnön suojelussa tärkeänä tavoitteena.160 

Harmonisuus tulee esiin myös käsityksissä koskemattomasta luonnosta tai 

menneisyyden yhteisöistä, jotka elivät sopusoinnussa ympäristön ja luonnon kanssa. 

Esimerkiksi Merenkurkun saariston menneisyyden asukkaiden elintapoja ihaillaan luontoa 

arvostavina ja ympäristöön luonnollisesti sopeutuvina 1980-luvun lopun kirjoituksessa.161 

Luonnonsuojelualueet usein perustetaan erämaisille, syrjäisille alueille, joiden ajateltiin 

olevan koskemattomia, tai ainakin enemmän luontoa kuin kulttuuria.162 Paradigma luonnon 

koskemattomuudesta on murtunut163 eikä luonnonsuojelualueita ajatella kulttuurittomina 

alueina. Menneisyyden ihmisen toimintaa nykyisillä luonnonsuojelualueilla ei häivytetä.  

Mutta onko paradigma menneisyyden yhteisöjen harmonisesta elämästä 

luonnon kanssa vielä murtunut? Lowenthal esittää, että suuri yleisö mielellään edelleen 

näkisi luonnon koskemattomana eikä pidä huomioistaan ihmisen vaikutuksesta 

luonnossa.164 Ehkä luonnonsuojelualueella yleisöä häiritsevä tekijä ei ole menneisyyden 

ihmisen jäljet maastossa vaan tämänhetkisen retkeilyn ja toiminnan jäljet kuten roskat. 

Ihmisen toiminnan motiivit eivät menneisyydessä välttämättä eroa nykyihmisen motiiveista, 

mutta teknisen kehityksen myötä seuraukset kulttuuri- ja luonnonperinnölle ovat 
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 Sundin 2006: 13. 
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 Sundin 2006: 10. 
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 2006: 90.  
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 Elo et. al. 2000. 
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 Koivusaari, Nuuja & Palokangas: 1988. 
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 Laurila 2009: 82. 
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 Kirkinen 2007: 68. 
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 Lowenthal 2006: 89. 
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tuhoisammat.165 Käsitys menneisyyden ihmisen harmonisesta suhteesta paikalliseen 

ympäristöönsä todennäköisesti johtuu havainnoista nykyhetken luonto-käsityksen, tiedon 

ja tekniikan erilaisuudesta. 

Tuija Kirkinen tuo kirjoituksessaan esiin ympäristönsuojelun ja arkeologian 

erottavaksi tekijäksi aikaperspektiivin. Arkeologia tutkii menneisyyttä ja ympäristönsuojelun 

toimet kohdistuvat tulevaisuuteen.166 Arkeologian ja kulttuuriperinnön puolellakin 

suojelutoimet kohdistuvat tulevaisuuteen: kohteita suojellaan, jotta niillä voitaisiin vierailla, 

niitä voitaisiin tutkia ja tulkita myös tulevaisuudessa. Suojelu on yksi osa-alue 

arkeologiassa ja kulttuuriperinnön tutkimuksessa – kuten myös ympäristö- ja 

luonnontieteissä.  Kulttuuriperinnön aikaperspektiivi on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, 

sillä menneisyyden merkitys ei sijaitse menneessä vaan nykyisyydessä.167 

Kulttuuriperintöprosessi rakentaa menneisyydelle merkitystä. Luonnon ja kulttuurin 

suojeluprosessien samankaltaisuus jatkuu nykypäivänä samanlaisena aikaperspektiivinä. 

 

3.3. Kulttuuriperintökohteiden saavutettavuus, löydettävyys ja näkyvyys 

 

Kävijöiden ja kulttuuriperinnön kohtaamiseen liittyvät käsitteet saavutettavuus, 

löydettävyys ja näkyvyys. Käsitteet tulevat kulttuuriperintökohteiden 

löytymistodennäköisyyteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelusta.168 Tätä 

löytymistodennäköisyyttä on käsitelty osana inventointiprosessia, ja tässä tutkielmassa 

sovellan samoja käsitteitä kävijän näkökulmasta. Inventointiteknisten määritteiden lisäksi 

saavutettavuudella ja näkyvyydellä on arkeologisessa tutkimuksessa merkitys myös 

paikkatiedon (spatiaalisissa) analyyseissä, jotka usein selvittävät kohteen ominaisuuksia 

sen alkuperäisen käytön aikana.169 

Paikkatiedon analyysissä saavutettavuus (accessibility) tarkoittaa kahden 

solmukohdan välistä yhteyttä.170 Saarten saavutettavuuteen maailmanperintöalueella 

vaikuttavat tekijät ovat tiet, sillat, polkuverkostot, veneilyrakennelmat, maihinnousukiellot ja 

kävijän kulkuneuvo. Muuttujat kuvaavat toisen päätepisteenä olevan solmukohdan (eli 

saaren, jolla kulttuuriperintöä on) ominaisuuksia. Saavutettavuudessa voi tapahtua tai 
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 2006: 86. 
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 Kirkinen 2007: 66. 
167

 Carman 2002 (viittaa Tilley): 14. 
168

 Tuovinen 2000a: 35, Schiffer et. al. 1978: 4. 
169

 Esim. Petteri Pietiläinen pro gradu -tutkielmassaan tarkasteli näkyvyyttä jatulintarhoilta toiselle viewshed-
analyysillä. 
170

 Conolly & Lake 2006: 286. 
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voidaan tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat kävijään. M.B. Schiffer et.al. mainitsee 

saavutettavuuteen vaikuttaviksi viisi tekijää,171 joista kaksi, tiet ja maanomistussuhteet 

(tässä tapauksessa vertautuu rauhoituksen aikaisiin maihinnousukieltoihin), vaikuttavat 

maailmanperintöalueella. 

Näkyvyys (visibility) tarkoittaa paikkatiedon analyysissä kahden pisteen välistä 

molemminpuolista näkyvyyttä.172 Schiffer et.al. esittää näkyvyyden arvioitavaksi asteikolla 

0-1, ja näkyvyys vaihtelee tutkimusalueella, joka on otettava huomioon 

inventointitekniikkaa valittaessa.173 Näkyvyyteen maailmanperintöalueella vaikuttaa 

kohdetta mahdollisesti peittävä kasvillisuus (vaihtelee vuodenaikojen mukaan) sekä 

kulttuuriperintökohteen erottuvuus maastosta. 

Löydettävyys (obstrusiveness) tarkoittaa todennäköisyyttä, että tietty 

arkeologinen materiaali tulee löydetyksi tietyllä tekniikalla.174 Arkeologisessa 

inventoinnissa tämä on hyvinkin selkeä määritelmä käsitteelle, mutta kävijöiden kohdalla 

lienee liioiteltua puhua tietoisesta valinnasta tarkkailla kulttuuriperintöä systemaattisesti 

tietyllä tekniikalla. Sovellan löydettävyyden käsitettä kävijän kohdalla siten, että se 

tarkoittaa mahdollisuutta tunnistaa kohde maastossa. Tämä tarkoittaa kävijän 

ennakkotietoja kulttuuriperinnöstä (jotka eivät ole tutkielmassa tarkastelun kohteena) sekä 

löydettävyyteen vaikuttavaa opastusta. Kohdetyypin löydettävyys todennäköisesti 

paranee, mikäli kohde on useissa eri lähteissä esitelty ja opastettu. Löydettävyyden sijaan 

voisi puhua tunnistettavuudesta. Kohteiden löydettävyys paranee, mikäli ne ovat tiheästi 

ryhmittyneitä.175 Kalastustukikohdissa sijaitsee usein monen tyyppisiä kohteita, joten 

niiden löydettävyyden olettaisi olevan korkeampi kuin yksittäisten kohteiden. 

Schiffer et.al. mainitsee, että edellä mainitut muuttujat eivät ole arkeologien 

muutettavissa inventointiprosessissa,176 mutta arkeologien osallistuessa 

aluesuunnitteluun, voivat hekin vaikuttaa. Mikäli saavutettavuudella, löydettävyydellä ja 

näkyvyydellä havaitaan olevan yhteyksiä kulttuuriperintökohteiden kuntoon, voidaan nämä 

ominaisuudet huomioimalla vaikuttaa kulttuuriperintökohteiden kuntoon tulevaisuudessa. 

 

                                            
171

 Schiffer et. al. 1978: 8‒10. 
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 Conolly & Lake 2006: 300. 
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 Schiffer et.al. 1978: 6‒7. 
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 Schiffer et.al. 1978: 6. 
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 Schiffer et. al 1978: 4. 
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4. AINEISTO 

 

Aineistoni kirjallinen osuus koostuu kenttätutkimusraporteista, saaristojen luonnonsuojelu- 

ja virkistysalueilla tehdyistä kävijätutkimuksista sekä kulttuuriperinnön esittelymateriaalista. 

Aineiston analyysimenetelmistä esittelen teemoittelun tässä luvussa, muut menetelmät 

käydään läpi luvussa 5. 

Täydennän kirjallista aineistoa kenttätöiden ohessa tehdyillä havainnoilla 

kulttuuriperinnöstä, opastuksesta ja kävijöistä Perämerellä (Kemi: Selkä-Sarvi, Tornio: 

Pensaskari ja Ii: Ulkokrunni177) ja Merenkurkussa (Vöyri: Kummelskäret, Mikkelinsaaret). 

Kaikki muut saaret paitsi Ulkokrunni kuuluivat 2,5 kuukauden mittaisen Pohjanmaan 

Luontopalveluissa harjoittelujakson inventoitaviin kohteisiin. Selkä-Sarvella olin mukana 

Luontopalveluiden vuosittain järjestettävillä Sarvipäivillä ”kulttuuriperintökävelyn” 

toteutuksessa ja ohjauksessa. Selkä-Sarvi on Perämeren kansallispuiston ylivoimaisesti 

suosituin käyntikohde.178
  Inventointien ja muiden arkeologisten kenttätöiden ohessa 

tehdyt havainnot toivat omakohtaista kokemusta kävijöiden ja kulttuuriperinnön 

kohtaamisista saaristossa. Saaristossa olen itse kävijänä suunnittelu-/tutkimustöitä tekevä 

opiskelija. 

 

4.1. Kenttätutkimusraportit 

 

Aineiston kenttätutkimusraportit ovat vuosilta 1983‒2015 (taulukko 1). Arkeologisten 

kenttätutkimusten painopiste maailmanperintöalueella on siirtynyt Museovirastolta ja 

museoilta Metsähallitukselle vuoden 2006 aikoihin, jolloin Merenkurkusta tuli 

maailmanperintöä. Tässä siirtymävaiheessa on paljon yhteistyönä tehtyjä 

kenttätutkimuksia. Suomen kuutta maailmanperinnön kulttuurikohdetta179 Suomessa 

hoitaa ja hallinnoi Museovirasto ja ainoaa luontokohdetta eli Merenkurkkua koordinoi 

Metsähallituksen Luontopalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Valtio omistaa 

maa-alueista noin yhden prosentin.180 Museoviraston tutkimukset suuntautuvat 

pääsääntöisesti yksityismaille ja Metsähallituksen inventoinnit valtion maille. Aineiston 

rajaaminen maanomistussuhteiden perusteella olisi ollut keinotekoista, sillä suurempi 
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 Ulkokrunni ei kuulu Perämeren kansallispuiston alueeseen, mutta Pensaskari ja Selkä-Sarvi kuuluvat. 
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 Karlin 2012: 22. 
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 Vanha Rauma, Struven ketju, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas 
sekä Sammallahdenmäki. 
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 Meriruoho 2011: 15. 
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määrittäjä maankäytössä ja kulttuuriperinnön säilymisessä on sijainti 

luonnonsuojelualueilla. 

 

Raportin nimi Laji Julkaisuvuosi Tekijä(t) Toimeksianto/tekijä 

Fasta fornlämningar inom 

Malaxdelen av 

Rönnskärsarkipelagen 

Inventointi 1983 A. Sander, 

B. Bonns 

Skellefteå museum, 

Folkkulturarkivet 

Mustasaari Köklot Malbacken. 

Rautakauden lopun/keskiajan alun 

pyyntiasuinpaikka 

Kaivaus 1986 H. Kotivuori Vaasan työväenopiston 

kaivajat tutkija 

Kotivuoren johdolla 

Kompletteringsinventering i 

Korsholm 

Täydennysinventointi 1989 K. 

Katiskoski 

Regionalplaneförbundet i 

Vasa län 

Korsholm Södra Vallgrund 

Herrasmossen. Utgrävning av en 

grop i klapper 

Koekaivausraportti 1990 T. Gestrin Mustasaaren 

kansalaisopisto 

Inventering av fornlämningar Inventointi 1992 T. Gestrin, 

T. Jussila 

Museovirasto/Mikroliitti 

Oy 

Björköby. Hist.ajan kiinteiden 

muinaisjäännösten tarkastuksia 

Tarkastuskertomus 1994 M. Miettinen Museovirasto 

Tarkastuskertomus Mustasaari, 

Södra Jungsund, Övre 

Hamnskäret 

Tarkastuskertomus 2002 P. Risla Pohjanmaan museo 

Maastokäynti Kummelskäret ja 

Boskäret, Mikkelinsaaret 

Tarkastuskertomus 2006 L. Koivisto, 

T. Warén 

Yhteistyö MV & MH 

Arkeologisen kohteen tarkastus, 

Mikkelinsaaret Kummelskäret 

Tarkastus 2006 L. Koivisto Yhteistyö MV & MH 

Halsönin arkeologinen inventointi Inventointi 2007 V.-A. 

Laurila, K. 

Lehtonen, 

P. Risla 

Yhteistyö MV & MH 

Mustasaari, Norrskär Inventointi 2007 J. Aarnio, K. 

Lehtonen 

Yhteistyö MV & MH 

Merenkurkun 

maailmanperintöalueen 

kulttuuriperintökohteiden 

täydennysinventointi 2010 

Täydennysinventointi 2010 S. Tolonen, 

V-A. Laurila, 

P. Tervonen 

Metsähallitus 

Rågrevet ja Glypören. 

Suojelualueen 

kulttuuriperintökohteiden 

inventointi 

Inventointi 2013 T. Tuovinen Metsähallitus 

Valassaaret. Suojelualueen 

kulttuuriperintökohteiden 

Inventointi 2013 T. Tuovinen Metsähallitus 
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inventointi 2012 

Korsholm Södra Vallgrund 

fornlämningsinventering av 

delgeneralområde 2014 

Osainventointi 2014 A. Bilund, T. 

Sepänmaa 

Mustasaaren 

kunta/Mikroliitti Oy 

Krokbådan ja Kältgrund. 

Kulttuuriperintökohteiden 

inventointi Björkögrundetin 

suojelualueella 2014 

Inventointi 2015 T. Tuovinen Metsähallitus 

Kummelskäret, Mikkelinsaaret. 

Suojelualueen 

kulttuuriperintökohteiden 

täydennysinventointi 2015 

Täydennysinventointi 2015 L. Nygård Metsähallitus 

Metsähallituksen tietokannasta 

poimittuja kohdekuvauksia, 

Sommarö 

_ 2015 _ Metsähallitus 

Taulukko 1. Aineiston kenttätutkimusraportit aikajärjestyksessä. 

 

Kenttätutkimusraportit ovat tarkastuskertomuksia, inventointiraportteja181 sekä 

kaivauskertomuksia. Kaikkia maailmanperintöalueen kulttuuriperintökohteita ei mainita 

raporteissa, joten tietoja täydentää muinaisjäännösrekisterin ja Reiskan kuvaukset 

kohteista. Tästä aineistosta haen vastausta kulttuuriperintökohteiden kuntoon ja 

kuluneisuuteen, näkyvyyteen ja löydettävyyteen liittyviin kysymyksiin. Kaivauskertomukset 

ovat vanhimpia raportteja ja ne ovat hyödyllisiä arkeologisen tiedon lähteinä, sillä alueella 

on tehty vähän kaivauksia. Ne eivät kuitenkaan ole informatiivisimpia tutkimuskysymysten 

kannalta.182 

Metsähallituksen Luontopalvelut ja Museovirasto ovat laaja-alaisimmat 

kenttätutkimusten tekijät maailmanperintöalueella, joten taustoitan näiden organisaatioiden 

inventointien lähtökohtia. Molempien tahojen inventoinnit lähtevät hallinnollisista tarpeista, 

mutta eri lähtökohdista. Inventointien lähtökohdat eivät ole tutkimukselliset tai 

”pelastusinventointi”.183 Yli kolmenkymmenen vuoden aikana tehdyt raportit poikkeavat 

toisistaan eniten rakenteellisesti mutta myös tavoitteellisesti ja sisällöllisesti. Kenttätöiden 

yhtenäistämiseksi ja laadun varmistamiseksi Museovirasto on laatinut vuonna 2014 

laatuohjeistuksen.184 Koska yhtenäinen ohjeistus on laadittu näinkin myöhään kuin viime 

vuonna, on se vaikuttanut vain viimeisimpiin aineiston raportteihin.  
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 Inventointien tutkimusalueet rajautuvat osittain tai kokonaan maailmanperintöalueelle. 
182

 Poikkeuksena kaivausraportti (Kotivuori 1986: 3), jossa todetaan rakenteiden säilyneen samoina 
Ehnholmin kuvaukseen verrattuna. 
183

 Lavento 2000: 17. 
184

 Museovirasto 2014. 
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Museoviraston lähtökohdat inventointeihin ja tarkastuskäynteihin ovat ennen 

kaikkea muinaismuistolain valvonta. Kohteiden inventointi on tärkeää muinaisjäännösten 

tunnistamisen ja suojelun sekä suojelualueiden määrittelemisen, hoidon suunnittelun, ja 

kohteen esittelymahdollisuuksien arvioinnin kannalta. Myös Museoviraston tekemissä 

raporteissa on kulttuuriperintökohteita kirjattu ylös, vaikka suojelluiksi muinaisjäännöksiksi 

rekisteriin ne eivät olekaan päätyneet.  

Metsähallituksen Luontopalveluiden inventointiohjeistus185 noudattaa 

Museoviraston laatuohjeistusta. Suojelualueiden inventoinneissa kulttuuriperintökohteita 

tarkastellaan erityisesti suhteessa alueiden luonnonsuojeluun sekä käyttöön, jotta 

mahdolliset ristiriitaisuudet suojelussa, hoidossa sekä alueen käytössä voidaan välttää.186 

Inventoinneissa otetaan kulttuuriperinnön lisäksi huomioon sen ympäristö sekä alueen 

aikaisempi käyttö ja esimerkiksi perinnebiotoopit. Kulttuuriperintöinventointien 

tarkoituksena on tuottaa tietoa kohteista muun muassa suojelun, viranomaisten, 

opetuksen, tutkimuksen, kohteiden hoidon sekä paikallisten toimijoiden tarpeisiin.187 

Inventoinneissa löytyneet kohteet tallennetaan Metsähallituksen tietokantaan.188 

Inventoinneissa ollaan kiinnostuneita kaikesta kulttuuriperinnöstä (muinaisjäännökset 

mukaan lukien) sekä rakennusperinnöstä mitä alueelta löytyy. Käytännössä 

rakennusperintöön ja arkeologisiin kohteisiin saatetaan tehdä erikseen inventoinnit 

kohteiden luonteen ja tiedon tarpeen mukaan. 

Luontopalveluiden inventointiraporteissa käsitellään kohteiden hoitoa ja 

suojelua. Kulttuuriperinnön inventoija ottaa kantaa siihen, mitkä kohteet olisivat sopivia 

esittelylle ja kestäviä opastuskohteita. Metsähallitus käyttää kulttuuriperintökohteita 

hallinnoimiensa alueiden esittelyssä ja tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia 

luonnonsuojelualueilla. Myös talousmetsien kohteita esitellään suurelle yleisölle 

(esimerkiksi blogi Kadonneen kulttuuriperinnön metsästäjät). Esittelyn lisäksi 

Luontopalvelut hoitaa ja kunnostaa kohteita. Luontopalveluiden alueen 

kulttuuriperintökohteet ovat melko hyvin inventoitu, joten kulttuuriperinnön 
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 Metsähallitus 2015. 
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 Metsähallitus 2014: 1. 
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 Metsähallitus 2014: 5. 
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 Reiska on Metsähallituksen tietokanta, josta löytyy kulttuuriperinnön osalta sijaintitietoon yhdistetyt 
valokuvat, sanalliset kuvaukset, inventointiajankohta sekä kohteelle suunnitellut toimenpiteet. 
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erikoissuunnittelija Päivi Tervosen mukaan tulevaisuudessa toiminta kohdistuu kohteiden 

hoitoon ja kunnostamiseen189 esittelyä varten. 

Informatiivisin aineisto kohteen kunnon arvioinnin kannalta ovat 

tarkastuskertomukset, sillä niissä tarkastellaan kohdetta nimenomaan aiempien tietojen 

valossa ja usein valokuvan kera; onko kohteessa havaittavissa muutoksia rakenteen tai 

kasvillisuuden suhteen. Muinaisjäännösrekisterin kuvauksista voi joissain tapauksissa, kun 

vanhaan kohdekuvaukseen on liitetty uudet tiedot, tehdä päätelmiä kohteen kunnon 

muuttumisesta. 

Raporttien tavoitteellisista, rakenteellisista ja sisällöllisistä eroista johtuu, että 

arviot ja kuvaukset kohteen kunnosta ja sen ympäristöstä saattavat löytyä vaihdellen eri 

osista inventointiraporttia.  Kaikista kohteista on tiedossa päämitat, sijainti ja alustava 

tulkinta, mutta muu kohteesta raportoitu tieto vaihtelee. Vain pientä osaa 

maailmanperintöalueen kulttuuriperinnöstä on tarkastettu useammin kuin kerran. 

 

4.2. Saaristojen luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden kävijätutkimukset 

 

Aineistoni kävijätutkimukset on toteutettu suojelu- tai virkistysalueilla. Kävijätutkimuksia 

tehdään Luontopalveluissa hoidon ja käytön suunnittelutarpeisiin, joka tarkoittaa 

kulttuuriperinnön osalta hoitoa, kunnostamista ja esittelyä. Tutkittavan alueen kävijöiden 

mielipiteet, odotukset ja käyttäytyminen on selvityksen kohteena.190 Tutkimukset on 

toteutettu haastattelu- tai kyselymenetelmin satunnaisotannalla ja vastausmahdollisuus on 

annettu kaikille, ketkä keruupisteellä liikkuvat.191 Näin ollen kyselyyn vastaajiksi osuu 

retkeilijöitä, asukkaita, työntekijöitä, lomamökkiläisiä. Kävijätutkimus on menetelmänä 

standardoitu, jotta vastaukset ja tulokset olisivat vertailtavissa eri alueilla ja eri aikoina 

toteutettuihin tutkimuksiin.192 

Tarkastelemani kävijätutkimukset ovat (aakkosjärjestyksessä): 

- Besökarundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark 2007193 ja 2012194 

- Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kävijätutkimus 2007195 ja 2012196 

                                            
189

 Kunnostaminen kohdistuu ensisijaisesti kulttuuriperintökohteisiin, jotka eivät ole muinaismuistolailla 
suojeltuja. Lisäksi suojeltuja kohteita kunnostetaan (esimerkiksi rakennusperintöä) Museoviraston 
hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. 
190

 Metsähallitus 2014: 11. 
191

 Meriruoho 2010: 11‒12. 
192

 Metsähallitus 2014. 
193

 Nyman 2008. 
194

 Weckman 2013. 
195

 Hemmilä 2008. 
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- Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2009197 

- Perämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012198 

- Selkämeren kansallispuiston kävijätutkimus 2012199 

Merenkurkun saariston lisäksi tarkastelen muita saaristoissa tehtyjä 

kävijätutkimuksia. Saaristoalueet vertautuvat toisiinsa samankaltaisen kulttuuriperinnön ja 

saavutettavuuden puolesta. Tarkastelen kävijätutkimusten kyselylomaketta (liite 1) 

kulttuuriperinnön näkökulmasta; enkä niinkään kävijöiden ja kävijätutkimuksen 

toteuttamisen näkökulmasta. Analysoin kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä ja tuloksia 

sekä avoimia vastauksia, joissa kulttuuriperintö mainitaan. 

 

4.3. Esittely- ja opastusmateriaali sekä teemoittelu 

 

Maailmanperinnöstä ja/tai kulttuuriperinnöstä kiinnostunut kävijä voi saada tietoa 

maailmanperintöalueesta monista eri lähteistä. Maasto-opasteiden ja esitteiden lisäksi 

tapahtumat, palvelukeskukset, verkkosivustot, julisteet, logo ja sosiaalinen media ovat 

tapoja, joilla maailmanperintöalueesta viestitään ja markkinoidaan.200 Opastusviestintä 

sekä markkinointi toteutetaan monien toimijoiden kesken, ja varsinaista opastusmateriaalia 

tuottavat eri toimijat monissa eri hankkeissa.201 Maailmanperintöä esittelemään on 

koulutettu 20 opasta, joilta voi tilata saariston eri alueilla räätälöityjä opastuksia eri 

kielillä.202 Tästä materiaalien paljoudesta olen valinnut tarkasteltavaksi luontoon.fi -

sivuston aineiston sekä Tiina Hietikko-Hautalan Jääkauden jälkinäytös -teoksen. Näitä 

kahta aineistoa pystyn tarkastelemaan tutkielman laajuuden puitteissa.  

 Luontoon.fi on retkeilijöille suunnattu sivusto, josta löytyvät tiedot 

Metsähallituksen retkikohteista. Kulkuyhteyksien, palveluiden ja käytännön tietojen kuten 

ohjeiden ja sääntöjen lisäksi sivustolta löytyy taustatietoa kohteiden luonnosta, 

nähtävyyksistä ja historiasta.203 Jääkauden jälkinäytös on 150 sivuinen populaarijulkaisu 

(julkaistu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) upeiden valokuvien kera Merenkurkun 

maailmanperintöalueesta. Aineistot ovat eriluonteisia kävijän kannalta, joka haluaa 

                                                                                                                                                 
196

 Sutela 2013. 
197

 Meriruoho 2010. 
198

 Karlin 2012. 
199

 Rosu 2015. 
200

 Meriruoho 2011: 25. 
201

 Meriruoho 2011: 25‒26. 
202

 <http://www.merenkurkku.fi/koe-merenkurkku/elamykset/maailmanperintooppaat/> Viitattu 21.10.2015. 
203

 Tutkielman rajaamisen vuoksi aineiston ulkopuolelle jäävät kulttuuriperinnön esitekortit, joihin sivustolla 
on linkki. 
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tutustua maailmanperintöön tai Merenkurkun saaristoon. Luontoon.fi-sivuston materiaali 

on kävijän nopeasti tutustuttavissa, vaikka maailmanperinnöstä tai Merenkurkun 

saaristosta ei aiempaa tietoa olisikaan. Jääkauden jälkinäytökseen tutustunee kävijä, joka 

haluaa syventää tietoaan alueesta. 

 Tutkimuskysymykseni opastusaineistolle on, miten kulttuuriperintöä esitetään 

suhteessa luonnonsuojeluun ja missä roolissa arkeologinen tutkimus lähteineen on. 

Analysoin aineistoa teemoittelemalla, joka on laadullinen analyysitapa. Teemoittelu sopii 

erityisesti käytännöllisten tutkimusongelmien tarkastelemiseen.204 Koska käyttämäni 

aineisto on helposti kaikkien saatavilla ja tutustuttavissa (verrattuna esimerkiksi 

haastatteluaineistoon, jonka analysoinnissa teemoittelua usein käytetään), pyrin 

käyttämään mahdollisimman vähän sitaatteja aineistosta; jättäen näin tilaa tulkinnalle. 

Lähtöoletuksenani on, että kulttuuriperintökohteet ovat ennen kaikkea nähtävyyksiä 

luonnonsuojelualueilla, kuten Laurila on tutkielmassaan todennut. Teemoittelun myötä 

selvinnee pitääkö tämä paikkansa myös aineiston osalta, ja tuleeko esiin muita teemoja 

kulttuuriperintöön liittyen.   

 

5. KULTTUURIPERINNÖN KUNNON VERTAILU JA ARVIOINTI 

 

Kenttätutkimusraporttien tietoja kohteiden kunnosta olen luokitellut kolmeen eri luokkaan 

(liite 9).205 Luokittelu ja kohteiden typologinen järjestäminen niistä empiirisesti 

havaittavissa ja mitattavissa olevien tietojen perusteella ovat arkeologisessakin 

tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä. Luokittelu on yleinen työkalu myös 

muinaisjäännösten ja kulttuuriperintökohteiden suojelussa. Luokiteltuja kohteita vertaan 

tietoihin saavutettavuudesta, näkyvyydestä ja löydettävyydestä. 

Arviot kohteen kunnosta ja kasvillisuudesta (näkyvyys) olen tehnyt 

ensisijaisesti raporttien sekä muinaisjäännösrekisterin sanallisten kuvausten perusteella. 

Toissijaisesti olen tulkinnut valokuvia.206 Löydettävyyden arviot pohjautuvat raportin tekijän 

mainintoihin kohteen helposta tai vaikeasta havaittavuudesta. Saavutettavuuden analyysin 

taustalla on sijaintitieto veneilyrakennelmista ja reiteistä,207 sijaintitieto tieverkostosta208 

                                            
204

 Eskola & Suoranta 1998: 129. 
205

 Tiedot kohteista ovat aineistona esitellyistä kenttätutkimusraporteista, Reiskasta ja 
muinaisjäännösrekisteristä. Reiskassa on samat tiedot kuin julkaistuissa raporteissa. Sommarön osalta tiedot 
pelkästään Reiskasta (taulukko 1). 
206

 187 kohteesta on valokuva raportissa tai muinaisjäännösrekisterissä. 
207

 Reiska 2015. 
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sekä linnustonsuojelusta209. Lintujen pesimän takia rauhoitetut alueet, Västra Norrskär ja 

Valassaaret, muodostavat saavutettavuuden ja luonnonsuojelun osalta vertailukohdan 

muille alueille. ELY-keskus valvoo kieltoa, ja myöntää lupia rajoituksista poikkeamiseen. 

Kulttuuriperintökohteiden paikkatieto on Museoviraston paikkatietotuotteesta210 ja 

Metsähallituksen tietokannasta poimituista tiedoista,211 ja Mikkelinsaarten Kummelskäretin 

osalta tekemästäni käsi-gps mittauksesta. 

Analyysissä tarkastelen, onko maailmanperintöalueen kulttuuriperintökohteista 

tunnistettavissa kohteita, joihin kuluneisuus vaikuttaa herkimmin. Tarkastelen, voidaanko 

tällä aineistolla osoittaa saavutettavuuden, löydettävyyden tai näkyvyyden vaikuttavan 

kohteiden kuntoon. Saavutettavuus, löydettävyys ja näkyvyys vaikuttavat kohteiden 

vierailtavuuteen. Lähtöoletuksena on, että mikäli kulttuuriperintökohteiden kuluneisuus 

johtuu kävijöistä, sijaitsevat hyväkuntoisimmat kohteet vaikeimmin saavutettavilla alueilla.  

Kiinteän kulttuuriperintökohteen näkyvät rakenteet ovat usein vain osa 

kohdetta. Näin ollen ympäristön kuluessa kulttuuriperintökohteen välittömästä 

läheisyydestä saattaa humuskerros kulua pois ja kivennäismaata paljastua.212 Kohdetta 

suojaavan maakerroksen huvetessa, saattaa myös itse kohde altistua kulumiselle. CRM:n 

periaatteiden mukaisesti kohteita pyritään esittelemään niiden vahingoittumista välttäen. 

 

5.1. Kuntoluokittelu ja sen perustelut 

 

Yhteensä 314 kulttuuriperintökohteesta 291 on sellaista, joista on tiedossa ominaisuustieto 

sijaintitiedon lisäksi (taulukko 2, liite 9), ja näin ollen niiden kohteiden luokittelu on ollut 

mahdollista.213 Luokitelluista kohteista suurin osa, 66 %, ovat oranssin luokan kohteita, 

joiden kunto on oletettavasti neutraali, sillä inventointiraportissa ei tule esiin kohteen hyvä- 

tai huonokuntoisuus. 10 % kohteista on hyväkuntoisia ja 24 % ovat muokattuja tai 

huonokuntoisia kohteita. Harmaan luokan kohteiden rakenne on muuttunut tai sitä on 

muokattu, esimerkiksi kunnostettu. Luokittelemalla kunnostetutkin kohteet harmaaseen 

                                                                                                                                                 
208

 Maanmittauslaitos 2015 Maastokartta. 
209

 Västra Norrskärillä liikkuminen on rajoitettua 1.4.‒31.7. ja Valassaarilla on maihinnousukielto muille kuin 
merkityille paikoille 1.5.‒31.7.. Tiedot rajoituksista löytyvät esimerkiksi täältä: Valassaaret 
<http://www.luontoon.fi/merenkurkku/reitit/ohjeitavalassaarillakavijalleja> ja Västra Norrskär 
<http://www.merenkurkunlty.net/cgi-bin/wordpress/?page_id=1939> Viitattu 16.12.2015. 
210

 Museoviraston paikkatietotuote. Päivitetty 10.2.2015. 
211

 Reiska 2015.  
212

 Koivuniemi 2007: 12. 
213

 Luokittelun ulkopuolelle jäävät sellaiset kohteet (25 kpl), joista ei ole paikkatiedon lisäksi 
ominaisuustietoja tai jotka on tulkittu luonnonmuodostelmiksi. Lisäksi olen yksilöinyt muinaisjäännösryhmien 
tiedot mikäli tämä on ollut mahdollista. 
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luokkaan, olen arvottanut ensisijaiseksi kohteiden arkeologisen arvon. Kunnostettu kohde 

saattaa olla näyttävä, ja sillä saattaa olla esteettistä arvoa, mutta sen arkeologinen arvo on 

vähentynyt. 

 

 

Taulukko 2. Taulukossa on esitettynä kulttuuriperintökohteiden kokonaislukumäärä eri luokissa. Lisäksi 
taulukossa on lukumäärä luokittain kasvillisuuden ja havaittavuuden perusteella arvioiduista kohteista. 

 

Rakennelmien, joiden puuosat ovat vielä jäljellä, luokitteleminen kunnon 

perusteella osoittautui ongelmalliseksi. Hirsiosien vielä ollessa jäljellä, rakennelma on 

huonokuntoinen, mutta mikäli hirsistä ei ole enää merkkejä ja jäljellä on kiviset perusteet, 

voi kohde olla hyväkuntoinen. Lahoavien hirsiosien ei odoteta säilyvän, ja kohde usein 

todetaan huonokuntoiseksi. Olen tarkastellut kohteiden kuntoa ilman latoja 

karttaesityksissä Halsön (liite 3) ja Björkön alueen kohteissa (liite 8). 

Valassaarten kohteiden lukumääriä eri luokissa olen tarkastellut myös ilman 

kalasaunojen paikkoja (liite 6). Kalasaunoja, ja niiden paikkoja tunnetaan alueelta 

runsaasti aktiivisen kotiseutututkimuksen ansioista. Inventoinnissa on todettu, että 

kalasaunat ovat hyvin todennäköisesti sijainneet ilmoitetuilla paikoilla, vaikka näkyviä 

rakenteita niistä ei ole jäljellä tai niitä ei ole pystytty kasvillisuuden vuoksi tunnistamaan.214 

Kalasaunojen paikat olen luokitellut harmaaseen luokkaan. Aktiivinen kotiseutututkimus 

hieman vääristää tilannetta luokittelun kannalta muihin saariryhmiin verrattuna siten, että 

inventoitujen kalasaunan paikkojen myötä Valassaarilta tiedetään enemmän tuhoutuneita 

kohteita kuin muilta saariryhmiltä. Vaikka luokittelun kannalta tilanne vääristyy, on tieto 

kalasaunojen paikoista arvokasta kulttuuriperinnön tutkimuksen kannalta, ja antaa kuvan 

kalastusorganisaation toiminnan laajuudesta. 

Kohteiden alueellinen jakautuminen tulee esiin kartoista (liitteet 2‒8). Kolmea 

eri luokkaa havainnollistavat alla olevat kuvat (1‒3) kolmesta tomtning-jäännöksestä; 

kuvatekstissä kuvailu kohteen kunnosta. 

 

                                            
214

 Tuovinen 2013b: 20. 

Luokka Kuvaus Lkm yht. Kasvillisuutta Ei kasvillisuutta Hyvä havaittavuus Huono havaittavuus

Violetti Hyväkuntoinen 30 16 13 6 1

Oranssi Ei mainintaa kunnosta 192 69 37 9 12

Harmaa Muokattu/huonokuntoinen 69 29 21 2 5

291 114 71 17 18
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Kuva 1: Violetin luokan tomtning-jäännös Mikkelinsaarilla, kohde: Kummelskäret kalastustukikohta 5 
tomtning 4.”Kohteensuuaukon edestä maa kulunut” ”näyttävin jäännöksistä”

215
 Kuva: Laura Nygård / 

Metsähallitus. 
 

 

Kuva 2. Oranssin luokan tomtning-jäännös Mikkelinsaarilla. Kummelskäret kalastustukikohta 11 tomtning 7. 
Kuva: Laura Nygård / Metsähallitus.  
 

                                            
215

 Nygård 2015: 60. 
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Kuva 3. Norderstören 7 tomtning-jäännös Valassaarilla. ”E-seinä ilmeisesti romahtanut”

216
 Harmaan luokan 

kohde. Kuva: Tapani Tuovinen / Metsähallitus. 

 

5.1.1. Kasvillisuus vaikuttaa näkyvyyteen 

 

Aineistossa näkyvyyteen vaikuttava tekijä on tiedot (sanalliset kuvaukset tai valokuvat) 

kohteessa olevasta kasvillisuudesta.217 Maailmanperintöalueella on kasvillisuuden 

puolesta hyvin erilaisia alueita, katajaa poistetaan luonnonhoidon yhteydessä ja 

kasvillisuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan, joten kasvillisuuden vaikutukset 

näkyvyyteen ovat vaihtelevat. Schiffer et. al. ehdottaa, että näkyvyyttä voisi arvioida 

asteikolla 0‒1,218 mutta aineiston kirjavuuden johdosta tässä tutkielmassa on toimivampaa 

arvioida yksinkertaisemmin kasvillisuutta joko olevan tai ei kohteella (taulukko 2). Mikäli 

kaikista kohteista olisi valokuvat samalta ajalta, voisi asteittainen arviointi olla toimiva. 

 Analyysin perusteella hyvä- tai huonokuntoiset kohteet eivät selkeästi olleet 

kasvillisuuden peitossa tai peittämättömiä. Useimmiten kasvillisuus peittää oranssin luokan 

kohdetta, jonka kunnosta ei ole tarkkaa arviota. Mahdollisesti kasvillisuus on tehnyt 

kohteen kunnon arvioinnin vaikeaksi. Kävijän kannalta kohteen näkyvyys vaikuttaa 

kohteen löydettävyyteen, ja mahdollisesti kokemukseen kohteella vierailuista. Mantereen 

kohteisiin verrattuna useat saaristossa sijaitsevat kohteet sijaitsevat nuoressa ja karussa 

                                            
216

 Tuovinen 2013b: 150. 
217

 106 kohteesta ei ollut tietoja kasvillisuudesta. 
218

 Schiffer et.al. 1978: 6‒7. 
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ympäristössä, jossa kasvillisuus ei ole vielä ehtinyt niitä peittää,219 mutta 

maailmanperintöalueella on metsäisiäkin alueita.220 

 

5.1.2. Havainnot löydettävyydestä 

 

Kohteen löydettävyyttä tarkastelin raporttien tekijän arvion perusteella kohteen 

havainnoitavuudesta. Valokuvia en käyttänyt tässä apuna, sillä löydettävyyteen ja kohteen 

havaitsemiseen vaikuttaa kohteen ympäristö ja maasto, joka ei välttämättä valokuvasta 

välity. 35 kohteesta kerrotaan raporteissa ovatko ne helposti vai vaikeasti havaittavissa ja 

löydettävissä. Pieni yhtäläisyys kohteiden havaittavuuden ja kunnon välillä on: 

hyväkuntoiset kohteet ovat useammin helposti havaittavia ja huonokuntoiset kohteet 

useammin vaikeasti havaittavia (taulukko 2). Useimmin sellaisen kohteen kuntoa ei 

arvioida, jonka kerrotaan olevan vaikeasti havaittava. Kävijän kannalta kohteen 

löydettävyyteen vaikuttavat ennakkotiedot ja opastus. Raporteissa vaikeasti havaittaviksi 

kuvatut kohteet lienevät kävijällekin vaikea tunnistaa ihmisen tekemäksi kohteeksi. 

 

5.1.3. Kohteen saavutettavuus 

 

Saariston kulttuuriperintökohteiden saavutettavuuteen kävijän kannalta vaikuttavat tiet, 

polkuverkostot, veneilyrakennelmat ja maihinnousukiellot. Olen tarkastellut näiden 

tekijöiden vaikutusta kohteiden kuntoon yksittäin (taulukko 3) sekä kokonaisvaikutusta 

(taulukko 4). 

 

 

Taulukko 3. Vertailussa kohteiden kunto luokiteltuna ja saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät. 

 

Veneettömälle kävijälle tutustuttavissa on noin kymmenesosa 

maailmanperintöalueen kaikista kulttuuriperintökohteista, sillä vain 32 kohdetta 

                                            
219

 Holmblad & Herrgård 2005: 217. 
220

 Hietikko-Hautala 2011: 100. 

Lkm (%) Maitse Meritse Ven.rakennelma Ei ven.rakennelmaa Rauhoitus Ei rauhoitusta Ei polkua Polku Polku > 50 m Polku ≤ 50 m

Violetti 1 (3%) 29 (12%) 7 (15%) 23 (9%) 17 (14 %) 13 (8 %) 10 (6%) 20 (15%) 9 11

Oranssi 24 (75%) 168 (65%) 20 (43%) 172 (70%) 79 (65 %) 113 (67 %) 115 (72%) 77 (59%) 46 31

Harmaa 7 (22%) 62 (24%) 19 (41%) 50 (20%) 26 (21 %) 43 (25 %) 38 (24%) 31 (24%) 19 12

Lkm 32 259 46 245 122 169 163 128 74 54
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(luokitelluista) ovat sellaisia, joihin pääsee maitse (kartta 1 ja taulukko 3). Loput 259 

kohdetta on vierailtavissa vain meritse. Sillat ovat parantaneet kohteiden saavutettavuutta, 

ja esimerkiksi Raippaluodon silta on avattu liikenteelle 1997, verrattain myöhään siis.  

Maitse saavutettavissa kohteissa on huomattavasti vähemmän violetin luokan 

hyväkuntoisia kohteita, ja 9 %-yksikköä oranssin luokan kohteita (taulukko 3). Maitse 

saavutettavissa kohteissa on 2 %-yksikköä vähemmän harmaan luokan kohteita. 

Tulkitsen, että vaikeampi saavutettavuus vaikuttaa hiukan positiivisesti kohteiden kuntoon, 

mutta koska maitse saavutettavien kohteiden lukumäärä on paljon pienempi kuin meritse 

saavutettavien, vertailu on vain suuntaa antava. 

Metsähallituksen ylläpitämiä veneilyrakennelmia on Mikkelinsaarilla (liite 2), 

Björkössä (liite 8) ja Valassaarilla221. Veneilyrakennelmat koskettavat sekä omatoimisesti 

veneellään liikkuvia, joita on 20 % vastaajista, sekä venekyydin ostaneita matkaajia, joita 

on 2 % vastaajista.222 Tilausveneitä voi tilata alueen yrittäjiltä ympäri saaristoa. Paikallisilta 

veneily-yrittäjiltä kävijät saavat todennäköisesti myös tietoa alueesta yleisesti sekä sen 

kulttuuriperinnöstä ja historiasta. Näin ollen yrittäjillä voi olla vaikutusta siihen, mihin kävijät 

suuntaavat. Sekä hyvä- että huonokuntoisia kohteita sijaitsee prosentuaalisesti enemmän 

saarilla, joissa on veneilyrakennelma (taulukko 3). Veneilyrakennelman sijainti saarella ei 

näyttäisi vaikuttavan kohteiden kuntoon, mutta tässäkin vertailussa vertailtavien kohteiden 

lukumäärä on epätasapainoinen. 

Luontopolut ja vaellusreitit ovat yksi maailmanperintöalueen palveluista, joita 

Luontopalvelut ylläpitävät. Prosentuaalisesti ja lukumäärällisesti enemmän hyväkuntoisia 

(10 %-yksikköä) kohteita sijaitsee saarilla, joissa on polku tai reitti (taulukko 3). Harmaan 

luokan kohteita sijaitsee yhtä suuri osuus kokonaismäärästä reitillisillä ja reitittömillä 

saarilla, lukumäärällisesti hieman enemmän sijaitsee reitittömillä saarilla. Kohteiden 

hyväkuntoisuus reitillisillä saarilla voi selittyä sillä, että ilman polkua saarella tulee käveltyä 

missä sattuu, ja näin ollen huonokuntoisuus selittyisi kävijöiden aiheuttamalla kulumisella. 

Polun läheisyydessä olevat kohteet eivät ole juurikaan hyväkuntoisempia kuin polusta yli 

50 metrin päässä olevat kohteet. Yli 50 metriä polusta sijaitsevat kohteet ovat useammin 

huonokuntoisia kuin polun läheisyydessä sijaitsevat kohteet. (Taulukko 3) 

Tässä analyysissa on otettu huomioon viralliset luontopolut ja vaellusreitit, 

mutta saarilla sijaitsee varmasti muitakin polkuja. Merenkurkun saariston 

kävijätutkimuksen perusteella ainakaan Svedjehamnin reitit eivät olleet useasti käytössä, 
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 Tuovinen 2013b: 363. 
222

 Meriruoho 2010: 25. 
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vaikka kävely onkin suosituin aktiviteetti maailmanperintöalueella.223 Östra Norrskärillä 

purkautunut kiviröykkiö sijaitsee keskellä polkua.224 Kyseessä ei ole luontopolku, sillä 

saarella ei sellaista sijaitse. 

Lähes kaikki alueen kohteet sijaitsevat jollain tapaa suojellulla alueella (kartta 

2). Vain seitsemän kohdetta eivät sijaitse Natura 2000-alueella, ja kuusi kohdetta ovat 

sellaisia, jotka eivät sijaitse millään luonnonsuojelu- tai -ohjelma-alueella. Näistä kuudesta 

kohteesta yksi on Kaukaluodossa sijaitseva maailmanperintöalueen yksi vanhimmista 

arkeologisista kulttuuriperintökohteista, ja se on harmaassa luokassa.225 Muut 

luonnonsuojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat viisi kohdetta226 ovat oranssin luokan 

kohteita, ja sijaitsevat Björkössä ja Sommarössä Vallgrundeilla. Luonnonsuojelualueen 

ulkopuolella ei sijaitse hyväkuntoisia kohteita. Koska kyseessä oleva vertailu on 

lukumäärällisesti epäsuhtainen, voidaan tämän vertailun perusteella sanoa, että 

luonnonsuojelu ei ainakaan uhkaa kohteiden säilymistä.  

Luonnonsuojelu ei itsessään rajoita jokamiehenoikeuksia ja saarilla 

liikkumista, mutta linnustonsuojelu maihinnousukieltoineen vaikuttaa saarten 

saavutettavuuteen. Linnuston pesimän takia rauhoitettujen saarien, Västra Norrskärin ja 

Valassaarten, vertailu muiden saariryhmien kohteisiin tuotti tuloksia. Rauhoitetuilla alueilla 

on sekä lukumäärällisesti että prosentuaalisesti enemmän hyväkuntoisia kohteita ja 

vähemmän huonokuntoisia kohteita verrattuna muihin saariin ja saariryhmiin (taulukko 3). 

Molemmissa ryhmissä on suuri lukumäärä kohteita, joten ryhmät ovat vertailukelpoiset. 

Eroavaisuuksien perusteella näyttää siltä, että linnustonsuojelulla saattaa olla vaikutusta 

kulttuuriperintökohteiden kuntoon positiivisesti. 

Vertailin kaikkien neljän saavutettavuus-tekijöiden (tiet, veneilyrakennelmat, 

polut sekä linnustonsuojelu) yhteisvaikutusta kohteen kuntoon (taulukko 4). Huonoiten 

saavutettaviin kohteisiin pääsee vain meritse, saarella ei ole polkua tai 

veneilyrakennelmaa sekä saari on rauhoitettu pesimäaikana. Tällainen alue on esimerkiksi 

Valassaarilla Norderstören-Jussgrund. Kaikki tekijät huomioituna, huonosti saavutettavilla 

alueilla ei näytä olevan erityisen paljon hyväkuntoisia kohteita.  

 

                                            
223

 Meriruoho 2010: 25. 
224

 Kohde on muinaisjäännösrekisterissä 1000008749, alakohde röykkiö 12. 
225

 Kohde on muinaisjäännösrekisterissä 270010010.  
226

 Kohteet ovat muinaisjäännösrekisterissä 33010001, 679010001, 679010002, 679010003 ja 499500004.  
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Taulukko 4. Kohteet luokiteltu luokkiin, jossa kaikkien neljän saavutettavuus-tekijän vaikutus on huomioitu. 
Parhaiten saavutettavassa saaressa kaikki neljä tekijää tukevat saarella vierailua. Toiseksi parhaiten 
saavutettavassa kohteessa kolme tekijää tukevat saavutettavuutta. 

 

5.1.4. Harvinaiset ja huonokuntoiset kulttuuriperintökohdetyypit 

 

Jaoin kulttuuriperintökohteet muinaisjäännösrekisterin luokittelua mukaillen 34 

tyyppiryhmään (taulukko 5). 10 kulttuuriperintökohdetyyppiä liittyvät kalastukseen. 

Maailmanperintöalueella on 12 sellaista kohdetyyppiä, joita on inventoitu vain 

yhdestä kohteesta. Kohdetyypin vähäinen lukumäärä kertoo, että kohde on harvinainen 

maailmanperintöalueella. Kohde on harvinainen joko siksi, että kyseisiä kohteita ei ole 

ollutkaan enempää, muita kohteita ei ole löydetty tai muut kohteet ovat tuhoutuneet. 

Kohdetyyppejä, joita on inventoitu vain yksi huonokuntoinen, ovat: merimerkki puussa(?), 

kiviaita, asuinpainanne, ja tunnusmajakka. Näiden kohteiden voi sanoa olevan vaarassa 

”kadota” maailmanperintöalueelta. Muita kohdetyyppejä joita on inventoitu vain yksi, ovat: 

tervahauta, moderni kohde, talvisatama, aallonmurtaja, terassi, vedenkorkeusmerkit, silta 

ja muistomerkki. Nämä kohdetyypit ovat harvinaisimpia lukumäärältään 

maailmanperintöalueella. (Taulukko 5) 

Kohteita, joita on prosentuaalisesti (yli 25 %) eniten harmaassa luokassa, ovat 

edellä mainittujen lisäksi laituri, kaiverrus, jatulintarha, kiviuunit ja ladot. Latojen, 

kaiverrusten ja kiviuunien lukumäärä on erityisen vähäinen myös hyväkuntoisten kohteiden 

osalta. (Taulukko 5) Ladot, kaiverrukset ja kiviuunit ovat maailmanperintöalueen 

huonokuntoisimmat kohteet. 

Kulttuuriperintökohdetyypeistä yleisimmin (yli 20 kpl) inventoituja kohteita ovat 

kalastukseen liittyvät verkkotarhat, venevalkamat ja tomtningit sekä ladot. Selkeästi eniten 

on inventoitu tomtningeja: 66 kohteesta löytyy tilapäisten asuinsuojien jäännöksiä. Nämä 

kalastukseen liittyvät kohteet ovat myös verrattain hyvässä kunnossa, alle 10 % harmaan 

luokan kohteita. Muita kalastustukikohtien kohteita kuten jatulintarhoja, kompassikiveyksiä, 

laitureita sekä (kunnostettuja) kalasaunoja ja kalasaunan paikkoja on inventoitu 

lukumäärällisesti vähemmän. (Taulukko 5) 

 

Lkm (%) Huonoiten saavutettava 4. saavutettavin 3. saavutettavin 2. saavutettavin Saavutettavin

Violetti 3 (8 %) 4 (4 %) 14 (18 %) 5 (10 %) 1 (10 %)

Oranssi 25 (64 %) 79 (77 %) 49 (63 %) 29 (57 %) 5 (50 %)

Harmaa 11 (28 %) 19 (19 %) 15 (19 %) 17 (33 %) 4 (40 %)

39 102 78 51 10
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Taulukko 5. Taulukossa 34 kulttuuriperintökohdetyyppiä ja lukumäärät. Prosenttiluku kertoo, kuinka moni 
tyypin kohteista sijaitsee kyseisessä luokassa. Luokissa olevien kohteiden kokonaislukumäärä ylittää 
inventoitujen kohteiden lukumäärän (taulukko 2), sillä esimerkiksi kalastustukikohtana inventoidusta 
kohteesta olen tähän taulukkoon eritellyt esimerkiksi venevalkamat ja rakennuksen pohjat. 

 

5.2. Linnustonsuojelu suojaa kulttuuriperintöä 

 

Kaikkiaan kenttätutkimusraporttien perusteella arvioituna maailmanperintöalueen 

arkeologiset kulttuuriperintökohteet ovat melko hyvässä kunnossa. Aivan täydellisessä 

kunnossa kohteet eivät kuitenkaan ole: arvioiduista kohteista enemmän on arvioitu (39 

Tyyppi Lkm Violetti Oranssi Harmaa

Tervahauta 1 1

Moderni kohde 1 1

Merimerkki puussa? 1 1

Talvisatama 1 1

Kiviaita 1 1

Muistomerkki 1 1

Asuinpainanne 1 1

Tunnusmajakka 1 1

Vedenkorkeusmerkki 1 1

Sillat 1 1

Terassi 1 1

Aallonmurtaja 1 1

Hiekanottopaikka/kaivos 2 1

Pelto/perunamaa 2 1

Tähystyspaikat 2 1 1

Laituri 3 2 (66 %) 1 (33 %)

Kaiverrus 5 1 (33 %) 2 (66 %)

Rajamerkit 5 1

Metsästyssuoja 7 1

Kivimuurit ja ryssmurr 7 1 (14 %) 6 (86 %)

(Kunnostettu) kalasauna 8 2 (25 %) 5 (63 %) 1 (13 %)

Kompassikiveys 10 3 (30 %) 5 (50 %) 2 (20 %)

Meri-/linjamerkit 12 2 (17 %) 7 (58 %) 3 (25 %)

Jatulintarha 14 5 (36 %) 5 (36 %) 4 (29 %)

Rakennuksen jäännökset 14 1 (7 %) 12 (86 %) 1 (7 %)

Kuoppa 14 1 (7 %) 11 (79 %) 2 (14 %)

Kivirakenne 14 1 (7 %) 12 (86 %) 1 (7 %)

Kiviröykkiö 16 2 (13 %) 10 (63 %) 4 (25 %)

Puolustusvarustukset 17 17

Kiviuunit, tulisijat, kiukaat 18 2 (11 %) 11 (61 %) 5 (28 %)

Venevalkama 21 3 (14 %) 18 (86 %)

Verkkotarha 22 4 (18 %) 14 (64 %) 4 (18 %)

Lato 23 23

Tomtning-jäännös 66 8 (12 %) 49 (74 %) 9 (14 %)
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kappaletta) harmaan luokan eli huonokuntoisiksi kohteiksi kuin violetin eli hyväkuntoisiksi 

kohteiksi. On hyvä muistaa, että harmaassa luokassa on myös 3 kunnostettua kohdetta. 

Huonokuntoisten kohteiden suurempi osuus voi johtua myös siitä, että inventoidessa ja 

kenttätöissä todennäköisemmin raportoidaan kohteessa olevat vauriot kuin erinomainen 

säilyminen. Holmblad esittää, että saariston ja metsäisten alueiden kohteet ovat useammin 

hyväkuntoisia kuin asutuskeskusten läheisyydessä sijaitsevat kohteet.227 Hyväkuntoisiksi 

arvioituja eli violetin luokan kohteita ei löydy Punakareilta, Vallgrundeilta tai Halsölta. Tämä 

voi johtua raportoinnin tavasta sekä pienestä otannasta.  

Näkyvyydellä (tässä tapauksessa kohteessa olevalla kasvillisuudella) ei 

vaikuta olevan yhteyttä kohteen kuntoon. Kenttätutkimusraporteissa tuodaan esiin 

kohteita, jotka kasvillisuudesta huolimatta ovat hyvässä kunnossa.228 Tuloksista voida 

myöskään päätellä, että kasvillisuus erityisesti suojaisi kohteiden kuntoa ”piilottamalla” 

kohteet. Kohteen kuntoarvioon näkyvyydellä kuitenkin on yhteys: kuntoarvioita on esitetty 

vähemmän kohteista, joita peittää kasvillisuus. 

Näkyvyys ja kasvillisuus vaikuttavat kohteen tunnistamiseen maastosta eli 

kohteen löydettävyyteen. Löydettävyydellä (tässä tapauksessa kohteen havaittavuuden 

arvioilla raporteissa) on yhteys kohteiden kuntoon. Hyvin havaittavissa olevat kohteet ovat 

hyväkuntoisia ja toisinpäin. On hyvä huomioida, että raporttien havaintoarviot ovat 

arkeologien tai arkeologian opiskelijoiden tekemiä: kävijät muodostanevat hieman erilaisia 

arvioita kohteiden havaittavuudesta ja löydettävyydestä. 

Kaikki saavutettavuus-tekijät (tiet, polut, veneilyrakennelmat sekä 

linnustonsuojelu) huomioituna saavutettavuudella ei näyttäisi olevan vaikutusta kohteiden 

kuntoon: vaikea saavutettavuus ei näytä erityisesti suojaavan kohteita. Yksittäisillä 

tekijöillä saattaa kuitenkin olla yhteys kohteiden kuntoon. Polun puuttuminen saarelta 

saattaa vaikuttaa siten kohteiden kuntoon, että alueella liikutaan missä sattuu. Östra 

Norrskärillä polku on jäänyt kiviröykkiön alle, mutta lienee myös mahdollista, että polku 

rikkoo kohdetta. Kohteiden kuntoon vaikuttava merkittävä yksittäinen tekijä on 

linnustonsuojelu. Lintujen pesimäaikaan rauhoitetuilla alueilla, Valassaarilla ja Norrskärillä, 

on enemmän hyväkuntoisia kohteita ja vähemmän huonokuntoisia kuin muilla alueilla.  

Maitse tie- ja siltaverkoston kautta pystyy tutustumaan monen tyyppisiin 

kohteisiin: kalastuksesta, viljelystä ja maanpuolustuksesta kertoviin kohteisiin. 

                                            
227

 Holmblad & Herrgård 2005: 216. 
228

 Esimerkiksi Tuovinen 2013b: 110. Prostbådan 7 kalasauna Pråostbådebastun. Kohde 1000022160 
muinaisjäännösrekisterissä. 
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Sommarössa voi tutustua linnakealueeseen, tomtningeihin ja rakennuksen pohjiin. Björkön 

alueella voi tutustua latoihin, kivirakennelmiin, merimerkkiin, kiviuuniin, kunnostettuun 

kalamajaan, venevalkamiin sekä verkkotarhaan. Kävijät tiedostavat, että saavutettavuuden 

parantaminen saattaa tuoda mukanaan myös negatiivisia vaikutuksia kohteelle, ja Itäisen 

Suomenlahden kansallispuiston kävijän mielestä maihinnousun ei tarvitsisi olla helppoa 

kaikkiin saariin.229 

Kävijöiden aiheuttamaksi kulumiseksi tulkitsen Östra Norrskärillä risteävät 

hajonnut kiviröykkiö ja polku, mutta tämä jää ainoaksi selkeäksi tulkinnaksi kävijöiden 

aiheuttamasta kulumisesta. Koska syyt kohteen huonokuntoisuuteen eivät todennäköisesti 

johdu kävijöiden aiheuttamisesta kulumisesta, ei voida sanoa mitkä kohteista ovat 

herkimpiä tällaiselle kulumiselle. Kävijöiden aiheuttama kuluminen 

maailmanperintöalueella kulttuuriperintökohteille ei ole kuitenkaan mahdoton, sillä 

esimerkiksi Tammisaaren kävijätutkimuksessa vastauksissa mainittiin harrastukseksi 

keräillä pyöreitä kiviä230 tai Itäisen Suomenlahden kansallispuistosta hakea kiviä 

puutarhaan.231  

Kulttuuriperintökohdetyyppien ja kunnon vertailun perusteella voidaan 

kuitenkin osoittaa maailmanperintöalueella harvinaisia kohteita sekä kohdetyyppejä, joissa 

huonokuntoisten kohteiden osuus on huomattavan suuri. Latoja, kaiverruksia ja kiviuuneja 

on yli 25 % huonokuntoisia, ja näiden kohdetyyppien lukumäärä on mitätön tai erityisen 

vähäinen myös hyväkuntoisten kohteiden osalta. Harvinaisia kohdetyyppejä on 12 

(inventoitu vain yhdestä kohteesta ja kohde on huonokuntoinen) ovat: merimerkki 

puussa(?), kiviaita, asuinpainanne, ja tunnusmajakka. Näiden kohteiden voi sanoa olevan 

vaarassa ”kadota” maailmanperintöalueelta. 

 

5.2.1. Kenttätutkimusraportit kertovat vain vähän kulttuuriperinnön kunnnosta 

 

Kenttätutkimusraporteissa on 18 kohteen osalta pohdittu mahdollisia syitä tai arvioitu syitä 

kohteen tuhoutumiselle tai ajankohtaa rakenteen vahingoittumiselle. Yhden kalasaunan 

arvioidaan tuhoutuneen mahdollisesti ahtojäiden vaikutuksesta.232 Havainnot paksusta 

jäkälä- ja sammalkerroksesta kertovat, että kivet ovat olleet samoilla paikoilla kauan. Tämä 

todistaa esimerkiksi yhden Valassaarilla Malskärissa sijaitsevan jatulintarhan osalta, että 
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 Sutela 2008: 55. 
230

 Nyman 2008: 17. 
231

 Hemmilä 2008: 44. 
232

 Muinaisjäännöstunnus 1000022138. 
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sen rakenteen hajoaminen ei ole tapahtunut viime vuosikymmeninä.233 Muutamien 

rakennusten kohdalla kohteesta on voitu sanoa muiden lähteiden perusteella, milloin 

kohde on siirretty muualle.234  

Neljä kohdetta ovat sellaisia, joita on inventointiraportin mukaan pengottu tai 

kaiveltu.235 (Rautakautiset) kalmistot ja haudat ovat varmasti useimmiten uteliaiden tai 

löydöistä kiinnostuneiden kaivelujen kohteena, mutta koska niitä ei 

maailmanperintöalueella tiettävästi ole, hyvin harvaan kohteista on loppujen lopuksi 

kajottu. Maanmuokkauksessa ja rakentamisessa on muokattu mahdollisesti myös kolmea 

kohdetta.236 Västra Norrskärillä tien ja sähkötolppien rakentaminen on mahdollisesti 

hävittänyt osan alueen vanhoista rakennuksen pohjista.237 Suurin osa jollain tapaa 

huonokuntoisista kohteista ovat ilman arvioita siitä, mikä kohteen kuntoon olisi vaikuttanut. 

Kävijöiden aiheuttamaa kulumista ei arvioida yhdenkään kohteen huonokuntoisuuden 

syyksi. 

Puurakenteiden lahoaminen on luonnollista hajoamista, näin ollen latojen ja 

kalasaunojen rakenteiden tuhoutumista ei ole välttämättä erikseen eritelty. 

Kulttuuriperintökohteiden kulumiseen vaikuttaa myös tarkastelun ulkopuolelle jääneitä 

tekijöitä, kuten kivien rapautumisominaisuudet. 

Todennäköisesti hajonneessa tai muokkaantuneessa kohteessa ei ole 

inventointimenetelmin havaittavissa mitään sellaista, joka kertoisi kohteen tuhoutumisen 

tai kuluneisuuden syitä. Kulttuuriperintökohteiden rakenteen muuttumiseen pitkällä 

aikavälillä ei välttämättä ole yksiselitteistä syytä osoitettavissa. Juuri tämä takia 

arkeologisten kulttuuriperintökohteiden kunnon ja kuluneisuuden tarkastelu on vaikeaa.  

 

5.3. Mahdollisuudet kulumisen tarkasteluun tulevaisuudessa 

 

On hyvä pohtia, miten aineisto vastasi esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Kulttuuriperintökohteiden lukumäärän osalta aineiston pitäisi olla tarpeeksi suuri. 

Johdannossa esitin, että kulttuuriperintökohteiden kuluneisuuden tarkastelu mahdollisesti 

                                            
233

 Tuovinen 2013b: 357. 
234

 Tuovinen 2013b: 129. Jussgrund 6 kalasaunan Pär Åosch bast paikka, jolta kalasauna on siirretty vuoden 
1915 jälkeen.  
235

 Muinaisjäännösrekisterissä kohteet verkkotarha 1000008746, röykkiöt 1000008749, tunnusmajakka 
1000022773 sekä asuinpainanne 270010010. 
236

 Muinaisjäännösrekisterissä kohteet rakkakuopat ja merimerkki 1000006599, rakennuksen pohjat 
1000008737 sekä Vargis 2 kiviaidat jäännös. 
237

 Lehtonen & Aarnio 2007: 5‒6. 
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vaatisi pidemmän ajanjakson. Ajanjakson muuttaminen pidemmäksi toisi esiin muutokset 

kohteessa, mikäli tarkkailussa on esimerkiksi kohde tai kohteen ympäristö, joka 

mahdollisesti kuluu suurien kävijämäärien myötä. Ajanjakson pidentämiseksi 

kuluneisuuden tarkastelu vaatisi myös raportointimenetelmien muuttamista tai havaintojen 

kohdentamista. Menetelmien muuttaminen tarkoittaisi havaintojen kohdentamista 

arkeologisen kohteen tarkastelusta matkailunähtävyyden tarkasteluun. Objektiivisuuteen 

pyrkivän ”mitä näkyvää kohteesta on havaittavissa” -kuvailun lisäksi kohdetta 

tarkasteltaisiin saaren matkailu- ja kävijätietojen valossa. Pohdittaisiin, näkyykö matkailun 

aiheuttama kuluminen kohteessa, ja onko kohde edustava ja mielenkiintoinen käyntikohde.  

Kulttuuriperintökohteen soveltuvuutta opastukseen pohditaan osassa 

Luontopalveluiden inventointiraporteissa: mitkä kohteet soveltuvat esiteltäväksi 

kestävyyden ja kiinnostavuuden kannalta. Arviot tähtäävät kulumisen ja kohteiden 

tuhoutumisen ennaltaehkäisyyn sekä kävijöille mielenkiintoisimpien kohteiden 

osoittamiseen. Tutkimusalueen inventoijalla on kokonaiskäsitys kohteiden taustoista ja 

tämän hetkisestä kunnosta, joten on hyvä, että inventoija tuo esiin arviointinsa. Arviot siitä, 

ovatko matkailu ja kävijät jo vaikuttaneet kohteeseen ovat hyvin vähäisiä raporteissa. 

Kohteen kunnon arvioinnin kannalta tarkastuskertomukset ovat kenttätutkimusraporteista 

hedelmällisintä aineistoa. 

Syy miksi vain harvassa raportissa arvioitiin kohteen kuntoa, johtunee siitä, 

että kohteen kunnossa ei ole ollut mainittavaa. On myös mahdollista, että havainnot 

kohteen kunnosta eivät ole syystä tai toisesta päätyneet raporttiin (esimerkiksi kiire). 

Kohteen kunnon arviointi korostuu sellaisissa inventoinneissa, joissa on pyritty 

selvittämään kohteen kelpoisuutta esittelyyn tai suojeluluokitusta. Sanalliset kuvailut ovat 

keskenään vaikeasti vertailtavia, sillä ei ole olemassa yhtenäistä luokittelua tai asteikkoa, 

jonka mukaan kohteiden kunto arvioidaan. Lisäksi inventoijan kuvailu kohteesta on aina 

tulkintaa, kuten on luokittelukin. 

Tämänhetkisessä kenttätyöohjeistuksessa käsitellään kulttuuriperintökohteen 

kunnon arviointia ainoastaan mikäli kohde on kokonaan tuhoutunut.238 Kohteen kunnon 

arviointi on inventoijan tulkintaa, joten kenties jonkinlainen numeroasteikko sanallisin 

selityksin helpottaisi arvioinnin tekemistä. On mahdotonta ja kohtuutonta olettaa, että 

kenttätutkimusraportit vastaisivat kaikkiin kysymyksiin, mitä kohteille nyt ja 

tulevaisuudessa tullaan esittämään. Asiaankuuluvaa on kuitenkin pohtia ja reflektoida sitä, 
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mitä tietoa kenttätutkimuksessa ja inventoidessa on hyödyllistä tallentaa, miten ja millä 

tarkkuudella. Esimerkiksi tässä tutkielmassa esitettyjen kysymysten osalta ei ole toista 

aineistoa, jolle esittää samat kysymykset – paitsi tietysti arkeologiset 

kulttuuriperintökohteet maastossa. 

Aineistosta tulee esiin muutamia kohdetyyppejä, joiden kunto on useammin 

pääteltävissä kenttätutkimusraporteista (näissä kohdetyypeissä on siis verrattain vähän tai 

ei ollenkaan oranssin luokan kohteita). Jatulintarhat eli kivilabyrintit, kompassikiveykset ja 

kaiverrukset ovat selkeästi tulkittavia kohdetyyppejä. Tulkinnaltaan epäselvien 

kivirakenteiden tms. vahingoittumista on hankalampi havaita, sillä ei ole varmuutta siitä 

millainen kohde on ollut aiemmin. 

Mitä ja miten kulttuuriperintökohteiden ympäristön kuluneisuutta voisi seurata, 

jos kenttätutkimusraportit eivät nykyisillä menetelmillä ole tarpeeksi informatiivisia? Eri 

aikoina otetuista valokuvista voi päätellä esimerkiksi ovatko kivet paikoillaan, mutta tämä 

onnistuu vain silloin, kun tiedetään täsmälleen mistä kohteesta kuva on otettu ja mihin 

suuntaan – ja että kohdetta on ylipäätänsä valokuvattu.  

Kasvillisuuden kuluneisuutta ja roskaantumista virkistysalueiden taukopaikoilla 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella on käsitellyt Pilvi Koivuniemi raportissa ja pro 

gradu -tutkielmassaan. Kuluneisuuden eli kävijöiden tallausvaikutuksia kasvillisuus- ja 

luontotyypeille, on tarkasteltu kasvillisuusruutujen avulla. Tallausvaikutukset ovat 

suurimpia virkistysalueiden taukopaikoilla.239 Polkulinjauksen vetäminen 

kulttuuriperintökohteen läheisyydestä on järkevää, mikäli halutaan esitellä kohdetta 

kävijöille; näin kävijät eivät joudu poikkeamaan reitiltä, mutta Koivuniemen tuloksiin 

peilaten, taukopaikan sijoittaminen kulttuuriperintökohteen viereen todennäköisesti lisäisi 

kuluneisuutta myös kulttuuriperintökohteella. Erityisen alttiina kulumiselle olettaisin olevan 

sellaisen kulttuuriperintökohteen, joka sijaitsee taukopaikan välittömässä läheisyydessä, 

mutta ei ole merkitty millään tavalla. Tällöin on vaara, että suuri osa kävijöistä ei tunnista 

kohdetta eikä osaa varoa kohdetta. Kasvillisuusruutujen tekeminen opastetun 

kulttuuriperintökohteen ympäristössä kertoisi kasvillisuus- ja luontotyyppien 

kuluneisuudesta. Opastettu kulttuuriperintökohde vertautuu taukopaikkaan siten, että 

molemmilla pysähdytään, mutta kulttuuriperintökohteella todennäköisesti ei yövytä.  

Jotkin luontotyypit ovat herkempiä kulumiselle kuin toiset ja hitaampia 

toipumaan kulumisesta kuten Koivuniemi esittelee,240 mutta kerran tuhoutunut 
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kulttuuriperintökohde ei koskaan palaa entiselleen ainakaan informaatioarvoltaan, sillä osa 

arkeologisen menetelmin saatavasta tiedosta on menetetty. Esimerkiksi Punakareilla 

olevaa kaiverrusta on yritetty parannella, mutta huonoin tuloksin, sillä nyt kaiverruksesta 

on vaikea saada selvää.241 Tällainen kohde on menettänyt informatiivista arvoaan.  

 Kulumisen vaikutukset tietyille kulttuuriperintökohdetyypille eivät ole yhtä 

yksiselitteisesti vertailtavissa ja tarkasteltavissa kuin kuluneisuuden vaikutukset 

luontotyyppeihin. Kuluneisuus kohteiden ympäristössä ei tullut suurimmassa osassa 

aineistoa esiin, joten ympäristön kuluneisuudesta ei voi tehdä päätelmiä. Kohteen kunnon 

arvioitiin raporteissa olevan jotain muuta kuin kävijöiden aiheuttamaa kulumista. 

Yksi tapa, jolla kuluneisuutta ja kulttuuriperintökohteita niiden ympäristössä 

voisi tarkastella ja seurata, on videokuvaus. Opastetulle kulttuuriperintökohteelle vievän 

reitin, kohteen ympäristön ja itse kohteen videokuvaaminen eri suunnista tallentaisi 

kohteen kuvaushetkellä sekä kasvillisuuden peittävyyden. Kuluneisuus ja kohteiden kunto 

olisi videomateriaalista hieman paremmin monen henkilön arvioitavissa ja tulkittavissa – 

sanalliset kuvaukset ovat subjektiivisempia, varsinkin kun mitään ohjeistusta tai luokitusta 

kuluneisuuden arvioinnille ei ole. Erityisesti videomateriaali auttaisi, kun kohteiden 

kuluneisuutta vertailtaisiin keskenään. Video voisi tietysti käyttää vastaamaan muihinkin 

kysymyksiin. Videokuvauksen tarkkuudesta riippuen pienet yksityiskohdat saattaisivat 

jäädä arvioimatta. 

Tässä tutkielmassa saavutettavuuden kannalta huomioitiin päätepisteen 

solmukohdan ominaisuudet. Ottamalla huomioon vain päätepisteen solmukohdan 

ominaisuudet (ei aloituspisteen ominaisuuksia), varmistettiin, että saavutettavuuden 

analyysissä on mukana kaikkialta tulevat kävijät. Saavutettavuutta voidaan tarkastella 

spatiaalisten analyysien kuten palvelualueiden (Service Area) tai optimaalisimman reitin 

(Route) analyysillä. Koska maailmanperintöalueen kävijöistä tiedetään, että he ovat 

maailmanperintöalueella pääasiassa luonto- ja ulkoiluharrastusten parissa,242 on 

epätodennäköistä, että he valitsevat maailmanperintöalueen vierailukohteensa esimerkiksi 

ajallisesti optimaalisimman tai kustannustehokkaimman reitin perusteella. Näin ollen 

voidaan olettaa, että vierailuun vaikuttaa enemmän matkakohteena olevan saaren 

ominaisuudet, kuten palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että saavutettavuus ominaisuudet esimerkiksi ajallisesti eivät vaikuttaisi kohteen valintaan, 

mutta oletan niiden olevan toissijaisia käyntikohdetta päätettäessä. 
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6. KULTTUURIPERINTÖ KYSELYTUTKIMUKSESSA JA ESITTELYSSÄ 

 

Yhtenä tutkielman tavoitteista on pohtia kehityskohtia ja -ideoita virkistys- ja 

luonnonsuojelualueilla toteutettavan kävijätutkimuksen kyselylomakkeeseen (liite 1) 

kulttuuriperinnön osalta. Käsittelen kyselylomaketta kulttuuriperinnön ja kestävän esittelyn 

näkökulmasta, enkä niinkään kävijöiden tai kävijätutkimuksen toteutuksen näkökulmasta. 

Aineisto koostuu saaristoissa 2007‒2012 toteutetuista kävijätutkimuksista. Keskityn 

pohdinnassa kulttuuriperintöä koskeviin kyselylomakkeen kysymyksiin, vastauksiin ja 

avoimiin vastauksiin. Peilaan pohdintaa aiemmin toteutettuun Miska Eilolan teettämään 

esihistoriamatkailun kyselytutkimukseen, jonka kohteena on muinaiskohde Kastellin 

jätinkirkko. Eilolan kyselytutkimuksen sekä muiden tutkimusten perusteella paras ja 

toivotuin esittelytapa muinaiskohteille kävijöiden mielestä on niiden omassa 

ympäristössään tai paikallisen tapahtuman yhteydessä.243 Kyselytutkimukseen vastanneet 

arvioivat opastaulut ja reitit tärkeimmiksi palveluiksi muinaiskohteella vierailun kannalta.244 

Lisäksi käsittelen tässä luvussa kulttuuriperinnön roolia 

luonnonsuojelualueella, tarkastelemalla millainen rooli kulttuuriperinnöllä on opastus- ja 

esittelymateriaalissa. Tarkastelen myös millaisessa roolissa arkeologiset lähteet ja 

arkeologinen tutkimus on kulttuuriperinnöstä kerrottaessa. Opastus- ja esittelymateriaalin 

aineiston toinen puoli koostuu luontoon.fi -sivuston materiaalista245 ja toinen puoli 

Jääkauden jälkinäytös -teoksesta246. Käsittelen aineistoa teemoittelemalla sekä 

tarkastelen arkeologisten lähteiden roolia materiaalissa. Analysoin teemoja peilaten niitä 

aiempaan tutkimukseen ja teoriaan. Lähdeluettelo on merkitty loppuun, mutta luontoon.fi -

sivuston materiaalin osalta lähteiden selvittäminen perustui tulkintaan siitä, miten 

kenttätutkimusraporteissa ja arkeologisessa tutkimuskirjallisuudessa esitetyt tulokset 

näkyvät kulttuuriperinnön esittelyssä tässä aineistossa. 

 

6.1. Kulttuuriperintö on monitulkintainen termi 

 

Kulttuuriperintö on monitulkintainen ja abstrakti sana. Oletan, että kulttuuriperintö tarkoittaa 

eri asioita saariston kulttuuriperintökohteella ensimmäistä kertaa vierailevalle, saariston 
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asukkaalle tai kulttuuriperinnön suunnittelijalle, kuten se tarkoittaa eri asioita myös 

kulttuuriperinnön tutkijoille. Luvussa kolme käsittelin kulttuuriperinnön erilaisia määritelmiä, 

jotka vaihtelivat lainsäädännön hallitsemista määritelmistä täysin aineettomaan tapojen ja 

merkitysten välittämisen heritageen.  

Kulttuuriperintöön liittyvät kysymykset kyselylomakkeesta ovat tunnistettavissa 

sanoista kulttuuriperintö tai historia. Kävijät ovat kyselyssä tulkinneet historian ja 

kulttuuriperinnön tarkoittavan eri asioita. Esimerkiksi Tammisaaressa tehdyssä 

kävijätutkimukseen vastanneista 28 % tutustui käynnillään kulttuuriperintöön ja 22 % 

alueen historiaan.247 Itäisellä Suomenlahdella tehdyssä kävijätutkimuksessa historiaan 

tutustumista piti tärkeimpänä aktiviteettina 14 % vastanneista ja kulttuuriperintöön 

tutustuminen oli tärkein 2 % vastaajista.248 Kävijätutkimuksen tulokset kertovat, että 

historia ja kulttuuriperintö eivät tarkoita likimainkaan samaa kävijöiden mielestä, mutta 

kyselyn tuloksista ei selviä, mitä kävijät (tai kyselijät) kulttuuriperinnöllä ja historialla 

tarkoittavat. Sanat perintö ja historia ovat monelle tuttuja, ja arkikielessä käytössä, mutta 

mitä abstrakti termi kulttuuriperintö tarkoittaa vastaajille, on epäselvää. Kulttuuriperintöä tai 

historiaa koskevia kysymyksiä ei ole kommentoitu esimerkiksi liian hankaliksi. 

Kulttuuriperintö-sanasta voidaan jatkaa myös opastus- ja esittelyaineiston 

analysoinnin kohdalla: opastus- ja esittelymateriaalien tekstissä ei käytetä kertaakaan 

sanaa kulttuuriperintö. Kulttuuriperinnön sijaan opastus- ja esittelymateriaalissa puhutaan 

muinaisjäännöksistä249, kulttuurihistoriallisista kohteista tai historiasta. Päättelen tästä, että 

kulttuuriperintö ei ole luonteva termi, todennäköisesti monitulkintaisuuden ja abstraktiuden 

johdosta, kertoa alueen kulttuurista ja menneisyydestä. Kulttuuriperintö lienee toimiva 

kattotermi suunnittelussa, mutta opastuksessa ja kävijätutkimuksessa konkreettisempien 

arkikielen sanojen käyttö kuten esimerkiksi historia, on yksiselitteisyyden puolesta 

toimivampi vaihtoehto. 

 

6.2. Kyselytutkimuksen kulttuuriperintö-kysymykset 

 

Kyselylomakkeessa (liite 1) kysymykset numero 8 ja 9a täytyy sisällyttää ohjeistuksen 

mukaan kyselylomakkeeseen, mikäli alueella on kulttuuriperintöä.250 Vastaukset näihin 

kysymyksiin kertonevat, että kiinnostaako kävijöitä kulttuuriperintö tai vierailevatko he 
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kulttuuriperinnöksi tulkitsemillaan kohteilla. Maailmanperintöalueella suosituinta on kävely, 

luonnon tarkkailu ja kahvilassa/kioskissa käynti. Näiden harrastusten jälkeen suosituinta 

on kulttuuri- ja maailmanperintöön tutustuminen.251 Tällä kysymyksellä tulee selvitettyä, 

kuinka tärkeässä roolissa kulttuuriperintö on heidän vieraillessa luonnonsuojelualueella ja 

saaristossa. Kysymyksessä ei erikseen mainita, että Merenkurkku on maailmanperintönä 

nimenomaan luontonsa puolesta. 

Kysymys 10a liittyy kulttuuriperinnön hoidon suunnitteluun. Kysymys selvittää 

mielipidettä kulttuuriperintökohteiden määrästä ja laadusta. Keskimäärin vastaajat arvioivat 

kulttuuriperintökohteiden määrän olevan sopiva. Maailmanperintöalueen kävijöistä 

kulttuuriperinnön määrää ei osannut arvioida 29 % vastaajista.252 Tulosten mukaan 

kulttuuriperintökohteiden laatu sai kävijöiltä keskiarvon 3,8 asteikolla 1‒5.253 Määrää eivät 

todennäköisesti osanneet arvioida sellaiset kävijät, jotka kulttuuriperintöön eivät 

tutustuneet, mutta joukossa voi myös olla sellaisia, jotka eivät ymmärtäneet mitä 

arvioidaan.  

Mielestäni kysymys kulttuuriperintökohteiden määrästä on epäoleellinen, sillä 

jo inventoitujen arkeologisten kulttuuriperintökohteiden määrään ei voida vaikuttaa, joten 

mielipiteet määrästä ovat tarpeettomia. Kävijän arvio kulttuuriperintökohteiden opastuksen 

määrästä taas on oleellinen tieto, sillä opastusta voidaan muuttaa. 

Laadun arviointi on liian avoin kysymys, sillä arvioinnissa jää avoimeksi 

millainen on numeroasteikolla arvioitu hyvä- ja huonolaatuinen kulttuuriperintökohde. Onko 

esimerkiksi huonolaatuinen kohde: Liian tylsä? Huonosti havaittava ja tunnistettava? 

Huonokuntoinen? Kertooko kohde ja sen esittely väärästä teemasta tai aiheesta? Laadun 

arvioinnin voisin olettaa tarkoittavan kohteen näkyvyyttä ja löydettävyyttä eli sitä kuinka 

helposti kohde on tunnistettavissa maastosta. Kysymys kulttuuriperintökohteiden laadusta 

voisi tarkoittaa myös täyttyivätkö kävijän odotukset kulttuuriperinnön osalta. Tähän liittyy 

kohteiden autenttisuus, ja onko kokemus kulttuuriperinnöstä odotetunlainen.254 Määrän ja 

laadun kysymyksissä numeroasteikko on toimiva ja yksiselitteinen tapa vastata, mutta 

avoimet vastaukset odotuksien täyttymisestä olisivat toimivia. 

Kyselylomakkeen kysymyksiä 22 ja 23 on käytetty vain yhdessä 

kyselylomakkeessa, esimerkkinä olevassa Selkämeren kansallispuistossa tehdyssä 

kävijätutkimuksessa. Kysymyksissä selvitetään kävijää kiinnostavia teemoja 
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kulttuuriperinnön osalta sekä mielekkäitä tapoja tutustua kulttuuriperintöön. Vastauksista 

tulee ilmi, että eniten kiinnostusta oli tarinoita ja merenkulun historiaa kohtaan.255 Kävijöitä 

vaikuttaisi kiinnostavan kulttuuriperinnön aineeton puoli enemmän.  

 Mieluiten vastaajat tutustuisivat kulttuuriperintöön itsenäisesti (opaskirjan 

avulla) tai luontopolulla.256 Näiden kysymysten tavoitteet ovat mielestäni selkeät, ja 

auttavat kulttuuriperinnön esittelyn suunnittelussa hyvin konkreettisilla tiedoilla kävijöiden 

kiinnostuksenkohteista. Kysymysvaihtoehdot ovat mielestäni kävijän kannalta 

selkeätulkintaiset. Lisäksi näissä kysymyksissä mielestäni on hyvä se, että kysymyksen 22 

vastausvaihtoehdot käsittävät sekä aineettoman että aineellisen kulttuuriperinnön. 

Kulttuuriperintökohteilla on molemmat puolet, mutta aineetonta puolta voidaan korostaa 

esittelyssä, vaikkapa yhdistettynä konkreettisiin paikkoihin ja kohteisiin.  

 

6.3. Nähtävyys, tarinallisuus ja arkeologia kulttuuriperinnön esittelyssä 

 

Laurilan esittämä oletus kulttuuriperinnöstä nähtävyytenä luonnonsuojelualueilla pitää 

paikkansa, sillä kulttuuriperintökohteet tuodaan esiin nähtävyyksien kohdalla. Nähtävyys-

teema korostuu erityisesti luontoon.fi -sivustolla. Merenkurkun maailmanperintöalueen 

nähtävyydet -osiossa on esitelty rakennusperintöä, muistomerkkejä ja näköalatorni. 

Yhtään luontoon liittyvää kohdetta ei esitellä erikseen nähtävyyksissä. Valassaarten 

nähtävyydet on esitelty omassa osiossaan, ja siinä esitellään nähtävyyksinä myös 

luontokohteita kuten Ribbed-moreeneja ja flada257, mutta myös kulttuuriperintöä esitellään 

eri aikakausilta: arkeologisia kulttuuriperintökohteita sekä muistomerkkejä. Jääkauden 

jälkinäytös -teoksessa kulttuuriperintö tuodaan esiin nähtävyytenä, mutta myös alueen 

luonnon ja geologisia piirteitä nähtävinä ja koettavina asioina tuodaan esiin. 

Nähtävyyksiin valitut kohteet ovat enimmäkseen rakennusperintöä sekä 

muistomerkkejä, ja yksi näköalatorni. Valassaarten nähtävyyksissä on myös arkeologista 

kulttuuriperintöä kuten kivisilta. Arkeologinen kulttuuriperintö ei ole nähtävyyksien listalla 

(poikkeuksena Valassaaret), vaan tuodaan esiin Merenkurkun historiasta kertovassa 

osuudessa. Arkeologinen kulttuuriperintö kertoo vahvasti alueen menneisyydestä, ja 

ehkäpä arkeologiset kohteet eivät ole tarpeeksi näyttäviä nähtävyyksiksi. 
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Nähtävyys-teeman lisäksi tarinallisuus nousi esiin sekä menneestä kulttuurista 

että luonnosta kerrottaessa, erityisesti Jääkauden jälkinäytös –teoksessa. Esimerkiksi 

kertomus jatulikansan jätistä, jonka kivisäkki meni rikki, ja sitten suutuspäissään jätti 

paiskoi kiviä, ja Merenkurkun saaristo syntyi.258 Osalla tarinoista on tausta muisti- ja/tai 

perimätiedossa, ja jotka tuovat syvyyttä ja tarinallisia merkityksiä arkeologiselle 

kulttuuriperinnölle. Saariston kulttuuriperintökohteet ovat käytännössä historialliselta ajalta, 

joten muisti- ja perimätiedosta löytyy ammennettavaa kulttuuriperintökohteisiin. 

Esihistoriallisten ja sotahistoriallisten kohteiden käyttöä matkailussa Muonion alueella 

gradussaan tarkastellut Kieleväinen toteaa, että tarinat ovat tärkeä työkalu 

matkailuyrittäjille.259 Saaristossakin kävijöitä ja turisteja kiinnostavat tarinat260, ja niillä voi 

elävöittää kulttuuriperintöä. 

Kulttuuriperinnön ja luonnonsuojelun suhteen tarkasteleminen on tutkielmani 

pääteema, ja kulttuurin ja luonnon suhde nousee esiin opastus- ja esittelymateriaalista. 

Jääkauden jälkinäytöksessä kerrotaan koskemattomista aarniotyyppisistä metsistä261 sekä 

kuvataan kuinka ”entisinä aikoina ympäröivän luonnon kunnioittaminen on ollut 

Merenkurkun asukkaille itsestäänselvyys.”262 Ajatus koskemattomasta luonnosta ja 

entisien aikojen yhteisöjen harmonisesta elämästä luonnon kanssa tuodaan esiin. 

Koskemattoman luonnon teema ei kuitenkaan ole vahva, sillä teoksessa tuodaan esiin 

myös ihmisen vaikutus maisemaan. Harmonisen luontosuhteen lisäksi muuttuneet 

käsitykset luontoresurssien hyödyntämisessä tulevat esiin muuttuneessa suhtautumisessa 

hylkeenpyyntiin.263 Käsitys tapojen ja elinkeinojen sopusoinnusta ja harmoniasta luonnon 

kanssa muuttuu aikakausittain. Tekniikan kehitys vaikuttaa elinkeinoihin ja tapoihin, ja 

käsitys näiden muutosten toimivuudesta luontoa kohtaan muuttuu tiedon lisääntymisen 

myötä. 

Kulttuuriperintö on matkailun käyntikohde maailmanperintöalueella, mutta 

matkailuyrittäjien järjestämät opastusretket kuvaillaan luonto-opastuksiksi tai 

patikointiretkiksi, eikä niissä nouse kulttuuriperintö esiin. Yhdessä esittelyssä kerrotaan 

mahdollisuudesta järjestää ruokailu kalasaunalle, ja tämä esimerkki on ainut mikä 

näyttäytyy aineistossa liittyvän kulttuuriperinnön hyödyntämiseen matkailussa.  
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Esittely- ja opastusmateriaalin tausta-aineistona arkeologisen tutkimustulosten 

määrä on vähäisempi kuin niiden historiallisiin lähteisiin perustuvien teosten lukumäärä, 

jotka ovat julkaistu Merenkurkun saariston alueelta, koskettaen myös 

maailmanperintöaluetta. Arkeologista tutkimusta maailmanperintöalueella on tehty 

pääasiassa inventointien muodossa sekä muutamia kaivauksia. Jääkauden jälkinäytös -

teos on valmistunut 2010, joten suurinta osaa alueen kulttuuriperinnön inventoinneista ei 

ollut vielä tehty teoksen kirjoittamisen aikoihin. Vain yksi inventointiraportti Halsönin 

inventoinnista on ”ehtinyt” Jääkauden jälkinäytöksen lähteeksi, ja sitä on käytetty lähteenä. 

Historiallisella tutkimuksella on lukumäärällisesti vahvempi asema esittelymateriaalin 

lähteistönä. Arkeologisen, kotiseutu- ja historian tutkimuksen teoksia on käytetty lähteinä. 

Kotiseutututkimuksen myötä paikallinen ääni tulee esiin teoksessa. Luontoon.fi-aineistossa 

tuodaan esiin jäkäläajoitus-menetelmä, ja arkeologinen tutkimus, joita jatulintarhoille 

yleisesti on tehty. 

 

6.4. Kyselylomakkeen kehitysideat ja tulokset teemoittelusta 

 

Kävijätutkimuksen kyselylomakkeessa käytetty termi kulttuuriperintö, on liian abstrakti ja 

monitulkintainen termi yleisölle suunnattuun kyselyyn. Tätä tukee myös havainto siitä, että 

opastus- ja esittelymateriaalissa kulttuuriperinnöstä kerrottaessa sanaa ei käytetty 

kertaakaan. Kulttuuriperintö-sanan korvaaminen esimerkiksi yksitulkintaisemmilla termeillä 

kuten kulttuuri ja historia, voisi olla toimiva vaihtoehto. Kulttuuri-sana on myös 

monitulkintainen, mutta luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden kyselylomakkeen kontekstissa 

todennäköisesti muodostaa kävijän mielessä vastakohdan luonnolle: luontoaktiviteeteille ja 

luontokohteille.  

Vierailut kulttuuriperintökohteilla liittyvät vahvasti matkailuun, ja matkailun 

tutkimus on yksi näkökulma, josta kulttuuriperintökohteita sekä niiden kävijöitä voidaan 

tarkastella. Eilolan teettämässä kyselytutkimuksessa muinaisjäännösten kiinnostavuudesta 

on käytetty arkeologisia termejä, esimerkiksi jätinkirkko, kalmisto ja muinaislinna. Eilola 

analysoi, että kiinnostavuutta selvitettäessä avoimet kysymykset olisivat olleet toimivampia 

kuin suljetut kysymykset, sillä ei ole varmuutta tunnistaako vastaaja vaihtoehtoina olleita 

muinaiskohdetyyppejä.264 Suoraan tutkimuksesta (arkeologiasta tai kulttuuriperinnön 
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tutkimuksesta) tai suunnittelutyöstä tuodut termit yleisölle suunnattuun kyselyyn, eivät 

vaikuta toimivilta. 

Kulttuuriperintö-termi voisi toimia kysymyksissä, mikäli määritelmä on 

molempien osapuolien, vastaajan sekä kyselyn tuloksia hyödyntävän suunnittelijan tai 

tutkijan, tiedossa. Kulttuuriperinnön määritteleminen monin eri tavoin ei heikennä 

kulttuuriperinnön suunnittelun ja tutkimuksen mahdollisuuksia, päinvastoin. Mikäli kävijät 

määrittelisivät itse mielenkiintoiset kulttuuriperintökohteet, voisi esiin tulla kohteita ja 

näkökulmia kulttuuriperintöön, jotka eivät ole aiemmin nousseet esiin. Kulttuuriperinnön 

määritelmä ei ole yksiselitteinen tai muuttumaton. Monenlaiset näkemykset ja avoimet 

kysymykset taas muuttaisivat kyselylomakkeen muotoa ja datan purkamista, mutta 

toisaalta se saattaisi tuoda esiin kulttuuriperinnön kannalta oleellisempaa tietoa. 

Kävijän mielipiteet opastuksen määrästä ja arkeologisen 

kulttuuriperintökohteen tunnistettavuudesta voisivat olla hyödyllisiä. Tieto siitä miten 

monella kulttuuriperintökohteella kävijä on vieraillut, voisi taustoittaa kulumiseen 

vaikuttavia tekijöitä sekä kertoa miten kävijä on tunnistanut kulttuuriperintökohteita 

maastossa. Konkreettiset kysymykset, jotka ottavat huomioon sekä aineettoman että 

aineellisen kulttuuriperinnön, ovat hyviä, sillä vastaukset ovat helposti tulkittavissa.  

Mielenkiintoista olisi tietää millaisina kävijät haluaisivat arkeologiset 

kulttuuriperintökohteet kohdata: raunioituneena vai kunnostettuna. Suurin osa 

kulttuuriperintökohteista on useammin hoidettuja265 kuin kunnostettuja. 

Maailmanperintöalueella Björkö fornminnesförening on Prostbådanissa kunnostanut 

kalasaunan ja verkkotarhaa. Verkkotarha on kunnostettu alkuperäisen, nuotan 

kuivaamisen tarkoitetun verkkotarhan viereen.266 Kohteiden kunnostamisella lienee 

merkitystä ainakin paikalliselle yhteisölle. Kunnostaminen vaatii jatkuvaa 

kunnossapitämistä, mutta lisää kohteiden näyttävyyttä, mikäli sitä halutaan korostaa. 

Perämerellä taas, Selkä-Sarvessa ja Pensaskarissa, verkkotarhoja on kunnostettu 

vanhoihin verkkotarharöykkiöihin.  

Kyselylomakkeella voitaisiin kulttuuriperinnöstä selvittää mitä piirteitä kävijät 

arvostavat kohteissa: autenttisuutta, näyttävyyttä vai esimerkiksi raunioituneisuutta. Kuten 

Kieleväisen tutkielmassa selvisi, autenttisuus kävijän kannalta tarkoittaa sitä täyttyykö 

kokemuksen odotukset. Kulttuuriperintökohteiden kunnostaminen tai kunnostamatta 
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jättäminen on resurssien lisäksi merkittävä tekijä myös kohteiden arkeologisen arvon 

kannalta. Kohteiden arkeologinen arvo vähenee, kun niitä kunnostetaan. 

Aineistosta nousivat esiin teemat nähtävyys (oletetusti), tarinallisuus sekä 

luonnon ja kulttuurin harmoninen suhde menneisyydessä. Teemoittelun kohteena olevat 

aineistot ovat erilaiset, ja kävijät voivat hankkia tietoa ja tutustua 

maailmanperintöalueeseen monen eri lähteen avulla, eivätkä tässä analysoidut aineistot 

ole ainoita mahdollisuuksia. On hyvin mahdollista, että muista lähteistä erilaiset teemat 

nousisivat esiin. Nähtyyksissä tuotiin esiin rakennusperintöä, ja arkeologinen 

kulttuuriperintö nostettiin esiin alueen menneisyydestä kerrottaessa. Myös perintöprosessi 

on päässyt esittelyyn aineistossa. Jääkauden jälkinäytöksessä kerrotaan prosessin eri 

vaiheista sekä tahoista, jotka maailmanperintö-prosessissa ovat olleet mukana.267 

Arkeologisen kulttuuriperinnön rooli teemoitellussa aineistossa on kertoa 

menneisyydestä. Arkeologisen tutkimuksen tulokset eivät ole tärkeimmässä osassa, kun 

menneisyyttä esitellään. Osittain tämä selittynee sillä, että arkeologisen tutkimuksen 

määrä maailmanperintöalueella on ollut vähäinen aineiston tekemisen aikoihin. 

Jäkäläajoitus-menetelmä esitellään, mutta ei maailmanperintöalueen kontekstissa, vaikka 

maailmanperintöalueen kohteitakin on menetelmällä ajoitettu.268 Esittelyssä ja 

opastuksessa arkeologisen tiedon valtti on usein se, että tieto on yhdistettävissä 

yksittäiseen paikkaan (saareen) ja kohteeseen. Samalla yksittäiselle kohteelle tehty 

arkeologinen tutkimus kertoo laajemmin alueen menneisyydestä. Tutkimukseen perustuva 

luonnon esittely on aineistossa yleistä, kulttuuriperintöä esitellään useammin tarinoiden ja 

perimätiedon kautta. 

Kulttuuriperintö ja luonto ovat maailmanperintöalueella matkailun ja 

tutkimuksen kohteita, mutta aineistossa luonto on esillä myös suojelun kohteena. Käsittelin 

luvussa kolme Lowenthalin ajatusta kulttuuriperintökohteiden ja luonnon ihmeiden esittelyn 

samankaltaisuuksista. Maailmanperintöalueella molempia kohteita esitellään osana 

luontopolkuja sekä osana ihailtavaa maisemaa. Merenkurkkua kutsutaan jääkauden 

ulkoilmamuseoksi, jossa voi ihailla lähes koskemattomia jääkauden aiheuttamia jälkiä,269 

ja myös kulttuuriperintöä esitellään museoituna kohteena alueella.270 Esittelymateriaalin 

lisäksi kävijätutkimuksen tulokset kertovat kulttuuriperinnön roolista luonnonsuojelualueella 

kävijöiden näkökulmasta. Kävijätutkimuksissa luontoharrastukset ja -aktiviteetit ovat 
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suosituimpia ja tärkeimpiä, mutta kulttuuriperintöön tutustuminen on esimerkiksi 

maailmanperintöalueella neljänneksi suosituin harrastus tutustua kulttuuriperintöön.271  

 

7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkielmalla oli kaksi käytännön tavoitetta: selvittää millaista kulumista kävijät 

mahdollisesti aiheuttavat arkeologisille kulttuuriperintökohteille ja onko kuluminen 

tutkielman puitteissa osoitettavissa, sekä miten kävijätutkimusta voisi kehittää 

kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kulttuuriperintökohteiden kulumisen tarkastelua 

luonnonsuojelualueilla ei ole aiemmin tehty, vaikka kävijöiden aiheuttamaa kulumista 

luonnonsuojelualueilla kasvillisuustyyppien näkökulmasta onkin tarkasteltu.272 

Lähtöoletuksena oli, että saavutettavuuteen, näkyvyyteen ja löydettävyyteen vaikuttavat 

tekijät indikoivat kävijöiden vierailua saarella ja kulttuuriperintökohteiden ympäristössä, ja 

kertovat kohteen kuntoon verrattuna kävijöiden aiheuttamasta kulumisesta. Tutkielman 

rajaaminen aineiston ja kysymysten osalta olisi mahdollistanut syvällisemmän tarkastelun, 

mutta nyt tutkielmassa käsitellään useammalta kantilta kulttuuriperinnön ja kävijöiden 

kohtaamista. 

Pitkäaikaisella linnustonsuojelulla ja tämän hetkisellä rauhoituksella 

(saavutettavuus) ulkosaaristossa on positiivinen vaikutus arkeologisten 

kulttuuriperintökohteiden säilymiseen. Luontopolkujen ja retkeilyreittien sijainti saarella 

saattaa myös vaikuttaa kohteiden kuntoon positiivisesti. Muiden tarkastelussa olleiden 

saavutettavuus-tekijöiden (maitse saavutettavuus ja veneilyrakennelmat) ja kohteen 

kunnon välillä ei ollut yhteyttä. Kasvillisuudella (näkyvyys) ei näytä olevan vaikutusta 

kohteen kuntoon. Kohteen havaittavuus (löydettävyys) on verrattavissa kohteiden kuntoon: 

hyväkuntoinen kohde on usein hyvin havaittavissa, ja toisinpäin.  

Kävijöiden aiheuttamaa suurimittaista kulumista kulttuuriperintökohteissa tai 

niiden ympäristössä ei tullut esiin kenttätutkimusraporteissa, vaikka niissä mainittiinkin 

maastossa olevia retkeilyn merkkejä (polku Östra Norrskärillä kulkee kiviröykkiön 

kohdalta). Huonokuntoisia kohdetyyppejä ovat ladot ja kiviuunit. Harvinaisia sekä 

huonokuntoisia kohdetyyppejä ovat kaiverrukset, merimerkki puussa(?), kiviaita, 

asuinpainanne, ja tunnusmajakka.  
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Kävijätutkimuksen kehitysideat kohdistuvat kulttuuriperintö-termin 

korvaamiseen yksitulkintaisemmalla ja arkikielisemmällä termillä, esimerkiksi historia ja 

kulttuuri. Esimerkkinä olleessa kyselylomakkeessa aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö 

huomioitiin kysymyksissä kulttuuriperinnön kannalta toimivasti.  

Kulttuuriperintö on maailmanperintöalueella nähtävyysresurssi, kuten 

aiemmassa tutkimuksessa todettiin, erityisesti rakennusperintö. Arkeologiset 

kulttuuriperintökohteet kertovat saariston menneisyydestä. Opastus- ja 

esittelymateriaalissa kulttuuriperintö on osana Merenkurkun luonnon esittelyä, muistuttaen, 

että saaristo ei ole pelkästään koskematonta luontoa. Kävijätutkimuksen mukaan 

kulttuuriperintöön tutustuminen on suosittu osa maailmanperintöalueella vierailua; kävijät 

eivät odota näkevänsä pelkästään luontoa. Nähtävyyden lisäksi kulttuuriperinnöstä 

kerrottiin tarinallisuuden kautta, kuten myös luonnosta. 

Tässä tutkielmassa arkeologiset kulttuuriperintökohteet olivat tarkastelussa 

luonnonsuojelualueiden virkistyskäytön kontekstissa: miten kohteiden käyttö matkailussa 

ja virkistyskäytössä eli kohteiden esittely- ja opastus yleisölle vaikuttaa kohteisiin. 

Toisaalta tutkielmassa tarkasteltiin myös, miten kohteita käytetään osana 

luonnonsuojelualueen matkailua ja millaisessa roolissa kohteet ovat. Virkistyskäytön 

lisäksi arkeologisilla kulttuuriperintökohteilla on arvoa ja merkitystä paikalliselle yhteisölle 

sekä arkeologisina lähteinä.  

Arkeologinen kulttuuriperintö on vahvasti paikkaan, kuten tiettyyn saareen tai 

saariryhmään, sidottua menneisyyttä. Arkeologisen tutkimuksen lähteet, 

kulttuuriperintökohteet, ovat huomion kohteena opastus- ja esittelymateriaalissa, mutta 

arkeologisen tutkimuksen rooli ei ole merkittävä. Osa arkeologisesta tutkimuksesta on 

tuoretta, ja ei näin ollen ole ehtinyt tutkielmassa käytetyn materiaalin lähteistöksi. Muita 

lähteitä ovat historian- ja kotiseutututkimuksen tulokset. Opastus- ja esittelymateriaalia 

tuottaa moni taho, ja toisenlainen aineiston valinta mahdollisesti tuottaisi toisenlaisia 

tuloksia. 

Teoreettisemmalla tasolla käsittelin kulttuuriperintökohteiden roolia ja 

merkitystä maailmanperintöalueella sekä luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön suhdetta. 

Tutkielman aineistossa kulttuuriperintökohteet kertovat ihmisen vaikutuksesta saaristossa 

menneisyydessä. Opastus- ja esittelymateriaalissa menneisyyden ihmisen suhde luontoon 

näyttäytyy harmonisena, mutta myös muuttuneet käsitykset luonnon ja luonnonvarojen 
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hyödyntämisestä tuodaan esiin. Saariston koskemattomat luontoalueet tuodaan esiin, 

mutta ihmisen vaikutusta saaristossa ei piilotella. 

Kulttuuriperinnön kulumisen tarkastelussa huomionarvoista on se, että sama 

toiminta, joka muokkaa kulttuuriperintöä, myös tuottaa uutta kulttuuriperintöä. Esimerkiksi 

Västra Norrskärillä tien ja kellarin, jotka liittyvät majakka-, luotsi- tai puolustusvoimien 

toimintaan, rakentaminen on todennäköisesti tuhonnut vanhempia rakennusten pohjia.273 

Toisaalta majakka-, luotsi- ja puolustusvoimien rakentamat kohteet ovat saarten 

kulttuuriperintöä. Esimerkiksi Sommarön linnakealueelta on inventoitu puolustusvoimien 

rakentamia puolustusvarustuksia.  

Maailmanperintöalueen arkeologisella kulttuuriperinnöllä on arvoa ja 

merkitystä niin paikallisella kuin valtakunnallisesti tunnustetulla tasolla. Tutkielmassa 

vahvistui tieto arkeologisista kulttuuriperintökohteista paikallisen identiteetin muodostuksen 

ja muistamisen kohteina, virkistyskäytön resurssina sekä arkeologisen tutkimuksen 

lähteinä. CRM:n mukaisesti arkeologisilla kohteilla vierailu halutaan mahdollistaa, mutta 

samalla myös turvata kohteiden säilyminen. Nämä merkitykset tekevät arkeologisista 

kulttuuriperintökohteista ja niiden kulumisen tarkastelusta merkittäviä. 
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Liite 1. Esimerkki kävijätutkimuksien kyselylomakkeesta. Väreillä yliviivatut kysymykset ovat olleet 
analysoinnin kohteena (keltaiset Selkämeren kansallispuiston kävijätutkimuksesta ja violetit Itäisen Suomen 
lahden kävijätutkimuksesta tai Merenkurkun kävijätutkimuksesta). Ulkoasua on pelkistetty liitteeseen 
sopivaksi, ja lisätyt vastausvaihtoehdot ovat Itäisen Suomenlahden sekä Merenkurkun kävijätutkimuksesta. 

 

Selkämeren kansallispuisto 
Kävijätutkimus 2012 
Täyttöohjeet: 
Kävijätutkimuksella kerättävää tietoa käytetään hyväksi Selkämeren kansallispuiston 
kehittämisessä. 
Toivomme Sinun vastaavan tämän lomakkeen jokaiseen kysymykseen huolellisesti ja pyydämme 
ottamaan huomioon seuraavat ohjeet: 
1. Lue kysymykset huolellisesti. 
2. Vastaa kysymyksiin henkilökohtaisesti merkitsemällä yksi rasti vastausympyrään . Niissä 
kysymyksissä, joissa on mahdollista valita useampi vaihtoehto, merkitse vastauksesi 
vastausruutuihin . Joissakin kysymyksissä pyydetään kirjoittamaan vastaus. 
3. Kysymykset koskevat ainoastaan tämänkertaista käyntiäsi Selkämeren kansallispuistossa 
(kartta 
1) ja joissain kohdin (2b, 3b ja 13) myös sen lähialueella (kartta 2). 
4. Huom! Tässä kyselyssä Rauman kaupungin myöhemmin kansallispuistoon liitettävät 
alueet, mm. Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari, tulkitaan jo osaksi kansallispuistoa. 
5. Palauta täytetty lomake aineiston kerääjälle tai sille osoitettuun paikkaan. 
6. Lisätietoja antaa Minna Uusiniitty-Kivimäki,puh. 040 483 6006 (minna.uusiniittykivimaki@ 
metsa.fi) ja Laura Lehtonen, puh. 0400 172 572 (laura.lehtonen@metsa.fi) 

KIITOKSET ETUKÄTEEN! 
 
1. Milloin saavuit Selkämeren kansallispuistoon 
(ks. kartta 1)? 
päivämäärä ____________ ja kellonaika ______________ 
2. Kuinka kauan oleskelit tai aiot oleskella tällä 
käynnilläsi… 
a. Selkämeren kansallispuistossa (ks. kartta 1)? 
(vastaa joko vuorokausina tai tunteina) 
noin ____________ vrk tai __________ tuntia 
b. yhteensä Selkämeren kansallispuistossa ja sen 
lähialueella (ks. kartta 2)? 
noin ____________ vrk tai __________ tuntia 
Asun vakituisesti lähialueella (Merikarvia, Pori, Luvia, Rauma, Pyhäranta, 
Uusikaupunki,Kustavi) 
Siirry 
kysymykseen 3a. 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen (2b) 
enemmän kuin 1 vrk, niin kuinka monta kertaa olet 
vieraillut tai suunnittelet vierailevasi Selkämeren 
kansallispuistossa tämän matkasi aikana? 
____________________ kertaa 
3. Jos yövyit tai aiot yöpyä… (muussa tapauksessa siirry 
kysymykseen 4) 
a. Selkämeren kansallispuistossa (ks. kartta 1), niin 
montako yötä vietit tai vietät… 
hotellissa _____yötä    veneessä _____yötä 
omassa majoitteessa (teltta tms.) _____yötä  laavulla _____yötä 
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muualla, missä? _______________________yötä 
b. Selkämeren lähialueella (ks. kartta 2), niin montako 
yötä vietit tai vietät… 
hotellissa _____yötä  omassa majoitteessa (teltta tms.) _____yötä 
vuokramökissä _____yötä  veneessä _____yötä 
omassa mökissä _____yötä Maatilamajoituksessa _____yötä 
asuntoautossa tai -vaunussa _____yötä ystävän tai sukulaisen luona _____yötä 
muualla, missä? _______________________ yötä 
Asun vakituisesti lähialueella (Merikarvia, Pori, Luvia, Rauma, Pyhäranta, 
Uusikaupunki,Kustavi) 
4. Missä päin Selkämeren kansallispuistoa vierailit tai 
suunnittelet vierailevasi tällä käynnilläsi (ks. kartta 1)? 
(merkitse tarvittaessa useampi kohta) 
Hamskeri   Säppi 
Sälttöö    Kylmäpihlaja 
Seliskeri   Kuuskajaskari 
Iso-Enskeri   Isokari 
Preiviikinlahden lintutornit  Katanpää 
muualla, missä? ______________________________ 
5a. Millä kulkuneuvoilla matkustit kotoasi 
kansallispuistoon? (merkitse kaikki käyttämäsi kulkuneuvot) 
1 henkilöauto   8 polkupyörä 
2 henkilöauto ja asuntovaunu tai matkailuauto 
11 kanootti, kajakki tai soutuvene 
3 linja-auto   12 reittivene tai -alus 
4 tilausbussi (ryhmämatka)  13 tilausvene tai -alus 
5 juna    19 moottorivene 
6 lentokone   20 purjevene 
99 muu, mikä?__________________________________ 
5b. Mitä yllä valitsemistasi kulkuneuvoista käytit 
viimeksi? Merkitse numero ___________ 
6. Minkälainen on seurueesi tällä käynnilläsi 
Selkämeren kansallispuistossa? 
olen yksin siirry kysymykseen 8. 
seurueen koko yhteensä _______ henkilöä (vastaaja mukaan luettuna) 
joista alle 15-vuotiaita? _______ henkilöä 
alle 15-vuotiaiden syntymävuodet (jos kaikki lähes saman ikäisiä, ilmoita yleisin syntymävuosi) 
_______ _______ 
_______ _______ 
liikuntaesteisiä? _______ henkilöä 
7. Mistä seurueesi pääosin koostuu tällä käynnilläsi 
Selkämeren kansallispuistossa? 
(valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto) 
oman perheen jäsenistä 
muista sukulaisista 
ystävistä 
työtovereista 
koululuokasta 
päiväkotiryhmästä 
opiskeluryhmästä 
eläkeläisryhmästä 
ohjelmapalveluyrityksen asiakkaista 
kerhosta, yhdistyksestä tms. 
jostakin muusta, mistä?______________________ 
8. Mikä Sinulle oli tai on tärkeää tällä käynnilläsi 
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Selkämeren kansallispuistossa? 
(vastaa jokaiseen kohtaan) 
(5 = erittäin tärkeää, 4 = melko tärkeää, 3 = ei kumpaakaan, 
2 = ei kovin tärkeää, 1 = ei lainkaan tärkeää) 

5          4        3         2        1 
luonnon kokeminen   

maisemat    

mahdollisuus olla itsekseen  

henkinen hyvinvointi   

poissa melusta ja saasteista  

rentoutuminen   

tutustuminen uusiin ihmisiin  

yhdessäolo oman seurueen 
kanssa    

aikaisemmat muistot   

alueeseen tutustuminen   

luonnosta oppiminen   

omien taitojen kehittäminen  

kuntoilu    

jännityksen kokeminen   

kulttuuriperintöön tutustuminen  

9a. Mitä pääasiassa teit tai aiot tehdä Selkämeren kansallispuistossa tällä käynnilläsi? 
(merkitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) 
1 kävely   12 kasviharrastus   61 sukellus 
3 lenkkeily  13 opetukseen liittyvä käynti  62 auringonotto 
4 retkeily  15 luontovalokuvaus   64 melonta 
5 luonnon tarkkailu  16 partioretki   67 moottoriveneily 
6 eväsretkeily  17 leirikoulu   70 purjehdus 
7 pyöräily  18 koiran kanssa ulkoilu  86 opastettu retki 
8 kalastus  20 telttailu tai muu leiriytyminen maastossa  
87 osallistuminen järjestettyyn tapahtumaan 
9 lintuharrastus  36 metsästys   
88 kulttuuriperintöön tutustuminen 
10 marjastus  54 maiseman katselu   89 yöpyminen 
saaressa 
11 sienestys  60 uinti    95 historiaan tutustuminen 

999 muu, mikä? ______________________ 
9b. Mikä valitsemasi vaihtoehto oli tai on mielestäsi kaikkein tärkein tällä käynnilläsi? 

numero ________ 81
10a. Mitä mieltä olet käyttämiesi palveluiden, rakenteiden ja ympäristön laadusta ja 
määrästä tämänkertaisella 
käynnilläsi Selkämeren kansallispuistossa? 
Vastaa jokaiseen kohtaan ja arvioi tällä käynnillä käyttämäsi palvelun tai rakenteen laatu. Mikäli 
et ole käyttänyt palvelua tai rakennetta tällä käynnilläsi, jätä laadun arviointikohta tyhjäksi ja rastita 
vaihtoehto ”en ole käyttänyt palvelua”. Palvelun tai 
rakenteen määrän voit arvioida aina. 
 
Laadun arviointi asteikolla 5 = erittäin hyvä, 4 = melko hyvä, 3 = keskinkertainen, 2 = melko 
huono, 1 = erittäin huono, en ole käyttänyt. 
Määrän arviointi asteikolla 3 = liian suuri, 2 = sopiva, 1 = liian pieni, eos = en osaa sanoa 
pysäköintipaikat   

lähialueen tiestö   

reittien opastetaulut   

polkureitistö    
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polkuviitoitukset   

tulentekopaikat ja laavut   

polttopuut huolletuilla tulipaikoilla  

yleisökäymälät alueella   

jätehuollon toteutus ja ohjaus  

erityistarpeiden huomioon ottaminen (reittien 
kuljettavuus, turvallisuus, opasteet yms.) 
laiturit    

rantautumispaikat   

maantienvarsien opasteet   

vuorovenekuljetukset   

tilausvenekuljetukset   

yrittäjien tuottamat palvelut (esim. majoitus, 
kahvila, ohjelmapalvelut jne.)  

reittien ja rakenteiden turvallisuus  

yleinen turvallisuus   

yleinen siisteys   

maiseman vaihtelevuus   

kulttuuriperintökohteet   
jokin muu, mikä? __________________
10b. Kuinka tyytyväinen olet kokonaisuudessaan kansallispuiston palveluiden ja 
rakenteiden MÄÄRÄÄN? 
(5= erittäin tyytyväinen, 4=melko tyytyväinen, 3=ei kumpikaan, 2=melko tyytymätön, 1=erittäin 
tyytymätön) 

                  5        4         3         2        1 
erittäin tyytyväinen erittäin tyytymätön 
11. Täyttyivätkö tähän käyntiin Selkämeren 
kansallispuistossa liittyvät odotuksesi seuraavien 
asioiden suhteen? 
(5 = erittäin hyvin, 4 = melko hyvin, 3 = keskinkertaisesti, 
2 = melko huonosti, 1 = erittäin huonosti) 

erittäin hyvin 5        4        3       2        1  erittäin huonosti 
luonnonympäristö  

harrastusmahdollisuudet  
reitit ja rakenteet  



12. Onko Selkämeren kansallispuisto tällä matkalla… 
matkasi ainoa tai tärkein kohde? 
yksi matkasi suunnitelluista kohteista? 
Muita kohteita ovat: ______________________________________ 
ennalta suunnittelematon kohde matkan varrella? 
Matkasi pääkohde/pääkohteet ovat:______________________________________ 
13. Rahankäyttö 
Oletko käyttänyt tai aiotko käyttää rahaa tähän matkaan 
liittyviin erilaisiin menoihin Selkämeren kansallispuistossa 
tai sen lähialueella (ks. kartta 2)? 
kyllä (vastaa alla oleviin kysymyksiin) 
en (siirry kysymykseen 14) 
Ilmoita rastittamalla, arvioitko tässä 
henkilökohtaiset kulusi sekä osuutesi seurueen yhteisistä 
kuluista VAI 
perheen tai seurueen kokonaiskulut. 
Kyseessä on matkatoimiston tai muun matkanjärjestäjän 
järjestämä pakettimatka, jonka hinta on ______________ € 
Ilmoita tämän lisäksi alla muut kulusi kansallispuistossa ja sen 
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lähialueella. 
Ilmoita alla (kohdat a-g), paljonko tähän matkaan liittyviä kuluja 
sinulla on ollut ja arviolta tulee olemaan kansallispuistossa ja 
sen lähialueella. (Kirjaa riville 0 (nolla), jos sinulla ei ole 
kyseiseen kohtaan kuuluvia kuluja.) 
a. polttoaine- ja muut huoltamo-ostokset ________ € 
b. paikallismatkojen kustannukset 
(esim. paikalliset bussi- tai taksimatkat) ________ € 
c. ruoka- ja muut vähittäiskauppaostokset ________ € 
d. kahvila- ja ravintolaostokset ________ € 
e. majoittuminen ________ € 
f. ohjelma- ja virkistyspalvelut (esim. opastetut 
retket, pääsymaksut tilaisuuksiin ja näyttelyihin) ________ € 
g. muut menot (esim. kalastus-, metsästysluvat, 
varusteiden ja välineiden vuokrat) ________ € 
14. Kuinka usein olet käynyt nykyisen Selkämeren 
kansallispuiston alueella ennen tätä käyntiä? 
(vastaa kaikkiin soveltuviin kohtiin) 
tämä on ensimmäinen kerta siirry kysymykseen 15 
viimeisen 12 kuukauden aikana _____________ kertaa 
milloin ensimmäisen kerran? Vuonna _____________ 
milloin viimeksi? Vuonna _______________ 
15. Onko jokin seuraavista asioista häirinnyt Sinua 
tämänkertaisella käynnilläsi Selkämeren 
kansallispuistossa? (vastaa jokaiseen kohtaan) (5=ei lainkaan, 
4=melko vähän, 3=keskinkertaisesti, 2=melko paljon, 1=erittäin paljon) 

ei lainkaan             5         4        3         2        1 erittäin paljon 
maaston kuluneisuus   

maaston roskaantuneisuus  

liiallinen kävijämäärä   

muiden kävijöiden 
käyttäytyminen   

jokin muu, mikä?________   
16. Pysyvän asuinpaikkasi postinumero ja 
asuinkuntasi? 

__ __ __ __ __ _____________________ 
17. Sukupuoli? 
mies nainen 
18. Syntymävuosi? 

__ __ __ __ 
19. Ammatillinen koulutus? (merkitse korkein taso) 
ammattikoulu 
opistotasoinen tutkinto 
alempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto 
ylempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto 
ei ammatillista tutkintoa 
20. Mistä sait tietoa Selkämeren kansallispuistosta? 
(voit merkitä useamman vaihtoehdon) 
Metsähallituksen luontokeskuksesta 
tuttavilta, ystäviltä tai sukulaisilta 
Selkämeren kansallispuiston luontoon.fi-sivuilta 
Selkämeren kansallispuiston Facebook-sivuilta 
Yhteiso.luontoon.fi-sivuilta 
muilta www-sivuilta 
esitteistä tai oppaista (retkeilyopas ym.) 



 

6 
 

TV / radio-ohjelmista tai lehtiartikkeleista 
seudun matkailutoimistosta tai matkailuinfosta 
alueen yrityksiltä (esim. ohjelmapalvelut, majoitus) 
paikka on minulle entuudestaan tuttu 
maasto-opasteista 
en mistään, poikkesin sattumalta 
en osaa sanoa 
muualta, mistä? _________________________________ 
21a. Olisiko jokin seuraavista palveluista tarpeen Selkämeren kansallispuistossa? 

erittäin tarpeellista                  5      4 3 2 1 ei lainkaan tarpeellista 
nykyistä kattavammat opastuspalvelut  
rantautumispaikat   

autiotupa (yöpymiseen)   

luontopolku    

päivätupa    

muu, mikä_____________ 
21b. Erittele missä em. palvelut olisivat tarpeen: 
______________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________
_ 
22. Oletko kiinnostunut alueen… 
(voit merkitä useamman vaihtoehdon) 
vanhasta maankäytöstä (asutus-, viljely-, 
metsienkäyttöhistoria) 
eräkulttuurista (entisajan metsästys, kalastus, 
keräily) 
sotahistoriasta 
muinaisjäännöksistä (arkeologisista kohteista) 
merenkulun historiasta 
alueeseen liittyvistä tarinoista 
jostakin muusta alueen historiaan ja kulttuuriin 
liittyvästä aiheesta, mistä?____________________ 
_________________________________________ 
23. Millä tavoin haluaisit tutustua alueen 
kulttuuriperintöön ja historiaan? 
(voit merkitä useamman vaihtoehdon) 
opastetulla kierroksella 
osallistumalla kulttuuriperintötapahtumaan tai - 
talkoisiin 
omatoimisesti esitteen tai opaskirjan avulla 
aiheesta kertovalla luontopolulla 
nettisivujen (luontoon.fi) kautta 
nykytekniikan avulla, esim. mobiilisovellukset 
jotenkin muuten, miten?___________________ 
________________________________________ 
24. Mikäli saavuit alueelle omalla veneellä, piirrä 
kääntöpuolen kartalle nykyisen matkasi reitti. 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
Mikäli haluat esittää muita ajatuksiasi, kirjoita niitä tähän. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Liite 2. Mikkelinsaarten ja Märaskäretin kulttuuriperintökohteet luokiteltuna kunnon mukaan. Ympyrädiagrammissa kohteiden lukumäärä (violetit eli 
hyväkuntoiset, oranssit eli ei kuvaillut ja harmaat eli huonokuntoiset kohteet). Kummelskäretillä reitti (musta viiva) ja veneilyrakennelma (keltainen kolmio). 
Ympyrädiagrammissa kohteiden lukumäärä ja %-osuudet. 
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Liite 3. Halsön kulttuuriperintökohteet luokiteltu kunnon mukaan. Kaikki harmaat kohteet ovat latoja. 
Ympyrädiagrammissa kohteiden lukumäärä ja %-osuudet. 
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Liite 4. Norrskärien kulttuuriperintökohteet. Ympyrädiagrammissa kohteiden lukumäärä ja %-osuudet. 
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Liite 5. Vallgrundien kulttuuriperintökohteet. Kaikki 20 kohdetta ovat oranssin luokan kohteita. Mustalla merkitty retkeilyreitti ja punaisella tiet. 
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Liite 6. Valassaarten kulttuuriperintökohteet. Ylemmässä diagrammissa ei ole huomioitu kalasaunojen paikkoja. Diagrammeissa kohteiden lukumäärä ja %-
osuudet. 
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Liite 7. Punakarien sekä Kaukaluodon kulttuuriperintökohteet. Ympyrädiagrammissa kohteiden lukumäärä ja %-osuus. 
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Liite 8. Björkön alueen kulttuuriperintökohteet. Ylemmässä diagrammissa kaikki kohteet ja alemmassa kohteet ilman latoja. Diagrammeissa kohteiden 
lukumäärä ja %-osuudet.  
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Liite 9. Violetin, oranssin ja harmaan luokan kohteet lueteltuna, tunnisteina kohdenimi ja 
muinaisjäännöstunnus. 
 

Violetti luokka eli hyväkuntoiset kohteet Mj-tunnus 

Boskäret 5 (eräsija) 1000006569 

Boskäret 7 (jatulintarha) 1000006628 

Krokskäret 1 1000006576 

Kummelskäret 3 venevalkama _ 

Kummelskäret 5 labyrintti _ 

Kummelskäret kalastustukikohta 3 veneenvetoura 2 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 5 tomtning 4 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 6 tomtning 1 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 8 tomtning 3 1000006348 

kalliokaiverrus, Östra Norrskär 1000008752 

Äbbskäret 1 tomtning-jäännös 1000021977 

Äbbskäret 2 tomtning-jäännös 1000021978 

Äbbskäret 11 muistomerkki 1000021979 

Äbbskäret 17  tomtning-jäännös 1000021980 

Äbbskäret 18 kiviröykkiö 1000021983 

Äbbskäret 8 tomtning-jäännös 1000021991 

Äbbskäret 10 kivimuuri 1000021993 

Prostbådan 7 kalasauna Pråostbådebaston 1000022160 

Norderstören 2 linjamerkki 1000022613 

Tuorelaskatan 2 kalasauna jäännös Strahlmas bast 1000022636 

Törmeokroken 1 maarysäpaikka 1000022639 

Tuorelaskatan 3 rakennuskuoppa 1000022700 

Käringsund 1 maarysäpaikka 1000022706 

Käringsund 2 maarysäpaikka 1000022707 

Käringskatan 5 kiviröykkiö 1000022714 

Kummelskäret 4 kiviuuni 1000022775 

Malskäret 3 kompassikiveys 33010007 

Björkö-Gustav Vasas fiskeläge 33010004 

Björkö-Tribbonskäret 33010005 

Björkö-Storhamnskatan/Vikarskatan 33010002 

Oranssin luokan kohteet (ei kuntotietoja) Mj-tunnus 
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Lappörarna 2 kalastuspaikat jäännös _ 

Björkören 1 kivijalat jäännös _ 

Vargis 1 viljelmät jäännös _ 

Lillskär 1 merimerkit jäännös 1000018122 

Hästskäret 2 kalastuspaikat jäännös 1000018123 

Överlillbrunn 1 kalastuspaikat jäännös 1000018125 

Finnvikfladan 1 kalastuspaikat jäännös 1000018127 

Lappörarna 1 merimerkit jäännös 1000018133 

Råskäret 1 kalastuspaikat jäännös 1000018136 

Bodvattnet 1000018612 

Björkö-Rävstugan 33010001 

Rågrevet 1 tulisija 1000023128 

Rågrevet 2 tulisija 1000023129 

Rågrevet 3 verkkotarha 1000023130 

Rågrevet 4 tulisija 1000023131 

Krokbådan 1 kiviraunio 1000025642 

Krokbådan 2 kiviraunio 1000025643 

Kältgrund rakkakuoppa 1000025644 

Storstensören 1 1000006450 

Storstensören 2 1000006461 

Storstensören 3 1000006462 

Storstensören 4 1000006463 

Båtskärsören/Båtsjälören 3 1000006466 

Båtskärsören/Båtsjälören 1 1000006464 

Båtskärsören/Båtsjälören 2 1000006465 

Båtskärsören/Båtsjälören 4 1000006467 

Yttre Rödgrund 1 1000006511 

Yttre Rödgrund 2 1000006512 

Yttre Rödgrund 3 1000006513 

Holmströmsbådan 1 1000006515 

Holmströmsbådan 2 1000006516 

Holmströmsbådan 3 1000006517 

Ängesholmen tykkiasema 1 _ 

Ängesholmen tykkiasema 2 _ 

Ängesholmen tykkiasema 3 _ 

Ängesholmen tulenjohtotornin pohja _ 

Ängesholmen ammuskorsu 1 _ 

Ängesholmen ammuskorsu 2 _ 

Ängesholmen bunkkeri _ 

Ängesholmen kivirakenne 1 _ 

Hålören tykkiasema 1 _ 

Hålören ammusvarasto 1 _ 

Hålören ammusvarasto 2 _ 

Hålören ammusvarasto 3 _ 

Ängesholmen varustus 1 _ 
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Hålören varustus 1 _ 

Hålören varustus 2 _ 

Replot-Norra Vallgrund/Holmbacken 679010001 

Replot-Södra Vallgrund 679010002 

Replot Herras mossen 679010003 

Stora Slätgrund 499500004 

Äbbskäret 19 kalasauna Lake bast 1000021981 

Äbbskäret 6 tomtning-jäännös 1000021988 

Äbbskäret 5 tomtning-jäännös 1000021988 

Äbbskäret 7 tomtning-jäännös 1000021990 

Långgrynnan 1 veneenvetopaikka 1000021998 

Långgrynnan 2 verkkotarha 1000022008 

Långgrynnan 3 kalasauna Danjels bast 1000022136 

Prostbådan 1 veneenvetopaikka 1000022157 

Prostbådan 6 veneenvetopaikka 1000022158 

Jussgrund 1 verkkotarha 1000022162 

Jussgrund 2 Kikansten tähystyspaikka 1000022164 

Jussgrund 4 terassi 1000022609 

Norderstören 3 kiviuuni 1000022614 

Norderstören 4 tomtning-jäännös 1000022615 

Norderstören 5 tomtning-jäännös 1000022616 

Norderstören 6 kivikasa 1000022617 

Norderstören 8 tomtning-jäännös 1000022619 

Norderstören 9 linjamerkki 1000022620 

Norderstören 10 kiviuuni 1000022621 

Norderstören 11 tomtning-jäännös 1000022622 

Norderstören 12 tomtning-jäännös 1000022623 

Norderstören 13 kalasaunan paikka 1000022624 

Björshällan 1 tomtning-jäännös 1000022634 

Tuorelaskatan 1 verkkotarha 1000022635 

Törmeokroken 2 maarysäpaikka 1000022640 

Törmeokroken 3 maarysäpaikka 1000022660 

Äbbskäret 12 kivimuuri 1000022703 

Äbbskäret 13 kivimuuri 1000022704 

Äbbskäret 14 kivimuuri 1000022705 

Käringskatan 2 kiviröykkiö 1000022711 

Käringskatan 3 kiviröykkiö 1000022712 

Käringskatan 4 kalasauna 1000022713 

Käringskatan 6 tomtning-jäännös 1000022715 

Käringskatan 7 kivirakenne 1000022716 

Käringskatan 10 tomtning-jäännös 1000022720 

Käringskatan 11 tomtning-jäännös 1000022721 

Käringskatan 12 rakennuksenjäännös 1000022722 

Käringskatan 13 kivimuuri 1000022723 

Käringskatan 14 labyrintti 1000022724 
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Käringskatan 15 tomtning-jäännös 1000022725 

Käringskatan 16 tomtning-jäännös 1000022726 

Käringskatan 17 kivimuuri 1000022727 

Käringsund 3 silta 1000022728 

Bysund 1 maarysäpaikka 1000022729 

Bysund 2 maarysäpaikka 1000022733 

Bysund 3 maarysäpaikka 1000022734 

Bysund 4 maarysäpaikka 1000022741 

Bysund 5 maarysäpaikka 1000022742 

Bysund 6 maarysäpaikka 1000022743 

Bysund 7 maarysäpaikka 1000022744 

Bysund 8 maarysäpaikka 1000022770 

Bysund 9 maarysäpaikka 1000022771 

Kummelskäret 3 tomtning-jäännös 1000022774 

Kummelskäret 5 tomtning-jäännös 1000022776 

Kummelskäret 6 verkkotarha 1000022777 

Garpörsvattnet 1 vedenkorkeusmerkki 1000022778 

Kummelskäret 7 rakennuksenjäännös 1000022779 

Östergårds 2 veneenvetopaikka 1000022782 

Fyren 1 parakki jäännös 1000022784 

Fyren 2 talli jäännös 1000022785 

Grepen 1 laituri jäännös 1000022786 

Lilla Långbådan 1 jalusta jäännös 1000022787 

Malskäret 5 kiviröykkiö 1000022797 

Malskärsören 1 tomtning-jäännös 1000022798 

Malskärsören 2 linjamerkki 1000022799 

Malskärsören 3 kalasauna jäännös 1000022800 

Malskärsören 4 verkkotarha 1000022801 

Malskärsören 5 veneenvetopaikka 1000022802 

Lillbådan 1 kalasauna jäännös 1000022803 

Fläsket 2 tomtning-jäännös 1000022805 

Fläsket 3 veneenvetopaikka 1000022806 

Jussgrund 3 kalasauna Bettores och Döuv Jossos bastu 1000022173 

Jussgrund 6 kalasaunan Pär Åosch bast paikka 1000022611 

Östergårds 1 kalasauna jäännös 1000022781 

Gunnar Gersin vanha perunamaa, Östra Norrskär _ 

veneenvetopaikan jäänteet, Västra Norrskär 1000008739 

asuinpaikan jäänteet (eräsijat), Västra Norrskär 1000008740 

veneenvetopaikan jäänteet, Västra Norrskär 1000008741 

verkkotarhan jäänteet, Västra Norrskär 1000008742 

kalliokaiverruksia, Västra Norrskär 1000008743 

veneenvetopaikan jäänteet, Östra Norrskär 1000008745 

talonpohja, Östra Norrskär 1000008748 

jatulintarha, Östra Norrskär 1000008753 

merimerkin jäänteet (ja hauta?), Östra Norrskär 1000008754 
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talonpohja, Östra Norrskär 1000008755 

rakkakuoppia, Östra Norrskär 1000008756 

asuinpaikan jäänteet (eräsijat), Östra Norrskär 1000008757 

aallonmurtajan jäänteet, Östra Norrskär 1000008758 

röykkiö 1000010020 / 
1000011134 

Boskäret 1 (jatulintarha) 479010004 

Boskäret 2 (rakennuksen pohja) 479010005 

Boskäret 3 (kompassiruusu ja kummeli) 479010006 

Boskäret 5 (eräsija) 1000006569 

Boskäret 6 (eräsija) 1000006573 

Bässreveln 2 (kivirakenteet) 1000006692 

Flannrevet 2 1000006519 

Flannrevet 3 1000006520 

Flannrevet 4 1000006521 

Flannskären 1000006627 

Holmar vid Märaskär 1000006548 

Järnstången 2 1000006586 

Järnstången 3 1000006587 

Kalvskäret 1000006546 

Kisberget 1000006588 

Kisskatan 1 1000006589 

Kisskatan 2 1000006590 

Krokskäret 2 1000006577 

Kummelskäret 1 kiviröykkiö _ 

Kummelskäret 2 kivirakennelma _ 

Kummelskäret kalastustukikohta 10 tomtning 6 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 11 tomtning 7 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 12 tomtning 8 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 2 veneenvetoura 1 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 4 veneenvetoura 3 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 7 tomtning 2 1000006348 

Kummelskäret kalastustukikohta 9 tomtning 5 1000006348 

Kvevlax-Tjockskatan 270010004 

Lilla Kolaningen 1000006694 

muinaisjäännösryhmät, Bässreveln 1000006691 

Märaskär 1000006565 

Sillskatan 3 1000006524 

Sillskatan 4 1000006525 

Sillskatan 5 1000006527 

Sillskatan 7 1000006529 

Skrävelbådan 1 1000006687 

Skrävelbådan 3 1000006689 

Stora Höuvan 1000006578 

Stora Kolaningen 2 1000006592 
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Stora Kolaningen 3 1000006593 

Stora Kolaningen 4 1000006594 

Stora Kolaningen 5 1000006595 

Svartesbådan 1 1000006684 

Svärtesbådan 2 1000006685 

Svärtesbådan 3 1000006686 

tervahauta, Furuskäret 1000006580 

Trutören 1 1000006531 

Trutören 2 1000006533 

Trutören 3 1000006534 

Trutören 4 1000006535 

Trutören 5 1000006538 

Veran 1000006626 

Harmaan luokan eli huonokuntoiset tai muokatut kohteet Mj-numero 

Kummelskäret 4 vekkotarha _ 

Flannrevet 1 1000006518 

Järnstången 1 1000006585 

Kummelskäret kalastustukikohta 1 röykkiö 1000006348 

Kvevlax-Sillskatan 270010003 

muinaisjäännösryhmät, Furuskäret 1000006599 

Sillskatan 1 1000006522 

Sillskatan 2 1000006523 

Sillskatan 6 1000006528 

Skrävelbådan 2 1000006688 

Stora Kolaningen 1 1000006591 

Tjockskatan 1000006543 

Karjanhoitokohde, Kalvhagsmaren _ 

karjanhoitokohde, Väderskäret 1 _ 

karjanhoitokohde, Väderskäret 2 _ 

karjanhoitokohde, Tallskatgrundet _ 

Asuinpaikan jäänteet (eräsijat), Västra Norrskär 1000008737 

verkkotarhan jäänteet, Östra Norrskär 1000008746 

kivirakenteita, Östra Norrskär 1000008749 

Äbbskäret 3 tomtning-jäännös 1000021984 

Äbbskäret 4 tomtning-jäännös 1000021986 

Långgrynnan 4 kalasauna Päråosch bast 1000022138 

Prostbådan 3 labyrintti 1000022140 

Björkö-Prostbådan 33010006 

Prostbådan 5 kalasauna 1000022141 

Prostbådan 4 verkkotarha 1000022142 

Prostbådan 2 verkkotarha 1000022143 

Jussgrund 5 kalasaunan paikka 1000022610 

Norderstören 1 kalasaunan paikka Otters bastu 1000022612 

Norderstören 7 tomtning-jäännös 1000022618 

Äbbskäret 9 kalasaunan paikka 1000022702 
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Käringskatan 1 kiviröykkiö 1000022710 

Käringskatan 9 kiviuuni 1000022719 

Käringskatan 8 kompassikiveys 1000022718 

Äbbskäret 15 kalasaunan paikka Låoses bast 1000022731 

Äbbskäret 16 kalasaunan paikka Jannäs bast 1000022732 

Kummelskäret 1 kalasaunan paikka 1000022772 

Kummelskäret 2 tunnusmajakka jäännös 1000022773 

Bastoskatan 1 kalasaunan paikka 1000022780 

Graven 1 laituri 1000022783 

Malskäret 1 kalasaunan paikka 1000022795 

Malskäret 2 kalasaunan paikka 1000022796 

Fläsket 1 kalasauna Bäsch bast jäännös 1000022804 

Malskäret 4 labyrintti 33010007 

Yttre Rödgrund 4 1000006514 

Kvevlax-Övre Hamnskäret 270010010 

Krutbådan 1 niittyladot jäännös _ 

Krutbådan 3 niittyladot jäännös _ 

Krutbådan 2 niittyladot jäännös _ 

Rönnskärs sund 1 niittyladot jäännös _ 

Skogsören 1 niittyladot jäännös _ 

Borgarören 1 niittyladot jäännös _ 

Lillskäret 1 niittyladot jäännös _ 

Vargis 2 kiviaidat jäännös _ 

Hästskäret 1 niittyladot jäännös _ 

Hyndörfladan 1 niityladot jäännös _ 

Österviken 1 niittyladot jäännös _ 

Österviken 2 niittyladot jäännös _ 

Storören 1 niittyladot jäännös _ 

Bredörs kroken 1 niittyladot jäännös _ 

Per-Olsbådan 1 niittyladot jäännös _ 

Storbrunnen 1 niittyladot jäännös _ 

Österviken 3 niittyladot jäännös _ 

Storören 3 eläinsuojat jäännös _ 

Lillskär 2 merimerkit jäännös 1000018131 

Björkö-Iskmoörfladan/Hamnäng 33010003 

Storören 2 niittyladot jäännös _ 

Harrevfladan 1 niittyladot _ 

Björkö-Storhamnskatan/Vikarskatan 33010002 

 


