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1 Johdanto 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Arakhamitain Agia Paraskevin arkeologisilta 

kaivauksilta löydetty numismaattinen aineisto. Kaivauksia paikalla suorittaa Arachamitai 

Project, jonka johtajana toimii dosentti Björn Forsén Helsingin yliopistosta. Arakhamitain 

Agia Paraskevi sijaitsee Kreikassa Peloponnesoksen niemimaalla, Arkadian 

maakunnassa, Megalopoliin kaupungista 11 kilometriä itään, Arakhamitesin kylän 

läheisyydessä. Paikalla on ollut Artemis Lykoatikselle omistettu pyhäkkö, joka oli 

käytössä tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin 750-luvulta eKr. lähtien 200-luvulle jKr. 

saakka (Björn Forsén, suullinen tiedonanto 15.11.2016). Pyhäkkö on tunnistettu Artemis 

Lykoatiksen pyhäköksi kattotiilistä löytyneiden leimojen (Forsén 2016: 54) ja Pausaniaan 

(8,36,5-8) kertomuksen perusteella. Joistakin kattotiilistä on tavattu myös toisen 

jumalattaren, Despoinan nimi ja pyhäkössä on mahdollisesti palvottu myös häntä tai sitten 

kyseessä saattaa olla Artemiin lisänimi (Forsén 2016: 54).  

 

Kaivauksia paikalla on tehty jo kymmenenä vuotena ja niiden tuloksena on saatu 

monipuolinen löytöaineisto, josta rahat edustavat vain pientä, mutta tärkeää osaa 

(julkaisemattomat kaivausraportit 2007–2016). Tässä pro gradu -tutkielmassa Artemis 

Lykoatiksen pyhäkön kaivauksilta löytynyt numismaattinen aineisto käydään 

ensimmäisen kerran systemaattisesti lävitse ja tutkielma tuottaa uutta tietoa pyhäköstä 

sekä sen käytöstä numismaattisesta näkökulmasta tarkastellen.  
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Kuva 1. Arakhamitain sijainti Kreikassa ja Peloponnesoksella. Pyhäkkö merkitty tähdellä. 

Kuva: www.mapsoft.net. Muokannut Janne Soisalo. 

 

Rahat poikkeavat selkeästi muista esineryhmistä ja niihin liittyy ominaisuuksia, jotka 

tekevät niistä antoisan tutkimuskohteen. Ne on tavallisesti lyöty jonkin valtion, kaupungin 

tai hallitsijan toimesta. Tästä syystä niiden tarkka alkuperä ja ajoitus on yleensä 

mahdollista selvittää. Rahat eivät olleet pelkästään maksuvälineitä, vaan niihin liittyi aina 

myös poliittisia ja valtiollisia ulottuvuuksia, jotka vaikuttivat niiden käyttöön. Rahojen 

elinkaari on erilainen kuin muilla esineillä, sillä ne saattoivat kiertää laajoilla 

maantieteellisillä alueilla ja lukemattomien käsien kautta ennen joutumistaan lopulliseen 

löytökontekstiinsa. Tutkimalla arkeologisilta kaivauksilta löydettyjä rahoja saadaan tietoa 

asioista, joiden tutkiminen muita aineistoja käyttäen olisi vaikeaa tai saatu tieto olisi 

erilaista. Yhdistämällä tämän tutkielman tuottama tieto muihin paikalla tehtäviin 

tutkimuksiin, täydentyy käsityksemme Artemis Lykoatiksen pyhäkön käytöstä.  

 

http://www.mapsoft.net/
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Varsinaiset tutkimuskysymykset, joihin etsin vastauksia tässä tutkielmassa ovat 

seuraavat: 

- Missä ja milloin Artemis Lykoatiksen pyhäkön kaivauksilta löydetyt rahat on 

lyöty?  

- Miksi Artemis Lykoatiksen pyhäkön kaivauksilta on löydetty juuri tällaisia rahoja 

ja mitkä tekijät selittävät rahojen maantieteellistä jakaumaa? 

- Onko kaivauksilta löytyneiden rahojen maantieteellisessä alkuperässä suuria 

vaihteluja eri historiallisten periodien välillä ja mitkä tekijät voivat selittää niitä? 

1.1 Aineisto ja metodit 

Artemis Lykoatiksen pyhäkön arkeologisten kaivausten tuloksena löydetty 

numismaattinen aineisto käsittää lähes seitsemänsadan vuoden pituisen ajanjakson noin 

vuodesta 460 eKr. aina 200-luvulle jKr. saakka. Valtaosa aineistosta painottuu kuitenkin 

hellenistiseen aikaan. Olen luokitellut Tripolin museossa Artemis Lykoatiksen pyhäkön 

kaivauksilta löytyneet rahat osana tämän tutkielman tekoa. Kaikki löydetyt rahat on ensin 

käyty läpi ja sen jälkeen tunnistettu sekä luetteloitu. Alustava läpikäynti tapahtui Tripolin 

museossa yhdessä FT Tuukka Talvion kanssa, joka oli myös tunnistanut osan rahoista jo 

aikaisemmin kuvien perusteella. Osa rahoista kuvattiin uudelleen 2016 ja näiden sekä 

aikaisemmin otettujen kuvien avulla tunnistustyö jatkui palattuani Suomeen.  

 

Rahojen tunnistamisessa on noudatettu numismatiikassa yleisesti käytettyjä metodeja, ja 

ne on ensin tutkittu niiden sisältämän metallin sekä koon ja painon puolesta. Rahoissa 

esiintyvät kuva-aiheet on tunnistettu ja niitä on verrattu sekä tutkimuskirjallisuudessa että 

erilaisissa julkaistuissa kokoelmissa oleviin kuviin tunnetuista rahoista. Tunnistuksen 

varmentamisessa tunnistettavan rahan kaikkien yllämainittujen ominaisuuksien on 

täsmättävä tunnettuun rahaan ennen kuin tunnistusta voidaan pitää varmana. Kaikki 

tunnistetut rahat esitellään aineistoluvussa kronologisessa järjestyksessä lyöntipaikan 

mukaan. Näin vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja samalla selviävät 

aineiston kronologia sekä sen maantieteellinen alkuperä.  

 



 
 

8 
 

Teorialuvussa käsitellään numismaattisen aineiston tulkintaan liittyviä kysymyksiä ja 

rajoitteita. Lisäksi esitellään aineiston tulkinnassa käytetty teoreettinen näkökulma ja mitä 

mahdollisia ongelmia siihen voi liittyä. Analyysiluvussa tutkitaan minkälaisten prosessien 

seurauksena löydetyt rahat ovat mahdollisesti kulkeutuneet Artemis Lykoatiksen 

pyhäkköön ja mitä aineisto kertoo, kun sitä katsotaan osana oman aikansa historiallisia 

tapahtumia. Pyhäköstä löytynyttä aineistoa verrataan myös kahteen muuhun lähialueen 

arkeologisilta kaivauksilta peräisin olevaan aineistoon, jotta selviäisi poikkeaako aineisto 

niistä merkittävästi. Näitä metodeja käyttäen vastaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

1.2 Tutkimuksen ja aineiston rajaus 

Tutkielman aineiston muodostavat kaikki Artemis Lykoatiksen pyhäkön kaivauksilta 

löydetyt tunnistetut rahat. Niiden löytökontekstit on pääasiassa jätetty tämän tutkielman 

ulkopuolelle, koska tutkimukset paikalla ovat vielä kesken eikä kaikkia konteksteja ole 

vielä analysoitu yksityiskohtaisesti kaikkien löytöaineistojen osalta. Paikalla on ollut 

ihmistoimintaa aina antiikista nykyaikaan saakka ja monet löytökontekstit ovat tästä 

syystä sekoittuneita ja muodostuneita monien erilaisten sekä eriaikaisten prosessien 

tuloksena. Tämän takia niiden vertaaminen keskenään on ongelmallista ennen kuin 

tiedämme kuinka kaikki löytökontekstit olisi tulkittava (Björn Forsén, suullinen 

tiedonanto 24.2.2017).  

 

Vuonna 2013 kaivauksilta löytyi 34 rahaa käsittänyt kätkö, joka on jätetty tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle (julkaisematon kaivausraportti 2013). Kätkö tullaan 

myöhemmin julkaisemaan omana kokonaisuutenaan. Se sisälsi ainoastaan hopearahoja ja 

poikkeaa tältä osin huomattavasti tutkielman aineistosta. Tämän tyyppiset rahakätköt 

eivät yleensä edusta kätkön tekemisen aikana kierrossa ollutta rahaa, vaan ne kertovat 

pikemminkin minkälaisia rahoja on milloinkin pidetty erityisessä arvossa (Metcalf 2012: 

7). Tästä syystä löydetty kätkö olisi ongelmallinen myös tutkielman kysymyksenasettelun 

kannalta. Lisäksi kätkö oli muista rahoista erillinen oma kontekstinsa ja tästäkin syystä se 

on tarkoituksenmukaista rajata tämän tutkielman ulkopuolelle.   
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Suurin osa arkeologisten kaivausten tuloksena löydetyistä rahoista on huonokuntoisia ja 

analyysissä ovat mukana vain rahat, jotka on voitu tunnistaa varmasti. Tunnistamattomat 

ja tunnistukseltaan epävarmat rahat on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Rahat, 

joiden tunnistaminen saattaisi olla mahdollista myöhemmin, on laitettu kuvineen 

tutkielman lopussa olevaan liitteeseen (Liite 4). Tutkimuksen ajallinen rajaus muodostuu 

löytöaineiston perusteella alkaen vanhimmasta rahasta ja päättyen nuorimpaan rahaan. 

Tutkielman painotus on kuitenkin aikakausissa, joiden aineisto on määrällisesti suurin.  

1.3 Tutkielman sijoittuminen aikaisemman tutkimuksen piiriin 

Numismatiikka tieteenalana on peräisin jo renessanssiajan Italiasta. Mielenkiinto antiikin 

rahoja kohtaan syntyi, kun renessanssin oppineet kiinnostuivat antiikin maailman 

muistakin osa-alueista. Tieteenala onkin pitkään ollut merkittävä ja perinteikäs 

antiikintutkimuksen aputiede. Numismatiikan kehityksessä keräilyllä on ollut merkittävä 

rooli ja tästä syystä antiikin rahojen tutkimus oli pitkään keskittynyttä kauniisiin sekä 

näyttäviin kulta- ja hopearahoihin. Valtaosa arkeologisten kaivauksien tuottamasta 

löytömateriaalista on kuitenkin vähempiarvoisina pidettyjä pronssi- ja kuparirahoja, 

joiden tutkimus on pitkään ollut vähemmällä huomiolla. 

 

Peloponnesoksella lyödyistä ja siellä klassiselta kaudelta roomalaisaikaan käytössä 

olleista rahoista on julkaistu tutkimuksia ja tutkimuskirjallisuutta, mutta aluetta 

käsitellään monesti vain yhtenä osana suurempaa kokonaisuutta. Tässä tutkielmassa olen 

käyttänyt rahojen tunnistuksessa apuna erityisesti Oliver Hooverin kirjaa Handbook of 

Coins of the Peloponnesos vuodelta 2011, joka on uusin ja kattavin Peloponnesoksen 

rahoja ja niiden historiallista kontekstia käsittelevä teos. Peloponnesoksen rahoja ja 

rahataloutta käsittelee myös Colin M. Kraay kirjassaan Archaic and Classical Greek 

Coins (1976), mutta vain osana kreikkalaista maailmaa ja sen numismaattista historiaa. 

Lisäksi siinä esitettyihin rahojen ajoituksiin ja tietoihin on myöhemmin tullut tarkistuksia. 

Peloponnesoksella sijaitsevan Sikyonin rahoja on tutkinut J. Warren ja hän on julkaissut 

The Autonomous Coinage of Sicyon PART 1–3 artikkelit julkaisussa The Numismatic 

Chronicle (1983–85). 
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Antiikin rahataloudesta ja numismatiikasta on kirjoitettu paljon ja olen käyttänyt apuna 

tutkielmassa erityisesti tuoreimpia aihetta käsitteleviä teoksia kuten W. Metcalfin 

toimittamaa The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage (2012) ja Peter 

Thonemannin The Hellenistic World: Using Coins as Sources (2015) kirjoja. Suurena 

apuna tutkielman rahojen tunnistamisessa ovat olleet numismaattisista kokoelmista 

julkaistut luettelot SNG Copenhagen, Coins of Peloponnesos: The BCD Collection ja 

Lindgren collection II–III. 

 

Kreikassa suoritetuilta arkeologisilta kaivauksilta löytyneitä rahoja ja niistä tehtyjä 

tutkimuksia ovat julkaisseet J. Kroll 1993 sarjassa The Athenian Agora Volume XXVI: 

The Greek Coins ja R. Knapp ja J. Mac Isaac 2005 kirjassa Excavations at Nemea III: The 

Coins. Molemmissa teoksissa kaivauksilta löydettyjen rahojen maantieteellistä alkuperää 

on analysoitu ja niiden perusteella on tehty johtopäätöksiä paikoilla vierailleiden ihmisten 

liikkeistä ja alkuperästä. Ateena ja Nemea olivat kuitenkin suuria ja kansainvälisiä 

kohtaamispaikkoja ja niistä löydetyt rahamäärät huomattavasti suurempia kuin Artemis 

Lykaotiksen pyhäköstä löydetty aineisto. Tästä syystä onkin mielenkiintoista selvittää, 

minkälaisia tuloksia saamme tutkimalla Arkadian vuoristossa sijainneen pyhäkön rahoja. 

 

Arkadian Gortysissä suoritetuilta kaivauksilta on rahalöytöjä julkaissut Reneè Ginouvés 

kirjassa L'établissement thermal de Gortys d'Arcadie, joka tarjoaa myös yhden 

vertailuaineiston tämän tutkielman aineistolle. Asean akropoliin ympäristössä 1936–38 

suoritettujen kaivauksien rahalöydöt on julkaistu 1944 Erik Holmbergin kirjassa The 

Swedish Excavations at Asea in Arcadia ja nämä muodostavat toisen vertailuaineiston 

tämän tutkielman aineistolle. Vertaamalla näiden kahden paikan rahalöytöjä Artemis 

Lykoatiksen aineistoon saamme tietoa myös yleisellä tasolla Arkadian alueen 

numismaattisista erityispiirteistä antiikin aikana. 
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2 Eteläisen Arkadian historia ja Artemis Lykaotiksen pyhäkkö 

2.1 Eteläisen Arkadian historia lyhyesti klassiselta kaudelta 

roomalaisaikaan 

Numismaattisen tutkimuksen kannalta on tärkeää tuntea tutkittavan alueen historia, sillä 

rahat kytkeytyvät osaksi kaupunkien ja valtakuntien politiikkaa sekä historian tapahtumia. 

Tämä koskee myös Artemis Lykaotiksen pyhäkköä, vaikka sijaintinsa johdosta se ei 

ollutkaan suurten tapahtumien keskipisteessä. Se kuitenkin kuului jollekin kaupungille tai 

yhteisölle ja liittyi siten oman aikansa historiallisiin tapahtumiin.  

 

Eteläisen Arkadian yhteisöt olivat antiikin aikaan tyypillisiä agraariyhteiskuntia. Niiden 

talous perustui laaksojen maatalouteen sekä vuoristossa harjoitettuun paimentolaisuuteen. 

Arkadia ei ole maantieteellisistä syistä johtuen kovin hedelmällistä viljelyaluetta ja sen 

väestömääriin on vaikuttanut ympäristön kantokyky. Tyypillisesti tällaisilla alueilla on 

jouduttu turvautumaan maatalouden lisäksi myös muihin elinkeinoihin ja monesti myös 

siirtolaisuuteen. Palkkasotilaaksi ryhtyminen oli antiikin aikaan yksi yleinen tapa elättää 

itsensä maataloudesta riippumatta. Arkadialaiset olivat tunnettuja palkkasotilaita ja 

vuoden 400 eKr. paikkeilla mahdollisesti noin 10 % alueen miehistä sai tällä tavoin 

toimeentulonsa (B. Forsén 2003: 268). Palkkasotilaiden kysyntä ei vähentynyt 

myöhempinäkään aikoina, sillä hellenististen kuningaskuntien armeijat koostuivat 

pääasiassa palkkasotilaista (Baker 2003: 378). 

 

Arkadia oli jo klassisella kaudella jakaantunut keskenään kilpaileviksi kaupunkivaltioiksi, 

joiden hallintaan kuului myös niitä ympäröivä maaseutu. Eteläisen Arkadian 

merkittävimpiä poliksia olivat Tegea, Mantineia ja vuonna 368 eKr. perustettu 

Megalopolis. Arkadian eteläpuolella sijainnut Sparta vaikutti läheisyytensä johdosta 

Arkadian oloihin monin tavoin. Se menetti kuitenkin asemansa alueen vahvimpana 

valtiona hävittyään vuonna 371 eKr. Leuktran taistelussa Theballe. Tämän jälkeen useat 

Arkadian polikset solmivat keskenään Spartaa vastaan suunnatun Arkadian liiton (Nielsen 

2002: 477). Sen uudeksi pääkaupungiksi perustettiin Diodoroksen (15,94,1-3) mukaan 

Megalopolis vuonna 368 eKr. Tämän jälkeen kaupungista tuli merkittävä alueellinen 
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voimatekijä sekä Spartan poliittinen vastustaja. Spartaa lukuun ottamatta koko 

Peloponnesos joutui Makedonian alaisuuteen Khaironeian taistelun (338 eKr.) jälkeen.  

 

Peloponnesos jäi edelleen Makedonian haltuun Aleksanteri Suuren valtakunnan hajottua 

ja monissa sen kaupungeissa oli 200-luvun eKr. alkupuolella makedonialaismielisiä 

tyrannihallintoja. Peloponnesoksen pohjoisosassa perustettu Akhaian liitto muuttui 250-

luvulta eKr. lähtien merkittäväksi paikalliseksi voimatekijäksi. Megalopoliin liityttyä 

siihen vuonna 235 eKr., liitosta tuli Spartan poliittinen ja sotilaallinen vastustaja 

(Chartledge & Spawforth 1989: 41). Seuraavat vuosikymmenet olivat Arkadiassa 

levotonta aikaa ja tilanne rauhoittui vasta vuonna 192 eKr, kun kaikki Peloponnesoksen 

kaupungit olivat liittyneet Akhaian liittoon (Chartledge & Spawforth 1989: 76–79).  

 

Makedonian vaikutus Peloponnesoksen politiikkaan päättyi, kun roomalaiset voittivat sen 

Kynoskefalain taistelussa vuonna 197 eKr. Makedonian kukistuttua Rooma palautti 

Kreikan poliksille itsenäisyyden. Rauhallista aikaa kesti Arkadiassa vuosikymmeniä, 

mutta Akhaian liiton ja Rooman välit huononivat ja lopulta näiden välillä puhkesi sota 

146 eKr. Se päättyi nopeasti Akhaian liiton tappioon ja Peloponnesos joutui Rooman 

vallan alaiseksi. 

 

Rooman voitto merkitsi suuria muutoksia Peloponnesoksen poliittisiin ja sosiaalisiin 

olosuhteisiin. Entisistä poliksista ainoastaan Sparta, Sikyon, Messene ja Epidauros 

julistettiin vapaiksi kaupungeiksi ja ne saivat oikeuden päättää sisäisistä asioistaan 

(Rizakis 2010: 3). Rooman hallinnolliset toimet voimistivat Peloponnesoksella 

taloudellista laskusuhdannetta ja kehitystä pahensi alueen raskas verotus (Rizakis 2010: 

3–5). Asutus Arkadiassa näyttää tänä aikana keskittyneen yhä enemmän kaupunkeihin ja 

maaseudun väestö väheni verrattuna aikaisempiin aikoihin (Roy 2010: 60). Yleisen 

alueellisen kehityksen lisäksi syynä tähän saattaa olla palkkasoturien tuomien tulojen 

romahtaminen Apamean vuoden 188 eKr. rauhansopimuksen jälkeen, sillä Seleukidien 

valtakunta ei tämän jälkeen enää palkannut sotureita Peloponnesokselta (B. Forsén 2003: 

271).  Taloudellisia vaikeuksia alueella lisäsivät vielä Mithradateen sodat (89–83 eKr.) ja 
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Rooman sisällissotien aika, eikä taloudellisia oloja helpottanut edes roomalaisten 

kauppiaiden asettuminen moniin kaupunkeihin (Rizakis 2010: 5). 

 

Rooma puuttui Peloponnesoksen vaikeisiin oloihin vasta kun Julius Caesar perusti 44 eKr. 

Korintin kaupungin uudelleen. Hänen seuraajansa keisari Augustus järjesteli alueen 

hallintoa ja teki Peloponnesoksesta osan Akhaian provinssia vuonna 27 eKr. 

Aikaisemman hallinnollisen hajaannuksen sijaan Peloponnesoksen hallinto keskitettiin 

tuolloin Argokseen, Korinttiin, Messeneen ja Spartaan (Rizakis 2010: 6).  

2.2 Artemis Lykaotiksen pyhäkkö 

Artemis oli kreikkalaisessa uskonnossa Zeun ja Leton lapsi ja Apollonin kaksoissisar. 

Hänet luettiin kahdentoista Olympolaisen jumalan joukkoon. Artemis oli suosittu 

jumalatar, jonka valtaan uskottiin kuuluvan metsästykseen, kasvuun ja villieläimiin 

liittyvät asiat. Artemista palvottiin kaikkialla antiikin Kreikassa ja kultti sekä 

palvontamenot ovat vaihdelleet suuresti eri paikoissa ja eri aikoina. Ateenan Brauronissa 

hän oli tyttöjen, naisten ja synnytyksen suojelija. Efesoksen Artemis oli puolestaan 

erityisesti hedelmällisyyden jumalatar. Suurten ja tunnettujen Artemiin pyhäköiden 

lisäksi myös pienemmät pyhäköt olivat tärkeitä paikkoja, joihin saattoi saapua väkeä 

kaukaakin.  

 

Artemis Lykaotiksen pyhäkkö sijaitsee Agios Elias -vuoren pohjoispuolella, Asean ja 

Arakhamitain tasankojen välisessä vuorensolassa, yhdeksänsadan metrin korkeudella 

merenpinnasta. Solan läpi kulkee vanha kulkureitti ja pyhäkkö on rakennettu solan 

korkeimmalle kohdalle (Forsén 2016: 42). Lähiseudulta tunnetaan myös useita muita 

vastaavanlaisilla maantieteellisillä rajapaikoilla sijainneita pyhäkköjä (Forsén 2016: 41). 

Artemis Lykoatiksen pyhäkkö vastaakin sijaintinsa puolesta määritelmää asutuksen 

ulkopuolella sijainneesta pyhäköstä.  

 

Usein tällaiset polisten rajaseudulla sijainneet pyhäköt toimivat useamman yhteisön 

käytössä erityisesti alueilla, joilla ei ollut suuria kaupunkimaisia keskuksia. Monissa 

tapauksissa asutuksen ulkopuolisilla pyhäköillä oli suuri merkitys niitä hallinneille 
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kaupungeille, sillä niiden avulla ne pystyivät pitämään myös pyhäköiden ympärillä olleet 

alueet vaikutuspiirissään (de Polignag 1995: 22–24, 150–154). Tästä syystä myös Artemis 

Lykoatiksen pyhäkön hallinnalla on ollut suuri merkitys sitä hallinneelle kaupungille tai 

yhteisölle. 

 

Pyhäkkö lähialueineen kuului arkaaisella ajalla eteläistä Arkadiaa asuttaneen Mainalian 

heimon alueeseen ja sen läheisyydessä sijaitsivat Asean, Lykoan ja Peraitheisin pienet 

yhteisöt (Forsén 2016: 41). Alue siirtyi todennäköisesti 360-luvulla eKr. Megalopoliin 

hallintaan, sillä Diodoros (15,72,4) kertoo mainalialaisten siirtyneen kaupunkiin sen 

perustamisen yhteydessä vuonna 368 eKr. Sama tarina tunnetaan myös Pausaniaalta 

(8,27,3-4), joka mainitsee useiden pyhäkön läheisyydessä sijainneiden pienten yhteisöjen 

siirtyneen kaupunkiin. Myös Mainalos -vuoren toisella puolella sijainnut Asean kaupunki 

kuului Megalopoliin vaikutuspiiriin, mutta se säilyi poliksena vielä synoikismin jälkeen 

(Nielsen 2002: 446–447). Kirjallista tietoa Artemis Lykaotiksen pyhäkön omistuksesta ei 

ole säilynyt, joten täyttä varmuutta pyhäkön kuulumisesta Megalopoliin hallintaan ei ole. 

Artemis Lykoatiksen pyhäkköä ympäröivä alue kuitenkin esitetään 

tutkimuskirjallisuudessa kokonaisuudessaan Megalopoliin hallitsemana (Nielsen 2002: 

369).  

 

Pausaniaan (8,36,7-8) kuvauksen mukaan Artemis Lykoatiksen pyhäkkö sijaitsi 

Mainalos-vuoren alarinteellä ja pyhäkössä oli pronssinen Artemiin kulttipatsas. Vuorella 

oli aikaisemmin ollut Athenan temppeli, hippodromi ja stadion. Lisäksi lähistöllä sijaitsi 

kaikkien arkadialaisten esi-isän, Kalliston pojan Arkaan entinen hautapaikka. Arkaalla oli 

suuri symbolinen merkitys Arkadiassa ja Arkadian liitto pystytti Kallistoa, Arkasta ja 

hänen poikiaan esittävät patsaat Delfoihin vuonna 369 eKr. (Nielsen 2002: 249). Myytin 

merkityksen johdosta Kalliston ja Arkaksen tarina päätyi myös rahoihin ja se esiintyy jo 

Mantineian noin 500 eKr. lyömissä trioboleissa (Hoover 2011 nrot 892–895). Artemis 

Lykoatiksen pyhäkön hallinnalla on ollut suuri merkitys alkujaan Mainalian heimolle sekä 

myöhemmin Megalopoliin ja Mantineian kamppaillessa sitä ympäröivästä alueesta 

Arkadian liiton hajoamisen jälkeen 360-luvulla eKr. (Forsén 2016: 61).  
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Kaivausten alettua Artemis Lykaotiksen pyhäköllä vuonna 2006, ensimmäisten vuosien 

keskeisinä tutkimuskysymyksinä oli selvittää paikalla sijainneiden rakennusten ajoitus ja 

käyttötarkoitus (Agia Paraskevi of Arachamitai, Introduction). Vuonna 2010 aloitettiin 

viiden vuoden pituinen kaivausprojekti, jossa tutkimuskysymykset olivat tarkentuneet. 

Nyt tutkimuksen kohteena olivat paikalta löydetyn hellenistisen rakennuksen 

arkkitehtuuriin ja käyttöön liittyneet kysymykset (Agia Paraskevi of Arachamitai, 

Introduction). Lisäksi haluttiin selvittää pyhäkön suhdetta muihin Arkadian pyhäköihin ja 

sitä, oliko pyhäkössä vierailleiden joukossa myös kauempaa tulleita vieraita (Agia 

Paraskevi of Arachamitai, Introduction). Vuodesta 2010 lähtien kaivaukset 

Arakhamitaissa ovat olleet jokavuotisia ja tuoreimmat kaivaukset tehtiin kesällä 2016.  

 

Tutkimukset Artemis Lykoatiksen pyhäköllä jatkuvat ja niiden tuloksena voidaan jo nyt 

todeta paikalla olleen useita erikokoisia ja eriaikaisia rakennuksia (Forsén 2016: 44–49). 

Kulttirakennusten lisäksi paikalla on ollut myös muita pyhäkön toimintaan liittyneitä 

rakennuksia. Tämän tutkielman aineiston rahat ovat löytyneet kuvassa (Kuva 2) näkyvän 

hellenistisen rakennuksen ja sen itäpuolella sijainneen kulttialueen kaivauksissa. Vuosien 

2007–2015 aikana kaivettiin hellenistisen rakennuksen alueella ja monet rahat ovat 

peräisin sen eri huoneista. Rahoja on löytynyt erityisesti huoneiden lattiatasoiksi 

tulkituista kerroksista (julkaisemattomat kaivausraportit 2007–2014).  

.  

Kuva 2: Arakhamitain Agia Paraskevin kaivauskartta, jossa näkyvät hellenistinen sisäpihallinen rakennus 

ja sen oikealla puolella näkyy kulttitoimintaan liittyviä rakenteita. Kuva: Esko Tikkala. 
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Vuodesta 2014 lähtien on kaivettu myös rakennuksen itäpuolella sijaitsevalla 

kulttialueella, joka muodostaa oman hellenistisestä rakennuksesta erillisen kontekstinsa 

(Björn Forsén, suullinen tiedonanto 24.2.2017). Näiltä kaivauksilta saatu numismaattinen 

aineisto poikkeaa etenkin vuoden 2016 osalta aikaisemmista, jolloin löytöinä saatiin myös 

roomalaisaikaisia rahoja (julkaisematon kaivausraportti 2016).   

 

Hellenistinen rakennus on arkkitehtuurin perusteella ollut mahdollisesti gymnaseion tai 

katagogeion (Forsén 2016: 44–49). Sen varhaisimman vaiheen rakentaminen ajoittuu 

300-luvun eKr. loppupuolelle ja rakennus on tuhoutunut palossa 1. vuosisadan eKr. 

loppupuolella (Agia Paraskevi of Arachamitai, Reports). Rakennuksessa on ollut useita 

huoneita ja lisäksi sen eteläsiivessä on ollut pyöreä kylpylätila (Forsén 2016: 46–47). 

Samantyyppinen ja samanaikainen kylpylätila tunnetaan lähialueelta myös Gortysin 

Asklepionin pyhäkön yhteydessä olleesta rakennuksesta (Ginouvès 1959: 58–77).  

 

Artemis Lykoatiksen pyhäkössä sijainneen hellenistisen rakennuksen yhteydestä on 

löydetty paljon ruuan valmistukseen ja ateriointiin liittyvää esineistöä ja tämän perusteella 

näyttäisi, että rakennuksen tiloja on käytetty kylpemisen lisäksi ruuan valmistamiseen 

sekä rituaalisiin pitoihin (Forsén 2016: 48). Rakennuksen sisältä ei ole löydetty 

varsinaiseen siellä tapahtuneeseen kulttitoimintaan liittyviä viitteitä, mutta runsas 

votiivifiguriinien määrä yhdessä kattoleimojen kanssa liittää sen kuitenkin osaksi 

pyhäkön toimintaa (Forsén 2016: 48). Rakennusta ei vielä tätä tutkielmaa tehdessä ole 

kaivettu kokonaan ja tietomme sen käytöstä tulevat vielä tarkentumaan tutkimusten 

edetessä. Tässä tutkielmassa saamme kuitenkin uutta tietoa rakennuksesta löytyneistä 

rahoista ja niiden avulla uusia näkökulmia Artemis Lykaotiksen pyhäkön käytöstä rahojen 

kertomana. 
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3 Tutkielman aineiston muodostuminen ja sen tulkintaan liittyvät 

tekijät 

3.1 Aineiston kertyminen  

Rahat olivat maksuvälineitä ja tästä syystä niiden päätymiseen lopulta kaivauslöydöiksi 

vaikuttavat osin erilaiset prosessit kuin muihin esineryhmiin. Rahan päätyminen osaksi 

arkeologista kontekstia voi johtua lukuisista eri syistä ja olosuhteista. Nämä vaikuttavat 

rahalöytöjen välittämään informaatioon ja tämä seikka on huomioitava rahalöytöjen 

tulkinnassa. Jotta rahojen tulkinta olisi mahdollisimman tarkka ja oikea, on tunnettava 

niiden löytökonteksti, jonka perusteella niiden välittämää informaatiota voidaan arvioida.  

 

Numismatiikassa rahalöydöt jaetaan kätköihin, yksittäislöytöihin, ja kertymälöytöihin. 

Kätköt ovat tavallisesti jonkinlaisessa hätätilanteessa kätkettyjä rahoja, jotka oli tarkoitus 

palata hakemaan myöhemmin olojen rauhoituttua. Yleensä niihin valittiin arvokkaita 

rahoja, mutta joskus hätäkätköihin on laitettu kaikki käytössä ollut raha (Grierson 1975: 

125). Kätköt tarjoavat siis omanlaistaan tietoa kierrossa olleesta rahasta ja niiden tarjoama 

informaatio on punnittava tapauskohtaisesti. Yksittäislöydöiksi kutsutaan löytöryhmää, 

joka muodostuu yksinään löydetyistä rahoista. Nämä ovat voineet joutua kontekstiinsa 

monin eri tavoin ja eri aikoina. Yksittäislöydön merkitys ja todistusarvo sellaisenaan on 

pieni, mutta kun näitä yksittäisiä rahoja löydetään samalta paikalta useampia, ne voidaan 

luokitella kertymälöydöiksi, jotka koostuvat satunnaisesti hukatuista rahoista. 

Kertymälöytöjen voi yleensä katsoa edustavan hyvin jollakin tietyllä paikalla 

rahankierrossa olleita rahoja (Grierson 1975: 128).  

 

Tässä tutkielmassa käsiteltävät rahat on löydetty arkeologisten tutkimusten tuloksena. 

Löytötietojen perusteella tulkitsen tämän aineiston edustavan pääasiassa kertymälöytöjä 

kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Tulkinta perustuu siihen, että arkeologisten 

tutkimusten yhteydessä ei ole todettu rahojen tahalliseen kätkemiseen viittaavia seikkoja 

kuin vain kahden rahan kohdalla, lisäksi tutkielman muut rahat on löydetty pääasiassa 

erilaisilta lattiatasoilta (julkaisemattomat kaivausraportit 2007–2016). Osittain näistä 
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syistä sekä rahojen löytökonteksteihin liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen kaikkien 

rahojen löytökonteksteja ei käsitellä erikseen tässä tutkiemassa. 

 

Rahojen hukkaamis- ja löytämisprosessia on tutkittu nykyaikana Australian 

Melbournessa, jossa kerättiin kaduilta tuhat ihmisten pudottamaa kolikkoa kahden vuoden 

aikana. Otos vastasi hyvin kierrossa olevia rahoja, ainoastaan arvoltaan pienet rahat olivat 

hieman yliedustettuja ja arvoltaan suuret hieman aliedustettuja (Frazer & van der Touw 

2010: 375–405). Tämän voi osittain olettaa johtuvan arvoltaan pienten kolikoiden 

pienemmästä koosta, sillä ne hukkuvat helpommin. Ihmiset myös mieluummin poimivat 

arvokkaammat kolikot talteen. Vaikkei tutkimusta voi suoraan rinnastaa antiikin 

Kreikkaan, se antaa kuitenkin hyvän esimerkin varsinkin rahojen arvon ja koon 

merkityksestä kertymälöydöissä. Tämä näkyy arkeologisissa aineistoissa siten, että 

arvoltaan ja kooltaan pienet rahat ovat usein yliedustettuina, vaikka paikalla aikanaan oli 

kierrossa myös paljon isompiakin rahoja.  

 

Arkeologisessa aineistossa korustuvat usein paljon rahaa lyövien rahapajojen rahat. Tämä 

johtuu siitä, että rahojen määrä on yleensä rajoittava tekijä niiden leviämiselle. Runsaasti 

rahaa lyövien rahapajojen rahoja liikkuu kierrossa enemmän ja siten ne leviävät 

laajemmalle alueelle (Casey 1986: 69–70). Tämän takia yleisiä rahoja myös hukkuu 

enemmän kuin harvinaisempia. Antiikin Kreikan rahapajojen lyöntimääriä on kuitenkin 

vaikea arvioida etenkin pienten rahapajojen ja pronssirahojen osalta. Tässä tutkielmassa 

olen tulkinnut tutkimuskirjallisuudessa yksittäisen rahan kohdalla esiintyvän suuren 

variantti määrän viittaavan mahdollisesti suureen lyöntimäärään.  

 

Edellä mainituista syistä johtuen tulkitsen Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydettyjen 

rahojen edustavan varsin kattavaa otosta paikalla liikkuneista pienistä rahoista ja niiden 

lyöntipaikoista. Myös aineiston koostumus ja arvoltaan pienten rahojen suuri osuus on 

ymmärrettävissä yllä käsiteltyjen syiden johdosta. Analyysia tehdessä kiinnitän 

mahdollisuuksien mukaan huomiota rahojen lyöntimääriin, sillä rahan yleisyys kierrossa 

oli osin niistä riippuvainen.  
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3.2 Rahajärjestelmät 

Kaikki Arkhamitain Agia Paraskevista löydetyt rahat on lyöty jonkun rahajärjestelmän 

osana. Tämän johdosta niiden kiertoa ja liikkeitä säätelivät muutamat yleiset antiikin 

rahankiertoon liittyvät perusperiaatteet. Näiden rahajärjestelmien sekä antiikin yleisen 

numismaattisen historian tunteminen on välttämätöntä, jotta voi analysoida tutkielman 

aineistoa ja löytää selittäviä tekijöitä sille miksi aineisto on löydetyn kaltainen. 

 

Antiikin rahajärjestelmät perustuivat aluksi jalometallien lyömiseen rahaksi. Tämä 

tapahtui klassisella kaudella ja hellenistisellä ajalla polisten, valtioiden sekä kaupunkien 

toimesta. Rahojen arvo perustui niiden sisältämän jalometallin painoon ja leimaamalla ne 

rahat liikkeelle laskenut valtio takasi rahojen aitouden ja jalometallipitoisuuden (Kroll 

2012: 40). Eriarvoisten rahojen tarve ratkaistiin aluksi lyömällä eri painoisia hopearahoja, 

joiden painot perustuivat kunkin poliksen käyttämään painostandardiin. Nämä jo 

arkaaisella kaudella käytetyt painostandardijärjestelmät perustuivat eri poliksissa 

aikaisemmin käytettyihin mittajärjestelmiin (Kroll 2012: 40).  

 

Peloponnesoksella käytetyimmäksi standardiksi vakiintui noin 480 eKr. aiginalainen 

standardi (Hoover 2011: 1xx). Ainoastaan Troizen löi rahaa Ateenan käyttämän 

attikalaisen standardin mukaan (Hoover 2011: 191). Lisäksi Korintti käytti omaa 

standardiaan, jonka käyttö rajoittui kuitenkin vain sen alueelle ja siirtokuntiin (Kraay 

1976: 329).  Kaikki kolme standardia perustuivat hopeastateeriin, joka jakautui 

drakmoihin. Nämä puolestaan jaettiin vielä oboleihin (Liitteessä 1 on esitelty attikalainen 

ja aiginalainen standardi). Aleksanteri Suuren valloitettua Persian valtakunnan, hänen 

valloittamillaan alueilla ryhdyttiin käyttämään attikalaista painostandardia, josta 

muodostui hellenistisen ajan yleisstandardi (Thonemann 2015: 12–16). Peloponnesoksen 

polisten muodostama Akhaian liitto alkoi 200-luvun eKr. puolivälissä käyttää yhteisissä 

rahoissaan alennettua aiginalaista standardia. Liiton lyömät rahat olivat pääasiassa 

trioboleja, jotka olivat lähes saman painoisia kuin attikalaisen standardin tetraobolit 

(Hoover 2011: 1ix).  
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Hopearahat kiersivät päivittäisessä käytössä myös ne lyöneen valtion rajojen 

ulkopuolella, sillä niiden arvo oli sidoksissa painoon. Rahat pystyivät liikkumaan vaivatta 

samaa standardia käyttäneissä poliksissa ja ajan myötä ne myös sekoittuivat keskenään. 

Eri standardikaan ei aiheuttanut suuria ongelmia, koska hopearahat olivat vaihdettavissa 

toisen standardin rahoihin, sillä niiden arvo perustui painoon. Näistä syistä hopearahat 

kiersivät laajoilla alueilla eivätkä mahdollista kovin pitkälle menevää päättelyä ihmisten 

tai rahojen liikkeistä. 

 

Hopeaan perustunut rahajärjestelmä oli hankala pienen päivittäisen kaupankäynnin 

yhteydessä ja 400-luvulla eKr. ryhdyttiin lyömään pientä rahaa pronssista (Thonemann 

2015: 128). Pronssirahan arvo ei enää perustunut metallin arvoon vaan valtion lyömään 

leimaan. Rahajärjestelmät perustuivat edelleen jalometalleihin ja tietty sovittu määrä 

pronssirahoja vastasi hopeadrakmaa. Aiginalaista standardia käytettäessä kuusi 

halkousta, eli pronssirahan perusyksikköä, vastasi arvoltaan yhtä hopeaobolia (Hoover 

2011: 1xx). Rahanlyöjä oli siis ainoa pronssirahan arvon takaaja, ja tämän johdosta 

pronssiraha harvoin kelpasi sen lyöneen valtion tai kaupungin rajojen ulkopuolella. Tämä 

rajoitti pronssirahojen kiertoa ja ne pysyivät tästä syystä yleensä lähellä niiden 

alkuperäistä käyttöaluetta (Knapp 2005: 36–49).  

 

Pronssirahat näyttävät kuitenkin hellenistisellä ajalla säilyttäneen ainakin osan arvostaan 

myös ne lyöneen kaupungin alueen ulkopuolella, sillä Ateenan Agoran kaivauksilta 

löydetyistä 300- ja 200-luvun eKr. pronssirahoista 20 % oli muualla lyötyjä (Kroll 1993: 

170). Tämä viittaisi siihen, että niillä on ollut paikalla käyttöä. Todennäköisesti osa 

kauppiaista on hyväksynyt myös muita kuin Ateenan lyömiä rahoja tai vieraat rahat ovat 

olleet ainakin vaihdettavissa paikalliseen rahaan. Kauppa- tai rahanvaihtotilanteessa on 

kuitenkin oleellista, että kaikki osapuolet tunnistavat rahan ja myös sen arvon.  

 

Jälkeenpäin on hyvin vaikea arvioida mitkä rahat ovat olleet käypää rahaa Artemis 

Lykoatiksen pyhäkön alueella jonain tiettynä aikana ja mitkä eivät. Ateena oli aikansa 

suurkaupunki ja sen Agora suuri ja tunnettu kauppapaikka. Sen yhteydet muualle 

maailmaan olivat luonnollisesti paljon vilkkaammat kuin pienten paikkakuntien, joten sen 
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tarjoamaa esimerkkiä ei sellaisenaan voi soveltaa Artemis Lykoatiksen pyhäkköön, 

vaikka Kroll (1993) tarjoaakin samanaikaisen esimerkin asiasta. 

 

Rahat voivat kertoa paikan käytöstä ja siellä vierailleiden ihmisten alkuperästä. Hyvä 

esimerkki tästä löytyy Peloponnesokselta Nemeasta, jonne kerääntyi ihmisiä ympäri 

kreikkalaisen maailman seuraamaan Nemean kisoja. Stadionin kaivauksissa erottui neljä 

rahalöytöjensä puolesta toisistaan poikkeavaa aluetta, joista kutakin hallitsivat erikseen 

Argoksen, Fleiuksen, Kleonain ja Sikyonin rahat (Knapp 2005: 27–30). Näiden on tulkittu 

edustavan jokaisen kaupungin kisavieraiden vakituisia istumapaikkoja, sillä vieraat 

kantoivat mukanaan ja pudottivat todennäköisemmin oman kaupunkinsa kuin muiden 

kaupunkien rahoja (Knapp 2005: 27–30). Aineiston tulkinnassa on myös hyvä ottaa 

huomioon, etteivät kaikki paikalla käyneet ole jättäneet sinne rahoja. Tästä syystä rahojen 

puuttuminen aineistosta ei automaattisesti tarkoita, että paikalla ei olisi ollut kävijöitä 

aineistossa näkymättömiksi jääneistä kaupungeista. 

 

Edellä esitettyjen tietojen ja esimerkkien johdosta tulkitsen tämän tutkielman aineiston 

rahat ihmisten mukanaan tuomiksi ja samalla niiden paljastavan paikkoja, joista paikalla 

vierailleet ovat kotoisin tai joissa he ovat käyneet ennen saapumistaan Artemis 

Lykaotiksen pyhäkköön. Tähän ajatusmalliin täytyy kuitenkin suhtautua tietyin 

varauksin, sillä yksittäisten rahojen ei voi katsoa ilmentävän automaattisesti suoria 

yhteyksiä pyhäkön ja jonkin muun paikan välillä. Rahat ovat aina voineet päätyä paikalle 

myös monien välikäsien kautta. Tästä syystä johtuen jaan rahat ryhmiin, joita yhdistävät 

maantieteelliset ja ajalliset yhteneväisyydet. Näin toimimalla pystyn analysoimaan ne 

kokonaisuuksina ja vähentämään yksittäisen rahan painoarvoa tulkinnassa. 

3.3 Rahojen alkuperä, ajoitus ja arvo 

Ajoituksella tarkoitetaan tämän tutkielman rahojen kohdalla niitä vuosia, joilla niiden 

lyömisen ja liikkeeseen laskun arvioidaan tapahtuneen. Kaikille rahoille on 

aineistoluvussa ilmoitettu ajoitus, joka on peräisin niistä lähteistä, joihin jokaisen rahan 

kohdalla erikseen viitataan. Ajoituksiin liittyy kuitenkin monenlaisia epävarmuustekijöitä 

ja tästä syystä niihin liittyvät ongelmat on tiedostettava rahoja analysoitaessa. Monien 
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rahojen kohdalla tiedot niiden ajoituksesta vaihtelevat tutkimuskirjallisuudessa ja 

muutamissa tapauksissa ajoitus voi olla ilmoitettu vain yli sadan vuoden tarkkuudella. 

Tällaisia rahoja on hyvin vaikea sitoa historian tapahtumiin tai analysoida minkälaisista 

ilmiöistä ne kertovat.  

 

Toisaalta aineistossa on myös rahoja, joiden lyöntivuosi tunnetaan tarkasti. Lyöntivuosi 

kuitenkin kertoo rahasta vain aikaisimman ajankohdan, jolloin se on voinut päätyä 

löytökontekstiinsa. Numismatiikassa ja arkeologiassa tästä käytetään nimitystä terminus 

post quem. Sen lisäksi, että rahoja leimattiin pitkään ja niiden lyöntivuodet voivat olla 

epätarkkoja, rahat saattoivat pysyä pitkään kierrossa. Hyviä esimerkkejä kauan 

kiertäneistä hopearahoista ovat Aleksanteri Suuren ja hänen seuraajiensa lyömät 

hopeadrakmat, joita ensinnäkin leimattiin pitkään ja jotka saattoivat olla kierrossa vielä 

sadan vuoden kuluttua leimaamisesta (Le Rider 2007: 97). Uuden rahatyypin leimaamisen 

aloitus ei myöskään tarkoittanut, että aikaisemmin leimatut rahat olisivat poistuneet 

kierrosta. Myös pronssirahat ovat voineet olla jopa satoja vuosia käytössä, kuten 

Miletoksen läheltä löytynyt, noin vuoden 100 eKr. tienoilla kadonnut rahakukkaro antaa 

ymmärtää (Baldus 1996: 217–223). Se sisälsi muutaman 300-luvun eKr. rahan, muiden 

rahojen ajoittuessa 100-luvulle eKr. Kaikki kukkaron sisältämät rahat olivat kuitenkin 

todennäköisesti hukkaamishetkellä käypää rahaa, sillä muuten niiden läsnäoloa hukatussa 

kukkarossa olisi vaikea selittää.  

 

Eräs antiikin pronssirahoihin liittyvä ongelma on, ettemme tiedä varmasti niiden 

nimellisarvoa, emmekä siten voi tietää niiden keskinäisiä arvoja. Monesti on oletettu 

kaupungin tai poliksen julkaiseman rahasarjan pienimmän rahan olevan halkous. Asian 

varmistaminen on kuitenkin mahdotonta ja lisäksi ei ole tiedossa, kuinka pronssirahan 

koko, paino, ikä tai tyyppi vaikutti niiden arvoon (Hoover 2011: 1xx). Näistä 

epävarmuustekijöistä johtuen eri valtioiden ja kaupunkien rahojen arvojen vertailu 

keskenään on vaikeaa. Sama pätee eri aikakausien rahojen vertailuun keskenään. Tästä 

syystä olen jättänyt muiden paitsi roomalaisen rahajärjestelmän pronssirahojen 

nimellisarvot rahaluettelosta pois.  
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4 Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydetyt rahat 

 

Tässä luvussa esitellään kaikki Artemis Lykaotiksen arkeologisilta kaivauksilta vuosina 

2007–2016 löydetyt ja tunnistetut rahat. Rahojen tunnistus ja ajoitus ovat peräisin 

käytetystä tutkimuskirjallisuudesta, johon viitataan jokaisen rahan kohdalla erikseen. 

Jokaisen rahan esittelytekstissä on kuvattu siinä etu- ja takasivulla näkyvät kuviot ja 

tekstit. Rahat esitetään kronologisessa järjestyksessä siten, että klassista kautta (490–323 

eKr.) seuraava hellenistinen aika (323–30 eKr.) on jaettu kahteen osaan vuoden 146 eKr. 

kohdalta. Viimeisenä ovat muutamat roomalaisajan rahat.  

 

Joidenkin rahojen kohdalla ajoitus on epätarkka ja nämä rahat on sijoitettu siihen 

aikakauteen, johon niiden ajoitus suurimmaksi osaksi sijoittuu. Jokaisen kaupungin 

kohdalla hopearahat tulevat ensimmäisinä ja sen jälkeen pronssirahat kronologisessa 

järjestyksessä. Rahojen kohdalla on suluissa ilmoitettu rahan Arachamitai Projectin 

raporteissa oleva luettelointinumero. Rahat on kuvannut Vivi Deckwirth ja Klaus-Valtin 

von Eickstedt. Kuvat on muokannut Janne Soisalo. Kaikki rahat on pyritty esittämään 

luonnollisessa koossa, mutta ne on mitattu valokuvien perusteella ja siksi niiden 

ilmoitetuissa mitoissa saattaa olla epätarkkuutta. 

 

4.1 Klassinen kausi 480–323 eKr. 

 

Peloponnesos: 

Mantineia 

       
1. Noin 460–450 eKr. Trioboli. AR n. 3,0 g. Aiginalainen standardi. 

Etus. Zeus Lykaios, valtaistuimella vas., ojentaa oik. käden,  

jolta kotka nousee lentoon. Vas. kädessä valtikka. 

Takas. APKA. Kallisto, rintakuva vas., tainia päässään. 

Hoover 2011 nro 913. (2013: 47) 
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2. Noin 340–325 eKr. AE 12. 

Etus. Athene, päänkuva oik., korinttilainen kypärä päässään.  

Takas. tridentti.  

Hoover 2011 nro 909. (2013: 29) 

 

 

Megalopolis 

 
3. Noin 363–350 eKr. AE 20. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään.  

Takas. Arkadian liiton monogrammi ja syrinx.  

Molemmat ovat tammenlehväseppeleen ympäröimiä.  

Hoover 2011 nro 933. (2011: 25) 

 

  
4. Noin 363–350 eKr. AE 19. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään.  

Takas. Arkadian liiton monogrammi ja syrinx.  

Molemmat ovat tammenlehväseppeleen ympäröimiä.  

Hoover 2011 nro 933. (2012: 10) 

 

  
5. Noin 363–350 eKr. AE 19. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään.  

Takas. Arkadian liiton monogrammi ja syrinx. 

Molemmat ovat tammenlehväseppeleen ympäröimiä.  

Hoover 2011 nro 933. (2013: 5) 
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Fleious 

  
6. Noin 400–350 eKr. AE 11. 

Etus. härkä kulkee vas.  

Takas. Φ. 

Hoover 2011 nro 176. (2014: 6a) 

 

Feneos 

  
7. Noin 350–300 eKr. AE 17. 

Etus.  Demeter, päänkuva oik., viljantähkä hiuksissaan.  

Takas. Φ–E. Keskellä kerykeion. 

Hoover 2011 nro 987. (2014: 2) 

 

Sikyon 

  
8. Noin 365–330 eKr. AE 13. 

Etus. kyyhkynen lentää vas. 

Takas. suuri doorilainen kirjain san, jonka päällä A ja alla palmetti.  

BCD Peloponnesos nro 273.7. (2012: 33) 

 

  
9. Noin 345–325 eKr. AE 19. 

Etus. Apollon, päänkuva oik., laakeriseppele päässään.  

Takas. suuri Σ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 256. (2015: 7) 
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Manner-Kreikka: 

Opous 

  
10. Noin 340–330 eKr. Trioboli. AR n. 3,0 g. Aiginalainen standardi. 

Etus. Demeter, päänkuva oik., viljantähkäseppele päässään.  

Takas. Aias kulkee oik., pidellen käsissään miekkaa ja kilpeä.  

Kilven sisäpuolella on käärme ja Aiaan jalkojen välissä kantharos.  

Erona Hooverin kuvaukseen tästä rahasta puuttuu takasivulta teksti. 

Hoover 2014 nro 997. (2012: 21) 

 

 

4.2 Hellenistisen ajan alkupuoli 323–146 eKr. 

Peloponnesos: 

Akhaian liitto 

  
11. Noin 167–146 eKr. AE 22. 

Etus. seisova Zeus vas., käsissään Nike ja valtikka.    

Takas. kuviot tuhoutuneet. 

(2016: 1) 

 

Argos 

  
12. Noin 260–195 eKr. AE 13. 

Etus. Apollon, päänkuva vas., laakeriseppele päässään.  

Takas. tripodi, jonka vas. puolella nuija.  

Hoover 2011 nro 700. (2013: 15) 
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Elis 

   
13. Noin 167–146 eKr. Akhaian liitto. AE 22. 

Etus. seisova Zeus vas., käsissään Nike ja valtikka.  

Takas. ΑΧΑΙΩΝ/ΑΛΕΙΩΝ.  

Akhaia valtaistuimella vas., pidellen käsissään seppelettä ja valtikkaa.  

Hoover 2011 nro 543. (2013: 33) 

 

Epidauros 

  
14. Noin 225–200 eKr. AE 18. 

Etus. Asklepios, päänkuva oik., laakeriseppele päässään.   

Takas. Epione vas., syöttää hanhea.  

Oik. puolella astia. 

Hoover 2011 nro 731. (2011: 2) 

 

Kleonai 

  
15. Noin 167–146 eKr. Akhaian liitto. AE 18. 

Etus. seisova Zeus vas., käsissään Nike ja valtikka. 

Takas. ΑΧΑΙΩΝ/ΚΛΕΩΝΑΙΩΝ.  

Akhaia valtaistuimella vas., pidellen seppelettä ja valtikkaa.  

Hoover 2011 nro 769. (2014: 6b) 

 

Korintti 

  
16. Noin 167–146 eKr. Akhaian liitto. AE 19. 

Etus. seisova Zeus vas., käsissään Nike ja valtikka. 

Takas. ΑΧΑΑΙΩΝ/ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.  

Akhaia valtaistuimella vas., pidellen seppelettä ja valtikkaa.  

Hoover 2014 nro 1921. (2013: 43) 
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Mantineia 

  
17. Noin 300–270 eKr. AE 19. 

Etus. Athene, päänkuva oik., attikalainen kypärä päässään.  

Takas. seisova Poseidon vas., heristää tridenttiä.  

Hoover 2011 nro 907. (2013: 35) 

 

Megalopolis 

  
18. Noin 195–188 eKr. Trioboli. AR 2.4 g. Alennettu aiginalainen standardi. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään.   

Takas. Pan istuu kivellä vas., kädessään lagolobon. Polven päällä on kotka  

Panin vas. Arkadian liiton monogrammi ja oik. puolella A-I. 

Hoover 2011 nro 931. (2011: 31) 

 

  
19. Noin 330–275 eKr. AE 18. 

Etus. Pan, päänkuva oik. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, vas. ylhäällä A ja alla syrinx. 

Hoover 2011 nro 934. (2015: 2) 

 

   
20. Noin 300–275 eKr. AE 20.  

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, jonka alla syrinx ja salama.  

Hoover 2011 nro 936. (2013: 4) 
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21. Noin 300–275 eKr. AE 20. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, jonka alla syrinx ja salama.  

Hoover 2011 nro 936. (2011: 16) 

 

      

22. Noin 300–275 eKr. AE 20. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, jonka alla syrinx ja salama. 

Kirjaimet Π ja M. 

Hoover 2011 nro 936. (2011: 33) 

 

  

23. Noin 300–275 eKr. AE 19. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, jonka alla syrinx ja salama. 

Kirjaimet Π ja M. 

Hoover 2011 nro 936. (2013: 44) 

 

  

24. Noin 300–275 eKr. AE 19. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, jonka alla syrinx ja salama. 

Kirjaimet Π ja M. 

Hoover 2011 nro 936. (2014: 7) 
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25. Noin 300–275 eKr. AE 15. 

Etus. Pan, päänkuva vas.  

Takas. ΘΕ ja Arkadian liiton monogrammi, jonka alla on syrinx.  

Hoover 2011 nro 939. (2015: 3) 

 

  

26. Noin 300–275 eKr. AE 11. 

Etus. Pan, päänkuva vas. 

Takas. Arkadian liiton monogrammi, jonka alla on syrinx. 

BCD Peloponnesos nro 1538. (2014: 28) 

 

Messene 

   
27. Noin 191–183 eKr. AE 18. 

Etus. Demeter, päänkuva oik., viljantähkäseppele päässään.  

Takas. ME. Zeus kulkee oik. ja heristää oik. kädessään salamaa.  

Kotka laskeutuu ojennetulle vas. kädelle. Oik.tripodi. Rahamestarin tunnus A. 

Hoover 2011 nro 575. (2013: 24) 

 

    
28. Noin 180–150 eKr. AE 18. 

Etus. Demeter, päänkuva oik., päässä viljantähkäseppele. 

Takas. ME. Zeus kulkee oik. ja heristää oik. kädessä salamaa.  

Kotka laskeutuu ojennetulle vas. kädelle. Oik. tripodi. Rahamestarin tunnus A. 

Hoover 2011 nro 576. (2013: 27) 

 

Sikyon 

  
29. Noin 250–200 eKr. AE 12.  

Etus. kyyhkynen lentää oik. 

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 273. (2007: 2) 
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30. Noin 250–200 eKr. AE 11. 

Etus. kyyhkynen lentää oik.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 273. (2012: 45) 

 

 
31. Noin 250–200 eKr. AE 12. 

Etus. kyyhkynen lentää vas. 

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 317.10. (2012: 34) 

  

 
32. Noin 250–200 eKr. AE 13.   

Etus. kyyhkynen lentää oik.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 317.11. (2012: 37) 

 

  
33. Noin 250–200 eKr. AE 13. 

Etus. kyyhkynen lentää vas.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 274. (2012: 38) 

 

  
34. Noin 225–200 eKr. AE 14.  

Etus. kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 262. (2013: 12) 
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35. Noin 225–200 eKr. AE 14. 

Etus. kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 263. (2011: 29) 

 

  
36. Noin 225–200 eKr. AE 15.  

Etus. kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 275. (2011: 13) 

 

  

37. Noin 225–200 eKr. AE 13. 

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

 Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 276. (2011: 36) 

 

  
38. Noin 225–200 eKr. AE 11. 

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 276. (2011: 37) 

 

  
39. Noin 225–300 eKr. AE 13.  

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 276. (2012: 2) 
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40. Noin 225–200 eKr. AE 14. 

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 276. (2012: 26) 

 

  
41. Noin 225–200 eKr. AE 13. 

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik. 

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 318.6–7. (2012: 17) 

 

  
42. Noin 225–200 eKr. AE 13. 

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 318.6. (2012: 23) 

 

  
43. Noin 196–194 eKr. AE 15.  

Etus. kyyhkynen lentää vas.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 278. (2010: 8) 

 

  
44. Noin 196–146 eKr. AE 12.  

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik. 

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 264. (2011: 14) 
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45. Noin 196–146 eKr. AE 14.  

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 264. (2007: 5) 

 

  
46. Noin 196–146 eKr. AE 12.   

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 264. (2007: 6) 

 

  
47. Noin 196–146 eKr. AE 10.  

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 264. (2008: 2) 

 

  
48. Noin 196–146 eKr. AE 13.   

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 264. (2010: 6) 

 

  

49. Noin 196–146 eKr. AE 13.  

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä. 

Hoover 2011 nro 264. (2013: 11) 
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50. Noin 196–146 eKr. AE 12.  

Etus. ΣΙ, kyyhkynen syö oik.  

Takas. tripodi oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

Hoover 2011 nro 264. (2013: 19) 

 

    
51. Noin 196–146 eKr. AE 13. 

Etus. kyyhkynen lentää vas.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 329.7. (2013: 30) 

 

  
52. Noin 196–146 eKr. AE 15. 

Etus. kyyhkynen lentää vas. Pyrstön alla monogrammi M.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 328.12. (2012: 12) 

 

Tegea 

  
53. Noin 240–167 eKr. AE 18. 

Etus. Eilethyia, päänkuva vas., viljantähkäseppele päässään. 

Takas. Athene oik., Aerope ojentaa kannua. 

Hoover 2011 nro 1066. (2010: 3) 

 

  
54. Noin 240–167 eKr. AE 17. 

Etus. Eilethyia, päänkuva vas., viljantähkäseppele päässään. 

Takas. Athene oik., Aerope ojentaa kannua. 

Hoover 2011 nro 1066. (2012: 11) 
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55. Noin 240–167 eKr. AE 18. 

Etus. Eilethyia, päänkuva vas., viljantähkäseppele päässään. 

Takas. Athene oik., Aerope ojentaa kannua. 

Hoover 2011 nro 1066. (2013: 32) 

 

Troizen 

  
56. Noin 330–300 eKr. AE 12. 

Etus. Athene, päänkuva vas.  

Takas. TPO ja tridentti.  

Hoover 2011 nro 798; BCD Peloponnesos nro 1338 ja 1339.2. (2012: 16) 

 

 

Manner-Kreikka ja Egeanmeren saaret: 

Aitolian liitto 

  
57. Noin 205–150 eKr. AE 15.   

Etus. Athene, päänkuva oik., korinttilainen kypärä päässään.  

Takas. seisova Herakles pitää käsissään nuijaa ja leijonan taljaa. 

Hoover 2014 nro 958. (2016: 13) 

 

Akarnania Oiniadai 

   
58. Noin 219–211 eKr. AE 23. 

Etus. Zeus, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. parrakas Akheloos oik. 

Hoover 2014 nro 899. (2016: 3) 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Ateena 

 
59. Noin 255–229 eKr. Drakma. AR 4.2 g. Attikalainen standardi. 

Etus. Athenen päänkuva oik., attikalainen kypärä päässään.  

Takas. ΑΘΕ, pöllö oik., vas. oliivin lehvä. 

Svoronos pl. 23 nrot. 27–34. (2014: 16) 

 

  
60. Noin 322/317–307 eKr. AE 13. 

Etus. Athene, päänkuva oik., attikalainen kypärä päässään.  

Takas. ΑΘΕ. Kaksi pöllöä seisoo vierekkäin.  

Hoover 2014 nro 1726. (2012: 42) 

 

   
61. Noin 322/317-307 eKr. AE 14. 

Etus. Athene, päänkuva oik., attikalainen kypärä päässään.  

Takas. ΑΘΕ. Kaksi pöllöä seisoo vierekkäin. 

Hoover 2014 nro 1726. (2012: 43) 

 

Boiotia 

   
62. Kolmannen Boiotian liiton aika 225–171 eKr. Drakma. AR 5.0 g. Alennettu aiginalainen standardi.   

Etus. Poseidon, päänkuva oik., laakerilehväseppele päässään.  

Takas. teksti ΒΟΙΩΤΩΝ. Nike vas., pitää käsissään seppelettä ja tridenttiä. 

Käden alla monogrammi. 

Hoover 2014 nro 1175. (2012: 30) 
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Epeiros 

  
63.  Noin 297–270 eKr. AE 25.  

Etus. Zeus, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. salamanippu tammenlehväseppeleen ympäröimänä. 

SNG M. Bar nro 531. (2016: 20) 

 

   
64. Noin 233–168 eKr. AE 17.  

Etus. Artemis, päänkuva oik. Vas. puolella monogrammi. 

Takas. ΑΠΕΙ/ΡΩΤΑΝ ja keihäänkärki. 

Lindgren II nro 1456. (2012: 8) 

 

Keos Karthaia 

   
65. Lyöty vuoden 300 eKr jälkeen. AE 19. 

Etus. Apollon, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. koiran etuosa, josta lähtee säteitä oik. 

Lindgren II nro 1790. (2015: 4) 

 

Kos 

  
66. Noin 195–165 eKr. AE 14. 

Etus. Herakles, päänkuva vas. 

Takas. ΚΩΙΟΝ. Taskurapu, nuija ja rahamestarin nimi ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ.  

SNG Cop. Caria Part II nro 643. (2013: 34) 
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Makedonian kuningaskunta 

  
67. Noin 319–305 eKr. Drakma. AR n. 4.0 g. Attikalainen standardi.  

Lyöty Antigonos I Monofthalmoksen toimiessa Aasian satraappina.  

Lyöntipaikka Magnesia ad Meandrum. 

Etus. Herakles, päänkuva oik., leijonantalja päässään.  

Takas. Zeus valtaistuimella vas., pitää oik. kädessään kotkaa. Vas. kädessä on valtikka.  

Monogrammit ΣΗ ja B. 

Price nro 1959 a–b. (2011: 34) 

 

   
68. Noin 306–297 eKr. Kuningas Kassandros. AE 21.  

Lyöntipaikka Pella. 

Etus. Herakles, päänkuva oik. 

Takas. ΒΑΣΙΛΕΩΣ/ΚΑΣΣΑΝΔΡΟY.  Ratsastaja oik., käsi kohotettuna. 

Hevosen leuan alla monogrammi. 

SNG Cop. Makedonia Part III nro 1144–1146; Hoover 2016 nro 992. (2008: 1) 

 

 

Sisilia: 

Akragas 

  
69. Noin 278–276 eKr. AE 18. 

Etus. Zeus, päänkuva oik. 

Takas. salamanipun päällä istuva kotka katsoo vas. 

CNS nro 123; SNG COP.  Sicily. Part I nro 120. (2014: 17) 
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Messana 

  
70. Vuoden 288 eKr. jälkeen. Lyöty Mamertiinien hallintokaudella. AE 25. 

Etus. Apollon, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. sotilas seisoo ja pitää tupessa olevaa miekkaa oik. kädessään. 

Ylhäällä Π. 

Lindgren II nro 490. (2011: 35) 

 

Panormos 

  

71. Noin 210–130 eKr. AE 21. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. sotilas suorittaa libaation., vas. monogrammi. 

SNG M. Bar nro 204. (2013: 8) 

 

Syrakusa 

  
72. Noin 274–216 eKr. Hieron II. AE 23.  

Etus. Poseidon, päänkuva vas., tainia päässään. 

Takas. ΙΕΡΟΝOΣ.  

Tridentti, jonka molemmilla puolilla on delfiinit.  

Lindgren II nro 588. (2014: 10) 
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Aasia: 

Pergamonin kuningaskunta, Pergamon 

  
73. Noin 230–130 eKr. AE 19. 

Etus. Asklepios, päänkuva oik. 

Takas. ΑΣΚΛΙΠΙΟΥ/ΣΟΤΗΡΟΣ.  

Käärme ja omfalos. 

SNG M. Bar nro 681. (2016: 21) 

 

Seleukidien kuningaskunta, Seleukeia ad Tigris 

  
74. Noin 312–280 eKr. Seleukos I Nikator. AE 21. 

Etus. Athene, päänkuva oik., korinttilainen kypärä päässään. 

Takas. elefantti seisoo kärsä kohotettuna oik. 

Lindgren III nro 980. (2014: 13) 

 

 

Pohjois-Afrikka: 

Ptolemaiosten valtakunta, Egypti 

   
75.  Noin 281–246 eKr. Ptolemaios II Filadelfos. AE 28. 

Etus. Zeus, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. kotka seisoo salamanipun päällä vas. 

SNG Cop. Egypt: The Ptolemies nro 119. (2016: 15) 
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76. Noin 246–222 eKr. Ptolemaios III Euergetes. AE 20. 

Etus. Ptolemaios III, rintakuva oik.  

Takas. BAΣIΛEΩΣ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Kotka seisoo salamanipun päällä vas.  

SNG M. Bar nro 1238 (2013: 22) 

 

  
77.  Noin 246–222 eKr. Ptolemaios III Euergetes. AE 19. 

Etus. Ptolemaios III, rintakuva oik.  

Takas. BAΣIΛEΩΣ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Kotka seisoo salamanipun päällä vas.   

SNG M. Bar nro 1238. (2015: 5) 

  
78. Noin 246–222 eKr. Ptolemaios III Euergetes. AE 28. 

Etus. Ptolemaios III, rintakuva oik. 

Takas. BAΣIΛEΩΣ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Kotka seisoo salamanipun päällä vas.  

SNG M. Bar nro 1238. (2014: 3) 

 

  

79. Noin 221–204 eKr. Ptolemaios IV Filopator. AE 38. 

Etus. Zeus Ammon, päänkuva oik.  

Takas. BAΣIΛEΩΣ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Kotka seisoo salamanipun päällä vas.   

SNG Cop. Egypt. The Ptolemies nro 202. (2015: 8) 
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80. Noin 260–204 eKr. Ptolemaios II– Ptolemaios IV. AE 38. 

Rahan huonosta kunnosta johtuen tarkempi määritys ei ole mahdollista,  

mutta koon ja muodon perusteella se on mahdollista tunnistaa Ptolemaiosten lyömäksi.  

SNG Cop. Egypt. The Ptolemies. (2016: 4) 

 

  
81. Noin 204–180 eKr. Ptolemaios V Epifanes. AE 19. 

Etus. Zeus Ammon, päänkuva oik. 

Takas. BAΣIΛEΩΣ/ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Kaksi kotkaa seisoo vierekkäin vas.   

SNG M. Bar nro 1247–48. (2013: 3) 

 

 

4.3 Hellenistisen ajan loppupuoli 146–30 eKr. 

 

Peloponnesos: 

Argos 

 
82. Noin 85–50 eKr. Trioboli. AR 2.4 g. Alennettu aiginalainen standardi. 

Etus. suden etuosa oik.  

Takas. suuri A ja rahamestarin tunnukset Z ja EY.  

Kaikki kuviot suuren neliön sisällä. 

Hoover 2011 nro 691. (2011: 17) 
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83. Noin 85–50 eKr. Trioboli. AR 2.4 g. Alennettu aiginalainen standardi. 

Etus. suden etuosa oik.  

Takas. suuri A ja kaksi pileosta, joiden päällä tähdet.   

Rahamestarin tunnus IC. 

Kaikki kuviot suuren neliön sisällä. 

Hoover 2011 nro 691. (2013: 7) 

 

  
84. Noin 146–95 eKr. AE 16.  

Etus. Apollon, päänkuva oik.  

Takas. seisova susi oik. Suden yllä monogrammi.  

Hoover 2011 nro 704. (2011: 8) 

 

  
85.  Noin 146–85 eKr. AE 17. 

Etus. Hera, päänkuva oik., polos päässään.  

Takas. pylvässuihkulähde ja vas. boiotialainen kypärä. 

Rahamestarin tunnukset ΚΛ Ε. 

Hoover 2011 nro 703. (2012: 41) 

 

  
86. Noin 90/80–50 BC. AE 16. 

Etus. Hera, päänkuva oik. 

Takas. pylvässuihkulähde, jonka vas. puolella monogrammi. 

BCD Peloponnesos nro 1158.3. (2013: 14) 

 

  
87. Noin 85–50 eKr. AE 16. 

Etus. Apollon, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. tripodi, kirjain M ja monogrammi. 

Hoover 2011 nro 706. (2012: 39) 
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Elis 

   
88. Noin 42–31 eKr. AE 24. 

Etus. Hera, päänkuva vas., stefane päässään. 

Takas. kotka seisoo salamanipun päällä oik. 

Hoover 2011 nro 544. (2013: 18) 

 

Korintti 

  
89. 42–41 eKr. AE 11.  

Etus.  INST CAS / II VIR ja tridentti mäntyseppeleen ympäröiminä. 

Takas. CORINTH. Pegasos lentää vas. 

Hoover 2014 nro 1933. (2013: 49) 

 

Lakedaimon 

 
90. Noin 70/60-60/50 eKr. AE 19.  

Etus. Herakles, päänkuva oik., leijonantalja päässään. 

Takas. ΛΑΚΕΔΑΙ/ΜΟΝΙΩΝ. Kaksi amforaa,  

joiden ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.  

Amforoiden välissä kaksi monogrammia. 

Hoover 2011 nro 622. (2011:11) 

 

  
91. Noin 48–35 eKr. AE 23. 

Etus. ΛΥΚΟΥΡΓΟC. Lykourgos, päänkuva oik. 

Takas. kirjaimet Λ–Α. Nuija, jonka kädensijasta nousee kerykeion.  

Rahamestarin tunnus N–I. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 623. (2012: 14) 
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92. Noin 48–35 eKr. AE 23. 

Etus. ΛΥΚΟΥΡΓΟC. Lykourgos, päänkuva oik. 

Takas. kirjaimet Λ–Α. Nuija, jonka kädensijasta nousee kerykeion.  

Rahamestarin tunnus T–I. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 623. (2013: 42) 

 

  
93. Noin 48–35 eKr. AE 23. 

Etus. ΛΥΚΟΥΡΓΟC. Lykourgos, päänkuva oik. 

Takas. kirjaimet Λ–Α. Nuija, jonka kädensijasta nousee kerykeion.  

Rahamestarin tunnus T–I. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 623; BCD Peloponnesos nro 908.4. (2007: 1) 

 

  
94. Noin 48–35 eKr. AE 24. 

Etus. ΛΥΚΟΥΡΓΟC. Lykourgos, päänkuva oik. 

Takas. kirjaimet Λ–Α. Nuija, jonka kädensijasta nousee kerykeion.  

Rahamestarin tunnus A–I. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 623. (2010: 2) 

 

  
95. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik. 

Lambdan alla monogrammi. 

Hoover 2011 nro 630. (2013: 9) 
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96. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik. 

Lambdan alla monogrammi. 

Hoover 2011 nro 630. (2011: 4) 

 

  
97. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik. 

Lambdan alla monogrammi. 

Hoover 2011 nro 630. (2011: 30) 

 

  
98. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik. 

Lambdan ja alfan alla monogrammi. 

Hoover 2011 nro 630. (2011: 32) 

 

  
99. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik. 

Rahamestarin tunnus Φ–I. 

Hoover 2011 nro 630. (2011: 38) 
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100. Noin 48–35 eKr. AE 18. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik.  

Lambdan ja alfan alla monogrammi. 

Hoover 2011 nro 630. (2012: 25) 

 

  
101. Noin 48–35 eKr. AE 20. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik. 

Lambdan ja alfan alla monogrammi. 

Hoover 2011 nro 630. (2012: 40) 

 

  
102. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Lakedaimon, rintakuva oik., diadeemi päässään. 

Takas. Λ–Α. Kotka seisoo oik.  

Rahamestarin tunnus A–I.  

Hoover 2011 nro 630; BDC Peloponnesos nro 899.1. (2010:7) 

 

  

103. Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Dioskuurit, päänkuva oik., molemmilla päässään pileos.  

Takas. kaksi amforaa, joiden ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.  

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 629. (2011:10) 
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104.  Noin 48–35 eKr. AE 18. 

Etus. Dioskuurit, päänkuva oik., molemmilla päässään pileos.  

Takas. kaksi amforaa, joiden ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.  

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 629. (2012: 13) 

 

  
105.  Noin 48–35 eKr. AE 16. 

Etus. Dioskuurit, päänkuva oik., molemmilla on päässään pileos.  

Takas. kaksi amforaa, joiden ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.  

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 629. (2012: 15) 

 

 

106.  Noin 48–35 eKr. AE 18. 

Etus. Dioskuurit, päänkuva oik., molemmilla päässään pileos.  

Takas. kaksi amforaa, joiden ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.  

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 629. (2013: 28)  

 

  
107.  Noin 48–35 eKr. AE 19. 

Etus. Dioskuurit, päänkuva oik., molemmilla päässään pileos.  

Takas. kaksi amforaa, joiden ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.  

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 629. (2012: 32) 
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108. Noin 48–35 eKr. AE 16.  

Etus. parrakkas Herakles, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. Λ–Α. Nuija kädensija alaspäin.  

Kaikki kuviot ovat oliivinlehväseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 636. (2011: 24) 

 

  
109. Noin 48–35 eKr. AE 16.  

Etus. parrakkas Herakles, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. Λ–Α. Nuija kädensija alaspäin.  

Kaikki kuviot ovat oliivinlehväseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 636. (2011: 26) 

 

  
110. Noin 48–35 eKr. AE 14. 

Etus. parrakkas Herakles, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. Λ–Α. Nuija kädensija alaspäin. Rahamestarin tunnukset N–I.  

Kaikki kuviot ovat oliivinlehväseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 636. (2012: 3) 

 

 
111. Noin 35–31 eKr. Sestertius AE 32.  

Etus. Dioskuurit, päänkuva oik., molemmilla päässään pileos.  

Takas. ΛΑ laakeriseppeleen ympäröimänä.  

BCD Peloponnesos nro 917–918. (2016: 6) 
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Megalopolis 

   
112. Noin 80–50 eKr. Trioboli. AR 2.4 g. Alennettu aiginalainen standardi. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. ΜΕΓ. Pan istuu kivellä vas., oik. kädessä lagolobon.  

Kotka polven yläpuolella.  

Hoover 2011 nro 948. (2016: 7) 

 

  
113. Noin 100–80 eKr. AE 23. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. ΜΕΓ. Pan istuu kivellä vas., oik. kädessä lagolobon.  

Panin vas. puolella ΛΕ, jonka alla monogrammi. Oik. puolella ΦΑ. 

Kaikki kuviot ovat tammenlehväseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 949; BCD Peloponnesos nro 1555. (2013: 23) 

 

  

114. Noin 100–80 eKr. AE 21. 

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. ΜΕΓ. Pan istuu kivellä vas., oik. kädessä lagolobon.  

Panin vas. puolella ΛΕ, jonka alla monogrammi. Oik. puolella ΦΑ. 

Kaikki kuviot ovat tammenlehväseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 949; BCD Peloponnesos nro 1555. (2016: 18) 

 

  
115. Noin 80–50 eKr. AE 18.  

Etus. Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään. 

Takas. ΜΕΓ. Syrinx. Rahamestarin tunnus ΔΕ ja alla ΚΑΛ. 

Kaikki kuviot ovat tammenlehväseppeleen ympäröiminä.   

Hoover 2011 nro 950. (2011: 27) 
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116. Noin 40–31 eKr. AE 18. 

Etus.  Zeus, päänkuva vas., laakeriseppele päässään.  

Takas. ΜΕΓ. Kotka seisoo salamanipun päällä oik. 

Kotkan molemmilla puolilla on monogrammit.  

Kaikki kuviot ovat tammenlehväseppeleen ympäröiminä. 

Hoover 2011 nro 951. (2010: 9) 

 

Messene 

  
117. Noin 130–80 eKr. AE 14. 

Etus. Demeter, päänkuva vas., viljantähkäseppele päässään. 

Takas. M–E. Zeus oik., heristää salamanippua oik. kädessään.  

Kotka laskeutuu ojennetulle vas. kädelle.  

Hoover 2011 nro 586. (2012: 22) 

 

  
118. Noin 50–30 eKr. AE 19.  

Etus. Demeter, päänkuva oik., stephane päässään. 

Takas. ME. Zeus seisoo kasvot oikealle päin ja pitää käsissään valtikkaa ja kotkaa. 

Oik. tripodi ja vas. rahamestarin nimi ΝΙΚΑΡΧΟΣ.  

Hoover 2011 nro 579; BCD Peloponnesos nro 749. (2011: 9) 

 

Sikyon 

   
119. Noin 90–60 eKr AE 15.  

Etus. kyyhkynen lentää vas.  

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä. 

BCD Peloponnesos nrot. 337–338.  (2011: 23) 
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120.  Noin 90–60 eKr AE 14.  

Etus. kyyhkynen lentää vas.  

Siiven yllä rahamestarin nimi ΑΛΕΞΙΩΝ. 

Takas. ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä. 

BCD Peloponnesos nro 337. (2012: 6) 

  

121.  Noin 90–60 eKr AE 15.  

Etus. kyyhkynen lentää vas.  

Siiven yllä rahamestarin nimi ΑΝΔΡΟΜΟΣ. 

Takas.  ΣΙ oliivinlehväseppeleen ympäröimänä. 

BCD Peloponnesos nro 338.6. (2013: 26) 

 

  
122. Noin 100–60 eKr. AE 17. 

Etus. Apollon, päänkuva oik., laakeriseppele päässään. 

Takas. kyyhkynen lentää vasemmalle. 

Hoover 2011 nro 266. (2013: 2) 

 

Tegea 

  
123. Noin 50–25 eKr. AE 13.  

Etus. Eileithyia, päänkuva vas., viljantähkäseppele päässään. 

Takas. Athene oik., asettaa oik. kannuun hiustupon Medusan hiuksista.  

Aerope pitelee kannua.  

Hoover 2011 nro 1067. (2013:16) 

 

  

124. Noin 50–25 eKr. AE 19.  

Etus. Eileithyia, päänkuva vas., viljantähkäseppele päässään. 

Takas. ΤΕΓΕΑΤΑΝ. Athene oik., asettaa oik. kannuun hiustupon Medusan hiuksista.  

Aerope pitelee kannua. Yllä monogrammi ja hahmojen välissä M. 

Hoover 2011 nro 1067. (2013: 4) 
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Manner-Kreikka: 

Ateena 

 
125. Noin 130–90 eKr. AE 15. 

Etus. Athene, päänkuva oik., korinttilainen kypärä päässään. 

Takas. kaksi pöllöä seisoo salamanipun päällä.  

Kaikki kuviot ovat laakerinlehväseppeleen ympäröiminä.  

Hoover 2014 nro 1733. (2007: 3) 

 

 
126. Noin 130–90 eKr. AE 14. 

Etus. Athene, päänkuva oik., korinttilainen kypärä päässään. 

Takas. kaksi pöllöä seisoo salamanipun päällä.  

Kaikki kuviot ovat laakerinlehväseppeleen ympäröiminä.  

Hoover 2014 nro 1733. (2007: 4) 

 

  
127. Delos 200–1 eKr. AE 13. 

Etus. Athene, päänkuva oik., korinttilainen kypärä päässään. 

Takas. ΑΘΕ. Amfora. 

Lindgren II nro 1585. (2012: 29) 

 

Thespiai 

  
128. Noin 146–27 eKr. AE 15. 

Etus. hunnutettu nainen, päänkuva oik., polos päässään. 

Takas. ΘΕΣΠΙ/ΕΩΝ. Lyyra. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröimänä  

Hoover 2014 nro 1408. (2012: 4) 
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129. Noin 146–27 eKr. AE 15. 

Etus. hunnutettu nainen, päänkuva oik., polos päässään. 

Takas. ΘΕΣΠΙ/ΕΩΝ. Lyyra. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröimänä. 

Hoover 2014 nro 1408. (2012: 20) 

 

   

130. Noin 146–27 eKr. AE 16. 

Etus. hunnutettu nainen, päänkuva oik., polos päässään. 

Takas. ΘΕΣΠΙ/ΕΩΝ. Lyyra. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröimänä  

Hoover 2014 nro 1408. (2013: 13) 

 

  
131. Noin 146–27 eKr. AE 16. 

Etus. hunnutettu nainen, päänkuva oik., polos päässään. 

Takas. ΘΕΣΠΙ/ΕΩΝ. Lyyra. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröimänä  

Hoover 2014 nro 1408. (2013: 48) 

 

  
132. Noin 146–27 eKr. AE 15. 

Etus. hunnutettu nainen, päänkuva oik., polos päässään. 

Takas. ΘΕΣΠΙ/ΕΩΝ. Lyyra. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröimänä  

Hoover 2014 nro 1408. (2014: 15) 
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Ambrakia 

 
133. Myöhäinen 2. vs.– varhainen 1.vs. eKr. AE 19.  

Etus. Dione, päänkuva oik., huntu päässään. 

Takas. Obeliski ja sen vasemmalla puolella kirjaimet B ja P. 

Kaikki kuviot ovat laakeriseppeleen ympäröimiä. 

Hoover 2016 nro 221; Lindgren II nro 1429. (2016: 17) 

 

 

Aasia: 

Temnos 

  
134. Noin 200–1 eKr. AE 17. 

Etus. nuori Dionysos, päänkuva oik. 

Takas. Athene seisoo oik., ja pitelee käsissään Nikeä sekä rypäleterttua. 

SNG Cop. Aeolis-Lesbos nrot. 263–264.  (2013:31) 

 

Tralles  

  
135. Noin 200–1 ekr. AE 15. 

Etus. Zeus valtaistuimella vas., pitelee käsissään Nikeä sekä valtikkaa. 

Takas. ΤΡΑΛΛΙ/ΑΝΩΝ. 

Härkä puskee vas. 

Waddington nro 5397. (2013: 37) 

 

 

Pohjois-Afrikka: 

Ptolemaiosten valtakunta, Egypti 

  
136. Noin 107–87 eKr. Ptolemaios X Alexander. AE 14. 

Etus. Zeus Ammon, päänkuva oik. 

Takas. Isiksen päähine. 

SNG M. Bar nro 1262. (2011:21) 
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4.4 Roomalaisaika 

 

Peloponnesos: 

Korintti 

  
137. 4–5 jKr. Keisari Augustus. As. AE 21. Duovirit C. Mussius Priscus ja C. Heius Pollio. 

Etus. CORINTHI ja AVGVSTVS. Augustus, päänkuva oik. 

Takas. C MVSSIO PRISCO IIVIR C HEIO POLLIONE ITER.  

Tekstiä ympäröi persiljaseppele. 

Amandry PL. XIII Da2 Rb2. (2016: 19) 

 

Lakedaimon 

  
138. 41–54 jKr. Keisari Claudius. As. AE 24. 

Etus. TI ΚΛΑΝΔΙΟC ΚΑΙCΑΡ ΑUΓΟUC.  

Claudius, päänkuva oik., päässä laakeriseppele.  

Takas. ΕΠΙ ΛΑΚΩΝΟC ΛΑ. 

Dioskuurien pileokset, joiden kummankin päällä tähti.  

BCD Peloponnesos nro 935; Lindgren II nro 1684. (2016: 9) 

 

 

Vähä-Aasia: 

Alinda? 

  
139. Noin 211–217 jKr. AE 22.  

Rahassa on keisari Caracallan jälkileima,  

jota on tavattu vain Alindassa leimatuista rahoista.  

Muita kuvioita ei erotu. 

Caracalla oli Rooman keisarina 211–217 jKr. 

Howgego 1985 PL 4: 77. s. 120. (2016: 10) 
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5 Aineiston analyysi 

 

Artemis Lykoatiksen pyhäkön kaivauksilta löydetyt rahat jakautuvat eri aikakausien 

kesken seuraavasti: klassisella kaudella on lyöty 10 rahaa, hellenistisen ajan alkupuolella 

323–146 eKr. 71 rahaa, hellenistisen ajan loppupuolella 146–30 eKr. 55 rahaa ja 

roomalaisajalla vuoden 30 eKr. jälkeen kolme rahaa. Kaikki ajanjaksot käsitellään 

toisistaan erillisinä omissa alaluvuissaan. Analyysin painopiste on rahojen 

maantieteellisessä jakautumisessa ja samalla esitellään lyhyesti kyseisiä rahoja lyöneiden 

kaupunkien numismaattista historiaa sekä pohditaan mahdollisia syitä siihen miksi näitä 

rahoja on löydetty Artemis Lykoatiksen pyhäkön kaivauksilta. Kaikkia rahoja ei käsitellä 

yksitellen, mutta jos johonkin tiettyyn rahaan viitataan tekstissä, niin siitä luvussa viisi 

käytetty numero on ilmoitettu sulkeissa. 

 

 

         

 

Kaavio 1: Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydettyjen 139 rahan jakautuminen eri aikakausien kesken. 
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Kaavio 2: aineiston 139 rahan jakautuminen prosentuaalisesti Peloponnesoksella ja muilla alueilla lyötyjen 

rahojen kesken. 

 

5.1 Klassinen kausi 480–323 eKr. 

Klassisella kaudella lyötyjä rahoja on Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydetty yhteensä 

kymmenen kappaletta. Näistä kahdeksan on pronssirahoja ja kaksi rahaa on hopeaa. Rahat 

on lyöty seitsemässä eri kaupungissa ja näistä vain yksi, Opous sijaitsi Peloponnesoksen 

ulkopuolella. Klassisen kauden rahojen perusteella näyttää siltä, että suurin osa tuona 

aikana paikalla kiertäneestä pienestä rahasta oli Peloponnesoksella lyötyä. 
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Klassisen kauden rahojen levintäkartta 

 

Kuva: 3 Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydettyjen klassisen kauden rahojen lyöntipaikat 

Peloponnesoksella. Arakhamitain Agia Paraskevi on merkitty tähdellä.  

Kuva: www.mapsoft.net. Muokannut Janne Soisalo. 

 

Lyöntipaikan jälkeen listassa on ilmoitettu rahojen määrä ja poliksen etäisyys Artemis Lykoatiksen 

pyhäköltä linnuntietä. 

 

1. Megalopolis   3 kpl   10 km 

2. Mantineia   2 kpl   28 km 

3. Sikyon    2 kpl   50 km 

4. Feneos    1 kpl   75 km 

5. Fleious    1 kpl   70 km 

6. Opous    1 kpl  155 km 

 

 

Megalopolis 3 rahaa (363–350 eKr.) 

Rahanlyönti alkoi Megalopoliissa Arkadian liiton hajoamiseen johtaneen kriisin takia 

vuonna 363 eKr., kun liitto hajosi ja joutui sotaan entistä jäsentään Mantineiaa sekä 

vihollistaan Spartaa vastaan. Sodan rahoittamiseen tarvittujen hopeastateerien ohella 

Megalopolis löi pronssirahaa (Hoover 2011: 231). Rahat lyötiin Arkadian liiton tunnuksin 

varustettuina, sillä Megalopolis toimi liiton pääkaupunkina. Rahanlyönti Megalopoliissa 

taukosi Arkadian liiton ja Theban voitettua Mantineian ja alkoi uudelleen 330-luvulla eKr. 

http://www.mapsoft.net/
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(Hoover 2011: 231). Aineiston rahat lukeutuvat juuri näihin 363–350 eKr. Megalopoliin 

lyömiin varhaisiin pronssirahoihin. Mikäli Artemis Lykaotiksen pyhäkkö kuului 

kaupungin hallintaan, voisi sen rahojen olettaa muodostavan löydetyistä rahoista suuren 

osan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan paikalla on kiertänyt myös muiden kaupunkien rahoja. 

Megalopoliin rahat ovat kuitenkin suurin yksittäinen ryhmä tämän aikakauden 

aineistossa. Tämä tosin selittyy jo pelkästään kaupungin maantieteellisen läheisyyden 

johdosta, sillä Megalopolis oli lähin rahaa lyönyt kaupunki Artemis Lykaotiksen pyhäkön 

ympäristössä. 

 

Mantineia 2 rahaa (460–325 eKr.) 

Mantineia oli yksi Arkadian merkittävimmistä poliksista ja se löi rahaa jo 400-luvun eKr. 

alusta lähtien (Kraay 1976: 96). Mantineialainen trioboli (1) on koko aineiston vanhin ja 

samalla ainoa raha, joka on lyöty 400-luvulla eKr. Mantineia löi näitä trioboleja vuosina 

460–450 eKr. aiginalaiseen standardiin. Niiden ikonografia oli yhteistä Kleitorin ja 

Tegean samanaikaisesti lyömien rahojen kanssa ja näitä kolmen poliksen lyömiä rahoja 

kutsutaan ensimmäisen Arkadian liiton rahoiksi (Hoover 2011: 226). Liiton poliittinen 

rakenne on huonosti tunnettu, mutta rahanlyönnin arvellaan liittyvän sen sotatoimien 

rahoittamiseen (Kraay 1976: 98). Thukydideen (5,47,6) mukaan triobolit vastasivat 

arvoltaan jalkaväkisotilaan päivän palkkaa 400-luvulla eKr.  

 

Trioboli löydettiin hellenistisen rakennuksen alla olleesta, selkeästi klassiseen kauteen 

ajoittuvasta kerroksesta (julkaisematon kaivausraportti 2011). Raha onkin aineistossa 

ainoa, jonka voi varmuudella todeta edustavan paikalla varmasti vain klassisella kaudella 

käytettyjä rahoja. Toinen mantineialainen raha (2) ajoitetaan aivan klassisen kauden 

lopulle aikaan, jolloin kaupunki kuului Makedonian alaisuuteen. Rahan ajoitusta ei voi 

pitää täysin varmana, sillä Mantineian 300-luvun eKr. rahojen ajoituksesta on eri tahoilla 

toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Raha saattaa siten olla myöhäisempi ja kuulua 

todellisuudessa hellenistiseen aikaan (BCD Peloponnesos 352–353). 
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Sikyon 2 rahaa (365–325 eKr.) 

Sikyon oli yksi koko Peloponnesoksen vanhimmista ja merkittävimmistä kaupungeista. 

Klassisella kaudella se oli Spartan liittolainen Leuktran taisteluun (371 eKr.) saakka. Sen 

jälkeen kaupungissa valtaa piti Theba, jonka hegemonian aika päättyi Khaironeian 

taisteluun (338 eKr.). Tätä seurasi Sikyonissa kahden makedonialaismielisen tyrannin 

valtakausi, joka päättyi 325 eKr. (Hoover 2011: 53). Rahanlyönti Sikyonissa alkoi vuoden 

500 eKr. paikkeilla ja sen rahoista tuli eräitä kaikkein käytetyimmistä rahoista 

Peloponnesoksella (Kraay 1976: 96). Pronssirahaa Sikyonissa lyötiin noin vuodesta 365 

eKr. lähtien.  

 

Molemmat aineiston rahat ajoittuvat Sikyonin thebalais- ja tyrannivallan vuosille. 

Kaupungin runsas rahanlyönti klassisen kauden lopulla näkyy myös kokoelmissa olevissa 

rahoissa, sillä niistä tunnetaan runsaasti variantteja (BCD Peloponnesos: 80–85). Toinen 

sikyonilainen raha (8) kuuluu juuri näihin rahoihin ja varianttien perusteella tätä rahaa on 

saatettu lyödä runsaasti. Rahan ajoitus perustuu kätkölöytöihin ja sen ikonografiaan 

(Warren 1983: 33). Toinen sikyonilainen raha (9) on harvinaisempi, mutta siitäkin 

tunnetaan variantteja (BCD Peloponnesos nrot. 281–282). Sikyonin rahoja on runsaasti 

myös hellenistisen ajan aineistossa ja onkin mahdolista, että kaupungin klassisen kauden 

rahat olisivat joutuneet löytökontekstiinsa vasta samanaikaisesti näiden kanssa. Tähän 

viittaisi ainakin rahan (8) löytökonteksti, sillä samasta kerroksesta löydettiin myös 

hellenistisen ajan rahoja (julkaisematon kaivausraportti 2012). 

 

Feneos (350–300 eKr.) 

Kaupunki aloitti rahanlyönnin hopeasta 400-luvun eKr. alussa ja noin vuonna 400 eKr. 

siellä ryhdyttiin lyömään pronssirahaa (Hoover 2011: 248). Feneos oli siten yksi 

ensimmäisistä pronssirahan lyöjistä Peloponnesoksella. Raha (7) kuuluu kaupungin 

lyömiin hieman myöhäisempiin pronssirahoihin, joita lyötiin ainakin kahta erilaista 

tyyppiä ja kokoa. Rahan mahdollisista lyöntimääristä ei ole arviota, mutta näitä rahoja 

esiintyy harvakseltaan kokoelmissa (Hoover 2011: 250).  
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Fleious (400–350 eKr.) 

Pronssirahojen lyönti alkoi Fleiouksessa jo 400-luvun eKr. lopulla ja se oli siten 

ensimmäisten Peloponnesoksella pronssirahaa lyöneiden polisten joukossa (Hoover 2011: 

44). Aineiston raha (6) kuuluu juuri näihin varhaisiin pronssirahoihin, joita lyötiin 300-

luvun eKr. puoliväliin saakka. Näistä rahoista tunnetaan useita erilaisia rinnakkaisia 

tyyppejä ja variantteja (Hoover 2011 nrot. 173–176).  

 

Opous (340–330 eKr.) 

Kaupunki sijaitsi Manner-Kreikassa, Thebasta noin 50 kilometriä luoteeseen. Sen 

rahanlyönti kasvoi määrällisesti vuodesta 370 eKr. lähtien ja lyötyjen rahojen määrät 

pysyivät suurina seuraavien vuosikymmenien ajan. Tämä johtui todennäköisesti 

Opouksen käymien sotien rahoittamisesta (Hoover 2014: 295). Raha (10) on siis alkujaan 

lyöty todennäköisesti sotilaiden palkanmaksua varten. Aiginalaisen standardin hopearahat 

olivat Peloponnesoksella yleisesti käytettyä rahaa ja ne ovat kiertäneet laajoilla alueilla, 

joten rahan löytyminen Artemis Lykoatiksen pyhäköstä ei ole yllättävää. 
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5.2 Hellenistisen ajan alkupuoli 323–146 eKr. 

Yli puolet Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löytyneistä rahoista on lyöty näinä vuosina. 

Yhteensä tähän ajanjaksoon sijoittuvia rahoja on 71 kpl, joista 46 rahaa on 

Peloponnesokselta ja 25 rahaa muualta hellenistisestä maailmasta. Käsittelen rahat 

kahtena erillisenä alalukuna niiden maantieteellisen levinnän mukaan. 

         

Kaavio 3: Hellenistisen ajan alkupuolella 323–146 eKr. lyötyjen 71 rahan prosentuaalinen jakautuminen 

Peloponnesoksella ja sen ulkopuolella lyötyjen rahojen kesken. 

 

            

Kaavio 4: Arakhamitain Agia Paraskevista löydettyjen 71 hellenistisen ajan alkupuolen 323–146 eKr. rahan 

jakautuminen kappalemäärien mukaan eri maantieteellisten alueiden kesken. 
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5.2.1 Peloponnesoksella lyödyt rahat 

 

Peloponnesoksella 323–146 eKr. lyötyjen rahojen levintäkartta 

 

 

Kuva 4: Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydettyjen peloponnesolaisten rahojen lyöntipaikat. 

Arakhamitain Agia Paraskevi on merkitty tähdellä ja lyöntipaikat numeroiduilla punaisilla palloilla. 

Sikyon ja Megalopolis on merkitty suuremmilla pisteillä suurten kappalemäärien johdosta.  Lyöntipaikan 

jälkeen listassa on ilmoitettu rahojen määrä ja paikan etäisyys linnuntietä. 

Kuva: www.mapsoft.net .  Muokannut Janne Soisalo. 

 

1.  Sikyon    24 kpl    70 km 

2.  Megalopolis   9 kpl    15 km 

3.  Tegea    3 kpl    22 km 

4.  Messene   2 kpl    45 km 

5.  Argos    1 kpl    50 km 

6.  Elis    1 kpl    90 km 

7.  Epidauros   1 kpl    90 km 

8.  Korintti   1 kpl    75 km 

9.  Kleonai   1 kpl    60 km 

10.  Mantineia   1 kpl    28 km 

11.  Troizen   1 kpl    105 km 

 

http://www.mapsoft.net/
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Kaavio 5: Peloponnesoksella 323–146 eKr. lyötyjen 46 rahan prosentuaalinen jakautuminen 

lyöntipaikkojen mukaan. Ryhmässä Muut ovat kaikki yksittäiset rahat ja kaaviosta puuttuva Messenen 

prosenttiosuus rahoista on 4,3%. 

 

      

Kaavio 6: Peloponnesoksella 323–146 eKr. lyötyjen 46 rahan lyöntivuosien jakaantuminen. Rahat on 

ryhmitelty siihen ryhmään, johon niiden lyöntivuodet suurimmaksi osaksi osuvat. 

 

 

Sikyon 24 rahaa (250–146 eKr.) 

Hellenistisellä ajalla Sikyonissa olivat vallassa makedonialaismieliset tyrannit aina 

vuoteen 251 eKr. saakka, jolloin kaupunki liittyi Akhaian liittoon (Hoover 2011: 53). 

Näihin aikoihin Sikyonin rahanlyönti näyttää runsastuneen, sillä kaupungin rahat ovat 

olleet lähes poikkeuksetta hallitsevia Peloponnesoksen ja osin myös Manner-Kreikan 

hellenistiseen aikaan ajoittuvilla arkeologisilla kaivauksilla (Warren 1983: 24). Lisäksi 
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Sikyonin rahoista tunnetut lukuisat variantit viittaavat rahojen suuriin lyöntimääriin tänä 

aikana (BCD Peloponnesos: 86–96).  

 

Sikyonin rahat muodostavat yksinään yli puolet aineiston vuosien 323–146 eKr. aikana 

Peloponnesoksella lyödyistä rahoista. Lyöntivuosiensa puolesta rahat jakaantuvat varsin 

tasaisesti siten, että vuosien 250–200 eKr. välisenä aikana on lyöty 14 kpl ja 200–146 eKr. 

puolestaan 10 kpl. Sikyonin rahojen tämän ajan ajoitukset perustuvat kätkölöytöihin sekä 

varianttien vertailuun keskenään (Warren 1983–85). Kaikki Artemis Lykaotiksen 

pyhäköstä löydetyt hellenistisen ajan alkupuolella lyödyt Sikyonin rahat ovat pieniä 

pronssirahoja ja ajoittuvat aikaan, jolloin Sikyon oli Akhaian liiton jäsen. Rahat on 

löydetty pääasiassa hellenistisen rakennuksen eri huoneista ja lattiapinnoilta 

(julkaisemattomat kaivausraportit 2007–2014). Sikyonilaisten rahojen runsas 

esiintyminen Peloponnesoksella ja myös muualla Kreikassa viittaisi niiden olleen 

yleisesti käytettyä rahaa myös Sikyonin ulkopuolella ja tämä selittäisi osaltaan niiden 

runsasta esiintymistä Artemis Lykaotiksen pyhäkön aineistossa.  

 

Megalopolis 9 rahaa (330–275 eKr.) 

Hellenistisellä ajalla Megalopolis säilyi yhtenä Arkadian merkittävimmistä kaupungeista 

ja se myötäili politiikassaan Makedoniaa. Kaupunki lopetti rahanlyönnin pronssista noin 

vuonna 275 eKr. ja aloitti sen uudelleen vasta 168 eKr. (Hoover 2011: 233–234). 

Megalopoliin rahat muodostavat toiseksi suurimman ryhmän aineiston Peloponnesoksella 

lyödyistä rahoista. Kaikista vuosina 323–146 eKr. lyödyistä rahoista niiden osuus on 12.7 

%. Kaupungin pronssirahoista vain yksi (20) on saatettu lyödä jo heti vuoden 330 eKr. 

jälkeen muiden rahojen ollessa peräisin vuosilta 300–275 eKr.  

 

Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löytynyt hopearaha (19) on Megalopoliin pronssirahoja 

huomattavasti myöhäisempi ja kuuluu kaupungin Akhaian liiton aikana lyömiin rahoihin. 

Se on ainoa tarkastelujakson aikana Peloponnesoksella lyöty hopearaha. Megalopolis 

ryhtyi lyömään hopearahaa vuodesta 195 eKr. alkaen Peloponnesoksella yleisesti 

käytettyyn alennettuun aiginalaiseen standardiin.  
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Vuoden 275 eKr. jälkeen seurannut pitkä tauko rahanlyönnissä saattaa tarkoittaa, että 

kaupungin sitä ennen lyömät pronssirahat pysyivät käytössä vielä pitkään. On myös 

mahdollista, että jonkin muun kaupungin lyömät rahat sittemmin korvasivat niiden 

aseman alueen maksuvälineinä. Megalopoliin rahojen esiintymistä aineistossa selittää 

erityisesti kaupungin maantieteellinen läheisyys ja Artemis Lykaotiksen pyhäkön 

mahdollisesti läheinen suhde kaupungin kanssa. Kaupungin lyömien rahojen osuus on 

kuitenkin pieni kaikista vuosina 323–146 eKr. lyödyistä rahoista, vaikka 

peloponnesolaisista rahoista niiden suhteellinen osuus onkin suurin heti Sikyonin jälkeen. 

 

Tegea 3 rahaa (240–167 eKr.) 

Tegea oli yksi Arkadian huomattavimmista kaupungeista. Sen alue rajautui lännessä 

Megalopoliin ja Pallantionin alueisiin (Nielsen 2002: 640). Vuonna 229 eKr. Tegea liittyi 

Aitolian liittoon yhdessä Mantineian ja Orkhomenoksen kanssa ja osallistui Kleomeneen 

sotaan (229–222 eKr.) Spartan puolella, Akhaian liittoa vastaan (Hoover 2011: 264). 

Makedonialaiset joukot valtasivat Tegean 222 eKr. ja samalla siitä tehtiin Akhaian liiton 

jäsen (Hoover 2011: 264). Tämän jälkeen Tegea joutui kahdesti sotaan Spartaa vastaan ja 

sodat loppuivat vasta 192 eKr., kun Sparta liitettiin Akhaian liiton jäseneksi (Cartledge & 

Spawforth 1989: 77).  

 

Kaikki kolme aineistossa olevaa rahaa ovat ajoitukseltaan varsin epätarkkoja ja siten niitä 

on vaikea yhdistää tarkasti mihinkään tiettyyn vaiheeseen Tegean historiassa. Ne 

ajoittuvat kuitenkin todennäköisimmin 200-luvulle eKr. (BCD Peloponnesos: 412). 

Vaikka Tegea oli merkittävä ja vauras polis, se ei ilmeisesti lyönyt suuria määriä rahaa 

(BCD Peloponnesos: 406). Tämä on todennäköisesti yksi selittävä tekijä Tegean rahojen 

suhteellisen vähäiseen osuuteen Artemis Lykaotiksen pyhäkön aineistossa.  

 

Messene 2 rahaa (191–150 eKr.) 

Messenen kaupunki perustettiin Leuktran taistelun (371 eKr.) jälkeen 369 eKr., kun 

Megalopoliin itäpuolella sijainnut Messenian maakunta vapautui Spartan hallinnasta. 

Kaupunki aloitti pian lyömään omaa rahaa, jota käytettiin koko Messenian maakunnan 

alueella (Grandjean 2003: 259). Messene liitettiin pakolla Akhaian liittoon 192 eKr., 
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koska se oli tukenut Aitolian liittoa sodassa Roomaa vastaan (Hoover 2011: 124). Tämän 

jälkeisinä vuosikymmeninä kaupunki löi suuria määriä pronssirahaa (Grandjean 2003: 

260). Molemmat aineiston messeneläiset rahat (27 ja 28) ajoittuvat juuri Akhaian liiton 

aikaan kaupungissa ja kuuluvat siten näihin kaupungin runsaasti lyömiin pronssirahoihin. 

 

Akhaian liiton nimissä lyödyt 4 rahaa (167–146 eKr.) 

Tunnistetut rahat on lyöty Eliksessä, Kleonaissa ja Korintissa. Kaikkiaan Akhaian liiton 

nimissä pronssirahoja lyötiin ainakin 45 eri kaupungissa (Thompson & Warren 1991: 

152). Akhaian liiton pronssirahat ajoittuvat liiton viimeisille vuosikymmenille, jolloin 

liiton alue kattoi koko Peloponnesoksen. Niitä lyötiin vain lyhyen periodin aikana ja 

määrällisesti suurin osa rahoista lyötiin Argoksessa, Megalopoliissa ja Megarassa 

(Thompson & Warren 1991: 152). Todennäköisesti liiton nimissä lyödyt rahat kävivät 

lyöntipaikasta huolimatta maksuvälineenä kaikissa Akhaian liiton jäsenkaupungeissa, 

sillä Polybios (2,37,9–11) kertoo liiton käyttäneen yhteisiä rahoja ja mittoja. Nämä neljä 

rahaa edustavat siten Peloponnesoksella Akhaian liiton jäsenten noin vuodesta 167 eKr. 

lähtien käyttämiä pronssirahoja. Akhaian liiton hopearahojen käyttö jatkui vuoden 146 

eKr. jälkeen, mutta liiton lyömien pronssirahojen käytöstä kyseisen vuoden jälkeen ei ole 

tietoa, ainakaan niitä ei tiedetä enään lyödyn tämän jälkeen. Akhaian liiton tunnuksin 

varustettuja hopearahoja kuitenkin lyötiin vielä eri kaupunkien toimesta ajoittain vuoteen 

30 eKr. saakka (Hoover 2011: 5). 

 

Yksittäiset Peloponnesoksella lyödyt rahat 4 kpl (330–195 eKr.) 

Arakhamitain Agia Paraskevista on löydetty neljä yksittäistä eri kaupungeissa lyötyä 

rahaa, jotka kuuluvat tarkasteltavana olevaan ajanjaksoon. Vanhin rahoista (56) on 

Troizenista ja se on lyöty 300-luvun lopulla eKr. Mantineiassa lyöty raha (17) ajoittuu 

puolestaan 200-luvun eKr. alkupuolelle vuosiin 300–270 eKr.  

 

Kaksi muuta rahaa ovat Peloponnesoksen koillisosista ja molemmat tulevat paikoista, 

joissa oli tärkeitä pyhäköitä ja molemmissa järjestettiin myös suuria uskonnollisia juhlia. 

Toinen rahoista (15) on lyöty 225–200 eKr. Epidauroksessa, joka oli yksi 

merkittävimmistä Asklepioksen panhelleenisistä kulttipaikkoista. Tästä rahasta tunnetaan 

useita erilaisia variantteja (BCD Peloponnesos nrot. 1251–1252, 1258.1 ja 1259).  
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Raha (13) on puolestaan lyöty noin 260–195 eKr. Argoksessa noin 260–195 eKr., joka oli 

yksi Peloponnesoksen merkittävimmistä poliksista ja tunnettu suuresta Heran pyhäköstä. 

Argoksessa järjestettiin Heran kunniaksi 200-luvulla eKr. Heraia-juhlia, joihin kuului 

urheilukilpailuja (Perlman 2000: 132). Näiden lisäksi Nemean kisat oli jo siirretty tähän 

aikaan Argoksen kaupunkiin (Perlman 2000: 133–134). Kokonaisuutena yksittäiset rahat 

(13, 15 ja 56) viittaavat yhteyksiin Peloponnesoksen koillisosiin ja paikkoihin joissa on 

käynyt paljon ihmisiä. Mantineian raha (17) liittynee kaupungin maantieteelliseen 

läheisyyteen. 
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5.2.2 Peloponnesoksen ulkopuolella lyödyt rahat 

 

Peloponnesoksen ulkopuolella 323–146 eKr. lyötyjen rahojen levintäkartta 

 

 

Kuva 5: karttaan on merkitty kaikkien Artemis Lykaotiksen pyhäkön kaivauksissa löytyneiden 

Peloponnesoksen ulkopuolella 323–146 eKr. lyötyjen rahojen lyöntipaikat Mesopotamiassa sijainnutta 

Seleukeiaa lukuun ottamatta. Artemis Lykoatiksen pyhäkkö merkitty mustalla tähdellä. 

Kuva: www.commons.wikimedia.org. Muokannut Janne Soisalo. 

Kartan kaupungit, rahojen määrä ja kaupunkien etäisyys linnuntietä Artemis Lykoatiksen pyhäköstä: 

 

1. Aleksandria      7 kpl   980 km 

2. Ateena       3 kpl   140 km            

3. Epeiros, Ambrakia     2 kpl   230 km 

4. Aitolian liitto, lyöntipaikka tuntematon   1 kpl   (120 km) 

5. Akragas                                                                         1 kpl                                   840 km 

6. Boiotian liitto, lyöntipaikka tuntematon   1 kpl   (130 km) 

7. Magnesia ad Meandrum     1 kpl.    540 km 

8. Messana      1 kpl    600 km 

9. Keos, Karthaia      1 kpl    180 km 

10. Kos       1 kpl    420 km 

11. Oiniadai      1 kpl    150 km 

12. Panormos      1 kpl    800 km 

13. Pella       1 kpl    360 km 

14. Pergamon      1 kpl    500 km 

15. Syrakusa      1 kpl    640 km 

              Seleukeia      1 kpl    2040 km 

 

http://www.commons.wikimedia.org/
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Hopearahat 

Käsittelen kaikki kolme (59, 62 ja 67) Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyä hopearahaa 

pronssirahoista erillään, sillä ne ovat olleet alueella käypää rahaa lyöntipaikastaan 

huolimatta. Ne kuitenkin kertovat, minkälaisia hopearahoja Arkadiassa kiersi monien 

muiden ohella vuosien 323–146 eKr. aikoihin. 

 

Raha (67) kuuluu Makedonian ja Aleksanteri Suuren nimissä lyötyihin rahoihin. Se on 

lyöty noin 319–305 eKr. Antigonos I Monopthalmoksen toimesta Magnesia ad 

Meandrumissa. Vuosien 333–290 eKr. välillä Aleksanteri Suuri ja hänen seuraajansa 

löivät niin suuret määrät attikalaisen standardin hopearahaa, että muu hopearahan lyönti 

Kreikan alueella väheni useiden vuosikymmenien ajaksi murto-osaan entisestä 

(Thonemann 2015: 16). Pelkästään hopedrakmoja on arveltu näinä vuosina lyödyn noin 

66 miljoonaa kappaletta ja ne levisivät laajoille alueille ympäri hellenististä maailmaa (de 

Callatay 2005: 87). Nämä rahat olivat oman aikansa yleisimpiä hopearahoja ja ne olivat 

hyvin tavallisia myös Peloponnesoksella. Artemis Lykaotiksen pyhäkön lähialueella tästä 

ilmiöstä kertoo vuonna 1938 Asean lähistöltä löydetty rahakätkö. Se ajoittuu vuoden 281 

eKr. jälkeiseen aikaan ja sisälsi 32 hopearahaa (Tsourti 2003: 345). Kätkö sisälsi muiden 

hopearahojen ohella kymmenen Aleksanteri- tyypin drakmaa, joista kaksi oli lyöty 

Magnesia ad Meandrumissa. 

 

Ateenalaisen hopeadrakman (59) ajoitus on noin 255–229 eKr. Ateenan 200-luvulla 

lyömät hopeadrakmat eivät enään levinneet yhtä laajalle alueelle kuin kaupungin 

klassisen kauden rahat, mutta niitä on löydetty monin paikoin Egeanmeren alueelta ja 

Manner-Kreikasta (Nicolet-Pierre & Kroll 1990: 11–22). Vuodesta 165 eKr. alkaen 

Ateena siirtyi käyttämään painoltaan alennettua hopeastandardia, ja tämän jälkeen vanhan 

standardin mukaiset rahat alkoivat kadota kierrosta (Hoover 2011: 465–466). Raha on 

kuitenkin hyväkuntoinen, joten se ei todennäköisesti ole ollut kierrossa kovin pitkään ja 

lisäksi sen löytökonteksti viittaa kätkemiseen tai uhraamiseen. Raha löydettiin kivisen 

penkin tai uhripöydän kivien välistä, hellenistisen rakennuksen huoneesta 6a 

(julkaisematon kaivausraportti 2014). Toiseen saman kivirakennelman sisältä 

löytyneeseen rahaan (69) palaan seuraavassa alaluvussa sisilialaisten rahojen kohdalla. 
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Boiotian liiton lyömä hopeadrakma (62) on lyöty vuosien 225–171 eKr. välisenä aikana 

Kolmannen Boiotian liiton nimissä. Liitto oli perustettu jo 338 eKr. Khaironeian taistelun 

jälkeen ja siihen kuuluivat Boiotian maakunnan kaupungit. Liiton keskuspaikkana toimi 

Poseidonin temppeli Onkhestoksessa, mutta tämän rahan lyöntipaikasta ei ole varmuutta 

(Hoover 2014: 343). Boiotian liiton lyömät hopeadrakmat liittyvät todennäköisesti sen 

200-luvun lopussa ja 100-luvun alussa eKr. käymien sotien aiheuttamaan rahantarpeeseen 

(Hoover 2014: 345). Raha on lyöty alennetuun aiginalaiseen standardiin. Tämän 

standardin hopearahat muodostivat 200- ja 100-lukujen eKr. vaihteessa laajan 

käyttöalueen, joka ulottui Peloponnesokselta Thessaliaan ja Länsi-Kreikasta Euboialle 

(Grandjean 2007: 8).  

 

5.2.3 Peloponnesoksen ulkopuolella lyödyt pronssirahat 

 

Egypti 

Ptolemaiosten valtakunta 7 rahaa (281–180 eKr.) 

Arakhamitain Agia Paraskevista käsiteltävänä ajanjaksona löytyneistä rahoista seitsemän 

on Egyptiä hallinneiden Ptolemaiosten lyömiä. Niistä kolme on Ptolemaios III:n aikaisia, 

muut on lyöty Ptolemaios II–V:n aikana. Ptolemaiosten toiminta ei rajoittunut pelkästään 

valtakunnan ydinalueelle Egyptiin, vaan heidän vaikutuksensa ulottui myös Välimeren 

pohjoispuolisille alueille. Ptolemaios II:n aikana 260-luvulla eKr. Attikan rannikolla oli 

ainakin viisi hänen laivastonsa väliaikaista tukikohtaa (Gill 2007: 91). Ptolemaiosten 

laivastotukikohtia oli myös muualla Egeanmeren alueella ja ne sijaitsivat Keoksella, 

Methanassa, Theralla ja Kreetalla (Gill 2007: 91–92).  

 

Peloponnesoksen koillisosassa Methanassa sijainnut Arsinoe-niminen laivastotukikohta 

perustettiin todennäköisesti Khremonideen sodan aikana (267–261 eKr.) ja sen käyttö 

loppui vasta roomalaisten saapuessa alueelle 145 eKr. (Gill 2007: 105). Ptolemaiokset 

vaikuttivat 200-luvulla eKr. Peloponnesoksen politiikassa ja Plutarkhoksen (Aratos 24,4) 

mukaan Ptolemaios III (246–222 eKr.) oli Akhaian liiton tukija. Myöhemmin 

Kleomeneen sodassa (229–222 eKr.) hän ryhtyi tukemaan Spartaa ja lähetti sinne 
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mahdollisesti hopearahan lisäksi myös pronssirahaa (Cartledge & Spawforth 1989: 54–

55). Ptolemaios III:n liittolaisilleen antaman rahallisen tuen seurauksena 

Peloponnesoksella liikkui yleisesti hänen lyömiään pronssirahoja (Chryssantaki 2005: 

168–169). Ptolemaiosten armeijoissa oli runsaasti palkkasotilaita ja pelkästään 

Aleksandriassa tiedetään palvelleen 3000 Peloponnesokselta kotoisin ollutta sotilasta, 

jotka ovat myös mahdollisesti tuoneet palatessaan egyptiläisiä rahoja mukanaan 

Peloponnesokselle (Thompson 1951: 363).  

 

Ptolemaiosten rahat Artemis Lykaotiksen pyhäkössä kertovat Ptolemaiosten suuresta 

vaikutuksesta ja toiminnasta Egeanmeren alueella sekä Peloponnesoksella. Pyhäköstä 

löytyneet kolme Ptolemaios III:n rahaa saattavat liittyä hänen suoraan rahalliseen tukeen 

Peloponnesoksen kaupungeille. Ptolemaiosten valtakunnan ja Aleksandrian kaupungin 

asema itäisen Välimeren alueen taloudessa oli merkittävä hellenistisellä ajalla ja 

egyptiläisiä rahoja on liikkunut laajoilla alueilla myös kansainvälisen kaupan johdosta. 

Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydettyjen egyptiläisten rahojen kronologinen 

jakautuminen noin sadalle vuodelle kertoo Ptolemaiosten vaikutuksen pitkäaikaisuudesta 

Peloponnesoksella.  

 

Manner-Kreikka, Makedonia ja Epeiros 

Ateena säilytti hellenistisellä ajalla merkittävän aseman Kreikan kaupunkien joukossa 

Makedonian ylivallasta huolimatta. Tämän ja kaupungin tunnetusti runsaan rahanlyönnin 

johdosta, ateenalaisten rahojen löytyminen Artemis Lykaotiksen pyhäköstä ei ole kovin 

yllättävää. Molemmat ateenalaiset pronssirahat (61 ja 62) ajoittuvat 300-luvun eKr. 

lopulle ja ne lyötiin Ateenan ollessa Makedonian vallan alaisena. Rahat löydettiin hyvin 

läheltä toisiaan ja ne ovat luultavasti joutuneet löytökontekstiinsa samanaikaisesti 

(julkaisematon kaivausraportti 2012).  

 

Käsiteltävälle ajanjaksolle ajoittuu aineistossa myös yksi Oiniadaista peräisin oleva raha 

(58), joka on lyöty noin 219–211 eKr. Näinä vuosina kaupunki löi suuren määrän juuri 

tätä kyseistä rahaa (Hoover 2014: 259). Toinen Peloponnesoksen pohjoispuolelta tuleva 

raha on Aitolian liiton noin 205–150 eKr. lyömä raha (57). Oiniadain ja Aitolian liiton 
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rahojen maantieteellinen käyttöalue oli Korintin lahden pohjoisrannalla ja tältä alueelta 

tunnetaan paljon Akhaian liiton rahaa sisältäneitä kätköjä (Touratsoglou 2010: 239). 

Tämä viittaa näiden alueiden läheisiin suhteisiin Peloponnesoksen kanssa 200-luvun 

lopulla ja 100-luvun alkupuolella eli juuri samoihin aikoihin kuin nämä kaksi rahaa on 

lyöty. 

 

Makedonialainen raha (68) on lyöty Pellan rahapajassa, kuningas Kassandroksen 

hallintokaudella (306/5–297 eKr.). Makedonian yhteydet Peloponnesokselle 200-luvun 

eKr. alkupuolella voisivat selittää rahan päätymistä lopulta Artemis Lykaotiksen 

pyhäkköön, kuten myös Makedonian armeijassa palvelleet arkadialaiset palkkasotilaat.  

 

Artemis Lykoatiksen pyhäköstä on löydetty kaksi Epeiroksessa lyötyä rahaa (63 ja 64). 

Raha (63) on ajoitettu vuosiin 297–270 eKr. eli Epeiroksen kuningas Pyrrhoksen toiseen 

hallintokauteen (297–272 eKr.). Kyseisen rahan lyöntimääristä ei ole tietoa, mutta tämän 

ja kahden sisilialaisen rahan löytyminen Artemis Lykaotiksen pyhäköstä saattaisi liittyä 

Pyrrhoksen sotaretkiin. Plutarkhoksen (Pyrrhos 15) mukaan Pyrrhos siirtyi suuren 

armeijansa kanssa Etelä-Italian ja Sisilian kreikkalaisten siirtokuntien avuksi vuonna 280 

eKr. Takaisin Kreikkaan hän palasi vuonna 275 eKr. sotaretken käännyttyä lopulta 

tappiolliseksi.  

  

 

Kuva 6: Pyrrhoksen armeijan liikkeitä Italiassa ja Sisiliassa 280–275 eKr. 

Kuva: <https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrhus_of_Epirus> 

 

Muutaman vuoden kuluttua (272 eKr.) Pyrrhos teki sotaretken Peloponnesokselle Spartaa 

vastaan (Plut. Pyrrhos 26,8-10). Hän hyökkäsi Spartaan Megalopoliin kautta ja hänen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrhus_of_Epirus
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armeijansa todennäköisesti marssi tällöin Asean laakson läpi (B. Forsén 2003: 257). 

Sotaretki ja Pyrrhoksen armeijan läsnäolo Arkadiassa voisivat selittää tämän sekä kahden 

sisilialaisen rahan päätymisen Artemis Lykoatiksen pyhäköön. Näihin sisilialaisiin 

rahoihin (69 ja 70) palaan hieman edempänä.  

 

Toinen epeiroslainen raha (64) on Epeiroksen liiton lyömä ja ajoittuu myöhemmäksi 

vuosien 233–168 eKr. väliseen aikaan. Sitä on ajoituksensa vuoksi vaikea sitoa mihinkään 

historialliseen tapahtumaan. Kolmannen makedonialaissodan aikana Rooma hävitti 

Epeirosta 168 eKr. ja seutu lähes autioitui (Hoover 2016: 66). Tämän seurauksena 

rahanlyönti lienee seudulla loppunut ja tästä saadaan takaraja rahan ajoitukselle. 

 

Ateenan, Epeiroksen, Oiniadain, Aitolian liiton ja Makedonian edellä käsitellyt rahat ovat 

kaikki yksittäisiä tapauksia ja ne ovat kulkeutuneet alkuperäisen käyttöalueensa 

ulkopuolelle. Ajanjaksoon mahtuu monia sotia, jotka sijoittuvat näille alueille ja niissä 

kaikissa on todennäköisesti ollut mukana arkadialaisia palkkasotilaita. Nämä ovat kotiin 

palatessaan saattaneet tuoda mukanaan palkaksi saamiensa rahojen mukana 

pronssirahoja. Arkadiassa on myös liikkunut vieraita armeijoita, joiden sotilaat kuljettivat 

rahaa mukanaan. Aineiston rahoista neljä on peräisin niiltä Manner-Kreikan alueilta, jotka 

sijaitsevat lähimpänä Peloponnesosta eli Ateenasta, Oiniadaista ja Aitolian liiton alueelta. 

Tämä näyttäisi indikoivan rahojen kulkeutumista eri alueiden välillä myös muilla tavoin 

kuin vain armeijoiden mukana. 

 

Sisilia 

Sisiliasta on Artemis Lykaotiksen pyhäkköön tullut neljä rahaa. Rahoista vanhin (70) on 

Messanasta ja se on lyöty vuoden 288 eKr. jälkeen. Messana (nyk. Messina) sijaitsee 

Messinan salmen rannalla ja rahan lyömisen aikoihin siellä pitivät valtaa Mamertiineiksi 

kutsutut campanialaiset palkkasotilaat. Epeiroksen kuninkaan Pyrrhoksen vuoden 278 

eKr. Sisilian sotaretki (Kuva 6) osuu samoihin aikoihin tämän rahan ajoituksen kanssa ja 

raha saattaisi olla kulkeutunut Arkadiaan myöhemmin hänen armeijansa mukana, sillä 

Pyrrhos oleskeli joukkoineen Messanassa ja soti Mamertiineja vastaan (Plut. Pyrrhos 

24,1). 
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Toinen lähes samanaikainen raha (69) on Akragaasta. Sen ajoitus osuu kaupunkia 

hallinneen tyranni Fintiaksen kuoleman 278 eKr. ja Pyrrhoksen 276 eKr. tekemän 

Akragaan valtauksen välisiin vuosiin (Orlandini 1976: 24).  Ajoituksensa ja historiallisten 

tapahtumien johdosta tämä raha voisi olla kulkeutunut Pyrrhoksen armeijan mukana, 

samalla tavoin kuin messanalainen raha (70). Armeija oli huomattavan suuri ja Akragas 

sekä Messana olivat molemmat sen Sisiliassa kulkeman reitin varrella. Mikäli näiden 

rahojen ajoitukset ovat paikkansa pitäviä, niin rahojen löytyminen Artemis Lykoatiksen 

pyhäköstä voisi selittyä tätä historiallista taustaa vasten.  

 

Nämä kaksi rahaa (69 ja 70) on löydetty hellenistisen rakennuksen eri huoneista. 

Akragaslaisen rahan (69) löytökonteksti viittaa sen kätkemiseen tai uhraamiseen samaan 

paikkaan, vuosiin 255–229 eKr. ajoitetun, ateenalaisen drakman (59) kanssa 

(julkaisemattomat kaivausraportit 2011–2014). Näin ollen sisilialaiset rahat (69 ja 70) 

eivät välttämättä ole joutuneet löytökonteksteihinsa samanaikaisesti. Rahan (69) 

löytökonteksti antaa mahdollisesti viitteen ihmisten suhtautumisesta vieraisiin 

pronssirahoihin ja niiden mahdollisesta käytöstä Artemis Lykaotiksen pyhäkössä tänä 

aikana.  

 

Kolmas sisilialainen raha (72) on lyöty Syrakusassa tyranni Hieron II: n hallituskaudella 

(274–216 eKr.). Korinttilaisten perustama Syrakusa oli Sisilian suurin ja huomattavin 

kaupunki ja vilkas kauppasatama. Rooma valtasi Syrakusan Toisen puunilaissodan aikana 

vuonna 212 eKr. ja kaupunki kuului siitä lähtien Rooman valtakuntaan.  

 

Neljäs sisilialainen raha (71) on lyöty Panormoksessa saaren luoteisrannikolla. Kaupunki 

päätyi roomalaisten vallan alle Ensimmäisen puunilaissodan (264–241 eKr.) yhteydessä 

vuonna 244 eKr. (Tusa 1976: 671). Raha on ajoitettu noin vuosiin 210–130 eKr. eli 

roomalaisvallan aikaan kaupungissa. Sen ajoituksen epämääräisyyden vuoksi sitä on 

vaikea yhdistää historiallisiin tapahtumiin, mutta sen annettuihin lyöntivuosiin osuvat 

kaikki neljä Rooman Kreikan maaperällä käymää Makedonialaissotaa.  
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Vuosina 215–148 eKr. Rooman ja Makedonian välillä käytyyn neljään sotaan sekä 

Rooman 146 eKr. Akhaian liittoa vastaan käymään sotaan liittyy armeijoiden siirtymisiä 

Italiasta Kreikkaan. Nämä sodat saattaisivat olla mahdollinen selittävä tekijä kahden 

nuorimman sisilialaisen rahan päätymiselle Peloponnesokselle. Kaikki sisilialaiset rahat 

ovat voineet kulkeutua Peloponnesokselle monin eri tavoin, mutta armeijoiden ja 

sotilaiden liikkeet liikuttivat kerralla suuria määriä ihmisiä, joilla oli todennäköisesti 

myös rahaa mukanaan. Artemis Lykaotiksen pyhäkön sijainnin vuoksi on 

epätodennäköistä, että ne olisivat kulkeutuneet paikalle kaupan yhteydessä. 

 

Egeanmeren saaret 

 

Keos 

Hellenistisellä ajalla saarella oli neljä polista. Yksi niistä oli saaren kaakkoisrannalla 

sijainnut Karthaia, jossa raha (65) lyötiin. Keoksen pohjoisrannalla Koressoksen 

kaupungissa sijaitsi Ptolemaiosten laivaston tukikohta, joka perustettiin Khremonideen 

sodan aikana (267–261 eKr.) ja sen käyttö jatkui 200-luvun eKr. loppuun (Mueller 2006: 

65–66). Rahan ajoitus on epätarkka, mutta se voi olla samanaikainen kuin saaren 

laivastotukikohta. Näin sen löytymistä Arakhamitain Agia Paraskevista voisivat selittää 

samat tekijät, joita on käsitelty Ptolemaiosten rahojen yhteydessä. 

 

Kos 

Aineistoon on päätynyt myös yksi raha (66) Kosilta, joka oli hellenistisellä ajalla 

merkittävä kauppasatama ja lisäksi saarella sijaitsi panhelleeninen Asklepioksen 

pyhäkkö. Kosin rahoja tutkinut Kerstin Höghammar ajoittaa ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ nimeä 

kantavat rahat vuosiin 210–200 eKr. (Höghammar 2013: 191 ja 201). Kaupunki löi näitä 

rahoja runsaasti ja tämä näyttäisi liittyvän sen sotavarusteluihin ja tuona aikana käymiin 

sotiin (Höghammar 2013: 191).  
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Aasia 

 

Pergamonin kuningaskunta 

Pergamonissa lyöty raha (73) ajoittuu suurin piirtein vuosiin 230–130 eKr. Kaupunki oli 

tuolloin Vähän-Aasian länsiosia hallinneen Pergamonin kuningaskunnan pääkaupunki ja 

merkittävä hellenistisen sivistyksen keskus. Kosin tapaan myös Pergamonissa sijaitsi 

tärkeä Asklepioksen pyhäkkö. Kuningaskunta siirtyi Rooman hallintaan 133 eKr., josta 

on saatu takaraja rahan ajoitukselle. 

 

Seleukidien valtakunta 

Seleukos I Nikatorin lyöttämä raha (74) on Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydetyistä 

rahoista kulkeutunut kaikkein pisimmälle alkuperäisestä lyöntipaikastaan eli noin 2040 

kilometriä (Kuva 7). Se on lyöty Seleukeiassa, joka sijaitsi Tigriin varrella 

Mesopotamiassa. Seleukos I Nikator teki kaupungista valtakuntansa pääkaupungin ja siitä 

kehittyi yksi hellenistisen maailman suurimmista kaupungeista (Wilber 1976: 822).  

 

Selityksenä rahan päätymiselle kauas käyttöalueeltaan voisi olla Aleksanteri Suuren tai 

hänen seuraajiensa armeijassa palvellut ja lopulta takaisin Arkadiaan palannut 

palkkasotilas. Kyse olisi siis samasta ilmiöstä, joka toi Kreikkaan vuosien 333–280 eKr. 

välillä valtavat määrät Aleksanteri Suuren ja hänen seuraajiensa lyömää hopearahaa 

(Thonemann 2015: 15–16). Peloponnesoksella näitä kotiseudulle palanneiden 

palkkasotilaiden tekemiksi tulkittuja kätköjä tunnetaan erityisesti Eliksestä, Messeniasta, 

Argoliksesta ja Arkadiasta eli alueilta, joista suurin osa peloponnesolaisista 

palkkasotilaista oli kotoisin (Touratsoglou 2010: 237).  Toisaalta Seleukidien valtakunta 

ulottui rahan lyömisen aikoihin Vähään-Aasiaan ja nämä rahat ovat voineet olla käytössä 

laajalla alueella.  Näin ollen raha on voinut päätyä myös Vähän-Aasian yhteyksien kautta 

Arkadiaan. 
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Kuva 7: Seleukeian sijainti. Artemis Lykoatiksen pyhäkkö merkitty mustalla tähdellä. 

Kuva: www.commons.wikimedia.org. Muokannut Janne Soisalo. 

 

5.3 Hellenistisen ajan loppupuoli 146–30 eKr. 

Tälle ajanjaksolle ajoittuvia rahoja on aineistossa 55 kpl. Niistä 43 kpl. on lyöty 

Peloponnesoksella ja 12 kpl sen ulkopuolella.  Rahojen jakautumisessa Peloponnesoksen 

ja muun maailman välillä on tapahtunut muutosta verrattuna hellenistisen ajan 

alkupuoleen. Suurin muutos on Kreikan ulkopuolelta tulevien rahojen vähentyminen ja 

sisilialaisten rahojen puuttuminen vuosien 146–30 eKr. aineistosta. Myös egyptiläiset 

rahat ovat vähentyneet paljon, sillä niitä on aineistossa enää yksi. Aineiston Vähästä-

Aasiasta tulevien rahojen ajoitukset ovat valitettavasti epämääräisiä ja ne saattavat 

todellisuudessa kuulua edellisen aikakauden rahoihin. Tästä syystä rahojen tarkempi 

analysointi tarkastelujakson sisällä ei onnistu Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen 

rahojen osalta kovin luotettavasti. 

 

http://www.commons.wikimedia.org/
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Kaavio 7: Hellenistisen ajan loppupuolen 146–30 eKr. 55 rahan jakaantuminen Peloponnesoksen ja muun 

hellenistisen maailman välillä. 

        
Kaavio 8: Vuosina 146–30 eKr. lyötyjen 55 rahan jakaantuminen eri maantieteellisten alueiden kesken. 

 

5.3.1 Peloponnesoksella 146–30 eKr. lyödyt rahat 

Peloponnesokselta on yhteensä 43 rahaa, joista 22 on peräisin Lakedaimonista. Rooman 

valloitettua Peloponnesoksen vuonna 146 eKr. rahanlyönti alueella väheni (Touratsoglou 

2010: 239). Tämä ilmiö näkyy selkeästi myös Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydetyssä 

aineistossa, sillä valtaosa aikakauden rahoista painottuu 1. vuosisadalle, jolloin alueen 
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rahanlyönti jälleen vilkastui. Peloponnesoksella lyödyistä rahoista vain kolme rahaa on 

mahdollisesti lyöty toisella vuosisadalla eKr., sen sijaan ensimmäiselle vuosisadalle eKr. 

ajoittuu 40 rahaa. Aineiston rahojen lyöntivuodet painottuvat välille 50–30 eKr., jolloin 

on lyöty 27 rahaa. Nämä vuosikymmenet olivat Rooman valtakunnassa levotonta 

sisällissotien aikaa ja taisteluiden leviäminen Kreikan alueelle saattaa olla syynä näinä 

vuosikymmeninä Peloponnesoksen kaupunkien lisääntyneeseen rahanlyöntiin 

(Touratsoglou 2010: 240).  

     

 

Kaavio 9: Vuosien 146–30 eKr. 43 rahan jakautuminen eri kaupunkien kesken. 

                    

 

Kaavio 10: Vuosien 146–30 eKr. 43 rahan jakautuminen lyöntivuosien perusteella. Lakedaimonin rahojen 

suuri määrä ajanjakson lopussa nostaa vuosien 50–30 eKr. välillä lyötyjen osuutta. 
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Hellenistisen ajan loppupuolella 146–30 eKr. Peloponnesoksella lyötyjen rahojen 

levintäkartta 

 

 

Kuva 8: Hellenistisen ajan loppupuolella Peloponnesoksella lyötyjen rahojen lyöntipaikat.  

Kuva: <http://mapsof.net/greece/peloponnese-relief-map-blank> 

Muokannut Janne Soisalo 

 

Kartan kaupungit, rahojen lukumäärä ja kaupunkien etäisyys linnuntietä Artemis Lykoatiksen pyhäköstä: 

1. Lakedaimon  22 kpl   50 km 

2. Argos    6 kpl   50 km 

3. Megalopolis   5 kpl   10 km 

4. Sikyon    4 kpl   70 km 

5. Messene   2 kpl   45 km 

6. Tegea    2 kpl   15 km 

7. Elis    1 kpl   90 km 

8. Korintti    1 kpl   75 km 

 

 

 

 

http://mapsof.net/greece/peloponnese-relief-map-blank
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Lakedaimon 22 rahaa (70–31 eKr.) 

Akhaian liiton hajottamisen jälkeen Lakedaimon löi pronssirahaa ensimmäisen kerran 

vuosina 70–50 eKr. Syynä pronssirahan lyönnin aloittamiselle kaupungissa saattoi olla 

roomalaisen laivaston tukikohta 73–71 eKr. Gytheionissa ja tukikohdan ylläpidon 

aiheuttama rahantarve sitä ympäröivässä Lakoniassa (Cartledge & Spawforth 1989: 96). 

Näiden rahojen lyönnin jälkeen Lakedaimonin rahanlyönnissä koitti tauko ja rahanlyönti 

jatkui vasta 40-luvun eKr. alussa. Ennen vuotta 35 eKr. lyödyt rahat nuodattivat 

kreikkalaisen rahajärjestelmän mittoja, mutta osa rahoista oli jo samankokoisia kuin 

vastaavat roomalaisen rahajärjestelmän rahat (BDC Peloponnesos: 221). Varianttien 

määristä päätellen kaupungin rahanlyönti saattoi olla varsin runsasta näinä aikoina (BCD 

Peloponnesos: 221–226). Vuoden 35 eKr. paikkeilla Lakedaimonissa siirryttiin uuteen 

rahajärjestelmään. Sen esikuvana toimi roomalainen malli ja lakedaimonilaiset rahat 

pyrkivät nyt kooltaan ja arvoltaan vastaamaan roomalaisen rahajärjestelmän rahoja 

(Hoover 2011: 140). Tällöin aikaisempaan järjestelmään lisättiin roomalaista dupondiusta 

ja sestertiusta vastaavat rahat, osan vanhoista rahoista jatkaessa samalla edelleen 

kierrossa. 

 

Lakedaimonilaisia rahoja on löydetty eri vuosina ja eri paikoista Artemis Lykoatiksen 

pyhäkön kaivauksilta (julkaisemattomat kaivausraportit 2007–2016). Lähes kaikki 

aineiston rahat löytyivät hellenistisen rakennuksen eri huoneista ja ajoittuvat rakennuksen 

myöhäisimpään käyttövaiheeseen. Varhaisia Lakedaimonin vuosina 70–50 eKr. lyömiä 

rahoja edustaa Artemis Lykaotiksen pyhäkön aineistossa yksi raha (90) muiden ollessa 

selvästi myöhäisempiä. Kokonaisuudessaan lakedaimonilaiset 22 rahaa muodostavat 

ajanjakson 146–30 eKr. aikana määrällisesti suurimman ryhmän, mutta niistä 21 

kappaletta on lyöty alle 20 vuoden aikana. Näistä rahoista kaikkiaan 20 kappaletta ajoittuu 

vuosien 48–35 eKr välille. Lakedaimonin rahat hallitsevat siis vain yhtä lyhyttä periodia 

Artemis Lykoatiksen pyhäkön aineistossa, mutta ovat sen aineistossa hyvin dominoivia. 

Vain yksi raha (111) edustaa Lakedaimonin 35–31 eKr. lyömiä roomalaisten esikuvien 

mukaisia rahoja. Tämä raha löytyi vuonna 2016 kaivettaessa hellenistisen rakennuksen 

länsipuolella olevalla kulttialueella (julkaisematon kaivausraportti 2016).  
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Kaupungin rahojen runsaus aineistossa selittyy todennäköisesti sen rahapajan suurilla 

lyöntimäärillä ja maantieteellisellä läheisyydellä Artemis Lykoatiksen pyhäkön suhteen. 

Lakedaimon myös osasi valita puolensa oikein asettuessaan Julius Caesarin puolelle 

hänen ja Pompeiuksen käymässä sisällissodassa (49–45 eKr.). Tämä tuskin ainakaan 

vähensi kaupungin merkitystä paikallisena keskuksena.  

 

Argos 6 rahaa (146–50 eKr.)  

Argoksen numismaattinen historia Akhaian liiton hajoamisen jälkeen on sangen huonosti 

tunnettua, mutta varianttien ja eri rahayksiköiden suuresta määrästä päätellen 

rahanlyönnin voisi olettaa olleen runsasta 1. vuosisadan eKr. alkupuolella (BCD 

Peloponnesos: 275–281). Argoksen rahojen ajoituksiin liittyy kuitenkin epävarmuutta 

tänä ajanjaksona eikä niistä ole vielä julkaistu perusteellista numismaattista tutkimusta 

(BCD Peloponnesos: 259). Aineiston argoslaisista rahoista kaksi (81 ja 82) on hopeisia 

trioboleja. Molemmat on lyöty noin vuosina 85–50 eKr. alennettuun aiginalaiseen 

standardiin, joka oli Peloponnesoksella tänä aikana yleisesti käytössä. Pronssirahoista 

kaksi (84 ja 85) on mahdollisesti lyöty jo toisen vuosisadan eKr. aikana ja näin ollen ne 

saattavat olla vuosien 146–30 eKr. peloponnesoslaisista rahoista vanhimpia. Aineiston 

argoslaisten rahojen suhteellisen suuri määrä aineistossa liittynee kaupungin merkittävään 

asemaan ja runsaaseen rahanlyöntiin 1. vuosisadan alkupuolella. 

 

Megalopolis 5 rahaa (100-31 eKr.) 

Megalopoliin rahoista yksi on hopeaa ja loput neljä pronssia. Hopeinen trioboli (112) on 

lyöty noin 80–50 eKr. Se kuuluu myöhäisempään kaupungin vuosien 100–50 eKr. välillä 

lyömistä kahdesta triobolisarjasta (Hoover 2011: 235). Nämä triobolit kiersivät yhdessä 

saman painoisten Akhaian liiton nimissä lyötyjen triobolien kanssa Peloponnesoksella 

noin vuoteen 30 eKr. saakka (Hoover 2011: 5). Megalopoliin lyömät neljä pronssirahaa 

ajoittuvat kaikki ensimmäiselle vuosisadalle eKr. ja näistä yksi (116) aivan hellenistisen 

kauden loppuun. Megalopoliin maantieteellinen läheisyys näkyy edelleen aineistossa 

kaupungin lyömien rahojen suhteellisen suurena osuutena, mutta paljon rahaa lyöneet 

Lakedaimon ja Argos ovat runsaammin edustettuina. 
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Sikyon 4 rahaa (100–60 eKr.) 

Aineiston sikyonilaiset rahat ovat peräisin ajalta, jolloin kaupunki aloitti vuodesta 146 

eKr. alkaneen tauon jälkeen uudelleen rahanlyönnin. Varianttien suuri määrä viittaa 

siihen, että näitä Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydettyjä rahoja olisi lyöty paljon ja 

kaupungin rahanlyönti näyttää olleen muutenkin runsasta tänä ajanjaksona (BCD 

Peloponnesos: 96–100). Tämän ajan Sikyonin pronssirahojen ajoitukset perustuvat 

rahamestareiden nimiin, jotka ovat samoja kuin paremmin tutkituissa Sikyonin 

trioboleissa (BDC Peloponnesos: 96). Sikyonin rahanlyönti päättyi, kun vuonna 44 eKr. 

uudelleen perustettu Korintti aloitti rahanlyönnin ja syrjäytti Sikyonin aseman alueen 

merkittävimpänä kaupunkina ja rahanlyöjänä (BCD Peloponnesos: 96).  

 

Muut Peloponnesoksen rahat (130–25 eKr.) 

Aineistossa on vielä kuusi rahaa, joista Messenessä ja Tegeassa on molemmissa lyöty 

kaksi kappaletta. Korintista ja Eliksestä on puolestaan kummastakin päätynyt yksi raha 

aineistoon. Korintin, Messenen ja Tegean lyömät rahat ovat edustettuina aineistossa jo 

aikaisempien ajanjaksojen aikana. Tietoa näiden rahapajojen lyöntimääristä tänä aikana 

ei ole, mutta Messene on varianttien perusteella lyönyt mahdollisesti paljonkin rahaa 

vuosina 130–30 eKr. (BCD Peloponnesos: 186–191).  

 

Tegean rahanlyönti loppui Akhaian liiton lakkauttamisen myötä ja se löi rahaa uudelleen 

vasta vuosien 50–25 eKr. välillä.  Kaupungin rahanlyönti saattaa olla yhteydessä Marcus 

Antoniuksen ja Octavianuksen (32–30 eKr.) keskenään käymiin taisteluihin, joissa Tegea 

oli Marcus Antoniuksen puolella (Hoover 2011: 265). Tarkkaa tietoa rahanlyönnin 

päättymisestä ei ole, mutta Octavianus antoi ryöstää Tegean voitettuaan Marcus 

Antoniuksen (Paus. 8,46,1). Molemmat aineiston tegealaiset rahat kuuluvat näihin 

kaupungin aivan hellenistisen ajan lopulla lyömiin rahoihin ja saattavat tämän perusteella 

olla yhdessä Elisläisen rahan (88) kanssa nuorimpia hellenistisestä rakennuksesta 

löytyneitä rahoja (julkaisematon kaivausraportti 2013). Niiden hieman epäselvän 

ajoituksen takia pidän kuitenkin edellä käsiteltävää elisläistä rahaa varmempana 

ehdokkaana nuorimmaksi tästä rakennuksesta löydetyksi rahaksi. 
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Aineistossa oleva korinttilainen raha (89) on lyöty pian sen jälkeen, kun Julius Caesar 

perusti kaupungin 44 eKr. Roomalainen kolonia Korintti alkoi pian perustamisen jälkeen 

vaurastua ja siitä tuli jälleen roomalaisajalla Peloponnesoksen tärkein kaupunki. 

Roomalaisten lisääntyneestä vaikutuksesta Peloponnesoksella kertoo myös Eliksessä 

lyöty raha (88). Nämä suuret roomalaisen mallin mukaiset pronssirahat saattavat liittyä 

Marcus Antoniuksen armeijan läsnäoloon Peloponnesoksella ennen vuoden 31 eKr. 

Aktiumin taistelua (Hoover 2011: 72–73). Raha ajoittuisi siten aivan hellenistisen ajan 

loppuun ja olisi nuorin Artemis Lykoatiksen pyhäkössä sijainneesta hellenistisestä 

rakennuksesta löytynyt raha.  

 

Elisläisen rahan ajoituksesta saadaan siis terminus post quem, jonka jälkeen hellenistinen 

rakennus on tuhoutunut. Raha löydettiin rakennuksen huoneesta 6a, rakennuksen 

viimeiseen käyttövaiheeseen liittyneestä kontekstista, joka oli jäänyt rakennuksen 

tuhoutuessa romahtaneen tiilikaton alle (julkaisematon kaivausraportti 2013).  
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5.3.2 Peloponnesoksen ulkopuolella 146–30 eKr. lyödyt rahat 

 

Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen levintäkartta 

 

 

Kuva 9: Hellenistisen ajan loppupuolella Peloponnesoksella lyötyjen rahojen lyöntipaikat. Artemis 

Lykaotiksen pyhäkkö merkitty mustalla tähdellä. 

Kuva: www.commons.wikimedia.org. Muokannut Janne Soisalo. 

 

Kartan kaupungit, rahojen lukumäärä ja kaupunkien etäisyys linnuntietä Artemis Lykoatiksen pyhäköstä. 

 

1. Thespiai   5 kpl   110 km 

2. Ateena    2 kpl   140 km 

3. Delos    1 kpl   270 km 

4. Ambrakia   1 kpl   230 km 

5. Temnos    1 kpl   450 km 

6. Tralles    1 kpl   510 km 

7. Aleksandria   1 kpl   980 km 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.commons.wikimedia.org/
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Thespiai 5 rahaa (146–27 eKr) 

Thespiai sijaitsi Boiotian maakunnassa. Kaupungin historia on valitettavasti huonosti 

tunnettua vuosien 146–27 eKr. väliseltä ajalta. Tästä syystä aineistossa olevien Thespiain 

rahojen ajoitus on epätarkka sijoittuen vain yleisesti Makedonian provinssin aikaan. Tätä 

rahaa (128–132) lyötiin mahdollisesti Heran kunniaksi vietetyn Daidala-juhlan 

yhteydessä (Hoover 2014: 403). Pausanias (9,2,8-3,8) kertoo sekä Thespiain että 

Orkhomenoksen osallistuneen juhliin yhdessä monen muun Boiotian kaupungin kanssa. 

Kaikki viisi rahaa on löydetty hellenistisen rakennuksen yhteydestä, mutta eri 

löytöpaikoista (julkaisemattomat kaivausraportit 2012–2014). Näin ollen ne ovat 

todennäköisesti päätyneet Artemis Lykaotiksen pyhäköön eriaikaisesti ja kertovat 

yhteyksistä Boiotian suuntaan tänä aikana. 

 

Ateena 2 rahaa (130–90 eKr.) ja Ateenan hallitsemalta Delokselta 1 raha 

Ateenan vuodesta 165 ekr. alkaen lyömät alennetun hopeastandardin hopearahat 

muodostivat 2. vuosisadan eKr. jälkimmäisellä puoliskolla käytetyimmän valuutan 

Manner-Kreikan alueella sekä itäisen Välimeren kansainvälisessä kaupassa (Hoover 

2014: 465–466).  Ateenalaiset pronssirahat lienevät olleen tunnettuja samoilla alueilla 

kuin hopeiset, vaikka niitä ei varsinaisesti virallisina maksuvälineinä olisi käytettykään. 

Molemmat aineiston ateenalaiset rahat (125 ja 126) olivat löydettäessä lähekkäin ja ne 

ovat todennäköisesti joutuneet löytökontekstiin samanaikaisesti (julkaisematon 

kaivausraportti 2007). Näiden kahden rahan edustaman tyypin lyönti loppui ilmeisesti 

Ensimmäisen Mithradateen sodan (88–84 eKr.) aikana, kun Sulla valloitti ja ryösti 

Ateenan vuonna 86 eKr.  

 

Ateenan hallitsemalta Delokselta peräisin oleva raha (127) on ajoitettu epämääräisesti 

200–1 eKr. Saarella oli hellenistisellä ajalla merkittävä Apollon ja Artemiin 

panhelleeninen pyhäkkö sekä kauppasatama, joka tuli tunnetuksi erityisesti orjakaupasta. 

Vuonna 166 eKr. Rooma teki Deloksesta vapaasataman (Scott 2013: 66). Tällöin saaren 

hallinta siirtyi Ateenalle, joka huolehti sen uskonnollisesta ja kaupallisesta toiminnasta 

(Strabon, Geographia 10,5,4). Pontoksen kuningas Mithradates VI tuhosi saaren vuonna 

88 eKr. ja se toipui kohtaamastaan tuhosta vasta paljon myöhemmin (Strabon, 
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Geographia 10,5,4). Rahassa lukee AΘE, jonka perusteella se ajoittuu vuoden 166 eKr. 

jälkeiseen aikaan, jolloin Ateena hallitsi saarta. 

 

 

Ambrakia 

Lisäksi aineistossa on yksi raha (133) ambrakiasta. Tämän voi katsoa liittyvän samoihin 

Manner-Kreikan ja Peloponnesoksen välisiin yhteyksiin, kuin muidenkin yllä käsiteltyjen 

Makedonian provinssissa lyötyjen rahojen. 

 

Makedonian provinssin ulkopuolella lyödyt rahat 

Hellenistisen ajan loppupuolen aineistossa on vain kolme rahaa, jotka on lyöty 

Makedonian provinssin ulkopuolella. Vähän-Aasian länsiosissa näistä on lyöty kaksi. 

Toinen (134) on Temnoksesta, joka sijaitsi sisämaassa Smyrnan pohjoispuolella. Raha 

ajoitetaan noin 200–1 eKr. Tällä ajoituksella sitä on kuitenkin vaikea yhdistää historian 

tapahtumiin tai vaiheisiin. Temnoksen kaupunki kuului 2. vuosisadan alussa eKr. 

Pergamonin kuningaskuntaan, joka siirtyi Rooman hallintaan 133 eKr. Tällöin siitä 

muodostettiin osa asia proconsularis -provinssia. Trallesissa lyödyn rahan (135) 

historiallinen tausta ja ajoitus ovat hyvin samankaltaiset kuin temnoslaisella rahalla (134).  

 

Egyptiläinen raha (136) on lyöty Ptolemaios X :nnen hallituskaudella (107–87 eKr.), 

jolloin valtakuntaan ei kuulunut enää Välimeren pohjoispuolisia alueita. Raha on lyöty 

Aleksandriassa, joka oli tänä aikana suurkaupunki ja yksi hellenistisen maailman 

keskuksista. Se oli myös itäisen Välimeren merkittävin kauppasatama, jonka kautta 

egyptin vienti suuntautui maailmalle.  

 

Kokonaisuudessaan kaikki kolme Makedonian provinssin ulkopuolella lyötyä rahaa ovat 

peräisin alueilta, jotka sijaitsivat varsin lyhyen merimatkan päässä Kreikasta sekä 

Peloponnesokselta ja nämä seudut olivat olleet jo pitkään hellenistisen kulttuurin piirissä. 

Egyptiläistä rahaa lukuun ottamatta kaksi muuta rahaa ovat hyvin harvinaisia nykyajan 

kokoelmissa ja ilmeisesti osin tästä syystä niiden ajoituksetkin ovat jääneet toistaiseksi 

epätarkoiksi.  
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5.4 Roomalaisaika 

Aineiston kaikki kolme roomalaisajalla lyötyä rahaa löydettiin vuoden 2016 kaivauksilla, 

jolloin kaivettiin hellenistisen rakennuksen itäpuolisella kulttialueella sekä rakennuksen 

sisäpihan itäpäädyssä (julkaisematon kaivausraportti 2016). Roomalaisaikaiset rahat 

löytyivät konteksteista, joissa oli myös samaan aikakauteen ajoittuvaa muuta esineistöä 

(julkaisematon kaivausraportti 2016). Roomalaisaikaisten rahojen lukumäärä on niin 

pieni, ettei sen perusteella voi tehdä kovin perusteellista analyysiä, mutta niistä voi 

kuitenkin tehdä muutamia huomioita.  

 

Kaksi varmasti tunnistettua rahaa ovat molemmat peräisin Peloponnesokselta. 

Korintilainen raha (137) on lyöty kaupungin uudelleen perustamisen 50-

vuotisjuhlallisuuksien aikana 4–5 jKr. (Amandry 1988: 52). Tarkka ajoitus rahalle 

saadaan siinä lukevista duovirien nimistä. Nämä korinttilaiset rahat kiersivät laajolla 

alueilla ja niitä on löydetty koko Peloponnesoksen lisäksi Manner-Kreikasta, Kreikan 

saaristosta ja yksittäislöytönä jopa Britanniasta saakka (Amandry 1988: 93).  

 

Lakedaimonissa Claudiuksen aikana lyötyjen rahojen määristä ei ole tietoa ja tunnetuissa 

kokoelmissa olevat samanlaiset rahat ovat ilmeisesti peräisin kaikki samasta kätköstä 

(BCD Peloponnesos: 231). Löytöjen vähäisyydestä johtuen näiden rahojen tarkempi 

levinneisyys jää tuntemattomaksi. Yksi samanlainen raha on kuitenkin löydetty Arkadian 

Gortysistä (Ginouvès 1959: 138). Claudiuksen rahojen jälkeen Lakedaimonissa lyötiin 

rahaa seuraavan kerran Hadrianuksen (117–138 jKr.) aikana ja Claudiuksen nimissä 

lyödyt rahat ovat olleet mahdollisesti käytössä siihen asti. Rahan löytymistä Artemis 

Lykaotiksen pyhäköstä selittänee Lakedaimonin maantieteellinen läheisyys. Muut 

samaan aikaan Peloponnesoksella rahaa lyöneet rahapajat sijaitsivat Dymessä, Korintissa 

ja Patraissa eli huomattavasti Lakedaimonia kauempana (Touratsoglou 2010: 243). 

 

Vähän-Aasian Alindassa Caracallan (211–217 jKr.) aikana lyödyn rahan (139) tunnistusta 

ei voi pitää rahan kunnon takia aivan varmana. Rahassa olevaa jälkileimaa on kuitenkin 

tavattu vain Alindan rahoista (Howgego 1985: 120). Rooman valtakunnan provinsseissa 

rahat liikkuivat kaupan ja ihmisten mukana ja pysyivät yleensä lähellä aluetta, jossa ne oli 
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lyöty (Wolters 2012: 350). Mikäli raha on Alindasta, se kertoo Vähän-Aasian länsiosissa 

lyötyjä rahoja liikkuneen Arkadiassa myös roomalaisajalla samalla tavoin kuin jo 

aikaisempinakin ajanjaksoina.  
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6 Artemis Lykoatiksen pyhäkön rahat verrattuna kahden muun 

arkadialaisen kaivauksen rahoihin 

 

Tässä luvussa vertaan Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydettyä numismaattista aineistoa 

kahden muun Arkadiassa suoritetun kaivauksen julkaistujen aineistojen kanssa. Valitsin 

Asean vertailukohteeksi Artemis Lykaotiksen pyhäkön aineistolle, koska läheisen 

sijaintinsa vuoksi se tarjoaa tietoa siitä, minkälaista rahaa oli kierrossa aivan pyhäkön 

lähialueella. Lisäksi sen aineisto on peräisin pysyvän asutuksen piiristä ja mahdollistaa 

siten vertailun kahden erilaisen rahojen käyttökontekstin välillä. Samoiten Gortys tarjoaa 

hyvän vertailukohdan aineistoille, sillä sen ja Artemis Lykaotiksen pyhäkön aineistojen 

avulla voidaan verrata kahden Megalopoliin läheisyydessä sijainneen pyhäkön 

kaivauksilta saatuja numismaattisia aineistoja. Vertaamalla näitä kolmea aineistoa 

keskenään pystyn selvittämään, poikkeaako Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydetty 

aineisto merkittävästi muista sen lähialueelta arkeologisilta kaivauksilta löytyneistä 

aineistoista. Molemmat vertailuaineistot on esitelty kokonaisuudessaan Liitteissä 2 ja 3. 

6.1 Asean kaivauksilta löydetty aineisto 

Asea oli asukasluvultaan korkeintaan muutaman tuhannen asukkaan kaupunki (Forsén 

2016: 57). Se sijaitsi viisi kilometriä Artemis Lykoatiksen pyhäköstä kaakkoon. Kaupunki 

löi omaa pronssirahaa vain lyhyen aikaa Akhaian liiton nimissä vuosien 167–146 eKr. 

välillä (Hoover 2011: 199). Muuten sen rahahuolto lienee ollut muualla lyötyjen rahojen 

varassa. 

 

Erik Holmberg suoritti arkeologisia kaivauksia Asean akropoliin ympäristössä 1936–

1938 ja kaivausten tulokset on julkaistu 1944 kirjassa The Swedish Excavations at Asea 

in Arcadia. Kirjassa on julkaistu luettelo kaivauksilta löydetyistä rahoista sekä niiden 

lyöntipaikat ja ajoitukset. Aseasta löydettyjen rahojen tarkkaa arkeologista 

löytökontekstia ei ole kirjassa ilmoitettu, vaan ne kaikki on listattu kaivauslöytöinä (liite 

2). Löydetty aineisto on peräisin vuosina 1936–1938 Aseassa kaivetuista sekä julkisista- 

että asuinrakennuksista (Holmberg 1944: 143–160). Käsittelen Asean kaivausten 

aineiston samalla tavoin kronologisesti jaoteltuna kuin Artemis Lykaotiksen aineiston. 
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Antiikkiin ajoittuvia rahoja on Aseasta löydetty yhteensä 45 kappaletta. Niistä kuusi rahaa 

on klassiselta kaudelta ja näistä kaksi on lyöty Peloponnesoksen ulkopuolella. Klassisen 

kauden rahoista neljä on peräisin samoista poliksista, joista on rahoja myös Artemis 

Lykaotiksen pyhäkön aineistossa. Mantineiassa lyöty raha on samanlainen kuin Artemis 

Lykaotiksen pyhäköstä löytynyt raha (2), ja kaksi Fleiouksen lyömää rahaa ovat lähes 

samanlaisia kuin raha (6). Yllättävä yhtäläisyys aineistojen välillä ovat vielä opouslaiset 

hopearahat molemmissa aineistoissa.  

 

Hellenistisen kauden alkupuolen 323–146 eKr. rahoja on Aseasta löydetty 33 kpl. Näistä 

kuusi rahaa on lyöty Peloponnesoksen ulkopuolella. Asean aineistossa Peloponnesoksella 

lyötyjen rahojen keskinäinen jakautuminen on samantapainen kuin Artemis Lykoatiksen 

pyhäköstä löydetyssä aineistossa. Sikyonin rahat käsittävät puolet kaikista rahoista 

muiden kaupunkien rahojen jakautuessa tasaisemmin. Kaikki Asean 323–146 eKr. 

aineistossa olevat kaupungit ovat edustettuina myös Artemis Lykoatiksen pyhäköstä 

löytyneessä aineistossa. Aineistot kuitenkin poikkeavat toisistaan Peloponnesoksen 

ulkopuolella lyötyjen rahojen osuuksissa. Näitä on löytynyt huomattavasti runsaammin 

Artemis Lykaotiksen pyhäköstä. 

 

            

      

Kaavio 11: Aseasta löydettyjen, 323–146 eKr. lyötyjen, 33 rahan prosentuaalinen jakaantuminen 

Peloponnesoksen ja muiden alueiden välillä. 
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Kaavio 12: Aseasta löydettyjen 27 rahan prosentuaaalinen jakautuminen eri kaupunkien kesken. 

Sarakkeessa Muut ovat kaupungit, joista aineistossa on vain yksi raha kustakin. 

 

Hellenistisen ajan loppupuolen 146–30 eKr. rahoja Aseasta on löytynyt kuusi, joista vain 

yksi rodoslainen raha poikkeaa Artemis Lykoatiksen aineistosta. Muut, Asean 146–30 

eKr. aineistossa olevat viisi rahaa, ovat edustettuina myös Artemis Lykoatiksen pyhäkön 

aineistossa. Roomalaisaikaiset rahat puuttuvat Asean aineistosta. 

 

Yhteenvetona kaikkien aikakausien osalta voi todeta, että Peloponnesoksella lyötyjen 

rahojen suhteen aineistot ovat samankaltaiset ja niissä on myös paljon jopa aivan samoja 

rahoja. Asean ja Artemis Lykoatiksen pyhäkön aineistot eroavat toisistaan merkittävästi 

vain Peloponnesoksen ja varsinkin koko Kreikan ulkopuolella lyötyjen rahojen määrän 

suhteen. Kreikan ulkopuolella lyötyjä rahoja edustavat Asean aineistossa ainoastaan neljä 

Ptolemaios III: n rahaa, joita on löydetty myös Artemis Lykoatiksen pyhäköstä.  

6.2 Gortysin kaivauksilta löydetty aineisto 

Gortys sijaitsee Megalopoliista noin 14 kilometriä luoteeseen. Paikalla oli Pausaniaan 

(8.28.1-3) mukaan Asklepioksen pyhäkkö ja Gortys sijaitsi Artemis Lykaotiksen pyhäkön 

tavoin vuoristossa, hieman sivussa tiheämmin asutuilta tasankoalueilta. Klassisen kauden 

lopulla Gortys kuului Megalopoliin vaikutusalueeseen, sillä ainakin osa sen asukkaista 

siirtyi Megalopoliin synoikismin yhteydessä (Paus. 8,27,4). Gortys pysyi asuttuna 
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synoikismin jälkeen ja löi omaa rahaa Akhaian liiton nimissä noin vuosien 167–146 eKr. 

välillä (Hoover 2011: 201). Muuten paikalla on todennäköisesti käytetty muualla lyötyjä 

rahoja. Arkeologisia tutkimuksia Gortysissä on suorittanut Ateenan ranskalainen koulu 

vuosina 1940–1956. Vertailussa käytettävä numismaattinen aineisto on peräisin paikalla 

olleen kylpylän kaivauksilta ja sen on julkaissut Renè Ginouvés (1959) kirjassa 

L’Établissement thermal de Gortys d’Arcadie. 

 

Gortysistä on löydetty yhteensä 88 tunnistettua rahaa. Niistä kaksitoista on klassiselta 

kaudelta ja näistä kymmenen on Megalopoliista. Yksi raha on Kleitorista ja yksi 

Korintinlahden pohjoisrannalta Fokiksesta. Megalopoliin 363 eKr. lyömät rahat ovat 

Gortysin aineiston vanhimmat. Gortysin klassisen kauden aineisto poikkeaa hieman 

Artemis Lykaotiksen aineistosta. Niitä kuitenkin yhdistää rahojen keskittyminen 

Peloponnesokselle ja Megalopoliin suuri osuus rahoista. Kummatkin aineistot ovat 

kuitenkin kappalemääriltään niin pieniä, että sattuman vaikutus saattaa vaikuttaa 

tuloksiin.  

 

                             

 

Kaavio 13: Gortysistä löydettyjen 323–146 eKr. lyötyjen 61 rahan prosentuaalinen jakautuminen 

Peloponnesoksen ja muiden alueiden kesken. 
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Kaavio 14: Gortysistä löydettyjen 55 rahan prosentuaalinen jakautuminen kaupungeittain. Kohdassa Muut 

ovat kaupungit, joista on vain yksi raha. Megalopoliin osuus rahoista on 5,4% ja Messenen 3,6%. 

 

Hellenistisen ajan alun 323–146 eKr. aineisto käsittää 61 rahaa. Yhteistä molemmissa 

aineistoissa on Sikyonin rahojen suuri osuus. Gortysin ja Artemis Lykaotiksen aineistot 

poikkeavat kuitenkin toisistaan erityisesti Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen 

määrässä. Gortysistä näitä on löydetty 6 kpl eli 9 % kaikista ajanjakson rahoista, joka on 

huomattavasti vähemmän kuin Artemis Lykoatiksen pyhäköstä. Samoiten 

maantieteellinen jakauma on erilainen, sillä Gortysin tämän ajanjakson aineistossa on 

edustettuna Kreikan ulkopuolisista alueista vain Egypti, jossa lyötyjä rahoja on myös 

Artemis Lykoatiksen ja Asean samanaikaisissa aineistoissa. Myös korinttilaisten rahojen 

suuri osuus Gortysissä poikkeaa Artemis Lykaotiksen aineistosta. 

 

Hellenistisen ajan loppupuolen 146–30 eKr. aineistossa on 11 rahaa, joista kahdeksan on 

Peloponnesokselta. Gortysin ja Artemis Lykaotiksen tämän ajan aineistoja yhdistää 

molemmissa tavattava Lakedaimonin rahojen suuri osuus. Rodoksen ja Khioksen rahat 

sen sijaan puuttuvat Artemis Lykoatiksen aineistosta. Aineistot poikkeavat myös tämän 

aikakauden kohdalla toisistaan juuri Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen 

osuudessa. Niitä on Artemis Lykoatiksen pyhäkön aineistossa 28 % kaikista aikakauden 

rahoista, kun taas Gortysissä niiden osuus on 18 %. Roomalaisajalta Gortysistä on 
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löydetty neljä rahaa, joista kaksi on varmuudella lyöty Peloponnesoksella. Toinen 

Korintissa ja toinen Lakedaimonissa. Näistä Lakedaimonissa lyöty keisari Claudiuksen 

aikainen as on samanlainen kuin Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydetty. Kahden muun 

roomalaisajan rahan lyöntipaikkaa ei mainita. 

 

Yhteenvetona Artemis Lykaotiksen ja kahden muun arkadialaisen kaivauksen 

numismaattisten aineistojen vertailusta voi todeta, että Peloponnesoksella lyötyjen 

rahojen osalta kaikki aineistot muistuttavat suuresti toisiaan. Poikkeamia toki on, mutta 

ne eivät ole kovin merkittäviä. Ne saattavat liittyä kunkin paikan omiin erityispiirteisiin 

ja tutkittuihin konteksteihin. Kaikissa kolmessa paikassa on liikkunut samanaikaisesti 

usean eri Peloponnesoksella sijainneen kaupungin lyömää rahaa, joskin sikyonilaiset 

rahat ovat hellenistisen ajan alkupuolella kaikissa kolmessa hallitsevia. Näiden aineistojen 

vertailun perusteella Artemis Lykaotiksen pyhäkkö poikkeaa Aseasta ja Gortysistä 

merkittävästi Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen runsaamman määrän 

johdosta. Tämä ilmiö koskee aineistojen valossa koko hellenististä aikaa. Näiden kolmen 

paikan sijainnit eivät yksinään selitä tätä eroa, sillä Artemis Lykoatiksen pyhäkön sijainti 

oli kahdesta pyhäköstä syrjäisin ja etäinpänä asutuksesta. Asea puolestaan sijaitsi 

laaksossa, jonka kautta kulkivat yhteydet eri suuntiin. Syy kauempana lyötyjen rahojen 

suurempaan määrään liittyneekin Artemis Lykaotiksen pyhäkössä harjoitettuun 

toimintaan. 
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7 Tulokset  

Tässä luvussa kerron tulokset, joihin olen päätynyt analysoituani aineiston. Esitän ensin 

muutaman yleisen huomion aineistosta ja sen tulkinnasta, jonka jälkeen käyn alaluvuissa 

läpi kunkin aikauden erikseen ja vastaan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Johtopäätökset-luvussa pohdin tarkemmin mitä tulokset tarkoittavat ja minkälaisia uusia 

kysymyksiä tulosten pohjalta nousi.  

  

Rahojen analyysissä ja tutkimuksen tuloksissa olen tulkinnut erityisesti Peloponnesoksen 

ulkopuolella lyödyt pronssirahat merkeiksi pyhäkössä käyneiden ihmisten ja tätä kautta 

myös pyhäkön yhteyksistä kaukaisempiin paikkoihin. Näiden rahojen ei voi olettaa 

käyneen paikalla maksuvälineenä eivätkä ne siten edusta pyhäkön lähialueella yleisesti 

käytettyjä rahoja. Myöskään kaikkien Peloponnesoksen alueella lyötyjen pronssirahojen 

ei voi katsoa olleen yleisesti käytössä kaikkialla, vaan täälläkin niiden käyttö rajoittui 

pääsääntöisesti ne lyöneen kaupungin alueisiin. 

  

Yleisesti Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydetystä aineistosta voi todeta, että kaikki 

rahat ovat peräisin kreikkalais-roomalaisesta maailmasta. Leimattu metalliraha oli 

käytössä samaan aikaan myös muissa Välimeren alueen kulttuuripiireissä, mutta näistä ei 

ole päätynyt rahoja Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydettyyn aineistoon. Rahojen 

perusteella pyhäkön yhteydet näyttävät painottuvan kaikkina aikoina kreikkalaisten ja 

hellenistisen ajan loppupuolella mahdollisesti myös roomalaisten keskuuteen. Tämä on 

ymmärrettävää, koska kyseessä oli kreikkalaisen jumalattaren pyhäkkö ja moni paikalla 

käynyt on todennäköisesti osallistunut siellä kreikkalaisen uskonnon harjoittamiseen.  

  

Toinen yleinen huomio liittyy aineiston kronologiaan, joka painottuu hyvin voimakkaasti 

hellenistiseen aikaan. Tämä selittyy suurimmalta osin rahojen löytökontekstilla, sillä 

valtaosa niistä on peräisin hellenistisestä rakennuksesta, joka rakennettiin 300-luvun eKr. 

loppupuolella ja jota käytettiin läpi hellenistisen ajan. Tämän tutkimuksen tuloksena 

saatujen tietojen perusteella rakennuksen tuhoutumisen voi katsoa tapahtuneen vuosien 

31–30 eKr. paikkeilla tai pian tämän jälkeen. 
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Paikalta löydettyjen hopearahojen voi katsoa kaikkina ajanjaksoina edustavan Arkadiassa 

ja Peloponnesoksella yleisesti kierrossa olleita hopearahoja. Tämä käy hyvin ilmi siitä, 

että ne on lyöty aina omana aikanaan yleisimmin Peloponnesoksella käytössä olleeseen 

painostandardiin ja ne ovat siten voineet kiertää laajoilla alueilla. Hopearahat olenkin tästä 

syystä jättänyt vähemmälle painoarvolle tuloksissa ja niiden tulkinnassa. 

7.1 Klassinen kausi 

Klassisen kauden aineisto on pieni käsittäen vain kymmenen rahaa ja tämän takia sen 

tulkinnassa on otettava huomioon sattuman mahdollinen vaikutus tuloksiin. Ajanjakson 

kaikki pronssirahat on lyöty Peloponnesoksella. Ainoastaan opouslainen hopearaha on 

peräisin Peloponnesoksen ulkopuolelta. Artemis Lykaotiksen pyhäkköä ympäröivässä 

Arkadiassa on lyöty kaikkiaan kuusi rahaa ja näistä kolme Megalopoliissa. Sen suhteessa 

suuri osuus rahoista liittyy todennäköisesti sekä kaupungin läheisyyteen että sen 

aktiiviseen rooliin Artemis Lykaotiksen pyhäkön toiminnassa tänä aikana. Rahoja on 

päätynyt pyhäkköön sen lähellä sijainneiden Megalopoliin ja Mantineian lisäksi 

Peloponnesoksen koillisosista. Näistä Sikyonin rahat liittynevät kaupungin määrällisesti 

suureen rahanlyöntiin, jonka seurauksena ne ovat levinneet Arkadiaan saakka. Fleious oli 

puolestaan yksi Peloponnesoksen ensimmäisistä pronssirahan lyöjistä ja nämä sen lyömät 

rahat saattoivat siten olla ensimmäisiä alueella liikkuneita pronssirahoja.  

  

Artemis Lykaotiksen pyhäkössä on klassisella kaudella liikkunut monien eri kaupunkien 

lyömää rahaa. Niiden perusteella pyhäkön ja siellä käyneiden ihmisten yhteydet 

näyttäisivät painottuvan tänä aikana lähinnä Arkadiaan ja Peloponnesoksen koillisosiin. 

Peloponnesoksen länsiosista tai koillisosan runsaasti rahaa lyöneistä suurista 

kaupungeista, kuten Korintista tai Argoksesta ei ole klassisen kauden aineistossa rahoja.  
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7.2 Hellenistisen ajan alkupuoli 323–148 eKr. 

Hieman yli puolet Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydetyistä rahoista on tältä 

ajanjaksolta. Niistä suurin osa on lyöty Peloponnesoksella, yhteensä 11 eri kaupungin 

toimesta. Kronologisesti Peloponnesoksella lyödyt rahat painottuvat vuosien 250–146 

eKr. välille. Monet niistä on lyöty aikana, jolloin ne lyöneet kaupungit olivat yhdistyneet 

Akhaian liitoksi. Lähes kaikki hellenistisen ajan alkuvuosikymmenillä (323–275 eKr.) 

Peloponnesoksella lyödyt rahat ovat peräisin Megalopoliista, yhtä Troizenilaista ja yhtä 

Mantineialaista rahaa lukuun ottamatta. Megalopoliin rahojen suhteellisen suuri osuus 

hellenistisen ajan alkuvuosikymmenillä saattaa maantieteellisen läheisyyden lisäksi 

indikoida pyhäkön kuulumisesta kaupungin vaikutuspiiriin tänä aikana. Rahojen osalta 

tilanne kuitenkin muuttuu pronssirahojen lyönnin loputtua Megalopoliissa vuoden 275 

eKr. paikkeilla ja kaupunki muuttuu aineistossa pitkäksi aikaa näkymättömäksi. 

Todennäköisesti Megalopoliin rahat pysyivät kuitenkin alueella käytössä vielä pitkään.  

  

Sikyonin rahat alkavat hallita aineistoa 200-luvun eKr. puolivälistä alkaen ja tilanne 

säilyy samanlaisena aina vuoteen 146 eKr. saakka. Ilmiö tunnetaan myös muualla 

Peloponnesoksella ja se näkyy selvästi Asean ja Gortysin vertailuaineistoissa. Artemis 

Lykaotiksen pyhäkön aineistossa sikyonilaiset rahat näyttäisivät ottavan Megalopoliin 

rahojen aseman vuodesta 250 eKr. alkaen eli noin kolmekymmentä vuotta kaupungin 

rahanlyönnin loppumisen jälkeen. Tämä voisi viitata Megalopoliin pronssirahojen 

jääneen pois kierrosta 200-luvun eKr. jälkimmäisellä puoliskolla. Aivan ajanjakson 

lopulle sijoittuvat neljä Akhaian liiton nimissä lyötyä rahaa ovat ajalta jolloin liiton 

jäsenkaupungit löivät rahaa yhteisin tunnuksin. Nämä voivat siten edustavaa paikalla noin 

vuosina 168–146 eKr. maksuvälineinä käytettyjä rahoja.  

  

Artemis Lykoatiksen pyhäkön lähialueella yleisesti käytettyjen rahojen lisäksi pyhäköstä 

on löytynyt muualla Peloponnesoksella lyötyjä rahoja. Nämä painottuvat 

lukumäärällisesti Megalopoliin läheisille alueille ja sen naapurikaupungeista Tegeasta ja 

Messenestä on aineistoon päätynyt yhteensä viisi rahaa. Muista Peloponnesoksella 
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sijainneista kaupungeista on aineistossa vain yksittäisiä rahoja. Näiden joukossa 

Epidauros ja Argos olivat uskonnollisesti merkittäviä paikkoja, joissa kävi paljon vieraita 

myös kaukaisemmilta seuduilta.  

  

Hellenistisen ajan alkupuolen (323–146 eKr.) rahojen perusteella Artemis Lykoatiksen 

pyhäkön yhteydet näyttävät tänä aikana painottuvan Peloponnesoksella Megalopoliin 

lisäksi sen naapurikaupunkeihin ja Peloponnesoksen koillisosiin. Niemimaan länsi- tai 

pohjoisosissa lyötyjä rahoja, yhtä elisläistä rahaa lukuun ottamatta, ei ole päätynyt 

aineistoon. Lisäksi korinttilaiset ja argoslaiset rahat ovat kovin niukasti edustettuina, 

vaikka molemmat kaupungit kukoistivat ja löivät paljon rahaa tänä aikana. Tilanne on 

samankaltainen myös Asean ja Gortysin aineistoissa, mutta niissä molemmissa esiintyy 

Korintin lyömiä rahoja. Tämän perusteella rahojen levinnässä olisi kyseessä laajempi, 

ainakin Megalopoliin ympäristöä koskeva ilmiö ja ainoastaan korinttilaisten rahojen 

vähyys Artemis Lykaotiksen pyhäkön aineistossa on vertailuaineistoista poikkeva piirre.  

  

Hellenistisen ajan alkupuolen aineistosta huomattavan suuri osa eli noin kolmannes on 

lyöty Peloponnesoksen ulkopuolella. Rahat kertovat pyhäkössä käyneiden ihmisten 

yhteyksien ulottumisesta Manner-Kreikan lisäksi lännessä Sisiliaan ja idässä 

mahdollisesti jopa Mesopotamiaan saakka. Artemis Lykoatiksen pyhäkön aineisto 

poikkeaakin runsaan Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen määrän perusteella 

huomattavasti molemmista vertailuaineistoista.  

  

Suurimman ryhmän Peloponnesoksen ulkopuolella lyödyistä rahoista muodostavat 

Manner-Kreikasta tulleet yhdeksän rahaa, joiden joukkoon lukeutuu myös kaksi 

hopearahaa. Rahat on lyöty kuudessa eri paikassa, jotka painottuvat Peloponnesosta 

lähimpänä oleviin Manner-Kreikan alueisiin. Ainoastaan yksi makedonialainen ja kaksi 

epeiroslaista rahaa on lyöty kauempana Manner-Kreikassa. Näistä kuningas Pyrrhoksen 

lyömä epeiroslainen raha voi liittyä kuninkaan armeijan läsnäoloon Arkadiassa vuonna 

272 eKr. ja olla siten muistona tästä sotaretkestä. 
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Ptolemaiosten valtakunnassa lyötyjä rahoja on tämän aikakauden aineistossa seitsemän ja 

ne ajoittuvat vuosien 281–180 eKr. välille. Näistä Ptolemaios III:n rahat liittyvät 

mahdollisesti hänen antamaan rahalliseen tukeen Peloponnesoksen kaupungeille. Loput 

Ptolemaiosten rahat liittynevät ainakin osittain heidän laivastonsa läsnäoloon 

Egeanmerellä 260-luvulta eKr. lähtien sekä laivastotukikohtaan Methanassa, joka tyhjeni 

vasta roomalaisten saapuessa alueelle. Tämä Ptolemaiosten pitkäaikainen vaikutus voi 

selittää Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydettyjen egyptiläisten rahojen ajallista 

jakautumista lyöntivuosien perusteella noin sadalle vuodelle.  

  

Neljä sisilialaista rahaa on kaikki lyöty eri kaupunkien toimesta. Näistä kaupungeista 

Akragas ja Messana sijoittuvat kuningas Pyrrhoksen Italian sotaretken (280–275 eKr.) 

varrelle ja nämä rahat voivat olla kulkeutuneet Arkadiaan hänen armeijansa mukana 

vuonna 272 eKr. Rahat ovat voineet joutua Arkadiaan myös muilla tavoin, sillä kaksi 

muuta sisilialaista rahaa osoittavat alueiden välillä olleen yhteyksiä myös myöhempinä 

aikoina.  

  

Loput Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydetyt tämän ajanjakson rahat ovat 

yksittäistapauksia, jotka kuitenkin kertovat yhteyksistä Egeanmeren saarille ja Vähään-

Aasiaan.  

  

7.3 Hellenistisen ajan loppupuoli (146–30 eKr.) ja roomalaisaika 

Tämän ajanjakson aikana Peloponnesoksella lyödyt rahat ajoittuvat lähes kaikki 1. 

vuosisadalle eKr. Ilmiö liittyy Peloponnesoksen kaupunkien rahanlyöntiin, joka taukosi 

vuosikymmeniksi Rooman valloitettua alueen 146 eKr. ja tehtyä siitä yhdessä Manner-

Kreikan kanssa Makedonian provinssin. Todennäköisesti osa lyöntivuosiensa puolesta 

edelliseen ajanjaksoon kuuluvista rahoista edustaa paikalla 100-luvun eKr. loppupuolella 

käytettyjä rahoja, sillä nämä pysyivät kierrossa vielä pitkään rahanlyönnin taottua 

Peloponnesoksella. Aineistossa on edustettuina samoja kaupunkeja kuin hellenistisen ajan 

alkupuolella, mutta näiden keskinäisissä suhteissa on tapahtunut muutoksia ja neljä 

kaupunkia on jäänyt aineistosta pois.  
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Sikyonin aineistoa aikaisemmin hallinnut asema on päättynyt ja kaupungin lyömiä rahoja 

on aineistossa enää neljä. Megalopolislaisia rahoja on aineistossa viisi ja näistä yksi on 

hopeaa. Megalopoliin naapurikaupungeista Messenestä ja Tegeasta on kummastakin 

kaksi rahaa aineistossa. Argoslaisia rahoja on yhteensä kuusi ja näistä kaksi on hopeisia. 

Kaupungin osuus on kasvanut edellisestä ajanjaksosta ja tämä liittyy kaupungin 

mahdollisesti runsaaseen rahanlyöntiin 1. vuosisadalla eKr. 

  

Lakedaimonilaiset rahat hallitsevat ajanjakson viimeisten vuosikymmenten aineistoa, 

tosin niistä suurin osa on lyöty vain noin 13 vuoden aikana. Niiden runsaus aivan 

hellenistisen ajan lopulla johtuu todennäköisesti kaupungin aktiivisesta rahanlyönnistä ja 

siitä, että se näyttää olleen Artemis Lykoatiksen pyhäkön ympäristössä sijainneista 

rahapajoista näinä vuosina aktiivisin. Kaupungin rahojen runsaus aineistossa viittaisi 

niiden olleen alueella yleisesti käytettyjä tänä aikana.  

  

Peloponnesolaisten rahojen maantieteellisessä levinnän kokonaiskuvassa ei ole 

tapahtunut suuria muutoksia verrattuna hellenistisen ajan alkupuoleen. Aineistosta ovat 

jääneet pois Mantineia, Epidauros, Kleonai ja Troizen. Luonnollisena selityksenä tälle 

ilmiölle pronssirahan lyömisen loppuminen niissä jo 200-luvulla eKr. (Hoover 2011). 

Vastaavasti Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydetyt hellenistisen ajan lopun rahat ovat 

peräisin niistä Peloponnesoksen kaupungeista, joissa rahanlyönti aloitettiin uudestaan 

Akhaian liiton lakkauttamisen jälkeen. Rahojen lyöntipaikkojen perusteella Artemis 

Lykoatiksen pyhäkön yhteydet hellenistisen ajan lopulla näyttävät painottuvan sen 

lähistöllä sijainneiden Megalopoliin, Tegean ja Messenen lisäksi edelleen 

Peloponnesoksen koillisosiin. Kokonaiskuva on siten samankaltainen kuin 

aikaisempinakin ajanjaksoina, mutta se muuttuu aivan hellenistisen ajan lopulla 

oleellisesti Lakedaimonin lyömien rahojen alkaessa hallita aineistoa.  

  

Artemis Lykoatiksen pyhäköstä on löydetty peloponnesolaisten rahojen lisäksi myös 

muualla Makedonian provinssissa lyötyjä rahoja. Nämä painottuvat lukumääränsä ja 

maantieteellisen levintänsä puolesta Peloponnesosta lähimpänä oleviin Manner-Kreikan 

alueisiin. Rahoja on enää vain kolmesta kaupungista, Thespiaista, Ateenasta ja sen 
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hallitsemalta Delokselta sekä Epeiroksen Ambrakiasta. Manner-Kreikassa lyötyjen 

rahojen vähentyminen aineistossa vuoden 148 eKr. jälkeen voi olla merkkinä siellä 

tapahtuneista muutoksista rahanlyönnissä Makedonian provinssin perustamisen jälkeen. 

  

Vain kolme rahaa on lyöty tänä aikana Makedonian provinssin ulkopuolella. Näistä kaksi 

on Vähästä-Aasiasta, mutta molemmat voivat olla jo ajalta ennen vuotta 146 eKr. ja 

kuulua edellisen aikakauden rahoihin. Joka tapauksessa nämä rahat kertovat yhteyksistä 

Vähän-Aasian länsiosiin. Samalla tavoin yksi Ptolemaiosten valtakunnassa lyöty raha 

kertoo yhteyksien Egyptiin jatkuneen edelleen Arkadian ollessa osa Makedonian 

provinssia.  

  

Kreikan ulkopuolella lyötyjen rahojen määrässä on tapahtunut huomattavaa vähenemistä 

verrattuna hellenistisen ajan alkupuoleen. Suurin yksittäinen syy ilmiölle löytyy 

Ptolemaiosten valtakunnan pienenemisestä sen luovuttua Välimeren pohjoispuolisista 

alueista. Samalla valtakunnan lyömien rahojen määrä vähenee aineistossa.  Myös 

sisilialaiset rahat ovat kadonneet aineistosta ja hellenistisen ajan loppupuolen rahat 

kuvastavat maantieteellisen läheisyyden merkitystä pronssirahojen levinnässä myös 

Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen osalta. Toisaalta kaikkien rahojen 

kokonaismääräkin on edellistä ajanjaksoa pienempi ja tämä voi johtua pyhäkön tai 

hellenistisen rakennuksen käytössä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. 

  

Roomalaisaikaisia rahoja on Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löydetty toistaiseksi vain 

kolme ja niistä kaksi on lyöty Peloponnesoksella, toinen Korintissa ja toinen 

Lakedaimonissa. Yksi epävarmaksi jäänyt raha on mahdollisesti Vähän-Aasian 

Alindasta.  Tähän mennessä löydetyt roomalaisajan rahat kertovat paikalla liikkuneen 

ainakin Peloponnesoksella sijaitsevissa rahapajoissa lyötyjä rahoja. Mahdollinen 

Alindassa lyöty raha sopisi hyvin jo aikaisempina ajanjaksoina rahoissa näkyvien Vähän-

Aasian yhteyksien jatkumiseen. 
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8 Johtopäätökset ja mahdolliset jatkotutkimukset 

 

Artemis Lykaotiksen pyhäkössä eri aikakausien aineistoja hallitsevat vuorollaan 

Megalopoliin, Sikyonin ja Lakedaimonin lyömät rahat. Todennäköisesti nämä edustavat 

paikalla yleisesti maksuvälineinä eri aikoina käytettyjä rahoja. Aineiston perusteella 

selviääkin pääpiirteissään Artemis Lykaotiksen pyhäkön numismaattinen historia ja siellä 

eri aikoina eniten käytetyt rahat. Huomioimalla rahojen pysyminen käytössä ainakin 

vuosikymmenien ajan niiden lyömisen jälkeen, rahojen lyöntivuosien väliin jäävät 

katkokset täyttyvät, ja muodostuu selvä jatkumo paikalla eri aikoina käytetyistä rahoista.  

 

Artemis Lykaotiksen pyhäkön lähialueella käytettyjen rahojen lisäksi aineisto kertoo 

ihmisten liikkumisesta Peloponnnesoksella. Nämä yhteydet näyttävät kaikkina aikoina 

suuntautuneen Megalopoliin naapurikaupunkeihin sekä niemimaan koillisosiin. 

Peloponnesoksen kaupunkien rahanlyöntihistoria ei riitä yksin selittämään ilmiötä, vaan 

sen taustalla ovat mahdollisesti kulkuyhteydet ja ihmisten yleinen liikkuminen. Yhteydet 

suuntautuivat Arkadiasta todennäköisesti kohti Korintin kannasta, jonka kautta kulki 

ainoa maayhteys Peloponnesokselta Manner-Kreikkaan. Peloponnesoksen koillisosat 

olivat myös jo vanhastaan niemimaan asutumpia seutuja ja suurin osa kaupungeista ja 

väestöstä oli siellä. Peloponnesoksen länsiosat ja siellä sijainneet kaupungit olivat 

Arkadiasta katsoen vuoriston takana eivätkä ne olleet varsinaisesti minkään pidemmälle 

johtavan reitin varrella. Ehkäpä tästä syystä ihmisten liikkuminen Peloponnesoksen 

länsiosiin oli vähäisempää. Tämä voisi osaltaan selittää Olympian kisoja hallinneen 

Eliksen lyömien rahojen vähäisyyttä aineistossa, vaikka kisoissa kävi tuhansittain vieraita 

ympäri kreikkalaista maailmaa. 

 

Artemis Lykoatiksen pyhäköstä on löydetty suuri määrä Peloponnesoksen ulkopuolella 

lyötyjä rahoja ja tämä aineiston erityispiirre vaikuttaisi johtuvan useista eri tekijöistä. 

Tuloksista selviää pääpiirteissään miksi näitä rahoja on löydetty pyhäköstä. Kaukana 

lyötyjen pronssirahojen suuri määrä pyhäkön löytöaineistossa antaa kuitenkin aiheen 

uuteen kysymykseen: miksi Artemis Lykoatiksen pyhäköstä löytyy näin paljon 

pronssirahoja joiden ei voi olettaa käyneen siellä maksuvälineenä? 
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Tutkielmaa tehdessä nousi esille muutamia seikkoja, jotka saattaisivat ainakin osittain 

selittää asiaa. Yksi selitys tälle saattaa olla pyhäkön sijainti Megalopoliista Mainalokseen 

ja sieltä edelleen eteenpäin johtaneen reitin varrella. Pyhäkkö on todennäköisesti ollut 

paikka, jossa matkalaiset pysähtyivät ja saatoivat yöpyä. Hellenistisen rakennuksen 

käyttötarkoitus voi liittyä tähän, sillä mikäli se on toiminut jonkinlaisena majoitustilana 

olisi luonnollista, että näitä palveluita käyttivät varsinkin pitkien matkojen takaa 

saapuneet matkalaiset. Muistoina näistä vierailuista paikalle olisi sitten jäänyt myös 

kauempana lyötyjä rahoja. 

 

Mahdollisia syitä runsaaseen Peloponnesoksen ulkopuolella lyötyjen rahojen määrään 

Artemis Lykoatiksen pyhäkön aineistossa on haettava myös pyhäkössä vietetystä kultista 

ja pyhäkön toimintaan liittyvistä tekijöistä. Pyhäkössä vietetty kultti on saattanut 

houkuttella paikalle ihmisiä myös lähiseutua kauempaa. Yksi tähän liittyvä mahdollinen 

selitys voisi olla Pausaniaan (8,36,8) mainitsemat läheisellä vuorenrinteellä sijainneet 

stadion ja hippodromi, joilla vietettyihin kisoihin olisi saapunut suuria määriä ihmisiä. 

Toistaiseksi näitä ei kuitenkaan ole löydetty, joten tämä ajatus jää vielä vaille lopullista 

vahvistusta.   

 

Myös rahojen rooli Artemis Lykaotiksen kultissa on vielä toistaiseksi selvittämättä ja 

onkin mahdollista, että pyhäkköön on tuotu rahoja uhreiksi. Tällöin tähän tarkoitukseen 

tuotuja rahoja olisi voitu vuosien saatossa myös hukata alueelle. Rahojen mahdolliseen 

käyttämiseen uhreina viittaavat kuitenkin vain rahojen (59) ja (69) löytökontekstit.  

 

Artemis Lykoatiksen pyhäkön rahat muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden ja 

tässä tutkielmassa löydettiin selitys monen rahan päätymiselle pyhäkköön sekä rahojen 

levinnän muutoksille eri aikakausina. Tutkimuksen myötä esiin nousi uusia kysymyksiä 

ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita aikaisemmin tässä luvussa mainittujen lisäksi.  

 

Tämän tutkielman aineiston ja kahden siinä käytetyn vertailuaineiston perusteella 

Megalopoliin lähiympäristössä näyttää kiertäneen samanaikaisesti monen eri kaupungin 
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lyömiä rahoja. Tästä asiasta olisi mielenkiintoista saada lisää tietoa ottamalla vertailuun 

mukaan myös muita kaupungin ympäristössä suoritetuilta kaivauksilta löydettyjä 

aineistoja. Samanlainen tutkimus olisi tarpeen myös muun Arkadian osalta. Näin 

saisimme paremman käsityksen alueella antiikin aikana kiertäneistä pienistä 

pronssirahoista ja niiden käytöstä.  

 

Artemis Lykaotiksen pyhäköstä löydetty numismaattinen aineisto kasvaa tulevina vuosina 

kaivausten edetessä. Tällä hetkellä käytettävissä olevan aineiston perusteella pyhäkön 

alueella olevien kahden eri löytö- ja kaivauskontekstin kohdalla on jo nähtävissä eroja. 

Hellenistisen rakennuksen alueelta löydetyissä rahoissa on runsaasti Sikyonin ja 

Lakedaimonin lyömiä rahoja, mutta kulttialueelta näitä on puolestaan löytynyt hyvin 

vähän. Kulttialueen kontekstit ovat muun löytöaineiston perusteella varsin sekoittuneita 

ja joukossa on varhaisempien rahojen lisäksi myös roomalaisaikaisia rahoja. Näiden 

havaintojen perusteella vertailu hellenistisestä rakennuksesta ja sen itäpuolella olevalta 

kulttialueelta löydettyjen rahojen välillä tulee olemaan pian ajankohtaista ja saattaa tuoda 

uusia näkökulmia rahojen käytöstä pyhäkössä ja niiden mahdollisesta merkityksestä 

Artemis Lykaotiksen kultissa. 
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Liite 1 

 

Aiginalaisen hopeastandardin mukaisten yleisimpien rahojen painot 

 

Didrakma Stateeri 12,2 g. 

Drakma  6,1 g. 

Trioboli  3,05 g. 

Oboli  0,95 g. 

Tritetartemorio

n  0,7 g. 

Hemioboli  0,5 g. 

Tetartemorion  0,25 g. 

 

Lähde: Hoover 2011: 1xx. 

 

Attikalaisen hopeastandardin mukaisten yleisimpien rahojen painot 

 

Dekadrakma  43 g. 

Tetradrakma Stateeri 17,2 g. 

Didrakma  8,6 g. 

Drakma  4,3 g. 

Tetroboli  2,85 g. 

Trioboli  2,15 g. 

Dioboli  1,43 g. 

Oboli  0,72 g. 

Tritartemorion  0,54 g. 

Hemioboli  0,36 g. 

Trihemitartemorio

n  0,27 g. 

Tetartemorion  0,18 g 

Hemitartemorion  0,09 g. 

 

Lähde: Thonemann 2015: 197. 
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Liite 2 

 

Aseasta vuosina 1936–1938 löytyneet rahat. Erik Holmberg 1944 s. 167–173.  

Rahat on määritellyt Irene Varoucha-Christodoulopoulos. Rahojen ajoitukset poikkeavat 

nykyisistä tiedoista ja olen lisännyt niiden referenssit ja nykyiset ajoitukset sulkuihin. 

  

 

1. Pandosia 238–168 eKr. AE 22.  (Hoover 2016 nro 251. 168–146 eKr.) 

2. Opous 387–369 eKr. AR. 0,80 g.  (Hoover 2014 nro 1000–1003. 370–350 eKr.) 

3. Halkis 369–336 eKr. AR 3,30 g.  (Hoover 2014 nro 1463. 338–308 eKr.) 

4. Halkis 369–336 eKr. AE 14.  ? 

5. Ateena 2.vs. loppu. AE 20.  (Hoover 2014 nro 1707. 140–100 eKr.) 

6. Asea. Akhaian liitto. 194 eKr. AE 20. (Hoover 2011 nro 813. 167–146 eKr.) 

7. Asea. Akhaian liitto. 194 eKr. AE 17. (Hoover 2011 nro 813. 167–146 eKr.) 

8. Asea. Akhaian liitto. 194 eKr. AE 17. (Hoover 2011 nro 813. 167–146 eKr.) 

9. Korintti. 200-luvun loppu eKr. AE 13. (Hoover 2014 nro 914. 287–252 eKr.) 

10. Korintti. 200-luvun loppu eKr. AE 13. (Hoover 2014 nro 914. 287–252 eKr.) 

11. Korintti 300–243 eKr. AE 13.  (Hoover 2014 nro 1905 223–196 eKr.) 

12. Fleius 300-luku eKr. AE 13.  (Hoover 2011 nro 172. 400–350 eKr.) 

13. Fleius 300-luku eKr. AE 12.  (Hoover 2011 nro 172. 400–350 eKr.) 

14. Sikyon 370–250 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 264. 196–146 eKr.) 

15. Sikyon 370–250 eKr. AE 17.  (Hoover 2011 nro 264. 196–146 eKr.) 

16. Sikyon 250–146 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

17. Sikyon 250–146 eKr. AE 11.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

18. Sikyon 250–146 eKr. AE 13.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

19. Sikyon 250–146 eKr. AE 13.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

20. Sikyon 250–146 eKr. AE 10.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

21. Sikyon 250–146 eKr. AE 12.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

22. Sikyon 250–146 eKr. AR 2.50g.  (Hoover 2011 nro 216. 100–60 eKr.) 

23. Sikyon 250–146 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 281. 100–60 eKr.) 

24. Sikyon 250–146 eKr. AE 12.  (Hoover 2011 nro 274. 250–200 eKr.) 

25. Sikyon 250–146 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 273. 250–200 eKr.) 

26. Sikyon 250–146 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 273. 250–200 eKr.) 

27. Sikyon 250–146 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 273. 250–200 eKr.) 

28. Messene 280–146 eKr. AE 17.  (Hoover 2011 nro 585. 180–150 eKr.) 

29. Lakedaimon 2. vs. eKr. AE 16.  (Hoover 2011 nro 636. 48–35 eKr.) 

30. Argos 200-luku eKr. AE 16.  (Hoover 2011 nro 700. 260–195 eKr.) 

31. Megalopolis 363–280 eKr. AE 15.  (Hoover 2011 nro 935.  330–275 eKr.) 

32. Megalopolis 363–280 eKr. AE 17.  (Hoover 2011 nro 939. 300–275 eKr.) 

33. Megalopolis 363–234 eKr. AE 18.  (Hoover 2011 nro 941. 300–275 eKr.) 

34. Megalopolis 234–146 eKr. AE 17.  (Hoover 2011 nro 950. 80–50 eKr.) 

35. Megalopolis 234–146 eKr. AE 17.  (Hoover 2011 nro 950. 80–50 eKr.) 

36. Kleitor 370–240 eKr. AE 14.  (Hoover 2011 nro 879. 365–350 eKr.) 

37. Kleitor 370–240 eKr. AE 14.  (Hoover 2011 nro 881. 330–260 eKr.) 

38. Mantineia 200-luku eKr. AE 16.  (Hoover 2011 nro 909.  eKr. 340–325 eKr.) 

39. Tegea 200-luku eKr. AE 16.  (Hoover 2011 nro 1066. 260–195 eKr.) 
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40. Tegea 146 eKr. –0. AE 16.   (Hoover 2011 nro 1068. 50–25 eKr.) 

41. Rodos 166–88 eKr. AE 12. 

42. Egypti. Ptolemaios III. 247–222 eKr. AE 19. 

43. Egypti. Ptolemaios III. 247–222 eKr. AE 19. 

44. Egypti. Ptolemaios III. 247–222 eKr. AE 19. 

45. Egypti. Ptolemaios III. 247–222 eKr. AE 19. 

46. Tunnistamaton raha. 

47. Tunnistamaton raha. 

48. Tunnistamaton raha. 

49. Tunnistamaton raha. 

50. Tunnistamaton raha. 

51. Tunnistamaton raha. 

52. Lyijytessera. 

53. Bysantin keisarikunta. Johannes VIII Paleologos 1423–1448 jKr. 
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Liite 3 

 

Arkadian Gortysistä löytyneet rahat.  

Luettelo on julkaistu René Ginouvèsin (1959) kirjassa L’Établissement thermal de 

Gortys d’Arcadie, sivut 135–138. Luettelossa ei ole eroteltu rahoja valmistusmateriaalin 

mukaan eikä niille ole annettu viitteitä. 

 

 

1. Tunnistamaton raha. 

2. Tunnistamaton raha. 

3. Korintti 300–200-luku eKr. 

4. Korintti 300–200-luku eKr. 

5. Sikyon 250–146 eKr. 

6. Lakedaimon 1 vs. eKr. 

7. Lakedaimon 1 vs. eKr. 

8. Megalopolis 363 eKr. 

9. Megalopolis 363 eKr. 

10. Megalopolis 363 eKr. 

11. Theba 310–288 eKr. 

12. Sikyon 250–146 eKr.  

13. Tunnistamaton raha. 

14. Tunnistamaton raha. 

15. Tunnistamaton raha. 

16. Tunnistamaton raha. 

17. Tunnistamaton raha. 

18. Sikyon 250–146 eKr. 

19. Korintti 300–200-luku eKr. 

20. Korintti 300–200-luku eKr. 

21. Sikyon 321–251 eKr. 

22. Sikyon 250–146 eKr. 

23. Sikyon 250–146 eKr. 

24. Sikyon 250–146 eKr. 

25. Messene vuoden 280 eKr. jälkeen. 

26. Megalopolis 234–146 eKr. 

27. Megalopolis 234–146 eKr. 

28. Sikyon 250–146 eKr. 

29. Sikyon 250–146 eKr. 

30. Sikyon 250–146 eKr. 

31. Sikyon 250–146 eKr. 

32. Sikyon 250–146 eKr. 

33. Sikyon 250–146 eKr. 

34. Sikyon 250–146 eKr. 

35. Sikyon 250–146 eKr. 

36. Sikyon 250–146 eKr. 

37. Tunnistamaton raha. 

38. Tunnistamaton raha. 
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39. Tunnistamaton raha. 

40. Tunnistamaton raha. 

41. Megalopolis 234–146 eKr. 

42. Sikyon 250–146 eKr. 

43. Argos 300–200-luku eKr. 

44. Korintti 300–200-luku eKr. 

45. Messene vuoden 280 eKr. jälkeen. 

46. Patras ennen 146 eKr. 

47. Rodos 166-88 eKr. 

48. Sikyon 321–251 eKr. 

49. Sikyon 321–251 eKr. 

50. Sikyon 321–146 eKr. 

51. Sikyon 250–146 eKr. 

52. Sikyon 250–146 eKr. 

53. Lakedaimon 1. vs eKr. 

54. Lakedaimon 1. vs. eKr. 

55. Tunnistamaton raha. 

56. Elis. Akhaian liitto 191 eKr. 

57. Amantia 238–168 eKr. 

58. Sikyon 321–251 eKr. 

59. Sikyon 250–146 eKr. 

60. Sikyon 250–146 eKr. 

61. Theutis 280 eKr. jälkeen. 

62. Tunnistamaton raha. 

63. Tunnistamaton raha. 

64. Tunnistamaton raha. 

65. Lakedaimon 1. vs. eKr. 

66. Lakedaimon 1. vs. eKr. 

67. Sikyon 250–146 eKr. 

68. Korintti 300–200-luku eKr. 

69. Sikyon 321–251 eKr. 

70. Sikyon 321–146 eKr. 

71. Lakedaimon 1. vs. eKr. 

72. Tunnistamaton raha. 

73. Tunnistamaton raha. 

74. Tunnistamaton raha. 

75. Korintti 300–200-luku eKr. 

76. Tunnistamaton raha. 

77. Korintti 300–200-luku eKr. 

78. Rodos 166–88 eKr. 

79. Sikyon 250–146 eKr. 

80. Sikyon 250–146 eKr. 

81. Tunnistamaton raha. 

82. Tunnistamaton raha. 

83. Tunnistamaton raha. 

84. Messene 280 eKr. jälkeen. 

85. Tunnistamaton raha. 

86. Ateena 222–197 eKr. 

87. Khios 190–84 eKr. 
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88. Korintti 300–200-luku eKr. 

89. Sikyon 321–251 eKr. 

90. Sikyon 321–251 eKr.  

91. Sikyon 321–251 eKr. 

92. Sikyon 250–146 eKr. 

93. Sikyon 250–146 eKr. 

94. Sikyon 250–146 eKr. 

95. Sikyon 250–146 eKr. 

96. Lakedaimon 1. vs. eKr. 

97. Ptolemaios III 244–222 eKr. 

98. Ptolemaios II 249 eKr. 

99. Tunnistamaton raha. 

100.  Tunnistamaton raha. 

101.  Tunnistamaton raha. 

102.  Domitianus 81–96 jKr. Lyöntipaikka tuntematon. 

103.  Antonius Pius 138–161 jKr. 

104.  Korintti 14–27 jKr. 

105.  Lakedaimon Claudius 41–54 jKr. 

106.  Megalopolis 363 eKr. 

107.  Megalopolis 363 eKr. 

108.  Kleitor 362–300 eKr. 

109.  Megalopolis 363 eKr. 

110.  Megalopolis 363 eKr. 

111.  Megalopolis 363 eKr. 

112.  Megalopolis 363 eKr. 

113.  Fokis 357–346 eKr.  

114.  Korintti 300–200-luku eKr. 
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Liite 4 

 

Tunnistamatta jääneet rahat 

 

  
(2016: 14) 

 

  
 

(2016: 5) 

Takas. ratsastaja istuu laukkaavan hevosen selässä ja pitää keihästä suunnattuna eteenpäin. 

 

   
(2012: 35) 

 

  
(2011: 6) 

Etus. mieshahmo katsoo oikealle.  

Takas. kaksi tähkää ja kirjaimet A ja Ξ.  
 

 

 

 

 


