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1. Johdanto  

  

1.1 Taustaa ja tutkimusaiheen esittelyä 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 5 §:n mukaan ”Alueiden käytön 

suunnittelun tavoitteena on… …riittävään vaikutusten arviointiin perustuen 

edistää:… …kulttuuriarvojen vaalimista” ja edelleen 9 §:n mukaan kaavaa 

(eli maankäytön suunnittelua) ”laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvi-

tettävä suunnitelmaan… …kulttuuriset ja muut vaikutukset”. Muinaismuisto-

lain (296/1963) 13 §:n mukaan ”… yleistä työhanketta taikka kaavoitusta 

suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava selko siitä, saattaako hankkeen 

tai kaavoituksen toimeenpaneminen tulla koskemaan kiinteää muinaisjään-

nöstä.” Maankäyttöhanketta suunniteltaessa tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että maankäytöstä tai sen suunnittelusta vastaava taho pyytää hank-

keestaan museoviranomaisen lausuntoa. Lausunnossaan museoviran-

omainen arvioi ja ottaa kantaa siihen, onko hankealueella suoritettava ar-

keologisia tutkimuksia sekä mahdollisten tutkimusten toimenpidetyypit .1 

Muinaismuistolain 15 § määrää tutkimusten kustantajaksi hankkeen toteut-

tajan, mikäli kyseessä on yleinen tai suurehko yksityinen työhanke. Lausun-

toja antava museoviranomainen on, hankealueen maantieteellisestä sijain-

nista riippuen, joko Museovirasto tai maakuntamuseo.2 Mikäli museoviran-

omainen arvioi lausunnossaan hankealueelle kohdistuvan arkeologisen in-

ventoinnin tarpeen, on alueelta tällöin selvitettävä (inventoinnin keinoin) 

siellä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset sekä muut arkeologiset koh-

teet.3 Hankealueen inventointitarpeen määrittää arkeologisen tiedon ajan-

tasaisuus: tietoa ei pidetä ajantasaisena, jos esimerkiksi historiallisen ajan 

                                                 
1 Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016: 12. 
2 Museovirasto 2017a. Museoviraston (MV) verkkosivuilla on lueteltu kaikki maakuntamu-

seot, joiden kanssa MV on solminut sopimukset yhteistyöstä kulttuuriympäristön (sisältää 
arkeologisen kulttuuriperinnön) vaalimistehtävissä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. 
maankäyttöhankkeista tehtävien viranomaislausuntojen antamista. Hyvän käsityksen MV:n 
ja maakuntamuseoiden ”aluejaosta” saa samoilla internetsivuilla olevan karttakuvan perus-
teella. 
3 Tässä pro gradussa ei ole tutkittu viranomaislausuntoja tätä tarkemmin. Viimeisen kym-

menen vuoden aikana olen tutustunut eri yhteyksissä arviolta pariin sataan eri museovi-
ranomaisen antamaan lausuntoon. Lausuntojen sanamuodot vaihtelevat, mutta arkeologi-
sen inventointitarpeen ilmaisussa niiden asiasisältö on kutakuinkin yhdenmukainen. 
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arkeologisista kohteista tietoa ei ole tai alueella suoritetuista aiemmista in-

ventoinnista on kulunut yli 10 vuotta.4 Maankäyttöhankkeen toteuttajan ti-

laaman ja kustantaman arkeologisen inventointiraportin perusteella museo-

viranomainen arvioi onko hankealueelta mahdollisesti löytyneillä kiinteillä 

muinaisjäännöksillä tai muilla suojeltavilla arkeologisilla kohteilla vaikutusta 

suunniteltuun maankäyttöön. 

 

Museoviranomaisten maankäyttöhankkeista antamissa lausunnoissa tar-

koittamat kiinteät muinaisjäännökset voidaan määritellä muinaismuistolain, 

niin sanotun HIKI-oppaan5 sekä alan vakiintuneiden käytäntöjen perus-

teella. Muut suojeltavat arkeologiset kohteet (mahdolliset muinaisjäännök-

set ja muut kulttuuriperintökohteet) ovat määritykseltään vähemmän vakiin-

tuneita.6 Muiden suojeltavien arkeologisten kohteiden luokittelun perustana 

käytetään Museoviraston ohjeita ja oppaita, joita on julkistettu ja päivitetty 

2010-luvulla miltei vuosittain. 

 

Mikroliitti Oy (tästä eteenpäin Mikroliitti) on vuonna 1988 perustettu yritys, 

jonka päätoimiala on arkeologia. Yrityksen kotipaikka on Espoo ja sen toi-

mialueena on koko Suomi. Vuosina 2015 ja 2016 Mikroliitissä on työsken-

nellyt toimitusjohtajan lisäksi täysipäiväisesti kaksi arkeologia. Näiden li-

säksi yrityksessä on ollut palkattuina projektiarkeologeina yhtä aikaa enim-

millään kolme arkeologia. Mikroliitti tekee arkeologisia tutkimuksia, jotka voi-

vat olla esimerkiksi esiselvityksiä, muinaisjäännösinventointeja7, tark-

kuusinventointeja, valvontoja, koekaivauksia tai kaivauksia. Kaikki Mikrolii-

tin tekemät arkeologiset tutkimukset ovat tilaustöitä ja liittyvät maankäyttöön 

ja sen suunnitteluun. Mikroliitti harjoittaa siis kaupallista arkeologiaa erotuk-

sena yliopistojen harjoittamasta tutkimuksellisesta ja museoviranomaisten 

                                                 
4 Arkeologinen kulttuuriperintö ja kaavoitus 2016: 6, 10, 13. 
5 Niukkanen 2009. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset – tunnistaminen ja suo-
jelu. 
6 Käytäntöjen vakiintumattomuus on alan yleistä tietoa. Asiaa on käsitellyt väitöskirjassaan 

Enqvist 2016: 149-151. 
7 Tarkoittaa samaa kuin arkeologinen inventointi. Termejä käytetään tässä työssä toistensa 
synonyymeinä. 
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harjoittamasta hallinnollisesta arkeologiasta.8 Käytännössä ero kaupallisen, 

tutkimuksellisen ja hallinnollisen arkeologian välillä on häilyvä. Käsitykseni 

mukaan miltei kaikki kaupallisen arkeologian tutkimukset tehdään hallinnon 

tarpeisiin ja myös museoviranomaiset osallistuvat kaupallisen arkeologiaan. 

Kaupallisesta arkeologiasta käytetään myös nimityksiä arkeologiset tilaus-

tutkimukset ja konsulttien tekemät toimeksiantotutkimukset. Varsinkin jäl-

kimmäinen termi on johtaa harhaan, koska ulkopuolisen tilaamia ja maksa-

mia tutkimuksia tekevät siis myös museoviranomaiset. Vuoden 2016 lop-

puun mennessä Mikroliitti on tehnyt kaikkiaan noin 1200 arkeologista tutki-

musta.9 Muinaisjäännösinventointien osuus kaikista tutkimuksista on noin 

70-75 %. Kuluvana vuosikymmenenä muinaisjäännösinventointien osuus 

tehdyistä tutkimuksista on laskenut 65-69 %:iin. Inventointimäärän prosen-

tuaalinen lasku (kaikista tutkimuksista) johtuu siitä, että vuoden 2010 jäl-

keen myös yksityiset toimijat ovat päässeet tekemään Muinaismuistolain 15 

§:n mukaisia tutkimusluvan varaisia tutkimuksia. Viime vuosina tehdyissä 

tutkimuksissa erityisesti arkeologisten valvontojen osuus on kasvanut.10 

 

Mikroliitin muinaisjäännösinventoinneissa löytyneiden uusien kohteiden ko-

konaismäärää ei ole koskaan laskettu. Uusia kohteita on löytynyt vuodesta 

1988 alkaen arviolta 3000-4000 kpl. Arvio perustuu Mikroliitin toimitusjoh-

taja Timo Jussilan kanssa käymiini keskusteluihin. Uusien kohteiden löytö-

tapaa ei ole myöskään tarkasteltu järjestelmällisesti, kuten ei myöskään 

Mikroliitin tekemiä inventointeja. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden sanasto liitteen mukaan kaupallista ar-
keologiaa on yksityisten toimijoiden tekemät maankäytön suunnitteluun liittyvät arkeologi-
set inventoinnit sekä muinaismuistolain 15 §:n mukaiset tutkimukset rakennus- ja maan-
käyttöhankkeiden uhkaamilla kohteilla. 
9 Mikroliitti 2017. Arkeologiset tutkimusraportit ovat pääsääntöisesti esillä yhtiön internetsi-
vuilla. Verkosta puuttuvat raportit ovat 1980-luvun lopulta ja 1990-luvulta. Osa uusimmista 

raporteista tulee julkisiksi viiveellä, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun raportit saa-
tetaan museoviranomaisen tietoon. 
10 Jussila 2017. 
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1.2 Tutkimusaineiston rajaus ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän pro gradun tutkimusaineiston muodostavat Mikroliitin vuosina 2015 

ja 2016 tekemät muinaisjäännösinventoinnit ja erityisesti niissä löydetyt uu-

det kohteet. Termillä uusi kohde tarkoitetaan tässä yhteydessä muinais-

jäännösinventoinneissa löydettyjä ja inventointiraporteissa omissa kohde-

korteissaan11 esitettyjä uusia kohteita, joista ei entuudestaan ole mainintaa 

muinaisjäännösrekisterissä12. Kaikkien uusien kohteiden suojelustatus ei 

ole kiinteä muinaisjäännös – osa kohteista on mahdollisia muinaisjäännök-

siä, muita kulttuuriperintökohteita tai irtolöytöjä.13 Tässä työssä käytetyn ter-

min uusi kohde tilalla voisi yhtälailla olla arkeologinen kohde tai muinais-

muistohallinnollinen yksikkö.14 Tarkastellut uudet kohteet on jaettu niiden 

ajoituksen perusteella esihistoriallisiin, historiallisen ajan ja ajoittamattomiin 

kohteisiin.  Uudet kohteet on jaoteltu myös niiden suojelustatuksen sekä 

ensisijaisen löytötavan perusteella erillisiin luokkiin. Suojelustatuksen pe-

rusteella uudet kohteet kuuluvat joko luokkaan 1) kiinteät muinaisjäännök-

set, 2) mahdolliset muinaisjäännökset, 3) muut kulttuuriperintökohteet, 4) 

irtolöydöt tai 5) muut kohteet. Uusien kohteiden ensisijainen löytötapa on 

jaettu niin ikään viiteen eri luokkaan: 1) laserkeilaus, 2) vanhat kartat, 3) 

koekuoppa, 4) silmämääräinen havainto ja 5) muu havainto. Tutkimusai-

neistona olevat uudet kohteet sekä niiden edellä esitettyyn luokitteluun käy-

tetyt kriteerit käydään läpi tämän työn luvuissa 3.2 Uusien kohteiden suoje-

lustatus sekä 3.3 Uusien kohteiden ensisijainen löytötapa. Uusien kohtei-

den luokittelun yhteydessä nostetaan esille valikoituja yksittäisiä kohteita, 

joiden tarkoituksena on havainnollistaa tutkimusaineistoa. 

 

                                                 
11 Kohdekorttiin sisältyy kohteen paikkatiedot (keskikoordinaatit), rajausehdotus, suojelus-
tatus (rauhoitusluokka), ajoitus, kohdekuvaus, kartat ja valokuvat. 
12 Muinaisjäännösrekisteri on Museoviraston ylläpitämä rekisteri, jossa on perustiedot 
Suomen arkeologisista kohteista. Muinaisjäännösrekisterin historiasta ja sisällöstä tar-
kemmin Hamari 2003; Haimila 2012. 
13 Suojelustatuksella on juridinen merkitys, mikä vaikuttaa alueen maankäyttöön. Esim. 

Tuovinen 2000: 34; Arkeologinen kulttuuriperintö ja kaavoitus 2016: 3-4. 
14 Okkonen 2003: 21. Okkosen väitöskirjassa tutkimuksen kohde on muinaismuistohallin-
nollinen yksikkö.  
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Luvussa 4 Uusien kohteiden kvantitatiivinen tarkastelu kohteiden yksittäiset 

suojelustatus ja ensisijaiset löytötapa -luokat yhdistetään suuremmiksi ko-

konaisuuksiksi ja niitä tarkastellaan kvantitatiivisesti eli määrällisesti. Tässä 

pro gradu -tutkielmassa uusien kohteiden määrälliseen tarkasteluun pää-

dyttiin niiden suuren lukumäärän vuoksi – kohteita on liki 700. Tutkimusme-

todin valintaan vaikutti myös se, että kvantitatiivisen tarkastelun perusteella 

Mikroliitin inventoinneissa löytyneistä uusista kohteista saa kattavamman 

kuvan kuin muutaman valikoidun inventoinnin ja niissä löytyneiden uusien 

kohteiden kvalitatiivisen tarkastelun perusteella. Luvussa 4.2 Tulkintaa ja 

pohdintaa nostetaan esille määrällisen tarkastelun perusteella tehtyjä mie-

lenkiintoisimpina pidettyjä havaintoja. Näitä havaintoja pyritään avaamaan 

laajemmin, missä yhteydessä pohditaan havaintojen taustalla olevia syitä ja 

mahdollisia seurauksia.  

 

Suurin syy tutkimusaineiston rajautumiseen vuosille 2015 ja 2016 on se, 

että olen työskennellyt tuona aikana täysipäiväisesti Mikroliitti Oy:ssä. Mui-

naisjäännösinventointeja mainittuja aikavälinä Mikroliitti on tehnyt 115. In-

ventoinneista 47 on tehty yhden henkilön toimesta ja 68 kahden tai kolmen 

hengen ryhmätöinä.15 Maastotyöaikaa inventoinneissa on käytetty noin 330 

henkilötyöpäivää. Uusia kohteita tehdyissä inventoinneissa on löytynyt 696. 

Yhden henkilön inventoinneista olen tehnyt 13, kahden tai kolmen ryhmä-

töistä olen osallistunut 43:een – maastopäiviä näissä inventoinneissa olen 

tehnyt 98. Niissä inventoinneissa, joihin olen osallistunut, uusia kohteita on 

löytynyt 532. Tutkimusaineistoa läpikäydessäni pohdin myös mahdollisuutta 

ottaa tutkimuksen kohteeksi vain ne inventoinnit (ja niissä löydetyt uudet 

kohteet), joihin olen henkilökohtaisesti osallistunut. Mikroliitin vuosina 2015 

ja 2016 tekemiin inventointeihin on osallistunut lisäkseni viisi arkeologia. 

Ryhmätöinä toteutetuissa inventoinneissa ei ole noudatettu mitään tiettyä 

työskentelypari- tai ryhmäjakoja, mistä syystä jokainen arkeologi on työs-

kennellyt jokaisen arkeologin kanssa – jos ei maastossa, niin ainakin inven-

tointien valmistelu- ja raportointivaiheessa. Siitä huolimatta, että jokaisella 

inventointeja tekevällä henkilöllä on omat henkilökohtaiset mieltymyksensä, 

                                                 
15 Ks. Taulukko 1, s. 26. 
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työtapansa ja näkökulmansa tutkimuksen tekemiseen, Mikroliitissä pyritään 

noudattamaan yhdenmukaista linjaa esimerkiksi inventointien valmiste-

luissa, vanhojen karttojen asemoimisessa, kohteiden arvottamisessa ja ra-

portoinnissa. Mainitut syyt huomioiden ja niiden vuoksi tämän työn tutkimus-

aineisto muodostuu kaikista vuosien 2015 ja 2016 inventoinneista, ei pel-

kästään niistä, joiden tekemiseen olen henkilökohtaisesti osallistunut. Tut-

kimusaineistona olevat inventoinnit käsitellään tarkemmin luvussa 3.1 Mik-

roliitti Oy:n inventoinnit v. 2015 ja 2016 

 

Luvun 2 Muinaisjäännösinventoinneista alaluvut käsittelevät yleisesti sitä, 

mitä muinaisjäännösinventoinnilla tarkoitetaan ja lyhyesti sitä, mistä lähtö-

kohdista ja millä perustein inventointeja Suomessa tehdään. Alaluvuissa 

tehdään myös katsaus Suomessa tehtyyn inventointien tutkimukseen sekä 

Suomessa tehtyihin inventointeihin.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään hallinnollisista syistä ja tilaustut-

kimuksin toteutettuja muinaisjäännösinventointeja. Erityisen tarkastelun 

kohteena ovat inventoinneissa löytyneet uudet kohteet, joita käsitellään 

määrällisesti. Näistä syistä inventointeja käsitellään kaupallisen arkeologian 

näkökulmasta ja arkeologisia kohteita yksinkertaistettuina hallittavina ja hal-

linnollisina kohteita. Tutkimusaineistona olevien inventointien tekemiseen ja 

niissä löytyneiden arkeologisten kohteiden suojelustatuksen määrittelyyn 

vaikuttavat lait, käytänteet sekä viranomaisoppaat ja -ohjeet ovat vahvasti 

maakohtaisia. Tästä syystä myös tämän työn tutkimuskirjallisuus on painot-

tunut Suomessa julkaistuihin teoksiin, ohjeisiin ja oppaisiin. 

 

Tämän pro gradun tutkimusaineisto muodostuu siis Mikroliitin vuosina 2015 

ja 2016 tekemistä inventoinneista ja erityisesti niissä löytyneistä uusista 

kohteista. Kohteiden määrällisen tarkastelun perusteella työssä pyritään 

vastaamaan erityisesti kysymyksiin: 

 

1) Ryhmitellen uudet kohteet ajoituksen, suojelustatuksen ja ensisijaisen 

löytötavan perusteella, minkälaisia kohteita tutkimusaineistossa esiintyy 

määrällisesti eniten? 
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2) Miten ensisijainen löytötapa korreloi kohteen ajoituksen ja suojelustatuk-

sen kanssa?  

 

3) Voiko määrällisen tarkastelun perusteella tehdä yleistyksiä?  

 

 

2. Muinaisjäännösinventoinneista 

 

2.1 Inventoinneista ja niiden metodeista 

 

Arkeologinen inventointi on kiinteiden arkeologisten kohteiden maastossa 

tapahtuvaa järjestelmällistä paikantamista ja dokumentoimista.16 Suomen 

arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden sanasto liitteessä arkeologinen in-

ventointi määritellään seuraavasti: ”systemaattinen, tieteellisin menetelmin 

tehty tutkimus, jonka tavoitteena on tietyn maantieteellisesti rajatun alueen 

muinaisjäännösten paikantaminen, tarkastaminen, määrittely, arviointi ja lu-

ettelointi.” 

 

Sanana inventointi tarkoittaa olemassa olevan asian luettelointia, tarkasta-

mista, erittelyä ja arviointia.17 Terminä arkeologinen inventointi siis tarkoit-

taa ennemminkin entuudestaan tunnettujen muinaisjäännösten maastossa 

tai arkistossa tapahtuvaa tarkastelua, kuin esi- ja maastotöiden aikana ta-

pahtuvaa entuudestaan tuntemattomien kohteiden etsimistä. Ruotsin kie-

lessä termi arkeologisk inventering sisältää samanlaisen terminologisen 

merkityksen kuin suomenkielen arkeologinen inventointi. Englanniksi vas-

taava termi on archaeological survey. Sana survey kääntyy suomeksi muun 

muassa seuraavasti: (verbit) tarkastella, kartoittaa, tarkastaa, määritellä 

sekä (substantiivit) yleissilmäys, katselmus, tarkastus, kartoitus.18 Yksiselit-

                                                 
16 Esim. Takala 1999: 76; Miettinen 2000: 13; Pesonen 2008: 186; Suomen arkeologisten 

kenttätöiden laatuohjeet 2016: 15. 
17 Esim. Lavento 2000: 17; Krapu 2005: 5; Synonyymit 2017. 
18 Sanakirja.org 2017. 
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teistä käännöstä ei englanninkielen sanalle survey siis ole. Termillä ar-

chaeological survey voidaan tarkoittaa useita erilaisia tutkimusmetodeja19 

ja se on siksi parempi kuvaamaan arkeologista tutkimustapaa, mikä suo-

menkielessä tunnetaan arkeologisena inventointina. Muinaisjäännösinven-

tointi (suomenkielisenä terminä) ymmärretään kuitenkin yleisesti olemassa 

olevien arkeologisten kohteiden tarkastamisen lisäksi myös uusien kohtei-

den suunnitelmallisena etsimisinä, joten terminä kyseisen tutkimusmenetel-

män nimeä ei ole tässä yhteydessä syytä tarkastella ja pohtia tätä perus-

teellisemmin. 

 

Muinaisjäännösinventoinnin voi nähdä eräänlaisen tapahtumasarjan, kult-

tuuriperintöprosessin aloituksena. Kulttuuriperintöprosessin alussa inven-

toinnissa havaitun kohteen arvo määräytyy sen mukaan mitä siitä havai-

taan, miten se on säilynyt sekä miten se ymmärretään ja tulkitaan. Arvotta-

misen myötä havaittu kohde saa suojelustatuksen, jonka myötä se tulee vi-

ranomaisten tietoon ja edelleen lain suojaamaksi. Inventoiminen ja uusien 

arkeologisten kohteiden löytäminen on siis kulttuuriperinnön tuottamista.20  

 

Muinaisjäännösinventointien perusteena voivat olla hallinnolliset tai tutki-

mukselliset syyt. Toteutukseltaan inventoinnit voivat olla intensiivisiä tai eks-

tensiivisiä. Hallinnollisista syistä tehdyt inventoinnit voivat olla esimerkiksi 

erilaisten rakennus- tai kaavahankkeiden aiheuttamia. Tutkimuksellisia in-

ventointeja ohjaavat puolestaan tieteelliset intressit. Tutkimuksellisista läh-

tökohdista tehty inventointi voi keskittyä esimerkiksi tietyn ajanjakson tai tie-

tyn tyyppisten muinaisjäännösten löytymiseen.21 Inventoinnin toteutustavan 

intensiivisyyteen vaikuttaa ensisijaisesti tutkimusalueen laajuus sekä tutki-

muksen tarkoitus. Esimerkiksi laajojen yleiskaava-alueiden inventoinnit ovat 

yleensä ekstensiivisempiä kuin pienien asemakaava-alueiden inventoinnit. 

 

                                                 
19 Esim. Grant et al. 2002: 10-23. 
20 Okkonen 2012: 248. 
21 Esim. Lavento 2000: 17; Pesonen 2008: 186; Renfrew & Bahn 2012: 78. 



11 
 

Maastossa läpikäytävien alueiden valinnan perusteella inventoinnit voidaan 

jakaa topografisiin ja systemaattisiin tutkimuksiin (toisin sanoen ei-syste-

maattisiin ja systemaattisiin). Topografisessa inventoinnissa maastotutki-

mukset keskitetään sellaisille alueille, joilta olemassa olevan tiedon perus-

teella oletetaan löytyvän arkeologisia kohteita. Systemaattisissa tutkimuk-

sissa maastossa läpikäytävät alueet on puolestaan valittu otannalla tai alue 

inventoidaan kauttaaltaan. Erilaisilla inventointimetodeilla on hyvät ja huo-

not puolensa ja ne voivat vaikuttaa jopa inventoinnin lopputulokseen. 

 

Topografisen inventoinnin etuna on sen joustavuus. Esimerkiksi maastossa 

resurssit voidaan keskittää niille alueille, joilla oletetaan tai tiedetään sijait-

sevan muinaisjäännöksiä. Topografisen inventoinnin mahdollisena riskinä 

on tulosten vääristyminen – maastosta on houkuttelevaa löytää sellaista, 

mitä sieltä oletetaan löytyvän. Topografinen inventoiminen voi johtaa pa-

himmillaan eräänlaiseen kehäpäättelymäiseen toimintaan, kun maastossa 

muinaisjäännöksiä etsitään ja löydetään vain niiltä paikoilta, mistä niitä ole-

tetaankin löytyvän.22 Harvinaisempien ja täysin uudenlaisten muinaisjään-

nösten löytymiselle ei topografisissa inventoinneissa juuri tilaa ole. 

 

Systemaattisen inventoinnin mahdollisena etuna on tarkastettavan alueen 

perusteellisempi tarkastaminen verrattuna topografiseen inventointiin. Laa-

jalla alueella toteutettu otantainventointi antaa hyvän kokonaiskuvan alueen 

muinaisjäännöksistä, koska maastossa tarkastettavat alueet eivät valikoidu 

ennakkokäsitysten perusteella. Tosin tällä menetelmällä maastossa tarkas-

tamatta saattaa jäädä sellaisiakin alueita, joissa sijaitsee hyvin todennäköi-

sesti muinaisjäännöksiä. Systemaattinen inventointi on resursseja, eli 

maastotyöaikaa, tarvitseva tutkimusmuoto.23  

 

Suomessa toteutettujen laajojen alueiden perus- ja yleiskaavainventoin-

neissa maastossa tarkastettavat alueet valikoituvat pääsääntöisesti topo-

grafisin perustein. Pienempien kaava-alueiden ja esimerkiksi lyhyiden lin-

                                                 
22 Tuovinen 1985: 35. 
23 Esim. Plog et al. 1978: 383-384; Krapu 2005: 11; Renfrew & Bahn 2012: 76. 
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jainventointien maastossa tarkastettavat alueet valikoituvat puolestaan pää-

sääntöisesti systemaattisin perustein. Muinaisjäännösinventointien maasto-

tutkimusten intensiteetissä toteutuu siis jossain määrin kaavoitukseen lii-

tetty tarkentuvan suunnittelun periaate. Periaatteen mukaan yleispiirtei-

sempi kaava ohjaa yksityiskohtaisemman kaavan laatimista.24 Inventoin-

neissa havaittujen kohteiden dokumentoinnissa tarkentuvan suunnittelun 

periaate ei kuitenkaan toteudu. Esimerkiksi yleiskaavatason inventoin-

neissa havaittu muinaisjäännös dokumentoidaan yhtä tarkasti kuin asema-

kaavatason inventoinneissa. 

 

Mika Lavento on jakanut kohdennetun inventoinnin viiteen eri luokkaan.25 

Kohdennetulla inventoinnilla hän tarkoittaa sellaisia inventointeja, joita oh-

jaa tieteellinen kysymyksenasettelu.26 Lavennon mukaan jakoa ei ole tar-

koitettu hierarkkiseksi eivätkä luokat ole toisiaan poissulkevia yksittäisen-

kään tutkimuksen kohdalla. Luokkien jaottelu perustuu lähinnä kysymyk-

senasettelun. Luokat ovat: 1) Laajan alueen yleisinventointi (perusinven-

tointi), 2) Tiettyyn kulttuurivaiheeseen kohdistuva periodi-inventointi, 3) 

Suppean alan kokonaisinventointi, 4) Täsmäinventointi ja 5) Suppean alu-

een pintapoiminta ja kartoitus. Vertailtaessa Lavennon käyttämää luokitusta 

hallinnollisista syistä tehtäviin inventointeihin, luokkaan 1 voidaan katsoa 

kuuluvaksi yleiskaava-alueiden inventoinnit, joissa tutkittavat alueet valitaan 

lähinnä topografisin perustein. Luokan 2 inventoinnit ovat hallinnollisissa in-

ventoinneissa harvinaisempia, mutta sellaisia ovat esimerkiksi inventoinnit, 

joiden painopiste on historiallisen ajan kohteissa.27 Luokalla 3 Lavento tar-

koittaa pienen alueen perusteellista inventointia, mikä hallinnollisissa inven-

toinneissa vertautuu esimerkiksi asemakaavatason inventointeihin. Näissä 

                                                 
24 Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 256. Tarkentuvan periaatteen mukaisesti esimerkiksi 
yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista. Mitä yksityiskohtaisempi kaavataso on, sitä tar-
kemmin se ohjaa suoraa rakentamista. 
25 Lavento 2000: 17, 22-29. 
26 Lavennon mukaan englanninkielisellä termillä archaeological survey tarkoitetaan sellai-
sia tutkimuksia, joita ohjaa tieteellinen kysymyksenasettelu. 
27 Tällaisia inventointeja tutkimusaineistossa ovat esimerkiksi KOKKOLA Kantakaupungin 
kyläasutuksen vaiheyleiskaavan alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 ja KIURUVESI 
Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava-alueen täydennysinventointi 2016.  
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inventoitava alue tarkastetaan maastossa yleensä kauttaaltaan, ilman topo-

grafisin perustein tehtyjä valintoja.28 

 

Lavento tarkoittaa (4) täsmäinventoinnilla suppean alueen perusteellista lä-

pikäyntiä, millä pyritään tunnetun kohteen laajuuden ja luonteen selvittämi-

seen. Luokalla 5 Suppean alueen pintapoiminta ja kartoitus Lavento tarkoit-

taa työtapaa, jolla määritellään tarkemmin esimerkiksi kivikautisen asuinpai-

kan rajoja sekä sen sisällä olevien ilmiöiden levinneisyyttä. Lavennon esit-

tämän luokittelun kaksi jälkimmäistä luokkaa (4 ja 5) eivät ole varsinaisia 

muinaisjäännösinventointeja. Kokemukseni mukaan näitä tutkimuslajeja 

kutsutaan (ainakin hallinnollisen ja kaupallisen arkeologian piirissä) koekai-

vauksiksi, tarkkuusinventoinneiksi sekä muinaisjäännöksien rajaamisiksi.  

Erotuksena muinaisjäännösinventointeihin niiden tutkimuskohteina ovat en-

tuudestaan tunnetut muinaisjäännökset. Kysymyksenasettelut ja tavoitteet 

ovat terminologisista eroavaisuuksista huolimatta kuitenkin sekä Lavennon 

käyttämissä luokissa 4 ja 5 että hallinnollisen arkeologian luokitteluissa sa-

mat: tunnetun muinaisjäännöksen rajojen ja luonteen selvittäminen. 

 

Lavennon mukaan yksi tärkeä tieteellistä kysymyksenasettelua ohjaava 

piirre on ”monipuolisen ja [tutkimus]kysymyksiin nähden tarkoituksenmukai-

sen metodiikan valinta”29. Nykyisin suurin osa Suomessa tehtävistä inven-

toinneista toteutetaan hallinnollisista syistä.30 On kuitenkin muistettava, että 

nekin toteutetaan tieteellisin metodein. Hallinnollisiin tarpeisiin tehtyjen in-

ventointien tulokset ovat siten yhtä lailla tieteellisiä, kuin tutkimuksellisista 

syistä tehtyjen inventointien tulokset. Tämä pätee myös toiseen suuntaan: 

tutkimuksellisista syistä toteutetun inventoinnin tuloksia voidaan käyttää 

myös hallinnon tarpeisiin. Topografisisissa inventoinneissa muinaisjään-

nösten kannalta potentiaaliset alueet voidaan tarkastaa perusteellisesti. 

                                                 
28 Tällaisia inventointeja tutkimusaineistossa ovat esimerkiksi LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin 
asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 ja 
PÄLKÄNE Haikankärki ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Maas-

tossa tarkastetut alueet on esitetty raporttien viimeisellä sivulla.  
29 Lavento 2000: 17. 
30 Ks. Luku 2.3 Inventoinnit Suomessa, s. 21. 
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Tällaisissa tapauksissa lähestytään jo systemaattisen inventoinnin meto-

deja, vaikka samaa inventointia toteutetaan yleisesti topografisen inventoin-

nin menetelmin. On yleisesti tunnettu asia, ja kuten tästä sekä edellisestä 

kappaleesta käy ilmi, että rajat erilaisten inventointiluokittelujen välillä ovat 

häilyviä. Yhteinen piirre eri inventointiluokissa on joka tapauksessa niiden 

esitöiden eli suunnitelmallisuuden tärkeys.31 

 

Muinaisjäännösinventoinneissa siis tarkastetaan, etsitään ja dokumentoi-

daan entuudestaan tunnettuja ja tuntemattomia arkeologisia kohteita. In-

ventoinnin päämääränä voitaneen hieman utopistisesti pitää sitä, että tutki-

musalueen kaikki arkeologiset kohteet tulevat löydetyiksi. Inventointeja teh-

dessä ja tarkasteltaessa tulee tiedostaa se tosiasia, että muinaisjään-

nösinventointi on aina otantatutkimus. Otannan tarkkuuteen voi pyrkiä vai-

kuttamaan inventoinnin metodivalinnoilla (esimerkiksi jaoilla systemaattinen 

– ei-systemaattisen tai intensiivinen – ekstensiivinen) ja maastossa käytet-

tävällä ajalla. 

 

Otannan tarkkuutta ja kattavuutta on käytännössä mahdoton arvioida luo-

tettavasti. On yksinkertaisempaa usein todistaa jollakin alueella olevan 

merkkejä muinaisesta ihmistoiminnasta, kuin ettei merkkejä siitä ole.32 Lie-

nee ainoa tapa saada täysi varmuus inventoinnin kattavuudesta on tutkia 

alue totaalisesti, eli niin sanotusti kaivaa se pois, jolloin ehdoton varmuus 

inventoidun alueen muinaisjäännöksistä saadaan selville. Nämä seikat huo-

mioiden voitaneen todeta, että sellaista inventointialuetta tuskin on olemas-

sakaan, joka olisi täydellisesti tutkittu.33 Näistä lähtökohdasta voi esittää 

myös retorisen kysymyksen: Onko täydellistä muinaisjäännösinventointia 

koskaan tehty? 

 

Entuudestaan tuntemattoman muinaisjäännöksen löytyminen on Tapani 

Tuovisen mukaan ”viime kädessä satunnainen tapahtuma”, johon vaikutta-

vat hallitut ja hallitsemattomat seikat. Hallittuja seikkoja ovat muun muassa 

                                                 
31 Esim. Strandberg 2000: 42-43; Banning 2002: 22, 38; Renfrew & Bahn 2012: 71. 
32 Tuovinen 2000: 37. 
33 Esim. Tuovinen 2000: 37; Jussila 2005: 32. 
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käytössä olevat resurssit, eli kuinka paljon aikaa ja millä intensiteetillä alu-

etta tutkiaan. Hallitsematon seikka on puolestaan kohteiden löytämistoden-

näköisyys, jolla Tuovinen viittaa esimerkiksi kohteiden runsauteen, esiinty-

mistiheyteen ja niiden näkyvyyteen.34 Myös Timo Jussilan mukaan ”inven-

tointi on aina enemmän tai vähemmän sattuman kauppa”. Jussila on jakanut 

muinaisjäännösten löytymiseen vaikuttavat asiat kymmeneen erilliseen te-

kijään. Jussilan kymmenjaon voi tiivistää kolmeen osaan. Ensimmäinen osa 

sisältää sellaisia tekijöitä, joihin inventoija ei voi vaikuttaa. Näitä tekijöitä 

ovat esimerkiksi tutkimusalueen kasvillisuus (mikä vaikuttaa näkyvyyteen), 

sekä alueella olevat muinaisjäännökset (onko niitä ja miten ne ovat säily-

neet). Toiseen osaan kuuluvat käytössä olevat resurssit, inventoijan koke-

mus, sekä usko ja toivo kohteiden löytämiseen. Kolmas osa pitää sisällään 

vain yhden Jussilan kymmenjaosta: sattuma.35 

 

Kahden edellisen kappaleen jopa hieman pessimistisestä sävystä poiketen, 

minkä mukaan uusien arkeologisten kohteiden löytyminen on osaksi puh-

dasta arpapeliä, näen Louis Pasteuriin (1822-1895) yhdistetyn ”Sattuma 

suosii valmistautunutta mieltä” sitaatin pitävän paikkansa myös muinais-

jäännösinventoinneissa. Tällä tarkoitan inventoijan koulutuksen ja koke-

muksen sekä oikein suhteutettujen esitöiden vähentävän pelkän sattuman 

osuutta kohteiden löytymisessä. Topografisten maastotöiden yhtenä ohjaa-

vana tekijänä pidetään intuitiota36 – käsitykseni mukaan intuition pohjalla on 

kuitenkin jo olemassa oleva, hiljainen tieto.37 

 

2.2 Inventointien tutkimus Suomessa 

 

Arkeologisia kenttätöitä ja inventointeja käsitteleviä teoksia maailmalla on 

julkaistu valtavasti. Tämän pro gradu -tutkielman puitteissa ei katsottu tar-

peelliseksi tarkastella niitä tässä yhteydessä. Suomessa tehtäviä kenttätöitä 

                                                 
34 Tuovinen 2000: 35. 
35 Jussila 2005: 23-24. 
36 Krapu 2005: 11; Renfrew & Bahn 2012: 77. 
37 Kokemuksen kautta hankittuun intuitioon viittaa tulkintani mukaan myös Joukowsky 
1980: 65 ”… surveying can only be learned in the field. The only way to learn the principles 
of surveying is to get out in the field and put them into practice.” 
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ja niiden metodeja kattavasti käsittelevä ajantasainen teos puuttuu. Tuorein 

kenttätöitä käsittelevä teos Suomessa on julkaistu liki 20 vuotta sitten. 38 

Paine sellaisen tekemiseen on viime vuosina kasvanut, varsinkin teoriapai-

notteisen arkeologian yleisesityksen sekä kattavan Suomen esi- ja varhais-

historiaa käsittelevän teoksen julkaisujen jälkeen.39  

 

Inventoinneista ja niiden tekemisestä on Suomessa kirjoitettu yllättävän vä-

hän. Muinaistutkija -lehdissä on useita artikkeleita, joissa käsitellään yksit-

täistä tai muutamia inventointeja sekä niissä hyödynnettyjä metodeja.40 Ar-

keologipäivien esitelmien pohjalta tehtävässä Arkeologipäivät -julkaisussa 

tilanne on samankaltainen, joskin arkeologipäivillä inventointeja ja inventoi-

mista on käsitelty vieläkin vähemmän. Tällaisesta esimerkkinä on Timo Jus-

silan artikkeli Toiveet ja todellisuus. Inventointi ja sen tulosten tulkinta.41 Ar-

tikkelissa Jussila käsittelee inventoinneissa havaitsemiaan käytännön on-

gelmia. Jussilan artikkeli on kaupallisen arkeologian näkökulmasta tehty, 

mutta siinä esitetyt ongelmat koskevat yhtälailla myös hallinnollista ja tutki-

muksellisia inventointeja. 

 

Arkeologinen inventointi – opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttami-

seen42 vuodelta 2000 on tällä hetkellä kattavin inventoimista käsittelevä 

teos. Teoksen artikkeleissa käsitellään inventointeja niiden suunnittelun, 

maastotöiden sekä raportoinnin lähtökohdista. Osa teoksen artikkeleista on 

auttamatta vanhentuneita, kuten Digitaalikamera arkeologien työväli-

neenä43.  Suurempi osa artikkeleista on edelleen käyttökelpoisia inventoin-

nin tarpeisiin. Esimerkiksi artikkelin Kalliomaalausten inventointi44 avulla 

kalliomaalausten inventoimisesta saa hyvän käsityksen. Erityisesti teoksen 

artikkelit Kohdennetun inventoinnin suunnittelu, tyypit ja menetelmät45 ja 

                                                 
38 Arkeologisten maastotöiden perusteet (Takala 1999). 
39 Johdatus arkeologiaan (Halinen et al. 2008) ja Muinaisuutemme jäljet (Haggrén et al. 
2015). 
40 Esim. Mikkola 1999; Seitsonen 2011. 
41 Jussila 2005. 
42 Maaranen ja Kirkinen (toim.) 2000. 
43 Kirkinen 2000. 
44 Poutiainen & Sepänmaa 2000. 
45 Lavento 2000. 



17 
 

Löytö toteuttaa etsijän tahtoa46 auttavat ymmärtämään inventointia kokonai-

suutena. Ensiksi mainitussa artikkelissa tarkastellaan erilaisia kohdennetun 

inventoinnin luokkia esitellen samalla useita erilaisia tutkimusmetodeja.47 

Viimeksi mainittu artikkeli poikkeaa teoksen muista artikkeleista siinä, että 

siinä käsitellään itse inventointi- ja löytämistapahtumaa.  

 

Johdatus arkeologiaan48 teoksessa on Petro Pesosen kirjoittama osuus In-

ventointi49. Samassa teoksessa on Mervi Suhosen kirjoittama osuus Aineis-

tojen hankinta50. Artikkelit lukemalla saa muinaisjäännösinventoinneista 

jonkinlaisen käsityksen, mutta varsinaisena inventointioppaana teosta ja 

sen artikkeleita ei voi pitää – minkälaiseksi teosta ei ole myöskään tarkoi-

tettu. 

 

Muinaisjäännösinventointien teoriaa ja tekemistä tarkemmin käsitteleviä 

väitöskirjoja tai pro graduja on Suomessa tietääkseni tehty vain yksi. Toki 

useissa opinnäytteissä ja väitöksissä käsitellään osittain myös inventoi-

mista, mutta yleistäen käsittelyllä tarkoitan mainintaa suoritetusta inventoin-

nista ja sen tulosten analysointia, ei itse inventoinnin tarkastelua. 

 

Ainoa tiedossani oleva pro gradu, jossa inventoinnin tekemistä käsitellään 

yleisemmin, on Antti Krapun Arkeologinen inventointi ja sen karttapohjainen 

dokumentointi Suomessa – malli topografisen inventoinnin dokumentointiin 

(2005). Krapu esittää työssään karttapohjaisen mallin siitä, miten itse (topo-

grafinen) inventointitapahtuma tulisi kuvata inventointiraportissa. Hänen 

mukaansa selkein tapa on esittää maastossa tarkastetut alueet kartalla, jo-

hon tulisi merkitä myös alueilla tehdyn inventoinnin tarkkuus sekä arvio in-

ventointialueen potentiaalisuudesta uusien muinaisjäännösten löytymisen 

kannalta. Kuten Krapu työssään toteaa, myös ennen hänen tutkielmaansa 

inventointiraporteissa on esitetty karttapohjaisesti maastossa kuljettujen 

                                                 
46 Tuovinen 2000. 
47 Ks. luku 2.1 Inventoinneista ja niiden metodeista, s. 11-12. 
48 Halinen et al. (toim.) 2008. 
49 Pesonen 2008. 
50 Suhonen 2008. 
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alueiden kattavuus. Kyseinen tapa on kuitenkin Krapun mukaan kiinni lä-

hinnä inventointien tekijöiden henkilökohtaisista mieltymyksistä, eikä se ole 

yleistä. Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita ryhdyttiin laatimaan 

2010-luvun alkupuolella yhteistyössä Museoviraston ja alan toimijoiden kes-

ken.51 Nykyisin laatuohjeet velvoittavat esittämään maastossa kuljetut alu-

eet kartalla, joka tulee liittää inventointiraporttiin.52 

 

Tapani Tuovisen väitöskirjassa53 käsitellään Turunmaan saariston pronssi- 

ja rautakauden hautaraunioita. Osana Tuovisen väitöstutkimusta on saaris-

tossa toteutetut inventoinnit vuosina 1983-88 ja 1995-98. Tarkemmin 1980-

luvulla toteutettuja otantainventointeja sekä otantainventoinnin teoriaa Tuo-

vinen käsittelee Karhunhammas 10 -julkaisussa.54 

 

Yksittäistä (tai muutamaa) muinaisjäännösinventointeja tukevaa metodia 

käsitteleviä pro graduja on sen sijaan tehty useampia. Tällaisia ovat esimer-

kiksi Aino Nissinahon (1998), Anu Lempiäisen (2002), Wesa Perttolan 

(2005), Eetu Sorvalin (2013), ja Kim Krappalan (2017) opinnäytteet sekä 

Marita Ruotsalaisen tekeillä oleva pro gradu. 

 

Nissinahon pro gradu -tutkielma käsittelee pintapoimintaa ja sen käyttöä ar-

keologisen tiedon keruumenetelmänä sekä tutkimuskirjallisuuden että 

maastotöiden avulla. Nissinahon tutkielman mukaan on selvää, että pinta-

esiintymät pellolla vastaavat kyntökerroksen löytötiheyttä. Tämän lisäksi 

Nissinahon tutkielmassa esitetään vastaamatta jäänyt kysymys: minkälaiset 

pintalöydöt indikoivat muinaisjäännöstä, ei pelkästään irrallista peltolöy-

töä.55 

 

Lempiäinen tutki pro gradussaan kartta-analyysin ohjaaman maastoinven-

toinnin perusteella sitä, voiko itäsuomalaisen kaskialueen varhaisimman 

                                                 
51 Viimeisin päivitetty versio laatuohjeista on vuodelta 2016. 
52 Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016: 17. 
53 Tuovinen 2002. 
54 Tuovinen 1985: 34-35. 
55 Nissinaho 1988: 19-23, 102-103. 
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kartoilta paikannettavan asutuksen perusteella löytää merkkejä rautakau-

desta. Lempiäinen onnistui inventoinnissaan paikantamaan aiemmin tunte-

matonta rautakautista asutusta Ruokolahden Utulan kylästä. Työnsä tulok-

sissa Lempiäinen muistaa todeta, että menetelmää on testattu vain yhden 

kylän alueella, eikä sen perusteella voi vetää yleisiä johtopäätöksiä Itä-Suo-

men historiallisen asutuksen ja rautakauden korrelaatiosta. Lempiäinen 

nostaa muutamassakin kohdassa esiin huomion siitä, että vanhojen kartto-

jen erinomaisesta käytettävyydessä arkeologisena tutkimusmateriaalina 

huolimatta niiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Vanhat kartat sisältävät 

usein enemmän ja vähemmän selviä mittavirheitä ja ne ovat aina kartoitta-

jan aikaan ja paikkaan sidottuja subjektiivisia tulkintoja kartoittamastaan ai-

heesta.56  

 

Perttolan ja Sorvalin tutkielmat käsittelevät ennustavan mallinnuksen käyt-

töä arkeologiassa. Perttolan työ käsittelee lapinraunioita ja siihen liittyi myös 

maastotutkimuksia. Yhtään lapinraunioita ei Perttolan mallinnuksen perus-

teella maastossa havaittu, eikä hän pidä laatimaansa mallin laajempaa käyt-

töä todennäköisenä sen kaavamaisuuden tai pro gradun tarkoituksiin laati-

misen vuoksi. Perttolan mukaan ennustavalla mallinnuksella on kuitenkin 

tilausta suomalaisessa arkeologiassa, kunhan mallinukset laaditaan laa-

jemmalla aineistolla kuin hänen työssään.57 Sorvali laati työssään ennusta-

van mallinnuksen Etelä-Päijänteen alueen kivikautisista asuinpaikoista. 

Mallinnuksen perusteella kohdennettujen maastotöiden avulla Sorvali on-

nistui löytämään kuusi asuinpaikkaa. Sorvalin mukaan laadituista malleista 

parhaiten toimivat ne mallit, joissa oli painotettu absoluuttista korkeutta ja 

etäisyyttä vedestä. Sorvali huomioi mallinnuksen ongelmaksi sen, että sen 

avulla on vaikea löytää epätyypillisiä asuinpaikkoja. Mallinnuksen laatimi-

seen menee aikaa ja periaatteessa yhdellä mallinnuksella on mahdollista 

löytää vain yhdentyyppisiä muinaisjäännöksiä, tämän tiedostaen Sorvali to-

teaa työnsä lopuksi ”Liikaa aikaa mallienkaan tekemiseen ei kannata tiu-

kasta [inventointi]aikataulusta uhrata”.58 

                                                 
56 Lempiäinen 2002: 11, 15, 24, 99-103. 
57 Perttola 2005: 93-95. 
58 Sorvali 2013: 3, 53-57, 67-69. 
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Krappala suoritti pro gradu -tutkielmaansa varten inventoinnin Rauman 

Unajan kylässä. Maastotutkimus nojasi vahvasti perimätiedon, vanhojen 

karttojen ja tekstitiedon perusteella kohdennettuun inventointiin. Maastossa 

Krappala havaitsi kymmenen mahdollista historialliseen aikaan ajoittuvaa 

muinaisjäännöstä. Krappalan mukaan esimerkiksi perimätiedon laajempi 

hyödyntäminen nykyisten inventointimenetelmien rinnalla parantaisi inven-

tointien tuloksia. Krappalan mukaan historiallisen ajan aineistoja, kuten kart-

toja, muistiinpanoja ja asiakirjalähteitä ei hyödynnetä inventoinneissa vielä 

riittävissä määrin. Krappala esittää työssään huolensa siitä, onko tarkka 

vanhojen karttojen ja tekstilähteiden läpikäyminen hyödyllistä ajankäyttöä 

tutkimuksessa.59 

 

Ruotsalainen tutkii tekeillä olevassa pro gradussaan rautakautisia kohteita 

Perämeren koillisosassa. Ennustavan mallinnuksen perusteella Ruotsalai-

nen valikoi ja inventoi maastossa noin 90 erillistä satunnaispistettä kesällä 

2016. Opinnäytteessään Ruotsalainen tarkastelee erityisesti ennustavan 

mallinnuksen ja metallinetsimen käyttöä muinaisjäännösinventoinneissa. 

Ruotsalaisen pro gradu valmistuu vuoden 2017 aikana.60 

 

2.3 Inventoinnit Suomessa 

 

Muinaisjäännösinventoinneilla Suomessa on pitkä historia. Järjestelmälli-

sen inventoinnin voidaan katsoa alkaneen vuonna 1666, jolloin muun mu-

assa maaherrat ja piispat saivat kruunun hyväksymän kehotuksen käynnis-

tää valtakunnassa sijaitsevien muistomerkkien inventoinnit. Alle kymme-

nessä vuodessa tästä Tukholmaan toimitettiinkin parisenkymmentä kerto-

musta Suomen alueella tehdyistä inventoinneista.61 Suuri muutos arkeolo-

giseen tutkimukseen tuli vuonna 1884, jolloin perustetiin Museoviraston 

                                                 
59 Krappala 2017: 17-18, 78-81. 
60 Ruotsalainen 2017. 
61 Purhonen 2000: 8. 
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edeltäjä Muinaistieteellinen toimikunta.62 Suomen muinaismuistoyhdistyk-

sen stipendiaatit tekivät osasta Suomea niin sanottuja kihlakunnan kerto-

muksia, joihin kerättiin tietoa myös muinaisjäännöksistä. Osa kihlakunnan 

kertomuksista oli tosin laadittu jo ennen Muinaistieteellisen toimikunnan pe-

rustamista.63 

 

Muinaisjäännösinventointeja ei tehty paljoa 1900-luvun ensimmäisellä puo-

liskolla. Seutukaavaliittojen rahoituksen lisääntyminen inventoinneissa 

1960-luvulla lisäsi myös niiden tekemistä. 1980-luvulta alkaen myös maa-

kuntamuseot ja yliopistot ovat tehneet enenevissä määrin inventointeja. 64 

Erinomainen esimerkki maakuntamuseoiden roolista alueidensa arkeolo-

gisten kohteiden löytämisessä on Etelä-Savon maakuntamuseon tekemät 

inventoinnit vuosien 1987 ja 1992 välillä. Pääosin maakuntahallinnon rahoi-

tuksen turvin Etelä-Savon esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten 

määrä nousi inventointien myötä liki 500 kohteella.65 Myös Keski-Suomessa 

maakuntahallinnon rooli näkyy voimakkaana maakunnan kuntainventoin-

tien loppuun saattamisessa 1980- ja 1990-luvuilla.66 

 

Nykyisten inventointitarpeiden ja -määrien taustalla on vuonna 2000 voi-

maan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain mukaan kaavoituksen yhtey-

dessä on selvitettävä muun muassa hankealueen kulttuuriarvot, joihin kat-

sotaan kuuluvaksi myös arkeologiset arvot.67 Nykyisin maankäyttö- ja ra-

kennuslain edellyttämiä inventointeja tekevät tilaustöinä niin yksityiset yri-

tykset kuin viranomaistoimijat. Hallinnollisten ja tutkimuksellisten inventoin-

tien lisäksi tietoa uusista muinaisjäännöksistä tulee myös niin sanottujen 

harrastusinventointien kautta. Näitä ovat ammattiarkeologien tai alan har-

rastajien vapaa-ajallaan tekemät, yleensä pienimuotoiset, muinaisjäännös-

                                                 
62 Härö 1984: 12-14, 70-75. 
63 Museovirasto 2017d. 
64 Purhonen 2000: 8-9. 
65 Lehtinen ja Sepänmaa 1995. 
66 Vilkuna 1999:37-38. 
67 Pesonen 2008: 188-189. 
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ten tarkastus- ja etsintätutkimukset. Harrastusinventoinnit eroavat hallinnol-

lisista ja tutkimuksellisista inventoinneista systemaattisuuden puuttumi-

sella.68  

 

Museoviraston julkaisemassa Arkeologia Suomessa kirjasarjassa julkais-

taan tiivistelmä kaikista Suomessa tehdyistä arkeologisista kaivauksista ja 

inventoinneista. Kirjasarjassa käsitelty ensimmäinen vuosi on 1985. Viimei-

simmän Arkeologia Suomessa julkaisun69 mukaan vuonna 2010 Suomessa 

on tehty kaikkiaan 127 inventointia, pois lukien vedenalaiset inventoinnit. 

Inventoinnit jakautuivat eri toimijoiden kesken seuraavasti: yksityiset toimijat 

(Mikroliitti, osuuskunta Aura, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu ja Fin-

nish Consulting Group) 60, kaupungin- ja maakuntamuseot 22, Metsähalli-

tus 20, Museoviraston arkeologian ja rakennushistorian osastot 17, yliopis-

tot 5 sekä yksityiset henkilöt 3. Yksityisten toimijoiden tekemät inventoinnit 

ovat olleet toimeksiantotutkimuksia, samoin kuin osa maakuntamuseoiden 

ja Museoviraston tutkimuksista. Metsähallituksen, yliopistojen ja osa maa-

kuntamuseoiden ja Museoviraston inventoinneista on puolestaan ollut oma-

rahoitteisia ja ne on tehty hallinnollisista tai tutkimuksellisista syistä.70  

 

Tilastoja kaikista Suomessa vuosina 2015-16 tehdyistä muinaisjään-

nösinventoinneista ei toistaiseksi ole saatavilla. Tämän pro gradu -tutkiel-

man puitteissa ei katsottu mielekkääksi selvittää kahtena edellisvuotena 

tehtyjen muinaisjäännösinventointien kokonaismääriä. Käytännössä asian 

saisi selville vain tiedustelemalla tehtyjen inventointien määrät suoraan nii-

den tekijöiltä, joita oletusarvoisesti ovat yksityiset yritykset, Metsähallitus, 

Museoviraston kenttäpalvelut, kaupungin- ja maakuntamuseot sekä yliopis-

tot. Kaikkien inventointeja tehneiden tekijöiden selvittäminen on miltei mah-

dotonta, ottaen huomioon sen, että myös yksityishenkilöt ovat voineet tehdä 

inventointeja. Vaikka yksityishenkilöiden tekemät inventoinnit ovat määräl-

tään marginaalisia, ei inventointien kokonaismäärästä saisi totuudenmu-

kaista kuvaa edes suorilla tiedusteluilla edellä mainituilta tahoilta. 

                                                 
68 Purhonen 2000: 9; Tuovinen 2000: 36-37; Pesonen 2008:187. 
69 Ranta ja Tenhunen (toim.) 2015, Arkeologia Suomessa 2009-2010. 
70 Ranta ja Tenhunen (toim.) 2015: 164-207. 
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Seuraavassa on esitetty niiden toimijoiden ilmoittamat inventoinnit vuodelta 

2015, jotka oletukseni mukaan ovat niitä eniten tehneet. Tiedot on kerätty 

toimijoiden omilta nettisivuilta. Kaikkien toimijoiden sivuilla ei vielä ole tietoa 

vuoden 2016 inventoinneista – tästä syystä inventointimäärät on esitetty 

vuodelta 2015. Listaukseen eivät kuulu tarkkuusinventoinnit tai vedenalai-

set inventoinnit. Mikroliitti Oy 67 inventointia, Keski-Pohjanmaan Arkeolo-

gipalvelu Ay 46 inventointia, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 

Oy 16 inventointia, Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut 9 inventointia 

ja Oy Sigillum Ab 2 inventointia. Metsähallituksen valtion metsien kulttuuri-

perintökohteiden laaja inventointihanke päättyi vuonna 2015. Hankkeen vii-

meisenä vuotena tehtyjen inventointien määrää ei tässä yhteydessä onnis-

tuttu selvittämään. Maakuntamuseoiden tekemien inventointien määrät jäi-

vät myös selvittämättä, koska maakuntamuseot eivät ilmoita tekemistään 

tutkimuksistaan järjestelmällisesti internetsivuillaan. Museoviraston rekiste-

riportaalin (kulttuuriympäristön tutkimusraportit sekä hankerekisteri) inter-

netsivujen mukaan Suomessa on tehty vuonna 2015 58 inventointia.71 Re-

kisteriportaalin tiedot ovat aivan ilmeisesti vajavaiset. Pelkästään aiemmin 

esitettyjen viiden toimijan tekemien inventointien kokonaismäärä on 140. 

Suomessa v. 2015 tehtyjen inventointien todellinen kokonaismäärä lienee 

hieman tätä suurempi, jääden kuitenkin alle 200.  

 

 

3. Mikroliitti Oy:n muinaisjäännösinventoinnit vuosina 2015 ja 2016 

    sekä niissä löytyneet uudet kohteet 

 

3.1 Mikroliitti Oy:n inventoinnit v. 2015 ja 2016 

 

Mikroliitin tekemät inventoinnit ovat toimeksiantotutkimuksia, jotka liittyvät 

maankäyttöön ja sen suunnitteluun. Inventointien perusteena ovat siis hal-

linnolliset syyt ja niiden kustannuksista vastaa muinaismuistolain 13 ja 15 

§:n mukaisesti hankkeen toteuttaja. Mikroliitti on tehnyt vuosina 2015 ja 

                                                 
71 Museovirasto rekisteriportaali 2017. 
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2016 yhteensä 115 arkeologista inventointia. Inventointien lisäksi Mikroliitti 

teki v. 2015 30 ja v. 2016 24 muuta arkeologista tutkimusta, jotka olivat esi-

selvityksiä, tarkkuusinventointeja, valvontoja, koekaivauksia ja kaivauksia. 

Yhteensä arkeologisia tutkimuksia Mikroliitti teki siis mainittuina vuosina 

169. 

 

Erilaisia tutkimustyyppejä ei aina voi kategorisoida yhden tutkimustyypin 

alle ja raja tutkimustyyppien välillä on paikoin olematon. Esimerkiksi vuonna 

2015 kahteen Kokkolan alueella tehtyyn inventointiin liittyi laaja arkisto- ja 

esiselvitystyö, joita voisi pitää omina tutkimuksinaan.72 Kuhmossa tehdyn 

muinaisjäännösinventoinnin yhteydessä selvitettiin tarkkuusinventoinnin 

keinoin jatkuuko tutkimusalueella sijaitseva, entuudestaan tunnettu, var-

haismetallikautinen asuinpaikka suunnitellulle RA-alueelle.73 Tämän pro 

gradu -tutkielman tutkimusaineistona ovat kaikki Mikroliitin vuosina 2015 ja 

2016 tekemät arkeologiset tutkimukset, joita on niiden tekovaiheessa käsi-

telty muinaisjäännösinventointeina ja jotka on nimitetty niiden otsikossa 

muinaisjäännösinventoinniksi. 

 

Mikroliitin tekemien muinaisjäännösinventointien tutkimusalueiden laajuu-

det vaihtelevat suuresti. Inventointialueiden pinta-aloja ei ole laskettu ja ver-

tailtu tätä kappaletta tarkemmin tässä pro gradu -tutkielmassa. Yksi pinta-

alaltaan pienimmistä inventoiduista alueista oli noin 8 ha (0,08 km²).74 Pinta-

alaltaan suurin inventointialue oli puolestaan noin 11 600 hehtaarin (116 

km²) kokoinen.75 Osa tutkimusaineiston inventoinneista on niin sanottuja lin-

jainventointeja (v. 2015 18 kpl, v. 2016 6 kpl). Näissä tapauksissa tutkimus-

                                                 
72 KOKKOLA Kantakaupungin kyläasutuksen vaiheyleiskaavan alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2015. Timo Jussila, Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa sekä KOKKOLA Käl-
viän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen, Peltokorven, Ruotsalon ja Marinkaisten vai-
heyleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015. 
73 KUHMO Lammasjärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin täyden-
nys 2016: 13-17. 
74 KIRKKONUMMI Keijukaislaakson asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016.  
75 KOKKOLA Kantakaupungin kyläasutuksen vaiheyleiskaavan alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2015. 
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alueet ovat olleet pitkiä ja kapeita. Lyhin tutkimusaineiston linjainventoi-

neista on pituudeltaan noin 430 m.76 Pisin linjainventointi on pituudeltaan 

noin 320 km.77 Mikäli ensiksi mainitun linjainventoinnin tutkimusalueen le-

veydeksi laskee 10 m, tulee kyseisen tutkimusalueen pinta-alaksi noin 0,43 

ha.² Jälkimmäisenä mainitussa linjainventoinnissa linjaa tarkastettiin noin 

50 metrin leveydeltä, jolloin tutkimusalueen pinta-ala oli noin 1 600 ha.  Näi-

den ääriesimerkkien avulla saa jonkinasteisen käsityksen Mikroliitin teke-

mien inventointien pinta-alojen vaihtelevuudesta. 

 

Tutkimusaineiston inventoinneista suurin osa on luonteeltaan topografisia. 

Inventointien maastossa tutkittavat alueet ovat tällöin valikoituneet sen pe-

rusteella, mistä on oletettu löytyvän muinaisjäännöksiä. Olettamuksia ovat 

ohjanneet muun muassa lähialueiden tunnetut arkeologiset kohteet, tutki-

musalueen vesistöhistoria, vanhoilta kartoilta ja laserkeilausaineiston pe-

rusteella paikannetut potentiaaliset kohteet sekä intuitio78. Tutkimusaineis-

tona olevista inventoinneista esimerkiksi Oulussa79 ja Kannuksessa80 teh-

dyt osayleiskaavainventoinnit ovat luonteeltaan topografisia. Systemaatti-

siksi kaistainventoinneiksi tutkimusaineistosta voi tulkita maastossa linja-

maisesti tarkastetut alueet. Linjainventointeja tutkimusaineistossa ovat ve-

sihuolto- ja sähkö- tai tielinjojen tutkimukset. Esimerkkeinä linjainventoin-

neista on Joensuussa tehty vesihuoltolinjan inventointi81 sekä Siikajoen ja 

Raahen alueille ulottunut voimajohtolinjan inventointi82. Systemaattisia 

otantainventointeja aineistossa ovat puolestaan ne inventoinnit, joiden 

maastotöiden aikana maastossa on tarkastettu pistemäisiä erilliskohteita. 

Maastossa tarkastetut alueet eivät näissä ole valikoituneet matemaattisten 

mallien mukaan, vaan työn tilaajan määrittelemään tutkimusalueeseen. 

                                                 
76 HATTULA Lepaa vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2016. Metodina tässä tutki-
muksessa oli ennemmin tarkkuusinventointi kuin muinaisjäännösinventointi, mutta tutki-

musraportin otsikossa tutkimus on kuitenkin nimetty muinaisjäännösinventoinniksi, mistä 
syystä se on mukana tutkimusaineistossa.  
77 PETÄJÄVESI – MUHOS voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015. 
78 Lyhyesti intuitiosta, ks. luku 2.1, s. 14-15. 
79 OULU Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueen muinais-
jäännösinventointi 2015.  
80 KANNUS Kannuksen keskustan ja Eskolan osayleiskaava-alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2016.  
81 JOENSUU (Pyhäselkä) Niva viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2015. 
82 SIIKAJOKI-RAAHE 110 kV voimajohtolinjareitin muinaisjäännösinventointi 2016.  
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Useista maastossa tarkastetuista pienialaisista alueista koostuneita tutki-

muksia ovat kaavamuutosalueiden, rakennuspaikka- ja tuulivoimapuistoin-

ventoinnit. Esimerkkeinä näistä ovat Kinnulassa tehty tuulivoimapuistoin-

ventointi83 ja Virolahdella tehty osayleiskaavan muutosalueiden inven-

tointi84. 

 

Tutkimusaineiston inventoinneissa ei ole kuitenkaan pitäydytty orjallisesti 

systemaattisissa tai ei-systemaattisissa inventointitavoissa. Inventointita-

poja ja -metodeja on muutettu joustavasti tilanteen ja tarpeen mukaan siten, 

että tutkimusten tavoitteet ovat täyttyneet.85 Inventointialueita on tarkastettu 

maastossa myös niin sanotuilta epätoivoisilta alueilta, missä ei ennakko-

olettamuksien mukaan sijaitse mitään arkeologisesti mielenkiintoista. Näin 

toimien on pyritty saamaan kattavampi kokonaiskuva inventointialueen mui-

naisjäännöksistä. 

 

Mikroliitin muinaisjäännösinventoinnit on tehnyt joko yksi henkilö tai ne on 

tehty kahden tai kolmen henkilön ryhmätöinä. Lukumäärät siitä, miten in-

ventoinnit ovat jakautuneet vuosille 2015 ja 2016 sekä niiden tekemiseen 

osallistuneiden henkilöiden määrät on esitetty taulukossa 1. Taulukossa 

olevat prosentit osoittavat yhden, kahden ja kolmen henkilön tekemien in-

ventointien vuotuista sekä molempien vuosien yhteenlaskettua jakaumaa. 

 

Taulukko 1. Mikroliitin vuosina 2015 ja 2016 tekemien inventointien sekä niihin osallistu-

neiden henkilöiden lukumäärät.  

 1 hlö 2 hlö 3 hlö yhteensä 

v. 2015 24 (36%) 41 (61%) 2 (3%) 67 kpl (100 %) 

v. 2016 23 (48 %) 20 (42%) 5 (10%) 48 kpl (100 %) 

yhteensä 47 kpl (41%) 61 kpl (53%) 7 kpl (6%) 115 kpl (100 %) 

 

 

                                                 
83 KINNULA Hautakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2015. Raportin 
kannessa on väärä vuosiluku: 2014. Vuoden kuuluisi olla 2015. 
84 VIROLAHTI Merenranta-alueiden osayleiskaavan muutosalueiden muinaisjään-

nösinventointi 2015 ja 2016. 
85 Tutkimusten tavoitteet ovat määräytyneet museoviranomaisen lausuntojen sekä töiden 
tilausten mukaan. 
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Inventointien tehneiden henkilöiden lukumäärään vaikuttavat monet asiat, 

mistä merkittävin on inventoitavan alueen koko, mikä vaikuttaa suoraan 

käytettävissä oleviin (taloudellisiin) resursseihin. Pienen alueen inventoimi-

sen resurssit ovat pienet, eikä sellaisen maastotarkastukseen myöskään 

tarvita yhtä henkilöä enempää. Laajan inventointialueen tutkiminen on puo-

lestaan tehokkainta kahden tai kolmen hengen ryhmätyönä. Esimerkkinä 

tästä voi mainita voimajohtolinjan inventoimisen: kaksi henkilöä tutkii päi-

vässä pidemmän linjaosuuden kuin yksi henkilö kahdessa päivässä. Hy-

vällä suunnittelulla kahden henkilön linjainventoinnissa vältytään edestakai-

selta maastossa kulkemiselta. Usean henkilön suorittamissa inventoin-

neissa on myös se etu, että tarvittaessa henkilöresurssit voidaan keskittää 

esimerkiksi koekuoppien tekemiseen muinaisjäännöksen löytymisen kan-

nalta potentiaalisiksi katsotuille alueille. Muinaisjäännöksen määrittelemi-

sessä voi olla tulkinnallisuutta ja epävarmuustekijöitä, jolloin tutkimusryh-

mästä saatava ammatillinen tuki on ensisijaisen tärkeää.86 Maastossa liik-

kumisessa on omat riskinsä, joten inventointien tekeminen ryhmätöinä on 

myös työturvallisuus huomioiden järkevää. Jokainen tutkimusaineiston in-

ventointi on oma itsenäinen projektinsa, eikä niiden toteuttamisessa ole 

noudatettu yhdenmukaista ja muuttumatonta kaavaa, vaikka niiden tietyissä 

vaiheissa on pyritty noudattamaan yhdenmukaisuutta.87 

 

3.2 Uusien kohteiden suojelustatus 

 

Inventoinneissa löydetyille uusille kohteille on määriteltävä suojelustatus, 

mikä määrittää kohteen kaavamerkinnän88, mikä puolestaan vaikuttaa koh-

teen suojeluun ja edelleen alueen maankäyttöön. Esihistoriallisten kohtei-

den osalta suojelustatuksen määrittämisessä noudatetaan muinaismuisto-

lain 2 §:ssä lueteltuja kohteita sekä alan vakiintuneita käytäntöjä. Historial-

listen kohteiden osalta suojelustatuksen määrittämisessä noudatetaan Mu-

seoviraston ohjeita ja oppaita, jotka ovat tarkentuneet ja päivittyneet 2010-

                                                 
86 Ks. luku 3.2 Uusien kohteiden suojelustatus, s. 28-29. 
87 Ks. luku 1.2 Tutkimusaineiston rajaus ja tutkimuskysymykset, s. 7. 
88 Kaavamerkinnöistä esim. Haapanala et al. (työryhmä) 2000; Jääskeläinen & Syrjänen 
2010. 
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luvulla useasti. Tämän työn tutkimusaineistona olevien uusien kohteiden 

suojelustatuksen määrittämiseen käytetyt ohjeet ja oppaat ovat Maaseudun 

historiallisten asuinpaikkojen inventointi -ohje 2015, HIKI-opas, Ensimmäi-

sen maailmansodan maalinnoitteet -ohje 2015, Suomen arkeologisten kent-

tätöiden laatuohjeet 2016, muinaisjäännösrekisterin täyttöohje sekä Kult-

tuuriperintö ja kaavoitus 2016. Edellä mainitut ohjeet ja oppaat ovat luetta-

vissa verkkoselaimella ja ladattavissa pdf-tiedostoina, poikkeuksena Kult-

tuuriperintö ja kaavoitus 2016, mitä ei toistaiseksi ole julkisesti saatavilla. 

Tämän työn liitteenä 1 on osaan Mikroliitin inventointiraporteista liitetty koh-

deluokittelun selitys, missä historiallisen ajan kohteiden suojelustatusta 

avataan laajemmin. Liitteenä olevan kohdeluokittelun selityksen ovat laati-

neet Timo Jussila, Teemu Tiainen ja Johanna Rahtola vuosien 2015 ja 2016 

aikana – kohdeluokittelun selitystä tarkennetaan ja muutetaan, kun viran-

omaisten oppaat ja ohjeistukset päivittyvät. 

 

Inventointien aikana tapahtuva arkeologisten kohteiden suojelustatuksen 

määrittäminen on havaittujen asioiden arvottamista, mikä yksinkertaisimmil-

laan on kyllä-ei tyyppisen päätöksen tekemistä.89 Usein arvottaminen on 

kuitenkin tätä monisyisempää. Arvottaminen on tulkitsemista ja valitse-

mista, johon liittyy, kohteesta riippuen, satunnainen määrä epävarmuuste-

kijöitä ja väärässä olemisen mahdollisuutta. Mitä enemmän tietoa kohteesta 

saadaan, sitä luotettavampaa on myös sen arvottaminen. Arkeologian luon-

teesta johtuen sitä enemmän tietoa kohteista on saatavissa, mitä enemmän 

niiden tutkimiseen kohdistetaan resursseja eli aikaa – inventoijalla aikaa per 

kohde on usein niukasti. Arvottamisen vastuu on ensisijaisesti kohteen ha-

vaitsevalla inventoijalla, joka kuitenkaan harvoin voi vaikuttaa inventoinnin 

resursseihin.90 Muinaismuistolain ohella Museoviraston julkaisemat ohjeet 

ja oppaat helpottavat omalta osaltaan tätä väkisinkin inventoijan harteilla 

lepäävää tulkitsijan taakkaa. 

 

                                                 
89 Plog et al. 1978: 385-386. 
90 Tuovinen 2000: 39. 
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Maiseman muisti91 julkaisussa on esitetty valtakunnallisten alueidenkäyttö-

tavoitteiden luomista varten valikoima Suomen merkittävimpiä muinaisjään-

nöksiä. Johanna Enqvist on kiinnittänyt väitöskirjassaan huomion siihen, 

kuinka vähin perustein, suoranaisella ”mututuntumalla”, kohteiden arvotta-

mista julkaisussa perustellaan.92 Vaikka muinaisjäännösten arvottaminen 

on jossain määrin abstraktia työtä, on niiden arvottaminen perustuttava la-

keihin, konkreettisiin ohjeisiin tai yleisesti hyväksyttyihin käytäntöihin.93  

 

Kuten yleisesti tiedetään, inventointialueen muinaisjäännökset ja muut suo-

jeltavat kohteet tarkastetaan inventointien esityövaiheessa muinaisjäännös-

rekisteristä sekä alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten raporteista. Suomen 

arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden mukaan muinaisjäännösrekiste-

rissä oleva tieto ei ole ”kattavasti ajantasaista” ja aiemmat arkeologiset tut-

kimusraportit ovat primääri lähdeaineisto koskien arkeologisia kohteita. 

Tämä on mielestäni ongelmallista. Vaikka muinaisjäännökset ovat ilman 

erillistä päätöstä automaattisesti rauhoitettuja, on niiden olemassaolo kui-

tenkin tultava viranomaisten tietoon ennen kuin ne käytännössä ovat rau-

hoitettuja. Muinaisjäännösrekisteriä ylläpitävät maakuntamuseoiden ja Mu-

seoviraston kulttuuriperinnön suojelusta vastaavat viranomaiset.94 Käytän-

nössä asia tarkoittanee sitä, että kunkin alueen arkeologisen kulttuuriperin-

nön suojelusta vastaava viranomainen vie tiedon uudesta suojelukohteesta 

muinaisjäännösrekisteriin sen jälkeen, kun itse on siitä tullut tiedotetuksi. 

 

Kaikkia inventoinneissa löytyneitä ja Suomen arkeologisten kenttätöiden 

laatuohjeiden mukaisesti raportoituja kiinteitä muinaisjäännöksiä ei mui-

naisjäännösrekisterissä kuitenkaan ole. Esimerkiksi vuonna 2015 tehdyssä 

inventoinnissa löytyi muun muassa Haapajärveltä kaksi tervahautaa ja Mu-

hokselta kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Raportti inventoinnista on valmis-

tunut tammikuun alussa 2016.95 Kyseisiä kiinteitä muinaisjäännöksiä ei mui-

                                                 
91 Purhonen et al. (toim.) 2001. 
92 Enqvist 2016: 144-145 viitaten Purhonen et al. (toim.) 2001: 5, 8. 
93 Esim. Carman 1995: 22. 
94 Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016: 8.  
95 PETÄJÄVESI-MUHOS voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015. 
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naisjäännösrekisterissä ollut vielä helmikuun lopussa 2017. Toisaalta inven-

toinneissa löydettyjen kohteiden suojelustatus saattaa muuttua museovi-

ranomaisen tarkastuksessa. Esimerkiksi vuonna 2016 tehdyssä Padasjoen 

Tihjärvellä tehdyssä inventoinnissa löytyi pienialaiseen kaskialueeseen viit-

taavat kaksi naurishautaa ja kiviröykkiö.96 Kohdetta esitettiin inventointira-

portissa kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Museoviranomaisen tarkastuk-

sessa kohteen suojelustatus muuttui muuksi kulttuuriperintökohteeksi ja 

sellaisena se on myös muinaisjäännösrekisterissä. Näiden kahden esimerk-

kitapauksen perusteella täysin luotettavaa tietoa muinaisjäännösten suoje-

lustatuksesta ei saa muinaisjäännösrekisteristä eikä inventointiraporteista.  

Eroja kohteiden suojelustatuksissa muinaisjäännösrekisterin ja inventointi-

raporttien välillä ei tässä pro gradu -tutkielmassa ole tätä laajemmin tarkas-

teltu. Ajantasaisen tiedon saaminen muinaisjäännöksistä ja niiden suojelus-

tatuksista on tärkeää sekä muinaisjäännösten suojelun että niiden tutkimuk-

sen kannalta. Asiaa parantaisi viranomaisten ja arkeologisten tutkimusten 

tekijöiden toiminnan nopeuttaminen: viranomaisten tulisi laittaa tiedot mui-

naisjäännöksistä välittömästi muinaisjäännösrekisteriin ne itse saatuaan ja 

tutkimusten tekijöiden tulisi laittaa inventointiraportit yleisesti luettavaksi esi-

merkiksi verkkoselaimella pian niiden valmistumisen jälkeen.  

 

Tutkimusaineistona olevissa inventointiraporteissa esitellyt uudet kohteet 

on tätä tutkimusta varten jaettu viiteen eri luokkaan niiden suojelustatuksen 

perusteella: 1) kiinteät muinaisjäännökset, 2) mahdolliset muinaisjäännök-

set, 3) muut kulttuuriperintökohteet, 4) irtolöydöt tai 5) muut kohteet. Koh-

teiden suojelustatukset on tarkastettu inventointiraporteista eikä statuksia 

ole verrattu muinaisjäännösrekisterin tietoihin.  

 

3.2.1 Kiinteät muinaisjäännökset 

 

Luokkaan kiinteät muinaisjäännökset kuuluvat, luokan nimen mukaisesti, 

muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset. Inventoinneissa 

                                                 
96 PADASJOKI Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016. 
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kiinteiksi muinaisjäännöksiksi on arvotettu muinaismuistolaissa ja HIKI-op-

paassa luetellut sekä alan yleisten käytäntöjen perusteella sellaisiksi vakiin-

tuneet kohteet. Inventoinneissa kiinteistä muinaisjäännöksistä on aina saa-

tava konkreettinen todiste – mahdollisesti havaittu kohde ei voi olla kiinteä 

muinaisjäännös. Kiinteät muinaisjäännökset voivat olla esihistoriallisia, his-

toriallisia tai ajoittamattomia. Toisin kuin irtolöydöillä kiinteillä muinaisjään-

nöksellä ei ole ikärajaa. Tämän hetkisen käytännön mukaan kiinteiksi mui-

naisjäännöksiksi katsotaan ensimmäisen maailmansodan aikaiset ja sitä 

vanhemmat kohteet. Mikroliitin inventoinneissa on vuosien 2015 ja 2016 ai-

kana löytynyt yhteensä 370 kiinteää muinaisjäännöstä. Muinaisjäännösten 

ajoitukset ja niiden jakautuminen tutkimusvuosille on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Inventoinneissa löytyneiden kiinteiden muinaisjäännösten jakautuminen ajoi-

tuksen ja tutkimusvuoden mukaan. 

 esihistoriallinen. historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 19 160 6 185 

v. 2016 21 161 3 185 

yhteensä 40 321 9 370 

 

 

3.2.2 Mahdolliset muinaisjäännökset 

 

Luokkaan mahdolliset muinaisjäännökset kuuluvat sellaiset kohteet, jotka 

esiselvityksen tai luotettavan yleisöilmoituksen perusteella ovat kiinteitä 

muinaisjäännöksiä, mutta niistä ei inventoinnin aikana ole pystytty saamaan 

konkreettisia todisteita.97 Muinaisjäännösrekisterin täyttöohjeen mukaan 

luokka on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön, eli tähän luokkaan kuuluvat 

kohteet tulee lisäselvitysten jälkeen siirtää toiseen muinaisjäännösluok-

kaan. 

 

Museoviraston Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi -ohjeen 

mukaan ”historiallinen asuinpaikka on mahdollinen muinaisjäännös siihen 

saakka kunnes se on todettu maastossa.” Ohje on varsin jyrkkä, koska sen 

                                                 
97 Mahdollisen muinaisjäännöksen kriteereistä esim. Suomen arkeologisen kenttätöiden 
laatuohjeet 2016: 34. 
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mukaan kaikki vanhoilta kartoilta paikannetut asuinpaikat ovat mahdollisia 

muinaisjäännöksiä ennen maastotarkastusta. Vanhojen asuinpaikkojen tar-

kan paikantamisen (vanhoilta kartoilta) jälkeen on kuitenkin osassa tapauk-

sia mahdollista todeta (nykykartoilta) niiden sijoittuvan modernilla ajalla ra-

kennettuun kohtaan. Tällöin vanha asuinpaikka on tuhoutunut eikä maasto-

tarkastusta mielestäni tarvita – siis mikäli karttaselvitys on siis osoittanut 

kohteen totaalisen tuhoutumisen. Esimerkkinä edellisen kaltaisesta tilan-

teesta on Valkeakoskella v. 2016 tehty inventointi.98 Inventoinnin esitöiden 

aikana Valkeakosken kylän talot ja myllyt paikannettiin hyvällä tarkkuudella 

sekä v. 1641 maakirjakartalta että v. 1776 isojakokartalta. Nykyisin niiden 

paikalla on Valkeakosken keskustan rakennuksia, Myllysaaren paperiteh-

taat ja ruopattu joki. Nykykarttojen ja ilmakuvien perusteella oli selvää, että 

alue on arkeologisessa mielessä täysin tuhoutunut. 

 

Esiselvitysten perusteella todetut mahdolliset muinaisjäännökset ovat käy-

tännössä aina historiallisen ajan kohteita. Niitä voivat olla esim. vanhoille 

kartoille merkatut talon- tai torpanpaikat, joiden sijainti on paikannettu tar-

kasti eikä paikka ole nykykarttojen perusteella arkeologisessa mielessä tu-

houtunut. Vuonna 2016 tehdyssä inventoinnissa Lapinlahdella havaittiin 

neljä mahdollista muinaisjäännöstä.99 Kohteet ovat vuosina 1779 ja1818 vä-

lillä laadituilta isojaon toimituskartoilta paikannettuja talonpaikkoja. Vanhat 

talonpaikat paikantuvat nykyisiin peltoihin, jotka olivat inventoinnin maasto-

töiden aikana heinällä/viljelyksessä. Talonpaikoista ei tästä syystä saatu 

konkreettisia todisteita, mutta kohtalaisen tarkan paikannuksen vuoksi ne 

arvotettiin mahdollisiksi muinaisjäännöksiksi. Kannuksen keskustan inven-

toinnin esitöissä v. 2016 laserkeilausaineiston avulla laaditusta maastomal-

lista havaittiin varsin selvältä vaikuttava tervahauta.100 Kohdetta ei maasto-

töiden aikana päästy kuitenkaan tarkastamaan logististen ongelmien 

vuoksi. Konkreettiset todisteet tervahaudasta jäivät saamatta, joten kohde 

                                                 
98 VALKEAKOSKI Pohjoissuunnan ja Keskustan osayleiskaava-alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2016: 8-10. 
99 LAPINLAHTI Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016: 26-30. 
100 KANNUS Kannuksen keskustan ja Eskolan osayleiskaava-alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2016: 34-35. 
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arvotettiin mahdolliseksi muinaisjäännökseksi. Mikroliitin inventoinneissa ei 

vuosina 2015 ja 2016 havaittu ainuttakaan mahdollista muinaisjäännöstä, 

josta tieto olisi tullut yleisöilmoituksen kautta. Taulukossa 3 on esitetty in-

ventoinneissa löydetyt mahdolliset muinaisjäännökset tutkimusvuosittain – 

kaikki kohteet ajoittuvat historialliseen aikaan. 

 

Taulukko 3. Inventoinneissa löytyneiden mahdollisten muinaisjäännösten jakautuminen 

tutkimusvuosittain. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 0 1 0 1 

v. 2016 0 27 0 27 

yhteensä 0 28 0 28 

 

 

3.2.3 Muut kulttuuriperintökohteet 

 

Luokkaan muut kulttuuriperintökohteet kuuluvat sellaiset inventoinneissa 

havaitut kohteet, jotka eivät täytä muinaismuistolain, HIKI-oppaan tai yleis-

ten käytäntöjen mukaisia kiinteän muinaisjäännöksen kriteereitä. Suomen 

arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden mukaan tiettyjen kohteiden ”säilyt-

täminen on perusteltua historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen 

takia”. Museoviraston Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi 

-ohjeen mukaan ”kokonaan käytössä olevat alkuperäisen luonteensa ja 

maatalousvaltaisen elinkeinonsa säilyttäneet kylänpaikat määritetään 

muiksi kulttuuriperintökohteiksi”. Edellisessä ohjeessa on vahva tulkinnan 

mahdollisuus: mitä tarkoittaa alkuperäinen luonne? 

 

Vanhat talotontit on tämän työn tutkimusaineistona olevissa inventoinneissa 

arvotettu muiksi kulttuuriperintökohteiksi, mikäli (1700-luvun isojakokartoilta 

paikannettu) vanha asuinpaikka sijoittuu toiminnassa olevan maatilan koh-

dalle. Autioituneet 1800-luvulla perustetut talot eivät täytä kiinteän muinais-

jäännöksen kriteerejä, mutta myös tällaiset kohteet on tarkastelluissa inven-

toinneissa arvotettu muiksi kulttuuriperintökohteiksi. Kiuruvedellä v. 2016 

tehdyssä inventoinnissa alueen talot ja torpat paikannettiin 1700-luvun lo-

pun ja 1800-luvun alun isojaon toimituskartoilta sekä v. 1847 pitäjänkartoilta 
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niillä alueilla, mitä isojaon aikaiset kartat eivät kattaneet. Vanhoista asuin-

paikoista 17 sijoittui sellaisten nykyisin asuttujen talojen kohdalle ja piha-

maille, joiden katsottiin säilyttäneen alkuperäisen luonteensa ja maatalous-

valtaisen elinkeinonsa, mistä syystä ne määritettiin muiksi kulttuuriperintö-

kohteiksi. 101 

 

Muut kulttuuriperintökohteet ajoittuvat aina historialliseen aikaan. Vanhojen 

asuinpaikkojen lisäksi sellaisiksi katsotaan muun muassa viime sotien ja 

Porkkalan vuokra-ajan aikaiset jäännökset. Jälkimmäisenä mainittuun lajiin 

kuuluva kohde löydettiin v. 2016 Kirkkonummen inventoinnissa.102 Taulu-

kossa 4 on esitetty inventoinneissa löydetyt muut kulttuuriperintökohteet. 

 

Taulukko 4. Inventoinneissa löytyneiden muiden kulttuuriperintökohteiden jakautuminen 

tutkimusvuosittain. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 0 212 0 212 

v. 2016 0 69 0 69 

yhteensä 0 281 0 281 

 

 

3.2.4 Irtolöydöt 

 

Luokkaan irtolöydöt kuuluvat sellaiset maasta löydetyt muinaisesineet, joi-

den yhteyttä kiinteään muinaisjäännökseen ei ole todettu. Suomen arkeolo-

gisten kenttätöiden laatuohjeissa irtolöytöjen alalajeina on mainittu myös 

kätkö- ja aarrelöytö. Irtolöydöt ajoittuvat yleensä esihistorialliseen aikaan tai 

keskiaikaan – historiallisen ajan irtolöytöjä ei tässä työssä käsitellyissä in-

ventoinneissa ole. Pieksämäeltä löytyi voimajohtolinjan inventoinnin yhtey-

dessä v. 2016 kaksi vierekkäistä kvartsi-iskosta.103 Alue oli erittäin otollinen 

pyyntikulttuurin asuinpaikalle, mutta useista paikalle tehdyistä koekuopista 

ei havaittu merkkejä asuinpaikasta. Kohde määritettiin irtolöytöpaikaksi.  

                                                 
101 KIURUVESI Rytkyn seudun rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täyden-
nysinventointi 2016: 27-47. 
102 KIRKKONUMMI Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi ja 
Kvisin muinaisjäännösalueen tarkkuusinventointi 2016: 38-41. 
103 JYVÄSKYLÄ (Hämeenlahti) – JOROINEN (Huutokoski) 110 kV voimajohtolinjan mui-
naisjäännösinventointi 2016: 34. 
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Taulukko 5. Inventoinneissa löytyneiden irtolöytöjen jakautuminen ajoituksen ja tutkimus-

vuoden mukaan. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 2 0 0 2 

v. 2016 5 0 0 5 

yhteensä 7 0 0 7 

 

 

3.2.5 Muut kohteet 

 

Luokkaan muut kohteet kuuluvat sellaiset kohteet, jotka maastotarkastuk-

sen perusteella eivät sijoitu muihin suojelustatus -luokkiin. Suomen arkeo-

logisten kenttätöiden laatuohjeen mukaan muu kohde -luokkaa voi käyttää 

esimerkiksi viime vuosikymmeninä tehdyistä betonirakenteista tai esihisto-

riallisia kalliomaalauksia jäljittelevistä nykyaikaisista tuherruksista. Tutki-

musaineiston inventointiraporteissa muiksi kohteiksi on nostettu myös mah-

dollisia luonnonmuodostumia, jotka ovat erikoisella muodollaan kiinnittä-

neet inventoijan huomion. Tällainen on esimerkiksi v. 2015 Tyrnävällä teh-

dyssä inventoinnissa havaittu kivisen mäen laella ollut suorakaiteen muo-

toinen kivettömämpi kohta.104 Paikalle tehdyistä koekuopista ei kuitenkaan 

todettu mitään ihmistoimintaan viittaavaa ja kohde arvotettiin muuksi koh-

teeksi. Muita kohteita nostetaan inventointiraporteissa esille siksi, että myö-

hemmät maastossa kulkijat saattavat tehdä niistä yleisöilmoituksia mahdol-

lisina muinaisjäännöksinä. Ilmoituksen vastaanottanut taho voi täten tarkas-

taa alueen vanhemmista inventointiraporteista onko ilmoitetuista kohteista 

aiempaa tietoa. Inventoinneissa havaittujen muut kohteet on esitetty taulu-

kossa 6. 

 

Taulukko 6. Inventoinneissa löytyneiden muiden kohteiden jakautuminen tutkimusvuoden 

mukaan. Kohteita ei ole ajoitettu ja on esitetty tässä taulukossa luokassa ajoittamaton. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 0 0 8 8 

v. 2016 0 0 2 2 

yhteensä 0 0 10 10 

                                                 
104 TYRNÄVÄ Kivimaa tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2015: 15-16. 



36 
 

3.3 Uusien kohteiden ensisijainen löytötapa 

 

Muinaisjäännösinventoinneissa löydetyt uudet kohteet on luokiteltu tässä 

pro gradussa ensisijaisen löytötavan perusteella viiteen eri luokkaan: 1) la-

serkeilaus, 2) vanhat kartat, 3) koekuoppa, 4) silmämääräinen havainto ja 

5) muu. Ensisijaisella löytötavalla tarkoitetaan tässä sitä tapaa, millä uusi 

kohde on havaittu ensimmäisen kerran. Uuden kohteen lopulliseen toden-

tamiseen tarvitaan konkreettinen todiste, mikä usein inventoinneissa on 

usean tässäkin työssä mainitun havaitsemistavan summa. Käytännössä jo-

kaisen kohteen lopullinen toteaminen uudeksi arkeologiseksi kohteeksi on 

kuitenkin silmämääräisen havainnon varassa.  Ensisijainen löytötapa kertoo 

kahdessa ensimmäisessä luokassa (laserkeilaus ja vanhat kartat) perus-

teen sille, miksi kohteelle on osattu mennä. On kuitenkin ilmiselvää, että 

kaikki laserkeilauksen ja vanhojen karttojen avulla havaitut potentiaaliset 

uudet kohteet eivät sellaisiksi maastotarkastuksen perusteella osoittaudu. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa ei tarkastella laserkeilausaineiston käsittelyä 

tai vanhojen karttojen asemoimista teknisenä suorituksena tai sitä, miten 

laadittuja maastomalleja ja vanhoja karttoja tulkitaan. Vanhojen karttoja tul-

kittaessa on huomioitava, että kyseessä on kartoittajan tulkinta kartoituksen 

kohteesta, ei kartassa esitetyn alueen objektiivinen kuvaus. Myös maas-

tossa tapahtuva kohteiden havainnointi on luonteeltaan subjektiivista, eikä 

inhimillisen tekijän läsnäoloa havainnointitilanteessa voi väheksyä. 

 

Kohteiden ensisijaiset löytötavat on listattu inventointiraporttien tietojen pe-

rusteella. Niiden inventointien osalta, joihin olen itse osallistunut, kohteiden 

löytötavat on ollut helppo listata – raportteja lukiessa kohteiden löytämista-

pahtumat ovat palautuneet mieleen. Muiden tekemissä raporteissa kohtei-

den löytötapa on ilmoitettu joko suoraan105 tai sen pystyy päättelemään koh-

dekuvauksen tekstiosuudesta106. 

                                                 
105 Esim. LAPPEENRANTA keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueiden 2 
ja 3 laajennusalueiden muinaisjäännösinventointi 2015: 7-12. Kyseessä on vanha talon-
paikka, joka on paikannettu 1700- ja 1800-luvun kartoilta. 
106 Esim. PORVOO Fagersta-Voolahti-Gäddrag alueen muinaisjäännösinventointi 2015: 
20. Kohdekuvauksen mukaan ”Kyseessä on pyöreä matala maakumpu, jota kiertää 
ojat…”. Ensisijainen löytötapa tässä tapauksessa on siis silmämääräinen havainto. 
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3.3.1 Laserkeilaus 

 

Ensisijaisen löytötavan -luokkaan laserkeilaus kuuluvat ne uudet kohteet, 

jotka on havaittu Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausaineiston pe-

rusteella laaditun maastomallin avulla. Tähän samaan ensisijaisen löytöta-

van -luokkaan olisi tässä pro gradussa laskettu myös ilmakuvista havaitut 

uudet kohteet, mutta sellaisia ei tutkimusaineistossa ollut – tästä syystä luo-

kan nimi on laserkeilaus. 

 

Laaditun maastomallin avulla on kokemukseni mukaan mahdollista havaita 

muun muassa historialliseen aikaan ajoittuvia sotilasvarustuksia, terva- ja 

hiilihautoja sekä esihistoriallisen ajan asumuspainanteita. Riskinä maasto-

mallien tulkinnassa on se, että tehdyt havainnot ohjaavat arkeologista tutki-

musta kahdella eri tavalla: havaittujen ja havaitsemattomien kohteiden 

kautta. Myös Kaarlo Katiskosken mukaan laserkeilausaineiston käyttö saat-

taa ohjata tutkimusta. Esimerkkinä Katiskoski käyttää lukuisten kivikautisten 

asumuspainanteiden löytymistä laserkeilausaineiston avulla, jolloin nuo-

remmat esihistorialliset asuinpaikat jäävät ikään kuin paitsioon.107 Toisaalta 

mikäli maastomalleista ei havaita mitään, niin tarkasteltu alue saatetaan tul-

kita tyhjäksi muinaisjäännöksistä. Käsitykseni mukaan laserkeilausaineis-

ton käyttö arkeologisissa (kenttä)tutkimuksissa on nykyisin varsin yleistä, 

jopa rutiininomaista. On myös huomionarvoista, että Maanmittauslaitoksen 

laserkeilausaineisto ei kata koko maata.108  

 

Maastomalleja laatiessa ja tulkitessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, ettei 

niistä voi havaita kaikkia edellisessä kappaleessa mainituista kohteista. 

Laadituista maastomalleista voi nähdä jos jonkinlaisia kuopanteita ja ko-

houmia, joten niiden tulkinnassa tulee olla varovainen. Aineistoa oppii tul-

kitsemaan mielestäni vain maastotöiden avulla. Inventointien esitöissä la-

serkeilausaineistosta havaitut mielenkiintoiset ilmiöt on syytä tarkastaa 

maastossa. Vaikka tarkastetut ilmiöt eivät osoittaudu arkeologisiksi koh-

                                                 
107 Isotalo 2016: 27. 
108 Maanmittauslaitos 2017. 
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teiksi, on laserkeilausaineistoa hyvä tarkastella myös inventointien jälki-

töissä: näin toimien on mahdollista oppia enemmän laserkeilausaineiston 

tulkitsemisesta. 

 

Laserkeilausaineiston käytöstä arkeologiassa on kirjoitettu muun muassa 

Muinaistutkija -lehdessä.109 Lehtien artikkelit käsittelevät laserkeilausaineis-

ton käyttöä sekä teknisinä suoritteina että omakohtaisiin kokemuksiin pe-

rustuen. Artikkeleissa tuodaan esille laserkeilausaineiston mahdollisuudet 

arkeologisessa tutkimuksessa samalla painottaen maastotarkastuksien tär-

keyttä laserkeilausaineistosta tehtyjen havaintojen varmistamiseksi. Janne 

Rantanen ja Jasse Tiilikkala esitelmöivät toistaiseksi julkaisemattomista tut-

kimustuloksistaan Lammilla järjestetyillä arkeologipäivillä marraskuussa 

2016. Rantanen ja Tiilikkala ovat viime vuosina löytäneet Varsinais-Suo-

mesta viisi rautakautista asuinpaikkaa sekä yhden rautakautisen irtolöytö-

paikan ilmakuvien ja laserkeilausaineiston avulla. Erityisen mielenkiintoisen 

Rantasen ja Tiilikkalan niukoin resurssein toteutetun teemainventoinnin tu-

loksista tekee se, että ilmakuvien ja laserkeilausaineiston perusteella mah-

dollisesti rautakautisiksi tulkituista kohteista suuri osa on maastotarkastuk-

sen perusteella osoittautunut sellaisiksi. 

 

Tämän työn tutkimusaineistossa laserkeilauksen avulla havaituista koh-

teista yksi on esihistoriallinen, 105 historialliseen aikaan ajoittuvia ja kolme 

kohteista jäi ajoittamattomiksi. Esihistoriallinen uusi kohde on Kannuksesta 

v. 2016 todettu kivikautinen asumuspainanne.110 Suurin osa historialliseen 

aikaan ajoittuvista, laserkeilauksen avulla löydetyistä, uusista kohteita on 

tervahautoja. Esimerkiksi Kalajoen keskusta-alueen inventoinnin esitöissä 

v. 2015 laadittujen maastomallien avulla havaittiin kolme tervahautaa. 111 

                                                 
109 Heiska 2008; Kurri ja Haimila 2010; Seitsonen 2011; Seitsonen 2013. 
110 KANNUS Kannuksen keskustan ja Eskolan osayleiskaava-alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2016: 31-33. 
111 KALAJOKI Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015: 19-22. 
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Toistaiseksi ajoittamattomaksi kohteeksi jäi esimerkiksi v. 2015 Oulusta (en-

tistä Yli-Iitä) havaittu maarakenne.112 Taulukossa 7 on esitetty laserkeilauk-

sen avulla löydetyt uudet kohteet ajoituksen sekä tutkimusvuoden mukaan.  

 

Taulukko 7. Laserkeilauksen avulla löytyneiden kohteiden jakautuminen ajoituksen ja tut-

kimusvuoden mukaan. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 0 42 2 44 

v. 2016 1 63 1 65 

yhteensä 1 105 3 109 

 

 

3.3.2 Vanhat kartat 

 

Luokkaan vanhat kartat kuuluvat tässä tutkimuksessa sellaiset kohteet, 

jotka on ensisijaisesti havaittu ja paikannettu vanhoja karttoja tarkastele-

malla. Tällaisia kohteita on tutkimusaineistossa esimerkiksi isojaon toimitus-

kartoilta havaitut asuinpaikat ja vanhat tiet sekä peruskarttoihin merkatut 

tervahaudat. 

 

Pienimittakaavaisten 1700- ja 1800-luvuilla laadittujen yleiskarttojen113 pe-

rusteella on mahdollista paikantaa muun muassa silloista asutusta ja ties-

töä. Tällaiset kartat ovat kuitenkin paikoin mittakaavaltaan vääristyneitä ja 

epätarkkoja eikä niiden avulla pysty paikantamaan tarkasti yksittäisiä koh-

teita. Pienimittakaavaisista vanhoista kartoista on kuitenkin nopea tarkastaa 

inventoitavan alueen historiallisen asutuksen yleiskuva sekä paikantaa kar-

keasti yksittäisiä kohteita. Kokemukseni mukaan enemmistö suuri mittakaa-

vaisista 1700- ja 1800-luvuilla laadituista isojaon toimituskartoista on laa-

dittu varsin mittatarkasti. Osassa isojaon toimituskartoista on kuitenkin mit-

tavirheitä. Teemu Mökkönen on kahdessa lisensiaatintutkielmaansa varten 

kirjoittamassaan artikkelissa painottanut ketjuttamista asemoitaessa van-

hoja karttoja nykykoordinaatistoon.114 Ketjuttamisella Mökkönen tarkoittaa 

                                                 
112 OULU (Yli-Ii) Isokangas - Martimo voimajohtolinja-alueen muinaisjäännösinventointi 

2015: 5-9. 
113 Esim. Alanen ja Kepsu 1989 ja Strang ja Harju (toim.) 2012. 
114 Mökkönen 2006: 25; Mökkönen 2008: 10. 
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asemoimisen etenemistä kartoittain nuoremmista kartoista vanhempiin. 

Ajallisesti toisiaan lähempänä olevista kartoista on löydettävissä enemmän 

vastinpisteitä kuin ajallisesti kaukana toisistaan olevista kartoista. Tehdes-

säni inventointien esitöihin liittyviä vanhojen karttojen asemointeja olen huo-

mannut ketjuttamisen hyödyllisyyden. Esimerkiksi vanhojen peruskarttojen 

(1940–60-luvut) ja 1930-luvun topografikarttojen avulla on vaivattomampaa 

asemoida 1700- ja 1800-lukujen isojaon toimituskarttoja nykykoordinaatis-

toon kuin nykyisten peruskarttojen avulla.   

 

Valkeakoskella tehdyssä inventoinnissa v. 2016 vanhojen karttojen avulla 

paikannettiin historiallinen asuinpaikka.115 Paikalla on asuttu v. 1641 maa-

kirjakartan, v. 1766 isojakokartan, v. 1842 pitäjänkartan, v. 1912 senaatin-

kartan sekä v. 1956 peruskartan mukaan. Nykyisin paikka on autioitunut.  

Esimerkkinä peruskartalle merkatusta tervahaudasta, joka ei kuitenkaan ole 

museoviranomaisten tiedossa on v. 2015 Nastolasta löytynyt tervahauta. 116 

Peruskartalle merkattujen ja maastossa tarkastamieni tervahautojen koh-

dalla olen huomannut useasti eroja karttamerkinnän ja tervahaudan todelli-

sen sijainnin välillä. Muun muassa edellä mainittu Nastolasta v. 2015 ha-

vaittu tervahaudan todellinen sijainti poikkeaa noin 17 metriä sen peruskar-

talle merkatusta sijainnista. Taulukossa 8 esitetään vanhojen karttojen 

avulla paikannettujen uusien kohteiden jakautuminen tutkimusvuosittain. 

Kohteet ajoittuvat yhtä lukuun ottamatta historialliseen aikaan.117 

 

 

 

 

                                                 
115 VALKEAKOSKI Pohjoissuunnan ja Keskustan osayleiskaava-alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2016: 26-30. 
116 NASTOLA-IITTI Uusikylä-Tillola Vt. 12 uuden linjauksen muinaisjäännösinventointi 

2015: 10-12. 
117 PORVOO Fagersta-Voolahti-Gäddrag alueen muinaisjäännösinventointi 2015: 22-25. 
Ajoittamattomaksi jäänyt kohde on peruskartalta havaittu mäen päälle sijoittuva muinais-
jäännöslegenda sekä teksti Muin. hauta Forngrav. Kohteesta ei ole tietoa muinaisjäännös-
rekisterissä. Maastotarkastuksen yhteydessä selvisi, että paikalla on ollut ”ryssäntorni”, 
joka on purettu 1930-luvulla. Paikalla on laaja luontainen kivikko, jonka keskiosassa on 

mahdollinen ihmistekoinen kumpare. Inventoinnin yhteydessä ei selvinnyt onko kyseessä 
esihistoriallinen hautaröykkiö, 1930-luvun rakennuksen jäännös vai onko kyseessä osin tai 
kokonaan luontainen muodostuma. 
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Taulukko 8. Vanhojen karttojen avulla havaittujen kohteiden jakautuminen ajoituksen ja 

tutkimusvuoden mukaan. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 0 245 1 246 

v. 2016 0 140 0 140 

yhteensä 0 385 1 386 

 

 

3.3.3 Koekuoppa 

 

Luokkaan koekuoppa kuuluvat sellaiset uudet kohteet, jotka on havaittu en-

sisijaisesti lapiolla tehdystä koekuopasta. Samaan luokkaan olisi laskettu 

kuuluvaksi myös ensisijaisesti maanäytekairauksella havaitut kohteet, 

mutta sellaisia ei tutkimusaineistossa ollut. Koekuopalla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä lapiolla tehtyä koekuoppaa, mistä on tarkastettu kohdan maan-

nosta ja sen huuhtoutumiskerrosta – mahdollinen huuhtoutumiskerros an-

taa karkean viiteen kerroksen iästä. Koekuopasta on myös mahdollista 

saada suoria todisteita esimerkiksi paikalla sijaitsevasta kivikautisesta 

asuinpaikasta. Inventoinnin yhteydessä tehtyjen koekuoppien koko on vaih-

dellut 25 ja 50 senttimetrin välillä. Koekuopat on kaivattu pääsääntöisesti 

niin sanottuun puhtaaseen pohjamaahan, syvyyttä koekuopilla on ollut 15-

50 senttimetriä.  

 

Koekuoppien tekemistä inventointien yhteydessä on sivuttu tai käsitelty hie-

man tarkemmin jokaisessa tarkastamassaniee inventointeja käsittelevässä 

teoksessa.118 Timo Sepänmaa piti vuonna 2012 Turun yliopistossa luennon 

aiheesta muinaisjäännösinventointi. Luennolla esitetty kuvasarja koe-

kuopan teosta on osittain humoristinen, mutta kuvaa kokemukseni mukaan 

hyvin totuudenmukaisesti koekuopan tekotilannetta maastossa.119 

 

                                                 
118 Esim. Huurre 1973: 36; Lehtinen 1989: 31; Takala 1999: 85; Banning 2002: 42-43; 
Renfrew & Bahn 2012: 95. 
119 Sepänmaa 2012. 
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Tutkimusaineistossa yhtä lukuun ottamatta kaikki koekuopista havaitut uu-

det kohteet ajoittuvat esihistorialliseen aikaan. Historialliseen aikaan ajoit-

tuva uusi kohde löydettiin Joutsassa v. 2015 tehdyssä inventoinnissa.120 Ky-

seisessä inventoinnissa havaittiin kolme erillistä maakumpukohdetta, jotka 

olivat keskenään samankaltaista. Maakumpujen ihmistekoisuus oli aluksi 

epävarmaa. Yhteen kummuista tehtiin koekuoppa, minkä perusteella se to-

dettiin kuitenkin ihmistekoiseksi – tämän kohteen ensisijaiseksi löytötavaksi 

on luokiteltu koekuoppa, muut kaksi samankaltaista kohdetta ovat luokassa 

silmämääräinen havainto. Esimerkkinä koekuopista löydetyistä kivikauteen 

ajoittuvista kohteista on v. 2015 Virroilla tehdyssä inventoinnissa löytyneet 

kaksi asuinpaikkaa.121 Taulukossa 9 esitetään koekuopista havaitut uudet 

kohteet ajoituksen ja tutkimusvuoden mukaan. 

 

Taulukko 9. Koekuopista löytyneiden uusien kohteiden jakautuminen ajoituksen ja tutki-

musvuoden mukaan. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 7 1 0 8 

v. 2016 8 0 0 8 

yhteensä 15 1 0 16 

 

 

3.3.4 Silmämääräinen havainto 

 

Luokkaan silmämääräinen havainto kuuluvat tässä tutkimuksessa ne koh-

teet, jotka on havaittu maastossa maanpintaa rikkomatta tai ilman etukä-

teistietoa kohteesta. Ensisijaisesti silmämääräisesti havaitut kohteet voivat 

olla esimerkiksi rikkoutuneelta maanpinnalta havaittuja esihistoriallisia 

asuinpaikkalöytöjä, röykkiöitä, historiallisen ajan tervahautoja tai rakennuk-

sen jäänteitä. Mahdollisia muinaisjäännöksiä lukuun ottamatta122 jokainen 

                                                 
120 JOUTSA Pohjois-Suonteen rantaosayleiskaavan laajennusalueen muinaisjään-
nösinventointi 2015: 16-17. 
121 VIRRAT Savilahden ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 
2015: 6-10. 
122 Ks. luku 3.2.2 Mahdolliset muinaisjäännökset, s. 31-32. 
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tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltu uusi kohde on todettu myös silmä-

määräisesti. Muissa ensisijainen löytötapa -luokissa silmämääräinen ha-

vainto on kuitenkin vasta toissijainen havaitsemistapa. 

 

Silmämääräinen havainnointi on subjektiivista. Asiaan vaikuttavat useat sei-

kat, joihin suurimpaan osaan ei pysty vaikuttamaan havainnoinnin hetkellä. 

Havainnointiin vaikuttavat muun muassa inventoijan kokemus ja vireystila, 

maaston peitteisyys ja sääolot. Timo Jussila kuvaa vuoden 2004 arkeologi-

päivien esitelmän pohjalta tehdyssä artikkelissa omakohtaisen esimerkin 

kautta silmämääräisen havainnoinnin ”henkilökohtaisuutta”: Jussila oli in-

ventoimassa yhdessä toisen arkeologin kanssa. Harvinaista kyllä, arkeolo-

git olivat kulkeneet maastossa peräkkäin. Samaan aikaan heidän ylitseen 

oli lentänyt puolustusvoimien hävittäviä. Jussilan keskittyminen oli herpaan-

tunut eikä hän ollut huomannut esihistoriallista asuinpaikkaa, minkä ylitse 

hän käveli sillä hetkellä. Perässä kulkenut toinen arkeologi ei hävittäjistä 

häiriintynyt ja poimi esihistoriallista keramiikkaa Jussilan kulkemalta reitiltä. 

Jussila toteaa artikkelissaan, että hän olisi ilman toisen arkeologin silmä-

määräisesti tekemiä havaintoja ilmoittanut paikan tarkastetuksi ja muinais-

jäännöksistä tyhjäksi.123 

 

Ensisijaisesti silmämääräisesti havaittuja kohteita tutkimusaineistossa on 

181. Kohteet ajoittuvat sekä esihistorialliseen että historialliseen aikaan ja 

osa kohteista on jäänyt myös ajoittamattomiksi. Ajoittamaton uusi kohde 

löytyi v. 2015 Ilomantsissa tehdyssä inventoinnissa. Alueelta havaittiin 

kuoppajäännös, minkä ikään ei saatu selvyyttä lähimaaston tutkimisen, koe-

kuopan tai alueen vanhojen karttojen avulla.124 Siikajoella ja Raahessa v. 

2016 tehdyssä voimajohtolinjan inventoinnissa löytyi neljä esihistoriallista 

kohdetta. Metsänistutuslaikuista, äestysurista ja paikalta, mistä pintamaa oli 

kulunut pois, havaittiin kvartsi-iskoksia, pii-iskos ja palaneita kiviä.125 Histo-

                                                 
123 Jussila 2005: 24. 
124 ILOMANTSI Tokrajärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015: 9-
10. 
125 SIIKAJOKI-RAAHE 110 kV voimajohtolinjareitin muinaisjäännösinventointi 2016: 18-25. 
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rialliseen aikaan ajoittuva muinaisjäännös havaittiin silmämääräisesti Joroi-

sissa tehdyssä inventoinnissa v. 2016. Maanmittauslaitoksen laserkeilaus-

aineiston avulla laaditussa maastomallissa pienehköllä inventointialueella ei 

havaittu mitään arkeologisesti mielenkiintoista. Inventoinnin maastotöiden 

aikana alueelta havaittiin kuitenkin varsin hyväkuntoinen ja näyttävä terva-

hauta.126 Silmämääräisesti havaittujen kohteiden jakautuminen ajoituksen 

ja tutkimusvuoden mukaan on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Silmämääräisesti havaittujen uusien kohteiden jakautuminen ajoituksen ja 

tutkimusvuoden mukaan. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 14 83 11 108 

v. 2016 16 53 4 73 

yhteensä 30 136 15 181 

 

 

3.3.5 Muu havainto 

 

Ensisijaiseen löytöluokkaan muu havainto kuuluvat tässä työssä sellaiset 

uudet kohteet, joiden ensisijaista löytötapaa ei voi luokitella aiemmin esitel-

tyjen neljän luokan alle. Luokkaan muu havainto kuuluvat kohteet ovat löy-

tötavaltaan keskenään erilaisia ja näitä kohteita on niin vähän, ettei niiden 

jakamista useammiksi luokiksi pidetty mielekkäänä tässä tutkielmassa. 

 

Kaikkiaan tutkimusaineistosta ensisijaisen löytötavan -luokkaan muu ha-

vainto kuuluu neljä kohdetta. Lappeenrannan inventoinnissa v. 2015 maas-

tossa dokumentoitiin ensimmäiseen maailmansotaan ajoittuva puolustusva-

rustus. Puolustusvarustus oli huomioitu alueella vuonna 1999 suoritetussa 

muinaisjäännösinventoinnissa ja kohde oli merkattu osayleiskaavaan piste-

kohteena, mutta muinaisjäännösrekisterissä kohteen tietoja ei ollut. Kohde 

oli havaittu ensimmäisen kerran kaava-aineistosta.127 Vuonna 2015 Nas-

                                                 
126 JOROINEN Kolpan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016: 8. 
127 LAPPEENRANTA (Joutseno) Ahosenmäen-Ukonmäen asemakaavamuutosalueen 
muinaisjäännösinventointi 2015: 11-12. 
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tola-Iitti tielinjainventoinnin raportissa omassa kohdekortissa esiteltiin histo-

riallinen rajakivi, joka oli löydetty alueella vuonna 2014 tehdyssä inventoin-

nissa. Kohde ei kuitenkaan ollut muinaisjäännösrekisterin tiedoissa tielin-

jainventoinnin aikaan.128 Jämsästä v. 2016 löydetty rautakautinen poltto-

hautaus havaittiin ensisijaisesti metallinilmaisimella.129 Valkeakosken kes-

kusta-alueen inventointiraportin kohdekortissa esitellään vanhan Valkea-

koski-Hämeenlinna tien kivinen kilometripylväs. Tieto kilometripylvään si-

jainnista saatiin inventoinnin valmisteluvaiheessa Pirkanmaan maakunta-

museon ylläpitämästä SIIRI-tietopalvelusta.130 Tähän luokkaan kuuluvat 

kohteet on esitetty ajoituksen ja tutkimusvuoden mukaan taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Ensisijaisen löytötavan -luokkaan muu havainto kuuluvien kohteiden jakau-

tuminen ajoituksen ja tutkimusvuoden mukaan. 

 esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton yhteensä 

v. 2015 0 2 0 2 

v. 2016 1 1 0 2 

yhteensä 1 3 0 4 

 

 

4. Uusien kohteiden kvantitatiivinen tarkastelu 

 

4.1 Taulukoita 

 

Edellisen pääluvun kymmenessä taulukossa (taulukot 2-11) on esitetty kaik-

kien vuosien 2015 ja 2016 inventoinneissa löytyneiden 696 uuden kohteen 

suojelustatus, ensisijainen löytötapa sekä ajoitus. Tämän luvun taulukossa 

12 taulukot 2-11 esitetään yhdistettynä ilman ajoitusta. Taulukoissa 13-15 

esittävät saman kuin taulukko 12 sillä erotuksella, että niissä kohteet esite-

tään ajoituksen mukaan. Uusien kohteiden määrällisen tarkastelun helpot-

tamiseksi kohteiden luokittelu esitetään tekstin seassa myös prosentuaali-

                                                 
128 NASTOLA-IITTI Uusikylä-Tillola Vt. 12 uuden linjauksen muinaisjäännösinventointi 
2015: 24-25. 
129 JÄMSÄ Tiirinniemen-Kalmoniemen (Kaipola) asemakaava-alueen muinaisjään-
nösinventointi 2016: 12-14. 
130 VALKEAKOSKI Pohjoissuunnan ja Keskustan osayleiskaava-alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2016: 36. 
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sesti. Esitetyllä prosenttiluvulla tarkoitetaan yksilöidyn löytötavan tai suoje-

lustatuksen suhdetta kyseiseen luokkaan. Eli toisin sanoen prosenteilla esi-

tetään taulukoiden 12-15 vaaka- ja pystyrivien leikkauspisteen lukua suh-

teessa mainittuun vaaka- tai pystyriviin. Esitetyt prosentit on pyöristetty lä-

himpään tasaprosenttiin. 

 

Yhdistettäessä tiedot kaikkien kohteiden suojelustatuksesta ja löytötavasta 

yhteen taulukkoon (taulukko 12), voi havaita selvää hajontaa eri luokittelun 

välillä. Kiinteät muinaisjäännökset (53 %) ja muut kulttuuriperintökohteet (40 

%) ovat selvästi suurin ryhmä suojelustatuksen perusteella luokitellen. En-

sisijaisen löytötavan perusteella vanhat kartat (55 %), silmämääräinen ha-

vainto (26 %) sekä laserkeilaus (16 %) ovat määrällisesti suurimmat luokat. 

 

Taulukko 12. Taulukot 2-11 yhdistettynä yhdeksi taulukoksi. 

 

laser-

keilaus 

vanha 

kartta 

koe-

kuoppa 

silmämääräi-

nen havainto 

muu ha-

vainto 

 

yh-

teensä 

kiinteä muinais-

jäännös 94 125 14 134 3 

 

370 

mahdollinen 

muinaisjäännös 1 27 0 0 0 

 

28 

muu kulttuuripe-

rintökohde 12 234 0 34 1 

 

281 

irtolöytö 0 0 2 5 0 7 

muu 2 0 0 8 0 10 

yhteensä 109 386 16 181 4 696 

 

 

Taulukoissa 13, 14 ja 15 on eritelty taulukon 12 tiedot kohteiden ajoituksen 

perusteella. Taulukossa 13 ovat esihistorialliset ja taulukossa 14 historialli-

sen ajan kohteet. Taulukossa 15 esitetään puolestaan ajoittamattomiksi jää-

neet kohteet. Tämän pro gradu -tutkielman liitteessä 2 A on listattu kaikki 

tutkimusaineistona olevat inventoinnit. Liitteessä 2 A jokaiseen inventointiin 

on liitetty tunnistenumero, minkä perusteella kunkin inventoinnin voi yhdis-

tää liitteisiin 2 B-2 D. Liitteet 2 B (esihistorialliset kohteet), 2 C (historiallisen 

ajan kohteet) ja 2 D (ajoittamattomat kohteet) sisältävät samat tiedot kuin 

taulukot 13-15 sillä erotuksella, että liitteiden perusteella voi todeta miten 

tutkimusaineistona olevat uudet kohteet jakautuvat inventoinneittain.   
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Taulukko 13. Kaikki esihistorialliseen aikaan ajoitetut löydöt suojelustatuksen ja ensisijai-
sen löytötavan mukaisesti jaoteltuna. 

 
laser-

keilaus 
vanha 
kartta 

koe-
kuoppa 

silmämääräi-
nen havainto 

muu ha-
vainto 

 
yhteensä 

kiinteä muinais-
jäännös 1 0 13 25 1 

 
40 

mahdollinen 
muinaisjäännös 0 0 0 0 0 

 
0 

muu kulttuuripe-
rintökohde 0 0 0 0 0 

 
0 

irtolöytö 0 0 2 5 0 7 

muu 0 0 0 0 0 0 

yhteensä 1 0 15 30 1 47 

 
 

Taulukko 14. Kaikki historialliseen aikaan ajoitetut löydöt suojelustatuksen ja ensisijaisen 
löytötavan mukaisesti jaoteltuna. 

 
laser-

keilaus 
vanha 
kartta 

koe-
kuoppa 

silmämääräi-
nen havainto 

muu ha-
vainto 

 
yhteensä 

kiinteä muinais-
jäännös 92 124 1 102 2 

 
321 

mahdollinen 
muinaisjäännös 1 27 0 0 0 

 
28 

muu kulttuuripe-
rintökohde 12 234 0 34 1 

 
281 

irtolöytö 0 0 0 0 0 0 

muu 0 0 0 0 0 0 

yhteensä 105 385 1 136 3 630 

 

 
Taulukko 15. Kaikki ajoittamattomat löydöt suojelustatuksen ja ensisijaisen löytötavan 
mukaisesti jaoteltuna. 

 
laser-

keilaus 
vanha 
kartta 

koe-
kuoppa 

silmämääräi-
nen havainto 

muu ha-
vainto 

 
yhteensä 

kiinteä muinais-
jäännös 1 1 0 7 0 

 
9 

mahdollinen 
muinaisjäännös 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

muu kulttuuripe-
rintökohde 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

irtolöytö 0 0 0 0 0 0 

muu 2 0 0 8 0 10 

yhteensä 3 1 0 15 0 19 

 

 

Tässä työssä käsitellyistä uusista kohteita valtaosa ajoittuu historialliseen 

aikaan (91 %). Esihistoriallisia (7 %) ja ajoittamattomia (3 %) kohteita koko-

naismäärästä on kymmenes. Historiallisen ajan kohteet suojelustatuksen 

perusteella jaotellen ovat kiinteät muinaisjäännökset (51 %), muut kulttuuri-
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perintökohteet (45 %) sekä mahdolliset muinaisjäännökset (4 %). Suoje-

lustatuksen perusteella kahden määrällisesti suurimman luokan (kiinteät 

muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet) ensisijaisissa löytöta-

voissa on hieman eroja. Kiinteät muinaisjäännökset on havaittu ensisijai-

sesti vanhoilta kartoilta (39 %), silmämääräisesti (32 %) ja laserkeilauksella 

(29 %). Muiden kulttuuriperintökohteiden vastaavat luvut ovat vanhat kartat 

(83 %), silmämääräinen (12 %) ja laserkeilaus (4 %). 

 

Esihistorialliset kohteet jakaantuvat kiinteisiin muinaisjäännöksiin (85 %) ja 

irtolöytöihin (15 %). Kiinteistä muinaisjäännöksistä ensisijainen havainto on 

saatu silmämääräisesti (63 %), koekuopasta (33 %) sekä muulla havain-

nolla ja laserkeilauksen avulla. Kahdella viimeksi mainitulla havaintotavalla 

löydettyjä kohteita tutkimusaineistossa on yksi molempia – prosentteina il-

moittaen 2,5 % per kohde. Irtolöydöistä suurempi osa on havaittu silmämää-

räisesti (71 %) kuin koekuopasta (29 %). 

 

Ajoittamattomia uusia kohteita tutkimusaineistossa on 19, joista yhdeksän 

on kiinteitä muinaisjäännöksiä ja 10 muita kohteita. Molemmissa maini-

tuissa suojelustatuksissa ensisijainen löytötapa on ollut noin 80 % silmä-

määräinen havainto. Loput kohteista on havaittu laserkeilausaineiston (20 

%) avulla sekä vanhalta kartalta (1 kpl / 11 %). 

 

4.2 Tulkintaa ja pohdintaa 

 

Mikroliitin inventoinneissa löytyneiden uusien kohteiden määrällisen tarkas-

telun perusteella tutkimusaineistosta tehtiin sekä pienempiä, jopa yksittäis-

ten kohteiden perusteella tehtyjä, sekä muutamia suuremman mittakaavan 

huomioita. Tutkimusaineiston ajalliset ja maantieteelliset reunaehdot huo-

mioidenkin aineistosta tehtyjen havaintojen perusteella on mahdollista 

tehdä jopa yleistyksiä.  

 

Marita Ruotsalaisen tekeillä olevassa pro gradussa käsitellään metallinil-

maisimen käyttöä systemaattiseen satunnaisotantaan perustuvissa inven-
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toinneissa.131 Ruotsalaiselta saamieni kommenttien perusteella metallinil-

maisimen käyttö satunnaisesti valittujen maastonkohtien tarkastamisessa 

on aikaa vievää ja turhauttavaa. Ensisijaisesti metallinilmaisimella havait-

tuja kohteita tämän työn tutkimusaineistossa on ainoastaan yksi. Vaikka tut-

kimusaineoston perusteella metallinilmaisimen käyttö inventoinneissa ei ole 

kovin tuloksellista, on topografisesti valittujen maastonkohtien132 tarkasta-

minen metallinilmaisimella mielestäni hyvinkin perusteltua – sen sattuman-

varainen käyttö puolestaan ei. Metallinilmaisin on hyvä apuväline muun mu-

assa kaivauksilla, koekaivauksilla, tarkkuusinventoinneissa ja muinaisjään-

nöksien rajaamisessa, mutta sen käyttöä niin sanotuissa tavallisissa inven-

toinneissa on harkittava tapauskohtaisesti ja perustellen – yleistyökaluksi 

inventointeihin siitä ei ole.  

 

Laserkeilausaineiston tarkastelun perusteella löytyneitä esihistoriallisia koh-

teita tutkimusaineistossa on yksi, historialliseen aikaan ajoittuvia kohteita on 

hieman yli sata ja ajoittamattomaksi jääneitä kohteita on kolme. Tutkimus-

aineiston mukaan esihistoriallisten kohteiden havaitseminen laserkeilausai-

neiston avulla, verrattuna historiallisen ajan kohteisiin, on siis varsin mini-

maalista. Selkeimmin esihistoriallisista kohteista laserkeilausaineiston 

avulla on kokemukseni mukaan löydettävissä ympärysvallillisia asumuspai-

nanteita sekä pyyntikuoppia. Syitä siihen, miksi laserkeilausaineiston avulla 

löydettyjä esihistoriallisia kohteita tutkimusaineistossa on vain yksi, voi tä-

män pro gradu -tutkielman puitteissa vain arvailla. Ehkä mainitun tyyppisiä 

kohteita ei sijoittunut inventointialueille, ehkä laserkeilausaineiston avulla 

laadituissa maastomalleissa kohteet jäivät ikään kuin varjoon ja niitä ei 

maastomalleista pysty näkemään, tai ehkä kohteita ei vain osattu tunnistaa 

aineistosta. Yhtä kaikki, potentiaali esihistoriallisten kohteiden havaitsemi-

seen laserkeilausaineiston avulla on olemassa, joten aineiston hyödyntä-

mistä on perusteltua jatkaa ja kehittää eteenpäin myös inventointien yhtey-

dessä. 

 

                                                 
131 Ks. luku 2.2 Inventointien tutkimus Suomessa, s. 19. 
132 Esimerkiksi rautakautisten kalmistojen sijainnin kannalta potentiaaliseksi arvioidut 
maastonkohdat.  
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Suurin osa löydetyistä uusista kohteista on kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ole-

tusarvoisesti muinaisjäännösinventointien yhteydestä löytyy kiinteitä mui-

naisjäännöksiä, joten niiden määrällisesti suuri esiintyminen tutkimusaineis-

tossa ei varsinaisesti yllätä. Muiden kulttuuriperintökohteiden suuri määrä 

sen sijaan on hieman yllättävää. Suojelustatus muu kulttuuriperintökohde 

on lisätty muinaisjäännösrekisteriin vuonna 2012.133 Muun kulttuuriperintö-

kohteen kriteereitä on tarkennettu sittemmin esimerkiksi Suomen arkeolo-

gisten kenttätöiden laatuohjeessa ja Maaseudun historiallisten asuinpaikko-

jen inventointi -ohjeessa. Luokan muu kulttuuriperintökohde määrällistä 

esiintymistä tutkimusaineistossa selittää todennäköisesti juuri luokan tuo-

reus – aiemmin luokkaa ei ole ollut olemassa, joten niitä ei ole voitu löytää-

kään. 

 

Taulukkoon 16 on kerätty muinaisjäännösrekisteristä tieto siitä, kuinka 

monta yksittäistä kohdetta eri suojelustatuksella rekisterissä on, sekä ver-

tailun helpottamisen vuoksi myös tässä tutkimuksessa tarkasteltujen uusien 

kohteiden suojelustatukset ja lukumäärät. Muinaisjäännösrekisterissä muut 

kulttuuriperintökohteet ovat määrällisesti vähäisiä verrattuna kiinteisiin mui-

naisjäännöksiin. Tutkimusaineistossa muita kulttuuriperintökohteita on vain 

karkeasti neljännes vähemmän kuin kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tutkimus-

aineiston perusteella muiden kulttuuriperintökohteiden lukumäärän mui-

naisjäännösrekisterissä voi olettaa nousevan lähivuosina huomattavasti, 

mikäli niiden määrittelyyn käytetyt kriteerit pysyvät muuttumattomina. 

 

Taulukko 16. Eri suojelustatuksilla olevien kohteiden lukumäärät muinaisjäännösrekiste-

rissä (ylempi rivi) sekä tämän työn tutkimusaineistossa (alempi rivi). 

kiinteä mui-

naisjäännös 

mahdollinen 

muinaisjäännös 

muu kulttuuriperin-

tökohde irtolöytö 

muu kohde + luon-

nonmuodostuma 

31 472 4 399 3 589 6 417 1064 

370 28 281 7 10 

Tiedot muinaisjäännösrekisteristä on tarkastettu 24.3.2017. 

 

 

                                                 
133 Enqvist 2016: 150 viitaten Seppälä 2015. 
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Historialliseen aikaan ajoittuvat kohteet muodostavat suurimman osan tut-

kimusaineiston uusista kohteista. Noin 61 % kaikista historiallisen ajan koh-

teista on havaittu vanhojen karttojen avulla, noin 17 % niistä on havaittu 

laserkeilausaineistosta ja maastossa kohteista on havaittu noin 22 %. Esi-

historialliseen aikaan ajoitetuista kohteista yhtä lukuun ottamatta kaikki on 

havaittu maastotöiden aikana. Hieman kärjistäen tutkimusaineiston perus-

teella voidaan sanoa, että historiallisen ajan kohteet löydetään esitöiden ai-

kana ja esihistorialliset kohteet maastosta. Kärjistyksen pehmennykseksi on 

toki sanottava, että jokainen esitöissä havaittu kohde on tarkastettu myös 

maastossa. Myös suuri osa esihistoriallisen ajan kohteista löytyy menemällä 

topografisen analyysin perusteella valikoituihin paikkoihin, eli esitöiden ai-

kana valikoituneisiin maastonkohtiin.  

 

Taulukko 17. Muinaisjäännösrekisterissä (ylempi rivi) ja tämän työn tutkimusaineistona 

(alempi rivi) olevien arkeologisten kohteiden lukumäärät ajoituksen mukaan. 

esihistoriallinen historiallinen ajoittamaton 

23 160 18 042 5 002 

47 630 19 
Tiedot muinaisjäännösrekisteristä on tarkastettu 24.3.2017. 

 

 

Taulukkoon 17 on kerätty tieto muinaisjäännösrekisterin kaikista kohteista 

niiden ajoituksen mukaan. Vertailun helpottamiseksi taulukossa on esitetty 

myös tämän työn aineistona olevien kohteiden ajoitukset. Taulukosta 17 nä-

kee selvästi epäsuhdan tutkimusaineiston ja muinaisjäännösrekisterin koh-

teiden ajoitusten välillä. Muinaisjäännösrekisterissä esihistoriallisen ajan 

kohteita on enemmän kuin historiallisen ajan kohteita. Tutkimusaineistona 

olevista kohteista historiallisen ajan kohteita on puolestaan huomattavasti 

enemmän kuin esihistoriallisia kohteita. Ajoittamattomat kohteet ovat luku-

määräisesti pienimmät sekä muinaisjäännösrekisterissä että tutkimusai-

neistossa. 

 

Esihistoriallisten ja historiallisen ajan muinaisjäännösten lukumäärää, siis 

myös toistaiseksi löytämättömienkin, ei tiedä kukaan. Näin ollen ei oikeaa 
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suhdelukua esihistoriallisten ja historiallisen ajan muinaisjäännösten luku-

määrän välillä ole mahdollista tietää. Esihistoriallisen ajan väestömääriä on 

laskettu eri lähtökohdista134, mutta ne ovat kuitenkin aina arvioita. Ottaen 

huomioon esihistoriallisen ajan historiallista aikaa pienemmän väestönkin, 

on loogisesti päätellen pidemmän aikaan kestäneen esihistoriallisen ajan 

muinaisjäännöksiä olemassa kuitenkin enemmän kuin historiallisen ajan. 

Näistä syistä tutkimusaineiston uusien kohteiden selkeä painottuminen his-

toriallisen ajan kohteisiin on ajatuksia herättävä. 

 

Lähdekriittisesti tutkimusainestoa tarkastellen siitä nousee esiin neljä inven-

tointiraporttia, jotka sisältävät yhteensä 261 historiallisen ajan kohdetta.135 

Näiden neljän raportin kohteet nostavat historiallisen ajan kohteiden luku-

määrää tutkimusaineistossa huomattavasti, mutta eivät riitä yksistään selit-

tämään epäsuhtaa muinaisjäännösrekisterin ja tutkimusaineiston kohteiden 

ajoituksen välillä. 

 

Suurin syy historiallisen ajan kohteiden suhteelliseen paljouteen tutkimus-

aineistossa on luultavasti se, että historiallisen ajan kohteita on ryhdytty ot-

tamaan huomioon entistä enemmän muinaisjäännösinventoinneissa vasta 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Historiallisen ajan muinaisjäännöksiin 

alettiin kiinnittää johdonmukaista huomiota 2000-luvun alussa.136 Eniten tä-

hän on vaikuttanut vuoden 2000 alussa voimaan astunut uusi maankäyttö- 

ja rakennuslaki, jonka perusteella ryhdyttiin velvoittamaan entistä enemmän 

hallinnollisista syistä tehtäviä arkeologisia tutkimuksia.137 HIKI-oppaan jul-

kaiseminen vuonna 2009 muutti oleellisesti suhtautumista historiallisen ajan 

kohteisiin – mikä vaikutti myös muinaisjäännösinventointien tekemiseen. 

HIKI-oppaassa listattujen muinaisjäännöstyyppien avulla historiallisen ajan 

                                                 
134 Esim. Haggrén 2015: 422-423; Halinen 2015: 28 viitaten Tallavaara & Seppä 2011: 5. 
135 KOKKOLA Kantakaupungin kyläasutuksen vaiheyleiskaavan alueiden muinaisjään-
nösinventointi 2015, KOKKOLA Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen, Peltokor-
ven, Ruotsalon ja Marinkaisten vaiheyleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015, 
KIURUVESI Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava-alueen täydennysin-
ventointi 2016 ja KUHMO Lammasjärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjään-
nösinventoinnin täydennys 2016. 
136 Enqvist 2016: 75. 
137 Ks. luvut 1.1 Taustaa ja tutkimusaiheen esittelyä, s. 3; 2.3 Inventoinnit Suomessa, s. 
21. 
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kohteita on opittu tunnistamaan ja arvottamaan muinaisjäännöksiksi. Esi-

historiallisia kohteita olisi näillä perustellen enemmän muinaisjäännösrekis-

terissä vain siksi, koska niitä sinne on lisätty pidemmän aikaa. 

 

Toisaalta nykyisin tehtävien inventointien valmistelutöissä käytetään koke-

mukseni mukaan paljon aikaa esimerkiksi vanhojen karttojen tutkimiseen ja 

asemoimiseen sekä laserkeilausaineiston läpikäymiseen. Niiden avulla on 

löydettävissä historiallisen ajan kohteita. Koska yksittäisillä inventointipro-

jekteilla on aina aikarajat, on toisiin työvaiheeseen käytetty aika pois toisista 

työvaiheista. Eli inventoinnin esitöihin käytetty aika auttamatta vähentää 

maastossa tai raportoinneissa käytettävää aikaa. Arvottamatta historiallisen 

ja esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä toisiaan vastaan, voi tämän pro 

gradu -tutkielman tutkimusaineistosta perusteella havaita sellaisen riskin, 

että esihistorialliset muinaisjäännökset jäävät nykytilanteessa pitkälti löyty-

mättä. 
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5. Yhteenveto 

 

Tässä työssä tarkasteltiin Mikroliitti Oy:n vuosina 2015 ja 2016 tekemiä mui-

naisjäännösinventointeja sekä erityisesti niissä havaittuja uusia arkeologisia 

kohteita. Uudet kohteet jaoteltiin tätä työtä varten inventointiraporttien tieto-

jen perusteella niiden ajoituksen, suojelustatuksen ja ensisijaisen löytöta-

van perusteella. Uusien kohteiden tarkastelu suoritettiin kvantitatiivisesti, 

mistä syystä kohteita on yksilöity ainoastaan esimerkinomaisesti kunkin ja-

otteluun käytetyn luokan käsittelyn yhteydessä. Uusien kohteiden määrälli-

sen tarkastelun perusteella pyrittiin vastaamaan muun muassa seuraaviin 

kysymyksiin: 1) Ryhmitellen uudet kohteet ajoituksen, suojelustatuksen ja 

ensisijaisen löytötavan perusteella, minkälaisia kohteita tutkimusaineis-

tossa esiintyy määrällisesti eniten? 2) Miten ensisijainen löytötapa korreloi 

kohteen ajoituksen ja suojelustatuksen kanssa? 3) Voiko määrällisen tar-

kastelun perusteella tehdä yleistyksiä? 

 

Mikroliitin tekemät muinaisjäännösinventoinnit ovat tilaustutkimuksia. Tutki-

musaineistona olevat inventoinnit on tehty museoviranomaisten maankäy-

töstä tai sen suunnittelusta antamien lausuntojen perusteella. Inventoinnit 

on siis tehty hallinnollisin perustein. Mikroliitin tekemät inventoinnit ovat 

luonteeltaan osaksi topografisia, joissa maastossa tarkastettavat alueet va-

likoituvat ennakkotietojen, kuten tunnettujen muinaisjäännösten ja vesistö-

historian, perusteella. Osaksi inventoinnit ovat systemaattisia, jolloin maas-

tossa tarkastettavat alueet valikoituvat otosmaisesti tai ne inventoidaan 

kauttaaltaan. Esimerkkeinä topografisista inventoinneista ovat yleiskaavain-

ventoinnit ja systemaattisista inventoinneista tuulivoimapuisto- tai raken-

nuspaikkainventoinnit. Jaottelu eri inventointilajien välillä ei Mikroliitin inven-

toinneissa ole tiukka, vaan inventointilajeja ja -metodeja vaihdetaan jousta-

vasti yksittäistenkin inventointien sisällä. Yksittäisiä inventointeja tutkimus-

aineistossa on 115. 

 

Uusien kohteiden määrällisen tarkastelun perusteella tutkimuskysymyksiin 

onnistuttiin vastaamaan. Määrällisesti eniten uusista kohteista on historial-

lisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä (321) ja muita kulttuuriperintökohteita 
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(281). Kolmanneksi eniten kohteista on esihistoriallisia kiinteitä muinais-

jäännöksiä (40). Ajoittamattomia uusista kohteista on 19, joista 9 on kiinteitä 

muinaisjäännöksiä – loput 10 ajoittamatonta kohdetta ovat luokassa muu 

kohde. 

 

Historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä 124 on löydetty ensisijai-

sesti vanhojen karttojen perusteella, 102 silmämääräisesti havainnoiden ja 

92 laserkeilauksen avulla. Historiallisen ajan muista kulttuuriperintökoh-

teista 234 on löydetty vanhojen karttojen perusteella, 34 silmämääräisellä 

havainnolla ja 12 laserkeilauksen avulla. Esihistoriallisista kohteista 25 löy-

tyi silmämääräisen havainnon ja 13 koekuopan perusteella. 

 

Korrelaatio vanhojen karttojen tarkastelun ja historiallisen ajan kohteiden 

löytymisen kanssa on tutkimusaineiston perusteella selvä. Esihistorialliset 

kohteet löytyvät puolestaan maastossa ja maastoista, joista niitä on topo-

grafisen analyysin perusteella osattu etsiä.  

 

Yleistäen uusien kohteiden määrällisen tarkastelun perusteella tehtyjä ha-

vaintoja voidaan sanoa, että metallinilmaisimen käyttöä inventoinneissa tu-

lee pohtia huolellisesti – sen avulla löydettyjä kohteita aineistossa on vain 

yksi. Myös esihistoriallisten kohteiden (1) löytyminen laserkeilausaineiston 

avulla on vähäistä, varsinkin verrattuna sitä samalla tavalla löydettyihin his-

toriallisen ajan kohteisiin (105). 

 

Tutkimusaineistosta nousee esiin muiden kulttuuriperintökohteiden runsas 

lukumäärä (281) verrattaessa sitä aineiston muihin suojelustatus -luokkiin 

(kiinteä muinaisjäännös 370, mahdollinen muinaisjäännös 28, irtolöytö 7, 

muut kohde 10). Verrattaessa tutkimusaineiston suojelustatuksien luku-

määriä muinaisjäännösrekisterin vastaaviin (kiinteä muinaisjäännös 31 472, 

mahdollinen muinaisjäännös 4 399, muu kulttuuriperintökohde 3 589 irto-

löytö 6 417, muu kohde 1 064), tutkimusaineiston muiden kulttuuriperintö-

kohteiden lukumäärä näyttäytyy entistä erikoisempana. Muiden kulttuuripe-

rintökohteiden runsasta lukumäärää tutkimusaineistossa selittänee kysei-
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sen suojelustatus luokan tuoreus: Luokka on ollut muinaisjäännösrekiste-

rissä vuodesta 2012. Tutkimusaineiston perusteella voi ennustaa kyseisen 

suojeluluokan kohteiden lukumäärän kasvavan muinaisjäännösrekisterissä 

huomattavasti lähitulevaisuudessa. 

 

Verrattaessa tutkimusaineistossa olevien historiallisen ja esihistoriallisen 

ajan kohteiden lukumääriä muinaisjäännösrekisterin vastaaviin huomaa nii-

den keskinäisissä suhteissa selkeän eron. Tutkimusaineiston kohteista 47 

on esihistoriallisia ja 630 historiallisia. Muinaisjäännösrekisterissä vastaavat 

luvut ovat 23 160 (esihistorialliset) ja 18 042 (historialliset). Eroa selittänee 

suurimmaksi osaksi se, että historiallisen ajan kohteisiin on ryhdytty kiinnit-

tämään enemmän huomiota vasta 2000-luvulla. Tämän perusteella histori-

allisen ajan kohteita muinaisjäännösrekisterissä on vähemmän, koska niitä 

on lisätty sinne vähemmän aikaa. Toisaalta tutkimusaineistosta näkee, että 

suurin osa historiallisen ajan kohteista on löydetty vanhojen karttojen avulla 

ja laserkeilausaineistoa tulkitsemalla. Tämä tarkoittaa sitä, että historiallisen 

ajan kohteista suurin osa on havaittu ensisijaisesti inventointien esitöiden 

aikana. Esihistoriallisista kohteista yhtä lukuun ottamatta kaikki on puoles-

taan havaittu maastossa. On siis mahdollista, että historiallisten kohteiden 

etsiminen inventointien esityövaiheessa johtaa siihen, että maastossa käy-

tettävä aika lyhenee. Näiden tutkimustulosten perusteella herää huoli siitä, 

jäävätkö esihistorialliset kohteet miltei kokonaan löytymättä nykyinventoin-

neissa. 

 

Tämän pro gradun tutkimusaineistoa ei ole niin sanotusti kaluttu loppuun. 

Tarkemman ja laajemman tutkimuksen avulla aineistosta voisi esimerkiksi 

tutkia eri vuodenaikojen vaikutusta ensisijaiseen löytötapaan ja havaittuihin 

arkeologisiin kohteisiin. Mielenkiintoista olisi myös selvittää miten inventoi-

tavan alueen koko vertautuu sieltä tehtäviin löytöihin. Aineistosta on myös 

mahdollista valita selkeimmät ainoastaan topografisesti ja systemaattisesti 

toteutetut inventoinnit ja vertailla niissä löydettyjä arkeologisia kohteita ja 

ensisijaisia havaitsemistapoja. Samaa tutkimusaihetta olisi myös mielen-

kiintoista laajentaa siten, että tutkimusaineistona olisivat kaikki Suomessa 

tehdyt inventoinnit. 
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LIITE 1. Raportin kohdeluokittelun selitysteksti, joka on liitetty osaan inventointi-
raporteista.  

Kohteiden luokittelutermit           (12/2016) 

 

Arkeologisten kohteiden suojelustatuksen luokittelussa pyrimme noudattamaan Museoviraston viimeisimpiä ohjeis-

tuksia. Ohjeet ovat paikoin epäselviä tai tulkinnanvaraisia ja muuttuvia. Käyttämämme Museoviraston ohjeistukset 

ovat: A) Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi - ohje 2015 ja B) Ensimmäisen maailmansodan maalin-

noitteet – ohje 2015 ja C) Kulttuuriperintö ja kaavoitus 2015  - opas ei ole sellaisenaan netissä, siihen viitataan ohjeis-

tuksessa A. Niissä tapauksissa joita viimeisin ohjeistus ei käsittele tai ei anna niihin vastausta, käytämme kohteiden 

suojelustatuksen määrittelyssä Museoviraston v. 2009 julkaisemaa D) Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. 

Tunnistaminen ja suojelu opasta sekä E) Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016. Esihistorian osalta 

noudatamme muinaismuistolakia ja vakiintuneita käytäntöjä. Alla olevan termistön selitykset ovat omia tulkintojam-

me Museoviraston em. oppaista. 

 

Arkeologisessa inventoinnissa (ja muinaisjäännösinventoinnissa) käsitellään, etsitään, tutkitaan ja dokumentoidaan, 

ainoastaan ihmisen tekemiä vanhoja ja alkuperäisestä käytöstä poistuneita, hylättyjä jäännöksiä, joista arkeologisin 

menetelmin tutkimalla voidaan saada relevanttia tietoa vanhasta ihmistoiminnasta (Museovirasto D).  

 

Muinaisjäännös  Muinaismuistolain mukainen kiinteä muinaisjäännös. Lähtökohtaisesti suojelukoh-

de. Maankäyttöä rajoittaa ja ohjaa muinaismuistolaki. Tarkoin paikannettu maaston-

kohta ja siitä on konkreettiset todisteet. Inventoinnissa tehty muinaisjäännösalueen 

rajaus on kuitenkin usein vain arvio.  

 

  Kaavassa SM tai sm, kiinteä muinaisjäännös. 

 

Tuhoutunut muinaisjäännös: Kiinteäksi muinaisjäännökseksi todettu maastonkohta joka on arkeologian näkö-

kulmasta tuhoutunut. Paikalla ei ole jäljellä tutkimusarvoisia, vanhoja rakenteiden 

jäännöksiä tai maanalaisia kulttuurikerroksia. Paikkaa ei suojella. Ei kaavamerkin-

tää. 

 

Mahdollinen muinaisjäännös 1) Museovirasto A: ”Vanhoille kartoille merkittyjä autioituneita asuinpaikkakohteita 

on pidettävä mahdollisina muinaisjäännöksinä, vaikka havaintoja kiinteistä muinais-

jäännöksistä ei ole saatu maaston pintapuolisessa tarkastelussa tai pienimuotoi-

sessa koekuopituksessa”. 

2) Museovirasto E: Vanhoilta kartoilta tai muista lähteistä paikannettu maastonkohta 

tai yleisöilmoituksena saatu ja luotettavaksi arvioitu tieto kohteesta, joka saattaa olla 

tai todennäköisesti on kiinteä muinaisjäännös, mutta jota arkeologi ei ole maastossa 

tarkastanut. 

 

Ei suojella muinaismuistolailla – muinaismuistolain rajoitukset ja määräykset eivät 

päde kohteella. Suojelustatus on muutoin epäselvä, mutta suosittelemme kaavoituk-

sessa S merkintää kuten muussa kulttuuriperintökohteessa. 

 

Muu kulttuuriperintökohde Museovirasto A: ”Mikäli muinaisjäännöksen kriteerit eivät historiallisen ajan vanhalla 

kylänpaikalla täyty, kokonaan käytössä olevat alkuperäisen luonteensa ja maata-

lousvaltaisen elinkeinonsa säilyttäneet vanhat kylänpaikat määritetään muiksi kult-

tuuriperintökohteiksi”.  Olemme ulottaneet ohjeen koskemaan myös vanhoja yksit-

täistaloja sekä v. 1750 vanhempia (tai vanhemmiksi oletettavissa olevia) torppia oh-

jeen D perusteella. 

  Museovirasto C ja E: toisen maailmansodan aikaiset, käytöstä poistetut sotilaalliset 

varustukset. Porkkalan vuokra-alueen venäläisten tekemät varustukset ja rakenteet. 

  Museovirasto E: (arkeologinen) kohde, joka Museoviraston linjauksen mukaisesti ei 

ole muinaismuistolain tarkoittama muinaisjäännös, mutta jonka säilyttäminen on pe-

rusteltua historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia.  

  Museovirasto C: ”museoviranomaiset voivat esittää, että muut kulttuuriperintökoh-

teet suojellaan mrl:n keinoin. Kaavoittaja tekee päätöksen”.  Kaavassa S-merkintä. 

Ei suojella muinaismuistolailla – muinaismuistolain rajoitukset ja määräykset eivät 

päde kohteella.  

 

Löytöpaikka  Vanhan esineen löytöpaikka (kuten esim. kivikirves). Paikalla ei ole havaittu merk-

kejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Ei ole kiinteä muinaisjäännös. Paikkaa ei suo-

jella. Ei kaavamerkintää. 



LIITE 2 A. Inventointiraportit vuosilta 2015 ja 2016 
Ennen raportin nimeä oleva kirjain- ja numeroyhdistelmä (A001-A067 ja B001-B048) viittaa liitteisiin 2B, 2C ja 2D.  

  VUODEN 2015 INVENTOINTIRAPORTIT 

  

A001 ALAJÄRVI Möksy sähköaseman ympäristö muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen. 

A002 HAMINA Summan tehdasalueen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A003 HAUSJÄRVI Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A004 HEINÄVESI Iso-Vihtari muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A005 MÄNTSÄLÄ-HAUSJÄRVI. Hikiä-Kapuli 110 kV voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen. 

A006 HYVINKÄÄ Kytäjän kartanon ranta-asemakaava-alueen ja Kytäjän kartanokeskuksen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A007 HÄMEENKYRÖ Mahnala Maisematie muinaisjäännösinventointi 2015. Hannu Poutiainen. 

A008 ILOMANTSI Tokrajärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A009 JANAKKALA Harvialan ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A010 JANAKKALA Piiliönkallio maa-aineksenottoalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A011 JOENSUU (Eno) Aseman seutu ja Häihäniemi vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Teemu Tiainen. 

A012 JOENSUU Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A013 JOENSUU Mulonsalo vesihuoltolinjan linjan muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen. 

A014 JOENSUU (Pyhäselkä) Niva viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Teemu Tiainen. 

A015 JOENSUU Uimaharju-Pamilo 110 kV voimajohtolinjakäytävän muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A016 JOUTSA Pohjois-Suonteen rantaosayleiskaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Hannu Poutiainen ja Teemu Tiainen. 

A017 LAPPEENRANTA (Joutseno) Ahosenmäen-Ukonmäen asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. 2015. Ville Laakso. 

A018 JUANKOSKI Muuruveden yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A019 JUUPAJOKI Suinun Väihi muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A020 KALAJOKI Juurakon tuulipuiston maakaapelilinjojen ja sähköaseman muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A021 KALAJOKI Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila Ja Teemu Tiainen. 

A022 KEMINMAA Keminmaa-Taivalkoski 110 kV voimajohtokäytävän muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

A023 KINNULA Hautakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A024 KIRKKONUMMI Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen pohjoisosan muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A025 KIRKKONUMMI Ofvergård ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A026 KOKKOLA Kantakaupungin kyläasutuksen vaiheyleiskaavan alueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila, Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

A027 KOKKOLA Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen, Peltokorven, Ruotsalon ja Marinkaisten vaiheyleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A028 KONTIOLAHTI Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Teemu Tiainen. 

A029 KUHMOINEN Satamarinteen asemakavaa-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Hannu Poutiainen ja Ville Laakso. 



LIITE 2 A. Inventointiraportit vuosilta 2015 ja 2016 
Ennen raportin nimeä oleva kirjain- ja numeroyhdistelmä (A001-A067 ja B001-B048) viittaa liitteisiin 2B, 2C ja 2D.  

A030 KUSTAVI Länsiosan osayleiskaava-alueen eteläosan muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen ja Timo Jussila. 

A031 KYYJARVI Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A032 LAHTI Vt 12 eteläinen kehätie muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen ja Hannu Poutiainen. 

A033 LAPPAJÄRVI Mynkelinmäen asemakaavan muutos ja laajennusalueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

A034 LAPPEENRANTA keskustaajaman eteläisten osien osayleiskaavan alueiden 2 ja 3 laajennusalueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa. 

A035 LAUKAA Vehniä Vt4 parantamisalueen uusien tielinjakäytävien ja selvitysalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Hannu Poutiainen ja Teemu Tiainen. 

A036 LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Sepänmaa ja Ville Laakso. 

A037 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Johanna Rahtola ja Timo Jussila. 

A038 LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Johanna Rahtola ja Timo Jussila. 

A039 MÄNTTÄ_VILPPULA Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen. 

A040 NASTOLA-IITTI Uusikylä-Tillola Vt. 12 uuden linjauksen muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen. 

A041 NURMES Ylikylän ja Lautiaisen rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A042 OULU (Yli-Ii) Isokangas - Martimo voimajohtolinja-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A043 OULU Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Sepänmaa ja Teemu Tiainen. 

A044 OULU Jokikylän ja Murron osayleiskaava-alueen laajennuksen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Sepänmaa ja Teemu Tiainen. 

A045 PADASJOKI Mylly-Mäkelä ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi ja Haukiniemen kivikautisen asuinpaikan rajaus 2015. Timo Jussila, Timo Sepänmaa ja Teemu Tiainen. 

A046 PETÄJÄVESI-MUHOS voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Sepänmaa, Teemu Tiainen ja Timo Jussila. 

A047 PORVOO Fagersta-Voolahti-Gäddrag alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A048 PÄLKÄNE Sappee kiinteistön 635-432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi 2015. Hannu Poutiainen. 

A049 RAASEPORI Vikstrand vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila. 

A050 RUOKOLAHTI Mietinsaari rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa. 

A051 RUOKOLAHTI Tuulijellona tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A052 SASTAMALA Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi. 2015. Ville Laakso. 

A053 SIILINJÄRVI kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Teemu Tiainen. 

A054 TAIPALSAARI Päiviö kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa. 

A055 TAIPALSAARI Virranniemi kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa. 

A056 TAMPERE Pohtola Miesmäenpuisto ja Backmaninpuisto muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 

A057 TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Hannu Poutiainen. 

A058 TOHMAJÄRVI Onkamo-Niirala tien uusien linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2015. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa. 

A059 YPÄJÄ ja JOKIOINEN Tyrinselkä tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi täydennys 2015. Timo Sepänmaa ja Ville Laakso. 

A060 TYRNÄVÄ Kivimaa tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Jussila ja Teemu Tiainen. 



LIITE 2 A. Inventointiraportit vuosilta 2015 ja 2016 
Ennen raportin nimeä oleva kirjain- ja numeroyhdistelmä (A001-A067 ja B001-B048) viittaa liitteisiin 2B, 2C ja 2D.  

A061 VALKEAKOSKI Konho muinaisjäännösinventointi ranta-asemakaava-alueella 2015. Timo Jussila. 

A062 VALKEAKOSKI Tikinmaa-Lavianvuori voimajohtolinjan muinaisjäännösten täydennysinventointi Valkeakosken Pyörönmaan ja Lavianvuoren välillä 2015. Ville Laakso. 

A063 VESILAHTI Laukko muinaisjäännösinventointi asemakaavan muutosalueella 2015. Timo Sepänmaa ja Ville Laakso. 

A064 VIRRAT Marttisensaari muinaisjäännösinventointi 2015. Teemu Tiainen. 

A065 VIRRAT Savilahden ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Sepänmaa ja Teemu Tiainen. 

A066 YLÖJÄRVI Kolmenkulman osayleiskaavan muutoksen suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi 2015. Hannu Poutiainen. 

A067 YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015. Timo Sepänmaa ja Ville Laakso. 

  

  VUODEN 2016 INVENTOINTIRAPORTIT 

  

B001 ALAVUS Alavuden ja Tuurin välisen yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B002 ESPOO-KIRKKONUMMI Espoo-Ämmässuo-Kolmiranta 110 kV voimajohtolinjausvaihtoehtojen 1 ja 5 muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B003 HANKO Tvärminnevillan kiinteistön (78-401-9-35) alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Johanna Rahtola. 

B004 HATTULA Lepaa vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2016. Ville Laakso ja Teemu Tiainen. 

B005 INKOO Inkoonportti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B006 INKOO Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B007 JOROINEN Kolpan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B008 JÄMSÄ Tiirinniemen-Kalmoniemen (Kaipola) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Sepänmaa. 

B009 KANGASALA Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi v 2016. Johanna Rahtola. 

B010 KANNUS Kannuksen keskustan ja Eskolan osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B011 KEITELE Nilakan ja Koutajärven rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila, Timo Sepänmaa ja Teemu Tiainen. 

B012 KIRKKONUMMI Bjönsinmäen asemakaava-alueen inventointi ja Masabyn historiallisen ajan muinaisjäännöksen tarkkuusinventointi 2016. Timo Jussila, Johanna Rahtola ja Teemu Tiainen. 

B013 KIRKKONUMMI Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B014 KIRKKONUMMI Kantatie 50 (Kehä III) aluevaraussuunnitelman alueen, välillä Sundsberg Vanha Jorvaksentie, muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B015 KIRKKONUMMI Keijukaislaakson asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi. 2016. Teemu Tiainen ja Johanna Rahtola. 

B016 KIRKKONUMMI Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi ja Kvisin muinaisjäännösalueen tarkkuusinventointi 2016. Timo Jussila, Teemu Tiainen ja Johanna Rahtola. 

B017 KIRKKONUMMI Näse kiinteistöjen 1:5 ja 1:15 muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B018 KIRKKONUMMI Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B019 KIRKKONUMMI Suvimäen ja Majvikin asemakaavan suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B020 KIRKKONUMMI Tolsanjärven asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi. 2016. Teemu Tiainen ja Timo Jussila. 

B021 KIRKKONUMMI Tolsanmäen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi. 2016. Teemu Tiainen ja Johanna Rahtola. 



LIITE 2 A. Inventointiraportit vuosilta 2015 ja 2016 
Ennen raportin nimeä oleva kirjain- ja numeroyhdistelmä (A001-A067 ja B001-B048) viittaa liitteisiin 2B, 2C ja 2D.  

B022 KIURUVESI Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava-alueen täydennysinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B023 KIURUVESI Rytkyn seudun rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B024 KONTIOLAHTI Jaamankangas muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila ja Timo Sepänmaa. 

B025 KOTKA Rankin saari muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen. 

B026 KUHMO Lammasjärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B027 LAPINLAHTI Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B028 LEMI Iitiän tienvarsialueen yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B029 LOHJA Karnainen asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa. 

B030 MÄNTSÄLÄ Ohkolan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Johanna Rahtola. 

B031 PADASJOKI Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen. 

B032 PIELAVESI Pielaveden itäosan rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen, Timo Sepänmaa ja Timo Jussila. 

B033 PORVOO Humlebergin siirtolapuutarhan asemakaava-aleen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila ja Timo Sepänmaa. 

B034 PÄLKÄNE Haikankärki ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen. 

B035 RAASEPORI Bromarv kiinteistöjen Örnvik, Bergvik ja Sandvik ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila ja Johanna Rahtola. 

B036 RAASEPORI Frankböle muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila ja Johanna Rahtola. 

B037 SASTAMALA Mouhijärvi Wähätiisalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B038 SAVONLINNA Punkaharju Ruokojärvi muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen. 

B039 SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016. Hannu Poutiainen ja Timo Sepänmaa. 

B040 SIIKAJOKI-RAAHE 110 kV voimajohtolinjareitin muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B041 TAMPERE Kolmenkulma II asemakaavan nro 8189 muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B042 TAMPERE Lamminpään asemakaavamuutosalueen (asemakaava 8585) muinaisjäännösinventointi 2016. Johanna Rahtola ja Teemu Tiainen. 

B043 TOHMAJÄRVI Kemie vt. 9 Onkamo-Niirala linjausvaihtoehto D:n muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen. 

B044 TUUSULA-VANTAA Leppäsuo muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B045 VALKEAKOSKI Pohjoissuunnan ja Keskustan osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila, Johanna Rahtola ja Teemu Tiainen. 

B046 JYVÄSKYLÄ (Hämeenlahti) – JOROINEN (Huutokoski) 110 kV voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2016. Teemu Tiainen ja Timo Sepänmaa. 

B047 VESILAHTI Rahoisten asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016. Timo Jussila. 

B048 VIROLAHTI Merenranta-alueiden osayleiskaavan muutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2015 ja 2016. Teemu Tiainen. 

    

 



LIITE 2 B, Esihistorialliset kohteet 

                               

Mikroliitti Oy:n inventoinneissa vuosina 2015 ja 2016 löytyneet esihistorialliset kohteet          

Raportin tunnistenro viittaa inventointiraportteihin, katso liite 2A                

A = laserkeilaus, B = vanhat kartat, C = koekuoppa, D = silmämääräinen havainto, E = muu havainto        

                               

                               

raportin  kiinteä    mahdollinen   muu kulttuuri-             

tunnistenro  muinaisjäännös  muinaisjäännös  perintökohde   irtolöytö    muu kohde  

v. 2015   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

A001                                                             

A002                                                             

A003                                                             

A004                                                             

A005                                                             

A006                                                             

A007                                                             

A008                                                             

A009                                                             

A010                                                             

A011                                                             

A012                                                             

A013                                                             

A014                                                             

A015                                                             

A016                                                             

A017                                                             

A018         1                                                   

A019                                                             

A020         1                                                   

A021                                                             

A022                                                             

A023                                                             

A024                                                             

A025                                                             

A026                                                             

A027                                                             

A028                                                             

A029                                                             

A030                                                             

A031                                                             

A032                                                             

A033                                                             

A034                                                             

A035                                                             

A036                                                             

A037                                                             

A038                                                             

A039                                                             

A040                                                             

A041                                                             

A042                                                             

A043       1 6                                   1               

A044                                                             

A045                                                             
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A046       1 1                                   1               

A047         1                                                   

A048                                                             

A049                                                             

A050         1                                                   

A051                                                             

A052                                                             

A053                                                             

A054                                                             

A055                                                             

A056                                                             

A057                                                             

A058       3 1                                                   

A059                                                             

A060                                                             

A061                                                             

A062                                                             

A063                                                             

A064                                                             

A065       2                                                     

A066                                                             

A067                                                             

    A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

yhteensä         7 12                                   2               

                               

  kiinteä    mahdollinen   muu kulttuuri-             

  muinaisjäännös  muinaisjäännös  perintökohde   irtolöytö    muu kohde  

v. 2016   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

B001                                                             

B002                                                             

B003                                                             

B004                                                             

B005                                                             

B006                                                             

B007                                                             

B008         1 1                                 1               

B009                                                             

B010   1     1                                                   

B011       4 5                                 2 1               

B012                                                             

B013                                                             

B014                                                             

B015                                                             

B016                                                             

B017                                                             

B018                                                             

B019                                                             

B020                                                             

B021                                                             

B022                                                             

B023                                                             

B024         1                                                   

B025                                                             

B026                                                             

B027         1                                                   
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B028                                                             

B029                                                             

B030                                                             

B031                                                             

B032       2                                                     

B033                                                             

B034                                                             

B035                                                             

B036                                                             

B037                                                             

B038                                                             

B039                                                             

B040         4                                                   

B041                                                             

B042                                                             

B043                                                             

B044                                                             

B045                                                             

B046                                             1               

B047                                                             

B048                                                             

    A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

yhteensä   1   6 13 1                               2 3               

  kiinteä    mahdollinen   muu kulttuuri-             

    muinaisjäännös   muinaisjäännös   perintökohde     irtolöytö       muu kohde   

vuodet                               

2015-16  1   13 25 1                            2 5              

yhteensä                                                             

                               

                               

 



LIITE 2 C, Historiallisen ajan kohteet 

                               

Mikroliitti Oy:n inventoinneissa vuosina 2015 ja 2016 löytyneet historiallisen ajan kohteet           

Raportin tunnistenro viittaa inventointiraportteihin, katso liite 2A                 

A = laserkeilaus, B = vanhat kartat, C = koekuoppa, D = silmämääräinen havainto, E = muu havainto         

                               

                               

raportin  kiinteä     mahdollinen   muu kulttuuri-              

tunnistenro  muinaisjäännös   muinaisjäännös  perintökohde   irtolöytö    muu kohde  

v. 2015   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

A001                                                             

A002                                                             

A003                                                             

A004         1                                                   

A005                                 2                           

A006                                                             

A007                                                             

A008                                                             

A009                                                             

A010                                                             

A011         1                                                   

A012                                                             

A013                                                             

A014     1   1                   1   1                           

A015     1   1                                                   

A016       1 3       1               2                           

A017     1   2 1                     1                           

A018                             1                               

A019     1                       1                               

A020                                                             

A021   3 1                                                       

A022                                                             

A023         1                                                   

A024                                                             

A025                                                             

A026     10   1                   75                               

A027   4 11   2                   90                               

A028   1 4   3                                                   

A029                                                             

A030     5   4                   5   3                           

A031   2                                                         

A032     4   2                                                   

A033         1                       1                           

A034   1 1                                                       

A035     1                       1                               

A036                                                             

A037                                                             

A038                                                             
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A039                                                             

A040   3       1                                                 

A041     3                                                       

A042                                                             

A043   13 8   2                                                   

A044                                                             

A045         1                                                   

A046   3 3   3                   2                               

A047     7   4                   4                               

A048                                                             

A049         3                                                   

A050   1     1                 5                                 

A051     1   2                                                   

A052                                 1                           

A053         1                                                   

A054         2                                                   

A055                           1                                 

A056         1                                                   

A057         2                       2                           

A058   1     6                 1     4                           

A059                                                             

A060   3                                                         

A061                                                             

A062         4                       8                           

A063     1   3                                                   

A064                                                             

A065                                                             

A066                                                             

A067                                                             

    A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

yhteensä     35 64 1 58 2     1         7 180   25                           

                               

  kiinteä     mahdollinen   muu kulttuuri-              

  muinaisjäännös   muinaisjäännös  perintökohde   irtolöytö    muu kohde  

v. 2016   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

B001   2 2   1                                                   

B002     1   1                                                   

B003                                 1                           

B004                                                             

B005                                                             

B006                                                             

B007         3                                                   

B008                                                             

B009                                                             

B010     1   2     1 1                                           

B011         14       4           2   3                           

B012                                                             
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B013                                                             

B014                           2     2                           

B015                                                             

B016     6                     3                                 

B017     1   1                                                   

B018                                                             

B019                                                             

B020     1   2                                                   

B021                                                             

B022     3           6           23                               

B023     2   1                   18                               

B024   32 1   2                                                   

B025                                                             

B026   14 20   1                                                   

B027     2   1       4           10                               

B028   2 1                                                       

B029     1                                                       

B030     6   3                                                   

B031         1                                                   

B032     2   3       9               3                           

B033                                                             

B034                                                             

B035                                                             

B036     4   1                   1                               

B037     1                                                       

B038   1     2                                                   

B039                                                             

B040                                                             

B041                                                             

B042                                                             

B043                                                             

B044         1                                                   

B045     2           1                 1                         

B046   5 1   2       1                                           

B047     2   2                                                   

B048   1                                                         

    A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

yhteensä   57 60   44     1 26         5 54   9 1                         

  kiinteä     mahdollinen   muu kulttuuri-              

    muinaisjäännös     muinaisjäännös   perintökohde     irtolöytö       muu kohde   

vuodet                               

2015-16  92 124 1 102 2  1 27        12 234   34 1                       

yhteensä                                                             

                               

 



LIITE 2 D, Ajoittamattomat kohteet 

                               

Mikroliitti Oy:n inventoinneissa vuosina 2015 ja 2016 löytyneet ajoittamattomat kohteet          

Raportin tunnistenro viittaa inventointiraportteihin, katso liite 2A                

A = laserkeilaus, B = vanhat kartat, C = koekuoppa, D = silmämääräinen havainto, E = muu havainto        

                               

                               

raportin  kiinteä    mahdollinen   muu kulttuuri-             

tunnistenro  muinaisjäännös  muinaisjäännös  perintökohde   irtolöytö    muu kohde  

v. 2015   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

A001                                                             

A002                                                             

A003                                                             

A004                                                             

A005                                                             

A006                                                             

A007                                                             

A008         1                                                   

A009                                                             

A010                                                             

A011                                                             

A012                                                             

A013                                                             

A014                                                             

A015                                                             

A016                                                             

A017                                                             

A018                                                             

A019                                                             

A020                                                             

A021                                                             

A022                                                             

A023                                                             

A024                                                             

A025         1                                                   

A026                                                             

A027                                                             

A028                                                             

A029                                                             

A030         1                                                   

A031                                                             

A032                                                             

A033                                                         1   

A034                                                             

A035                                                             

A036                                                             

A037                                                             

A038                                                             



LIITE 2 D, Ajoittamattomat kohteet 

A039                                                             

A040                                                         2   

A041                                                         1   

A042   1                                                         

A043         1                                                   

A044                                                             

A045                                                             

A046                                                             

A047     1                                                       

A048                                                             

A049                                                         1   

A050                                                         1   

A051                                                             

A052                                                             

A053                                                             

A054                                                             

A055                                                             

A056                                                             

A057                                                             

A058                                                             

A059                                                             

A060                                                   1     1   

A061                                                             

A062                                                             

A063                                                             

A064                                                             

A065                                                             

A066                                                             

A067                                                             

    A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

yhteensä     1 1   4                                         1     7   

                               

  kiinteä    mahdollinen   muu kulttuuri-             

  muinaisjäännös  muinaisjäännös  perintökohde   irtolöytö    muu kohde  

v. 2016   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E   A B C D E 

B001                                                             

B002         1                                                   

B003                                                             

B004                                                             

B005                                                             

B006                                                             

B007                                                             

B008                                                             

B009                                                             

B010                                                             

B011                                                             

B012                                                             



LIITE 2 D, Ajoittamattomat kohteet 

B013                                                             

B014                                                             

B015                                                             

B016                                                             

B017                                                             

B018                                                             

B019                                                             

B020                                                             

B021                                                         1   

B022                                                             

B023                                                             

B024                                                             

B025                                                             

B026                                                   1         

B027         1                                                   

B028                                                             

B029                                                             

B030                                                             

B031                                                             

B032                                                             

B033                                                             

B034                                                             

B035                                                             

B036                                                             

B037                                                             

B038                                                             

B039                                                             

B040         1                                                   

B041                                                             

B042                                                             

B043                                                             

B044                                                             

B045                                                             

B046                                                             

B047                                                             

B048                                                             

  A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

yhteensä         3                                         1     1   

  kiinteä    mahdollinen   muu kulttuuri-             

    muinaisjäännös   muinaisjäännös   perintökohde     irtolöytö       muu kohde   

vuodet                               

2015-16  1 1   7                                     2     8   

yhteensä                                                             

                               

 


