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JOHDANTO 

Pikisaari on saari Oulun kaupungin edustalla, jossa on 1600-luvulta alkaen harjoitettu teollista 

toimintaa.1 Aluksi siellä poltettiin pikeä, mutta myöhemmin siellä on ollut myös laivanveis-

tämöitä, saha, viinanpolttimo ja paljon muuta. Nykyisin Pikisaaressa asuu erityisesti 

taiteilijoita ja käsityöläisiä.2 Pikisaaressa on suoritettu arkeologisia kaivauksia vuosina 2002, 

2006, 2007, 2011 sekä arkeologinen valvonta vuonna 2012. Kaivausten avulla selvitettiin 

ensin alueen pikiruukkialueen ja siihen liittyvän muinaismuistoalueen laajuutta, jonka jälkeen 

sieltä löytyneitä rakenteita dokumentoitiin. Syy lukuisille kaivauksille on ollut se, että alueelle 

oli kaavoitettu tontteja. Tästä johtuen alueella tuli järjestää kaivauksia, jottei korvaamatonta 

tietoa alueen historiasta tuhoutuisi ilman dokumentointia.  

Tutkielmani käsittelee Oulun Pikisaaressa vuosina 2006, 2007 ja 2011 suoritettujen 

kaivausten aikana dokumentoitua pitkää kivijalallista ja multapenkillistä rakennusta, johon 

vastaisuudessa viitataan käsitteellä tutkittava rakennus. Tarkoituksena on tarkastella 

rakennuksen käyttötarkoitusta sen yhteydestä dokumentoidun keramiikka-aineiston 

perusteella.3 Tutkimusalueelta löytyi useampia rakennuksia, joista osa löytyi vasta vuoden 

2012 arkeologisissa valvonnoissa4, mutta tässä tutkielmassa tutkitaan vain tätä yhtä 

rakennusta, koska se on säilynyt dokumentointia varten parhaiten ja sen keramiikka-aineisto 

on runsas. Rakennuksen käyttötarkoituksen lisäksi keramiikka-aineiston avulla pyrin 

tutkimaan myös sitä, vaikuttaako keramiikka-aineisto kohteen ajoitukseen, joka on tutkimus-

raporttien perusteella ajanjakso 1700-luvulta 1800-luvun alkuun.5 Rakennus on varsin 

poikkeuksellinen, koska se on omalle aikakaudelleen kovin isokokoinen. Rakennuksesta on 

saatu tutkittua n. 17 metriä ja kaivauksien perusteella rakennus olisi ollut pidempikin, mutta 

loppuosa siitä oli tuhoutunut jo aiemmin. Kaiken kaikkiaan rakennuksesta on saatu dokumen-

toitua 108 neliömetrin kokoinen alue. Tarkoitus on myös mahdollisuuksien mukaan selvitellä 

sitä, mistä kaikkialta kyseinen keramiikka aineisto on Ouluun päätynyt.  

Rakennuksen käyttötarkoituksen selvittämisessä olennaista on tässä tapauksessa se, 

onko tila yksityinen vai julkinen. Yksityisellä tilalla tarkoitetaan yleensä perheen tai suvun 

                                                 

1 Pikisaaren sijainnista Ks. Liite 1. 

2 Esim. Sormunen 1994: 24. 

3 Luettelot kyseisten kaivausten kaikesta keramiikka-aineistosta Ks. Liitteet 9, 10 ja 11. 

4 Ks. esim. Herva 2006, Ylimaunu 2008 sekä Hyttinen 2012. 

5 Ks. esim. Hyttinen 2012: 45. 
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suljetumpaa paikkaa, johon ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Julkinen tila taas on ainakin 

periaatteessa suurimmalle osalle kaupunkilaisia saavutettavissa oleva tila.6 Toisin sanoen 

tutkittavasta rakennuksesta pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään, onko se jonkun 

yksityishenkilön omistama rakennus, vai jokin julkinen rakennus. Mikäli se on julkinen, on 

myös tarkoitus pohtia sitä, mihin tätä julkista rakennusta on käytetty? 

 Tutkielmassani teoreettisena viitekehyksenä on ajatus siitä, että varhaismodernissa 

hyödyketuotannossa jokaiselle esineelle on valmistettaessa luotu käyttötarkoitus. Erilaisia 

esineitä on tehty eri käyttötarkoitusta varten, minkä vuoksi esimerkiksi keramiikkaa löytyy 

varhaismoderneista kaupungeista monen tyyppistä. Keramiikan kappaleista voi selvittää, 

minkä tyyppisestä astiasta kyseinen kappale on ollut peräisin kappaleen muotoja, kuviointia ja 

valmistusmateriaalia tutkimalla. Tietämällä aineiston esinetyypit, on esineiden kokonaisuuden 

avulla mahdollista lähteä analysoimaan löytökontekstia ja sitä, minkälaisessa käytössä esineet 

ovat olleet käyttöaikanaan. Löytöaineisto on eri käyttötarkoitukseen valmistetuissa rakennuk-

sissa erilaista, mikä näkyy luvussa 8 esitetyissä kohteissa. Analysoimalla keramiikka-

aineiston ja vertaamalla aineistoa muihin kohteisiin, on mahdollista antaa arvio siitä, mihin 

tutkittavaa rakennusta on käytetty. Samalla myös vertaillaan rakennuksen eri tiloja keskenään, 

koska rakennuksen kaikkia tiloja ei välttämättä ole tarkoitettu samaa käyttötarkoitusta varten. 

Aina esine ei ole alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, mutta siitä huolimatta erityyppisiä 

esineitä on käytetty eri tarkoituksiin ja analysoimalla erilaisten esinetyyppien määriä, on 

kokonaisuudesta mahdollista saada tarkempi kuva.7  

 Astioiden alkuperän selvittämisellä näen myös olevan mahdollisesti merkitystä 

tutkimuksen tulosten kannalta. Se kertoo muun muassa siitä, mihin päin Oulusta on ollut 

kauppayhteyksiä. Kauppasuhteiden määrä on oletettavasti noussut erityisesti vuonna 1765 

saatujen tapulioikeuksien myötä. Kaikkien astiankappaleiden valmistuspaikkaa ei kuitenkaan 

pyritä tämän tutkielman puitteissa selvittämään, vaan keskitytään selvittämään niiden 

astioiden alkuperää, joista on leimoja tai muita alkuperää valottavia ominaisuuksia säilynyt.  

 Lopuksi tarkastelen vielä rakennuksen vierestä löytynyttä jätekuoppaa ja sen 

keramiikka-aineistoa. Tarkastelulla pyrin selvittämään sitä, onko jätekuoppa liittynyt 

tutkittavaan rakennukseen mitenkään. Tämä selviää vertaamalla jätekuopan ja rakennuksen 

                                                 

6 Kallio-Seppä 2013: 28-29. 

7 Esim. Rosén 1995; Rosén 2004; Nurmi 2011: 29–32. Toisinaan esineet pääsevät myös uusiokäyttöön. (Ks. 

Esim. Nurmi 2011: 134–151). 
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aineistoja keskenään ja mikäli aineistot ovat samankaltaisia, on kuoppa voinut hyvinkin liittyä 

kyseiseen rakennukseen. Lisäksi vertailen rakennuksen keramiikka-aineistoa jo aiemmin 

tutkittujen rakennusten keramiikka-aineistoihin. Näiden rakennusten käyttötarkoituksesta on 

jo olemassa näkemys, joten vertaamalla näihin aineistoihin, on helpompaa lähteä analysoi-

maan Pikisaaren rakennuksen käyttötarkoitusta. 

  

1. PIKISAARI OSANA OULUN KAUPUNKIA 

1.1. Oulun kaupungin historiaa 1700- ja 1800 luvuilta 

1700-luvun alkuvuodet olivat Oulun kaupungille kovia. Ison vihan aikana vuosina 1714–1721 

kaupunki ryöstettiin ja hävitettiin useita kertoja. Johtava porvaristo oli paennut vihollisarmei-

jaa joko Ruotsiin tai ylämaan piilopirtteihin, mutta osa kaupunkilaisista yritti jatkaa 

elämäänsä kaupungissa. Koko maakuntaa hävitettiin sekä ruotsalaisten, että venäläisten 

toimesta, jottei toinen osapuoli pääsisi hyötymään maakunnasta ja sen kaupungeista. Ison 

vihan aikana moni kaupunkilainen pääsi hengestään ja henkiin jääneet köyhtyivät rajusti, 

koska omaisuutta oli pakko myydä henkensä pitimiksi. Eikä sovi unohtaa sotajoukkoja ja 

sissipartioita, jotka veivät oman osansa kaupunkilaisten omaisuudesta.8 

 Oulun satamaolot olivat vaikeuksissa 1700-luvun alussa. Vanha satama Hahtiperällä 

oli alkanut madaltua siinä määrin, että sinne pääsivät enää vain pienet alukset. Madaltuminen 

johtui nopeasta maankohoamisesta ja Oulunjoen tuoman lietteen kasaantumisesta jokisuuhun. 

Sataman ja koko kaupungin siirtoa oli pohdittu. Vuoden 1724 kesä oli tavallista sateisempi, 

minkä vuoksi syystulvat olivat poikkeuksellisen rajut. Kauppiaiden aitat kärsivät tulvassa 

suuria vahinkoja ja monet joutuivat lähtemään asumuksistaan. Marraskuun 26. päivä tulvavesi 

raivasi itselleen suuremman väylän Toppilan salmeen. Aiempi kapea oja muodostui näin 

ihanteelliseksi väyläksi laivaliikenteelle. Suojaisuutensa vuoksi se sopi täydelliseksi 

satamapaikaksi. Niinpä Toppilaan syntyi satama, josta muodostui koko 1700-luvun ajaksi 

kaupungin tärkein satama suojaisuutensa ja edullisen sijaintinsa vuoksi.9 Luonto näytteli tässä 

sataman siirtymisessä merkittävää osaa, koska se teki aiemmasta satamasta Hahtiperällä 

hankalamman käyttää madaltamalla sitä. Samalla se hieman yllättäen tarjosi uuden ihanteelli-

sen paikan satamalle puhkaisemalla Toppilan salmen. 

                                                 

8 Halila 1953: 1-4. 

9 Halila 1953: 136 – 138. 
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 Oulun taloudelle tärkeitä vientituotteita ovat olleet muun muassa laivanrakennus ja 

tervakauppa.10 Tervakauppaan voitaneen laskea myös tervan jalostuksessa syntyneitä 

tuotteita, kuten esimerkiksi pikeä koskeva kauppa. Oulussa on ollut useita laivanveistämöitä 

eri puolilla kaupunkia ja ympäröivää maaseutua. Myös Pikisaaressa niitä on ollut useita. 

Laivanrakennus yhdistettynä siihen, että pääosa oululaisesta piestä on keitetty nimenomaan 

Pikisaaressa, voidaan sanoa, että Pikisaarella on ollut oma merkittävä osansa oululaisten 

vientituotteiden valmistuksessa.11 

 1740-luvun alku oli kaupungille jälleen raskasta aikaa. Vuosina 1739, 1740 ja 1741 

kohtasivat suuret katovuodet, joten kaupunki joutui pyytämään kruunulta apua kaupunkilais-

ten ja lähipitäjien muonittamiseksi. Valmiiksi nälän uuvuttama maakunta ei missään nimessä 

olisi kaivannut sotaa. 1741 alkoi kuitenkin nk. Hattujen sota, jonka oli tarkoitus palauttaa 

Ruotsin suuressa pohjansodassa menettämät alueet. Sotatoimet lamauttivat Oululle elinehtona 

olleen kaupankäynnin, mikä johti kaupunkilaisten köyhtymiseen ja useat kaupunkilaiset 

pakenivatkin Ruotsin puolelle. Sota ei kuitenkaan ollut ruotsalaisten kannalta toivotun 

kaltainen menestys ja venäläiset miehittivät taas vuoden 1742 aikana ison osan valtakuntaa. 

Miehitys alkoi Etelä-Suomesta ja syyskuussa 1742 myös Oulu antautui.12 Miehityksen aikana 

useita kaupunkiin jääneitä asukkaita otettiin pakkotyöhön miehittäjän erilaisia tarpeita varten. 

Myös kaikki miehittäjää hyödyttävä irtain aines otettiin käyttöön ja asukkaat saivat tottua 

lähes päivittäin tapahtuviin kotitarkastuksiin. Oulun ollessa taas sodan solmukohdassa, jossa 

molempien osapuolien armeijat majailivat joko kaupungissa tai sen lähettyvillä, olivat 

kaupungin kärsimät materiaaliset vahingot jälleen ankarat. Sodan ankaruudesta Oulua kohtaan 

kertoo se, että sodan päätyttyä Oulu sai ylimääräisen vapauden henkirahasta, laivamies- ja 

karjaverosta ym. maksuista.13 

 Tärkeä merkkipaalu Oulun kaupungin historiassa on vuosi 1765, jolloin Oulu sai 

tapulioikeudet, eli oikeudet käydä ulkomaan kauppaa ja hankkia sitä kautta ulkomaista 

tavaraa muualtakin kuin Tukholmasta. Oululla oli tätä ennen ollut väliaikaiset tapulioikeudet 

vuosina 1614–1617 ja 1700-luvulla tapulioikeuksien saamista edelsi vuosikymmenten 

vääntäminen valtiopäivillä, jossa suurimpana esteenä olivat vanhempien tapulikaupunkien ja 

                                                 

10 Esim. Halila 1953: 777. 

11 Esim. Halila 1953 ja Rossi 2004. 

12 Miehitysjakso tunnetaan paremmin nimellä Pikkuviha. 

13 Halila 1953: 728–749. 
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etenkin Tukholman porvarien tiukka vastustus oman kauppaosuuden pienenemisen pelossa.14 

Oulun tapulioikeudet eivät kuitenkaan tarkoittaneet sitä, että kuka tahansa olisi saanut 

purjehtia Ouluun tekemään kauppaa. Oululla oli siis aktiiviset tapulioikeudet, eli oululaisilla 

porvareilla oli oikeus varustaa laiva ja lähettää se ulkomaille tekemään kauppaa. Oululla ei 

kuitenkaan ollut passiivisia tapulioikeuksia, mikä tarkoittaa sitä, että ulkomaisilla laivoilla ei 

ollut oikeutta purjehtia Ouluun tekemään kauppaa. Ulkomaiset laivat päästettiin Ouluun 

lopulta 1812. Vaikka oikeudet ulkomaankauppaan olivatkin jo olemassa, säilyi Tukholma 

kuitenkin Oulun tärkeimpänä kauppakumppanina aina niin kauan, kuin Oulu oli osa Ruotsin 

kuningaskuntaa. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää välimatkaa, joka kasvoi ulkomailla 

lähtiessä, mikä taas lisää esimerkiksi onnettomuusriskejä. Luotettavan kauppakumppanin 

hankkimisessa ei suinkaan kannata väheksyä jo olemassa olevia kauppa- ja sukulaissuhteita.15 

 1773 oli Oulun kaupungille murheellinen vuosi. Tuona vuonna kaupungissa nimittäin 

syttyi tulipalo kolme kertaa. Heinäkuussa palo tuhosi kaupungista kolmanneksen tulen 

riehuessa etenkin Limingantullin suunnalla. Myös Hahtiperän ja Kiikelinsaaren aitat paloivat, 

joten vahingot olivat varsin suuret. Elokuussa tuli pääsi jälleen irti. Tällä kertaa palo syttyi 

kaupungin itäosissa ja voimakkaan itätuulen vallitessa se lähti leviämään siinä määrin, että se 

saatiin pysäytettyä vasta kirkon lähellä. Kolmas palo syttyi myöhään syksyllä, mutta se ei 

ollut kaupungille yhtä tuhoisa, koska se koski vain Pikisaarta, jossa ei tuona aikana ollut 

historian kirjojen mukaan vakituista asutusta.16 

1777 Toppilaan perustettiin tervahovi. Tämä oli merkittävä asia oululaisen tervan laa-

dulle, koska nyt tervan laatu tarkistettaisiin jo Oulussa, ennen kuin se myytäisiin muualle. 

Aiemmin tervan laatu on tarkistettu vasta Tukholmassa. Osa tervasta myytiin Tukholmaan, 

osa ulkomaille ja osa pysyi Oulussa. Muun muassa pienvalmistusta varten tarvittiin tervaa, 

joten yksi määränpää tervahovista oli Pikisaari, jossa pikeä valmistettiin. Erityisesti ns. 

”hylkyterva” oli haluttua tavaraa pikipolttajien keskuudessa, koska sitä sai halvalla, mutta 

siitä sai silti kelvollista pikeä.17 Tervahovin ansiosta tervan ulkomaille myytävän tervan laatu 

nousi siinä määrin, että esimerkiksi amsterdamilainen kauppahuone Broms & Comp. kirjoitti 

raahelaiselle Sovion kauppahuoneelle seuraavasti:  

                                                 

14 Ranta & Åström 1980: 257–262. 

15 Halila 1953: 183-189, 227-230. 

16 Halila 1953: 101–102. 

17 Halila 1953: 290-295. 
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”Vaikka Raahen hieno terva on täysin yhtä hyvää kuin Oulun hieno terva, on kuiten-

kin kiistämätöntä, että Oulun tervatynnyrit ovat aivan toisen näköiset kuin Raahen, 

jonka tynnyrien pohjat ovat paksuja, mutta Oulun tynnyrien pohjat ohuita, ja nämä 

suovat tynnyreille enemmän tilavuutta. Oulun tervahovissa myöskin räkätään tarkem-

min kuin muissa tervahoveissa. Tämä tosiasia tunnetaan täällä sekä myöskin Saksas-

sa, jonne täältä on mitä voimakkain tervanvienti.”18  

 Tervahovin vaikutus kaupungin teollisuudelle ja kaupankäynnille oli kaikkinensa 

merkittävä. Tervahovin rakentaminen johti siihen, että tervaa jäi enemmän myytäväksi 

Ouluun ja se oli parempi laatuista. Hylkytervan jääminen Ouluun tarkoitti sitä, että materiaa-

lia oli enemmän ja halvemmalla saatavilla. Tämä taas sai aikaan sen, että hylkytervan 

jalostusteollisuudelle syntyivät markkinat, mikä nosti myös tuotantolaitosten määriä. 

Enimmillään Oulussa oli kolme pikiruukkia, joista kaksi Pikisaaressa ja yksi viereisessä 

Kuusisaaressa.19 

 Kolmannen kerran kaupunki oli miehitettynä 1808–1809. Suomen sotana tunnetun 

sodan päätteeksi nykyisen Suomen alueet liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa. Jo ennen 

miehitystä sota kosketti suuresti Oulua ja oululaisia, sillä se oli keskeinen huoltopiste, jonka 

kautta huollettiin valtakunnan sotajoukkoja laajalla alueella. Tästä johtuen Ruotsin valtakun-

nan sotilaita majoittui Oulussa ja useimmiten paikallisten porvareiden asunnoissa. Toisin 

sanoen porvari perheineen majoittui yhdessä pienessä huoneessa, kun sotajoukkojen ja näiden 

huoltotoimenpiteet tarvitsivat lopun osan rakennuksesta. Tämä aiheutti kaupunkilaisissa 

ärtymystä, minkä vuoksi venäläisten miehittäessä kaupungin 29.11.1808 ei kaupunkilaisten 

suunnalta tullut merkittävää vastarintaa. Tälläkin kertaa sotatoimien vaativat huolto- ja 

kuljetustoimenpiteet rasittivat kaupunkilaisia selkeästi varsinaisia sotatoimenpiteitä enemmän, 

etenkin kun Oulusta tehtiin myös venäläisten toimesta tärkeä tukikohta Länsipohjaan 

hyökätessä. Oulussa alkoi sodan loppuvaiheissa myös kanuunaveneiden rakentaminen 

Venäjän armeijan käyttöön. Tähän ei kaupungissa ollut riittävästi työvoimaa, joten sitä 

otettiin pakkokeinoin muualta. Kaupungin vastarinnan nujertamiseksi luvattiin virkamiehille 

ja papeille heidän entiset työnsä vanhalla palkkauksella takaisin, maan entiset lait voimassa ja 

uskonnon harjoittamisen vapaus. Porvaristolle luvattiin vapaus kaupankäyntiin ja verohelpo-

tuksia. Lisäksi luvattiin, ettei Venäjän armeijaan rekrytoitaisi väkeä ja samalla lähetettiin 

                                                 

18 Hautala 1975: 209. 

19 Halila 1953: 290-295, 418–419. 
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kaupunkiin 10 000 ruplaa vahingonkorvauksia varten. Lopulta kaupunki liitettiin virallisesti 

osaksi Venäjän keisarikuntaa 17.9.1809 Haminan rauhansopimuksessa yhdessä muun Suomen 

kanssa.20 

 Vaikka sota päättyi 1809, jäi Ouluun vielä venäläisiä sotilaita. 1810 kerrotaan 

kaupungissa majoittuneen n. 1000 sotilasta, joiden lisäksi n. 500 miestä oli sairaalassa. 

Sairaalaksi otettiin yksityishenkilöiden taloja. Sodan jälkeen kaupungin taakka sotaväen 

majoittamisessa oli suurempi kuin kertaakaan sodan aikana. Maaherra Ehrenstolpe teki 

kuitenkin töitä, jotta majoitusrasitus lievenisi. Lokakuussa 1810 sotilaiden määrää kaupungis-

sa vähennettiin puoleen ja tammikuussa 1812 loputkin joukot vietiin pois. Jäljelle jäi vain 

pieni komennuskunta vartiointia varten.21 

 Vaikka jatkuvista peloista huolimatta sodan aikana kaupunki ei ollut palanut, syttyi 

tuhoisa tulipalo vuonna 1822. Toukokuun 23. päivänä noin 2.20 yöllä oli värjäri Ernst Papen 

verstaasta alkanut nousta savua. Palo oli syttynyt varsin äkisti, koska palovahdin kerrotaan 

menneen kello kahden aikoihin kyseisen talon ohitse, eikä tämä ollut huomannut talossa 

mitään erikoista. Palo tuhosi suuren osan kaupunkia, koska palolta kerrotaan säästyneen 65 ½ 

taloa ja tuhoutui vähän tietolähteestä riippuen joko 330 tai 365 ½ taloa. Palossa säästyi eniten 

taloja Limingantulli seudulla ja Rantakadulla, joka sijaitsi lähellä merenrantaa.22 

 Vuonna 1854 ylsivät sotatoimet taas Ouluun. Syynä oli Venäjän ja Turkin välille 

syttynyt Krimin sota, joka syttyi jo 1853. Maaliskuussa 1854 Ranska, Englanti ja Sardinia 

liittyivät sotaan mukaan Turkin puolelle. Kaupunkilaiset ennättivät varautua tulevaan 

hävitykseen Raahesta nousevan savun johdosta 30.5.1854, joten omaisuutta siirrettiin 

maaseudulle turvaan vielä samana päivänä. 1.6.1854 määrättiin myös naiset, lapset ja joutilas 

väki lähtemään kaupungista. Miehet jätettiin talovahdeiksi. Myöhään saman päivän iltana 

englantilaisten laivoja saapui kaupungin edustalle. Yön aikana poltettiin kaupungin edustan 

saarista rakennuksia ja teollisuuslaitoksia, joita voitiin hyödyntää sotateollisuudessa. Myös 

Toppilan tervahovi poltettiin tervavarastoineen sekä paljon Toppilan salmen rannoille 

rakennettuja makasiineja ryöstettiin ja poltettiin. Kaupunkia ei kuitenkaan kokonaisuudessaan 

poltettu, koska englantilaisten toimesta oli luvattu, ettei yksityishenkilöiden omaisuuttaan 

vahingoitettaisi. Jotta tämä lupaus pystyttäisiin pitämään, neuvottelivat kaupungin edustajat 

                                                 

20 Halila 1953: 755–776. 

21 Hautala 1975: 2. 

22 Hautala 1975: 9-14, 19. 
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kaupungin säästämiseksi, koska tuulisena päivänä eri kaupunginosissa sijaitsevat jo poltetuksi 

määrätyt keisarikunnan omistuksessa olleet rakennukset saattaisivat palaessaan sytyttää koko 

kaupungin palamaan. Kaupungissa sijainneet rakennukset suostuttiin säästämään, mikäli 

kaupunkilaiset luovuttaisivat muonavaroja englantilaisille.23  

1.2. Pikisaari 

Pikisaari sijaitsee Oulun kaupungin edustalla Oulujoen suistoalueella.24 Teollisen toiminnan 

alkaessa Pikisaaressa 1640-luvulla, se sijaitsi vielä Oulun kaupungin tulliaitojen ulkopuolella, 

joten se ei kuulunut varsinaiseen kaupunkialueeseen.25 Vuonna 1724 kaupungin meritulli 

siirrettiin Pikisaareen, jolloin myös tulliaitaa siirrettiin merellä siten, että Pikisaari jäi aidan 

sisäpuolelle. Näin ollen Pikisaari tuli myös hallinnollisesti kiinteämmin osaksi Oulun 

kaupunkia. Kallio-Seppä toteaa tämän näkyvän muun muassa siinä, että meritullin siirtymisen 

jälkeen kartoissa Pikisaareen on eritelty myös rakennuskantaa sen sijaan, että siellä vain lukee 

Beckholmen.26 Samaan aikaan saarta alettiin myös kutsua Tullisaaren nimellä.27 Tyypillisiä 

rakennuksia saaressa ovat kaupungin alkuajoista asti olleet erilaiset meri- ja tolppa-aitat.28 

Esimerkiksi maaherra Carpelan mainitsee näitä olleen Pikisaaressa omassa kuvauksessaan 

kaupungista, joka on peräisin 1790-luvulta.29 Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa mainitaan, 

kuinka saaressa on ollut teollista toimintaa ja aittoja jo 1600-luvulta alkaen. Samojen 

lähteiden mukaan pysyvämpää asutusta siellä on muodostunut vasta 1800-luvun alusta alkaen. 

1809 saaressa alettiin rakentaa venäläisiä kanuunaveneitä, jolloin laivanrakentajat ja 75 

venäläistä sotamiestä upseereineen asui saarella.30 Aiempaa tutkimuskirjallisuutta kirjoitetta-

essa ei kuitenkaan ole otettu huomioon kaikkia historian kirjoja, koska kuten Hyttinen et al. 

osoittavat 2015 arkeologipäivillä pitämässään esitelmässä, on saaressa asunut jo 1700-luvun 

lopussa pienpolttajia perheineen. 1797 näitä on ollut kymmenkunta ruokakuntaa.31 Vuoden 

                                                 

23 Hautala 1975: 445–448. 

24 Virkkunen 1953: 223, Hautala 1975: 447–448, Hautala 1976: 199. 

25 Vrt. Virkkunen 1953: Karttaliitteet. 

26 Kallio-Seppä 2013: 144. 

27 Esim. Halila 1953: 395. 

28 Virkkunen 1919: 146. 

29 Halila 1953: 92. 

30 Virkkunen 1953: 146, Hautala: 1975: 137-138. 

31 Hyttinen et. al. 2016: 27. Viitaten KA, Oulun läänin henkikirjat, Oulun kaupunki, henkikirja 1797:513, 9557; 

henkikirja 1798: 511, 9565; henkikirja 1799: 513, 9572. KA, Oulun läänin henkikirjat, Oulun kaupunki, 
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1804 henkikirjojen mukaan Pikisaaressa on ollut 30 asukasta. Näiden joukossa pääasiassa 

pikitehtaan renkejä perheineen, mutta luettelon mukaan saaressa on asunut tuolloin myös 

kruunun palvelusmiehiä perheineen, merimiehiä perheineen ja 1 piika.32  

 Pikisaaressa on sen käytön aikana kirjattu muistiin kolme tulipaloa. Ensimmäinen 

näistä sattui vuonna 1773, jolloin kaupungissa oli ollut kaksi tulipaloa jo aiemmin samana 

vuonna. Tässä palossa kerrotaan tuhoutuneen pikiruukki ja sen tervavarasto.33 Seuraavan 

kerran pikiruukki paloi maan tasalle 22.6.1853. Palon syytä ei koskaan saatu selvitettyä, mutta 

tiedossa on, ettei pikipannua ollut vahtimassa kuin polttomestari Johan Tuira. Paikalla olleet 

rengit hän oli vapauttanut ja jäänyt itse vahtimaan. Tuira oli sammuttanut tulen pesästä 

pikipannun alta ja hajottanut ja sammuttanut pesässä syntyneen hiilen. Pikiruukista syntyneet 

kaasut olivat kuitenkin syttyneet ja räjähtäneet sytyttäen pikipannun ja rakennuksen, jossa 

pikipannu oli, tuleen.34 

 Kesäkuussa 1854 Krimin sodan yhteydessä osa Pikisaaren rakennuksista tuhoutui. 

Vuodelta 1854 olevien palovakuutusasiakirjojen mukaan Pikisaaresta tuhoutui pikipolttimo, 

varastorakennus sekä yksittäisiä muita ruukkialueen rakennuksia. Sen sijaan ruukkialueen 

työntekijöiden asunnot säästyivät tuholta.35 Vaikka kaupunki säästyi pahemmilta tuhoilta 

tuona päivänä, samaa ei voi sanoa Pikisaaresta. Rakennusten polttaminen tapahtui tuulisena 

päivänä, jonka vuoksi kaupunkilaiset pyysivät englantilaisia säästämään itse kaupungin, jottei 

koko kaupunki tuhoutuisi. Tähän suostuttiin, mutta kaupungin edustalla olevissa saarissa 

sijaitsevat laivanrakennuspaikat poltettiin. Samalla poltettiin kaikki laivatavarat ja laivat, 

varvilaitteet, pajat, asuinhuoneet ja muut rakennukset. Myös saarilla olleet makasiinit 

poltettiin, mutta ennen polttamista ne ryöstettiin tyhjiksi. Polttamisen tarkoituksena oli polttaa 

kaikki sotatarvikkeiksi luokiteltava materiaali.36 Mikäli nyt tutkittava rakennus on poltettu 

tuona päivänä saa, siitä takarajan rakennuksen käytölle.  

                                                                                                                                                         

henkikirja 1797:513, 9557; henkikirja 1798: 511, 9565; henkikirja 1799: 513, 9572. 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=252667.KA. 

32 Halila 1953: 158–160. Vastaavanlainen manttaaliluettelo on myös vuodelta 1767, mutta siinä ei ole Pikisaarta 

eroteltu omaksi kaupungin osakseen. 

33 Halila 1953: 101-102. 

34 Hautala 1975: 280–281. 

35 Hyttinen suullinen tiedonanto 30.9.2016. 

36 Hautala 1975: 447–448. 
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1.2.1. Pikiruukki 

Vaikka Pikisaaressa on ollut pikipolttimo 1600-luvulla, ei sitä 1700-luvun alkuvuosina 

käytetty kuin kaupunkilaisten omaan käyttöön ja teollisuutta varten tarvittu piki hommattiin 

pääasiassa muualta. 1600-luvun lopussa pikipannu oli päässyt niin huonoon kuntoon, että se 

oli joitain vuosia toimettomana, kunnes se saatiin kunnostettua viimeistään vuonna 1696.37 

Suuri pohjan sota38 kuitenkin lamaannutti pikiruukin toiminnan. Sodan jälkeen laivanraken-

nus loi pielle kysyntää ja olojen kohentuessa tervakauppa elpyi, mistä johtuen hylkytervaa oli 

taas saatavilla. Kysynnän kasvaessa Zacharias Wacklin hankki vuonna 1746 luvan kaksipan-

nuisen pikipolttimon perustamiselle, joista aluksi käytettiin vain yhtä pannua.39 Tämä nähdään 

oululaisen pikiteollisuuden uudelleen alkamisena.40 

 1787 Pikisaaressa on ollut kaksi pikipolttimoa ja Kuusisaaressa oli vielä kolmas 

polttimo. Tämä kertoo pikiteollisuuden kasvusta, joka selittyy osin tapulioikeuksien saannilla 

ja sillä, että laivoja rakennettiin maailmalla entistä enemmän, mikä taas tarkoitti laivanraken-

nustarpeiden, mm. pien ja tervan, menekin kasvua. Unohtaa ei sovi myöskään Tervahovia, 

jonka vuoksi oululaisille pikiporvareille jäi enemmän hylkytervaa jalostettavaksi. 1792 

mainitaan Oulussa olleen kaksi pikitehdasta, joista toinen on ollut Kuusisaaressa. Vaikuttaisi 

siis siltä, että aiemmin Pikisaareen perustettu toinen pikipolttimo on lakkautettu.41 

 1800-luvun alkupuolelta, ennen vuoden 1822 Oulun suurpaloa, mainitaan Pikisaaressa 

olleen muun muassa pikiruukki, muutamia puoteja ja yksittäisiä taloja.42 Vaikka suurpalo oli 

kaupungille tuhoisa, ei Pikisaari siitä kärsinyt, koska palo ei koskaan päässyt saareen asti, niin 

kuin eivät muutkaan mantereen puolella syttyneet palot.43 Syy tälle on se, että kyseessä on 

saari, johon ei ole ollut siltayhteyttä ennen vuotta 1944,44 joten tuli pitää käytännössä tuoda 

saareen, jotta palo olisi voinut levitä muualta sinne. 

 1840-luvulla pikiruukki oli varsin suuri laitos käsittäen 20 rakennusta. Itse pikipoltti-

mon ja jäähdyttämön lisäksi ruukin rakennuksiin kuului muun muassa tavaroiden säilytys-

                                                 

37 Virkkunen 1953: 223-226. 

38 Sota käytiin 1700-1721 ja siihen liittyy isona vihana tunnettu miehitysjakso 1714-1721. 

39 Pikiruukin aiemmista omistussuhteista ja vaiheista tarkemmin Ks. esim. Rossi 2004. 

40 Halila 1953: 407. 

41 Halila 1953: 419. 

42 Hautala 1975: 6-7. 

43 Ks. Esim. Virkkunen 1953, Halila 1953, Hautala 1975 ja 1976. 

44 Sormunen 1994: 25, viitaten Outakoski 1948: 82. 
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paikka, tynnyrintekijöiden työpajoja, puotirakennuksia, leipomotupia ja navetta. Lisäksi oli 

kaksi taloa, joissa mainittiin olleen tupa ja kamari.45 

 Pikiruukin toiminta ei ollut Krimin sodan jälkeen kovinkaan aktiivista. Tämä johtuu 

enimmäkseen siitä, että pien kysyntä maailman markkinoilla oli laskenut huomattavasti, 

koska puulaivoista oli siirrytty vähitellen raudasta valmistettuihin laivoihin. Myös pikiruukin 

omistajistossa tapahtuneet lukuisat konkurssit vähensivät ruukin käyttöä. On kuitenkin 

olemassa maininta, että 1890-luvun alussa pikeä on valmistettu tilauksesta.46 

1.2.2. Laivavarvit 

Pikisaaressa on myös ollut laivanveistämöitä. 1720- 1730- luvulla laivaveistopaikkoja on ollut 

kahdeksan ja vuosina 1781–1782 mainitaan Pikisaaressa olleen neljä laivanveistämöä.47 

Kuten jo yllä on mainittu, keväällä 1809 on Pikisaaressa aloitettu 18 kanuunaveneen 

rakentaminen venäläisille miehittäjille.48 Kanuunaveneiden oli tarkoitus suojata sotatarvikkei-

den ja muonan kuljetusta, koska kyseiset kuljetukset olivat haasteellisia vihollisen miehittäes-

sä Pohjanlahtea. 49 

 Vuonna 1809 aloitettua kanuunaveneiden rakentamista varten oli määrä hankkia 

työvoimaa 600 miestä. Nämä hankittiin pakkokeinoin pääosin ympäröivistä kihlakunnista. 

Nämä tuli karkaamisen estämiseksi majoittaa Pikisaareen, eikä heillä ollut sieltä lupaa poistua 

ilman vahtia. Tätä työväkeä varten piti järjestää Pikisaareen ruokatavaroiden myynti. Saaressa 

ei kuitenkaan ollut tilaa koko joukolle, koska saaressa oli jo majoittuneena 75 sotamiestä 

upseereineen. Lopulta saareen saatiin majoitettua 195 miestä. Kunnollisten asuinhuoneiden 

puutteessa laivavarveille värvättyjä työmiehiä majoitettiin myös tulisijattomiin huoneisiin.  

Ruokatavaroiden myyntiin määrättiin venäläisiä kauppiaita, koska kukaan oululaisista 

porvareista ei tähän ollut halukas.50 Kanuunaveneitä rakennettaessa oululaiset porvarit eivät 

voineet rakentaa omia laivojaan, mikä ei ollut paikallisten porvarien mieleen. Porvareita ei 

miellyttänyt se, että laivavarveista perittiin vuokraa, vaikka ne olivat Venäjän kruunun 

                                                 

45 Hautala 1975: 280-281. 

46 Hautala 1976: 198–199. 

47 Halila 1953: 395, 425. 

48 Halila 1953: 761, Hautala 1975: 137. 

49 Hautala 1975: 137. 

50 Lehtonen 1925: 79-81; Hautala 1975: 137–138.  
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käytössä. Koska porvarit eivät voineet rakennuttaa omia laivojaan Pikisaaressa, siirtyivät he 

rakennuttamaan laivojaan muissa lähistöllä olevissa saarissa.51 

 Pikisaaren vapauduttua venäläisten kanuunaveneiden valmistamisesta, alkoi siellä taas 

vilkas yksityisten laivojen rakentaminen. Saaressa oli viisi laivanrakennuspaikkaa ja niitä 

vuokrattiin pariksi vuodeksi kerrallaan. Pikisaareen yritettiin hankkia privilegioita rikkaiden 

kauppiaiden toimesta, mutta tähän kaupunki ei suostunut, koska Pikisaari oli viimeinen 

laivanrakennukseen soveltuva alue Oulun kaupungin alueella. Alue haluttiin pitää vuokratta-

vana, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus rakennuttaa laivoja. Tästä alkoi vilkas 

laivanrakennus Pikisaaressa ja välillä valiteltiin jopa tilojen ahtautta. Ahtautta lisäsi myös se, 

että vuoden 1822 palon seurauksena oli kauppiaiden makasiineja ja puoteja pitänyt siirtää 

Pikisaaren eteläiseen niemeen, mistä oli haittaa laivanrakennukselle.52 

 Krimin sodan jälkeen laivanrakennusta on jatkettu Pikisaaressa samoilla paikoilla kuin 

ennen sotaa. Pääasiassa laivanrakennus kuitenkin siirtyi muualle, koska Pikisaaressa 

rakennettiin sodan jälkeen enää kolme laivaa. Nämä laivat valmistuivat vuosina 1856 ja 1857. 

Tämän jälkeen laivoja ei ole siellä enää rakennettu. Tämä johtunee pitkälti Toppilansalmen ja 

rantavesien madaltumisesta, jolloin Pikisaareen kulkeminen laivoilla vaikeutui huomattavas-

ti.53 Kun Pikisaaressa ei enää poltettu pikeä niin suuria määriä, eikä rakennettu laivoja, laski 

sen merkitys kaupungille huomattavasti. 

1.2.3. Pikisaaren saha 

Nykyisen Pikisaaren alueella on toiminut kaupungin historian aikana myös saha. Se tunnetaan 

paremmin nimellä Korkeasaaren saha ja toimi paikalla vuosina 1874–1928. Nimi tulee siitä, 

että se sijaitsi nykyisin Pikisaaren osana tunnetussa Korkeasaaressa. Se ei kuitenkaan ole 

sijainnut Pikisaaressa yhtä aikaa nyt tutkittavan Pikisaaressa sijainneen rakennuksen kanssa, 

koska Korkeasaari liitettiin Pikisaareen vasta toisen maailmansodan aikana täyttämällä saaria 

erottanut salmi Korkeasaaren sahan purujätteellä ja maankohoamisen suosiollisella avustuk-

sella.54 Saha perustettiin vanhan laivaveistämön paikalle ja lupa sahan rakentamiselle saatiin 

syksyllä 1874.55 

                                                 

51 Hautala 1975: 138–139. 

52 Hautala 1975: 142–144. 

53 Hautala 1976: 24-26. 

54 Esim. Sormunen 1994: 26. 

55 Hautala 1976: 185. 
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1.2.4. Muu teollinen toiminta 

Edellä mainittujen teollisuustoimintojen lisäksi Pikisaaressa on ollut sen historian aikana 

myös muuta teollista toimintaa. Yksi teollisuuslaitos on ollut kaupungin omistuksessa ollut, 

kolme rakennusta sisältänyt viinanpolttimo, jonka rakennukset rakennettiin vuosina 1845 ja 

1847. Saaren pohjoispäädyssä sijainneessa polttimossa poltettiin viinaa kolmella pannulla.56 

Krimin sodan jälkeen viinanpolttimo jatkoi edelleen toimintaansa, vaikka laivanrakennus ja 

pienpoltto sodan jälkeen vähitellen hiipuivatkin. Raittiusliikkeen suosion nousu ja kiristynyt 

kilpailu yksityisessä omistuksessa olleiden viinanpolttimoiden kanssa saivat aikaan sen, että 

viinanpoltto lopetettiin Pikisaaressa 1890-luvulla.57  

 Viinanpolttimon tilalle perustettiin Otto Lindgrenin omistama värjäämö. 58 Värjäys-

tehdas ei kuitenkaan ollut pitkäikäinen, koska se paloi 21.12.1900. Samoihin aikoihin 

Pikisaaressa toimi myös konepaja. Sen yhteydessä oli aluksi emaljitehdas, joka ei kuitenkaan 

ollut pitkäikäinen. Alun perin kaupungissa sijainnut konepaja siirrettiin Pikisaareen 

tilavampaan rakennukseen.59 

2. TUTKIMUSHISTORIA 

Pikisaareen liittyvää tutkimusta on tehty usean henkilön toimesta 2000-luvun aikana. Saaressa 

on suoritettu kaivauksia vuosina 2002, 2006 ja 2007 Oulun yliopiston arkeologian laboratori-

on toimesta sekä vuonna 2012 Museoviraston Kulttuuriympäristön hoidon/Arkeologisten 

kenttäpalveluiden toimesta. Kaivauksilta dokumentoitu materiaali on toiminut tutkimusmate-

riaalina useille opinnäytetöille ja muille julkaisuille. Niissä on tutkittu muun muassa 

pikiruukkia, liitupiippuja, nappeja, kolikoita, eläinten luita ja pukeutumiseen liittyvää 

esineistöä, mutta keramiikkaa ja vuoden 2011 kaivauksissa esiin tullutta rakennusta ei ole 

aiemmin tutkittu. Pääasiassa tutkimukset ovat pyrkineet ajoittamaan Pikisaaren kulttuuri-

kerroksia ja yleisesti ajoitukset ovat osuneet 1700-luvun jälkimmäiselle puoliskolle ja 1800-

luvun alkuun. 

                                                 

56 Hautala 1975: 286-287. 

57 Hautala 1976: 194. 

58 Lindgren otti myöhemmin käyttöönsä sukunimen Karhi. 

59 Hautala 1976: 194, 201. 
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2.1. Kaivaukset 

Ensimmäisen kerran aluetta tutkittiin jo 2002, kun Oulun kaupunki halusi selvittää Pikisaaren 

muinaisjäännösten levinneisyyttä. Näin ollen saareen tehtiin useita koekuoppia erityisesti 

vanhan pikiruukin alueelle, mutta myös muualle. Koekuopista yksi osui jätekuoppaan, jota 

tutkittiin tarkemmin vuonna 2006. Kohdetta on tutkittu sen jälkeen kaivamalla kolme kertaa, 

vuosina 2006, 2007 sekä 2011. 2006 ja 2007 olivat opetuskaivauksia ja käsittivät siksi 

pienemmän alan, mutta 2011 kyseessä olivat pelastuskaivaukset, joita jatkettiin vielä 

arkeologisella valvonnalla vuonna 2012. Näiden kaivausten ja valvontojen jälkeen tutkittu 

alue käsitti jo useita satoja neliömetrejä.60  

Vuonna 2006 kaivauksilla oli pääasiassa opetuksellinen tarkoitus. Tarkoitus oli tutkia 

vuonna 2002 löytynyt mahdollinen rakennuksen pohja. Tämä kuitenkin osoittautui jäte-

kuopaksi, joka tutkittiin niiltä osin, kuin se kaivausalueelle osui. Samalla löydettiin kaivaus-

alueen itäkulmasta osa rakennuksen kivijalkaa. Kaivauksien yhteydessä avattiin myös kaksi 

koeojaa, joista toisesta löytyi mahdollisia rakennuksen jäänteitä. Jäänteet olivat kuitenkin niin 

epämääräisiä, ettei niistä pystynyt näiden kaivausten pohjalta antamaan sen tarkempaa 

analyysiä. Kaiken kaikkiaan kaivauksilla kaivettiin 30 neliömetrin alue.61  

Vuonna 2007 kaivaukset olivat opetuskaivaukset. Tarkoituksena oli selvittää, mihin 

vuonna 2006 löydetyn kivijalan osa liittyi. Kaivauksissa käytettiin samaa koordinaatistoa 

edellisvuoden kaivausten kanssa ja kaivausalueet liitettiin edellisvuoden kaivausalueiden 

välittömään läheisyyteen. Kaivauksissa löydettiin hirsirakenteita, mutta niiden yhteyttä 

vuoden 2006 kivijalkaan ei pystytty varmistamaan.62 Edellisvuoden kaivauksiin verrattuna 

vuoden 2007 alue oli hiukan pienempi. Kaivausten aikana kaivettiin 17 neliömetriä.  

Vuonna 2011 kaivaukset eivät olleet enää opetuskaivaukset, vaan tarkoituksena oli 

tutkia muinaisjäännösalueen laajuus ja kaivaa alue pois, jotta alueelle kaavoitetut rakennukset 

voitaisiin rakentaa. Kaiken kaikkiaan syksyllä 2011 kaivettiin 302 neliömetriä. Alueelta löytyi 

yksi pitkä kivijalallinen rakennus, joka tulkittiin asuinrakennukseksi. Lisäksi löydettiin yksi 

suoraan maapohjalle perustetun rakennuksen salvottu hirsikehikko. Koska 2011 kaivauksissa 

näytti, että rakennusten jäänteitä voi olla luultua laajemmalla alueella, päätettiin aluetta kaivaa 

vielä koneellisesti 2012. Koneellisesti avattiin kaiken kaikkiaan 600 neliömetrin suuruinen 

                                                 

60 Ks. Alatarvas et al. 2003; Herva 2006; Ylimaunu 2008; Hyttinen 2012. 

61 Herva 2006: 5, 10. 

62 Ylimaunu 2008: 5-7. 
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alue, josta dokumentoitiin kaksi kuoppajäännöstä sekä kolme rakennuksen jäännöstä.63  2011 

kaivauksissa pystyttiin osoittamaan vuoden 2006 ja 2007 kaivausten rakennusten jäänteiden 

liittyvän samaan rakennukseen. Tämä käy ilmi vuoden 2011 kaivausten tutkimusraportista, 

jossa vuoden 2011 kaivausten alueen B rakennekartassa näkyy tutkittava rakennus rakentei-

neen varsin selkeästi.64  (Ks. Liite 2) 

2.2. Tutkimukset 

Alla olevasta selonteosta käy hyvin ilmi, että Pikisaaresta kaivetusta aineistosta on tehty 

runsaasti tutkimusta. On tutkittu muun muassa nappeja, savipiippuja, kolikoita, pikiruukkia, 

solkia, hakasia ja luuaineistoa. Huomattavaa on se, että tutkimukset keskittyvät pääasiassa 

vuosina 2002, 2006 ja 2007 kaivettuun aineistoon. Keramiikasta sen sijaan ei ole vielä 

valmistunut tutkimusta, eikä vuosina 2011 ja 2012 kaivettua materiaalia ole vielä juurikaan 

tutkittu. Tästä johtuen tämä tutkielma täydentää aiempia tutkimuksia. 

2.2.1. Pikisaareen liittyvä tutkimus 

Ensimmäinen Pikisaaresta dokumentoitua aineistoa koskeva tutkimus oli Tanskan vuonna 

2003 valmistunut tutkielma. Siinä hän tutki vuoden 2002 kaivauksien koekuopasta 2 peräisin 

olevia savipiippuja.65  Koekuoppaa pidettiin niin mielenkiintoisena, että vuoden 2006 Oulun 

yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivausten pääkaivausalue päätettiin sijoittaa sen 

viereen.66  Savipiippuja on tutkinut myös Kivioja, jonka tutkielma valmistui 2010. Hän 

keskittyy vuosien 2006 ja 2007 kaivausten piippulöytöihin.67  Molemmissa tutkimuksissa 

löytökonteksti päädytään ajoittamaan savipiippujen perusteella 1700-luvun jälkimmäiselle 

puoliskolle.68 

 Seuraava tutkimuksissa käsitelty aihe oli Pikisaaren pikiruukki, jota Rossi käsittelee 

2004 valmistuneessa pro gradu – tutkielmassaan69 ja 2005 julkaistussa artikkelissa70. 

Tutkimuksessaan Rossi käy läpi pikiruukin historian 1640-luvulta aina vuoteen 1854 asti. 

                                                 

63 Hyttinen 2012: 2. 

64 Hyttinen 2012: 291. 

65 Tanska 2003. 

66 Herva 2006: 6. 

67 Kivioja 2010. 

68 Tanska 2003: 13–14; Kivioja 2010: 16–17. 

69 Rossi 2004. 

70 Rossi 2005. 
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Tutkimuksen mukaan pikiruukki on palanut ainakin 3 kertaa.71 Pikiruukkiin liittyen on myös 

valmisteilla väitöstutkimus, joka ei tämän tutkimuksen puitteissa ehtinyt valmistua.72 

 2007 Anna-Kaisa Puputti julkaisi artikkelin, joka koski vuoden 2006 kaivausten 

jätekuopan eläinluuaineistoa. Artikkelissaan Puputti toteaa kuopan varsin runsaasta 

luuaineistosta löytyvän 80,6 % kotieläinten luiden kappaleita ja loput ovat riistaeläimistä 

peräisin. Hän kertoo myös artikkelissaan eläinten teurastusikiä niiltä osin, kuin se on 

mahdollista sanoa luuaineiston perusteella. Puputti arvelee, että eläimet olisi teurastettu 

Pikisaaressa, koska eläinten koko luurangot ovat varsin kattavasti edustettuina luuaineistossa. 

Puputti ajoittaa jätekuopan 1700- ja 1800-lukujen taitteeseen.73  Eläinluuaineistoa käsiteltiin 

myös 2014 ilmestyneessä Salmen ja Kuokkasen artikkelissa.74  

 Katja Mutka käsitteli vuonna 2008 valmistuneessa tutkielmassaan Pikisaaren 

kolikkoaineistoa.  Hän keskittyy tutkimuksessaan vuonna 2007 kaivettuun kolikkoaineistoon 

ja pyrkii aineistonsa avulla ajoittamaan kyseisen vuoden kaivausalueet. Kaivausalueen 175 hän 

ajoittaa 1700-luvun alkupuolelle ja kaivausalueen 2 1740-luvulle tai sitä nuoremmaksi.76 Hän 

kuitenkin muistuttaa, että raha-ajoitus voi olla myös ongelmallista, koska rahat voivat olla 

käytössä pitkiäkin aikoja.77  

Nappeja, solkia, hakasia ja neuloja, eli pukeutumiseen liittyvää aineistoa on Pikisaa-

resta tutkittu runsaasti. Esimerkiksi Mutka tutki 2012 valmistuneessa tutkielmassaan nappeja, 

joista osa oli peräisin myös Pikisaaren vuosien 2002, 2006 ja 2007 kaivauksilta.  Samana 

vuonna ilmestyneessä artikkelissa Kuokkanen et al. tutkivat vuosien 2006 ja 2007 kaivauksil-

ta löytyneitä solkia.78 2014 julkaistussa Salmen ja Kuokkasen artikkelissa käsiteltiin 

eläinluuaineiston lisäksi myös nappeja ja solkia.79 Vuonna 2015 Kuokkanen et al. julkaisivat 

artikkelin, jossa käsiteltiin metallinappeja ja solkia.80 2016 ilmestyneessä väitöstutkimukses-

saan Kuokkanen tutkii nappeja, solkia, hakasia ja neuloja eri puolilta Oulua dokumentoiduista 

                                                 

71 Rossi 2004: 10–12. 

72 Lisätietoja Ks. Esim. Hyttinen et al. 2016. 

73 Puputti 2007: 13–18. 

74 Salmi – Kuokkanen 2014. 

75 Vuoden 2007 kaivausalue 1 on olennainen myös tämän tutkielman kannalta. 

76 Mutka 2008: 13. 

77 Halinen 2002: 33; Mutka 2008: 3. 

78 Kuokkanen et al. 2012. 

79 Salmi – Kuokkanen 2014. 

80 Kuokkanen et al. 2015. 
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aineistoista. Mukaan ovat päässeet myös Pikisaaren vuosien 2002, 2006 ja 2007 löydöt.81  

Tärkeimpänä antina nämä tutkimukset kertovat sen, että Pikisaaren pukeutumiseen liittyvä 

aineisto on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen.82 Esimerkiksi Oulun kohteista mistään 

muualta ei ole löytynyt yhtä paljon nappeja.83 

2016 valmistui Hyttisen ja Ikosen kirjoittama artikkeli, jossa käsiteltiin Pikisaaren, Ot-

to Karhin puiston ja Oulun Lyseon lukion kaivauksia ja sieltä löytyneitä esinelöytöjä ja 

rakenteita. Pikisaaren osalta tuodaan esille tässä tutkielmassa tarkasteltava rakennus. 

Rakennusta kuvataan pitkäksi kivijalalliseksi ja multapenkilliseksi rakennukseksi, josta 

saatiin tutkittua kaikkiaan 108 neliömetriä. Artikkelissa todetaan, että rakennus oli perustettu 

vahvasti palaneelle maapinnalle ja että selkeästi erottuvasta neljästä erillisestä huonetilasta ei 

löytynyt merkkejä tulisijasta. Sen sijaan yhden huoneen ulkopuolelta löytyi runsaasti 

purkutiiliä, mikä voisi viitata rakennuksessa tai sen ulkopuolella olleeseen tulisijaan. 

Kivijalkojen lisäksi useassa huoneessa on myös hirsikehikko kivijalan sisäpuolella. Tämä 

viittaa multapenkkiin, jonka on tarkoitus toimia lämpöeristeenä. Hyttinen ja Ikonen epäilevät 

rakennuksessa olleen pajatoimintaa yhdessä huoneessa, mihin viittaavia löytöjä on pystytty 

dokumentoimaan kohteesta. Rakennuksen luoteisen huoneen alapuolelta löytyi hiilitäytteinen 

kuoppa, joka voisi olla jäännös ahjosta. Muiden huoneiden uskotaan liittyvän asumiseen sitä 

tukevien löytöjen ja multapenkkirakenteiden vuoksi. Rakennuksen arvellaan rakennetun 

vuoden 1773 palokerroksen päälle. Se on kuitenkin näkyvissä vuoden 1784 asemakaavaehdo-

tuksessa84, joten se on rakennettu viimeistään silloin. Artikkelin mukaan rakennus on hylätty 

1800-luvun ensimmäisen puoliskon aikana, koska pikiruukkialue on menettänyt vuosisadan 

puolenvälin lähestyessä merkitystään. Tällöin osa rakennuksista on menettänyt merkityksensä 

joidenkin toimintojen loppuessa kokonaan. Rakennuksen hylkäämisen yhteydessä myös osa 

käyttökelpoisista esineistä on hylätty, mikä näkyy siinä, että osa jätekuopasta ja rakennuksesta 

löytyvistä esineistä on löytynyt lähestulkoon ehjinä.85 

                                                 

81 Kuokkanen 2016. 

82 Mutka 2012: 4; Kuokkanen et al. 2012: 119; Salmi – Kuokkanen 2014: Table 3; Kuokkanen et al. 2015: 5; 

Kuokkanen 2016: 34. 

83 Mutka 2012: 4; Kuokkanen 2016: 34. 

84 Ks. Liite 4. 

85 Hyttinen & Ikonen 2016: 110–112. 
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2.2.2. Oulun kaupunkiarkeologisista tutkimuksista yleisesti 

Pikisaaren tutkimukset liittyvät vahvasti myös muuhun Oulun kaupunkia koskevaan 

arkeologiseen tutkimukseen. Vaikka Pikisaari ei virallisesti kuulunut Oulun kaupunkiin ennen 

meritullin ja meritulliaidan siirtämistä siten, että Pikisaari jää tulliaidan sisäpuolelle86, on 

Pikisaari silti ollut kiinteä osa Oulun kaupunkia käytännössä siitä lähtien, kun saaressa on 

ollut teollista toimintaa 1640-luvulta lähtien. Oululaiset ovat muun muassa pyrkineet saamaan 

kaupungille jotain hyötyä saaressa olleesta pikiruukista niin kauan kuin ruukki on ollut 

toiminnassa.87 Arkeologinen kaivaustoiminta Oulun kaupungissa on lisääntynyt merkittävästi 

2000-luvulla, mikä käy ilmi esimerkiksi Kallio-Sepän väitöskirjan liitteestä 1.88 Siinä on 

lueteltuna kaikki Oulun kaupungissa vuosien 1907–2011 aikana suoritetut erityyppiset 

kaupunkiarkeologiset kenttätutkimukset. Näihin kuuluvat niin kaivaukset, pelastuskaivaukset, 

opetuskaivaukset, koekaivaukset, valvonnat, inventoinnit, tarkastuskäynnit kuin hylkytutki-

mukset. Erityisesti kaivaustoiminnan sijoittumiseen on vaikuttanut vuonna 2002 valmistunut 

Oulun kaupunkiarkeologinen inventointi.89 Listaus päättyy vuoteen 2011, mutta kaivaustoi-

mintaa on ollut Oulussa joka vuosi sen jälkeen eri puolilla kaupunkia. 

 Pääasiassa Oulussa on kaupunkiarkeologisilla kohteilla kaivauduttu 1600-luvulta 

kaupungin ensimmäisiltä vuosikymmeniltä aina 1800-luvun alkuvuosikymmenille saakka. 

Painotus on kuitenkin ollut enemmän 1700-, kuin 1600-luvulla.90 Toisin sanoen kaivaustoi-

minta on keskittynyt pääasiassa entisen Oulun linnan paikalle Linnasaaressa, sekä pelastus-, 

opetus- ja koekaivausten toimesta sinne, missä on haluttu selvittää jonkin muinaismuistokoh-

teen laajuutta tai on pelastuskaivauksilla jouduttu kaivamaan se, mikä tuhoutuisi joka 

tapauksessa maan muokkauksessa uutta rakennettaessa. Toisin sanoen on tutkittu paljon 

katuja, asumuksia ja joitain yleisiä tiloja. Tässä suhteessa Pikisaaren kaivaukset ovat mukava 

poikkeus, koska ne ovat enemmän teollisuusarkeologiset kaivaukset, kuin jonkin asuinraken-

nuksen kaivaukset. 

 Oulun kaupungista arkeologisesti kaivetusta aineistosta ei ole ennen Kallio-Sepän 

väitöstutkimusta tehty laajempaa analyysiä tai synteesiin pyrkivää tutkimusta.91 Yksittäisiin 

                                                 

86 Kallio-Seppä 2013: 144. 

87 Virkkunen 1953: 223–226. 

88 Kallio-Seppä 2013: Liite 1. 

89 Ikonen & Mökkönen 2002. 

90 Kallio-Seppä 2013: 12. 

91 Kallio-Seppä 2013: 12. 
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löytöryhmiin tai tiettyyn löytöpaikkaan liittyviä tutkimuksia on kuitenkin tehty.92 Yksittäisistä 

analysoiduista löytöryhmistä esimerkeiksi käyvät napit ja soljet.93 

3. AINEISTO 

3.1.Rakennuksessa olevat rakenteet 

Rakennus muodostuu useasta erillisestä tilasta. Hyttisen tutkimusraportissa rakennus 

muodostuu rakenteista BR1a/b, BR2, BR3, BR4, BR5 ja BR6. Yhdessä ne muodostavat 

rakennuksen, jonka kokonaispituus on kaikkiaan 18 metriä.94 (Ks. myös Liite 2) Rakenteet 

ovat muodostuneet siten, että BR1a/b on kivijalka, jonka länsiosan sisäpuolella on maapohjal-

le perustettu hirsikehikko BR2. BR3 on rakennetta BR2 kovasti muistuttava hirsikehikko. 

BR4 on kivijalka, joka on kivijalkaa BR1a/b:tä selkeästi pienempi ja isokivisempi. BR5 on 

niin ikään hirsikehikko, joka on rakennettu kivijalkaan BR4 kiinni. Sen käyttötarkoitus on 

jäänyt epäselväksi. BR6 muodostuu salvotusta hirsirakenteesta, joka päättyy äkisti, koska siitä 

mihin rakenteen pitäisi jatkua, on maa jo aiemmin kaivettu täysin, eikä rakennuksen todellista 

kokoa näin ollen pysty selvittämään.95  

Kartan perusteella rakennuksesta on erotettavissa selkeästi ainakin 5 erillistä tilaa si-

ten, että hirsikehikko BR2 jakaa kivijalan BR1a/b tilan kahtia muodostaen huoneet A ja B 

siten, että huone A jää hirsirakenteen BR2 sisään ja huone B on kivijalan BR1 eteläisempi 

osa. Huone C jää hirsirakenteen BR 3 sisäpuolelle. Huone D on jykevän kivijalan BR4 

sisäpuolella. Viides tila eli huone E muodostuu rakenteiden BR3, BR4 ja BR6 väliin siten, 

että rakenne BR5 on osa tilaa. Rakennuksessa on voinut olla myös muita tiloja, mutta niitä ei 

ole saatu dokumentoitua ennen niiden tuhoutumista, joten tässä tutkielmassa keskityn näihin 

viiteen tilaan. Kuten jo edellä mainittiin, viittaa kivijalan sisäpuolella oleva hirsirakenne 

siihen, että rakennuksessa on ollut multapenkki96, jonka tarkoituksena on olla lämpöeristee-

                                                 

92 Hauta-aho 2008; Hänninen 2008; Ikonen 2008; Kivelä 2008; Korpi 2008; Mutka 2008 & 2012; Heikkilä 2011; 

Mullins et al. 2013; Riutankoski 2013; Kuokkanen 2016. 

93 Mutka 2012; Kuokkanen 2016. 

94 Hyttinen 2012: 44-45.  

95 Hytttinen 2012: 44-45. 

96 Multapenkki on maapohjalle rakennetun talon kivijalan sisäpuolelle kasattava maakerros, joka toimii 

lämpöeristeenä. Tätä maakerrosta paikalla pitämään rakennetaan tavallisesti hirsikehikko, jollainen on 

esimerkiksi nyt tutkittavan rakennuksen hirsikehikko BR2. 
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nä.97 Tämä taas antaa viitteitä siitä, että kyseessä olisi asuttava tila, joita saaressa tiedetään 

olleen jo 1700-luvun ja 1800-luvun taitteen molemmin puolin.  

 Vuoden 2012 tutkimusraportissa rakennuksesta todetaan, että se on sijainnut 

pikiruukkialueella ja että se on pystytty identifioimaan vuosien 1786 ja 1813 kartoissa 

näkyväksi rakennukseksi.98 Koska rakennus sijaitsee pikiruukkialueella ja siinä on useita 

huoneita99, se on arveltu olevan pikiruukin työntekijöille tarkoitettu asuinrakennus. Vaikka 

itse pikipannua varten työntekijöitä ei ole saaressa montaa ollutkaan, on ruukkiin liittynyt 

myös paljon muita rakennuksia, kuten tynnyrintekijöiden pajoja, puoti-, varasto- ja asuinra-

kennuksia, leipomotupia ja navetta.100 Karttalähteiden avulla pikiruukkialueelta löytyy pitkiä 

rakennuksia ensimmäisen kerran Holmbomin kartasta vuodelta 1784101. Samat pitkät 

rakennukset esiintyvät myös Meinanderin kartassa vuodelta 1802102 ja Walleniuksen kartassa 

vuodelta 1813103. Sen sijaan Haxellin kartassa vuonna 1763104 pitkiä rakennuksia ei ole vielä 

olemassa, eikä niitä esiinny enää myöskään Pikisaaren pikiruukin palovakuutusasiakirjan 

kartassa vuodelta 1834105. Karttalähteiden valossa arvio rakennuksen käyttöajasta on siis 

varsin osuva. Hyttinen ja Ikonen arvioivat, että nyt tutkittava rakennus olisi vuosien 1784, 

1802 ja 1813 kartoissa olevista kahdesta pitkästä rakennuksesta idempänä oleva rakennus.106 

 Huonetta D, jonka kivijalka on selkeästi muita kivijalkoja jykevämpi, on tutkimusra-

portissa arveltu mahdolliseksi varastotilaksi. Kivien suuri koko nähdään viittaavan raskaste-

koisempaan rakennelmaan kivijalan päällä, joten se voisi olla esimerkiksi varastotila.107 Jokin 

merkitys selkeästi muita rakenteita jykevämmällä kivijalalla varmasti on ollut, mutta tämän 

tutkimuksen puitteissa varmuutta rakenteen rajaaman tilan käyttötarkoituksesta ei saatu. 

                                                 

97 Hyttinen & Ikonen 2016: 111. 

98 Vuoden 1813 kartan perusteella rakennuksen pituus on noin 70 kyynärää, mikä tarkoittaa metreiksi 

mmutettuna noin 40 metriä. 1 kyynärä on 594 mm. 

99 Huoneiden käyttötarkoituksesta esitetään muun muassa, että jokaisella huoneella saattaa olla oma funktionsa, 

joten esineistön tarkemmalla analyysillä olisi tilausta, jota muun muassa tämä tutkimus pyrkii toeuttamaan. 

100 Hyttinen 2012: 63. 

101 Liite 4. 

102 Liite 5 

103 Liite 6. 

104 Liite 3. 

105 Liite 7. 

106 Hyttinen & Ikonen 2016: 112. 

107 Hyttinen 2012: 47. 
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 Huoneen A alta on dokumentoitu hiilellä täytetty kuoppajäännös, joka on mahdollises-

ti muuta rakennusta vanhempi. Hiilitäytteinen kuoppa voi olla myös viittaus ahjorakentee-

seen. Hiilikuoppa ja mahdollinen ahjo voivat myös viitata alueen aiempaan käyttöön.108  

 Huone E poikkeaa rakenteensa ja löytöaineistonsa osalta täysin muusta rakennuksesta. 

Kyseinen huone rajautuu siten, että se muodostuu rakenteiden BR3, BR4, BR5 ja BR6 väliin. 

On myös mahdollista, että huone C ja huone E ovat samaa huonetta. Huoneen E löytöaineisto 

koostuu Hyttisen ja Ikosen mukaan lähes yksinomaan kolikoista, mikä viittaa heidän 

mielestänsä siihen, että rakennuksessa on ollut rahaliikennettä.109 

 Rakennuksen välittömästä läheisyydestä on löytynyt myös jätekuoppa, jonka 

löytöaineisto kuuluu vuoden 2006 kaivausten löytöihin. Jätekuopan ja rakennuksen 

löytöaineistoja vertaamalla voi myös saada kuvaa rakennuksen käytöstä. Jätekuoppaan on 

laitettu esineitä, jotka on syystä tai toisesta haluttu hävittää, joten olisi mielenkiintoista tietää, 

onko näiden löytöaineistojen välillä merkittäviä eroavaisuuksia. Jos niitä on, niin mistä ne 

oikein kertovat? Toki jätekuopassa on sekin ongelma, ettei se välttämättä liity yksinomaan nyt 

tutkittavaan rakennukseen, joten siinä voi olla esineistöä muistakin rakennuksista. 

 

3.2. Keramiikka-aineistosta yleisesti 

Keramiikka-aineisto vaikuttaa tarkastelun jälkeen varsin heterogeeniseltä kokonaisuudelta.110 

Toki joukkoon mahtuu joitain yksittäisiä astioita, jotka voivat olla samasta astiastosta 

peräisin, mutta yleisvaikutelma on se, että koristekuviot ja aiheet vaihtelevat astioiden välillä, 

vaikka astiat olisikin valmistettu samasta materiaalista ja astioiden muoto olisi sama. 

Esimerkiksi aineistosta löytyvät leimat tuntuvat olevan keskenään pääasiassa erilaisia, mikä 

viittaa siihen, että astiasto ei ole yksi kokonaisuus, vaan kasattu useammasta eri lähteestä. 

Täytyy tosin muistaa, että rakennuksen ympäristöön rikkoutuneet astiat tuskin ovat rikkoutu-

neet sinne kaikki kerralla, mikä omalta osaltaan aiheuttaa sen, että kaikki astiat eivät ole 

keskenään samanlaisia.  

                                                 

108 Hyttinen & Ikonen 2016: 111. 

109 Hyttinen & Ikonen 2016: 111. 

110 Heterogeenisellä kokonaisuudella tarkoitan sitä, että aineiston astioiden koko, muoto ja koristelu vaihtelevat 

paljon ja esimerkiksi kokonaisia astiastoja on aineistosta mahdotonta löytää. Ylipäänsä aineistossa on 

monenlaisia astioita. Vertailuun hyvä kohde on esim. Esaias Fellmanin parituvan materiaali (luku 8.2.), jossa 

kokonaisisa astiastoja löytyy pinottuna paikoilleen. 
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 Jätekuopan ja tutkittavan rakennuksen aineistosta ei ole havaittavissa keramiikkaa, 

joka olisi palanut. Tämä viittaisi siihen, ettei kyseinen rakennus ole palanut vuoden 1854 

Pikisaaressa olleessa tulipalossa. Toisin sanoen myöskään rakennuksen hylkääminen ei 

todennäköisesti ole ollut mikään yhtäkkinen tapahtuma, kuten tulipalojen yllättäessä käy. 

3.3.Aineiston rajaus 

Aineisto on tutkimuksen aikana käyty läpi siten, että ensin kaikki kaivettu keramiikka-aineisto 

on punnittu yksikkökohtaisesti ja jokaisesta yksiköstä on laskettu kappalemäärät. Tämän 

jälkeen osa löytöaineistosta on kuvattu, jotta aineistoa on nopeampaa analysoida. Fragmentte-

ja on kuitenkin paljon, eikä kaikista saa kunnollista osviittaa siitä, minkälaisesta astiasta 

kyseinen fragmentti on, joten kuvattavaa aineistoa piti jotenkin rajata. Tästä johtuen 

aineistosta rajattiin ennen kuvaamista pois kaikki palat, joista oli vaikeaa saada astian 

alkuperäistä muotoa tai koristelua koskevaa informaatiota irti. Näin ollen kuvatuksi tulivat 

fragmentit, joissa on havaittavissa astian reunaa tai pohjaa. Myös selkeän kuvioinnin tai 

leiman omaavat fragmentit kuvattiin. Muita helposti tunnistettavia piirteitä olivat esimerkiksi 

kuppien ja kannujen korvat sekä myös patojen jalat. Työekonomisista syistä johtuen 

fragmenttien analysointia piti nopeuttaa, joten kuvaaminen tuli välttämättömäksi. Materiaalia 

on niin valtavan paljon, että valokuvan keskinäinen vertailu on paljon nopeampaa, kuin etsiä 

halutut fragmentit ensin oikeasta laatikosta, jonka jälkeen löydettyäsi oikean pussin, tarvitsee 

vielä etsiä oikeat palat. Toki konkreettisia esineitä vertailemalla tulos on parempi kuin 

valokuvia vertailemalla, mutta se tuskin vaikuttaa tämän tutkielman tuloksiin merkittävästi.  

 Kuvaamisen jälkeen tarkemmin analysoitavasta aineistosta rajattiin pois fragmentit, 

jotka eivät kuuluneet nyt tutkittavaan rakennukseen tai läheiseen jätekuoppaan liittyviin 

kerroksiin. Tämän jälkeen fragmentit analysoitiin pala palalta siten, että tarkoituksena oli 

ottaa selville fragmentin valmistusmateriaali sekä astiatyyppi, josta kyseinen fragmentti on 

peräisin. Lopuksi fragmenteista saatu tieto koostettiin, jotta itse rakennuksen ja sen eri osien 

käyttötarkoitusta olisi mahdollista lähteä analysoimaan. 

3.4.Tutkimusmetodi 

Aineiston kuvaamisen jälkeen ja ylimääräisten fragmenttien poisrajaamisen jälkeen aineisto 

on jaettu eri osiin, jotta eri tilojen keramiikka-aineistoja on mahdollista lähteä analysoimaan. 

Analyysin jälkeen tilojen keskinäinen vertailu on mahdollista ja tilojen analyysi mahdollistaa 

vertailun myös muiden aineistojen kanssa, kuten tulkinta osiossa luvussa 9 tullaan tekemään. 

Jako erillisiin tiloihin on tehty siten, että rakennuksen sisältä on eroteltu 5 eri tilaa, huoneet A, 
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B, C, D ja E, joiden lisäksi on vielä eroteltu rakennuksen ulkopuolella seinien välittömässä 

läheisyydessä olevat kerrokset, sekä rakennuksen läheisyydessä oleva jätekuopaksi tulkittu 

kuoppajäännös.  

 Kuvien perusteella fragmentit on jaettu tilakohtaisesti siten, että on tehty jako 

materiaalin mukaan ja astian oletetun käyttötarkoituksen mukaan. Materiaalin mukaan on 

tehty jako fajanssiin, kivisavikeramiikkaan, piiposliiniin, posliiniin ja punasavikeramiikkaan. 

Astian käyttötarkoituksen mukaan jako on tehty juoma-astioihin, kannuihin, lautasiin, 

patoihin, pulloihin ja säilytysastioihin. Huomioitavaa on se, että eri tilojen keramiikkojen 

jakautumista esittävät taulukot on laadittu siten, että mukaan on laskettu kokonaiset astiat.  

 Mikäli taulukot olisi tehty keramiikkafragmenteilla, olisivat taulukoiden lukemat 

suurempia. Tärkeää on myös tiedostaa se, että astiat on kuvattu kaivauksilla dokumentoitujen 

löytöyksiköiden mukaan, joten eri yksiköissä olevat saman astian kappaleet on todettu samaan 

astiaan kuuluvaksi vain, mikäli fragmenttien kuuluminen samaan astiaan on ollut selvä. 

Toisin sanoen taulukoissa olevat lukemat voivat muuttua, mikäli kaikki palat käytäisiin 

systemaattisesti läpi ja vertailtaisiin pala palalta mitkä kaikki palat ovat samasta astiasta 

peräisin. Kolmas huomioitava seikka on se, että eri tilojen keramiikkamääriä esitteleviin 

taulukoihin on laskettu mukaan vain ne astiat, jotka on varmuudella voitu sijoittaa johonkin 

tiettyyn tilaan löytöyksikkönsä perusteella. Mikäli jokin löytöyksikkö on ollut kahden tai 

useamman eri tilan alueella, ei sen yksikön löytöjä ole laskettu mukaan tietyn tilan keramiik-

kaa kuvaavaan taulukkoon. 

 Tilojen keramiikka-aineistoista on lopuksi katsottu eri astiatyyppien määriä ja niiden 

suhteellisia osuuksia tilan aineistosta. Näitä aineistoja on vertailtu luvussa 8 esiteltyihin 

kohteisiin, joista on jokaisesta käsitelty keramiikka-aineistoa ja näistä kohteista on kaikista 

olemassa käsitys, mihin tarkoitukseen kyseistä rakennusta on käytetty. Kontekstivertailun 

avulla on pyritty saamaan käsitys tutkittavan rakennuksen tilojen käyttötarkoituksesta 

keramiikka-aineiston valossa. Mikäli näiden tilojen käyttötarkoituksesta on tehty aiempia 

tulkintoja, on niihin otettu kantaa keramiikka-aineiston antaman kuvan perusteella. 

3.5.  Pikisaaren tutkimusaineiston keramiikka 

Aineisto koostuu edellä mainituilta kaivauksilta löydetystä keramiikka-aineistosta. 

Kaiken kaikkiaan materiaalia on 26398 g ja 6232 fragmenttia. Tästä aineistosta rajattiin 

lopulta kuvattavaksi vain fragmentit, joissa oli säilynyt jotain tunnistamista helpottavia 
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piirteitä.111 Aineistoa kuvattiin kaiken kaikkiaan 15634 g ja 1948 fragmenttia. Painon puolesta 

selkeästi suurimman ryhmän muodostaa punasavikeramiikka, jota on koko materiaalista 

17178 g/ 2267 kpl, mutta kappalemäärissä piiposliinia on lähestulkoon yhtä paljon 5989 g/ 

2206 kpl. Kuvatussa aineistossa on havaittavissa samojen keramiikkatyyppien yleisyys. 

Punasavea on kuvatussa materiaalissa 103389 g/ 786 kpl ja piiposliinia on 3569 g/ 600 kpl. 

Materiaalissa on mukana myös fajanssia 1828 g/ 1203 kpl, joista lähemmässä tarkastelussa 

642 g/ 290 kpl. Kivisavikeramiikkaa on 412 g/ 33 kpl, joista lähempään tarkasteluun 

valikoitui 2945 g/ 19 kpl. Posliinia on 992 g/ 426 kpl, joista lähempään tarkasteluun valikoitui 

790 g/ 253kpl. 

 Aineisto on myös mahdollista jaotella kaivausvuoden mukaan. Yhteensä materiaalia 

on vuoden 2006 kaivauksilta 11283 g/ 2718 fragmenttia112, vuoden 2007 kaivauksilta 1860 g/ 

604 fragmenttia113 ja vuoden 2011 kaivauksilta 13255 g/ 2910 fragmenttia114. Näistä 

lähempään tarkasteluun on päätynyt vuodelta 2006 7177 g/ 1003 fragmenttia, vuodelta 2007 

897 g/ 198 fragmenttia sekä vuodelta 2011 7559 g/ 747 fragmenttia. Päähuomio tutkielmassa 

kiinnittyy kuitenkin tutkittavan rakennuksen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä 

löytyneeseen materiaaliin.   

Taulukko 1: Vuoden 2006 löydöt aineiston rajaamisen jälkeen 

Materiaali Paino (g) Kpl 

Fajanssi 416,9 181 

Kivisavi 57,4 8 

Piiposliini 512 157 

Posliini 194,3 127 

Punasavi 5996,6 530 

   
Yhteensä 7177,2 1003 

 

 

 

                                                 

111 Rajaamisperusteista tarkemmin Ks. luku 3.2. 

112 Tarkempi erottelu valmistusmateriaaleittain Ks. Taulukko 1. 

113 Tarkempi erottelu valmistusmateriaaleittain Ks. Taulukko 2. 

114 Tarkempi erottelu valmistusmateriaaleittain Ks. Taulukko 3. 
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Taulukko 2: Vuoden 2007 löydöt aineiston rajaamisen jälkeen 

Materiaali Paino (g) Kpl 

Fajanssi 72,4 41 

Kivisavi 48 5 

Piiposliini 228 93 

Posliini 50,3 20 

Punasavi 498,2 39 

   

Yhteensä 896,9 198 

 

Taulukko 3: Vuoden 2011 löydöt aineiston rajaamisen jälkeen 

Materiaali Paino (g) Kpl 

Fajanssi 152,5 68 

Kivisavi 189,2 6 

Piiposliini 2828,9 350 

Posliini 544,9 106 

Punasavi 3843,9 217 

   

Yhteensä 7559,4 747 

 

 Aineistosta on havaittavissa yksi silmiinpistävä piirre. Kaikissa näissä liki 2000 

fragmentissa on vain yksi pala, joka on korjattu liimaamalla. Tämä pala on löytynyt 

jätekuopasta ja on korjattu jollain mustalla aineella, joka on mahdollisesti ollut pikeä. Pien 

käyttäminen korjausmateriaalina ei olisi yllättävää, koska sitä valmistettiin samassa saaressa, 

joten sitä varmasti oli saatavilla. Korjattu astia on punasavesta valmistettu laakean astian 

palanen. Kyseessä on voinut olla esimerkiksi tarjoiluastia tai iso lautanen.115 Astioiden 

vähäinen korjaaminen antaa viitteitä siitä, ettei kyseisiä astioita pidetty käyttäjilleen 

korvaamattomina. Toki jotkin astiat ovat hajonneet niin pieniin palasiin, ettei niiden 

korjaaminen ole ollut mahdollista. Lisäksi aineistosta löytyy niin ikään jätekuopasta kolme 

astian kappaletta, joista on havaittavissa korjausreikä.116 Silti tämä ilmiö kertoo mielestäni 

                                                 

115 Ks. Liite 8, kuva 3. 

116 Ks. Liite 8, kuva 4. 



 

29 

jonkinasteisesta varallisuuden noususta ja massakulutuksesta ainakin astioiden suhteen tai 

siitä, ettei astioita vaan ole viitsitty korjata. Esimerkiksi Tornion kaupunkikaivauksissa on 

löytynyt varsin runsaasti korjausjälkiä sisältäneitä astiankappaleita.117 

 Korjattujen astiankappaleiden löytyminen historiallisen ajan kohteilta on yleistä 

ympäri maailmaa.118 Näin ollen niiden esiintyminen Oulun Pikisaaressakaan ei yllätä. On 

myös esitetty, että astioiden korjaus ei niinkään viittaa kaivauskohteen köyhyyteen vaan 

siihen, että tavaran saatavuus on epävarmaa tai epäsäännöllistä.119 Esimerkiksi syrjäinen 

sijainti vaikuttaa vahvasti siihen, miten usein uutta tavaraa on saatavilla. 

 Huomion arvoista korjatuissa astiankappaleissa on se, että ne ovat kaikki punasavias-

tian kappaleita. Tämä on erikoista, koska yleensä korjatut astiat ovat jotain muuta materiaalia 

kuin punasavea, joskin nykyisen Ruotsin puolelta löytyy myös ainakin yksi korjattu 

punasaviastian kappale tältä aikakaudelta.120 Palat ovat myös pääasiassa suurista tarjoiluun 

soveltuvista astioista. Yksi pala on kahvan vierestä, tosin sekin saattaa liittyä ruoan tarjoilemi-

seen. Samansuuntaisia huomioita on tehty myös Tornion kaupunkikaivauskohteilta. Nurmi 

nostaa väitöskirjassaan esille sen seikan, että vain ne astiat, jotka olivat esillä, viitsittiin 

korjata. Loput vain hävitettiin esineen rikkoutuessa. Toinen huomion arvoinen asia astioiden 

korjausjäljissä on se, että Tornion aineistossa Suuren Pohjan sodan jälkeen korjausjälkiä ei 

enää juurikaan synny.121 Tämä osaltaan ehkä selittää myös Pikisaaren aineiston korjausjälkien 

vähyyttä, koska aineisto ajoitetaan pääasiassa tätä nuoremmaksi.  

 Kaikkien vuosien löydöissä on mahdollista jäljittää löydöt löytökerrokseensa. 

Löytökerroksittain erotellut löydöt kertovat muun muassa sen, mistä päin löytöjä ei ole tullut. 

Eri kerrokset ovat myös tulleet ainakin osittain eri tiloista, joita tutkittavassa rakennuksessa 

on ainakin neljä. Kun löydöt jaetaan näiden tilojen kesken, on tiloja mahdollista vertailla 

keskenään.  

3.5.1. Tutkittavan rakennuksen keramiikka-aineisto 

 Itse tutkittavaan rakennukseen tai sen välittömään läheisyyteen liittyviä löytöjä oli 

kaiken kaikkiaan 1606 fragmenttia, jotka painoivat yhteensä 7163 grammaa. Näistä 

                                                 

117 Nurmi 2011: 111, table 10. 

118 Cabak & Loring 2000; Burke 2000; Karskens 2001; Barker 2005; Lucas 2010 

119 Barker & Majewski 2006: 229–230. 

120 Ks. esim. Haasum 1972. 

121 Nurmi 2011: 112-113. 
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kuvattaviksi päätyi 478 fragmenttia, jotka painoivat yhteensä 4062 grammaa122. Kuvatusta 

materiaalista lukumääräisesti suurin ryhmä on valmistettu piiposliinista, jota on 188 

fragmenttia.  Kuten taulukosta 4 näkyy, toiseksi suurin ryhmä lukumääräisesti on punasavi, 

jota on 138 fragmenttia. Fajanssia on 84 fragmenttia, posliinia 64 fragmenttia ja kivisavea 4 

fragmenttia123. Painon puolesta taas punasavi on suurin ryhmä, koska sitä on 2102 gram-

maa124, eli hiukan yli puolet kaikesta rakennukseen liittyvästä aineistosta. Myös piiposliinilla 

on merkittävä osuus painon puolesta rakennuksen aineistossa, koska sitä on 1460 grammaa. 

Yhteensä punasavi ja piiposliini kattavat rakennuksen kuvatun keramiikka-aineiston painosta 

siis lähes 90 %. Posliinia on 245 grammaa, fajanssia 181 grammaa ja kivisavea 75 grammaa. 

Taulukko 4: Tutkitun rakennuksen kuvattu aineisto 

Kuvatut   

Yhteensä paino (g/%) määrä (kpl/%) 

Fajanssi 181,1/4,5 84/17,6 

Kivisavi 74,5/1,8 4/0,8 

Piiposliini 1459,8/35,9 188/39,3 

Posliini 245,2/6 64/13,4 

Punasavi 2101,5/51,7 138/28,9 

   

Yhteensä 4062,1 478 

                                                 

122 Tarkempi erottelu valmistusmateriaaleittain Ks. Taulukko 4. 

123 Suhteellisista kappalemääristä Ks. myös taulukko 6. 

124 Suhteellisista paino-osuuksista Ks. myös Taulukko 5. 
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Taulukko 5 

 

Taulukko 6 

 

 

3.5.2. Jätekuopan keramiikka-aineisto 

 Kaikkiaan jätekuopasta löytyi keramiikkaa 2237 fragmenttia, jotka painavat 10040,3 

grammaa. Näistä kuvattavaksi päätyi 857 fragmenttia, jotka painavat 6416,8 grammaa. 

Punasaven osuus on jätekuopassa vielä selkeästi tutkittavan rakennuksen osuuksia suurempi. 

Kappalemäärissä punasavea on hiukan yli 50 % ja painossa suhteellinen osuus on kaikessa 

materiaalissa 84 % ja kuvatussa materiaalissa jopa 88 %. Painossa muiden materiaalien 

osuudet jäävät siis yksittäisiin prosentteihin. Kappalemäärissä fajanssi saa 25 % osuuden 

kaikesta materiaalista ja piiposliini 16 % osuuden. Kuvatussa materiaalissa taas osuudet 

Tutkitun rakennuksen kuvatun materiaalin 
suhteelliset paino-osuudet 
valmistusmateriaaleittain

Punasavi

Piiposliini

Posliini

Fajanssi

Kivisavi

Tutkitun rakennuksen kuvatun materiaalin 
suhteelliset fragmenttimäärät 

valmistusmateriaaleittain

Piiposliini

Punasavi

Fajanssi

Posliini

Kivisavi
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muuttuvat siten, että fajanssia on 19 %, piiposliinia 10 % ja posliinin määrä on 12 % koko 

aineistosta. 

 Jätekuopan aineistosta on erotettavissa kolme eri kerrosta, josta keramiikkaa on 

löytynyt. Kerrosten välillä on keramiikka-aineistossa joitain merkittäviä eroja. Ensimmäinen 

ero on se, että lähestulkoon kaikki piiposliini on löytynyt lähimpänä pintaa kaivetusta 

kerroksesta. Piiposliinia on toki löytynyt kahteen alempaankin kerrokseen, mutta niissä sen 

määrät ovat vaatimattomia. Kahden alimman kerroksen välissä sen sijaan ei ole juuri muuta 

eroa, kuin se, että alimmasta kerroksesta keramiikkaa on löytynyt huomattavan paljon 

enemmän.   

4. KOHTEEN AJOITUS  

4.1. Kohdetta ajoittavia tekijöitä 

Aiemmissa tutkimuksissa tutkimani materiaali sijoitetaan 1700- ja 1800-lukujen taitteen 

molemmin puolin.125 Tätä tukee muun muassa se, että rakennus on pystytty tunnistamaan 

vuosien 1786 ja 1813 kartoista.126 Sen sijaan vuoden 1834 palovakuutuskartassa pitkää 

rakennusta pikiruukkialueelta ei enää ole127, mikä viittaisi siihen, että tuolloin kyseistä 

rakennusta ei enää ole ollut. Hyttinen et al. arvioivat, että rakennus olisi rakennettu vuoden 

1773 palokerroksen päälle.128 Kerroksiin on päätynyt materiaalia myös paljon myöhemmiltä 

ajoilta. Tästä kertovat esimerkiksi astioiden kappaleista löytyvät kolme Arabian leimaa, joista 

yksi on ollut käytössä vasta 1900–1920 ja kaksi leimaa, jotka on otettu käyttöön vasta 

1949.129  

 Yhtenä ajoittavana tekijänä voidaan pitää piiposliinin runsasta esiintymistä aineistos-

sa. Piiposliinin käyttäminen ajoittavana tekijänä johtuu siitä, että kyseinen materiaali ilmestyy 

markkinoille vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla. Piiposliinin valmistus aloitettiin Englannissa 

1750-luvun alussa ja uuden teknologian avulla kehitetty keramiikkatyyppi sai pian hallitsevan 

aseman keramiikkamarkkinoilla.130   

                                                 

125 Mutka 2008: 13; Kivioja 2010: 16-17; Kuokkanen 2016: 34. 

126 Hyttinen 2012: 63. Ks. myös Liitteet 4 ja 6. 

127 Ks. Liite 7. 

128 Hyttinen et al. 2016: 32. 

129 Ks. http://kysymuseolta.fi/designmuseo/#!id=12. sekä Liite 8, kuva 1. 

130 Ks. Esim. Miller 1991: 1. 

http://kysymuseolta.fi/designmuseo/#!id=12
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 Eräs astia, joka voi sekoittaa oletettua ajoitusta 1700- ja 1800-lukujen taitteessa on 

Arabian astia, joka on leiman perusteella tehty vuosina 1900–1920.131 Se löytyi nyt 

tutkittavan rakennuksen sisäpuolelta ja sen löytökerroksesta mainitaan kaivausraportissa, että 

kerros, josta pala on löytynyt, on ajoitettu 1700-luvulle. Tämän palan antama ajoitus on 

pahasti ristiriidassa muun aineiston antaman ajoituksen kanssa. Se on varmaa, että löytöker-

roksen yläpuolinen kerros on ollut sekoittunut, joten ei liene mahdotonta, että tämäkin 

löytökerros olisi sekoittunut. Tai jos ei koko kerros ole sekoittunut, on siihen joka tapauksessa 

päätynyt materiaalia ylemmistä kerroksista.   

 Aineistossa on myös muita paloja, jotka kielivät aineiston kerääntymisen jatkuneen 

1800-luvun alkua pidemmälle. Esimerkiksi venäläiset Kuznetsova leimoilla varustetut astiat 

eivät ihan sovi vuosisatojen taitteeseen, koska niitä on alettu valmistaa vasta 1832.132 

Aineistossa on myös astioita, joiden leimassa lukee I. E. Kuznetsova.133 Näitä astioita ei siis 

ole voitu valmistaa ennen vuotta 1878, koska Ivan Emeljanovits Kuznetsov perusti vasta 

tuolloin omat tehtaansa Olhavaan (Волхов).134  

 Mikäli kartta-aineistoja on uskominen, mukana on materiaalia, joka on joutunut 

dokumentoituihin kerroksiin myöhemmin. Saaressa on ollut toimintaa koko ajan Krimin 

sodankin jälkeen. Teollisuutta saaressa on ollut aina 1970-luvulle asti, jolloin saaressa 

toiminut konepaja lopetti toimintansa.135 Myös asutus on ollut yhtäjaksoista Pikisaaressa koko 

1800-luvun136 ja sen jälkeen, joten tavaraa on kulkeutunut Pikisaareen tasaiseen tahtiin. Kulku 

saareen ja saaresta pois on täytynyt tehdä veneillä tai talvisin jäätä pitkin, koska ensimmäinen 

silta saareen valmistui vasta 1944.137  

Vaikka tutkimusaineistossa on materiaalia 1800-luvun lopulta ja jopa 1900-luvun puo-

lesta välistä, ne tuskin liittyvät tutkittavaan rakennukseen mitenkään. Tämä johtuu siitä, että 

ne ovat löytyneet pintamaasta tai selkeästi sekoittuneista kerroksista, joten niitä ei voi 

varmuudella laskea kuuluneen rakennukseen sen ollessa käytössä. Tutkittavan rakennuksen 

                                                 

131 Ks. Liite 8, kuva 1. 

132 http://lastochka-fromrussiawithlove.blogspot.fi/2010/01/kuznetsovs-porcelain-empire.html 

133 Ks Liite 8, kuva 2. 

134 http://farfor-antik.ru/blog/fabrika-i-e-kuznetsova-istoriya/ 

135 Manninen: 1995: 106. 

136 Hautala 1976: 230–231. 

137 Sormusen mukaan Pikisaareen on rakennettu ensimmäinen silta 1944, joka yhdisti Pikisaaren Kuusisaareen. 

(Sormunen 1994: 25. Ks. myös Outakoski 1948: 82.) 
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käyttö on loppunut todennäköisesti viimeistään 1854, jolloin englantilaiset polttivat 

Pikisaaren Krimin sodan yhteydessä.138 Kartta-aineiston perusteella rakennuksen käyttö olisi 

loppunut viimeistään jo 1830-luvulla. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, etteivät 1800-luvun 

lopulla ja 1900-luvulla valmistetut esineet liity nyt tutkittavaan rakennukseen millään lailla.  

Kaivausraporttien mukaan suurta osaa vuoden 2011 kaivausaluetta on peittänyt 1900-

luvulla pelto.139 Alueen peltokäytöstä kertovat myös alueen nykyisten asukkaiden muistami-

nen alue pelto- ja laidunmaana, sekä kaivauskerroksista löytyneet kuokan jäljet.140 

4.2. Modernien esineiden joutuminen sekoittumattomiin kerroksiin 

Löytökerroksiin on joutunut selkeästi niihin kuulumattomia astian kappaleita. Esimerkiksi 

Arabian lautasten kappaleet tai venäläiset Kuznetsovin piiposliiniastiat ovat ajoituksensa 

puolesta aivan liian nuoria kuuluakseen tutkittavaan rakennukseen. Syy tähän on alueella 

sijainnut pelto, josta seudun nykyisillä pitkäaikaisilla asukkailla on muistikuvia ja josta on 

löytynyt selkeitä viitteitä myös rakennusta dokumentoitaessa.141 Esimerkkinä olevan Arabian 

lautasen kappaleen löytökerroksen yläpuolisen kerroksen tiedetään olleen osin sekoittunut, 

mutta tällaista mainintaa ei ole lautasen omasta löytökerroksesta. Pellon työstämisessä maata 

käännetään ja muokataan tasaisin väliajoin ja samalla kerroksia sekoitellaan. Maa myös 

painuu uudelleen kasaan, mikäli sen päällä on esimerkiksi liikennettä. Tämän johdosta löytöjä 

voi ajautua myös alempiin kerroksiin. Pellossa kasvaessaan kasvit myös työntävät juuriansa 

maan sisään, jolloin tiellä olevat keramiikan kappaleet voivat myös työntyä alaspäin.142  

Syy sille, miksi näin uusia astiankappaleita on ajautunut pellolle, on myös aika ilmei-

nen. Peltoja on lannoitettu pitkiä aikoja ja lannoitteet on haettu tunkiolta.143 Tunkiolle taas on 

heitetty perinteisesti käyttökelvotonta ja rikkoutunutta tavaraa muiden jätteiden ohessa.144 

Maatuessaan tämä pääasiassa orgaaninen jäteaines on toimivaa lannoitetta ja tätä pelloille 

levitettäessä mukana kulkeutuu myös muun muassa rikkoutuneiden astioiden kappaleita.  

                                                 

138 Hautala 1975: 448; Siuruainen 1987: 207; Rossi 2004: 4-5. 

139 Hyttinen 2012: 14. 

140 Hyttinen et al. 2016: 32. 

141 Hyttinen et al. 2016: 32. 

142 Perunan viljelystä katso esim. http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/peruna/avainasiat/perunan-viljelyn-

perusasiat/.  

143 Ks. Esim. http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/peltoviljely/lannoitus.htm.  

144 Esimerkiksi vapaa sanakirja wiktionary määrittelee tunkion kotitalousjätteiden kaatopaikaksi, jonne heitetään 

kaikki kelvoton jäte. https://fi.wiktionary.org/wiki/tunkio.  

http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/peruna/avainasiat/perunan-viljelyn-perusasiat/
http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/peruna/avainasiat/perunan-viljelyn-perusasiat/
http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/peltoviljely/lannoitus.htm
https://fi.wiktionary.org/wiki/tunkio
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Tämä aika pitkälti selittää sen, miksi kerrokset ovat niin sekoittuneita, koska peltoa 

varten maata on käännetty. Tämä taas sekoittaa maan pintaa lähimpänä olevia kerroksia ja 

löytöjä ajautuu myös vääriin kerroksiin. Pellon mukana on myös siksi kulkeutunut materiaalia 

kerroksiin, koska ennen kaatopaikkojen tuloa jätteet on viety tunkiolle, josta sitten on viety 

materiaalia pellolle lannoitteeksi. Toisin sanoen sekoittuneesta kerroksesta löytyneet löydöt 

eivät välttämättä ole tältä paikalta ollenkaan, vaan joltain tunkiolta, jolta on viety pellolle 

lannoitetta. Tunkion sijaintia on kuitenkaan tämän tutkielman puitteissa turhaa lähteä 

selvittelemään. 

 

5. MATERIAALIN ALKUPERÄ 

Vaikka käsittelen tässä materiaalin alkuperää, en lähde sitä kovinkaan perinpohjaisesti 

selvittämään. Alkuperää selvitellään vain sen verran, mitä keramiikan ulkoisten merkkien 

avulla saa helposti selvitettyä. Näitä merkkejä ovat esimerkiksi leimat tai jokin materiaali tai 

koristelutyyli, mikä on helppo yhdistää johonkin maantieteelliseen alueeseen. Systemaattiseen 

analyysiin astioiden alkuperästä en tämän tutkielman puitteissa ala. Systemaattisen analyysin 

tekemällä työmäärä paisuisi tarpeettoman suureksi, koska siitä riittänee työtä kokonaan 

omaksi tutkimuksekseen, mikäli halutaan selvittää mahdollisimman monen esineen reitti 

Ouluun kaikkien käytettävissä olevien lähteiden avulla. 

Lähtökohta materiaalille on se, että aineisto on pääasiassa tuontitavaraa. Oulussa on 

tuotettu fajanssiastioita, mutta vasta vuosina 1853–1871. Oletettavaa on, että tutkittava 

rakennus on tuhoutunut kartta-aineiston perusteella viimeistään 1834, joten on varsin 

epätodennäköistä, että tämän tehtaan tuotteita voisi olla tutkittavassa aineistossa kovinkaan 

paljoa. Tästä on kuitenkaan mahdotonta sanoa mitään varmaa, koska Hyvösen mukaan 

kukaan ei tiedä, miltä tämän tehtaan tuotteet näyttivät.145 Tehtaan astioita tuskin on Hyvösen 

kommentin perusteella ollut kovinkaan paljoa kierrossa, koska yleisistä astioista luulisi jäävän 

jotain tietoa tuleviakin sukupolvia varten.  

Saman valtakunnan sisällä tuotetut astiat tai yleiset tuontitavarat ovat oletettavasti 

olleet halpoja hankkijalleen. Jos taas astiat ovat tulleet kaukaa tai ovat muuten vain 

harvinaisia, on niiden hintakin todennäköisesti silloin korkeampi, mikä taas tarkoittaa sitä, 

ettei kaikilla ole ollut varaa hankkia niitä. Näin ollen mikäli materiaalissa on paljon 

                                                 

145 Hyvönen 1984: 245. 
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harvinaisuuksia, on oletettavaa, että kyseessä on jonkun varakkaamman henkilön omaisuutta 

tai sitten kyseessä voisi olla esimerkiksi vielä kaupan oleva esine. Tai sitten harvinaisemmat 

esineet ovat kuuluneet johonkin julkiseen tilaan, kuten ravintolaan.  

Aineiston materiaali on peräisin useasta eri lähteestä. Leimojen perusteella löytyy ai-

nakin venäläistä, englantilaista ja suomalaista keramiikkaa. Materiaalissa on myös kivisavi-

pullojen paloja, jotka ovat todennäköisesti Saksasta, sekä runsaasti kiinalaisen posliinin 

paloja, jotka ovat ns. Batavian posliinia. Punasavi on materiaalina niin tavallista, että se on 

todennäköisesti tuotettu nykyisten Suomen tai Ruotsin alueella.146 Oulun tapauksessa myös 

punasavi on ollut tuontitavaraa, mutta todennäköisesti se on tuotu saman valtakunnan sisältä. 

Tehtaita on ollut ainakin Turussa ja nykyisen Ruotsin puolella. Ainoa tunnettu Pohjanlahden 

itärannikolla sijainnut punasavikeramiikkatehdas sijaitsi Turussa.147 Länsirannikolla 

keramiikkatehtaita on sijainnut ainakin Gävlessä, jossa keramiikan valmistus aloitettiin 

1839.148  

 Aineistosta tunnistetut venäläisellä leimalla varustetut astiat ovat I. E. Kuznetsovin 

tehtaasta. I. E. Kuznetsovin tehdas on osa laajempaa Kuznetsovan posliini-imperiumia ja 

kyseinen tehdas perustettiin Olhavaan (Волхов) 1878. Sinällään täältä oleva materiaali 

Oulussa ei yllätä, koska Olhava sijaitsee vähän yli 100 kilometriä Pietarista itään. Olhavan 

kaupunki sijaitsee Olhavanjoen varrella, joka laskee Laatokkaan, josta on hyvät kulkuyhtey-

det Suomeen kaupankäyntiä ajatellen.149  

 Batavia tarkoittaa Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian pääkaupunkia Itä-Intiassa, 

nykyisessä Jakartassa, Indonesiassa. Täältä hankittua posliinia kutsutaan Batavian posliiniksi 

                                                 

146 Tämän tutkielman kannalta termi kotimainen on kovin ongelmallinen. Se johtuu siitä, että se tarkoittaa eri 

aikoina eri asiaa. Oulun kaupungin ollessa kyseessä kotimainen on tarkoittanut vuoteen 1809 asti Ruotsin 

kuningaskuntaan kuuluvia alueita, jotka ovat nekin vaihdelleet eri aikoina melkoisesti. Vuodesta 1809 aina 

vuoteen 1917 asti kotimainen taas on tarkoittanut kaikkea, mikä on kuulunut silloiseen Venäjän keisarikuntaan. 

Tähänkin aikakauteen liittyy se, että valtion rajat ovat aikojen kuluessa muuttuneet. Vuodesta 1917 alkaen 

kotimainen on tarkoittanut Suomessa tuotettua tavaraa. Kun ottaa huomioon, että tämän tutkielman kannalta 

olennaisia vuosia ovat vuodet 1700-luvun puolesta välistä aina vuoteen 1854 ja miksei myöhemmäksikin, koska 

myöhäisimmät tunnistetut ajoittavat tekijät osoittavat 1900-luvun puoleen väliin, voi termin kotimainen alle 

kuulua kovin paljon toisistaan poikkeavia alueita. Tästä johtuen pyrin välttämään termin ”kotimainen” käyttöä ja 

puhun mieluummin valtakuntien nimillä tai ilmaisen asian jotenkin muuten. 

147 Tulkki 2003; Nurmi 2011: 89. 

148 http://www.signaturer.se/Sverige/gefle.htm. 

149 http://farfor-antik.ru/blog/fabrika-i-e-kuznetsova-istoriya/ 
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ja se eroaa kiinalaisesta posliinista muun muassa värityksensä kautta. Siinä missä kiinalaiset 

posliinit ovat pääasiassa sinisiä väritykseltään, on Batavian posliinissa tunnusomaista se, että 

siinä on ruskeaa väriä jossain kohtaa. Toki muitakin värejä on, mutta ruskea väri antaa tälle 

posliinityypille oman nimensä. Tätä posliinityyppiä on tullut Ruotsin valtakuntaan ja samalla 

Ouluun Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian kautta. Todennäköisesti kaikki tavara on 

kulkenut Tukholman kautta, mutta alun perin astiat ovat tulleet Kaakkois-Aasiasta.150  

 Piiposliini on pääasiassa englantilaista, joskin osa venäläisestä materiaalista on myös 

valmistettu piiposliinista. Materiaali on kehitetty englannissa 1700-luvun puolivälissä ja se 

alkaa näkyä varsin nopealla aikataululla kaikissa kaupungeissa ympäri maailmaa.151 Syitä 

piiposliinin nopealle leviämiselle on monia. Se on kevyempää kuin punasavi, kestävämpää 

kuin fajanssi ja eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna sitä tuotettiin lähempänä kuin 

posliinia, minkä vuoksi sitä oli helpompaa viedä markkinoille suuria määriä. Yhtenä syynä 

piiposliinin kehittämiselle on esitetty myös sitä, että ruokailutottumukset eliitin parissa 

muokkautuivat erilaisiksi. Astioita tarvittiin lisää, koska haluttiin syödä useita ruokalajeja, 

joista jokaiselle piti olla omat ruokailuastiat. Tämä sai keramiikanvalmistajat vastaamaan 

haasteeseen kehittelemällä uuden tyyppisiä astioita syntyneille markkinoille.152 Myös 

koneellinen valmistaminen teki massatuotannosta helpompaa, nopeampaa ja halvempaa. 

Astioiden kuvituksessa on käytetty usein siirtokuvatekniikkaa153, jolloin astioiden kuvittami-

nenkin nopeutuu ja sama kuvio saadaan toistettua helpommin, minkä vuoksi asioiden pintaan 

alkaa tulla muun muassa maisemakuvia tai kuvia joistakin henkilöistä.154 Tietysti myös 

Britannian asema globaalina merivaltana on voinut vaikuttaa piiposliinin levintään.  

 Aineistosta löytyvät kivisavipullot on tuotettu pääasiassa nykyisen Saksan alueella. 

Tämän tutkielman aineistossa olevissa kivisavipullon palasissa ei ollut leimoja, mutta 

valmistusmateriaalin perusteella niiden alkuperä on hyvin todennäköisesti Westerwaldissa 

Reininmaalla Saksassa. Esimerkiksi Rossi sijoittaa graduaineistossaan olleet kivisavikeramii-

kasta valmistetut pullot täällä tehdyiksi. Yhtäläisyyden vetäminen näiden kappaleiden 

alkuperälle on sikäli perusteltua, että sekä Rossin gradun, että oman tutkielmani aineisto on 

kerätty saman pikiruukin alueelta. On myös viitteitä siitä, että tällaisia pulloja on tuotu sekä 

                                                 

150 Ks. esim. Nilsson Schönborg 2001. 

151 Miller 1991: 1. 

152 Barker 2010: 6. 

153 Siirtokuvatekniikasta Ks esim. Brooks 2010. 

154 Brooks 2010: 155. 
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lastina, että merimiesten henkilökohtaisena omaisuutena Ouluun. Henkilökohtaisena 

omaisuutena kulkiessaan pulloja ei merkitä tullikirjoihin.155 

6. ASTIATYYPIT 

Aineistossa näyttäisi olevan erityisen paljon lautasia. Alustavan analyysin mukaan aineistossa 

on paloja 270 eri astiasta.156 Näistä 211 kpl on peräisin erikokoisista ja -muotoisista lautasista, 

joita on valmistettu useista eri materiaaleista. Mukana on palasia myös erilaisista juoma-

astioista, kuten kahvikupeista, säilytykseen tarkoitetuista purkeista, sekä muutamia palasia, 

jotka ovat todennäköisesti padan kappaleita.157 

 Lautasia on monen kokoisia. Jotkin niin isoja, että ovat todennäköisemmin tarjoiluas-

tioita, kuin yksittäisen henkilön ruokalautasia. Ennen kaikkea punasavesta valmistetuissa 

astioissa on paljon suuria astioita. Myös piiposliinista tehtyjä lautasia on paljon, mutta näissä 

koko vaihtelee enemmän. Suurimmat ovat tarjoiluastioita, mutta seassa on myös paljon kahvi- 

tai teeastiastoon sopivia lautasia. Fajanssista valmistetuissa lautasissa koko vaihtelee siten, 

että puolet on kokoluokkaa ruokalautanen tai isompi ja puolet taas tätä pienempiä. Posliinista 

valmistetuissa lautasissa lähes kaikki ovat niin pieniä, että ne on todennäköisesti tarkoitettu 

kuumien juomien nauttimiseen tarkoitettujen kuppien yhteyteen tai muuhun käyttöön, johon 

pienet lautaset ja kupit soveltuvat. 

 Astioiden joukosta löytyy myös kuumien juomien nauttimiseen tarkoitettuja kuppeja 

ja muita juoma-astioita. Joukossa on lisäksi isompien astioiden korvia. Nämä ovat sen verran 

jykevää tekoa, että ovat todennäköisesti kannuista. Kaiken kaikkiaan palasia löytyy 5 eri 

kannusta. Erilaisia juoma-astioita on 25 kpl. Joukossa on myös erilaisia säilytykseen 

tarkoitettuja astioita. Osa astioista on ihan selkeitä purkkeja, mutta myös ruukkuja mahtuu 

joukkoon. kaiken kaikkiaan näitä säilytykseen sopivia astioita on 15 kpl.  Lopuista astioista 

löytyy paloja 4 eri padasta. Näistä kertovat padan jaloiksi tulkittavissa olevat palat sekä palat, 

jotka ovat peräisin padan kannesta. Mukana on myös kivisavesta tehtyä keramiikkaa.  

                                                 

155 Rossi 2004: 40. 

156 Eri löytöyksiköistä olevat astianpalat on tulkittu eri astioiksi, ellei jonkin toisen yksikön pala ole selkeästi 

samasta astiasta peräisin. Näin ollen tarkempi analysointi voi pudottaa astioiden määrää. 

157 Astioiden määristä valmistusmateriaalin ja astiatyypin mukaan Ks taulukot 7 ja 8. 
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Taulukko 7 

 

Taulukko 8 

 

 Erikoisia astioita aineistosta löytyy joitakin kappaleita. Esimerkiksi yksi kupin 

pohja158 muistuttaa kovasti muodoltaan ja kuvioinniltaan erästä lähistöltä koneellisesti 

kaivettuna löytynyttä kaakaokuppia. Paremmin säilynyt kaakaokuppi159 ei kuulu tämän 

tutkielman piiriin, koska se ei liity nyt tutkittavaan rakennukseen, mutta samankaltaisuus 

astioiden välillä on ilmeinen, joten tämäkin pala lienee kaakaokupista. Toinen erikoinen astia 

                                                 

158 Ks. Liite 8, kuva 6 

159 Ks. Liite 8, kuva 7 
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on soikea piiposliinista valmistettu lautanen.160 Siitä on säilynyt isoja paloja, jotka antavat 

varsin hyvän kuvan lautasesta kokonaisena. 

 Huomiota herättävää aineistossa on se, että lähestulkoon kaikki isot astiat on tehty niin 

sanotuista halvemmista materiaaleista, eli punasavesta, piiposliinista ja fajanssista. Todennä-

köisesti tuotanto on tapahtunut pääasiassa nykyisen Ruotsin ja nykyisen Suomen alueella. 

Toinen lyhyen laivamatkan päässä valmistettu materiaali on fajanssi, jota on valmistettu muun 

muassa Rörstrandin tehtaissa Ruotsissa161. Piiposliinia esiintyy sen markkinoille ilmestymisen 

jälkeen joka paikassa runsaslukuisena, jolloin se ei liene mitään kovin kallista hankkijalleen. 

Sen sijaan posliinista valmistetut astiat ovat kaikki pieniä, eikä kivisaveakaan ole paljoa. 

Aineistosta näkyy se, että isoimmat astiat ovat joko halpoja tuottaa Euroopan markkinoille, tai 

ne ovat tulleet Ouluun kohtuullisen läheltä. Kauempaa tuodut astiat taas ovat varsin pieniä ja 

osa näistä astioista on tuotu jopa toiselta puolen maailmaa, aina Bataviasta162 asti.  

 Yleisesti keramiikka ei ollut kallista hankkia, mikä käy ilmi Nilsson Schönborgin ja 

Rosénin julkaisemasta artikkelista. Heillä on ollut tarkastelussa useampi aineisto ruotsalaisista 

kaupungeista ajalta 1650–1850, mitkä kaikki tukevat ajatusta siitä, että keramiikka on ollut 

pääasiassa halpaa. Keramiikalla on kuitenkin tärkeä asema statussymboleina. Runsaasta 

keramiikkatarjonnasta piti osata valita oikeanlaiset astiat. Esimerkiksi keramiikkaa pystyi 

hankkimaan kerralla paljon ilman että se oli taloudellisesti kohtuutonta, mikä taas on 

oivallinen tapa vahvistaa tai yrittää muokata omaa sosiaalista identiteettiä.163  

Syitä posliiniastioiden pienuudelle voi arvailla, mutta se ei liene tämän tutkielman 

kannalta relevanttia. Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi Oulun sijainti globaalin kaupankäyn-

nin näkökulmasta maailman syrjäseuduilla. Toisaalta on mahdollista, että hienoimmat astiat 

eivät ole päätyneet arkeologisiin kerroksiin, koska ne ovat kulkeutuneet sukupolvelta toiselle 

ja ne on pelastettu turvaan vaaran uhatessa kaupunkia. Toki on mahdollista, että lähempää 

tuotetuista astioista saadaan jo katettua tarve suuremmille astioille, joita on valmistettu 

esimerkiksi punasavesta. Punasavi soveltuu materiaalina paremmin jykeviin lautasiin kuin 

siroihin kahvi- tai teekuppeihin.  

                                                 

160 Ks. Liite 8, kuva 5 

161 KS. esim. http://www.rorstrand.com/about-rorstrand/our-history. 

162 Nilsson Schönborg 2001.  

163 Rosén 1995; Johnson 1996: 182; Nilsson Schönborg & Rosén 2003: 37-38. 
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Teen ja kahvin juonti ei ole myöskään yleistynyt Oulussa ennen 1700-lukua, jolloin on 

jo ollut saatavissa posliinista valmistettuja tee- ja kahviastiastoja.164 Toisin sanoen lienee ollut 

mielekkäämpää hankkia näiden nautintoaineiden juomiseen paremmin soveltuvat astiat sieltä, 

mistä nautintoaineetkin on hankittu, koska paikalliset keramiikanvalmistusmateriaalit eivät 

sovellu pienien ja sirojen astioiden tekemiseen yhtä hyvin. Tämä muuttuu piiposliinin 

ilmestyttyä, jolloin teen ja kahvin juontiin tarkoitettuja astioita aletaan valmistaa piiposliinis-

ta.165 Näiden asioiden syvällisempi pohtiminen on kuitenkin syytä jättää myöhempään 

tutkimukseen. 

 Jätekuopan astiastossa suurinta osaa näyttelee punasavesta valmistetut astiat. Kaiken 

kaikkiaan eri astioista tunnistettuja paloja on ollut jopa 534 astiasta. Näistä suurin osa on ollut 

erikokoisia lautasia, joita on ollut yhteensä enimmillään 454 kpl. Etenkin punasavesta 

valmistettuja lautasen paloja on paljon: 337 astiasta. Mukana on myös kuppeja, purkkeja, 

kannuja sekä muutama pata. Mukana on myös joitain kivisavipullon palasia. Eri materiaaleis-

ta valmistettuja kuppeja on yhteensä 28 kpl ja erilaisia purkiksi tai ruukuksi tai muuksi 

säilytysastiaksi tulkittavia astioita lähes saman verran. Kannuja löytyy yhteensä 12, joista 11 

on valmistettu punasavesta ja viimeinen piiposliinista. Padan palasiksi tulkittavia fragmentteja 

on kuusi ja ne on kaikki valmistettu punasavesta. Kivisavipulloja kuopan aineistossa on 5 

kappaletta.  

7. TUTKITTAVA RAKENNUS 

7.1.Rakenteissa olevat keramiikat 

Seuraavaksi on eritelty sitä, millaista materiaalia on löytynyt kunkin huoneen sisäpuolelta. On 

tärkeää muistaa, että löydöt on voitu jäljittää vain tiettyyn löytöyksikköön asti, joten jotkin 

löytöyksiköt saattavat liittyä useaan rakenteeseen. Näin ollen jotkin löydöt saattavat tulla 

luetelluiksi usean rakenteen löytöihin. 

7.1.1. Huone B 

Rakenne BR1 käsittää kivijalan, joka jakautuu kahteen osaan. Lisäksi siihen kuuluu kivijalan 

päällä oleva hirsikehikko, jota ei kuitenkaan ollut koko kivijalan matkalla rakennetta 

                                                 

164 Oulussa kahvia on ollut saatavilla jo 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla, joskin tiedot kahvivarastoista 

ovat olleet niukat. (Halila 1953: 202.) Kuumien juomien nauttimisesta Torniossa Ks. Herva & Ylimaunu 2006. 

165 Ks. esim. Barker 2010: 11, table 2.1. 
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dokumentoitaessa. Kivijalka muodostaa kaksi erillistä tilaa, jotka ovat molemmat kooltaan 

noin 5x5 metriä. Vierekkäisten tilojen kokonaispinta-alaksi saadaan näin ollen noin 10x5 

metriä.166 Rakenne ei kuitenkaan todennäköisesti ole dokumentoitu kokonaisena, koska 

rakenteesta tuntuu puuttuvan sen eteläisemmästä puoliskosta itäisen seinän rakenteet 

kokonaan. Tämä on sikäli erikoista, että rakenne on koko rakennuksen pohjoisin osa ja 

nimenomaan eteläisen puoliskon, eli huoneen B, jälkeen rakennus vielä näyttäisi jatkuvan. 

Pohjoisen osan sisäpuolella on vielä oma hirsikehikkonsa, jonka sisäpuolelle jäävä huone on 

huone A. 

 Keramiikkaa huoneeseen B liittyvistä kerroksista löytyi runsaasti. Kaikkiaan kaikista 

rakenteeseen BR1 liittyvistä kerroksista löytyi osia 160 astiasta. Näistä 125 astiaa on 

erikokoisia ja eri materiaaleista valmistettuja lautasia, 16 juoma-astiaa, 3 pataa, 2 kannua, 2 

mineraalivesipulloa, sekä paloja 12 eri säilytysastiasta. Yleisin keramiikkalaatu on piiposliini, 

josta valmistettuja astioita on 72 kpl. Seuraavaksi yleisin on punasavi, josta valmistettuja 

astioita on 49 kpl. Posliinista valmistettuja astioita on 23 kpl, fajanssista valmistettuja astioita 

14 kpl ja kivisavesta valmistettuja mineraalivesipulloja on 2 kpl.  

 Näistä löydöistä ei voida kuitenkaan kaikkia varmuudella sijoittaa liittyväksi 

huoneeseen B. Tämä johtuu siitä, että osa rakenteeseen liittyvistä löytökerroksista jatkuvat 

myös rakennuksen ulkopuolelle tai liittyvät myös huoneisiin A ja C. Noin puolet löydöistä 

voidaan kuitenkin varmuudella sijoittaa liittyväksi vain huoneeseen B. Näitä astioita on 

kaiken kaikkiaan 81 kpl. Näistä 61 on lautasia, 8 juoma-astioita, 2 mineraalivesipulloa, 1 

kannu, 1 pata sekä 8 erilaista säilytysastiaa. Keramiikkalaaduittain jaettuna astiat jakautuvat 

siten, että 32 astiaa on valmistettu punasavesta, 29 astiaa piiposliinista, 11 astiaa posliinista, 7 

astiaa fajanssista ja 2 astiaa mineraalivesipulloa on valmistettu kivisavesta.167 Tähän 

rakenteeseen liittyvissä astioissa on joitakin muusta astiastosta selkeästi poikkeavia astioita. 

Mukana on esimerkiksi soikea lautanen168, sekä Arabian lautanen, joka on leimansa 

perusteella vuosilta 1900-1920.169 

 

                                                 

166 Ks. Liite 2. 

167 Ks. myös taulukot 9 ja 10. 

168 Ks. Liite 8, kuva 5. 

169 Ks. Liite 8, kuva 1. 
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Taulukko 9 

 

Taulukko 10 

 

7.1.2. Huone A 

BR2 on hirsirakenne, joka on kokonaisuudessaan kivijalan BR1 pohjoisen puoliskon 

sisäpuolella. Myös hirsirakenne BR2 jakaantuu kahteen osaan, jotka ovat molemmat noin 4x2 

metriä kooltaan. Näistä pohjoinen puolisko oli säilynyt dokumentointia varten ehyempänä. 

Yhdessä hirsikehikon puoliskot muodostavat huoneen A. 

 Huoneeseen A liittyvistä kerroksista löytyi varsin runsaasti keramiikkaa. Paloja löytyi 

yhteensä 79 astiasta, joista 42 kpl oli valmistettu piiposliinista. Fajanssista ja punasavesta oli 

molemmista valmistettu 12 astiaa ja posliinista 11 astiaa. Loput 2 astiaa olivat kivisavipullo-

jen kappaleita. Astiat olivat pääasiassa lautasia, koska 79 astiasta peräti 64 kpl oli lautasia. 
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Mukana oli myös 4 kahvikuppia, 2 padan kantta, 2 kannun korvaa, jo edellä mainitut 

kivisavipullojen palat, sekä paloja muutamasta säilytysastiasta.  

Taulukko 11 

 

Taulukko 12 

 

Tämänkin rakenteen kohdalla osa rakenteeseen liittyvistä löytöyksiköistä liittyy myös 

muihin rakenteisiin. Tässä tapauksessa jotkin yksiköt liittyvät myös rakenteeseen BR1, mikä 

on sinällään loogista, koska huone A on kokonaisuudessaan rakenteen BR1 sisäpuolella. 

Varmuudella vain tähän rakenteeseen liittyvistä kerroksista löytyi sangen mukava määrä 

erilaisiin astioihin liittyviä palasia. Kaiken kaikkiaan paloja on 43 eri astiasta, joista 16 astiaa 

on valmistettu piiposliinista, 12 astiaa fajanssista, 7 astiaa sekä punasavesta että posliinista ja 
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2 palaa on kivisavipulloista. Edelleen suurin osa astioista on lautasia, joita on 34 kpl. Mukaan 

mahtuu myös 2 kahvikuppia, 2 kannua 2 kivisavipulloa ja 3 säilytysastiaa.170  

7.1.3. Huoneet C, D ja E 

Rakenne BR3 on kivijalallinen hirsirakenne, joka sijaitsee kivijalkojen BR1, BR4 ja 

hirsirakenteen BR5 välissä siten, että kivijalka BR1 tulee yhdelle puolelle ja rakenteet BR4 ja 

BR 5 toiselle puolelle muodostaen sisälleen huoneen C. Tilana huone C on varsin pieni, koska 

sille tulee kokoa vain noin 2x4 metriä, jolloin kokonaispinta-ala olisi noin 8 neliömetriä. 

Koon perusteella voisi ajatella, voisiko tila olla jokin eteistila rakenteiden huoneiden B ja E 

välillä, koska kehikossa näyttäisi olevan aukko kumpaankin rakenteeseen päin.  

Rakenteeseen liittyvistä kerroksista on löytynyt astioita, jotka on valmistettu puna-

savesta, fajanssista, posliinista ja piiposliinista. Punasavesta tehtyjä astioita on eniten, 10 

kappaletta ja muita laatuja 4-7 kappaletta. Pääasiassa astiat ovat lautasia, joita on 21 kpl, 

mutta mukana on myös paloja 4 kupista ja 1 kannusta. Ongelmana on kuitenkin se, että osa 

kerroksista jatkuu rakenteen BR1 puolelle ja osa kerroksista taas rakenteiden ja BR4 ja BR5 

puolelle, joten niitä ei voi varmuudella sijoittaa tähän rakenteeseen liittyviksi löydöiksi. 

Varmuudella tähän rakenteeseen liittyviksi löydöiksi voidaan sijoittaa paloja 6 eri astiasta, 

joiden joukossa on 4 lautasta, jotka on valmistettu fajanssista (1 astia), posliinista (1 astia) 

sekä punasavesta (2 astiaa). Puuttuvat 2 astiaa ovat juoma-astioita, joista toinen on valmistettu 

posliinista ja toinen piiposliinista. Astiamäärät ovat niin vähäisiä, että tilan käytöstä on turhaa 

lähteä sen tarkempia analyysejä ainakaan keramiikka-aineiston pohjalta, mikäli analyysiin 

otetaan mukaan vain varmuudella rakenteeseen liittyvät löydöt. 

Huoneen D, jota on aiemmin varastotilaksikin arvioitu, sisäpuolelta on löytynyt vain 1 

tunnistettava palanen. Kyseinen palanen on pienestä lautasesta, joka on valmistettu posliinis-

ta. Löytöä ei kuitenkaan pystytä varmuudella sijoittamaan tähän rakenteeseen liittyväksi. 

Tämän perusteella on vaikeaa lähteä arvioimaan tämän tilan käyttötarkoitusta. Mikäli 

kyseessä on ollut varasto, ei siellä ole ainakaan keramiikkaa säilytetty rakennuksen käytön 

lopussa, koska oletettavasti runsaasti keramiikkaa sisältävässä varastossa voisi olettaa olleen 

enemmän keramiikan paloja. 

 Rakenne BR5 on hirsirakenne, joka on Huoneen D välittömässä läheisyydessä ja 

kuuluu huoneeseen E. Huoneen E keramiikka-aineisto ei ole sen juurikaan sen suurempi. 

                                                 

170 Ks. myös taulukot 11 ja 12. 
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Kerros, josta huoneen D löytö on tullut, liittyy myös huoneeseen E. Huoneeseen E liittyvistä 

kerroksista on löytynyt lisäksi 3 punasaviastian kappaletta, jotka ovat kaikki isoista laakeista 

astioista. Viimeinen pala on posliinista valmistetun pienen lautasen pohjapala. Huomion 

arvoista on, että kaikki huoneisiin D ja E liittyvät löydöt ovat kerroksista, jotka liittyvät myös 

huoneeseen C. 

7.1.4. Rakennuksen ulkopuoliset kerrokset 

Tässä tapauksessa rakennuksen ulkopuoliset kerrokset tarkoittavat sitä, että löydöt ovat tulleet 

kerroksista, jotka ovat rakenteiden välittömässä läheisyydessä, mutta eivät niiden sisäpuolella. 

Toki osa löytöyksiköistä on sellaisia, että ne ovat osin rakennuksen sisällä ja osin rakennuk-

sen ulkopuolella. Ne rakennuksen ulkopuoliset yksiköt, jotka ovat osittain rakennuksen 

sisällä, liittyvät kaikki myös rakenteeseen BR1, joka muodostaa huoneiden A ja B ulkoseinän.  

 Kaikkiaan ulkopuolella olevissa kerroksissa on paloja 85 astiasta. Näistä 66 kpl on 

lautasia, mutta mukana on myös 7 kuppia, 4 kannua, 1 padan jalka ja paloja 7 eri säilytysasti-

asta. Keramiikkalaaduittain jako menee siten, että punasavesta valmistettuja astioita on 33 

kpl, posliinista 20 kpl, fajanssista 17 kpl ja piiposliinista 15 kpl.  

 Jos mukaan lasketaan vain ne astiat, jotka ovat varmuudella rakennuksen ulkopuolella, 

on astioita silloin 62 kpl. Näistä punasavesta on valmistettu 31 kpl, fajanssista 16 kpl, 

posliinista 13 kpl ja piiposliinista 2 kpl. Astiatyypit jakautuvat siten, että astioista 50 kpl on 

lautasia, erilaisia säilytysastioita 5 kpl, kannuja on 4 kpl, kuppeja on 2 kpl ja mukana on myös 

1 padan jalka.171 

                                                 

171 Ks. myös taulukot 13 ja 14. 
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Taulukko 13 

 

Taulukko 14 

 

7.2. Yhteenvetoa ja tilojen välistä vertailua 

Huoneiden välillä on keramiikka-aineistoissa merkittäviä eroja. Keramiikka painottuu 

selkeästi huoneisiin A ja B, sekä rakennuksen ulkopuolelle. Huoneissa C, D ja E keramiikka 

on niin vähän, ettei niiden käyttötarkoitusta ole järkevää lähteä analysoimaan keramiikka-

aineiston pohjalta. Huoneista A ja B sekä rakennuksen ulkopuolelta löytyvistä kerroksista on 

löytynyt sen verran keramiikkaa, että niiden keramiikka-aineistoja voi vertailla. Vertailuun on 

kuitenkin otettu vain ne astiat, jotka pystytään varmuudella sijoittaa johonkin tiettyyn 

rakenteeseen liittyväksi, jottei sama esine ole edustettuna useampaan kertaan. Yhteistä näille 

aineistoille on se, että kaikissa lautaset muodostavat suurimman osan erilaisista astiatyypeistä. 
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Kaikissa näissä aineistoissa lautasia on 75 % -80 %. Lautasten jälkeen astiatyyppien määrissä 

tulee hajontaa. Huoneeseen B liittyvissä astioissa on 10 % sekä juomiseen tarkoitettuja 

astioita, kuten kuumien juomien nauttimiseen tarkoitettuja kuppeja tai tuoppeja, että erilaisia 

purkkeja, joita on käytetty asioiden säilyttämiseen. Näiden lisäksi mukana on vielä 1 pata, 1 

kannu sekä 2 mineraalivesipulloa, jotka muodostavat yhteensä 5 % rakenteeseen varmuudella 

liittyvästä keramiikka-aineistosta. Huoneeseen A liittyvistä astioista lautasten jälkeen löytyy 2 

juomiseen tarkoitettua astiaa, tässä tapauksessa kuumien juomien nauttimiseen tarkoitettuja 

kahvi- tai teekuppeja, 2 kannua, 2 mineraalivesipulloa ja 3 muuta säilytysastiaa, jotka 

muodostavat kukin 4,5 % -7 % kaikesta rakenteeseen liittyvistä keramiikka-astioista. 

Rakennuksen ulkopuolelta rakennuksen välittömästä läheisyydestä kaivetuista kerroksista 

löytyneistä keramiikka-astioista lautasten jälkeen muut astiat jakaantuvat siten, että mukana 

on 2 kuumien juomien nauttimiseen tarkoitettua kuppia, 4 kannua, 1 pata ja 5 säilytysastiaa. 

Näiden suhteelliset osuudet omasta aineistostaan vaihtelevat 1,5 % ja 8 % välillä. 

 Kaikissa näissä kolmessa löytöryhmässä suurin osa astioista on lautasia. Näiden 

lisäksi erilaisia säilytykseen soveltuvia astioita näissä jokaisessa on merkittävä osa jäljelle 

jäävistä astioista. Toki huoneeseen A liittyvistä astioista on tehtävä sellainen huomio, että 

lautasten jälkeen muita astioita on varsin tasaisesti, joskaan padan palasia ei tähän rakentee-

seen liittyvistä kerroksista ole löytynyt. Huoneessa B taas ovat juoma-astiat ja säilytysastiat 

vahvasti esillä, joskin myös joukossa on myös 1 pata, 1 kannu ja 2 mineraalivesipulloa. 

Rakennuksen ulkopuolisista kerroksista löytyneistä keramiikoista taas erottuvat lautasten 

jälkeen kannut ja säilytysastiat. Mukana on myös 2 kuumien juomien nauttimiseen tarkoitet-

tua kuppia ja 1 pata.  

 Vaikka astiatyyppien perusteella näissä kolmessa aineistossa ei ole merkittäviä eroja, 

keramiikkalaadun perusteella tarkasteltaessa tilanne on toinen. Huoneeseen B liittyvistä 

keramiikka-astioista suurimmat ryhmät muodostavat punasavi- ja piiposliiniastiat. Punasavea 

on noin 40 % ja piiposliinia noin 36 %. Posliiniastioita on noin 14 %, Fajanssiastioita noin 9 

% ja kivisaviastioita noin 2 %. Huoneeseen A liittyvistä astioista yleisimpiä ovat piiposliinista 

valmistetut astiat, joita on noin 37 % astioista. Seuraavaksi yleisimpiä ovat fajanssiastiat, joita 

on noin 28 %. Hieman yllättäen punasavea on vain noin 16 %. Posliinia on myös noin 16 % ja 

kivisavea on noin 5 %. Rakennuksen ulkopuolisista kerroksista löytyneistä keramiikka-

astioista selkeästi yleisimpiä ovat punasaviastiat, joita on näissä kerroksissa tasan 50 % 

astioista. Tämän jälkeen yleisimpiä ovat fajanssiastiat, joita on noin 26 % astioista sekä 



 

49 

posliiniastiat, joita on noin 21 % astioista. Piiposliinin vähyys on todella silmiin pistävää, 

koska sitä on vain noin 3 % astioista. Kivisavea ei ole ollenkaan.  

 Yhteistä aineistoissa on se, että kivisavea on joko todella vähän tai ei ollenkaan. Muita 

yhtäläisyyksiä keramiikka-aineistossa ei ole. Lähimmäksi taulukon 4 osoittamia suhteellisia 

osuuksia pääsevät huoneeseen B liitettävät astiat. Toki sillä erotuksella, että punasavea on 

hiukan enemmän kuin piiposliinia ja fajanssia on suhteellisesti vähemmän kuin koko 

aineistossa yleisesti, jolloin posliini nousee sen ohi kolmanneksi yleisimmäksi keramiikkalaa-

duksi huoneen B aineistossa. Siinä missä huoneessa B fajanssin suhteellinen osuus suhteessa 

kaikkeen tutkielmaa varten kuvattuun aineistoon on pienempi ja punasaven suhteellinen osuus 

taas isompi, menee se huoneen A kohdalla oikeastaan toisin päin. Siinä fajanssin suhteellinen 

osuus suhteessa kaikkeen kuvattuun aineistoon on suurempi ja punasavea on taas vähemmän 

kuin koko kuvatussa aineistossa. Rakennuksen ulkopuolisista kerroksista taas voisi sanoa sen, 

että jako noudattelee aika lailla taulukon 4 antamia suhteellisia osuuksia, sillä erotuksella, että 

piiposliinia ei juurikaan ole, jolloin muiden suhteelliset osuudet ovat nousseet. Suhteellinen 

osuus on kuitenkin noussut selkeästi eniten punasaven määrässä, jota on 50 % rakennuksen 

ulkopuolen kerroksista löydetyistä astioista.  

8. VERTAILUAINEISTON ESITTELY 

Seuraavaksi esittelen erilaisia kohteita, joiden keramiikka-aineistoihin Pikisaaren tutkittavan 

rakennuksen eri huoneita tullaan vertaamaan. Vertailuun on valittu erilaisia kohteita, jotta 

huoneiden käyttötarkoitusta olisi helpompi lähteä määrittelemään. Kohteita valikoitaessa on 

pyritty valitsemaan kohteita, jotka ovat mahdollisimman saman ikäisiä nyt tutkittavan 

rakennuksen kanssa. Rakennuksen vieressä oleva jätekuoppa on valittu siksi, että voidaan 

varmistua siitä, onko se liittynyt nyt tutkittavaan rakennukseen. 

8.1. Rakennuksen vieressä oleva jätekuoppa172 

Jätekuoppa sijaitsee rakennuksen välittömässä läheisyydessä huoneen A lounaispuolella.173 

Kuopan on arveltu täyttyneen varsin lyhyessä ajassa 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Herva 

muun muassa vuoden 2006 kaivausten tutkimusraportissa arvelee, että kuopan aineisto sopii 

mainiosti talouden ja kulutuskäyttäytymisen tutkimiseen 1700- ja 1800-lukujen taitteen 

                                                 

172 Aiemmissa tutkimuksissa kuopasta on puhuttu jätekuoppana, joten sekaannuksen välttämiseksi käytän tätä 

samaa nimitystä. (Ks. esim. Hyttinen et al. 2016: 32; Hyttinen & Ikonen 2016: 111. 

173 Hyttinen suulinen tiedonanto 7.11.2016. 
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Pikisaareen.174 Kuten edellä on jo todettu, etenkin 1800-luvun alussa saaressa oli paljon 

asukkaita. Lisäksi saaressa työskenteli päivittäin lukuisia muita henkilöitä. Näiden lisäksi 

saaressa poltettiin muun muassa pikeä ja pikiruukin useat rakennukset työllistivät omat 

henkilönsä. Paikalla ovat luonnollisesti olleet myös venäläiset kauppiaat, jotka oli värvätty 

huolehtimaan saaressa olleiden työmiesten muonittamisesta. Näin suuri määrä ihmisiä pitää 

kuitenkin pystyä ruokkimaan, etenkin kun saaressa asuvat laivavarvityömaalla olleet miehet 

eivät saaneet poistua saaresta luvatta. Kun saareen tulee nopeasti paljon asukkaita, sen täytyy 

näkyä myös paikalla olevan materiaalisen kulttuurin nopeana lisääntymisenä, joten siinä 

mielessä Hervan oletus kuopan nopeasta täyttämisestä ei ole kaukaa haettu. Jätekuoppaa on 

voitu alkaa täyttää jo 1700-luvun lopulla, jolloin saaressa on ollut vakituista asutusta ja täyttö 

on loppunut todennäköisesti viimeistään 1830-luvulla, jolloin viereinen tutkittava rakennus on 

viimeistään purettu tai tuhoutunut. Todennäköistä on, että kuoppaa on täytetty myös 

kanuunaveneiden rakentamisen aikoihin. 

 Rakennuksen vierestä löytyneestä kuopasta astioita on enemmän kuin itse rakennuk-

sesta ja sen välittömästä läheissydestä löytyneistä kerroksista. Kaiken kaikkiaan paloja on 

löytynyt 534 astiasta.175 Näistä selkeästi yleisimpiä ovat lautaset, joita on 454 kpl. Tämä 

kattaa noin 86 % kaikista astioista. Sekä erilaisia juoma-astioita että säilytysastioita on 

molempia noin 5 %. Kannuja on noin 2 %, patoja noin 1 % ja mineraalivesipulloja noin 1 %. 

Nämä astiat ovat jakautuneet keramiikkalaadun perusteella siten, että punasavea on noin 73 

%, fajanssia n. 12 %, posliinia n. 8 %, piiposliinia n. 6 % ja kivisavea n. 1 %. 

 Verrattuna rakennukseen, on lautasia vielä enemmän, kuin mitä rakennuksen sisältä ja 

välittömästä läheisyydestä on löytynyt. Lautasia on kaikista astioista jätekuopassa n. 85 %, 

juoma-astioita ja erilaisia säilytysastioita molempia n. 5 %, kannuja n.2 % ja mineraalive-

sipulloja sekä patoja molempia n. 1 % kaikista kuopan löydöistä. 176 

                                                 

174 Herva 2006: 10. 

175 Tutkittavasta rakennuksesta löytyi palasia 270 astiasta. 

176 Ks. myös taulukot 15 ja 16. 
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Taulukko 15 

 

Taulukko 16 

 

  

8.2. Esaias Fellmanin paritupa 

Yksi vertailtava kohde on 2007 Oulun Virastotalon kaivauksilta löytynyt parituvan puolikas, 

joka kuului kauppias Esaias Fellmanin paritupaan. Tuvan dokumentoitu puoli sisälsi muun 

muassa yli 300 kg palanutta piiposliinia. Toinen puoli rakennuksesta oli tuhoutunut jo ennen 

2007 suoritettuja kaivauksia. Tutkittu rakennuksen osa oli kooltaan noin 4x4,5 metriä. Siinä ei 

ollut tulisijaa, mutta siinä on ollut seinälinjojen luona multapenkit, jotka viittaavat lämpöä 
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pitävään rakennukseen. Tulisijakin rakennuksessa on toki voinut sijaita ja sen paikaksi on 

arveltu tutkimatonta viereistä huonetta.177 

 Kyseinen rakennus tuhoutui vuoden 1822 suurpalossa178, joten se on jokseenkin 

samanaikainen Pikisaaressa olevan rakennuksen kanssa. Rakennuksesta löytyneitä ajoittavia 

esineitä ovat muun muassa Katariina II Suuren aikaiset 5 kopeekan kuparikolikot vuosilta 

1771, 1781 ja 1786.179 Rakennuksesta otetut dendrokronologiset näytteet taas osoittavat, että 

rakennus on rakennettu aikaisintaan 1780-luvun loppupuolella.180 

 Tutkitusta huoneesta löytyneissä lukuisissa keramiikan kappaleissa on erikoista se, 

että kokonaisia pinoja erilaisia keraamisia astioita on tuhoutunut samaan paikkaan tulipalon 

iskiessä. Osa astioista on sulanut toisiinsa kiinni palon kuumuudessa, jopa kokonaisia 

astiastoja tuhoutui palossa samanaikaisesti. Muuta silmiinpistävää aineistossa on se, että lähes 

kaikki keramiikka on koristelematonta piiposliinia. Tämän tyyppiset astiat olivat maailmalla 

jääneet jo pois muodista 1820-luvulle tultaessa, jolloin niitä on kaiketi yritetty myydä 

maailman syrjäisiin kolkkiin, jossa kyseinen tavara vielä toivottavasti menisi kaupaksi.181  

 Valtava määrä pinottua posliinia on johtanut siihen, että kyseistä huonetta on pidetty 

varastona.182 Vaikka kaupungissa oli käytössä toripakko, joka määräsi kaiken kaupankäynnin 

käytäväksi torilla, syntyi puoteja siitä huolimatta kauppiaiden tonttien yhteyteen.183 Tulkintaa 

puodiksi tukevat myös huoneesta löytyneet hiiltyneet ohranjyvät ja herneet, sekä tynnyrin 

jäännökset, jotka viittaavat ruoka-aineiden säilyttämiseen.184 

8.3. Byströmin tontin rakennejäännös 

Byströmin tontilla ollut rakennus on saatu tutkittua siinä määrin, että vertailua Pikisaaren 

rakennukseen voidaan tehdä. Rakennusta on käsitelty muun muassa vuonna 2008 valmistu-

neessa proseminaarityössä. Rakennus on kokonsa puolesta jopa 8x8,5 metriä. Tätä on toki 

vaikea sanoa varmuudella, koska kaikkia seinälinjoja ei ole pystytty paikantamaan kokonaisi-

na. Rakennuksessa on ollut todennäköisesti ikkunat ja se on ajoitettu dendrokronologisesti 

                                                 

177 Oikarinen 2008: 40-42; Kallio-Seppä 2013: 131-133; Mullins et al. 2013. 

178 Palo syttyi 23.5.1822. 

179 Oikarinen 2008: 46. 

180 Kallio-Seppä 2013: liite 3. 

181 Mullins et al. 2013: 632–633. 

182 Mullins et al. 2013, Kallio-Seppä 2013: 133. 

183 Lilius 2003: 62, 67-82. 

184 Lempiäinen 2007; Oikarinen 2008: 43-44;Kallio-Seppä 2013: 133. 
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1600-luvun puolenvälin ja 1600-luvun lopun väliseen aikaan. Ottaen huomioon ajankohdan ja 

oletuksen ikkunalaseista, on voitu todeta, ettei kyseessä todennäköisesti ole ainakaan 

savutupa. Rakennuksessa oleva tulisija ja löytöaineisto viittaavat siihen, että kyseessä on 

kuitenkin asuinrakennus.185   

 Keramiikka-aineisto kyseiseen rakennukseen liittyen koostuu lähes yksinomaan 

punasavikeramiikasta. Suurin osa astioista on määritelty tarjoiluastioiksi, mutta mukana on 

myös paloja yhdestä kolmijalkapadasta, sekä kaksi palaa säilytysastioista. Lisäksi mukana on 

joitain paloja, joita ei pienen koon vuoksi pysty määrittämään mihinkään astiatyyppiin.186  

 Rakennusjäännös on tulkittu myös saliksi, jossa on kestitty vieraita. Tähän viittaa 

muun muassa se, että tulisija on nurkassa ja keramiikka-aineistossa on paljon tarjoiluastioita. 

Myös ruoanlaittoon viittaavan esineistön vähäinen määrä antaa viitteitä siitä, ettei kyseessä 

olisi asuintupa. Asuintupa on todennäköisesti ollut kokonaan erillinen rakennus tai se on ollut 

dokumentoidun alueen ulkopuolella. Silloin kuin salissa ei kestitty vieraita, on sen arveltu 

olleen varastokäytössä.187  

 Ajoituksensa ja materiaalin määrän perusteella rakennus vertautuu vähän huonosti 

Pikisaaren rakennukseen, mutta toisaalta astiatyypeissä on kuitenkin jonkin verran yhtäläi-

syyksiä. Esimerkiksi molemmissa on paljon tarjoiluastioita suhteessa muuhun astiastoon. Kun 

otetaan vielä huomioon se, että piiposliinin markkinoille tulon myötä astioiden määrä ja kirjo 

runsastuu huomattavasti, ovat aineistojen erot aika pienet, jos aikaperspektiivi otetaan 

mukaan.  

8.4. Westringin tontin kuparisepän paja ja varasto 

Kyseiset rakennukset ovat samalta tontilta ja sijaitsevat Torniossa. Kyseiset rakennukset on 

valittu tähän tutkielmaan vertailuaineistoksi siksi, että ne ovat Nurmen väitöskirjassa olevassa 

Tornion kaupunkikaivauskohteita esittelevässä taulukossa lähimpänä 1800-lukua, joten ne 

ovat iältään parhaiten sopivia vertailuaineistoksi. Samasta taulukosta näkee myös, että 

kyseessä ovat varastorakennus ja kuparisepän paja.188 Erilaiset vertailukohteet puolestaan 

takaavat sen, että mukaan tulee erilaisia näkökulmia siihen, millainen rakennus Pikisaaren 

rakennus on voinut olla. 

                                                 

185 Korpi 2008: 17–18. 

186 Korpi 2008: 12–13. 

187 Niukkanen 1996: 88; Ahverdov 2016: 27, 49. 

188 Nurmi 2011: 35, table 1. 
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 Westringin tontin varastorakennus on ajoitettu vuoden 1770 jälkeiseen aikaan. Sen 

ulkomitat ovat noin 3,5x2,5 metriä. Näin pinta-alaksi saadaan noin 8,5 neliömetriä.189 

Kappalemäärissä tarkasteltuna rakennuksen keramiikkalöydöt koostuvat pääasiassa fajanssista 

ja piiposliinia. Muita keramiikkalaatuja on vain yksittäisiä kappaleita. Painon perusteella 

tarkasteltaessa piiposliini on selkeästi dominoivin keramiikkalaatu punasaven ja fajanssin 

seuraavaksi yleisimmät keramiikkalaadut. Mainittakoon vielä, että varastoksi tulkitusta 

rakennuksesta on löytynyt lasia huomattavan paljon keramiikkaa enemmän. Varaston 

lasitavara on ollut pääasiassa pullo- ja juomalasia.190  

 Westringin tontin toinen rakennus on tulkittu pajaksi, vaikka siitä ei olekaan löytynyt 

ahjoa. Tämä johtuu siitä, että sieltä on löytynyt rakennuksesta ja saostuskaivosta pajakuonaa 

ja punseleita. Rakennusta ei ole tutkittu kokonaan, joten ahjo on voinut sijaita 

tutkimattomassa osassa. Rakennus on ajoitettu isonvihan jälkeiseen aikaan ennen vuoden 

1762 Tornion kaupunkipaloa. On kuitenkin mahdollista, että rakennus on samanaikainen 

tontin toisen rakennuksen kanssa, koska rakennukset on pystytetty täysin identtisellä 

nurkkasalvostekniikalla.191 Pajarakennuksen keramiikka-aineisto koostuu pääasiassa 

punasavikeramiikasta ja fajanssista. Samat keramiikkalaadut erottuvat joukosta tarkasteltiinpa 

aineistoa sitten kappalemäärien tai painon perusteella. Siinä missä varastorakennuksessa 

lasiaineistossa oli sekä pullo- että juomalasia, on pajarakennuksesta löytynyt lähinnä 

pullolasia.192 

9. TULKINTA 

9.1. Pitkä kivijalallinen ja multapenkillinen rakennus sekä jätekuoppa 

Vertailtaessa jätekuopan ja tutkittavan rakennuksen aineistoja, ei niissä ole merkittäviä eroja. 

Jätekuopassa fragmentteja on kaksi kertaa enemmän kuin rakennukseen liittyvissä kerroksis-

sa, mutta pääasiassa molemmissa löytökonteksteissa on valtavasti erikokoisia lautasia, sekä 

runsaasti erilaisten kuppien jäänteitä. Mukana on myös yksittäisiä ruokien ja juomien 

säilömiseen viittaavia astioita kuten myös ruoan valmistukseen liittyviä paloja. Erityisesti 

piiposliinista ja posliinista valmistetuista astioista löytyy lautasia, joihin löytyy aineistosta 

                                                 

189 Ylimaunu 2007: 42. 

190 Nurmi 2011: 83-85. 

191 Ylimaunu 2007: 62. 

192 Nurmi 2011: 83-85, table 7. 
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myös kuviointinsa puolesta yhteensopivia kuumien juomien nauttimiseen tarkoitettuja 

kuppeja. Yleisesti aineistosta löytyvät astiakokonaisuudet viittaavat vahvasti ennen kaikkea 

ruoan tarjoilemiseen, mutta myös jossain määrin valmistamiseen. Ruoan tarjoilulle löytyy toki 

selkeää tilausta, koska saaressa on ollut koko 1700-luvun ja pitkälle 1800-luvulle laivanveis-

tämöitä ja näihin liittyvää työvoimaa. Erityisesti 1809 alkaneessa venäläisten kanuunavenei-

den valmistuksessa saarella oli majoitettuna useita työmiehiä sekä venäläisiä sotilaita. Koska 

vastentahtoisia työmiehiä ei haluttu päästää saarelta pois, näille täytyi järjestää muonitus 

saarelle, jolloin myös ruoan tarjoiluun liittyviä astioita tarvittiin paljon.  

 Jätekuopan eläinluuanalyysi tukee saarella ollutta ruuanvalmistusta.193 Saarella olleet 

työmiehet ovat tarvinneet ruokaa, jotta jaksavat tehdä laivoja ja näin suurelle joukolle lihan 

tuominen saarelle tapahtunee kätevimmin tuomalla eläviä eläimiä, jolloin teurastus on 

tapahtunut paikan päällä. Yksi eläinlaji, jota kaupungista on myyty erityisen paljon työnteki-

jöiden muonittamiseksi, on voinut olla lammas. Lampaita on ollut vuonna 1800 vielä 227 kpl, 

mutta vuonna 1831 niitä oli vain 19 kpl. Vastaavaa romahdusta eläinten määrissä ei tapahdu 

esimerkiksi lehmien tai hevosten kohdalla.194 Historialliset lähteet viittaavat kotikudonnan 

vähenemiseen, jolloin lampaita ei tarvita villantuotannon takia. Näin ollen lampaat on 

kannattanut myydä työmiesten ruoaksi ennen lehmien tai hevosten myymistä.195  

 Kaupungin historiasta kertova kirjallisuus ei tue ajatusta, että Pikisaaressa olisi ollut 

vakituista asutusta ennen 1800-lukua.196 Arkistolähteet ja henkikirjat kuitenkin paljastavat, 

että pikiruukin ympäristössä on ollut myös asutusta jo 1700-luvun lopulla.197 Rakenteelliset 

seikat tukevat ajatusta, että tutkittavassa rakennuksessa olisi voinut olla asutusta sen 

käyttöaikana 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa.198 Vuoteen 1854 asti aktiivisessa ja 

sen jälkeen pienemmällä käytöllä ollut pikiruukki on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, 

millaista asutusta saareen on siirtynyt. Pikiruukki ja siihen liittyvä oheistoiminta tynnyrinteki-

jöineen ja muine käsityöläisineen on saanut joitain ihmisiä muuttamaan saareen. Yksi syy 

                                                 

193 Puputti 2007: 13–18.  

194 Halila 1953: 440; Hautala 1975: 301. 

195 Halila 1953: 440. 

196 Ks. esim. Virkkunen 1953; Halila 1953. 

197 KA, Oulun läänin henkikirjat, Oulun kaupunki, henkikirja 1797:513, 9557; henkikirja 1798: 511, 9565; 

henkikirja 1799: 513, 9572. KA, Oulun läänin henkikirjat, Oulun kaupunki, henkikirja 1797:513, 9557; 

henkikirja 1798: 511, 9565; henkikirja 1799: 513, 9572. http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=252667.KA. 

198 Hyttinen & Ikonen 2016: 111–112. 
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tälle on varmasti se, että saareen ei ole ollut siltaa, jolloin töihin on helpompaa kulkea, mikäli 

asuu jo valmiiksi saaressa. Samalla se myös vaikeuttaa mantereen puolella asiointia, joten 

saaressa työskentelemättömiä henkilöitä on tuskin saaressa asunut kovinkaan paljon lukuun 

ottamatta saaressa majoittuvia venäläisiä sotilaita.  

 Rakennus on nykyisiinkin asuinrakennuksiin verrattuna varsin kookas, koska siitä 

saatiin dokumentoitua 108 neliömetriä ja oletettavasti rakennus oli alun perin vielä isompi. 

Suuri koko viittaa siihen, ettei kenellä tahansa ole ollut varaa rakennuttaa näin suurta 

rakennusta. Saaressa tuskin on asunut kaupungin varakkaimpia henkilöitä, mutta todennäköi-

sesti rakennus on ollut pikiruukin omistuksessa. Kyseisen pikiruukin privilegio oli myönnetty 

1746 Wacklineille, joka jatkui aina vuoteen 1850 asti.199 Koska pitkä kivijalallinen ja 

multapenkillinen rakennus on rakennettu vuoden 1773 jälkeen ja se on tuhoutunut tai purettu 

vuoteen 1834 mennessä, on se todennäköisesti ollut silloin Wacklinien omistuksessa. 

 Vähäisten korjausmerkkien määrä keramiikka-aineistossa voi johtua siitä, että saaressa 

oli erityisesti vuosina 1809–1812 paljon henkilöitä, jotka olivat saaressa vain tekemässä 

töitä.200 Kun kanuunaveneiden veistäminen loppui 1812, poistui saaresta paljon sellaisia 

työntekijöitä, jotka todennäköisesti poistuivat koko kaupungin alueelta. Heillä on luultavasti 

Pikisaaressa työskennellessään ollut ajatus siitä, että tämä työ täällä on vain väliaikaista, mikä 

on voinut vaikuttaa siihen, ettei rikkoutuneita astioita viitsitä korjailla. Ison työntekijäjoukon 

väliaikaisuus yhdistettynä keramiikan yleisesti halpaan hintaan on todennäköisesti vaikuttanut 

korjattujen astioiden vähäiseen määrään. 

 Jätekuoppa todennäköisesti liittyy rakennukseen. Toki siihen voi liittyä muitakin 

rakennuksia, mutta keramiikka-aineisto on niin jätekuopassa kuin rakennuksessakin 

pääasiassa samankaltaista, joskin eri keramiikkalaatujen ja astiatyyppien suhteellisissa 

osuuksissa on pieniä eroja. Esimerkiksi punasaven ja lautasten suhteellinen osuus kokonais-

määrästä on jätekuopassa suurempi, mutta tutkittavan rakennuksen eri tilojen astioiden määrät 

ovat niin paljon pienempiä, että yhdenkin astian lisäys mihin tahansa keramiikkalaatu- tai 

astiatyyppiryhmään voi muokata suhteellisia osuuksia huomattavasti. Jätekuopan ja 

tutkittavan rakennuksen keramiikka-aineistojen suhteellisten osuuksien erot eivät kuitenkaan 

mielestäni ole sellaisia, joiden perusteella voitaisiin varmuudella sanoa, ettei rakennus liity 

siihen mitenkään. 

                                                 

199 Ks. esim. Halila 1953: 407; Hautala 1975: 280.  

200 Hautala 1975: 138. 
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 Jätekuopan eläinluuaneiston perusteella tehty ajoitus 1700- ja 1800-lukujen taitteeseen 

viittaa siihen, että jätekuoppaa on täytetty todennäköisesti vuosina 1809–1812. Jätekuopasta 

on dokumentoitu kolme kerrosta201, joten on mahdollista, että sitä ei ole täytetty kerralla. 

Pidän todennäköisenä, että ainakin osa jätekuopan aineistosta on päätynyt kuoppaan 

nimenomaan vuosina 1809–1812. 

9.2. Vertailua muihin rakennuksiin 

Vertailtaessa tutkittavaa rakennusta muihin yllämainittuihin kohteisiin, voidaan tehdä joitain 

johtopäätöksiä rakennuksen käytöstä. Esimerkiksi vertailtaessa Esaias Fallmanin paritupaan, 

on aineistoissa selkeitä eroja. Ensinnäkin Fellmanin puodiksi tai varastoksi tulkitusta 

parituvasta keramiikka aineistoa on huomattavan paljon enemmän. Aineistossa on ollut 

runsaasti astioita pakkauslaatikoissa, joissa ne ovat tulipalon aikana osin sulaneet toisiinsa 

kiinni. Toisiinsa osin kiinni sulaneissa astioissa on paljon keskenään samanlaisia asioita.202 

Sen sijaan Pikisaaren rakennuksen keramiikka-aineisto on paljon heterogeenisempää, eikä sitä 

ole kuin murto-osa Fellmanin parituvan aineistoon suhteutettuna. Vaikka Pikisaaren 

rakennuksen keramiikka-aineistot vaihtelevatkin tilojen välillä etenkin keramiikkalaatujen 

osalta, en näe juurikaan yhtäläisyyksiä Fellmanin parituvan ja Pikisaaren rakennuksen välillä. 

Näin ollen on perusteltua olettaa, ettei Pikisaaren rakennus ole ainakaan keramiikka-aineiston 

valossa mikään varasto tai puoti, josta olisi myyty keramiikkaa. 

 Byströmin tontin rakennusjäänne on tulkittu asuinrakennukseksi tai vieraiden 

kestitsemiseen tarkoitetuksi saliksi. Sieltä dokumentoitu keramiikka on tulkittu pääasiassa 

tarjoiluastioiksi, mutta mukana on myös jonkin verran ruokien ja juomien säilyttämiseen 

viittaavaa esineistöä ja padan kappaleita. Tässä kohtaa yhtäläisyyksiä on, sillä myös 

Pikisaaren rakennuksesta dokumentoidussa keramiikassa on runsaasti tarjoiluun liittyviä 

astioita ja jonkin verran myös säilyttämiseen viittavia astioita ja patoja. Erojakin on, koska 

Byströmin tontin talon aineisto on pääasiassa punasavikeramiikkaa. Sitä on myös Pikisaaressa 

paljon, joskin suhteet vaihtelevat tilojen välillä. Esimerkiksi piiposliini, joka on yleistä 

Pikisaaressa, puuttuu Byströmin tontilta kokonaan. Tälle tosin löytyy luonnollinen selitys, 

sillä Byströmin talo on tulkittu ajoittuvaksi 1600-luvun jälkimmäiselle puoliskolle, eikä 

tällöin vielä ollut piiposliinia markkinoilla. Astiatyyppien kohdalla yhtäläisyyksiä sen sijaan 

on. 

                                                 

201 Herva 2006: 10. 

202 Mullins et al. 2013: 646. Ks. erityisesti Fig. 5. 
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 Westringin tontin kaksi rakennusta koostuivat kuparisepän pajasta ja varastorakennuk-

sesta. Varastorakennus vastaa kokonsa puolesta (2,5mx3,5m) hyvin Pikisaaren rakennuksen 

huoneen D kokoa (2mx4m), mutta keramiikka-aineistot taas eivät vastaa toisiaan ollenkaan, 

koska siinä missä Westringin tontin varastorakennuksesta keramiikkaa on löytynyt, ei sitä 

Pikisaaren rakennuksen huoneesta D ole käytännössä yhtään. Pajarakennuksen keramiikka-

aineisto koostuu pääasiassa punasavesta ja fajanssista.203 Pikisaaren mahdollisessa pajassa 

keramiikkaa on myös löytynyt, mutta siinä keramiikkalaadut jakautuvat siten, että piiposliinia 

ja fajanssia on eniten ja punasavea ja posliinia on vähän vähemmän. Myös kivisavea löytyy 

Pikisaaren rakennuksen mahdollisesta pajasta. Pikisaaren mahdollisessa pajassa keramiikka 

on siis monipuolisempaa kuin Westringin pajassa.  

 Huoneen E tarkoitusta on keramiikka-aineiston pohjalta mahdotonta päätellä, koska 

keramiikkaa on kyseisessä tilassa poikkeuksellisen vähän verrattuna muiden tilojen 

keramiikan määrään. Huoneessa on kuitenkin muiden löytöjen pohjalta tulkittu tapahtuneen 

rahaliikennettä, koska kolikoita kerrotaan sieltä löytyneen runsaasti.204 Toisaalta, mikäli 

rakennuksessa on valmistettu nappeja, on niitä voitu rakennuksen kaakkoispäädyn huoneen E 

kautta myydä. Lisäksi varastoksi tulkittu rakenne on sopivasti vieressä, joten kaiketi tämä 

huone on dokumentoiduista huoneista parhaiten soveltuva tähän tarkoitukseen.  

9.3. Pikisaaren pitkän kivijalallisen ja multapenkillisen rakennuksen ikä ja käyttötar-

koitus 

Kartta-aineisto antaa viitteitä siitä, että rakennus olisi rakennettu vuoden 1773 jälkeen ja 

purettu ennen vuotta 1834. Keramiikka-aineisto tukee tätä ajoitusta hyvin yksittäisiä 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä astiat ovat tulleet pääasiassa sekoittuneista kerroksista, 

jotka ovat sekoittuneet muun muassa siksi, että alue on ollut rakennuksen käytön jälkeen 

myös peltokäytössä.205 Muissa tutkimuksissa kohdetta on ajoitettu 1700-luvun jälkimmäiselle 

puolelle savipiippujen perusteella206, 1700- ja 1800-lukujen taitteeseen eläinluuaineiston 

perusteella207, 1700-luvun alkupuolelle kolikkoaineiston perusteella208 ja kartta-aineistoon 

                                                 

203 Nurmi 2011: 83. 

204 Hyttinen & Ikonen 2016: 111. 

205 Hyttinen 2012: 14; Hyttinen et al. 2016: 32. 

206 Tanska 2003: 13–14; Kivioja 2010: 16–17. 

207 Puputti 2007: 13–18. 

208 Mutka 2008: 13. 
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nojaten Hyttinen ja Ikonen arvelevat, että rakennus on rakennettu vuoden 1773 jälkeen ja että 

se on hylätty 1800-luvun ensimmäisen puoliskon aikana.209 

 Pohdittaessa tutkittavan rakennuksen käyttötarkoitusta, vaikuttaa siltä, että kyseessä 

on voinut olla käsityöläisen koti, jossa on ollut pajatoimintaa ja myyntiä samassa rakennuk-

sessa. Tämä johtuu siitä, että luoteisnurkan huoneesta A on löytynyt jäänteitä mahdollisesta 

ahjosta, mutta muuten huone viittaa keramiikan pohjalta asumiseen. Voi myös olla, että 

runsas tarjoiluastioiden määrä viittaa siihen, että huone A on ollut Byströmin tontin 

rakennejäännöksen tapaan sali, jossa on muonitettu saaren työmiehiä tai venäläisiä sotilaita tai 

heidän esimiehiään. Huone B vaikuttaa vielä enemmän asumiseen liittyvältä huoneelta, josta 

on enemmän ruoanlaittoon liittyvää esineistöä. Huone E on keramiikan puolesta köyhä, mutta 

muu aineisto viittaa siihen, että siinä huoneessa ja viereisessä varastossa huoneessa D olisi 

voitu harrastaa kaupankäyntiä. Toisin sanoen rakennus on yksityinen, mikäli se on ollut 

jonkun asuinrakennus. Siinä on kuitenkin ollut jossain määrin julkista toimintaa, mikäli siinä 

on harrastettu kaupankäyntiä. Ehkä paras kuvaus rakennuksen yksityisyysasteesta on se, että 

se on julkinen rakennus, jossa on yksityisiä osia.210 

On tietysti mahdollista, että rakennuksen käyttötarkoitus on vaihdellut aikojen saatos-

sa. Voi esimerkiksi olla, että rakennus on ollut käyttönsä alku- ja loppuvaiheessa käsityöläisen 

koti, jossa on harjoitettu samalla omaa ammattia. Rakennuksen viereisen jätekuopan nopea 

täyttyminen ja eläinluuaineiston ajoittaminen pääasiassa 1700- ja 1800-lukujen taitteeseen 

sopivat hyvin yhteen sen kanssa, että saaressa oli 1809–1812 poikkeuksellisen paljon 

asukkaita. Tuona ajanjaksona saaressa asui laivanrakentajia, joita ei haluttu päästää sieltä 

pois, joten heidän ruokahuoltonsa piti suorittaa saaressa. On siis mahdollista, että kyseisinä 

vuosina rakennus olisi ollut käytössä laivanrakentajien muonittamista varten. Toisin sanoen 

tuona aikana rakennus olisi ollut yleinen ruokala, jonka asuinhuoneissa olisi voinut asua 

esimerkiksi ruokalan henkilökuntaa. Ruokailijoiden runsas määrä voisi selittään sitä, miksi 

rakennuksen seinien ulkopuolelta löytyy runsaasti erityisesti lautasia. 

                                                 

209 Hyttinen & Ikonen 2016: 110–112. 

210 Kuten jo johdannossa todettiin, tarkoittaa yksityinen tässä tutkielmassa sitä, että se on jonkin pienen 

ihmisjoukon paikka, johon ei kaikilla ole pääsyä. Esimerkikis kodit ovat yksityisiä. Julkinen taas tarkoittaa sitä, 

että periaatteessa kaikilla on mahdollisuus käydä siellä. Esimerkkejä julkisista tiloista ovat puodit, kadut, torit, 

kirkot jne. 
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Rakennuksesta ei ole löytynyt tulisijan paikkaa, mikä herättää epäilyksiä sille, voiko 

siinä valmistaa ruokaa. Rakennuksen ulkopuolelta on löytynyt runsaasti purkutiiliä211, jotka 

voivat olla esimerkiksi jäänteitä uunista, joka on rakennettu jälkeenpäin. Rakennus on myös 

oletettavasti ollut dokumentoitua osaa pidempi, joten tulisija on voinut olla dokumentoimat-

tomassa osassa rakennusta. Runsas eläinluuaineisto ja jäljet luissa viittaavat siihen, että 

ruokaa on valmistettu saaressa.212 Todennäköisesti ruoan valmistus on tapahtunut joko tässä 

rakennuksessa tai jossain muussa rakennuksessa, joka on ollut lähellä. 

 1812 laivanrakentajien ja venäläisten sotilaiden määrä väheni kanuunaveneiden 

rakentamisen loppumisen myötä, jolloin ei ollut enää tarvetta muonittaa niin suuria ihmismas-

soja. Tällöin suuria määriä astioita on jäänyt tarpeettomiksi, jolloin ne on toimitettu sinne, 

mihin muukin tarpeeton tavara on siihen aikaan toimitettu, eli tunkiolle tai tässä tapauksessa 

jätekuoppaan. Tämä selittäisi omalta osaltaan sitä, miksi muun muassa Herva arveli kuopan 

tulleen täytetyksi verrattaen lyhyessä ajassa.213  

YHTEENVETO 

Oulun Pikisaaren pitkä kivijalallinen ja multapenkillinen rakennus ajoittuu karttalähteiden 

perusteella siten, että se on rakennettu vuosien 1773 ja 1786 välisenä aikana ja se on 

tuhoutunut tai purettu vuosien 1813 ja 1834 välisenä aikana. Aiemmissa tutkimuksissa 

rakennuksen ja sen vieressä olevan jätekuopan esineistöä on ajoitettu pääasiassa 1700- luvun 

ja 1800-luvun taitteen molemmin puolin. Tässä tutkielmassa erityistarkastelussa ollut 

keramiikka-aineisto tukee aiempia ajoituksia. Keramiikka-aineiston joukossa on kappaleita 

astioista, jotka eivät ajoituksensa puolesta kuulu rakennukseen tai jätekuoppaan, mutta ne ovat 

löytyneet pintamaasta tai sekoittuneista kerroksista. Rakennuksen käytön jälkeen paikalla on 

myös ollut pelto, jota muokkaamalla maa muokkautuu ja kerrokset sekoittuvat, joten 

uudempaakin esineistöä kulkeutuu siten kerroksiin. 

 Keramiikka-aineistonsa puolesta rakennuksen huoneet poikkeavat toisistaan 

merkittävästi. Keramiikka on keskittynyt pääasiassa huoneisiin A ja B muiden huoneiden 

ollessa lähestulkoon tyhjiä keramiikasta. Huoneen A keramiikka-aineisto viittaa siihen, että 

kyseessä on joko asuintupa tai ruokasali. Ruokasalilta huone vaikuttaa siksi, että siellä on 

paljon tarjoiluastiastoa, mutta säilytykseen tai ruoanlaittoon liittyvää esineistöä vain vähän. 

                                                 

211 Hyttinen & Ikonen 2016: 111. 

212 Puputti 2007: 13–18. 

213 Herva 2006: 10. 
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Huone B vaikuttaa asuintuvalta, jossa on tarjoiluastioiden lisäksi myös ruoan valmistukseen ja 

asioiden säilömiseen viittaavaa esineistöä. Huoneesta C on mahdotonta sanoa keramiikka-

aineiston perusteella mitään, mutta se vaikuttaa liitteessä 2 olevan kartan perusteella 

eteistilalta huoneiden B ja E välillä. Huoneen D käyttötarkoitus jää tämän tutkielman osalta 

mysteeriksi, koska sieltä ei keramiikkaa ole löytynyt. Huoneen E käyttötarkoituksesta ei 

myöskään ole mahdollista tehdä analyysia keramiikka-aineiston pohjalta, mutta aiemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että sieltä dokumentoitu runsas kolikkoaineisto viittaa huoneessa 

olleen rahaliikennettä. 

 Tämän tutkielman puitteissa rakennukselle on annettu kaksi mahdollista käyttötarkoi-

tusta. Ensimmäisen mukaan rakennus olisi liittynyt saaressa olleiden työntekijöiden 

muonittamiseen, joita oli etenkin vuosina 1809-1812 poikkeuksellisen runsaasti. Toinen 

mahdollinen käyttötarkoitus on se, että kyseessä olisi jonkin käsityöläisperheen koti, joita 

tiedetään pikiruukkialueella olleen. Kodissa olisi ollut kaksi asuinhuonetta ja ammatinharjoit-

tamiseen tarkoitettuja huoneita. On myös mahdollista, että molemmat käyttötarkoitukset ovat 

paikkansa pitäviä, mikäli kanuunaveneiden rakentamisen aikaan rakennusta on käytetty 

työmiesten muonittamiseen ja muuna aikana rakennus on toiminut käsityöläisen kotina. 

 Rakennuksen vieressä oleva jätekuoppa todennäköisesti liittyy rakennukseen, sillä 

jätekuopan ja huoneiden A ja B välillä ei ole muita merkittäviä eroja kuin se, että jätekuopas-

sa keramiikka vain on paljon enemmän. Jätekuopassa on runsaasti tarjoiluastioita, mutta myös 

ruoan valmistamiseen ja säilyttämiseen viittaavia astioita on samassa suhteessa kuin 

esimerkiksi huoneessa B. Kuopan runsas eläinluuaineisto viittaa ajoituksensa puolesta siihen, 

että sitä on täytetty 1700- ja 1800-lukujen taitteessa, mikä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että 

iso osa eläinluuaineistosta olisi joutunut jätekuoppaan kanuunaveneiden valmistamisen 

aikaan, jolloin saaressa oli poikkeuksellisen paljon ruokittavia työmiehiä. 
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LIITE 9. LUETTELO VUODEN 2006 KAIVAUSTEN KERAMIIKKA-AINEISTOSTA 

LÖYTÖYKSIKÖITTÄIN 

 

Alanumero Materiaali Paino (g) Kpl

1 posliini 29,5 14

2 piiposliini 336,7 104

3 fajanssi 27,2 16

4 punasavi 236,7 42

5 kivisavi 7,5 1

15 posliini 98,9 71

16 piiposliini 362,5 325

17 fajanssi 326,7 238

18 punasavi 1535,6 342

19 kivisavi 45,5 8

33 posliini 29,7 22

34 piiposliini 17,8 15

35 fajanssi 198,5 105

36 punasavi 1839,6 219

37 kivisavi 7,3 1

50 posliini 47,3 37

51 piiposliini 40,6 25

52 fajanssi 371,3 205

53 punasavi 5119 624

67 posliini 6,6 3

68 piiposliini 36,7 15

69 punasavi 58,1 6

76 posliini 4,2 3

78 posliini 5,3 7

79 piiposliini 124,4 49

80 fajanssi 23,7 34

81 punasavi 83,3 41

96 punasavi 2,8 1

99 posliini 4,4 7

100 piiposliini 108,9 68

101 fajanssi 3,9 6

102 punasavi 96,5 16

114 piiposliini 14,1 19

115 fajanssi 1,6 4

116 punasavi 11,2 10

134 piiposliini 4,4 7

135 piiposliini 1,4 1

136 punasavi 8,5 4

137 kivisavi 4,2 2

140 posliini 0,9 1



 

 

LIITE 10. LUETTELO VUODEN 2007 KAIVAUSTEN KERAMIIKKA-

AINEISTOSTA LÖYTÖYKSIKÖITTÄIN 

 

Alanumero Materiaali Paino (g) Kpl

1 Posliini 7 4

2 Piiposliini 94,3 31

3 Fajanssi 1,9 1

4 Punasavi 329,9 18

5 Kivisavi 7,6 2

13 Piiposliini 4,7 8

14 Fajanssi 0,2 1

15 Punasavi 5,5 1

23 Posliini 3,8 1

24 Piiposliini 4,1 4

25 Fajanssi 8,9 5

32 Posliini 1,6 3

33 Piiposliini 9,9 3

34 Fajanssi 15,9 9

45 Posliini 1,3 2

46 Fajanssi 20,8 13

47 Punasavi 4,3 2

57 Punasavi 0,5 1

60 Punasavi 18,6 1

68 Piiposliini 0,4 1

71 Posliini 60,7 16

72 Piiposliini 204,7 138

73 Fajanssi 10 12

74 Punasavi 191,6 44

75 Kivisavi 40 2

77 Fajanssi 17,3 1

87 Piiposliini 5 3

88 Piiposliini 84,1 98

89 Fajanssi 16 14

90 Punasavi 136,1 32

91 Kivisavi 6 2

101 Punasavi 210 2

103 Posliini 3,7 4

104 Piiposliini 39,3 16

105 Fajanssi 32,5 58

106 Punasavi 196 50

107 Kivisavi 66 1



 

 

LIITE 11. LUETTELO VUOSIEN 2011 JA 2012 KAIVAUSTEN KERAMIIKKA-

AINEISTOISTA LÖYTÖYKSIKÖITTÄIN 

Alanumero Materiaali Paino (g) Kpl 

8 Piiposliini 22,4 1 

9 Piiposliini 23 4 

11 Fajanssi 3,1 3 

12 Piiposliini 75,9 22 

13 Punasavi 3,2 1 

18 Piiposliini 12,7 10 

19 Posliini 2,1 2 

23 Piiposliini 43,4 33 

24 Piiposliini 6,5 4 

25 Punasavi 33,3 1 

32 Piiposliini 52,5 22 

33 Punasavi 17,2 4 

40 Piiposliini 246 21 

41 Posliini 1,1 1 

42 Punasavi 24,7 1 

47 Piiposliini 188 21 

48 Punasavi 97,3 14 

53 Piiposliini 29,1 9 

54 Posliini 8,8 1 

55 Punasavi 10,8 2 

58 Piiposliini 10 5 

59 Piiposliini 0,6 1 

60 Punasavi 33,3 1 

65 Piiposliini 0,2 1 

68 Piiposliini 0,4 1 

71 Piiposliini 12,8 8 

72 Kivisavi 0,9 1 

76 Fajanssi 0,6 2 

77 Piiposliini 82,6 58 

78 Posliini 33,8 10 

79 Punasavi 12,2 6 

86 Piiposliini 0,6 1 

87 Piiposliini 41 22 

88 Posliini 3,9 5 

89 Punasavi 58,2 9 

95 Posliini 0,7 1 

98 Piiposliini 30 1 

101 Piiposliini 7,2 5 

102 Posliini 17,6 1 

103 Punasavi 43 9 



 

 

107 Piiposliini 3,2 3 

108 Posliini 1,6 1 

109 Piiposliini 69,7 31 

110 Posliini 4,6 3 

111 Punasavi 178,8 19 

119 Piiposliini 17,1 6 

120 Posliini 14 5 

121 Punasavi 12,4 1 

132 Piiposliini 2,2 1 

135 Kivisavi 1,2 1 

136 Piiposliini 15,9 16 

137 Punasavi 15,6 2 

144 Piiposliini 9,6 5 

145 Piiposliini 16,5 1 

146 Punasavi 110,9 24 

150 Fajanssi 52,5 19 

151 Punasavi 15,6 2 

155 Piiposliini 2,8 2 

160 Piiposliini 1,2 1 

163 Piiposliini 0,6 1 

164 Posliini 1,3 1 

169 Fajanssi 28,2 17 

171 Punasavi 122,4 10 

172 Piiposliini 0,3 1 

178 Posliini 56,4 24 

180 Piiposliini 2 3 

181 Posliini 0 1 

182 Punasavi 56 2 

190 Fajanssi 0,9 1 

191 Posliini 0,5 1 

194 Piiposliini 5,7 3 

200 Piiposliini 8,1 1 

204 Piiposliini 7,3 6 

205 Posliini 9,3 1 

207 Fajanssi 1 2 

208 Kivisavi 15,7 2 

209 Piiposliini 315 49 

210 Piiposliini 47,6 11 

211 Punasavi 471,7 32 

222 Fajanssi 1,9 2 

223 Piiposliini 22,9 8 

224 Posliini 11,5 2 

225 Punasavi 5,5 2 

230 Piiposliini 9 1 



 

 

231 Punasavi 7,9 3 

240 Fajanssi 2,6 1 

241 Piiposliini 0,4 1 

242 Posliini 8,2 1 

243 Punasavi 74,7 11 

248 Piiposliini 19,6 6 

249 Posliini 11,2 1 

250 Punasavi 70,9 3 

254 Piiposliini 16,4 3 

264 Piiposliini 20,8 15 

266 Piiposliini 5 1 

268 Piiposliini 229,9 63 

269 Posliini 39 13 

270 Posliini 15,5 1 

271 Posliini 10,3 1 

272 Punasavi 171 12 

281 Piiposliini 0,6 1 

283 Fajanssi 2,8 1 

289 Lasitetta 0 96 

290 Fajanssi 7,8 8 

291 Punasavi 35,1 1 

297 Fajanssi 0,7 1 

298 Fajanssi 1,7 1 

299 Piiposliini 1 1 

302 Piiposliini 5,7 4 

303 Punasavi 5,1 2 

307 Punasavi 2 1 

312 Piiposliini 0,9 1 

313 Punasavi 11,1 1 

314 Punasavi 43,6 3 

315 Punasavi 21,6 3 

319 Piiposliini 0,6 1 

321 Punasavi 21,4 2 

324 Fajanssi 1,7 5 

325 Piiposliini 36,6 11 

326 Piiposliini 5,6 1 

327 Punasavi 8,7 2 

332 Piiposliini 8,1 9 

333 Punasavi 32,5 5 

335 Fajanssi 69,8 43 

336 Posliini 0,9 1 

337 Punasavi 9,1 2 

338 Piiposliini 0,9 2 

343 Piiposliini 3,1 2 



 

 

344 Punasavi 4,5 1 

347 Piiposliini 4,6 4 

349 Piiposliini 25,8 9 

350 Posliini 3,2 1 

351 Punasavi 99,7 2 

355 Punasavi 8 1 

357 Fajanssi 0,3 1 

360 Piiposliini 17,7 2 

362 Piiposliini 24,1 7 

363 Kivisavi 30,7 1 

364 Piiposliini 22,4 4 

365 Punasavi 4 1 

368 Piiposliini 35,2 16 

369 Posliini 3,2 4 

370 Punasavi 122 6 

375 Piiposliini 5,3 9 

376 Punasavi 45,8 2 

379 Piiposliini 12,6 2 

380 Punasavi 14,8 2 

382 Piiposliini 6,7 3 

385 Punasavi 386,4 6 

387 Piiposliini 2,3 2 

388 Punasavi 0,6 1 

395 Posliini 0,5 1 

411 Valkosavi 0,7 1 

434 Piiposliini 2,4 1 

438 Piiposliini 128 21 

439 Posliini 0,4 1 

440 Punasavi 22 2 

444 Piiposliini 201,9 28 

445 Posliini 3 2 

450 Piiposliini 195,4 37 

451 Posliini 29,5 7 

452 Punasavi 277,3 18 

457 Piiposliini 88,4 13 

458 Posliini 20,1 3 

459 Punasavi 39,5 7 

465 Posliini 0,2 1 

469 Posliini 7,5 2 

474 Piiposliini 2 3 

475 Posliini 3,4 1 

476 Piiposliini 53,7 9 

477 Posliini 20,2 8 

478 Punasavi 307,9 12 



 

 

481 Fajanssi 2,4 1 

482 Piiposliini 0,6 1 

483 Posliini 0,6 1 

484 Punasavi 102,3 5 

488 Fajanssi 1,7 2 

489 Piiposliini 4,5 4 

493 Fajanssi 12,4 8 

494 Kivisavi 13,1 1 

495 Piiposliini 6,2 3 

496 Punasavi 135,4 15 

502 Fajanssi 0,8 1 

505 Fajanssi 7,7 6 

506 Punasavi 0,8 1 

510 Kivisavi 2,3 1 

511 Posliini 0,4 2 

519 Punasavi 6,8 2 

522 Punasavi 6,5 1 

523 Fajanssi 0 1 

524 Piiposliini 5,8 1 

526 Punasavi 9,6 1 

528 Lasitetta 0,2 1 

529 Piiposliini 4,8 2 

533 Piiposliini 0,6 1 

534 Piiposliini 1,8 3 

535 Punasavi 4,7 3 

540 Piiposliini 2,9 1 

543 Fajanssi 0,3 1 

544 Fajanssi 22 2 

545 Piiposliini 1,7 2 

546 Punasavi 5,4 1 

549 Posliini 0,4 1 

550 Punasavi 8,3 2 

552 Fajanssi 45,7 32 

553 Posliini 8,6 5 

554 Punasavi 120,2 21 

564 Fajanssi 2,7 1 

565 Posliini 5 2 

566 Punasavi 42,7 5 

571 Fajanssi 0,8 1 

572 Piiposliini 1,5 2 

576 Piiposliini 4,7 8 

577 Posliini 1,4 2 

578 Punasavi 11,5 3 

588 Fajanssi 1,8 2 



 

 

589 Piiposliini 13,3 1 

590 Piiposliini 79,6 50 

591 Posliini 8,8 1 

592 Punasavi 162,2 33 

602 Piiposliini 1,4 1 

603 Punasavi 12,8 4 

609 Fajanssi 10,7 3 

610 Posliini 0,8 1 

614 Piiposliini 0,9 1 

615 Punasavi 1,2 1 

619 Fajanssi 1,6 2 

620 Piiposliini 0,9 1 

621 Punasavi 20,7 1 

627 Piiposliini 0,7 1 

629 Fajanssi 0,3 1 

630 Piiposliini 1,3 1 

631 Punasavi 10,4 1 

635 Fajanssi 0,9 2 

636 Punasavi 2,4 2 

641 Fajanssi 0,2 1 

642 Fajanssi 7,7 4 

643 Punasavi 5,3 2 

651 Fajanssi 1,3 1 

652 Piiposliini 0,2 1 

653 Punasavi 17 4 

657 Fajanssi 5,5 3 

658 Fajanssi 4,2 3 

659 Punasavi 69,2 10 

666 Fajanssi 2,8 2 

667 Piiposliini 3,5 1 

668 Posliini 1 1 

669 Punasavi 38,9 6 

676 Fajanssi 10 8 

677 Piiposliini 1,7 2 

678 Posliini 0,9 1 

679 Punasavi 6,4 2 

687 Fajanssi 15 9 

688 Piiposliini 1,4 1 

689 Posliini 0,7 1 

690 Punasavi 5 2 

696 Punasavi 3,2 1 

700 Piiposliini 2 2 

701 Piiposliini 1 1 

702 Posliini 2 1 



 

 

705 Piiposliini 2,1 2 

706 Piiposliini 7,7 3 

707 Posliini 0,8 1 

708 Punasavi 10,9 2 

712 Kivisavi 13,3 2 

713 Piiposliini 20,3 13 

714 Posliini 11,4 3 

715 Punasavi 11,8 3 

722 Fajanssi 17,7 17 

723 Kivisavi 10,9 1 

724 Piiposliini 58 15 

725 Posliini 59,3 13 

726 Punasavi 26,2 4 

733 Piiposliini 0,3 1 

735 Fajanssi 2,1 3 

736 Piiposliini 33,7 27 

737 Posliini 10,9 4 

738 Punasavi 123,6 13 

746 Piiposliini 0,8 1 

747 Punasavi 6 1 

750 Fajanssi 7,3 6 

751 Piiposliini 4,3 2 

752 Punasavi 20,5 4 

756 Fajanssi 2,1 1 

758 Fajanssi 3,5 2 

759 Posliini 6,6 2 

760 Punasavi 10,3 1 

763 Piiposliini 11,7 1 

766 Piiposliini 22,4 6 

767 Posliini 6,2 3 

768 Punasavi 32,3 2 

773 Fajanssi 1,6 2 

774 Piiposliini 16,3 12 

775 Piiposliini 2,4 4 

776 Posliini 2,3 1 

777 Punasavi 14,3 8 

778 Punasavi 5,3 1 

788 Fajanssi 0,6 1 

789 Piiposliini 6,6 8 

790 Piiposliini 1,3 1 

791 Punasavi 12 5 

795 Punasavi 19,7 2 

796 Piiposliini 5,6 6 

797 Punasavi 3,9 2 



 

 

801 Piiposliini 9,9 3 

802 Punasavi 12,8 3 

805 Punasavi 18,7 1 

807 Punasavi 6,1 1 

815 Punasavi 20,5 3 

816 Fajanssi 7 4 

817 Posliini 4,3 1 

820 Piiposliini 0,9 2 

821 Punasavi 1,3 1 

825 Piiposliini 5,8 2 

826 Punasavi 1,5 1 

831 Punasavi 6,3 1 

834 Piiposliini 49,9 16 

836 Fajanssi 48,9 41 

837 Piiposliini 15,2 1 

838 Piiposliini 2,2 2 

839 Posliini 15,2 7 

840 Punasavi 213,4 29 

849 Fajanssi 55,5 51 

850 Piiposliini 1,7 1 

851 Piiposliini 1 1 

852 Posliini 16,8 9 

853 Punasavi 169,7 34 

865 Fajanssi 11,2 8 

866 Piiposliini 1,1 1 

867 Posliini 17,7 2 

868 Punasavi 62,5 10 

874 Piiposliini 8,7 1 

878 Piiposliini 1,2 2 

883 Fajanssi 3,6 2 

884 Piiposliini 16,1 4 

885 Punasavi 43,1 3 

892 Fajanssi 3,6 3 

895 Fajanssi 1,6 3 

896 Piiposliini 18,3 7 

901 Piiposliini 6,6 7 

908 Fajanssi 1,7 1 

909 Posliini 2,2 1 

910 Piiposliini 3,4 5 

911 Punasavi 4,8 1 

917 Piiposliini 9,2 6 

918 Piiposliini 3,7 1 

919 Posliini 1,7 1 

920 Punasavi 9,5 3 



 

 

921 Punasavi 20,1 3 

927 Fajanssi 6,3 5 

928 Piiposliini 2,7 2 

929 Posliini 5,4 2 

930 Punasavi 26,7 4 

936 Piiposliini 1,4 1 

938 Posliini 0,2 1 

939 Punasavi 0,9 1 

943 Punasavi 36,1 3 

948 Piiposliini 1,5 1 

951 Posliini 5,8 1 

953 Piiposliini 0,9 1 

957 Fajanssi 2,7 2 

958 Piiposliini 371,4 27 

959 Posliini 0,9 1 

960 Punasavi 78 10 

968 Fajanssi 1,2 1 

970 Fajanssi 8,3 10 

971 Posliini 1,8 2 

972 Punasavi 47,6 6 

978 Piiposliini 82,9 10 

979 Punasavi 103,1 5 

984 Fajanssi 12,6 10 

985 Piiposliini 6 5 

986 Posliini 4,4 2 

987 Punasavi 277,5 15 

992 Piiposliini 1,3 2 

993 Punasavi 12 3 

997 Punasavi 5,8 1 

998 Fajanssi 1,3 3 

999 Piiposliini 29,9 3 

1000 Punasavi 101 2 

1005 Fajanssi 2,2 1 

1009 Posliini 0,2 1 

1010 Punasavi 11,9 3 

1013 Piiposliini 0,9 1 

1014 Punasavi 28,2 13 

1019 Fajanssi 11,1 5 

1020 Punasavi 105,1 11 

1025 Punasavi 13,7 2 

1028 Piiposliini 2,9 4 

1029 Posliini 1 2 

1033 Piiposliini 2,1 4 

1036 Piiposliini 10,1 4 



 

 

1037 Posliini 0,3 1 

1038 Piiposliini 0,6 2 

1039 Posliini 4,5 2 

1043 Piiposliini 153,6 60 

1044 Posliini 18,7 10 

1045 Punasavi 6,7 2 

1055 Punasavi 8,9 2 

1058 Piiposliini 1,4 3 

1059 Punasavi 3,1 1 

1060 Posliini 1,3 1 

1064 Piiposliini 1,7 1 

1069 Fajanssi 1,3 2 

1070 Piiposliini 1,2 2 

1071 Punasavi 1,6 1 

1074 Punasavi 2,7 1 

1081 Piiposliini 0,5 1 

1086 Piiposliini 12,3 7 

1088 Piiposliini 9,6 6 

1089 Punasavi 1,4 1 

1092 Piiposliini 1,4 1 

1093 Piiposliini 23,2 1 

1098 Piiposliini 23,4 1 

1099 Piiposliini 7,8 3 

1104 Piiposliini 21,8 2 

1109 Posliini 10,3 1 

1110 Punasavi 10,3 4 

1114 Fajanssi 11,1 3 

1115 Piiposliini 0,6 2 

1116 Punasavi 18,1 2 

1123 Piiposliini 7,4 1 

1124 Punasavi 66,6 1 

1127 Posliini 0,4 1 

1128 Punasavi 25,4 4 

1138 Kivisavi 64,8 1 

1139 Piiposliini 1,2 1 

1141 Piiposliini 2,3 1 

1145 Piiposliini 0,8 1 

1149 Piiposliini 1,1 1 

1157 Piiposliini 0,4 1 

1159 Piiposliini 3,1 1 

1166 Punasavi 11,7 2 

1169 Punasavi 5,2 1 

1170 Piiposliini 2,8 1 

1173 Fajanssi 0,2 1 



 

 

1175 Punasavi 5,8 1 

1178 Fajanssi 0,4 1 

1179 Piiposliini 0,5 1 

1180 Punasavi 0,8 1 

1184 Piiposliini 0,3 1 

1185 Piiposliini 13,2 4 

1186 Piiposliini 7,6 4 

1187 Punasavi 10,3 4 

1188 Punasavi 74,7 8 

1195 Fajanssi 3,3 3 

1196 Piiposliini 2,9 5 

1197 Posliini 1,2 2 

1198 Punasavi 1,8 1 

1205 Fajanssi 2,3 1 

1207 Fajanssi 2,1 2 

1208 Punasavi 33 6 

1214 Posliini 0,8 1 

1217 Punasavi 5,7 1 

1220 Fajanssi 4,8 5 

1221 Piiposliini 2,4 3 

1222 Posliini 0,3 1 

1223 Punasavi 88,4 14 

1228 Piiposliini 6,7 2 

1229 Punasavi 5,9 2 

1231 Punasavi 25,6 2 

1232 Piiposliini 9,9 8 

1233 Punasavi 16,2 2 

1241 Punasavi 15,5 1 

1243 Piiposliini 2,7 4 

1244 Punasavi 8,3 5 

1248 Piiposliini 4,9 6 

1249 Punasavi 12,6 4 

1253 Fajanssi 3,1 4 

1254 Piiposliini 2,6 1 

1256 Punasavi 4,4 1 

1258 Punasavi 3,2 1 

1259 Fajanssi 2,8 1 

1260 Piiposliini 1,3 1 

1261 Punasavi 3,2 3 

1266 Fajanssi 1,3 1 

1267 Posliini 0,2 1 

1268 Punasavi 8,2 4 

1271 Fajanssi 3,5 2 

1272 Punasavi 44,5 3 



 

 

1273 Piiposliini 0,5 2 

1276 Fajanssi 1,3 1 

1277 Posliini 0,4 1 

1278 Punasavi 53,7 6 

1283 Fajanssi 1,3 1 

1284 Piiposliini 6 3 

1285 Punasavi 10,6 3 

1288 Piiposliini 51,7 7 

1294 Piiposliini 1,9 1 

1295 Piiposliini 1 2 

1296 Posliini 0,3 1 

1297 Punasavi 6,2 1 

1303 Fajanssi 0,6 1 

1304 Posliini 13,3 1 

1308 Fajanssi 4,4 3 

1309 Piiposliini 0,2 1 

1310 Punasavi 3,4 2 

1317 Piiposliini 1,7 5 

1322 Posliini 0,2 1 

1324 Fajanssi 6,1 3 

1325 Posliini 5,1 7 

1326 Punasavi 9 4 

1335 Fajanssi 4,3 1 

1336 Punasavi 16 2 

1344 Punasavi 34,9 1 

1348 Posliini 7 2 

1349 Punasavi 4,9 1 

1350 Fajanssi 0,4 1 

1351 Posliini 0,3 1 

1352 Punasavi 5,3 2 

1356 Fajanssi 2,7 3 

1357 Punasavi 13,7 3 

1362 Piiposliini 0,3 1 

1368 Piiposliini 7,3 5 

1369 Punasavi 9,4 1 

1372 Kivisavi 12,4 1 

1373 Fajanssi 0,8 1 

1379 Piiposliini 9,8 8 

1380 Posliini 0,6 2 

1381 Punasavi 5 1 

1387 Punasavi 27,5 5 

1395 Fajanssi 1 2 

1396 Piiposliini 5,1 1 

1398 Fajanssi 10,7 3 



 

 

1406 Fajanssi 2,1 2 

1407 Piiposliini 20,3 7 

1408 Posliini 0,6 1 

1409 Punasavi 81,4 20 

1422 Punasavi 5,1 1 

1427 Piiposliini 1,7 1 

1428 Punasavi 2 3 

1430 Fajanssi 0,9 1 

1431 Fajanssi 1,8 1 

1432 Piiposliini 9,5 5 

1433 Punasavi 55,5 4 

1435 Posliini 1,6 1 

1440 Fajanssi 0,9 2 

1441 Punasavi 1,4 1 

1450 Piiposliini 3 1 

1451 Piiposliini 8,8 7 

1452 Piiposliini 4,1 3 

1453 Punasavi 1,6 1 

1458 Piiposliini 12,2 5 

1459 Posliini 1,3 1 

1463 Piiposliini 2,1 3 

1464 Punasavi 10,7 3 

1471 Posliini 5,9 1 

1472 Fajanssi 1,5 2 

1473 Piiposliini 1,8 1 

1474 Fajanssi 1,6 2 

1475 Posliini 5,5 1 

1476 Punasavi 8,5 1 

1477 Fajanssi 1,6 1 

1485 Fajanssi 3,6 2 

1489 Posliini 7,7 1 

1862 Piiposliini 120,3 20 

1863 Punasavi 35,4 7 

1873 Fajanssi 11,2 11 

1874 Fajanssi 31,6 7 

1875 Posliini 18,9 4 

1876 Punasavi 116,5 18 

1883 Fajanssi 12,1 2 

1884 Punasavi 13,1 1 

1887 Kivisavi 56,6 1 

1888 Punasavi 39,2 5 

1893 Kivisavi 5,5 1 

1894 Piiposliini 198,6 17 

1895 Posliini 31 2 



 

 

1896 Posliini 45,5 4 

1897 Punasavi 89,3 6 

1902 Posliini 7,7 1 

1903 Punasavi 51 3 

1905 Fajanssi 16,6 7 

1906 Fajanssi 48,5 9 

1907 Posliini 8 5 

1908 Punasavi 74,3 8 

1921 Punasavi 37,9 3 

1923 Piiposliini 0,4 1 

1924 Punasavi 28,5 4 

 


