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Arkeologi Ville Laakso – muinaisjäännösten jäljillä

Harvio
1.	 ”Harvion	kylän	Osippalan	ryhmäs-

sä”	sijainneen	kalmiston	sijainti	on	
tiedossa,	 mutta	 liittyykö	 paikkaan	
jotain	 perimätietoa?	 Onko	 samas-
sa	 kylässä	 ollut	 Kalmisto-niminen	
pelto	sijainnut	lähistöllä?

2.	 Ristimäki	 Harvionlammen	 länsi-
rannalla:	 paikalta	 kerrotaan	 löyty-
neen	luita.	Onko	muita	tietoja?

3.	 Liittyykö	 vanhassa	 suomalai-
sessa	 kartassa	 Laatokan	 rannal-
la	 oleviin	 paikannimiin	 Kalmalah-
ti	 ja	 Kalmanluoto	 jotain	 perimä-	
tietoa?

4.	 Mikä	Kilpiinniemen	alueen	niemis-
tä	on	nimeltään	Kalmaniemi?

Huhtervu
”Hiekkakennäs	 nimeltä	 Paavalinvaa-
ra,	jossa	kerrotaan	olleen	kreikkalainen	
kirkko,	jonka	kirkonkellot	olisi	sodan	ai-
kana	 upotettu	 Herttalampeen.	 Ken-
näällä	 löytyy	 useampia	 kuoppia,	 joi-
ta	sanottiin	vanhoiksi	hautain	sijoiksi.”	
Onko	tietoa	paikan	sijainnista?

Ihala
Kalmäki.	 Sijainti	 tiedetään,	 mutta	 liit-
tyykö	paikkaan	jotain	perimätietoa?

Kalksalo
Erään	 1800-luvun	 lopulta	 olevan	 tie-
don	mukaan	”Kalksalossa	Niulasen	riu-
tan	 luona	 on	 ollut	 ’vennäinuskoisien	
kirkko	 ja	 hautausmaa.	 Sitä	 kutsutaan	

kalmistoksi’”.	 Toisen	 tiedon	 mukaan	
kyseessä	 olisi	 Niutasenriutta.	 Missä	
kalmisto	ja	kirkonpaikka	sijaitsivat?

Kesvalahti
1.	 Kurkijoen	 kihlakunnan	 histori-

an	 mukaan	 ”Kesvalahden	 sääs-
synässä	 oli	 tiakkana	 Lassi”.	 Onko	
säässynän	 eli	 tsasounan	 sijainnis-
ta	tietoa?

2.	 1800-luvun	 lopulta	 olevan	 tiedon	
mukaan	”Kesvalahden	kylässä	Nie-
melässä	 sanotaan	 myöskin	 olleen	
kirkkomaa.	 Se	 on	 luotomaakum-
pu,	jossa	kasvaa	nytkin	näreitä.	Li-
kellä	 samaa	 paikkaa	 oli	 80	 vuotta	
takaisin	löydetty	’lapinmiekka’	pel-
losta	 rahakasnaa	 etsiessä’”.	 Onko	
paikan	sijainnista	tietoja?

3.	 Juho	 Hannosen	 maalla	 (vuonna	
1918)	 on	 sijainnut	 miltei	 puuton	
Linnamäki.	Missä	paikka	on?

Kuhkaa
1.	 1800-luvun	 lopun	 tietojen	 mu-

kaan	 ”Kuhkaan	 kylässä	 Pamolan	
saaressa	 sanotaan	 ennen	 olleen	
kirkko	ja	hautausmaa,	josta	kyntä-
essä	vieläkin	löydetään	luita”.

2.	 Samoin	 ”Kuhkaan	 kylässä	 Sipro-
saaren	 Kuusikkoniemessä	 kuuluu	
olleen	hautausmaa”.

3.	 Edelleen:	 ”Kuhkaan	 saaressa	 Sih-
volan	ryhmässä	rannan	vierteessä	
on	 kalmisto,	 johon	 ennen	 aikoina	
vennäinuskoisia	haudattiin”.

Lumivaara

Arkeologi Ville Laakso tut-
kii tänä vuonna myös 
Jaakkiman ja Lumivaaran  
alueen muinaishistorial-
lisia paikkoja niin arkis-
toissa kuin itse kentälläkin 
alueemme maastossa. 

Arkeologisia selvityksiä ja 
kaivauksia tehdään yhteis-
työssä pietarilaisten kollegoi-
den kanssa. Vuoden 2012 tut-
kimushanketta rahoittavat 
mm. Jaakkiman Seudun Pe-
rinneyhdistys ry, Jaakkima 
Säätiö, Lumi-säätiö ja Sorta-
vala Säätiö.

Laakson isä syntyi Kurki-
joen Riekkalan kylässä 1939, 
mutta sukujuuret ulottuvat 
paitsi Kurkijoelle, myös lä-
hipitäjiin, jokin haara Lu-
mivaaraan ja Jaakkimaan-
kin. Sukunimi oli alun perin 

Jaakkima ja Lahdenpohja
Iijärvi
1.	 1800-luvun	 lopun	 tiedon	 mu-

kaan	 Kontioniemellä	 sanotaan	
olleen	 joskus	 ortodoksisen	 kir-
kon.	Taru	kertoo	että	kirkon	kel-
lot	pitäisivät	olla	jossa	kussa	pai-
kassa	 samalla	 niemellä.	 Missä	
tämä	niemi	on?

2.	 Kalmisto-niminen	 pelto,	 jonka	
omisti	Viljo	Leinonen.	Missä?

Korteela
1.	 Kalmisto.	 ”Talo,	 jonka	 Juho	 Kil-

piö	 omisti;	 toiselta	 nimeltään	
Kilpii.	Paikalla	on	ollut	hautaus-
maa	ja	kreikkalaiskatolinen	kirk-
ko,	 jonka	rosvot	polttivat	 joskus	
1800-luvun	puolella”.

2.	 Onko	 tämä	 sama	 paikka:	 jossa-
kin	Linnamäen	eteläpuolella	on	
Niemenmäki,	jolla	kerrotaan	ol-
leen	joskus	ortodoksisen	kirkon?

3.	 Kalmisto-niminen	 metsäkan-
gas.	Missä?

4.	 Kalmisto.	”Paikka	Korteelan	jär-
ven	rannalla	jossa	Niilo	Kuokka-
sen	talo”.

Lahdenpohja
”Lahdenpohjan	 kylässä	 kestikieva-
rin	talon	yläpuolella	sanotaan	olleen	
kreikkalainen	 kirkko	 ja	 kestikieva-
rin	talon	pihalla	kalmisto”.	Onko	tie-
toa,	 missä	 oli	 kestikievari	 1800-lu-
vun	lopulla?

Metsämikli
1.	 Talon	 numero	 4	 luona	 on	 kor-

kea	 mäki,	 jonka	 rinteestä	 on	
1800-luvun	lopulla	löytynyt	luu-

ranko.	 Paikalla	 asui	 tuolloin	 Ui-
mosia.	 Tarinan	 mukaan	 samoil-
la	 tienoilla	 olisi	 aikanaan	 ol-
lut	 ”kreikkalainen”	 kirkko	 sekä	
pappila.

2.	 Kalmisto.	 ”Pieni	 hiekkaken-
näs	 keskellä	 Kapasenmäen	 pel-
toja.	 Mäestä	 oli	 löydetty	 lui-
ta	 ja	arveltiin,	että	siinä	oli	ollut	
hautapaikka”.

3.	 Kalmisto.	 ”Pieni	 hiekkakennäs	
Keskikylällä	 Ilmari	 Rädyn	 luo-
na.	 Arveltiin	 vanhaksi	 hauta-
paikaksi,	 koska	 hiekasta	 oli	 löy-
detty	 luita.	 Kennään	 alapuolella	
kalmistopelto.

4.	 Kalmistonmäki.	Mäki	…	josta	on	
aikoinaan	löytynyt	ihmisluiksi	ar-
veltuja	luita.

Mikli
Kirkkomäki	 on	 tunnettu	 vanha	 hau-
tapaikka,	mutta	myös	lähellä	Miklijo-
en	suuta	Ohvonassa	on	löydetty	luita	
”valliraunioiden	 luona”.	 Missä	 on	 tä-
männiminen	paikka?

Oppola
Kalmistonmäki.	 ”Pieni	 havumetsää	
kasvava	mäki	Hyvärisenryhmän	poh-
joislaidalla”.	Missä?

Paikjärvi
1.	 Kalmisto-niminen	 paikka	 ”puo-

li	 kilometriä	 Paikjärven	 rannasta	
pieni	 hiekkakennäs,	 josta	 soraa	
ottaessa	on	pitkin	aikoja	löytynyt	
ihmisen	luita.	Siinä	on	Juho	Rop-
posen	perikunnan	talo”.	Samasta	
paikasta	on	käytetty	myös	nimeä	

Kalmistomäki.
2.	 Entä	 missä	 on	 Tiaisenkalmisto-

niminen	paikka?

Sorola
1.	 Vuosisatoja	 vanha	 Sorolan	 or-

todoksikirkko	oli	samannimisel-
lä	 saarella,	 ”Annalan	 hovin	 tie-
noilla”.	Paikalla	oli	myös	kalmis-
to.	 Onko	 tarkemmasta	 paikas-
ta	tietoa?

2.	 Toinen	 perimätiedon	 mukainen	
hautapaikka	on	samalla	saarella	
”liki	 rantaa	 salmen	 suussa	 Har-
viin	päin	pellolla	kallion	alapuo-
lella”.	 Ilmeisesti	 jossain	 lähellä	
Salmelan	taloa?

3.	 ”Sorolan	salmen	toisella	puolel-
la	 on	 Hietasenkennäs,	 josta	 on	
löydetty	 paljon	 ihmisen	 päälui-
ta”.	Missä	tämä	sijaitsee?

4.	 ”Samaten	 manteren	 puolella	
salmen	korvassa	on	Kontiinmä-
ki,	 siinä	 sanotaan	 myös	 olleen	
kalmisto”.	 Onko	 jossain	 lähellä	
Mullikkaranta,	 mistä	 mainitaan	
löytyneen	 luita	 perunakuoppaa	
tehdessä?	 Mahdollisesti	 jossain	
Hietalan	talon	lähistöllä?

5.	 ”Sorolan	Kokonniemellä	 lie	vie-
lä	 viides	 kalmisto”.	 Onko	 tämä	
sama	kuin	suomalaisilla	kartoil-
la	 oleva	 Kokinniemi	 vastapäätä	
Annalan	sahaa?

6.	 ”Salmen	 korvalla”	 Lahdenpoh-
jaan	 päin	 suuri	 kivi,	 jonka	 ko-
loihin	on	aikanaan	uhrattu	mm.	
Jyrinpäivänä,	 jotta	 ”tulisi	 rau-
hallinen	kesä”.	Missä?

Löyhkö ja vaihdettiin 1906. 
Laakson äidin sukujuuret 
ovat puolestaan Hämeessä ja 
Etelä-Pohjanmaalla.

Arkeologiasta Laakso on 
ollut kiinnostunut pienestä 
pitäen. Alkuperäisiä innos-
tumisen syitä hän ei muista, 
mutta aihepiiri on säilyttänyt 
kiinnostavuutensa.

– Olen opiskellut Turun yli-
opistossa arkeologiaa ja his-
toriaa lisensiaatintutkinnon 
verran. Parhaillaan käännet-
tävänä olevan väitöskirjakä-
sikirjoitukseni aihe liittyy Uu-
kuniemen Papinniemellä si-
jainneeseen ortodoksiseen 
autiokylään.

– Uukuniemen kaivaus-
ten lisäksi olen ollut 90-lu-
vun lopulta alkaen mukana 
suomalais-venäläisissä kent-
tätutkimuksissa Kannaksel-

la ja mm. Kurkijoella ja Hiito-
lassa. Muutaman päivän ajan 
olemme liikkuneet myös Lu-
mivaaran–Jaakkiman–Sorta-
valan alueella etsimässä uu-
sia tutkimuskohteita, kertoo 
Laakso, joka viime keväänä 
kertoi Lumivaaran alueen ti-
lanteesta Etelä-Suomen Lu-
mivaaralaisten 40-vuotisjuh-
lassa Karjalatalolla.

Miksi Laatokan-karjaLa kiin-
nostaa sinua?

– Laatokan Karjalasta te-
kee mielenkiintoisen mo-
ni seikka. Alueella on suu-
ri merkitys Suomen esihisto-
rian ja historian kannalta. Se 
on ollut vuosituhansia varsin 
tiheästi asuttua seutua, josta 
on 1800-luvulta lähtien saatu 
talteen kohtuullisen runsaasti 
aineistoa. Sotien jälkeen alu-
een tutkimus on ollut kuiten-
kin melko vähäistä, joten te-
kemätöntä työtä on paljon.

Maallikko usein ajattelee ar-
keologiaa aarteiden etsintä-
nä. Mikä on toistaiseksi ollut 
merkittävin löytösi?

- Merkittävintä löytöä on 
hyvin vaikea arvioida. Var-
maankin se on jokin Karja-
lasta löytyneistä ristiretki- ja 
keskiajan kalmistoista lähes 
tuhannen vuoden takaa, tar-
kemmin aikajaksolta noin 
1050–1500 jKr..

kun tutkiMukset tuovat uu-
sia näkökantoja ja tulkintoja 
tänä päivänä varsin moneen 
asiaan, kysyisinkin, miltä asu-
tuksen muodostuminen alu-
eellamme näyttää tämän het-
kisen tietämyksen ja löytöjen 
valossa?

– Tämänhetkinen kuva 

asutushistoriasta Laatokan 
länsirannalla on, että asutus-
ta on alueella ollut jatkuvas-
ti kivikaudelta lähtien. Väliin 
mahtuu vähälöytöisempiä ja 
siksi arvoituksellisia ajanjak-
soja, kuten varhaismetallikau-
si (noin 1500 eKr. – 400 jKr.).

Kertoisitko työryhmästäsi, 
jonka kanssa tulet aluettam-
me kentällä tutkimaan?
– Työryhmämme ytimen 
muodostan yhdessä pietari-
laisessa Kunstkamera-muse-
ossa työskentelevän arkeolo-
gin Stanislav Belskyn kanssa. 
Hän on tekemässä väitöskir-
jaa Karjalan rautakaudesta ja 
keskiajasta. Kenttätöiden laa-
juudesta riippuen on aiem-
min mukana usein ollut arke-
ologian opiskelijoita Suomes-
ta ja Venäjältä. Voi olla, että 
tähän avautuu mahdollisuus 
myös ensi kesänä.

MiLLaisissa vaiheissa työ alu-
eellamme etenee?

– Ensi kesän kenttätyö on 
arkeologista inventointia eli 
lähinnä ennen tuntematto-
mien eri-ikäisten muinais-
jäännöskohteiden etsimistä. 
Vanhastaan tunnettuja koh-
teita kierretään myös jonkin 
verran ja pohditaan, olisiko 
niissä ainesta tarkempiin tut-
kimuksiin, siis varsinaisiin 
kaivauksiin. 

– Ennen maastoon lähtöä 
selvitetään kaikki mahdolli-
set muinaislöytöihin viittaa-
vat arkistotiedot, paikanni-
met ja yleisövihjeet. Kenttä-
töiden jälkeen kirjoitetaan 
tieteellinen arkistoraportti tu-
levan tutkimuksen käyttöön. 
Kenttätyöt ovat siis vain pie-
ni osa koko hankkeesta. Tie-
teellisten tulosten lisäksi ta-
voitteena on saada mahdol-
lisimman moni muinaisjään-
nöskohde virallisen suojelun 
piiriin; rakentaminen ja muu 

maankäyttö uhkaavat monia 
kohteita erityisesti Laatokan 
rantakylissä.

Mitkä sitten ovat suurim-
mat haasteesi aluettamme 
tutkittaessa?

– Inventointityö ei vaadi 
kovinkaan suurta byrokrati-
aa, joten suurimmat haasteet 
tällä kerralla liittynevät liik-
kumiseen. Tieverkko ei yllä 
läheskään kaikkialle, ja aikaa 
kuluu runsaasti kävelemiseen 
ja veneellä liikkumiseen. Mo-
net yksityisalueet ja laaja raja-
alue on myös suljettu aidoin 
ja puomein.

Onko sinulla erityistoiveita ja 
terveisiä lehtemme lukijoille?

– Ensiksikin haluan läm-
pimästi kiittää niistä vihjeis-
tä ja yhteydenotoista, joita 
olen jo saanut. Lukijoilta toi-
von edelleenkin vihjeitä kai-
kista mahdollisista alueen 
muinaislöydöistä tai vaikka-

pa hautapaikkoihin liittyväs-
tä perimätiedosta. 

Laakson työryhmän tutki-
musten tuloksista tiedotetaan 
myös Jaakkiman Sanomien 
lukijoille, kunhan asiat etene-
vät siihen pisteeseen.

Laakson laatimissa, sivun ala-
reunan luetteloissa on mainit-
tu sellaisia Jaakkiman–Lah-
denpohjan ja Lumivaaran 
alueen arkeologisia kohteita, 
joiden paikallistamisessa on 
ongelmia tai joista toivotaan 
mahdollista perimä- ym. tie-
toa. Myös muista mahdolli-
sista muinaisjäännöskohteista 
tai esinelöydöistä otetaan ilol-
la tietoa vastaan.
 Vastauksia ja vinkkejä Ville 
Laaksolle voi toimittaa: 
Ville Laakso
Arkeologia
Henrikinkatu 2
20014 Turun yliopisto, 
vilaakso@utu.fi,
puh. 050 5556312.

Ville Laakso ja Stanislav Belsky Kurkijoen Lopotissa kesällä 2008.

Tuumaustauko kaivauksilla Hiitolan Kilpolansaarella 2010.

KUVAT	MIKKO	HELMINEN

4.	 Ja	 vielä:	 ”Lähellä	 samalla	 rannal-
la	 Lahen	 ryhmässä	 on	 läävää	 teh-
dessä	löydetty	ihmisen	pääkalloja”.	
Onko	näistä	paikoista	tietoja?

Kumola
Vanhojen	tietojen	mukaan	”Kumolassa	
on	ollut	kaksi	sässynää	ja	kaksi	kalmis-
toa,	toinen	joen	suun	vasemmalla	puo-
lella,	 toinen	sen	oikealla.	Vasenpuolis-
ta	kalmistoa,	 joka	on	korkealla	mäellä	
ja	tiheässä	kuusikossa,	käytetään	vielä-
kin	hautausmaana,	vaan	sässynä	on	jo	
hajoamaisillaan”.	

Räimäellä	 olleen	 hautapaikan	 si-
jainti	 on	 tiedossa,	 mutta	 alueen	 mui-
den	kalmistojen	osalta	on	epäselvyyt-
tä.	Ilmeisesti	yhteen	edellä	mainittuun	
kalmistoon	liittyvät	tiedot	lähellä	Neit-
vuorta	 sijainneista	 paikoista	 nimeltä	
Sässynäkallio	 ja	 Kalmistonmäki.	 Missä	
ne	sijaitsivat?

Tervajärvi
Kurkijoen	 kihlakunnan	 historian	 mu-
kaan	 ”Tervajärvellä	 oli	 säässynä,	 jon-
ka	läheisyydessä	olleessa	tiakan	talos-
sa	asui	 tiakka	Stoni	Oleksinpoika”.	On-
ko	 perimätietoa	 säässynän	 eli	 tsasou-
nan	sijaintipaikasta?

Kalmistonrinne.	 ”Mäki	 maantiessä	
Majurin	talon	kohdalla.	Nimen	alkupe-
rästä	ei	ollut	tietoa	ennen	kuin	vuonna	
1935,	jolloin	tietä	oikaistiin	ja	maaleik-
kauksen	 yhteydessä	 löydettiin	 rintees-
tä	ihmisen	luita”.	Missä	tämä	sijaitsee?


