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1700–1800-luvuilla valtiovallan tavoitellessa väkiluvun ja maatalouden tuottavuuden kasvattamista. 

Suurimmillaan tilattomien osuus väestöstä oli ainakin 40 prosenttia. Tutkielmassa keskitytään torppareihin ja 

mäkitupalaisiin, jotka ovat oman taloutensa muodostaneita tilattomia ja joiden asuinpaikat on siten helpointa 
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Teoreettisena viitekehyksenä käytetään feministisen arkeologian (esim. Joan Gero) näkökulmia  mm. tiedon 

paikantuneisuudesta, todellisuuden luonteesta ja empiirisestä alimääräytyneisyydestä. Niillä  pyritään tuomaan 

esiin se, mihin nykyiset luokittelu- ja  suojelukäytännöt perustuvat ja miten niillä  otetaan tiedostaen tai 

tiedostamattomasti kantaa siihen, kenen menneisyys on tärkeää. Tutkimuksessa sovelletaan tapaustutkimukseen 

historiallisen ajan arkeologian metodeja: monilähtöistä menetelmää eli 1800-luvun torpan ja kiinteän 

muinaisjäännöksen yhteyttä selvitetään sekä arkistolähteistä että paikkatietoanalyyseillä  ja  maastokäynneillä . 

Arvojen pohdinnassa esitellään Päivi Maarasen kehittämää arvotyökaluhahmotelmaa sekä museaalisiin 

tarkoituksiin kehitettyä merkitysanalyysimenetelmää.  

Tilattomien asuinpaikkajäännökset luokitellaan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, jos ne ovat vuotta 1750 

vanhempia , ja  sitä  nuoremmat asuinpaikkajäännökset luokitellaan pääsääntöisesti muiksi 

kulttuuriperintökohteiksi. Luokittelu vaikuttaa suojelustatukseen ja siten kohteiden säilymiseen. Luokittelu 

käsitetään usein objektiivisena tapana järjestää maailmaa, mutta se sisältää silti subjektiivisia elementtejä  ja sen 

kehittymiseen vaikuttaa arkeologisen tutkimuksen kehityshistoria , jossa on lähdetty liikkeelle esihistoriallisista 

kohteita ja  jossa historiallisen arkeologian tutkimuskohteena on ensin ollut keskiaika . Tilattomien elämän 

materiaaliset jäännökset ovat usein hyvin epämääräisiä , maastossa vaikeasti havaittavia ja yleisyydessään 

vaikeasti tulkittavia ja ajoitettavia, mikä vaikeuttaa niiden luokittelua  ja voi saada ne vaikuttamaan 

tutkimuksellisesti vain vähän kiinnostavilta . Epämääräisyys, monitulkintaisuus ja yleisyys liittyvät kuitenkin 

kaikkeen arkeologiseen tutkimukseen, vaikka todellisuutta pyritään usein siinä yksinkerta istamaan, joten se ei 

ole peruste jättää haasteellisia kohteita tutkimatta. Tapaustutkimus osoittaa, että nuorikin arkeologinen kohde voi 

olla  mm. tärkeä arkeologinen tietopankki, hyvä yleisökaivauskohde, kotiseutuhistorian opetuskohde ja 

kotiseutuidentiteetin kiinnekohta . Sen tutkiminen voi myös tasapainottaa kuvaa historiasta ja tuoda tilattomat 

esiin aktiivisina toimijoina  ja arvokkaina yhteisönsä jäseninä .
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”We have access to the sanctuaries of the weak,  

the barrios and isolated villages. We, however,  

rarely enter these sanctuaries, preferring instead to 

dig in the temples, palaces, and tombs of the 

powerful.” (Paynter & McGuire 1991)  

1 Johdanto  

Tilattoman väestön arkeologinen tutkimus on osa historiallisen ajan arkeologiaa eli 

arkeologiaa, joka tutkii kirjallisia lähteitä tuottanutta ajanjaksoa arkeologian menetelmien 

avulla (Andrén 2007). Suomessa historiallisen ajan arkeologinen tutkimus on kohdistunut 

paljolti keskiaikaan ja uuteen aikaan, mutta sen menetelmät soveltuvat lähellä nykyaikaakin 

syntyneiden kohteiden ja ilmiöiden tutkimiseen (Taavitsainen 1999: 12). Historiallisen ajan 

arkeologia ja etenkin siihen sisältyvä maaseudun asutusta käsittelevä arkeologia ovat 

tieteenaloina suhteellisen nuoria (Haggrén & Rosendahl 2016). Tilattoman eli maata 

omistamattoman väestön tutkimus arkeologisesti omana tutkimuskohteenaan on vieläkin 

tuoreempi ilmiö, eivätkä maaseudun tilattomiin liittyvät suhteellisen nuoret asutus- ja 

elinkeinojäännökset – usein vaikeasti ajoitettavina ja hahmotettavina – välttämättä näyttäydy 

tutkimuksellisesti tai suojelun kannalta kovin kiinnostavina (ks. esim. Wahl 1997a; Suhonen 

2013; Suhonen 2015a).  

Tilaton väestö on vaikeasti määriteltävä ryhmä. Siitä on jäänyt jäljelle usein hyvin irralliselta 

vaikuttavia mutta kokonaisuudessaan runsaslukuisia materiaalisia vihjeitä, joiden 

hahmottaminen ja tutkiminen on haastavaa. 1700–1800-luvuilla tapahtunut torppareiden ja 

muiden tilattomien määrän valtava kasvu synnytti niin paljon jäännöksiä, että niitä kaikkia on 

mahdotonta tutkia nykyisin käytössä olevilla resursseilla. Tutkimus olisi silti tärkeää useasta 

syystä: Yksi syy on se, että nuorten eli 1700–1800-luvun tai sitä nuorempien asutusjäännösten 

syntyaika etääntyy nykyisyydestä vääjäämättä, ja vaarana on, että jos ajanjaksosta ja sen 

väestöstä ei kiinnostuta nyt, aineelliset todisteet katoavat muun muassa alueidenkäytön vuoksi 

(Lähdesmäki 2018). 

Tulevan tutkimuksen aineistojen turvaamisen lisäksi kiinnostus vähävaraisen väestön elämään 

on myös arvostus- ja valtakysymys. Se, kenen menneisyyttä tutkitaan ja millä volyymilla, 

vaikuttaa käsitykseen menneisyyden yhteisöistä (Paynter & McGuire 1991; Suhonen 2013: 

43; Miettinen & Viitaniemi 2018b: 14–15). Arkeologinen tutkimus kykenee täydentämään 
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kirjallisten lähteiden kertomaa laajentamalla kuvaa tilattoman väestön elämästä ja avaamalla 

maaseudun maiseman vivahteita, kerrostumia ja verkostoja (Mikkonen-Hirvonen & Tiitinen 

20031; Maaranen 2017a2: 87, 260; Andrén 2007: 1853). Tilattomien tutkimus on tärkeää myös 

yleisölle, koska siitä saatavalla tiedolla ja löydetyillä kohteilla voi olla merkitystä paikallisille 

kulttuuriperintöyhteisöille ja yksilöille identiteetin rakentamisessa (Maaranen 2017b: 10–114). 

Käsitykset kulttuuriperinnöstä ovat muuttuneet arkeologian ja historiallisen arkeologian 

kehittyessä, ja tilattomien elämän materiaalisten jäännösten arvostusta joudutaankin 

pohtimaan juuri nyt, kun tämän tutkimuksen tekohetkellä oli käynnissä myös niiden 

suojeluperusteita mahdollisesti muuttava hanke eli vuodelta 1963 peräisin olevan 

muinaismuistolain (295/1963) uudistustyö (OKM 2021).  

Aihe on edellä mainituista syistä ajankohtainen. Se on myös henkilökohtaisesti tärkeä, sillä 

sukuni tarinat ovat täynnä kartanoiden palkollisia, kappalaisten aviottomia tyttäriä, 

käsityöläisiä, isojen tilojen karjapiikoja ja toimeentulorajalla kitkutelleita 1900-luvun 

pienviljelijöitä.  

Tutkin tässä työssä tilatonta väestöä arkeologian näkökulmasta ja pohdin nuoren arkeologisen 

kulttuuriperinnön arvottamista ja merkityksiä. Pääasiallinen tutkimuskysymys on:  

Miten nykyiset ohjeet ja luokittelut vaikuttavat erityisesti tilattoman väestön tuottamien 

arkeologisten ilmiöiden rekisteröintiin, arvostukseen ja suojeluun? 

Tätä selvittäessäni pohdin myös seuraavia kysymyksiä:  

Millaisena tilattomien asumus- ja elinkeinojäännökset näyttäytyvät nykyisellään maastossa?  

Millaisia menetelmiä tilattomien asumus- ja elinkeinojäännösten löytämiseen voidaan 

käyttää?  

Mitä annettavaa tilattoman väestön tuottamilla melko nuorilla materiaalisilla jäännöksillä 

voi olla tutkimukselle ja kulttuuriperintöyhteisöille? 

Tutkimusotteeni on kuvaileva ja kriittinen, ja menetelmänä käytän tässä työssä pääasiassa eri 

lähteiden vertailua. Tapaustutkimuksessa sovellan myös paikkatietomenetelmiä ja arkeologian 

 
1 Maiseman käsitteestä  ja kerroksellisuudesta . 
2 Maiseman kerrosmaisuudesta  ja verkostomaisuudesta. 
3 Uusista näkökulmista menneisyyteen. 
4 Paikallisen merkittävyyden ja identiteettiarvon lisäksi Maaranen käy läpi myös lukuisia muita arkeologisten 

kohteiden arvottamisessa mainittuja käsitteitä. 



 

3 
 

kenttätyömenetelmistä inventointia. Teoreettisen pohdinnan avuksi otan tapausesimerkiksi 

Päijät-Hämeessä sijaitsevan 1800-luvun torpan. Tapausesimerkin valinnan taustalla on useita 

syitä: Kohde on ensinnäkin melko uusi, ja olin vapaaehtoisena mukana 

kenttätutkimusryhmässä, joka löysi kohteen vuonna 2019 (Roiha 2019). En osallistunut 

esityövaiheeseen mutta pääsin seuraamaan löytöprosessia ja pohdintoja, jotka vaikuttavat 

nuoren historiallisen ajan kohteen statuksen määrittelyyn. Lisäksi kohde lähiympäristöineen 

on monipuolinen, moniperiodinen ja hyvin säilynyt. Se on myös hyvä esimerkki tehokkaalta 

modernilta alueidenkäytöltä säästyneestä paikasta, joka kiinnostaa kotiseutuhistoriaa 

harrastavia ja voi toimia muistelun kiinnekohtana. Käsittelen tässä työssä erityisesti vuoden 

1750 jälkeen arkeologisoituneita kohteita, joita kutsun nuoriksi arkeologisiksi kohteiksi ja 

jotka pääsääntöisesti luokitellaan kiinteän muinaisjäännöksen sijaan muiksi 

kulttuuriperintökohteiksi, ja tapausesimerkki ajoittuu 1800-luvulle. Työssä esittelen silti asian 

taustoittamiseksi tilattomia ajallisesti laajemmin, sillä torpparilaitoksen juuret juontuvat 

keskiajalle ja vaikutukset ulottuvat 1900-luvun puolelle, jolloin torpparilaitos lakkautettiin 

(Rasila 1961: 15–16). Aluerajauskin on väljä, mutta olen keskittynyt enimmäkseen 

länsisuomalaista peltoviljelyaluetta koskeviin lähteisiin, sillä ne vaikuttavat valottavan 

parhaiten tapausesimerkkiä.  

Luvussa 2 käsittelen historiallisen ajan arkeologian teoriaa, metodeja ja marginaaliryhmien 

tutkimusta niiden avulla. Tilattomien asumus- ja elinkeinojäännösten epämääräisyyden ja 

viitteenomaisuuden vuoksi pohdin myös kaikkeen arkeologiseen tutkimukseen olennaisesti 

sisältyvää epävarmuutta, varman tiedon hankkimisen vaikeutta ja tieteen ja todellisuuden 

sotkuista luonnetta (esim. Gero 2007; Haraway 1988).  

Luvussa 3 käyn läpi historiallisissa lähteissä ja historiantutkimuksessa mainittuja 

tilattomuuden käsitteitä ja tilattomien nimityksiä. Pääpaino on omassa taloudessaan asuneissa 

tilattomissa, jotka voidaan erottaa vuokranantajan tilasta erillisten asumusjäännösten 

perusteella.  

Luku 4 esittelee tilattoman väestön aiempaa arkeologista tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa. 

Katsaus Ruotsin tilattomien arkeologiseen tutkimukseen on tässä yhteydessä hyödyllinen, 

sillä vaikka suhteellisen nuorten asutusjäännösten suojelua koskeva ohjeistus on Suomessa ja 

Ruotsissa erilainen, mailla on ollut yhteinen lainsäädäntö, joka on vaikuttanut tilattoman 

väestön vaiheisiin. Muun muassa torpparilaitoksen kehitys oli maissa samansuuntainen aina 

1860-luvulle asti, vaikka Suomi siirtyikin vuonna 1809 Venäjän alaisuuteen (Rasila 1961: 
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36). Ruotsissa saadut kokemukset ovat siksikin arvokkaita, että siellä on tutkittu torppia 

kaivauksilla enemmän kuin Suomessa (Anglert & Lagerås 2009a; Welinder 2007a).  

Luvussa 5 tarkastelen historiantutkimuksesta ja kansatieteestä tunnettuja rakennus- ja 

elinkeinotyyppejä sekä maastossa esiintyviä jäännöksiä, jotka voivat liittyä tilattomien 

elämään.  

Luvussa 6 kartoitan sitä, miten erilaisia arkeologisia kohteita on arvotettu ja arvotetaan: 

Ensinnäkin käyn luvussa läpi tilattomien asumus- ja elinkeinojäännöksiä koskevia nykyisiä 

luokitteluohjeita ja ohjeiden mainintoja kohteiden arvottamisesta (Niukkanen 2009; MV 

2015; MV 2020a). Toiseksi esittelen muita mahdollisia tapoja arvioida arkeologisten 

kohteiden merkitystä: arkeologisiin kohteisiin liittyvien moninaisten arvojen ja niihin 

vaikuttavien tekijöiden määrittämiseen hahmoteltua työkalua (Maaranen 2017b) ja 

tavanomaisesti museaalisiin tarkoituksiin käytettyä yhteisöllisyyttä korostavaa 

merkitysanalyysia (Häyhä et al 2015). 

Luvussa 7 käsittelen tapaustutkimuksen, Peltolan torpan, sijaintipaikan eli Kalhon kylän 

historiaa yleisesti muun muassa vanhojen karttojen, paikallishistorioiden ja arkistolähteiden 

valossa. Luvussa esittelen myös paikallishistorian tutkimuksessa hyödyllisiä lähteitä ja 

tarkastelen sitä, mitä ne kertovat tapaustutkimuksesta.  

Luvussa 8 sovellan tapaustutkimukseen arkeologian menetelmiä, jotka sopivat tilattomaan 

väestöön liittyvien arkeologisten kohteiden ja ilmiöiden etsimiseen ja dokumentointiin. Luku 

sisältää karttaselvityksiä ja paikkatietoanalyysejä, selostuksen maastokäynneistä ja 

raportoinnista. 

Luvussa 9 pohdin tapaustutkimuksen avulla historiallisen ajan tilattoman väestön nuorten 

asumus- ja elinkeinojäännösten merkitystä. Luku 10 sisältää päätelmät. 

  



 

5 
 

2 Teoreettinen viitekehys ja metodologia 

Arkeologia liitetään arkipuheessa usein yksinomaan esihistorian tutkimukseen. Arkeologiassa 

tutkitaan ihmisen toiminnan materiaalisia jäännöksiä, eikä se tieteenalana sisällä oletusta 

tutkimuskohteen iästä, vaikka nimityksellä alun perin onkin ollut tarkoitettu ”muinaistiedettä” 

ja sen harjoittajat ovat olleet erityisesti kiinnostuneita esihistoriasta (Lavento 2008a: 15–17). 

Arkeologian metodit soveltuvat hyvin lähellä nykypäivääkin olevien ilmiöiden tutkimiseen5.  

Historiallisen ajan arkeologialla tarkoitetaan yleensä historiallisen ajan eli kirjallisia lähteitä 

tuottaneen ajan tutkimusta arkeologisin menetelmin” (Taavitsainen 1999: 8). Kaikki tieto tältä 

ajalta ei ole suinkaan tallentunut tekstilähteisiin, ja ilman historiallista arkeologiaa osa 

aineellisesta kulttuuriperinnöstä – ja sen mukana paljon aineetonta (Smith 20066) on vaarassa 

kadota (Taavitsainen 1999: 12). Historiallisen ajan arkeologialla voi olla monia tavoitteita, 

kuten arkeologialla yleensä (Lavento 2008a: 30–39), mutta tässä tilattomia koskevassa 

tutkimuksessa niistä nousee muita merkittävämmäksi yksi: ”vaikuttaa julkiseen muistiin sekä 

lisätä yhteisölliseen omakuvaamme monia tukahdutettuja ääniä” (Taavitsainen 1999: 12). 

Historiallisen ajan arkeologiaa onkin kuvattu historiallisen ajan tarkasteluksi tavallisen kansan 

näkökulmasta, alhaalta ylöspäin, ja jopa ”demokraattiseksi historiankirjoitukseksi” 

(Håkansson 2007: 121–22). Sen tutkimukseen voidaan lainata näkökulmia ja kysymyksen-

asetteluja vaikkapa sosiaalitieteiden tai sosiaalihistorian puolelta (Andrén 2007: 13–14), mutta 

tässä tutkimuksessa on haettu näkökulmia erityisesti tutkimuksen marginaaliin jääneistä 

ryhmistä kiinnostuneiden tutkijoiden, etenkin feministisen arkeologian, teksteistä.  

Feministinen arkeologia on suuntaus, joka voidaan lukea postprosessualismiksi kutsutun 

arkeologian teoreettisen sateenvarjokäsitteen alle (Herva 2008: 91–93; Tieteen termipankki). 

Postprosessualistiset näkemykset voimistuivat arkeologiassa 1980-luvulla, ja ne oli tarkoitettu 

positivistisen, voimakkaasti luonnontieteisiin tukeutuvan prosessualismin kritiikiksi (Marila 

2018: 37). Feministisen arkeologian juuret ovat 1960–70-luvuilla miesten ja naisten 

voimasuhteisiin yhteiskunnassa huomiota kiinnittäneissä toisen aallon feministisissä liikkeissä 

(Gilchrist 1999: 2). Ne johtivat seuraavina vuosikymmeninä esimerkiksi sukupuolten 

työnjaon (ks. esim. Yentch 1991; Spencer-Wood 1991) ja sosiaalisen sukupuolen (gender) 

tutkimiseen menneisyyden yhteisöissä (esim. Geller 2016). Tässä tutkimuksessa taustalla 

vaikuttavat lähinnä feminismin kolmannen aallon ajatukset eri sukupuolia, etnistä taustaa tai 

 
5 nykyajan arkeologian tutkimuksista esim. Rybczynski 1992 
6 Smithin (2006) mukaan kaikki kulttuuriperintö on pohjimmiltaan aineetonta. 
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sosiaaliluokkia edustavien ryhmien välisistä valtasuhteista sekä valtasuhteiden vinouttavasta 

vaikutuksesta tiedon rakentumiseen (Gilchrist 1999: 3, 26). Painotus on vallankäyttöön 

liittyvissä, tieteellistä objektiivisuutta kyseenalaistavissa ja tiedon ja havainnoinnin olemusta 

koskevissa kysymyksissä (esim. Haraway 1988; Gero 2007).  

Feministinen arkeologia valikoitui tässä työssä viitekehykseksi siksi, että siinä on esitetty 

kritiikkiä luokittelun kaltaisia arkeologisen tutkimuksen metodeja kohtaan ja tuotu 

painokkaasti esiin tiedon paikantuneisuuden käsite, joka voi vaikuttaa jopa tutkimuskohteiden 

valintaan (ks. luku 2.3). Kumpikin seikka on kiinnostava, kun pohditaan arkeologian 

tieteenalan metodien, etenkin luokitteluun liittyvien käytänteiden, kehitystä ja arkeologisten 

kohteiden arvottamisen perusteita – sitä, mihin ja kenen näkemyksiin nykyiset käytännöt 

perustuvat.  

2.1 Historiallisen ajan arkeologia(t) 

Historiallisen ajan arkeologia voidaan määritellä useilla tavoilla tai puhua 

monikossa ”historiallisen ajan arkeologioista” tutkimusalueen, aikarajauksen tai tavoitteiden 

mukaan (Andrén 2007; Taavitsainen 1999: 8). Historiallisen ajan arkeologialle on joka 

tapauksessa ominaista se, että käytössä on sekä kirjallisia että arkeologisia lähteitä. Klassisen 

arkeologian alalla, esimerkiksi antiikin Rooman tai Kreikan tutkimuksessa, historiallinen aika 

kattaa tuhansia vuosia, kun taas Suomessa on vielä keskiajalla tuotettu niin vähän 

tekstilähteitä, että pelkästään niiden varaan perustettu tutkimus jäisi tuloksiltaan ohueksi 

ilman arkeologista aineistoa. Pohjois-Suomessa historiallisen ajan alku voi liukua jopa 1700-

luvulle asti, jos kriteerinä käytetään tekstilähteiden säännöllistä tuottamista alueella. 

(Taavitsainen 1999: 8–9.) 

Historialla ja arkeologialla on yhteiset juuret: antikvaarisen mielenkiinnon viritessä 1600-

luvulla ja vielä 1800-luvun alussa menneisyyden tutkimuksessa käytettiin sekä historiallisia 

että arkeologisia aineistoja ja tieteenalat alkoivat eriytyä toisistaan vasta 1800-luvun lopulla 

(Haggrén 2011a: 4–5; Taavitsainen 1999: 6). 1900-luvun alussa arkeologien mielenkiinto 

suuntautui nimenomaan esihistoriaan, ja keskiaika omaksuttiin arkeologian tutkimuskohteeksi 

vasta 1900-luvun puolivälissä (Haggrén 2011a: 5).  

Arkeologian laajenemista esihistorian ulkopuolelle ja uuden yhteyden hakemista historian 

tutkimukseen havainnollistetaan usein ruotsalaisen Lundin yliopiston esimerkillä: Vuonna 

1962 Lundiin perustettiin Pohjoismaiden ensimmäinen keskiajan arkeologian oppituoli ja 
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vahvistettiin oppiaineelle erityisesti keskiajan neljää säätyä käsittelevän arkeologian 

opintosuunnitelma. Vuonna 2005 keskiajan arkeologia vaihtui Lundissa historiallisen ajan 

arkeologiaksi, mikä merkitsi tutkimuskentän laajenemista ajallisesti ja myös opetukseen 

sisällöllisiä muutoksia. (Bentz 2008: 40; Haggrén 2011a: 5.)  

Suomessa historiallisen arkeologian kehitys on noudatellut pitkälti pohjoismaista esimerkkiä 

alkaen erityisesti keskiaikaan suuntautuneesta monumentaaliarkeologiasta ja laajentuen 

myöhemmin kaupunkiarkeologiaan (Taavitsainen 1999: 6–8). Keskiajan arkeologiaa 

kehittivät aluksi lähinnä muut kuin arkeologit, esimerkiksi taidehistorioitsijat kirkko- ja 

linnatutkimuksilla (Haggren 2011a: 5), ja Suomessa historiallisen ajan arkeologian 

ensimmäiset merkittävät kaupunkikaivauksetkin järjesti kansatieteilijä (Taavitsainen 1999: 6). 

Vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen historiallisen ajan arkeologian voidaan katsoa 

vakiinnuttaneen paikkansa Suomessa (Haggrén 2011a: 5). Myös maaseutuarkeologian 

lyöminen itsensä läpi ajoittuu vasta alkaneen vuosituhannen puolelle (Heinonen 2021: 14–

17). Viime aikoina modernien kohteidenkin, kuten 1900-luvun teollisuusarkeologisten tai 

sotahistoriallisten kohteiden, arvostus on vähitellen lisääntynyt (Haggrén 2015: 2; Väisänen 

2020: 64–68; Äikäs et al 2015: 18–37).  

2.2 Historiallisen ajan arkeologian teoria ja metodit  

Historiallisen ajan arkeologiassa käytetään materiaalisista jäännöksistä tehtyjen päätelmien 

muodostamisessa apuna usein kansatieteellisistä kuvauksista haettuja analogioita, eikä sillä 

aina katsota olevan omaa teoriaa (Andrén 2007: 13–14, 136–140). Sitä pidetään usein vain 

historian tutkimuksen aputieteenä, jonka avulla voidaan vahvistaa, tukea tai kumota 

historiallisista lähteistä selville saatuja seikkoja (Gilchrist 2009: Fewster 2008: 52). 

Tämänkaltaisten väitteiden tarkoituksena tuntuu olevan murentaa luottamusta historiallisen 

arkeologian tarpeellisuuteen.  

Jo lähdeaineistojen erilaisuudesta seuraa se, että historian ja historiallisen arkeologian 

tutkimus eroavat toisistaan. Historian tutkimuksessa keskitytään usein jo olemassa olevaan 

lähdeaineistoon, joka on perinteisesti koostunut teksteistä7, ja pyritään löytämään siitä uusia 

selityksiä, kun taas arkeologinen perustutkimus voi parhaimmillaan tuoda tutkittavaksi aivan 

uutta aineistoa (Fewster 2008: 53). Arkeologiassa tuotetaan aineistoja esimerkiksi kaivauksien 

ja inventointien avulla. Aineistoihin voidaan soveltaa ryhmittelyn ja spatiaalisten 

 
7 Nykyisin tekstien lisäksi aineistona käytetään esim. äänitteitä, valo- ja elokuvia sekä taide- ja muita esineitä. 
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menetelmien lisäksi esimerkiksi taloutta, yhteisöjä tai asutusta rekonstruoivia menetelmiä. 

Menetelmät voivat olla niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin. Nykyisin aineistoja 

voidaan analysoida erilaisilla luonnontieteellisillä tutkimusmenetelmillä, kuten 

ajoitusmenetelmillä, sekä materiaali- tai dna-analyyseilla. Arkeologia lainaa menetelmiä 

runsaasti muiden tieteenalojen puolelta. (Halinen et al 2008.) Samoja menetelmiä voidaan 

soveltaa historiallisessa arkeologiassa, mutta lähteenä ja aineistona toimivat normaalin 

arkeologisen aineiston lisäksi myös tekstidokumentit (Haggrén 2011a: 6). Kun käytössä on 

useita lähteitä samanaikaisesti, tutkimuskohteesta saadaan yleensä monipuolisempi kuva 

(Myrdal 2007: 497). Toisaalta historiallisen ajan arkeologiaa kritisoidaan joskus tautologiasta: 

toisinaan käy niin, että historialliset lähteet vain vahvistavat materiaalisten jäännösten 

osoittaman seikan tai päinvastoin (Andrén 2007: 13, 183; Taavitsainen 1999: 9–10). 

Huonoimmillaan tilanne onkin tämä, mutta hedelmällisimmillään monilähteisyys avartaa 

näkemystä menneisyydestä, antaa uusia näkökulmia ja tuottaa uusia kysymyksenasetteluja 

(Heinonen 2014: 86–94: Myrdal 2007: 495).  

Historiallisen ajan arkeologian tutkimuksella voidaan katsoa olevan myös omia metodeja, 

jotka soveltuvat nimenomaan monilähteiseen tutkimukseen (Myrdal 2007). Monilähteinen 

tutkimus ei ole sama kuin monitieteisyys, joka viittaa useiden tieteenalojen tutkijoiden 

yhteistyöhön (Myrdal 2007: 479; Savolainen 2013: 396). Historiallisen ajan arkeologiassa 

tutkija on arkeologi ja näkökulma ja kysymyksenasettelut arkeologisia, vaikka hyväksi 

käytettäisiin asiakirjalähteitä, kulttuurihistoriallisia tutkimuksia tai kansatieteellisiä kuvauksia 

(Seppänen 2015: 150–152; Savolainen 2013: 396). Erilaisista lähteistä voidaan etsiä 

esimerkiksi toisiaan täydentäviä epäsuoria aihetodisteita tai tahattomia johtolankoja 

(Heinonen 2014 & 2016; Myrdal 2007: 497–500). Isojen aineistojen kyseessä ollessa 

harvinaistenkin tapauksen todistusvoima voi olla suuri (Myrdal 2007: 495–503).  

Yksityiskohtaisimmillaan johtolankoja seuraamalla ja yhdistelemällä voidaan tuottaa 

eräänlaista mikroarkeologiaa eli arkeologista henkilöhistoriaa, jossa materiaalisen kulttuurin 

avulla valotetaan historiallisten henkilöiden elämää ja aikakautta. Maata omistamattoman 

väestön kohdalla mikroarkeologian soveltamisen edellytykset eivät välttämättä ole kovin 

hyvät niukkojen arkistolähteiden vuoksi. Mikroarkeologia voi silti tukea uusien tulkintojen 

tekemistä hyvin tavalliseksikin koetuista ilmiöistä. (Heinonen 2014; Haggrén 1998.) 

Monilähteisyyteen liittyy aina epävarmuus, sillä vastauksina saadaan usein 

todennäköisyyksiä, mutta tulokset paranevat, jos lähteiden luotettavuutta arvioidaan 
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kriittisesti ja varotaan niiden ylitulkintaa (Myrdal 2007: 495–503). Uudet löydöt ja havainnot 

muuttavat helposti aiempaa, todennäköisenä oikeana pidettyä vastausta, ja jos halutaan 

varmoja vastauksia, on kartettava monimutkaisia ja monitulkintaisia aiheita, jolloin on 

karsittava tutkimuskohteista iso osa menneisyyttä (Myrdal 2007: 503; Gero 2007: 316, 320–

322).  
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”The moral is simple: only partial perspective  

promises objective vision” (Haraway 1988: 583). 

2.3 Epämääräisyyden teoriaa 

Edellä mainittiin historiallisen ajan arkeologian monilähteiseen tutkimukseen liittyvä 

epävarmuus. Se on kuitenkin asia, jonka kanssa on tultava toimeen, sillä se on kiinteä osa 

kaikkea tieteellistä tietoa. Ensinnäkin tiedon varmuuteen ja olemukseen vaikuttaa se, 

millainen ontologinen käsitys sen taustalla on: millainen maailma pohjimmiltaan on ja 

voidaanko siitä ylipäänsä sanoa mitään varmaa (Raatikainen 2004: 11). Toiseksi sen 

varmuuteen vaikuttavat epistemologiset seikat: millä keinoilla maailmaa voidaan tutkia ja 

ovatko esimerkiksi luonnontieteelliset menetelmät paras keino tuottaa varmaa tietoa 

(Raatikainen 2004: 11–14). Tieteellinen tieto esitetään usein teorian muodossa, mutta teoriat 

ovat väistämättä yleistyksiä, ja ne voidaan kumota mutta niitä ei välttämättä koskaan kyetä 

vahvistamaan (Raatikainen 2004: 36).  

Myös käsitteet ja luokittelut sisältävät epävarmuustekijöitä, sillä ne ovat tutkijoiden 

luomuksia ja monivaiheisten tulkintojen tuloksia, eivät luonnollisia luokkia (Gero 2007: 312). 

Arkeologiassa esimerkiksi esineiden typologisointi ja arkeologisten kohteiden luokittelu 

helpottavat luonnollisesti tutkimusta ja niiden käyttö on yleisesti hyväksyttyä, mutta toisaalta 

luokitteluun sisältyy väistämättä intuitiivisia ja subjektiivisia elementtejä (Lavento 2008b: 

236–250). 

Tietokoneella tehtävä tietojen käsittelykään ei aina lisää tiedon varmuutta, täsmällisyyttä tai 

objektiivisuutta. Esimerkiksi paikkatietoaineistoja käsiteltäessä hyvin tarkasta 

karttatietokannasta ei poimita kaikkea paikkatietoa jokaiseen visualisointitarkoitukseen, vaan 

tietoja yleistetään jopa kahdellatoista eri menetelmällä, muun muassa yksinkertaistamalla, 

yhdistämällä, korostamalla, siirroilla tai luokittelulla (Holopainen et al 2015: 54–55). Luokat 

ovat aina käytännöllisyyden, esteettisyyden tai jopa intuition perusteella tehtyjä valintoja, sillä 

niitä käytettäessä on muistettava, että ihminen kykenee hahmottamaan kerrallaan enintään 7–

10 luokkaa ja visualisoija joutuu siksi tekemään valintoja (Holopainen et al 2015: 55). 

Epävarmuus sisältyy myös aineiston keräämisessä tehtävään havainnointiin. Siihen, mitkä 

seikat otetaan mukaan tai pudotetaan pois, voi vaikuttaa moni seikka, kuten valitut metodit, 

tutkimuskysymykset tai jopa tutkijan henkilökohtainen tai ammatillinen tausta (Gero 2007: 

319). Arkeologista perustutkimusta, kuten kenttätöitä, pidetään silti usein arvovapaana, 
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tarkkojen sääntöjen mukaan tapahtuvana suorittamisena (ohjeistuksesta ks. esim. MV 2020a). 

Tähän asenteeseen lienee vaikuttanut etenkin 1960-luvulla ilmaantunut ja myöhemmin 

prosessualismina tunnettu ”uusi arkeologia”. Se kehittyi vastapainoksi sitä ennen harjoitetulle 

kulttuurihistorialliselle, kuvailevalle arkeologialle, jota pidettiin epätieteellisen 

subjektiivisena. (Marila 2018: 20–23.) Prosessualismissa painotetaan positivistisen 

hypoteettisdeduktiivisen päättelyn tärkeyttä sekä suositaan luonnontieteellisiä ja 

kvantitatiivisia metodeja (Marila 2018: 20). Sittemmin syntyneistä uusista teoreettisista 

suuntauksista huolimatta luonnontieteellisten menetelmien asema arkeologiassa on edelleen 

vankka, sillä radiohiiliajoituksen tai muinais-dna-analyysien tapaisten menetelmien 

kehittyminen on vain kasvattanut luottamusta niihin. Toisaalta hypoteesin pohjalta tehtävä 

deduktio eli päättely yleisestä yksittäistapaukseen ei kuitenkaan ole ongelmaton päättelytapa, 

jos kyse on arkeologisesta aineistosta, joka saattaa olla hyvin monitulkintaista (Marila 2018: 

22–23).  

Arkeologiassa monitulkintaisuus voi liittyä ontologiaan eli todellisuuden luonteeseen, jolloin 

asiaan perehtyneen Joan Geron (2007: 313–318) mukaan lähteitä on useita: Yksi niistä on 

teorian empiirinen alimääräytyneisyys. Tämä tarkoittaa, että yhdelle ilmiölle voi olla useita 

mahdollisia selityksiä. Esimerkiksi yksittäinen kiviröykkiö voi liittyä hyvin moneen eri 

ajanjaksoon tai monenlaiseen toimintaan viljelystä hautauksiin. Menneisyyttä olisikin syytä 

tutkia kuulustelemalla (interrogate) ilman, että mielessä olisi valmis, lopullinen ja ”oikea” 

kuva, johon paloja sovitetaan. Toiseksi arkeologinen aineisto on aina monimutkainen, ja siinä 

toisiinsa vaikuttavat samanaikaisesti useat tekijät, joita kaikkia ei välttämättä tunneta 

lainkaan. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla sitä, että vaikkapa asuinpaikasta tutkitaan ja 

siten tunnetaan vain osa. Kolmanneksi arkeologinen aineisto on epämääräistä siksi, että se ei 

ole koskaan täydellistä, ehjää tai selkeää, mikä johtuu muun muassa tafonomisista seikoista, 

kuten eloperäisen aineksen hajoamisesta. Tiedon varmuus onkin kyseenalaistettu 

prosessualismia kritisoivissa postprosessualistissa näkemyksissä, muun muassa feministisessä 

arkeologiassa.  

Gero (2007: 317) on pohtinut arkeologisen tiedon monitulkintaisuutta myös epistemologian 

eli tiedon luonnetta käsittelevän tietoteorian kannalta. Arkeologiassa perimmäisenä 

tavoitteena on ollut luoda menneisyydestä reduktionistinen, selkeä ja suoraviivainen malli, 

vaikka todellisuus on kaikkina aikoina ollut hyvin monimutkaista ja sotkuista (Gero 2007: 

319; Enqvist 2016: 265). Liiallisella varmuuden ja selkeyden tavoittelulla voi olla kuitenkin 
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tutkimusta köyhdyttävä vaikutus, sillä se voi esimerkiksi yksinkertaistaa tutkimuskysymyksiä, 

vaikuttaa aineiston käsittelyyn tai karsia aihevalikoimaa (Gero 2007: 313, 316, 320–322). 

Arkeologisen tutkimuksen yksi vaaranpaikka on tästä syystä jo edellä mainittu luokittelu, jolla 

aineistoa on mahdollista virtaviivaistaa tietynlaisia päätelmiä varten (Gero 2007: 321–322). 

Esimerkiksi inventoinneissa yksittäiset tai epämääräisiltä vaikuttavat ilmiöt jäävät usein 

vähälle huomiolle (vaikkapa sijaintitietoa ei välttämättä tallenneta röykkiöryhmän jokaisesta 

röykkiöstä) tai ne voidaan niputtaa resurssisyistä (taloudelliset resurssit, henkilöresurssit tai 

ajankäyttö) yhteen selkeämpien ilmiöiden kanssa selvittämättä niiden yhteyttä tarkemmin. 

Valmiissa luokitteluissa riskinä saattaa olla myös se, että osa ilmiöistä tai havainnoista 

sulautetaan epämääräisinä jonkinlaiseksi kaatoluokaksi, mikä vaikeuttaa niiden jatkokäyttöä 

tutkimuksessa. 

Yleensä tieteessä oletetaan, että hypoteesin valinnassa vaikuttavat lähinnä vain tiedolliset 

tekijät, kuten sen selitysvoima (Raatikainen 2004: 152). Feministisessä arkeologiassa esiin 

nostetaan usein sellainen tämän näkemyksen kyseenalaistava ja epävarmuutta tutkimukseen 

kylvävä seikka kuin tiedon paikantuneisuuden (situatedness, situated knowledges) käsite 

(Haraway 1988): sen mukaan käsitteet ja teoriat ovat näkökulmia, ja tuloksia tulkittaessa ja 

käytettäessä on tiedostettava, kuka aihetta on tutkinut ja miksi, koska sillä voi olla merkittävä 

vaikutus saavutetun tiedon luotettavuuteen tai kattavuuteen. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, 

että pelkkä näkökulman vaihtaminen esimerkiksi hallitsevan väestöryhmän näkökulmasta 

alistetun näkökulmaan tekisi tutkimuksesta objektiivisempaa (ks. Håkansson 2007: 121–22). 

Osanäkökulma on aina vain osa haetusta kokonaiskuvasta tai tiedosta (Haraway 1988: 583–

584; Raatikainen 2004: 151). ”Alhaalta ylös -tarkastelu” voi silti auttaa ymmärtämään 

tutkimuskohteesta aiemmin piiloon jääneitä seikkoja.  

Historiallisen ajan arkeologian kohdalla tiedon paikantuneisuutta pohdittaessa on pidettävä 

mielessä se, että sen lähtökohdat, käytänteet ja ehkä myös pinnan alle piiloon jäävät 

arvotusperusteet juontuvat keskiajan monumentaaliarkeologiasta ja säätyjen arkeologisesta 

tutkimuksesta (ks. luku 6). Tämän vuoksi ei voida olla varmoja siitä, että uuden ajan alun tai 

sitä myöhäisemmän ajan tai säätyjen ulkopuolelle jäävien elämän materiaaliset jäännökset 

nauttivat yhtä suurta arvostusta tutkimus- tai suojelukohteena. Maaseudun asutusarkeologiset 

kohteet ovat monumentaalikohteisiin verrattuna melko huomaamattomia ja epämääräisiä, ja 

maaseudun tilattoman väestön usein vielä lyhyitä aikoja käytössä olleet asumusjäännökset 

saattavat olla vieläkin viitteenomaisempia (ks. luku 5). Epämääräisyydessään, 
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monilukuisuudessaan ja hajanaisuudessaan ne voivat muodostaa esimerkiksi viranomaisten 

suojelutyössä luokittelu- ja resurssiongelmia tai näyttäytyä tutkimuksellisesti vähemmän 

kiinnostavina (Niukkanen 2009: 14–15).  

Toisaalta arkeologian tutkimusta leimaavat aina epämääräiset aineistot ja monitulkintaisuus, 

olipa kyse keskiajan linnasta tai metsän keskeltä löytyvästä kivilatomuksesta. Koska varmoja 

vastauksia on vaikea saada, arkeologiassa niitä ehkä arvostetaan ja haetaan siksi jopa liikaa ja 

samalla pelätään epämääräisyyttä ja avoimeksi jääviä kysymyksiä (Gero 2007: 312–313). 

Epävarmuustekijöistä huolimatta arkeologinen tutkimus ei ole hyödytöntä havainnointia, eikä 

siitä saatava tieto mitätöntä (Gero 2007: 313–314). Epämääräisiltä tai tutkimushetkellä asiaan 

kuulumattomilta vaikuttavat seikat voivat olla niitä johtolankoja, joista on hyötyä 

myöhemmin aineiston kartuttua, tutkimusmenetelmien kehityttyä lisää tai näkökulmaa 

vaihdettaessa (Gero 2007: 320–321). Monitulkintaisuutta, sotkuisuutta ja vakiintuneisiin 

luokkiin sopimattomia objekteja, havaintoja ja kohteita ei tulisikaan pitää vain haittoina ja 

karsia pois, sillä ne voivat auttaa tuottamaan rikkaamman kuvan menneisyydestä 

tulevaisuudessa (Gero 2007: 311). Epämääräiset ja yksittäiseltä vaikuttavat ilmiöt pitäisi siksi 

pystyä ottamaan jotenkin huomioon myös inventoinneissa ja luokittelussa.   
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3 Tilaton väestö 

Historiallisen ajan tilattomuuden käsite on häilyvä, ja on vaikeaa keksiä määritelmää, joka 

pätisi kaikkiin Suomen ja Ruotsin maaseudun tilattomiin eri aikoina8. Palkollisia ja muita 

käsipareja on tarvittu työvoimavaltaisessa perinteisessä maataloudessa varmasti aina. 

Asiakirjalähteiden perusteella Suomessa tiedetään olleen esimerkiksi torppareita jo keskiajalla 

rälssin mailla, vaikka torppien määrä onkin ollut hyvin vähäinen aina 1700-luvun alkuun asti 

(Suhonen 2013: 25, 43). Suomessa torppareiden ja muiden tilattomien määrän kasvu alkoi 

1700-luvun puolivälissä Ruotsin valtiovallan alkaessa edistää maanviljelyn tuottavuutta ja 

väkiluvun kasvattamista alueillaan (Wilmi 2003b: 237–238). Tilattomien määrä kasvoi 

voimakkaasti vielä 1800-luvullakin, vaikka Suomi oli tuolloin enää ollut osa Ruotsia, sillä 

maanomistusolot eivät tarjonneet kovin monia keinoja oman tilan hankkimiseen (Miettinen & 

Viitaniemi 2018b: 9–11). Tässä työssä keskitytään 1700–1800-lukujen tilattomiin, jotka ovat 

tuottaneet runsaslukuista arkeologista aineistoa. 

Yksi tapa määritellä tilattomat on sulkea pois säädyt eli aateliston, porvariston, papiston ja 

talonpoikien edustajat: jäljelle jäävillä ei todennäköisesti ole ollut omistuksessaan maata. 

Toisaalta esimerkiksi hengellisen säädyn edustajissakin on saattanut olla vähävaraista väkeä, 

joilla ei ollut omaa maaomaisuutta, vaikka he olivat saaneet käyttöönsä virkatalon tiluksineen 

(Viitaniemi 2018b: 421). Jotain käsitystä siitä, miten suuresta väestönosasta puhutaan, antavat 

vuotta 1754 käsittelevät tiedot, joissa Länsi-Suomen väestöstä arvioidaan olleen tilattomia 

ainakin 40 prosenttia tai jopa puolet (Miettinen & Viitaniemi 2018b: 27). Kyse ei siis ole 

missään tapauksessa mitättömästä ihmisjoukosta. 

Tilattomien erottaminen tilallisista ei ole yksinkertaista verotuksenkaan perusteella. Verotusta 

varten väestöstä laadittiin erilaisia luetteloita. Vuodesta 1537 vuoteen 1634 olemassa oleva 

yhtenäinen voudintilikokoelma sisältää mm. maakirjoja, kymmenysluetteloita, karja- ja 

kylvöveroluetteloita sekä vuoden 1571 hopeaveroluettelot (Happonen 2004; AP 2021b). 

Vuodesta 1634 laadittiin viljan syöjistä myllytullimanttaaliluetteloita eli myöhempiä henki-

kirjoja (Happonen 2004: 86). Henkikirjat eivät ole täydellisiä eivätkä yksiselitteisiä, sillä 

niihin merkityt henkilöt vaihtelivat. Parhaimman kuvan ne antavat talojen isännistä (ks. esim. 

liite 1) ja muista ruokakunnan aikuisista jäsenistä (AP 2021a). Luetteloista ei aina välttämättä 

käy ilmi henkilön asema, jolloin ne eivät kerro, onko verotettu talous tilallisen vai tilattoman 

 
8 Tässä työssä käytetyt maaseudun asutushistoriaan liittyvät termit on määritelty tarkemmin sanastossa työn 

lopussa. 
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tai ovatko talouteen luetut henkilöt sukulaisia vai palkollisia – toisinaan palkolliset voitiin 

laskea tilallisen talouteen, toisinaan tilattomiksi (Miettinen & Viitaniemi 2018b: 23). 

Verotusta varten laadittuihin karttoihin esimerkiksi torppia merkittiin epäjohdonmukaisesti, 

koska torpparit eivät maksaneet käyttämästään maastaan veroa itse (Suhonen 2015a: 4). 

Näistä syistä maata omistamaton väestö esiintyy verotustiedoissa harvemmin kuin maata 

omistava. Muissakin asiakirjalähteissä, kuten kirkonkirjoissa, karjaluetteloissa ja oikeuden 

pöytäkirjoissa, maininnat tilattomasta väestöstä ovat vain satunnaisia (Miettinen 2018: 205–

209; 214, 232).  

Väestö- ja sosiaalihistorian tutkimus on käsitellyt jonkin verran esimerkiksi torppareita  

(ks. esim. Rasila 1961), mutta maaseutua koskeva historian tutkimus on suuntautunut 

enemmänkin talonpoikiin (Miettinen & Viitaniemi 2018b: 14–18). Vuosina 2015–2017 

toteutettiin tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava Yhteisön reunamailla, tilallisten 

varjossa? -tutkimushanke. Hankkeessa käsiteltiin Länsi-Suomen tilattomia useasta 

näkökulmasta (Miettinen & Viitaniemi 2018a: 7). Hankkeessa tarkasteltiin koko 

tilattomuuden kirjoa köyhimmistä vaivaisista papistoon, käsityöläisiin ja sotilaisiin asti. Siinä 

pyrittiin myös tuomaan esiin ”toimija- ja toimintakeskeistä näkemystä tilattomuuteen 

prosessina” eli näkemään tilattomat osallisina ja aktiivisina – jopa arvostettuina – toimijoina 

yhteisössään ja omassa elämässään eikä vain hallinnollisina luokkina tai maanomistajan 

alaisina (Miettinen & Viitaniemi 2018c: 512–513).  

Laajimmillaan tilattomaan väestöön voidaan lukea kokotilanvuokraajat eli lampuodit, 

osatilanvuokraajat eli torpparit, palkolliset (esim. piiat ja rengit), ruotusotilaat (toimessa 

olevat ja eläköityneet), pitäjänkäsityöläiset, mäkitupalaiset, maata omistamattomat 

kirkonmiehet ja heidän leskensä ja lapsensa, muonamiehet, huonemiehet, loiset9, vaivaiset ja 

muut itselliset (Miettinen & Viitaniemi 2018a). Ehkä kehnoin sosiaalinen asema oli itsellisiin 

kuuluneilla irtolaisilla, kerjäläisillä ja rikollisilla (Wilmi 2018: 67). Tilattomia koskevat 

nimitykset eivät olleet eri puolilla maata kovin yksiselitteisiä edes samaan aikaan, ja niitä on 

voitu käyttää 1600–1800-lukujen aikana eri merkityksissä. Saman henkilön status on myös 

voinut elämän aikana vaihtua useasti tilallisesta tilattomaksi tai päinvastoin tai henkilö on 

voinut siirtyä muuten tilattomuuden ”luokasta” toiseen (Miettinen & Viitaniemi 2018b: 12–

13). Vuokratilojen kolme pääluokkaa eli lampuotitilat, torpat ja mäkitupa-alueet määriteltiin 

 
9 muita nimityksiä mm. koturit ja  kestit. 
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virallisesti vasta vuoden 1909 ns. torppariasetuksessa eli vain kymmenen vuotta ennen 

torpparilaitoksen lakkautusta (Rasila 1961: 15–16).  

Seuraaviin alalukuihin on koottu keskeisiä piirteitä niistä tilattomien luokista ja väestö-

ryhmien kehityksestä, jotka ovat oleellisimmat tämän työn kannalta. Tässä keskitytään 

tilattomien luokkiin, joilla on ollut oma talous sekä asunto. Niistä on voinut jäädä maastoon 

jälkiä, jotka voidaan erottaa päätilasta omaksi asutusyksikökseen, ja luokat vaikuttavat siksi 

erityisen kiinnostavilta arkeologisessa tutkimuksessa. 

3.1 Lampuodit 

Lampuodilla tarkoitetaan lyhyesti sanottuna kokotilanvuokraajaa. Järjestelmä juontui 

keskiajalta (Rasila 2003: 370). Ruotsin suurvaltakaudella 1611–1721 lampuotien määrä 

kasvoi, kun moni perintötila joutui verorästien vuoksi kruunulle (Viitaniemi 2018a: 407). 

Entiset perintötalonpojat saattoivat jäädä viljelemään entistä perintötilaansa kruununtilana, 

jolloin heidän asemansa ei muuttunut merkittävästi, mutta tila saatettiin myös myydä 

aatelisille, joka hankki sitä hoitamaan vuokraviljelijän eli lampuodin (Katajala 2006: 794–

795; Viitaniemi 2018a: 407). Lampuoteja saattoi olla kartanoilla, virkataloilla ja muilla 

suurtiloilla, ja lampuotitilat näkyivät maarekisterissä erillisinä tiloina (Rasila 2003: 370). 

Lampuotien asema oli tilattomien keskuudessa siinä mielessä erikoinen, että joissakin 

tapauksissa lampuoti huolehti myös tilan verojen maksamisesta vuokranantajan puolesta tai 

käytti tämän puolesta äänioikeutta (Rasila, 2003: 368; Viitaniemi 2018a:  

380–396, 404–405). Toisaalta lampuodit olivat torppareiden tavoin vuokranantajan armoilla: 

yleensä ainakin osa vuokrasta oli suoritettavana päivätöinä ja sopimusten ehdot saattoivat olla 

hyvin ankaria (Rasila 2003: 368–370; Viitaniemi 2018a: 380–381, 389–390). Koska 

lampuodin vuokraama tila oli samaa kokoluokkaa kuin itsenäisen talonpojan, se takasi 

taloudelle yleensä yksinään toimeentulon (Viitaniemi 2018a: 391–392). Tämä tarkoitti, että 

lampuodit olivat varallisuudeltaan ja materiaalisesti lähellä talonpoikia. 1700-luvulla 

lampuotien asema heikkeni ja he saattoivat ajautua myös torppareiksi, kun väestön kasvaessa 

työvoimaa oli enemmän tarjolla ja viljaa alettiin tuottaa suuremmissa yksiköissä kartanoissa 

ja muilla suurtiloilla (Jutikkala 2003: 386–388; Rasila 2003: 370; Viitaniemi 2018a: 408). 

3.2 Torpparit 

Arkikielessä torpalla voidaan nykyisin tarkoittaa mitä tahansa pientä rakennusta. Torppari-

käsitteen sisältö on vaihdellut torpparilaitoksen olemassaoloaikanakin (Rasila 2003: 371; 
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Warén 1898: 34–36). Torppa-nimityksellä viitattiin aluksi mihin tahansa kyläkeskuksen 

ulkopuolella sijaitsevaan asuinrakennukseen, mutta myöhemmin se tarkoitti nimenomaan 

asumus- ja viljelykäyttöön vuokrattua palstaa, joka takasi vuokraajalle pääasiallisen 

toimeentulon (Rasila 1961: 15).  

Viljelyksellä elantonsa hankkineiden maatorpparien lisäksi kylässä tai pitäjässä saattoi olla 

muita kuin maatorppareita, joiden elanto perustui muuhun yhteisölle hyödylliseen ammattiin, 

kuten käsityöläisyyteen (sepät, suutarit, räätälit ja muut ns. pitäjänkäsityöläiset) tai 

sotilaspalvelukseen, jolloin kyläyhteisö tai pitäjä tarjosi ammatinharjoittajalle käyttöön pienen 

maapalstan asuin- ja ulkorakennuksineen (Uotila 2018: 106–107). Lisäksi torpaksi kutsuttu 

asunto kuului myös kylien ja kartanoiden kalastajien, lauttureiden ja mylläreiden 

sopimukseen työvelvoitetta vastaan (Uotila 2018: 106–107; Miettinen 2018: 231). Palsta toi 

tällöin osan toimeentulosta. Osa maatorppareista on voinut myös ajoittain toimia 

käsityöläisenä (Uotila 2018: 109). Muonatorppareilla taas tarkoitettiin toisinaan 

muonamiehiä, palkollisia, jotka asuivat työnantajan tarjoamassa asunnossa mutta muodostivat 

oman ruokakuntansa (Viitaniemi 2018a: 402), toisinaan mäkitupalaisia, joilla oli oma asunto 

vuokrapalstalla (Annala 1968: 275). Kruununtorpalla taas viitattiin kruununtilaan, joka ei 

pienuutensa vuoksi muodostanut omaa verotusyksikköään, eikä sekään kuulunut 

muonatorppareiden tavoin varsinaiseen torpparilaitokseen (Rasila 2003: 370). 

Varsinaiset maatorpparit vuokrasivat osaa maarekisteriin merkitystä tilasta. Torppiakin oli 

ollut jo keskiajalla, vaikka aluksi maan antaminen vuokralle oli sallittua vain aatelistiloille 

(Rasila 2003: 371) ja niiden määrä oli melko vähäinen. Vuodesta 1697 torppien perustaminen 

sallittiin ratsutiloille, ja vuodesta 1743 lähtien maanvuokraoikeus laajeni perintötalonpoikiin 

(Rasila 2003: 371–373; Warén 1898: 18). Sodat olivat aiheuttaneet aluemenetyksiä, ja valtio 

päätti tuolloin alkaa tavoitella väkiluvun ja viljelyn tuottavuuden kasvattamista (Talvitie 

2018: 350; Viitaniemi 2018a: 400; Rasila 2003: 371–374). Torppien perustamistahti kiihtyi 

1700-luvun puolivälin jälkeen, kun hyväksyttiin isojakoasetus, joka käytännössä merkitsi 

siirtymistä pois ryhmäkylistä, vainiopakosta ja sarkajaosta, tilojen maiden kokoamista 

yhtenäisiksi lohkoiksi ja talojen siirtymistä pois kyläkeskuksista (Saarenheimo 2003). 

Torppien määrä kasvoi nopeasti: esimerkiksi läntisen Suomen kartanoilla oli vielä vuonna 

1771 osapuilleen vain 3250 torppaa (Rasila 2003: 371), mutta jo vajaan sadan vuoden päästä 

vuonna 1865 torppia arvioidaan olleen silloisen Suomen alueella Lappia lukuun ottamatta 

noin 63 000 kappaletta (Rasila: 376). Ehkä absoluuttisia määriä paremman käsityksen 
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torppien runsaudesta antaa suhdeluku: vuonna 1865 torppia oli sataa itsenäistä 

talonpoikaistilaa kohden enimmillään 16710 ja koko maassa Lappia lukuun ottamatta 

keskimäärin noin 85 torppaa (Rasila 2003: 376). 

Torppareiden pääasiallinen elinkeino oli maanviljely, ja he suorittivat osatilansa vuokran 

päivätöinä, luonnontuotteina tai rahana (Grönvall 1909: 14–22). 1800-luvun lopun 

tutkimuksen mukaan hyvin suuri osa torpparisopimuksen solmivista oli 18–25-vuotiaita 

(Warén 1898: 119) eli melko nuoria. Torpan perusti usein talollisen sukulainen, esimerkiksi 

osaperillinen, joka ei saanut haltuunsa tilaa vaan joutui hakemaan elantonsa muualta. 

Torpparisopimuksen saattoi myös solmia päätilan renki, joka halusi perustaa perheen (Rasila 

2003: 374; Viitaniemi 2018a: 401). Näissä tapauksissa saattoi hyvin tulla kyseeseen 

uudistorpan raivaaminen päätilan maille (Rasila 2003: 373). Torppia voitiin perustaa myös 

autioituneille tiloille, jolloin vältyttiin raivaukselta (MV 2015: 4: Suhonen 2013: 24). 

Torpasta oli etua päätilan omistajalle, sillä tilan tulot kasvoivat ilman, että tilaa verotettiin 

ankarammin, ja lisäksi torpan vuokraaja perheineen oli maataloudessa kipeästi kaivattua 

kausityövoimaa: työntekijöitä ei tarvinnut pitää palveluksessa jatkuvasti, vaan heitä voitiin 

vuokrasopimusehtojen perusteella vaatia töihin tilallisen tahtomana ajankohtana (Warén 

1898: 273–283; Rasila 1961: 19; Viitaniemi 2018a: 398, 403). Vaikka torppari periaatteessa 

oli vuokranantajan armoilla, osa vuokrasopimuksista tehtiin kymmeniksi vuoksi ja ne 

saattoivat siirtyä isältä pojalle (Rasila 2003: 384). Torppareiden varallisuus vaihteli suuresti, 

mutta he eivät olleet yhteiskunnan alinta luokkaa (Rasila 2003: 380). 

Varsinkin ns. uudistorpan eli koskemattomalle alueelle perustetun torpan raivaajalla oli aluksi 

oikeus käyttää päätilan resursseja, kuten kerätä kotitarvepuuta, viedä karjansa tilan laitumille 

ja kalastaa tilan vesillä (Rasila 2003: 379; Viitaniemi 2018a: 401). Vuokranantajan 

suopeuteen saattoi näillä ensimmäisen polven torppareilla vaikuttaa aiemmin mainittu 

mahdollinen lähisukulaisuus (ks. esim. Warén 1898: 219), mutta vuokraehdot kiristyivät 

yleisesti 1800-luvun lopulla (Warén 1898: 249–271, Grönvall 1909: 190–193). Torpparin 

oikeudellinen asema oli heikko, mikä läntisellä peltoviljelyalueella 1800-luvun lopulla tehdyn 

tutkimuksen perusteella saattoi johtua siitä, että vuokrasopimusta ei aina tehty kirjallisesti 

(Warén 1898: 20–23). Torpan maitakaan ei yleensä merkitty rajapyykeillä tai muilla 

 
10 Turun ja Porin läänissä. 
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merkeillä, ja hyvin harvoin torpan erottamisessa käytettiin maanmittausta ja siitä piirrettiin 

kartta (Warén 1898: 229–230).  

3.3 Mäkitupalaiset 

Mäkituvilla tarkoitettiin alun perin 1600-luvulta alkaen ryhmäkylien yhteismaille rakennettuja 

maata omistamattoman väestön asumuksia, joiden asukkaat käyttivät hyväksi kylän yhteisiä 

resursseja (Rasila 2003: 376–377; Miettinen 2018: 232). Isojaon jälkeen mäkituvat siirtyivät 

tai niitä perustettiin talonpoikien maille, ja mäkitupalaiset tulivat riippuvaiseksi 

maanomistajasta. Mäkitupa esiintyy lainsäädännön käsitteenä ensimmäisen kerran vuonna 

1762, jolloin talonpojille myönnettiin oikeus vuokrata maata työläisten asuntotiloiksi 

(Suhonen 2015a: 4; Viitaniemi 2018a: 402), mutta mäkitupien määrä alkoi runsastua vasta 

1800-luvun loppupuolella (Rasila 2003: 377). Asiakirjoissa mäkitupia voidaan nimittää 

myös ”torpaksi ilman maata” tai ”ilman kylvöä” (Rasila 2003: 377).  

Mäkitupalaisen pääelinkeino ei ollut maanviljely, vaikka hänellä saattoi olla pieni viljely-

palsta ja eläimiä, kuten lehmä tai lammas, ja hän maksoi vuokran joko rahana tai päivätöinä 

(Wilmi 2018: 67; Rasila 2003: 376–377; Warén 1898: 31). Mäkitupalaiset saattoivat elättää 

itsensä maatalojen ja kartanoiden päivä- ja kausitöissä, käsitöitä tekemällä, paimenena tai 

muilla satunnaistöillä, kuten myymällä elintarvikkeita, lantaa tai käyttöesineitä tai vaikkapa 

kuppauksella (Miettinen 2018: 220). Joihinkin elinkeinoihin, kuten lannan myyntiin tai omien 

vuokralaisten pitämiseen, tarvittiin kuitenkin vuokranantajan lupa, koska ne saattoivat 

köyhdyttää vuokra-alueen maaperää tai muuten kuluttaa sen resursseja (Grönvall 1909: 76, 

109). Vuoden 1909 asetuksessa torpan, lampuotitilan ja mäkituvan vuokrauksesta mainitaan 

mahdollisena vuokralaisena myös teollisuustyötekijät (Grönvall 1909: 71). Mäkitupalaiset 

luettiin hyvin vähävaraisina kyläköyhälistöön (Miettinen 2018: 220; Talvitie 2018: 350–351).  
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4 Tilattoman väestön arkeologinen tutkimushistoria 

Maaseudun tilattoman väestön tutkimus on osa maaseutuarkeologiaa, ja tutkimuskohteen 

statuksen ymmärtämisen vuoksi on syytä käydä aluksi läpi joitain seikkoja sen kehityksestä. 

Maaseudun, lähinnä talonpoikien, tutkimus kuului Euroopassa jo varhaisen keskiajan 

arkeologian piiriin (Bentz 2008: 253), vaikka kiinnostus ylempien yhteiskuntaluokkien 

elämään olikin suurempaa (Haggrén & Rosendahl 2016: 6).  

Keskiajan tyypillinen kylä oli tutkimuskohteena selvästi erilainen kuin linnat, kirkot sekä 

kaupunkien kivi- ja tiilirakennukset, joita oli pitkään tutkittu enemmänkin taide- tai 

rakennushistoriallisin menetelmin (Haggrén & Rosendahl 2016: 6; Rosendahl 2006: 10) ja 

joiden tutkimus kohdistui näkyviin jäännöksiin (Bentz 2008: 89). Kylissä pyrittiin lähinnä 

tunnistamaan rakennustyyppejä profiili- ja pohjakaavapiirrosten avulla, eikä löytöjen sijaintiin 

tai kaivausalueen kerroksiin kiinnitetty kovin paljon huomiota (Bentz 2008: 81–82). 

Löydöistä talletettiin etupäässä keramiikkaa mutta myös kolikoita tai muita metalliesineitä, 

joita käytettiin lähinnä ajoituksen apuvälineenä (Bentz 2009: 85–87). 

Suomessakin sovellettiin aiemmin maaseutuarkeologisissa kohteissa esihistoriallisten 

kohteiden kaivauksissa käytettyä tapa kaivaa kohde teknisinä eli tietynpaksuisina kerroksina 

ja siirryttiin vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen stratigrafian huomioon ottavaan 

yksikkökaivaus-menetelmään (Holappa 2016: 90). Nykyisin esimerkiksi vähälöytöisissä 

keskiajan kylätonttikohteissakin voidaan avata laajoja alueita ja kohteista tehdään 

monipuolisia osteologisia ja arkeobotaanisia analyyseja (Väisänen 2016).  

4.1 Tilattomien tutkimustilanne Ruotsissa 

Suppeasta naapurimaan tutkimukseen perehtymisestä on hyötyä, sillä Suomella ja Ruotsilla 

on satoja vuosia pitkä yhteinen historia, ja tilattoman väestön kehitys keskiajalta 1800-luvun 

alkuun on samantyyppistä yhteisen lainsäädännön ja talouden vuoksi. Ruotsin tilattomien 

tutkimus on ollut Suomea laajempaa määrällisesti. Siellä on järjestetty useita erityisesti aihetta 

käsitteleviä seminaareja ja symposiumeja, käynnistetty arkeologisia tutkimushankkeita ja 

tehty aiheesta julkaisuja.  

Ruotsin maaseutuarkeologian alkuna voidaan pitää 1960-luvun loppua ja 1970-luvun alkua, 

kun siellä käynnistyivät laajat keskiaikaisten kylätonttien laajat tutkimukset, joita 1980-

luvulla seurasivat useat laajat keskiaikaisen asutuksen dynamiikkaa ja rakennetta käsittelevät 
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tutkimusprojektit (Haggrén & Rosendahl 2016: 9; Bentz 2008: 216). 1990-luvulla 

ymmärrettiin metsien käytön ja kaavoituksen uhkaavan siihen saakka rauhaan jääneitä torppa- 

ym. kohteita, ja niiden tutkimista ja rekisteröintiä alettiin pitää tärkeänä (Anglert & 

Knarrström 2006). Valtaosa torppatutkimuksesta liittyi kuitenkin inventointeihin (Nilsson et 

al 2020: 11), ja torppiin perehdyttiin vain harvoin esimerkiksi poliittisena, taloudellisena, 

sosiaalisena tai maisemahistoriallisena ilmiönä (Anderson 2007: 44). Arkeologiset 

kaivaustutkimukset tähtäsivät pääasiassa rakenteiden ja ilmiöiden ajoituksen ja tarkoituksen 

selvittämiseen (Anglert & Knarrström 2006: 64–65). Tuon ajan tutkijoista erottui kuitenkin 

etenkin arkeologi Stig Welinder, joka pyrki tutkimuksillaan mm. rekonstruoimaan torppien 

asukkaiden arkea ja kytkemään materiaaliset jäännökset historiallisiin henkilöihin. Tämän-

kaltaisen ”torppologian” perimmäisenä tavoitteena oli tuottaa sellaista uutta tietoa, jota 

kirjalliset lähteet eivät sisältäneet. (Nilsson et al 2020: 10–11.) 

2000-luvulla tutkimus alkoi yleisesti painottua pelkkien verokylien tai muiden 

asumusjäännösten paikan määrittämisen sijaan enemmän arkeen, mm. kohteiden tilanjakoon, 

sosiaalisiin käytäntöihin ja peltoviljelyalueiden ulkopuolelle jäävien metsien asutukseen 

(Bentz 2008: 235–236). 2000-luvulla kiinnostuttiin varsinkin yhteiskunnan marginaaliin 

jääneiden seutujen ja ihmisryhmien tutkimuksesta ja alettiin nähdä yhteiskunnan vähäosaiset 

aktiivisina toimijoina eikä vain ylempien yhteiskuntaluokkien päätösten ja toimien 

passiivisina kohteina (Bentz 2008: 237). 

Vuonna 2005 Ruotsissa järjestettiin Bispbergissä torppien arkeologiaa käsittelevä seminaari, 

ja kaksi vuotta sen jälkeen seminaarin pohjalta julkaistiin artikkelikokoelma Torpens 

arkeologi (Welinder 2007a). Artikkeleissa pohditaan mm. keinoja saada kohteista tietoa 

löytöhajonnan ja jätteiden hajonnan kartoittamisella ja fosfaattianalyyseilla (Linaa 2007: 18). 

Niissä keskustellaan myös siitä, mitä tilattomien asumusjäännösten sisällyttäminen 

muinaismuistorekisteriin merkitsee kohteiden valtavan määrän ja suurien kustannusten vuoksi 

(Welinder 2007b: 10). Tämä keskustelu ajoittui aikaan, jolloin muinaisjäännöksen ja muun 

kulttuurijäännöksen raja kulki Ruotsissa vielä vuoden 1750 kohdalla, eikä potentiaalisten 

kohteiden määrä ollut vielä niin suuri kuin vuoden 2014 jälkeen, jolloin raja siirrettiin vuoteen 

1850 (ks. luku 6). Artikkeleissa todetaan muun muassa, että muutos voi johtaa aiempaa 

demokraattisempaan historian kuvaukseen, sillä kirjalliset lähteet kattavat lähinnä veroa 

maksaneita taloja (Håkansson 2007: 122). Artikkelien mukaan arkeologisilla tutkimuksilla 

voidaan hyvinkin muuttaa kuvaa muun muassa rakennustyypeistä, materiaalisesta kulttuurista 
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ja taloudesta, mikäli suoritetaan laaja-alaisia kaivauksia (Beronius Jörpeland & Ramström 

2007: 155, 167). 

Vuonna 2009 julkaistiin Pohjois-Skånessa moottoritiehankkeen valmistelussa ja tietyömaan 

alle jääneiden historiallisten ajan kohteiden pelastuskaivauksissa saatuun aineistoon perustuva 

Människorna och skogen. Arkeologiska platser i Örkelljungatrakten, joka sisältää artikkelit 

kahden torppajäännöksen tutkimuksista (Anglert & Lagerås 2009a). Torpista oli koottu 

aineistoa historiallisista lähteistä ja luonnontieteellisillä analyyseilla, kuten 

siitepölyanalyyseilla, ja maastokäynneillä ja kaivauksilla. Julkaisu ei vain raportoinut 

arkeologisissa tutkimuksissa havaittua, vaan sen artikkeleissa pyrittiin etsimään 

tutkimuskohteille laajempia alueellisia ja historiallisia yhteyksiä. Artikkeleissa tarkasteltiin 

myös torppien sisäisiä käyttöalueita ja suhdetta ympäristöön. Julkaisun johdannossa 

perusteltiin lähellä nykyaikaa olevan ajan arkeologisen tutkimuksen tärkeyttä sillä, että vaikka 

se ei ole ajallisesti kaukana ja siitä saattaa ainakin toisen käden muistitietoa olemassa, kyse on 

silti toisenlaisesta maailmasta ja tärkeästä sillasta nykyisyyden ja kauemman menneisyyden 

välillä (Anglert & Lagerås 2009b: 7). Julkaisussa muistutettiin myös siitä, että historiallisen 

ajan arkeologia voi tarjota myös tavan testata ja kehittää arkeologian menetelmiä (Anglert & 

Lagerås 2009b: 7). 

Tuorein laaja arkeologinen tilattomia koskeva tutkimushanke, De obesuttnas arkeologi och 

kulturarv, toteutettiin Ruotsissa vuosina 2018–2020. Sen osapuolina olivat Ruotsin 

kansallismuseo Statens historiska museer, sen osana toimiva, toimeksiantotutkimuksia tekevä 

organisaatio Arkeologerna sekä Lundin ja Karlstadin yliopistot (DOAK 2021). Hankkeessa 

maaseudun ja kaupunkien tilattomia eli torppareita, mäkitupalaisia, itsellisiä, 

teollisuustyöläisiä ja muita tilattomia tarkasteltiin ympäristöoikeuden, arkeologian ja historian 

näkökulmista. Vuonna 2020 järjestettiin Ruotsissa Nässjössä hankkeen pohjalta myös 

tilattomien arkeologiaa käsittelevä Obesutten 2020 -konferenssi (Jönköpings läns museum 

2021). Hankkeen tavoitteina kerrottiin olevan tilattomien erilaisten ja jatkuvasti muuttuvien 

toimeentulokeinojen ja siten talouden, elintapojen ja materiaalisen kulttuurin analysointi, ja 

hankkeen todettiin vastaavan tarpeeseen, joka oli syntynyt kulttuuriympäristölain vuonna 

2014 muuttuessa ja historiallisen ajan jäännösten määrän kasvaessa (Hansson et al 2018: 127–

129). Hankkeen teoreettiseksi taustaksi ilmoitettiin – ehkä arkeologian kannalta yllättävästi – 

ympäristöoikeus: Tilattomien elämä on hyvä menneisyyden esimerkki siitä, miten luonnon 

resurssien epätasapainoinen jakautuminen, ympäristön tuhoutuminen ja monenlainen 
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sosiaalinen ja taloudellinen haavoittuvuus kietoutuvat usein yhteen (Hansson et al 2018: 130). 

Lisäksi huono-osaisuus voi vaikuttaa siihen, että tilattomien kulttuuriperintöä ei arvosteta ja 

sen tuhoutumisriski kasvaa (Hansson et al 2018: 130). Hanke poiki vuonna 2020 myös De 

obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter -julkaisun, jossa käsitellään 

Ruotsin maaseudun ja kaupunkien tilattomien tutkimushistoriaa, tutkimusmenetelmiä, lähteitä 

ja 260 raportin pohjalta tilattomien tutkimuksen tilannetta 2000-luvulla (Hansson et al 2020). 

4.2 Tilattomien arkeologinen tutkimus Suomessa 

Suomessa maaseudun tilattoman väestön arkeologinen tutkimus on ollut melko vähäistä 

Ruotsiin verrattuna, sillä maaseutuarkeologia on yleistynyt vasta 2000-luvulla ja sekin on 

keskittynyt aluksi enimmäkseen kylätontteihin (Uotila 2009: 309; Holappa 2016: 89). Syynä 

tähän on voinut olla esimerkiksi historiallisen ajan rajaaminen pitkään vain historian 

tutkimuskentäksi (Taavitsainen 1999. 6) tai maaseutuarkeologiassa talonpoikaiskohteiden 

suurempi löytöpotentiaali (Suhonen 2013: 24). 2000-luvulla Museoviraston julkaisemat 

ohjeet kertovat kuitenkin heräävästä kiinnostuksesta monenlaisiin historiallisen ajan 

kohteisiin ja uusista käytänteistä (mm. Niukkanen 2009). Kehitys on ollut samantyyppistä 

mutta parikymmentä vuotta myöhäisempää kuin Ruotsissa (Nilsson et al 2020: 10–13). 

Esimerkiksi torppajäännöksiä alkoi ilmaantua muinaisjäännösrekisteriin kiinteinä 

muinaisjäännöksinä 2010-luvun aikana (Lähdesmäki 2018: 303–304).  

Yksi tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava varhainen tilattomien asumusjäännöksiä 

käsittelevä artikkeli ilmestyi vuonna 1997, kun Hannu-Matti Wahl kirjoitti Sysmän 

Nuoramoisten kylän inventoinnissa löytyneistä torppa-asutuksen merkeistä. Inventointia 

edeltäneissä selvityksissä oli käytetty mm. pitäjänhistoriaa, isojako-, tie- ja peltokarttoja sekä 

Kuninkaan kartastoa vuosilta 1776–1805. Pintapoiminnan lisäksi osa kohteista oli 

koekuopitettu, ja saatu löytöaineisto käsitti mm. kuparikolikoita, rautaesineitä, punasavi-

keramiikkaa, nuoremman rautakauden keramiikkaa, palanutta savea, liitupiipun, 

varsia, ”kuonamaista ainetta”, hiiltä ja nokea (Wahl 1997a: 15–16; 1997b: 18–22). 

Artikkelissa pohdittiin, miten torppien niiden esineistö voitaisiin erottaa talollisten aineistosta 

(Wahl 1997a: 15–17). Artikkelin mukaan torpat olivat inventointialueen suurin historiallisen 

ajan arkeologian rakennusjäännösryhmä, mutta ylipäänsä torppatutkimuksissa dokumentoitu 

aineisto edustaa vain murto-osaa historiallisen ajan arkeologian aineistosta ja torppiin 

perehtyminen voisikin tuoda tietoa maaseudun muutoksesta 1600–1800-luvuilla (Wahl 1997a: 

17). Samassa julkaisussa Wahlin artikkelin kanssa ilmestyi – tuskin sattumalta – aihepiiriin 
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liittyviä metodiongelmia valottava teksti, jonka mukaan historiallisiksi muinaisjäännöksiksi 

on katsottu lähinnä kiinteät rakenteet eikä ole osattu antaa arvoa kulttuurikerroksille (Kykyri 

1997).  

Kymmenisen vuotta myöhemmin yksittäisistä tilattomien elämän jäännöksistä tutkittiin jo 

muutakin kuin vain kiinteitä rakenteita: Vuonna 2008 Museovirasto järjesti ns. 

Kaskiprojektin, jossa tutkittiin kahdeksan Kalvolan ja Lempäälän kuntien alueella sijaitsevaa 

kaskiviljelyaluetta. Ne olivat löytyneet maakaasuputkilinjan rakentamista varten tehdyssä 

inventoinnissa. (Taivainen 2008: 42.) Koska kohteiden tiedettiin tuhoutuvan linjan vuoksi, ne 

päätettiin kartoittaa, kaivaa osa röykkiöistä ja tehdä myös tasokaivauksia röykkiöiden välisillä 

alueilla. Kohteet ajoitettiin esineistön ja radiohiilinäytteiden perusteella ja lisäksi kohteista 

tehtiin makrofossiilianalyysit. (Taivainen 2008: 42–43.) Tutkimuksen tavoitteena oli 

kaskiviljelyn historian valottaminen (Taivainen 2010: 162). Kaskirauniot osoittautuivat 

ajoittuvan 1600–1800-luvuille, ja ne saattoivat olla vanhaa kiertokaskialuetta (Taivainen 

2010: 176). Yhden vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan ne liittyivät paikallishistoriassa 

mainittuun uuden ajan torppa- tai mäkitupalaisasutukseen, joka tietysti oli saattanut 

hyödyntää vanhaa kaskialuetta esimerkiksi raivaamalla osia siitä pelloksi (Taivainen 2008: 

51; Arajärvi 1959: 294). 

2010-luvulla tilattoman väestön asutusarkeologiaan keskittyviä tutkimuksia on tehnyt Veli-

Pekka Suhonen (Suhonen 2013; 2015a). Itä-Uudenmaan torppa- ja mäkitupa-asutuksen 

tutkimuksissa hän on käyttänyt asiakirjalähteinä muun muassa keskiajan dokumentteja 

sisältävää Diplomatarium Fennicum -tietokantaa, maakirjoja, veroluetteloita, henki- ja 

tositekirjoja, käräjäpöytäkirjoja, Suomen asutuksen yleisluetteloa (SAY), historiallisia karttoja 

ja karttaluonnoksia. Lisäksi tutkimuksissa on selvitetty paikannimistöä ja tehty 

maastokäyntejä. Suhonen on kohteiden kartoittamisen ja asutuksen muutoksen lisäksi 

pohtinut myös torppa- ja mäkitupa-asutuksen tutkimuksen ongelmia. Niitä ovat hänen 

mukaansa mm. kohteiden määrittelytekijät (esim. onko vuokratun tilan tyyppi lampuotitila vai 

torppa), asiakirja-aineistojen hajanaisuus ja kattavuuden puute sekä kartta-aineistoissa 

esitettävien tietojen satunnaisuus (Suhonen 2013: 25–28). Torppien paikkoja on merkitty 

karttoihin vaihtelevasti 1600-luvulta alkaen, mutta niitä alkaa esiintyä kartoissa 

järjestelmällisemmin vasta 1800-luvulla (Rasila 2003: 378; Suhonen 2015a: 4; Suhonen 

2015b; Lehtinen 2005: 16, 42, 50). Lisäksi kohteita on vaikea tunnistaa ja erottaa muista 

samantyyppisistä kohteista maastossa (Suhonen 2015a: 6).  
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Suhosen mukaan vain kylien tai yksittäistilojen tutkimukseen keskittyvä maaseutuarkeologia 

ei kuitenkaan voi yksinään antaa oikeaa eikä täydellistä kuvaa asutuksen levinneisyydestä 

eikä materiaalisesta kulttuurista, sillä maaseudun tilattomat ovat olleet lukumääräisesti 

merkittävä väestöryhmä jo 1600-luvulla (Suhonen 2013: 43; 2015: 9). Asutusarkeologian 

kannalta osatilat ovat päätilojen tasoisia asutusyksiköitä ja tärkeä indikaattori asutuksen 

(Suhonen 2013). Materiaaliset jäännökset saattavat olla joskus myös ainoa keino sitoa 

historiallisista lähteistä ilmenevät torppien tai torppareiden nimet konkreettisiin kohteisiin tai 

alueisiin, sillä torppia ei ole aina merkitty karttoihin järjestelmällisesti eikä kaikista torpista 

ole välttämättä säilynyt lainkaan kirjallisia lähteitä (ks. luku 7.2). Keskiajan ja uuden ajan 

alun kartta-aineiston vähyyden vuoksi torppien käyttöaikaakaan tai ainakaan sen alkua ei 

välttämättä voida saada selville historiallisista lähteistä, mutta se on mahdollista selvittää 

arkeologisilla tutkimuksilla. 

Ensimmäinen mäkitupakohteen varsinainen tutkimuskaivaus Suomessa tehtiin Vantaalla 

vuonna 2019. Tutkittu kohde, Sottungsby (Sotunki) Markuskärr11, joka oli osaksi rinteeseen 

maan sisään kaivettu asumus, sijaitsi Vantaan itäosassa. Mäkituvaksi tulkittu rakennusjäännös 

oli 3 x 5 metrin suuruinen ja erittäin niukkalöytöinen. Rakenteissa käytettyjen tiilten 

perusteella sen ajoitus oli 1880–1900. Samassa yhteydessä tutkittiin kaivauksilla myös osa 

viereisen Bisan tilan Markuskärrin torpan asuinrakennuksen pohjasta samalta aikakaudelta, ja 

se osoittautui löydöiltään paljon runsaammaksi kuin mäkitupa. (Väisänen et al 2019: 36–38.) 

Tutkimus oli osa laajempaa kokonaisuutta: Vuosina 2008–2014 Vantaan kaupunginmuseo oli 

jo järjestänyt kaivauksia talonpoikaiskohteella, kauppiaan tilalla ja pappilassa (Väisänen 

2016) sekä vuonna 2018 kartanon tonttimaalla12. Mäkitupa- ja torppakohteen kaivauksilla 

museo pyrki tuomaan esiin seudun vauraan väestön historian lisäksi myös vähäosaisten 

elämää (Vainio 2019).  

Markuskärrin mäkituvan ja Bisan torpan kaivaukset ovat esimerkki tutkimuksesta, joka voi 

muokata käsitystä tilattomien käytössä olleista elinkeinoista, arjen toiminta-alueista tai 

kulutustottumuksista (Nilsson et al 2020: 153–154). Bisan torpan asukkaat vaikuttavat 

asumusjäännöksen vaatimattomuudesta huolimatta omistaneen hyvin monenlaisia teollisesti 

valmistettuja kulutustuotteita, kuten lasi-ikkunoita, -pulloja ja -esineitä, piiposliini- ja 

posliiniesineitä, monentyyppisiä nappeja ja kupariseoksesta valmistettuja tuotteita, kuten 

 
11 muinaisjäännöstunnus 1000035124 (MV 2021i) 
12 muinaisjäännöstunnus 1000001758 (MV 2021e; 2021f) 
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solkia, ja hammasrattaasta päätellen kellon (Väisänen et al 2019: 33–35). Esinevalikoima saa 

pohtimaan, saatiinko varat niiden hankkimiseen pelkästä maanviljelystä vai tarvittiinko myös 

sivuelinkeinoja. Nappien ja solkien suuri määrä taas herättää kysymyksen, onko aineisto 

muodostunut normaalista tavaroiden hukkaan joutumisesta pitkän ajan kuluessa vai 

voisivatko ne liittyä käsityöelinkeinoon. Viereisen Markuskärrin mäkituvan löytöaineisto taas 

sisälsi pajavasaran pään, mikä voisi viitata sepäntöihin, mutta muut löydöt ja kuonan 

puuttuminen eivät tuoneet selvyyttä siihen, olisiko kohteessa voitu harjoittaa pajatoimintaa 

kotitarpeeksi vai elinkeinona. Tämäntyyppisten kysymysten selvittämiseen vaadittaisiin lisää 

kaivauksia vastaavissa kohteissa. 

Muinaisjäännösrekisteristä löytyi vuoden 2021 lokakuussa 1077 sellaista 

asuinpaikkakohdetta, joiden tyypin tarkenne oli torppa”13. Niistä 729 oli ”mahdollisia 

muinaisjäännöksiä” eli esimerkiksi historiallisen ajan karttojen perusteella rajattuja muttei 

maastossa tarkastettuja kohteita. Hakemalla asuinpaikkoja, joiden tyypin tarkenteeksi 

määriteltiin mäkitupa, löytyi vain neljä kohdetta, jotka kaikki oli luokiteltu kiinteäksi 

muinaisjäännökseksi. Niitä tai muita jäännöksiä on kuitenkin tutkittu kaivauksilla harvoin. Jos 

kajoavia tutkimuksia on tehty, kyse ei yleensä ollut varsinaisista tutkimuskaivauksista, joissa 

tilattomien arkeologiaa koskevat tutkimuskysymykset ohjaisivat kohteen valintaa, tutkimusten 

laajuutta tai käytettyjä menetelmiä, vaan toimeksiantotutkimuksen, esimerkiksi 

yleisinventoinnin sivutuotteena tehdystä koekuopituksesta tai kaivauksesta (esim. Wahl 

1997a; Taivainen 2008). Jälkimmäisissäkin tapauksissa kohteesta saatu tieto on tietysti 

arvokasta.  

Viime vuosikymmenen aikana koettu tilattomien asumusjäännösten määrän kasvu muinais-

jäännösrekisterissä ainakin mahdollisina muinaisjäännöksinä ja niihin kohdistuvat yksittäiset 

tutkimukset osoittavat, että kohteita on alettu tunnistaa ja mielenkiinto niitä kohtaan on 

virinnyt. Kohteiden erottaminen muista maaseudun historiallisen ajan kohteista saattaa olla 

kuitenkin hankalaa ja kohteita on rekisteröity suhteellisen vähän aikaa, mikä voi osaltaan 

vaikuttaa siihen, että niitä tunnetaan melko vähän verrattuna moniin muihin muinais-

jäännöstyyppeihin.  

  

 
13 Lukua voi verrata esim. hakuhetkellä rekisteriin vietyjen kiinteiden muinaisjäännösten määrään: yli 34  000. 
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5 Tilattomien elämän materiaaliset jäännökset  

Maaseutuarkeologia on lähtenyt liikkeelle kylätonttien ja talonpoikaistilojen tutkimuksesta, ja 

talonpoika on usein arkkityyppi, johon kiteytyvät kaikki käsitykset maaseudun asukkaasta 

(Miettinen & Viitaniemi 2018b: 14–15). Todellisuudessa kuva oli kuitenkin monipuolisempi 

(Suhonen 2013: 24; Miettinen & Viitaniemi 2018b: 11–14). Koska varallisuuserot saattoivat 

olla isoja yhteiskuntaluokkien sisälläkin, tilattomien ja talonpoikien elämän materiaaliset olot 

eivät välttämättä ole poikenneet toisistaan merkittävästi (Miettinen & Viitaniemi 2018b: 15). 

Torpat ja talonpoikaistalot ovatkin muistuttaneet rakennuskannaltaan pitkälti toisiaan (AKP 

2020c). Myös tilattomien asumusten kartoittaminen erikseen muuttaa kuitenkin kuvaa 

asutuksen kokonaislaajuudesta (Suhonen 2013) ja auttaa tarkastelemaan menneisyyttä ja 

menneisyyden maisemaa muutenkin kuin vain maata omistavien luokkien näkökulmista.  

Maaseudun asuinpaikoilla rakenteiden havaitseminen ja ajoittaminen on yleisesti vaikeaa 

orgaanisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden pienuuden vuoksi, ja myös eri-ikäisten 

rakenteiden ja kulttuurikerrosten erottaminen toisistaan on haastavaa (Heinonen 2018: 21–

25). Tämä koskee myös tilattoman väestön olemassaolosta kertovia jälkiä. Vaikka ne ovat 

olleet runsaslukuisia, rakennusmateriaalien hajoaminen, kierrätys ja uusiokäyttö eivät ole 

suosineet asumusten säilymistä. Yleinen tilattomaan väestöön erityisesti liittyvä havainto 

inventointeja edeltävissä arkistoselvityksissä ja maastotarkastuksissa on torpan jäännös 

(Lähdesmäki 2018: 305). Torpat ja mäkituvat voivat näkyä nykyisin maastossa kuoppien, 

kivijalkojen ja uunien ja kiukaiden jäännösten lisäksi maavalleina, multapenkkeinä, 

kulmakivinä tai vain rinteen terassina tai tasaisena alueena (AKP 2020c). Esimerkiksi 

Sysmässä Nuoramoisissa vuonna 1997 torpista vaikutti olevan jäljellä vain matalia kohoumia 

tai nurmettuneita kivijalkoja ja uuninraunioita ja kivetkin olivat luonnonkiviä (ks. luku 4.2; 

Wahl 1997a: 15–16). Tilattomien elämä ja elinkeinot ovat kuitenkin jättäneet maastoon 

muitakin merkkejä ja heidän elinpiirinsä on ulottunut pihapiiriä laajemmalle. Seuraavissa 

alaluvuissa käydään läpi mahdollisia olemassa olleita rakennuksia ja rakenteita ja 

tarkastellaan sitä, millaisina ne voivat näyttäytyä maastossa nykyisin. 

5.1 Asumusjäännökset ja pihapiiri 

Tilattomien asumusten nykyisin havaittavissa oleviin jäännöksiin vaikuttavat mm. 

alkuperäisten rakennusten lukumäärä, ikä, koko, rakennusmateriaali, rakennustavat ja 

vuokrasopimuksen määräykset. Mäkitupalaisten ja torpparien tuvat ja muut rakennukset olivat 
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irtainta omaisuutta, mikäli he olivat ne itse omalla kustannuksellaan rakentaneet, mikä 

tarkoitti, että jos vuokranantaja ei suostunut niitä lunastamaan, heillä oli mahdollisuus tai 

velvollisuus viedä ne mukanaan torpparisopimuksen päättyessä (Grönvall 1909: 115–116). 

Tällöin vuokralaisen oli määräysten mukaan tosin myös vietävä myös mukanaan kivijalka ja 

tasoitettava maa, mikä voi myös osaltaan selittää jäännösten vähäisyyttä. Rakennuksia ja 

rakennusmateriaaleja on usein kierrätetty, rakennuksen käyttötarkoitus on voinut muuttua 

käyttöaikanaan tai muualle siirron jälkeen, ja yhtä rakennusta on voitu käyttää samaan aikaan 

useisiin tarkoituksiin (Väisänen 2016: 35; Juvelius 1925/2006: 612). Näkyvien jäännösten 

vähäisyyttä selittää myös se, että laudat, lankut, hirret ovat lahonneet vuosien mittaan, jolloin 

seinistä on yleensä säilynyt enintään sen alimmat osat, katoista tuskin mitään (Väisänen 2016: 

37).  

Koska suomalaiset perinteiset rakennustyypit ovat säilyneet hyvin samantyyppisinä keskiajan 

jälkeisenä aikana eikä torppien rakennuskantaa ei yleensä säännelty vuokrasopimuksessa, 

apua pihapiirin rakennusten hahmottamiseen voidaan hyvinkin hakea eri vuosisatoja 

koskevista maaseudun rakennusten tutkimuksista (Mikkanen 2016: 4; Väisänen 2016: 35; 

Warén 1898: 241). Keskiajan ja uuden ajan alun kylien yksinkertaisimmat asuinrakennukset 

olivat hirsisalvosrakenteisia yksittäistupia, ja 1600–1700-luvulla talonpoikaistaloissa 

yleistyivät asuinrakennuksina parituvat (ks. kuva 1) eli rakennukset, joissa oli kaksi tupaa ja 

niitä yhdistävä porstua (Väisänen 2016: 35–43). 

Parituvan tyyppisiä asuinrakennuksia tiedetään rakennetun myös torppien maille, mutta 

toisaalta yksinkertaisia savupirttejä (ks. kuva 2) oli paikoin käytössä vielä 1800-luvullakin 

(Juvelius 1925/2006: 610–611). Seinät saatettiin laskea nurkka- ja muiden kivien päälle tai 

suoraan maahan ja rakennuksen sisäpuolelle voitiin vedon ehkäisemiseksi rakentaa maasta 

multapenkit (Väisänen 2016: 36). Lattiamateriaalina toimi tiivis maa tai savi, tai jos 

rakennuksessa oli lauta- tai lankkulattia, se perustettiin joko suoraan maaperustalle tai 

vasapuiden päälle, jolloin se ollut irti maasta (Väisänen 2016: 36). Lasi-ikkunoita esiintyi 

maaseudulla aluksi talonpojilla 1500-luvulta lähtien, ja 1700-luvulla niitä saattoi esiintyä jo 

satunnaisesti torpissakin (Haggrén 2011b: 57–58). 

Esimerkiksi 1800–1900-luvun vaihteen tilannetta kuvaavassa lähteessä sysmäläisessä varsin 

hyvin toimeentulevalta kuulostavassa torpassa mainitaan olleen asuintuvan lisäksi 

toistakymmentä ulkorakennusta, kuten sauna, kellari, talli, navetta, rehu- ja olkilatoja, aittoja, 

halkovaja, riihi, sikolätti ja lammaskarsina sekä ulkokäymälä (Juvelius 1925/2006: 610–611). 
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Rakennukset saattoivat olla ryhmiteltyjä kahteen eri ”pihaan”, asuin- eli miespihaan ja 

karjapihaan, ja sauna ja riihi oli tavanomaista sijoittaa palovaaran vuoksi kauemmas muista 

rakennuksista (Väisänen 2016: 43; Juvelius 1925/2006: 348, 610–611). Rakennusten määrä 

kuitenkin vaihteli torpparin tarpeiden ja varallisuuden mukaan ja oli usein edellistä 

huomattavasti vaatimattomampi (Warén 1898: 242). Pihapiiristä löytyi kuitenkin yleensä 

myös kaivo (Niukkanen 2009: 36).  

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hattula, paritupa, savupirtin puoli rakennettu 1772. Mittapiirustus, 1:50. Mittaajat Tapio 

Vähänissi ja  Jouko Nieminen. Aalto-yliopiston arkisto. CC BY-NC 4.0 
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Rakennukset voitiin myös kaivaa osaksi maan sisään (ks. kuva 3), ja niitä rakennettiin 

toisinaan kiinni toisiinsa tai yhdistettiin väliköllä (Annala 1968: 277; Korhonen 2003: 421). 

Pihapiirin rakennuksista navetoissa saattoi olla joko maantasainen tai korotettu lattia, ja 

navetoiden seinät oli tehty joko hirsistä salvomalla tai 1700-luvulta alkaen toisinaan myös 

kivestä (Korhonen 2003: 431). 

Samoin kuin pienellä talonpoikaistilalla ja isolla torpalla niin vaatimattomalla torpalla ja 

hyvin toimeen tulevalla mäkituvallakaan ei välttämättä ole ollut kovin suurta eroa 

rakennuskannassa. Yksinkertaisimmillaan mäkituvat olivat olleet rinteeseen kaivettuja 

kuoppataloja, jotka sekoittuvat nykyisin helposti maakellarin, saunan tai tervahaudan 

jäännöksiin (Suhonen 2015a: 6). Mäkitupien erottaminen maatilan tai kartanon muusta 

rakennuskannasta voi olla muutenkin vaikeaa, sillä yksihuoneisen tuvan perustus sekoittuu 

helposti muihin tilakeskuksen tai kylätontin rakennuksiin (AKP 2020b).  

Kuva 2. Savutupa. Mantere-Sarva, 

Kansakoulun Suomen historia.  

CC BY-NC 4.0 
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Vihje rakennuksen asumiskäytöstä voidaan saada rakennuksen perustan sisällä olevista 

rakenteista, sillä asuinrakennusten lämmittämiseen ja ruoanvalmistukseen on käytetty 

tulisijoja. Toisaalta on muistettava, että tulisijoja tarvittiin myös saunojen ja riihien 

lämmittämiseen ja ruoanvalmistukseen käytetyissä tiloissa ulkona, joten tulisijan löytyminen 

ei yksinomaan riitä rakennuksen käyttötarkoituksen todisteeksi. Erilaisten tulisijojen 

erottaminen toisistaan historiallisen ajan kohteissa on yleensä vaikeaa silmämääräisesti, sillä 

rakenteet ovat usein romahtaneita, ja parhaiten ovat säilyneet vain perustukset (Mikkanen 

2016: 3, 13–14). Selkeimmät erot ovat piilleet pääosin ylemmissä rakenteissa, jotka eivät ole 

säilyneet, mutta toisaalta arkeologisissa kaivauksissa talletetut löydöt, makrofossiilit ja 

osteologinen aineisto voivat antaa viitteitä tulisijan käyttötarkoituksesta (Mikkanen 2016: 5). 

Kuva 3. Mäkituvan navetta, mitat noin 3 x 3 metriä. Kuvaaja: Toivo Vuorela. Museovirasto.  

CC BY-NC 4.0 
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Tulisijan tyypistä ja rakenteista antavat viitteitä perustuksen koko, uunissa käytettyjen kivien 

koko ja eri kokoisten kivien sijainti, hiekka- tai savikerrokset ja mahdollinen savi- tai 

kalkkilaasti (Mikkanen 2016: 14–16), mutta niidenkin selvittäminen edellyttää arkeologista 

kaivausta.  

Alkeellisimmat tulisijat, asuin- ja muiden rakennusten lämmittämiseen tarkoitetut 

luonnonkivistä ladotut kiuasuunit perustettiin aluksi maapohjalle ja tulipesälle tehtiin pohja 

laakakivellä tai latomalla pohja mukulakivillä (Mikkanen 2016: 9). Ne saattoivat olla 

avolakisia, jolloin savu pääsi yläosan kivien välistä suoraan huonetilaan, tai umpilakisia, 

jolloin savu poistui uunin suusta tai sivulle tehdyistä savuaukoista (Mikkanen 2016: 8). 

Kylätonteilta arkeologisesti kaivetuista lämmityslaitteissa on ollut luonnonkivestä tai 

lohkotuista kivistä sekä tiilestä muurattuja umpilakisia savu-uuneja, ja niitä on käytetty myös 

ruoanvalmistukseen tarkoitettuina ulkouuneina (Mikkanen 2016: 13). Savujohdottomia uuneja 

esiintyi asuinrakennuksissa aina 1800-luvulle asti ja riihissä ja saunoissa sen jälkeenkin 

(Mikkanen 2016: 9). Toisinaan uunin edessä on voinut olla ruoan valmistamiseen tarkoitettu 

liesitaso, jonka olemassaolosta voivat antaa viitteitä uunin perustuksen sivuseinien etuosan ja 

koko uunin etuosan isot perustuskivet (Seppänen 2012: 712–715; Mikkanen 2016: 13–14).  

Uunin perustusten ja romahduskerrosten lisäksi kohteista saattaa löytyä myös usein 

sirpalekivikasoja, jotka ovat syntyneet tulisijan rapautuneita kiviä on korvattu uusilla. Jos 

kasa sisältää kivensirpaleiden lisäksi myös hiiltä, nokea ja palanutta savea, se voi ilman 

tarkempia tutkimuksia sekoittua tulisijan jäännöksiin (Mikkanen 2016: 16–17).  

Jotain käsitystä lämmityslaitteiden ja huoneiden mahdollisesta koosta antaa myös tieto, jonka 

mukaan kaupunkiarkeologisissa uuden ajan alkua koskevissa tutkimuksissa tulisijojen koot 

ovat vaihdelleet 2–7,5 m2:n välillä ja niiden alan on todettu voineen viedä jopa neljänneksen 

asuinhuoneen pinta-alasta (Seppänen 2012: 720–721). Kansatieteellisten kuvausten 

perusteella hirsirakennuksissa ovi sijaitsi usein tulisijan viereisellä sivulla, mutta oven 

paikkaa on silti vaikea määrittää varmasti arkeologisesta aineistosta, sillä kynnykset ovat 

sijainneet niin korkealla, että ne ovat harvoin säilyneet (Väisänen 2016: 37).  

Edellä mainittujen asutushistoriallisten jäännösten lisäksi torpan tai mäkituvan sijainnista 

voivat maastossa kertoa liikenteeseen liittyvät jäännökset, kuten tienpohjat, tai kiviaidat ja 

ympäristöstä poikkeava kasvillisuus (Niukkanen 2009: 6, 36). Kasvillisuus voi ensinnäkin 

olla ympäristöä rehevämpää maaperän kohonneiden fosfaattipitoisuuksien vuoksi (Linaa 
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2007: 17–18) tai vanhassa pihapiirissä voi kasvaa villiintyneitä marjapensaita, hedelmäpuita 

tai koristekasveja (Niukkanen 2009: 36; Knarrström 2009: 65, 84; Andersson et al 2007). 

Erilaisista tilattomien asumuksista voidaan saada vihjeitä myös rakennusten 

sijaintiympäristöstä: kartanoiden torpat sijaitsivat tyypillisesti viljelyaukioiden reunoilla, 

talonpoikaistalojen torpat metsissä, ja mäkituvalle tavanomainen sijainti oli kylätontin 

läheisyydessä sijaitseva mäki (Niukkanen 2009: 36). Vaikka esimerkiksi vuoden 1767 

torppien perustamista koskevassa säädöksessä puhutaan torpan paikasta ”ulkotiluksilla” 

(Rasila 2003: 373), torppia ei välttämättä sijoitettu aina kovin kauaksi päätilasta, jotta 

päivätyömatkat eivät venyisi pitkiksi (Rasila 2003: 381). Torpan sijainnin saattoi määrätä 

vuokrasopimuksen laatu: ”verotorpat” eli pitkäaikaisella sopimuksella vuokratut ja usein 

perintönä kulkevat torpat sijaitsivat kauempana päätilasta, koska vuokra maksettiin pääasiassa 

rahana tai viljana, kun taas ”päivätyötorpat” edellyttivät käymistä päivätöissä 

vuokranantajalla useita kertoja viikossa ja sijaitsivat siksi lähempänä tämän tilakeskusta 

(Annala 1968: 270–271). Päätilan ja torpan välimatkoja on tilastoitu esimerkiksi Hauholla 

vuonna 1901, ja tuolloin vuokraviljelijät asuivat 2,9–6,2 kilometrin, keskimäärin 4,1 

kilometrin, päässä päätalosta (Wuolijoki 1903: 32).  

Ainakin keskiajan ja uuden ajan alun maaseudun tilattomien kohteissa asuinrakennukset ja 

pihapiirin rakennukset olivat siis usein hyvin yksinkertaisia, yleensä yksihuoneisia 

hirsirakennuksia, ja rakennusten ja huoneiden lukumäärä näyttää kansatieteellisten 

esimerkkien perusteella kasvaneen 1800–1900-luvulla. Osatilojen ja niillä elävien talouksien 

koossa ja varallisuudessa ja elinkeinossa on ollut suurta vaihtelua, mikä on heijastunut 

rakennuskantaan. Raja vähävaraisen talonpojan ja vauraan torpparin välillä on hyvin hieno. 

Orgaaniset materiaalit, tafonomiset seikat ja rakennusmateriaalien kierrätys ovat pitäneet 

huolta siitä, ettei tilattomien asumuksista ole usein jäljellä kovin paljon merkkejä, joten ne 

voivat olla vaikeasti hahmotettavia maastossa. Nykyisin asumuksista ja elinkeinoista on 

jäljellä usein hajanaisia asuinpaikkalöytöjä, kivirakenteita ja raivaamisesta tai maan 

tasoittamisesta kertovia alueita, ja ilman kajoavia menetelmiä on vaikea saada tietoa niiden 

ajoituksesta tai merkityksestä. 

5.2 Elinkeinoon liittyvät jäännökset 

Asutushistorialliset jäännökset erotetaan luokitteluissa yleensä elinkeinohistoriallisista, mutta 

todellisuudessa osa elinkeinoon liittyvistä jäännöksistä on voinut sijaita pihapiirissä tai sen 
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lähellä tai asumus on saattanut olla samalla työpaikka (Niukkanen 2009). Muun muassa 

mylläri tai lautturi on tavallisesti asunut työpaikkansa yhteydessä (esim. Juvelius 1925/2006: 

298).  

Torpparin elinkeino perustui usein pelkästään peltoviljelyyn tai joskus kaskeamiseen, ja 

mäkitupalaisilla ja muillakin tilattomilla oli yleensä asuinrakennuksen läheisyydessä 

vähintään kaalimaa tai muu peltotilkku (Rasila 2003; Miettinen & Viitaniemi 2018b: 14). 

Kerran maastoon kivistä ja kasvillisuudesta raivattu pelto (kuva 4) tai kasvimaa voi edelleen 

palvella niittynä tai näkyä melko kivettömänä alueena metsänpohjassa, ja raivattuja kiviä 

esiintyä kasoina tai aitoina niiden ympärillä (Taivainen 2010: 163; Niukkanen 2009: 45). 

Pellot – myös kaskipellot – pyrittiin perustamaan aluksi läpäisevään maaperään tai kohtaan, 

josta liikavesi valui luontaisesti pois (Korhonen 2003: 411; Taivainen 2010: 164–165), joten 

vanhoja pellonpohjia tapaa muualtakin kuin tasaisesta maastosta (esim. Ranta 2020: 10). 

Ojituksesta annettiin erilaisia määräyksiä lainsäädännössä viimeistään 1600–1700-luvuilla, 

Kuva 4. Uudismaan raivausta Hartolan ja Pertunmaan rajalla. Kuvaaja: Esko Aaltonen. Museovirasto. 

CC BY-NC 4.0 
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mutta varsinaisten ojien sijaan pelloilla oli aluksi vesivakoja (Korhonen 2003: 411–412), sillä 

ojitus oli työlästä ja ojan pinta-ala pienensi peltoalaa (Wilmi 2003a: 166). Jos ojitukseen 

päädyttiin, tavanomaisin ratkaisu oli kaivaa pellon ympärille ympärysoja ja veden pois 

johtava oja (Wilmi 2003a: 166). Alkeellisia, luontaisiin tai kaivettuihin painanteihin kiviä 

keräämällä tehtyjä salaojia käytettiin etupäässä Itä-Suomessa (Wilmi 2003a: 166–167). 

Peltoviljely vaati lannoittamista, ja ennen väkilannoitteita se tapahtui talven aikana kootulla 

karjanlannalla (Nummela 2003: 150). Karja laidunsi kesäisin hakamailla, metsissä sekä 

heinän- ja viljankorjuun jälkeen niityillä ja pelloilla (Wilmi 2003a: 175–176; Korhonen 2003: 

430). Karjan talviruokintaan käytettiin heinää, olkia, ruumenia ja lehdeksiä (Nummela 2003: 

150; Wilmi 2003a: 175; Korhonen 2003: 429). 1800-luvun loppuun asti karjan talviravintoa 

saatiin ensisijaisesti luonnonniityiltä, kuten suo- ja luhtaniityiltä, puronvarsilta, vesijättömailta 

ja kaskiahoilta (Korhonen 2003: 425; Wilmi 2003a: 174–176). Ne, joilla omia niittyjä ei ole 

ollut, kuten mäkitupalaiset ja muut karjaa omistaneet itselliset, ovat keränneet heinää peltojen 

pientareilta ja vesistöjen rannoilta (ks. kuva 5) (Talvitie 2018: 344).  

 

Kuva 5. Nainen niittotöissä. Kuvaaja: Matti Poutavaara. Museovirasto. CC BY-NC 4.0 
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Tarvittaessa niittyjä myös raivattiin ”kovalta maalta” poistamalla kiviä, mättäitä ja sammalta 

tai metsistä, vaikka se oli työlästä (Korhonen 2003: 426; Mäntylä 2012: 243), tai niittyjen 

pinta-alaa kasvatettiin laskemalla järvien pintaa tai ojittamalla soita (Mäntylä 2012: 246–247; 

Björn 2003: 612–613.) Arviot niittyheinän tarpeesta vaihtelevat: 1700-luvun lopulla taloissa 

arvellaan olleen niittyjä ja peltoja suhteessa 3:1 (Korhonen 2003: 411). Yhden arvion mukaan 

yksi keskinkertaisesti heinää tuottava, tynnyrinalan eli hieman alle puolen hehtaarin (0,49 ha) 

niitty tuotti yhden kuormallisen eli 200–250 kilogrammaa heinää, ja sillä ruokittiin yksi 

lehmä, härkä tai hevonen talven ajan (Wilmi 2003a: 175). Haapajärven kappeliseurakunnan 

tilallisten kerrotaan keränneen vuonna 1793 yhtä lehmää tai härkää kohden noin 5,9–7,4 

kuormanalaa (Mäntylä 2012: 251). Joka tapauksessa niittypinta-alat ovat olleet huomattavasti 

suurempia kuin peltopinta-alat. 

Niittyheinän säilytykseen ja heinänkorjaajien yöpymiseen tarvituista kevytrakenteisista 

ladoista ja saunoista on harvoin jäänyt maastoon rakenteita, eikä niiden ympärillä ole 

löydettävissä kulttuurikerrosta (Niukkanen 2009: 48), mutta nuorehkojen tällaisten 

rakennusten jäännöksiä ja heinäsuovien tai -haasioiden osia voi löytyä yhä entisiltä niityiltä, 

nykyisiltä kitu- ja joutomailta (KKPM 2014). Parhaimmat niityt ympäröitiin joskus puu- tai 

kiviaidalla karjan pitämiseksi poissa niistä kesäisin (Korhonen 2003: 426; Mäntylä 2012: 

247).  

Peltoviljelyä edeltänyt ja pitkään sen kanssa rinnakkain harjoitettu viljelymuoto, 

kaskeaminen, ei vaatinut karjanlantaa. Yksinkertaistetusti selitettynä kaskeamisessa puusto 

kaadettiin, sen annettiin kuivua ja kuiva puuaines poltettiin, jolloin kasvillisuus ei estänyt 

kylvöä, kuumuus vapautti maaperästä ravinteita ja tuhka teki siitä aiempaa hedelmällistä 

(Korhonen 2003: 405–406). Maaperästä voitiin myös raivata kylvöä varten jonkin verran 

kiviä, jolloin syntyi röykkiöitä, mutta kaskiviljely ei ole vaatinut yhtä paljon raivausta kuin 

peltoviljely (Taivainen 2010: 163, 176). Kaskeaminen ei ole aina edellyttänyt vetoeläinten 

käyttöä, vaan se on voitu tehdä myös ihmistyövoimalla (Taivainen 2010: 159; Korhonen 

2003: 406–407). Kasken ja kivikkoisen pellon ero ei välttämättä ole ollut kovin suuri, mutta 

kaskeamisesta on jäänyt todisteeksi toisinaan paksujakin hiilikerrostumia (Taivainen 2010: 

162). Kaskipellon ravinteet ehtyivät muutaman vuoden viljelyn jälkeen, jolloin viljeltäväksi 

otettiin uusi alue (Korhonen 2003: 406). Kaskeaminen väheni peltoviljelyn yleistymisen ja 

metsien säästämiseen pyrkivien valtiovallan määräysten vuoksi niin, että siitä luovuttiin 
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esimerkiksi Lounais-Suomessa jo 1600-luvulla, mutta Itä-Suomessa perinne jatkui pitkään 

(Korhonen 2003: 407).  

Tilattomilla on voinut olla myös sellaista kotitarvetuotantoa ja sivuelinkeinoja, jotka ovat 

jättäneet maastoon näkyviä jälkiä. Tämä ilmenee esimerkiksi torpparisopimuksista, joissa 

kaskeamisen lisäksi rajoitettiin tervan- ja hiilenpolttoa, sillä sitä pidettiin metsävarkautena, 

mutta rikkomuksia tapahtui (Rasila 1961: 66, 71), ja talonpoikienkin tervahaudat ja hiilimiilut 

ovat vaatineet työvoimaa, joka on voinut hyvin tulla tilattomien joukoista. Torppareiden 

sivuelinkeinoksi mainitaan myös potaskanpoltto, jonka merkkinä maastossa voi yhä näkyä 

luonnonkivistä ladottuja U:n muotoisia uuneja (Niukkanen 2009: 50). Usein tilattomien 

sivuelinkeinot, kuten erilaiset käsityöt, eivät kuitenkaan ole jättäneet maastoon näkyviä 

merkkejä, vaan ne paljastuvat vasta kaivauksissa esinelöydöistä tai kulttuurikerroksesta 

(Beronius Jörpeland & Ramström 2007: 155).  
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6 Arkeologisten kohteiden luokittelut 

Suomessa kiinteitä muinaisjäännöksiä pidetään niin arvokkaina, että ne ovat automaattisesti 

lailla suojeltuja. Suojelusta seuraa automaattisia julkisia hallintotoimenpiteitä, joilla kohteen 

tuhoutuminen pyritään estämään tai ainakin saamaan se tutkittua niin laadukkaasti, että se 

tuottaa uutta tietoa (Lähdesmäki 2018: 13–14). Suojelun toteuttaminen käytännössä vaatii niin 

rahallisia resursseja kuin henkilöresurssejakin, jotka ovat rajalliset (Lähdesmäki 2018: 42, 

74). Kaikkien arkeologisten kohteiden kohdalla suojelu ei ole automaattista, vaan se perustuu 

kohteiden merkitykseen (MV 2019: 9). Kun rajallisia resursseja jaetaan, on luonnollisesti 

tehtävä valintoja. Valintoja taas perustellaan luokitteluilla ja niiden taustalla vaikuttavat 

merkitykset ja arvot – joko julkilausutut tai piilevät (Maaranen 2017a: 10, 217, 228).  

Automaattinen lain suoja lankeaa muinaismuistolain (295/1963) 1§:n mukaan kiinteille 

muinaisjäännöksille siksi, että ne ovat muistoja ”Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja 

historiasta.” 2§:n viidennen momentin mukaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin luetaan 

mm. ”muinaisilta ajoilta peräisin olevat asumusten jäännökset sekä asuin- ja työpaikat, niin 

myös muodostumat, jotka ovat syntyneet sellaisten asumusten tai paikkojen käyttämisestä”. 

Muinaismuistolaissa ei määritellä muinaisuutta vuosina kuin muinaisesineiden kohdalla, joilla 

se on sata vuotta (295/1963 6§)14. Suojeluviranomaisten ohjeiden mukaan kiinteiksi 

muinaisjäännöksiksi ei luokitella automaattisesti esimerkiksi 1800-luvun lopun 

asutushistoriallisia kohteita, mutta toisaalta tapauskohtaisesti on suojeltu muun muassa toisen 

maailmansodan aikaisia linnoitteitakin (Niukkanen 2009: 13).  

1990-luvun alkupuolella yleisiä, nuoria tai arvoltaan vähäisinä pidettyjä jäännöksiä mainittu 

lainkaan inventointiraporteissa tai ne koottiin ”muiksi tarkastetuiksi kohteiksi” (Lähdesmäki 

2018: 170–172). Ryhmittely kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja muihin suojeltaviin 

arkeologisiin jäännöksiin alkoi kehittyä 2000-luvun aikana, mutta nuoret, epämääräiset tai 

yleiset historiallisen ajan arkeologiset jäännökset sijoittuivat pitkään harmaalle alueelle 

rakennusperinnön ja arkeologisen perinnön väliin (Lähdesmäki 2018: 170–172). Maaseudun 

historiallisten ajan arkeologisista kohteista alettiin ensimmäisenä pitää kiinteinä 

muinaisjäännöksinä keskiaikaisia kylätontteja (Uotila 2009: 309). 

 
14 Muinaismuistolain uudistaminen on parhaillaan käynnissä, ja  sen yhteydessä arvioidaan myös suojelukohteet 

uudelleen (OKM 2021), ks. luku 6.2. 
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Nykyisin nuoret tai yleiset historiallisen ajan jäännökset luokitellaan usein muiksi 

arkeologisiksi kohteiksi tai muiksi kulttuuriperintökohteiksi (Lähdesmäki 2018: 30–31). 

Muinaisjäännösrekisterissä luokka ”muu kulttuuriperintökohde” tuli käyttöön vuonna 201215 

(Enqvist 2016: 150). Siihen kuuluvien kohteiden suojelua perustellaan ”kulttuuriympäristön 

ominaispiirteiden säilymisen” sekä niiden ”historiallisten merkitysten ja todistusvoiman 

vuoksi” (MV 2019: 9). Muinaisjäännösrekisteri sisältää näitä kohteita yli 6000 kappaletta 

(MV 2021).  

Voimassa oleva muinaismuistolaki (295/1963) ei anna suojaa tälle muulle – usein nuorelle tai 

yleiselle historiallisen ajan – arkeologiselle kulttuuriperinnölle, vaan sen suojelu perustuu 

muihin lakeihin ja käytänteisiin, kuten lakiin rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010), 

kirkkolakiin (1054/1993), lakiin metsähallituksesta (234/2016) ja maankäyttö- ja 

rakennuslakiin (132/1999), joka ohjaa kaavoitusta (Niukkanen 2009: 17; MV 2019: 7; MV 

2020b). Historiallisen ajan arkeologiset kohteet on toki tarkoitus merkitä kaavoihin niiden 

säilymisen turvaamiseksi, mutta näin ei ole välttämättä ainakaan aluksi toimittu, sillä niiden 

suojelua ei ole aina pidetty yhtä velvoittavana kuin kiinteiden muinaisjäännösten (MV 2020b; 

Lähdesmäki: 2018 201). Muu kulttuuriperintökohde -luokka vaikuttaa syntyneen käytännön 

pakosta jonkinlaiseksi ”kaatoluokaksi”, ja siihen kuuluvien kohteiden suojelun perusteet 

olevan kirjavia. 

Ruotsissa on lainsäädännössä ja käytännöissä nähtävissä vastaava kahtiajako. Maassa 

uudistettiin kulttuuriperintökohteita koskevaa lainsäädäntöä jo 1980-luvulla, jolloin voimaan 

astui nykyinen Kulttuuriympäristölaki (Kulturmiljölag (1988:950)). Tämä merkitsi 

historiallisen ajan muinaisjäännösten määrän merkittävää kasvua, sillä lain mukaan kiinteiksi 

muinaisjäännöksiksi katsottiin esihistoriallisten jäännösten lisäksi myös historialliset 

asumisjäännökset, jos ne olivat vuotta 1750 vanhempia ja autioituneita (RAÄ 2018: 11). 

Rajakohtaa perusteltiin maanomistussuhteita ja viljelytapaa muuttaneella 

maanjakotoimituksella, isojaolla (RAÄ 2018: 16). Tämäntyyppisten kohteiden 

rekisteröinnissä havaittiin kuitenkin pian suuresti vaihtelua eri puolilla maata, ja vuonna 2014 

raja siirrettiin vuoteen 1850 (RAÄ 2014: 46–47; 2018: 4).  

Ruotsin arkeologisten kulttuuriperintökohteiden luokitteluun vaikuttavaa muutosta on 

kritisoitu, ja paikalliset kulttuuriympäristöviranomaiset pitävät sitä usein vain suosituksena. 

 
15 Esimerkiksi eurooppalainen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto ei silti tunne käsitettä ”muu 

kulttuuriperintökohde”. 
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Siksi sitä ei noudateta kaikissa lääneissä historiallisten asutusjäännösten suuren määrän 

vuoksi, vaan osassa esimerkiksi torpat luokitellaan yleensä muiksi kulttuurijäännöksiksi, jos 

ne eivät ole poikkeuksellisen hyvin säilyneitä tai niiden tietopotentiaalia ei pidetä 

merkittävänä. (RAÄ 2018: 21–22).  

Luokitusten ja suojelun keinojen kahtalaisuuden taustalla vaikuttaa resurssien niukkuuden 

lisäksi elävän käsitys siitä, että vanhempi arkeologinen kulttuuriperintö on nuorempaa 

arvokkaampaa syystä tai toisesta. Esimerkiksi kun Museoviraston vuoden 2021 alussa 

järjestämän muinaismuistolain uudistamista käsitelleen verkkotilaisuuden chat-keskustelussa 

käsiteltiin toisen maailmansodan kohteita, eräs keskustelijoista totesi:  

”II MS kohteet ovat kiinnostavia, mutta niiden mj-status16 on ongelmallinen. 

Periaatteessa mkp17, joten suojelua tai tutkimusta ei automaattisesti voi 

velvoittaa maankäyttäjille. Esim. viime kesänä inventoin Tuntemattoman 

sotilaan alun paloaukeaa... Nyt status ”vain” mkp” (Sepänmaa 2021).  

Keskustelun kontekstista oli ymmärrettävissä, että arkeologian kenttätöiden parissa pitkän 

uran tehnyt kommentoija piti itse kohdetta mielenkiintoisena ja ”vain”-ilmaisu viittasi 

kohteen kannalta valitettavaan luokittelukäytäntöön.  

Arkeologisten kohteiden suojeluperusteen määrää siis luokitus, ja luokitukseen taas  

näyttävät vaikuttavan ainakin kohteen ikä ja ominaispiirteet. Luokittelussa käytetään 

suojeluviranomaisten ohjeita ja luokittelun muotoutumiseen lienee vaikuttanut myös 

suojelujärjestelmän syntyhistoria (ks. luvut 6.1 ja 6.2). 

6.1 Tunnistamis- ja luokitteluohjeet 

Museoviraston julkaisema ohjeistus auttaa maaseudun historiallisen ajan kohteiden 

tunnistamisessa ja suojelustatuksen määrittämisessä. Yksi perusoppaista on vuonna 2009 

julkaistu Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset – tunnistaminen ja suojelu, joka 

tunnetaan ns. HIKI-oppaana (Niukkanen 2009). Siinä muinaisjäännökset on jaettu osittain 

limittyviin luokkiin, ja esimerkiksi maaseudun tilattomiin liittyviä kohteita voi löytyä niin 

maaseudun asutushistoriallisten, elinkeinohistoriallisten, teollisuushistoriallisten ja 

liikenteeseen tai tiedonkulkuun liittyvien kuin muiden historiallisten muinaisjäännösten 

 
16 mj-status = muinaisjäännösstatus 
17 mkp = muu kulttuuriperintökohde 
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luokastakin. Oppaassa muistutetaankin, että luokittelu ei kerro kaikkia kohteiden suhteesta 

toisiinsa ja ympäristöön ja että myös toisenlainen luokittelu on mahdollinen (Niukkanen 

2009: 21). 

HIKI-oppaan alussa kohteet on tiivistetty taulukkoon, jossa luetellaan pää- ja alaryhmät, 

yleiset kiinteät rakenteet ja kohteisiin liittyvä asiasanat. Samat kiinteät rakenteet, kuten 

uuninrauniot, rakennuksenpohjat, kiviaidat ja viljelyröykkiöt, voivat esiintyä hyvin monen 

alaryhmän kohdalla.  

Kiinteiden rakenteiden lisäksi kiinteään muinaisjäännökseen voi sisältyä kulttuurikerroksia. 

Maaseutuasuinpaikkojen kulttuurikerrosten todetaan olevan ”korkean tutkimuksellisen arvon 

omaavia tietopankkeja”, mikä johtuu muun muassa niiden sisältämistä esinelöydöistä, 

rakennusten ja rakenteiden jäännöksistä ja luonnontieteelliseen analyysiin soveltuvista 

materiaaleista (Niukkanen 2009: 14). Kohteista tärkeimpinä pidetään kokonaan autioituneita 

kylänpaikkoja, keskiajan ja uuden ajan alun torppia sekä keskiajan ja uuden ajan alun 

kartanoita (MV 2015: 10). Runsaslukuiset nuoret torpat ja mäkituvat eivät siten ole tässä 

tärkeysjärjestyksessä korkealla. 

Vuonna 2015 Museovirasto julkaisi vuoden 2009 ohjeen täydennykseksi lyhyen ohjeen 

vanhan maatalouden aikaisen peltoviljelyalueen asuinpaikkojen inventointia varten. Ohje 

käsittää lähinnä tiivistelmän HIKI-oppaan ohjeista, mutta sen alaviitteessä on tähdellinen 

huomautus ilmiöiden pirstaleisuudesta kentällä:  

”[P]elloiksi raivattujen, vanhoille kartoille merkittyjen historiallisten 

asuinpaikkojen toteaminen kiinteiksi muinaisjäännöksiksi on 

yleisinventoinneissa usein ongelmallista. Jos todennettavissa on 

asuinpaikkalöytöjen keskittymiä, nokipitoista- tai likamaata, palaneita kiviä, 

palanutta savea tai mahdollisesti keskiajalle/uuden ajan alkuun ajoitettavia 

esineitä, on kohde tulkittava kiinteäksi muinaisjäännökseksi” (MV 2015: 5).  

Toinen HIKI-opasta täydentävä ohje vuodelta 2015 opastaa isojakoa vanhempien karttojen 

käyttöön inventoitaessa, ja kolmas, vuonna 2017 julkaistu ohje tiivistää historiallisten teiden 

inventointiin liittyvät seikat (MV 2017). Arkeologisista tutkimuksista historiallisen ajan 

kohteilla annetaan ohjeita myös arkeologisten töiden laatuohjeissa (MV 2020a). 
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Museovirasto on julkaisut sittemmin myös sähköisen, helpommin täydennettävän 

Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaan eli verkkosivuston, jossa eri arkeologiset kohteet on 

ryhmitelty teemoittain (pyyntielinkeinot, hautaaminen jne.) ja varsinaiset kohteet (torpat. 

mäkituvat jne.) esitellään omina artikkeleinaan. Se sisältää kaikki eri-ikäiset arkeologiset 

kohteet esihistoriasta historialliselle ajalle ilman kausijakoa. Koska sitä päivitetään jatkuvasti, 

siitä löytyvät myös tuoreimmat historiallisen ajan kohteiden suojelulinjaukset (AKP 2020a). 

6.2 Luokittelujen taustalla olevat arvot 

Arkeologisen kulttuuriperinnön arvottamiseen voidaan käyttää monenlaisia kriteereitä, joiden 

valinta riippuu pitkälti arvottajan taustasta ja päämääristä, ja arvopohja on hyvä tuoda esiin 

(Maaranen 2017b: 10). Kulttuuriperintöviranomaiset joutuvat tavalla tai toisella arvottamaan 

kohteita laatiessaan suojelua koskevia ohjeita ja ohjelmia, antaessaan lausuntoja ja 

valvoessaan suojelua (Enqvist 2016: 79–81). Tutkija saattaa arvottaa kohteita sen mukaan, 

millainen niiden tietopotentiaali on, miten hyvin ne soveltuvat juuri hänen oman 

kiinnostuksen kohteensa tutkimiseen tai millaisiin hankkeisiin on mahdollista saada 

rahoitusta.  

Kiinteiden muinaisjäännösten suojelun perustana oleva muinaismuistolaki (295/1963) on 

tullut voimaan 1963. Siinä ei kerrota suoraan, millaisia arvoja se heijastaa tai mihin 

muinaisjäännösten arvo perustuu, mutta siitä on pääteltävissä, että korkea ikä kasvattaa 

kohteen arvoa. Se vaikuttaa heijastelevan 1800-luvun lopulta juontuvia käsityksiä 

muinaisjäännöksistä ja 1900-luvun alun kulttuurihistoriallisen arkeologian henkeä (Enqvist 

2016: 71–72). Osa julkilausumattomista arvoista voi olla perua kansallisaatteen heräämisen 

ajalta ja edustaa silloisen sivistyneistön näkemystä siitä, mikä menneisyydessä on tärkeää 

(Lähdesmäki 2018: 162). 1800-luvun lopun jälkeen tavoissa arvottaa on tapahtunut muutoksia 

ja sosiaalisten arvojen merkitys on alkanut korostua, mutta vanhat arvot voivat vaikuttaa 

edelleen hallinnollisissa prosesseissa taustalla (Lähdesmäki 2018: 163–164).  

Nykyinen muinaismuistolaki (295/1963) ei olekaan välttämättä enää sopusoinnussa Suomen 

ratifioimien kansainvälisten kulttuuriperintöä koskevien kansainvälisten sopimusten kanssa, 

joista viimeksi Suomi on ratifioinut ns. Faron sopimuksen eli Euroopan neuvoston 

puiteyleissopimuksen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (50/2018) (MV 

2019: 10). Siinä missä muinaismuistolaki käsittelee lähinnä rakennuksia, rakenteita ja 

esineitä, Faron sopimuksessa nousevat esiin kulttuuriperintöyhteisöjen, kuten 
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paikallisyhteisöjen, kansalaisten, järjestöjen ja yhdistysten aktiivinen rooli kulttuuriperinnön 

säilyttämisessä, vaalimisessa ja rikastuttamisessa. Sopimuksessa on mainintoja arvoista: 

artiklassa 2 kohdassa a puhutaan ”muuttuvista arvoista”, artiklassa 7 kohdassa b eri tahojen 

erilaisista arvoista ja artiklan 12 kohdassa b mainitaan myös jotain arvopohjasta, sillä 

osapuolet sitoutuvat siinä ”ottavansa huomioon arvon, jonka kulttuuriperintöyhteisöt liittävät 

siihen kulttuuriperintöön, johon ne samaistuvat”.  

Muita Suomen ratifioimia kulttuuriperintöä koskevia sopimuksia ovat esimerkiksi 

maailmanperintösopimus eli UNESCOn yleissopimus maailman kulttuuri- ja 

luonnonperinnön suojelemisesta (19/1987) ja Maltan eli Valettan sopimus eli tarkistettu 

eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta (SopS 26/1995).  

Muinaismuistolakia (295/1963) onkin tarkoitus piakkoin uudistaa niin, että ottaisi paremmin 

huomioon historiallisen ajan arkeologian kohteet (MV 2019: 23), minkä lisäksi aiotaan myös 

selkeyttää kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja muuhun arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä 

määritelmiä ja niiden oikeusvaikutuksia” (MV 2019: 9; OKM 2021). Jäännösten luokittelu ja 

keskinäisen arvojärjestyksen määrittäminen esimerkiksi maankäyttöhankkeissa voi olla 

ongelmallista, jos ei ole selvää, millaisia arvoja päätösten perusteena pitäisi käyttää 

(Maaranen 2017b). Ongelma vain paisuu silloin, kun jäännöksiä ei tarkastella erikseen vaan 

vaikkapa perinnebiotoopin osana (Maaranen 2017b: 6–7).  

Edellä mainittiin jo, että kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla yksi usein toistuva arvo 

vaikuttaa olevan korkea ikä, vaikka sitä ei usein nostettaisi suoraan esiin merkitys- ja 

arvokeskustelussa (Maaranen 2017b: 11). Kiinteän muinaisjäännöksen arvoon voi vaikuttaa 

myös sen status tietolähteenä, mikä mainitaan muun muassa Maltan sopimuksessa 

(Niukkanen 2009: 14). Suojelun tai tutkimuksen kannalta voi olla arvokasta myös kohteen 

harvinaisuus, edustavuus, säilyneisyys, kerroksellisuus ja alkuperäisyys (Niukkanen 2009: 

14–15).  

Museoviraston erikoistutkija Päivi Maaranen (2017b) on tehnyt koonnin (taulukko 1) siitä, 

mitkä kaikki tekijät voivat vaikuttaa kohteiden arvokkuuden määrittelyyn. Ilmeisesti 

viranomaisten arvottamistyökaluksi tähtäävä koonti antaa hyvän käsityksen siitä, miten 

monimutkaisesta aiheesta on kyse. Se sisältää myös Faron sopimuksen mukaisen laajemman 

kulttuuriperintökäsityksen mukaisia tekijöitä, jotka ottavat huomioon kulttuuriperintöyhteisöt 

ja kulttuuriperinnön kanssa tekemisissä olevat yksilöt.  
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Taulukko 1 Museoviraston erikoistutkija Päivi Maarasen hahmotelma arvottamisen työkaluksi. Kursiv oidut on 

mainittu arvoja koskevassa keskustelussa harvemmin, kursivointi Maaranen. (Maaranen 2017b: 11, taulukko 3). 

Arvioitavat asiat Arvo/arvokkuuden määrittelyyn vaikuttava tekijä 

Kohteen tilan arviointi: Alkuperäisyys 

Kerroksisuus 
Säilymis-/tuhoutumisaste/kunto 
Koko/laajuus 

Hahmotettavuus 
Ikä 

Suhteessa muihin kohteisiin 

arvioitavat asiat: 

Harvinaisuus 

Tyyppinsä erinomainen edustaja 
Ainutlaatuisuus 

Suhteessa yksilöön/yhteisöön 

arvioitavat asiat: 

 

Identiteettiarvo 

Pedagoginen arvo 
Yhteys historialliseen tapahtumaan tai henkilöön 
Tutkimuksellinen arvo 

Elämyksellisyys 
Sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset, 

kulttuuriperintöarvo 
Sosiaalinen ja kulttuurinen käyttöarvo 
Lähdearvo 

Maakunnallinen merkittävyys, alueellisuus 
Museaaliset ominaisuudet 

Paikallinen merkittävyys, paikallisuus 
Symboliarvo 
Tutkimushistoriallinen merkitys/tutkimushistoria 

Suhteessa maisemaan ja 

ympäristöön arvioitavat asiat: 

Maisemallinen kokonaisuus, visuaaliset näkymät 

Ympäristön säilyneisyys 

 

Uudempaa ajattelua kuvastava arvokäsitys on käytössä myös Australiassa 1970-luvulla 

solmitussa kulttuurisesti merkityksellisten paikkojen arvoja koskevassa niin sanotussa Burra 

Charterissa. Siinä tuodaan esiin arvojen eri merkitys eri ihmisille ja yhteisöille eli arvojen 

suhteellisuus: ne riippuvat ajasta ja paikasta eli ovat muuttuvia. Sopimuksessa arvojen kirjo 

jaotellaan todistusarvoon (lähdearvo), historialliseen arvoon, esteettiseen arvoon ja 

yhteisölliseen arvoon. (Australia ICOMOS 2013.) Australiasta on ideansa saanut myös 

Suomen museoissa käytössä oleva arvottamiseen käytetty merkitysanalyysimenetelmä (Häyhä 

et al 2015: 5). Sitä ei tiettävästi ole käytetty arkeologisten kohteiden merkityksen 

kartoittamiseen, mutta pohdin tässä tutkimuksessa sen soveltuvuutta siihen tarkoitukseen, 



 

45 
 

koska siinä pyritään ottamaan huomioon myös muut merkitysten määrittelijät kuin vain 

muistiorganisaatiot ja kulttuuriperintöviranomaiset.  

Merkitysanalyysi on periaatteessa sekä aineellisiin että aineettomiin kohteisiin soveltuva 

yhteisöllinen menetelmä, joka pyrkii tuottamaan tietoa sekä yhteisölle että yhteisön kanssa 

yhdessä (Häyhä et al 2015: 7, 12). Merkitysanalyysimenetelmässä objektin ikä ei ole 

ratkaiseva tekijä, vaan analyysia voidaan soveltaa yhtä hyvin lähellä nykyaikaa oleviin 

objekteihin (Häyhä et al 2015: 15–51). Tässä mielessä se saattaisi soveltua myös nuorien 

tilattomien jäännösten merkityksen valottamiseen. Menetelmässä objektin merkitystä 

pohditaan edustavuuden, autenttisuuden, historiallisen ja kulttuurisen merkityksen, 

elämyksellisen ja kokemuksellisen merkityksen, yhteisöllisen merkityksen, ideaalitilan sekä 

hyödynnettävyyden ja käytettävyyden kannalta (Häyhä et al 2015: 12–13).  

Merkitysanalyysissa useimmat kriteerit ovat hyvin samantyyppisiä kuin Maarasen 

työkaluhahmotelmassa (taulukko 1), ja suurin ero on selkeästi eroteltu ideaalitilan käsite18. 

Sillä tarkoitetaan analyysikohteen tilaa, jossa siihen liitetyt merkitykset tulevat parhaiten 

esiin, ja se on aina valittava kohteen historiallisista tiloista, joita voi olla useita. Merkitys-

analyysissa otetaan myös huomioon uudelleentulkinnan mahdollisuus: prosessissa kohteen 

arviointi tai merkitys voivat muuttua ajan mittaan. Lisäksi siinä tuodaan esiin selkeästi 

merkitysten määrittelijät, esimerkiksi viranomaiset tai maallikot, joilla on jokin side 

kohteeseen (Häyhä et al 2015: 8–9). Käytännössä tällöin avataan tiedon paikantuneisuutta eli 

sitä, millaisessa kontekstissa merkityksen määrittelijä toimii, millainen hänen taustansa ja 

motiivinsa ovat, ovatko ne esimerkiksi henkilökohtaisia tai hallinnollisten resurssien 

säätelemiä (ks. luku 2.3.).  

”Merkitysanalyysin avulla museot voivat tuoda paremmin esiin objekteihin ja 

kokoelmiin liittyviä, koko yhteiskuntaa koskettavia merkityksiä, arvoja ja 

näkökulmia, hedelmällistä ja moniarvoista kulttuuriperintötietoa.” (Häyhä et al 

2015: 7.) 

Merkitysanalyysin ansiona voidaan pitää sen yhteisöllisyyttä: sitä käyttävät museoiden ja 

muiden muistiorganisaatioiden toimijat, mutta se edellyttää analyysin kohteen arvioimisen 

lisäksi myös kohteeseen mahdollisesti liittyvien muiden toimijoiden ja sidosryhmien 

 
18 Maaranen (2017a: 89–90) sivuaa toisaalla ideaalitilan käsitettä pohtiessaan maiseman vaiheiden kuvaamista ja 

menneisyyden kuvittamista. 
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selvittämistä, jotta saadaan selville kohteen merkitys niille (Häyhä et al 2015: 7). 

Merkitysanalyysiä voidaankin luonnehtia moniääniseksi menetelmäksi, ja se voi siksi tuoda 

laajemmin esiin kohteeseen liitettyjä merkityksiä ja arvoja kuin pelkästään 

suojeluviranomaisten antama luokitus, johon suojelustatus perustuu. Toisaalta 

merkitysanalyysi voi yhteisöllisyytensä vuoksi tuottaa ristiriitaisia tulkintoja kohteesta. 

(Häyhä et al 2015: 8–9.) 

Merkitysanalyysin tyyppisen menetelmän laajentaminen museoista arkeologiseen 

kulttuuriperintöön voisi auttaa enenevässä määrin tekemään kulttuuriperintöyhteisöistä 

aktiivisia arvottajia. Tämänkaltaisesta ajattelun ja käytänteiden muutoksesta on hyvä 

esimerkki Pirkanmaalla luotu Adoptoi monumentti -ohjelma (Adoptoi monumentti 2021). 

Ohjelma lähti liikkeelle alueellisen vastuumuseon ohjaamasta vapaaehtoisten työstä 

viranomaisten valitsemien kulttuuriperintökohteiden hoidon ja suojelun parissa. Ohjelman 

luonne on vuosien varrella muuttunut, kun on tajuttu, että ylhäältä alas suuntautuvan 

osallistamisen sijaan on hedelmällisempää etsiä kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita, käytännön 

työhön motivoituneita ryhmiä ja kysyä heidän toiveitaan siitä, millaisia kohteita heidän 

mielestään pitäisi suojella. (Soininen 2018.) 
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7 Tapaustutkimuksen historiallinen konteksti 

Havainnollistan tilattomien elämän jäännösten tutkimisen ja luokittelun ja arvottamisen 

haasteita sekä niiden tutkimuksellista potentiaalia ja merkitystä kulttuuriperintöyhteisöille 

tarkastelemalla Peltola-nimistä historiallista torppaa ja Hartola Peltola19 -nimistä kiinteää 

muinaisjäännöstä, joiden yhteys on keskeinen kysymys tutkimuksessani. Ne sijaitsevat Päijät-

Hämeessä Hartolan kunnan eteläosassa Kalhon kylässä (kartta 1), jonka juuret ulottuvat 

keskiajalle tai mahdollisesti rautakaudelle asti. Käyn tässä luvussa ensin läpi historiallisia 

lähteitä ja karttoja, jotka valottavat alueen asutusta ja luovat tapaustutkimukselle kontekstin.  

 

 

 
19 muinaisjäännöstunnus 1000035333 

Kartta 1. Pienimittakaavainen kartta: Hartolan sijainti Etelä -Suomessa. Suurimittakaavainen kartta: Kalhon 

kylä Hartolan keskustan lounais- ja  E75-tien länsipuolella. Pohjakartat MML. 
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7.1 Historialliset lähteet 

Tässä tutkimuksessa on käytetty tutkielman tekoajankohdan vuoksi historiallisina lähteinä 

pääosin verkossa digitoituna olevia henkikirjoja eli hallintoon liittyviä vero- ja 

väestöluetteloja sekä kirkollisia historiakirjoja eli muun muassa rippi- ja lastenkirjoja. Nämä 

lähdetyypit auttavat selvittämään Kalhon torppien perustamis- ja häviämisajankohtia sekä 

valottamaan torppien vuokraajien ja heidän perheidensä henkilötietoja ja tietoja muista 

mahdollisesti samassa taloudessa asuneista.  

Varsinkin henkikirjat sisältävät melko paljon tietoja niihin listattujen henkilöiden statuksesta 

(esim. ammatista). Kalhon kylän ja Peltolan torpan verovelvollisia on haettu Kansallisarkiston 

digitoiduista läänintileistä ja henkikirjoista, jotka koskevat Sysmän ja Hartolan pitäjiä. Hartola 

kuului alun perin Sysmään ja muodosti oman pitäjän vuonna 1784 (Markkanen 1968: 74). 

Rippikirjat olivat seurakuntien pääkirjoja, joilla pidettiin kirjaa väestön määrästä ja valvottiin 

seurakuntalaisten hengellistä elämää, kuten ehtoollisella käymistä, ja lukutaidon hankkimista 

(AP 2021c). Lastenkirjat taas olivat alaikäisistä, ripillä käymättömistä seurakuntalaisista 

laadittuja luetteloita (AP 2021c). Suomen sukuhistoriallinen yhdistys SSHY on julkaissut 

Hartolan rippikirjoja, syntyneiden luetteloita ja lastenkirjoja digitoituna verkossa. Seuraavissa 

kappaleissa viitteet viittaavat SSHY:n sivuilta löytyviin Hartolan seurakunnan digitoituihin 

aineistoihin.  

Historiallisten arkistolähteiden digitoiduissa versioissa eli kuvissa käsiala on vaikeaselkoista, 

ja kirjainten ja nimien kirjoitusasut vaihtelevat jopa saman vuosikymmenen sisällä (Orrman 

1977: 8–10) ja sanojen hahmottamista vaikeuttavat myös tahrat, yli- ja alivalotus ja lyhenteet 

sekä rippikirjoissa runsaat yliviivaukset merkkinä siitä, että henkilö siirretty toiseen kohtaan 

rippikirjaa toisen talon kohdalle. Etenkin piikojen ja renkien ja muiden palkollisten 

vaihtuvuus muuttojen, avioliiton solmimisen tai kuoleman vuoksi näyttää yliviivausten 

perusteella olevan yleistä. Jopa talojen tai torppien nimiä on toisinaan vaikea hahmottaa edes 

tunnettujen torppien nimien luettelon avulla, vaikka olisi käsitys siitä, millainen nimen ruotsin 

kieleen mukautettu kirjoitusasu voisi olla. Vastaavia ongelmia ilmenee todennäköisesti 

mikrofilmeissä ja -korteissa ja alkuperäisissä lähteissäkin. 

Hartolasta löytyy tietoja myös Suomen sukututkimusseuran digitoidusta Historiankirjat-

tietokannasta (myöhemmin ”HisKi”). Aineiston käyttöä helpottaa se, että tiedot on kirjoitettu 

puhtaaksi ja hakutoiminto osaa ottaa huomioon mahdolliset vaihtelut nimien kirjoitusasuissa. 
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HisKin käyttäjän ei tarvitse olla perehtynyt vanhoihin käsialoihin, mutta hakutoiminnon 

tarjoamat tulokset ovat usein niukat ja kokonaisuuden hahmottaminen vielä hankalampaa kuin 

rippikirjoissa. HisKi voi olla hyvä aloituspaikka historiakirjoihin tutustumiseen, mutta tiedot 

on syytä varmistaa alkuperäisistä lähteistä.  

Tietoa tutkimusalueen asutuksesta on myös Suomen asutuksen yleisluettelossa (SAY 2021), 

jossa Kalho esiintyy vuodesta 1539 vuoteen 1779 Sysmän kohdalla. SAY on systemaattinen 

Suomen asutustietoja käsittävä kokoelma, joka on laadittu kruunun vuosien 1539–1809 

tilikirjojen pohjalta 1900-luvulla (Orrman 1975: 1). Se helpottaa yleiskäsityksen saamista 

tietyn alueen asutuksesta, mutta koska se on sekundaarinen lähde eli tiedot on kopioitu siihen 

muualta, esimerkiksi sukuhistorioiden selvittämisessä sen käyttö edellyttää tietojen 

varmistamista alkuperäisestä lähteestä. Asutusarkeologian apuna SAY antaa kuitenkin jo 

sellaisenaan kohtalaisen käsityksen Kalhon kylän erilaisten talouksien määristä ja siinä 

esiintyy myös jonkin verran mainintoja talouksien, talojen tai tilattomien tyypeistä (”torp”, ”i 

badestugan”, ”backstuga”, ”inh.” jne.).  

Mainintoja alueen tilattomista löytyy myös Hartolan kirjana tunnetusta pitäjänhistoriasta 

vuodelta 1968 (Markkanen 1968), jonka tiedot lähdeviitteiden perusteella perustuvat 

varsinkin 1700-luvun puolelta useassa kohdassa Sysmän pitäjänhistoriaan ja 1800-luvulta 

kartanoiden omiin aineistoihin. Hartolan historiallista aineistoa on kuitenkin tuhoutunut 

paljon, sillä 1900-luvun alussa Hartolaan perustetun kansanopiston rehtori oli kerännyt 

opistolle kartanoista runsaasti asia- ja tilikirjoja paikallishistorian kirjoittamista varten, kun 

opistossa syttyi tulipalo ja vain osa dokumenteista saatiin pelastettua (Numminen 2019; 

Järvinen 2020).  

7.2 Tutkimusalue kartoissa ja kirjallisissa lähteissä 

Ensimmäinen maininta Kalhon kylästä on vuodelta 1405, jolloin rajatarkastuksen 

toimitusmiehenä esiintyi Pär Kalhå (Juvelius 1925/2006: 42; DF 1203). Suomen asutuksen 

yleisluettelossa Kalho mainitaan ensimmäisen kerran heti vuonna 1539 (SAY). Kalhon 

kartanoksi nykyisin kutsutun tilan ja sen torppariasutuksen juuret juontuvat 1600-luvun 

Tauralan ratsutilaan (Stjernvall-Järvi 2009: 82–85), ja ratsutila on muodostunut toden-

näköisesti keskiaikaisen kylän tuntumaan. Kyse on ilmeisesti ollut ryhmäkylästä, sillä asutus 

oli vielä 1700-luvun puolivälissä keskittynyt tiiviisti Kalhonjoen rannalle (kartta 2).  
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Kartta 2. Kalho ja  Pohjola  vuoden 1748 pitäjänkartassa. Kalho By- ja  Pohjala  By -tekstien välillä   

erottuu kyliä  yhdistänyt maantie. Www.vanhakartta.fi, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. 
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Ryhmäkylän hajoamisajankohtaa ei tunneta, mutta Sysmän pitäjässä, johon Kalhokin kuului 

vuoteen 1784, ensimmäinen isojakotoimitus käynnistyi vuonna 1764 (Stjernvall-Järvi 2009: 

47; Juvelius 1925/2006: 434). Nuoramoisten neljänneskunnassa, jonka osa Kalho oli, se 

käynnistyi Mikkelin läänin maanmittauskonttorin arkiston mukaan vasta vuonna 1800 

(Juvelius 1925/2006: 440). Isojakoa ei siten toimitettu Kalholla ainakaan sinä aikana, kun se 

kuului vielä Sysmään, eikä toisaalta se olisi koskenutkaan jo kartanon omistuksessa olleita 

maa-alueita. Vuoden 1748 karttaa (kartta 2) ja vuodelta 1790 peräisin olevaa 

kuninkaankartaston karttaa (Harju & Lappalainen 2011, kartta 3) verrattaessa havaitaan 

Kartta 3. Hartola  eli Gustaf Adolphs vuoden 1790 kuninkaankartastossa. Vasen nuoli osoittaa  talorykelmää, 

joka vuoden 1748 kartassa sijaitsi luoteessa  lähempänä Kalhonjokea, ja  oikea nuoli näyttää edellisen kartan 

piirtämisen jälkeen ilmestynyttä  uutta  tielinjaa . Pohjakartta: Harju & Lappalainen 2011. 
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kuitenkin muutos: talorykelmä on siirtynyt Kalhonjoen rannalta kaakkoon ja Kalhon ja 

Pohjolan välille on ilmestynyt uusi maantielinja idemmäs. 

Vuosien 1748 ja 1848 pitäjänkarttojen (kartat 2 ja 4) mukaan Kalhon kylän pohjoisosassa 

tutkimusalueen läpi kulki Kalhoa ja Pohjolan kylää yhdistävä tie lounaasta koilliseen 

(Kjellman & Tulindberg 1748; KA 2021). Tiestä on viitteitä vielä vuoden 1969 kartassa 

(kartta 5, MML 1969). Nykyisin Kalhon ja Pohjolan välinen liikenne tapahtuu joko 

Kilpilammen länsipuolelta kiertäviä päällystämättömiä teitä pitkin tai itäpuolelta E75-tien 

kautta. 

Hartolan kirjan mukaan vuonna 1728 Kalhon kartanolla ei tiedetä olleen vielä torppia, mutta 

sillä oli kolme lampuotitilaa (Annala 1968: 276). Tietojen lähteeksi mainitaan Juveliuksen 

Sysmän pitäjänhistorian sivut 443–444, mutta ko. sivuilla Kalhon tilastot alkavat vasta 

vuodesta 1771, mikä heikentää Hartolan kirjan luotettavuutta lähteenä. Hollolan ylisen 

kihlakunnan vuoden 1728 henkikirjan mukaan lukumäärä saattaa pitää paikkansa, sillä 

kaarisulkeilla erotetun ratsutilan kohdalla on luettavissa kaksi tai kolme lampuotia20. 

Rippikirjoja, joissa Tauralan ratsutila mainitaan, löytyy verkosta digitoituna vuodesta 172921.  

Vuoden 1748 pitäjänkartassa (kartta 2) Kalhon oletetun kylätontin alueella ja sen lähistöllä 

näkyy yhteensä 11 pistettä, jotka todennäköisesti symboloivat taloja tai torppia: kahden 

itäisimmän pisteen vieressä lukee ”[– –] torp”. Samassa kartassa Kalhon kylän itäosassa 

Kilpijoen-Kylmäojan uoman varrella erottuu kolme myllyä, joista eteläisimmän itäpuolella 

sijaitsee torppa (”Torp”). Vielä yksi torppa sijaitsee melko lähellä Kalhon kylää luoteessa 

Muitterinkosken länsirannalla, mutta kyseinen torppa lienee ollut kartan piirtämisajan-

kohtanakin Nuoramoisten kylän puolella, sillä koskessa kulki myöhempi pitäjänraja, joka on 

yhä voimassa kuntarajana. Tutkimusalueella ei kartan perusteella ole tuohon aikaan asutusta. 

Vuonna 1771 Joachim Collianderin omistaman Kalhon ratsutilan lampuotitilojen määrä oli 

pitäjänhistorioiden mukaan tiettävästi kasvanut kahdeksaan ja torppia oli jo viisi (Annala 

1968: 276; Juvelius 1925/2006: 442). Vuoden 1771 henkikirja tukee lampuotitilojen määrää 

ja torppiakin on sen mukaan ainakin neljä22. Päätilan nimi on vaihdellut: 1780–1790-luvuilla 

ratsutila tunnettiin nimellä Joachimsberg (Stjernvall-Järvi 2009: 82)23. Vuonna 1796 tila 

 
20 : Jören Hindesson, Mats Jöransson ja Carl [?], Hollolan ylisen kihlakunnan vuoden 1728 henkikirja  (KA 8187) 
21 SSHY 1727–1736, TK1005, kuva 175  
22 Savon ylisen kihlakunnan vuoden 1771 (KA 8917) 
23 SSHY 1780–1790 I, TK1006, kuvat 59–69 
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jaettiin kahtia Frugårdiin ja ns. Vanhaan-Moisioon24 (Stjernvall-Järvi 2009: 84–85), mikä voi 

selittää sitä, että vuosien 1791–1796 rippikirjoissa esiintyvät sekä Joachimsberg Rusthåll että 

Kalho Gård25. Jakoa kesti 40 vuotta, minkä jälkeen tilat päätyivät jälleen samalle omistajalle.  

Vuosina 1797–1802 Kalho Gårdin torppareiden kanssa samalle sivulle on merkitty myös 

muun muassa itsellinen Simon Georgsson (s. 1747) ja hänen vaimonsa Eva Mat[ilda?] (s. 

1757)26. Merkintätapa ei kerro, asuivatko itselliset torpparin taloudessa vai omassa 

taloudessaan esimerkiksi mäkitupalaisina. Rippikirjat paljastavat sinänsä melko hyvin kylän 

tilattomien määrän ja väen vaihtuvuuden.  

Tilattomienkin talouksien koostumus selviää usein rippikirjoja paremmin henkikirjoista ja 

paljastaa, että myös torppareilla oli palveluksessaan renkejä ja piikoja ja heidän taloudessaan 

majaili myös itsellisiä. Läänintileistä löytyvissä Kalhon henkikirjoissa esiintyy jo 1700-

luvulla ammatteja tai titteleitä (etenkin sotilasarvoja), mutta tilattomista yleisimmät maininnat 

koskevat lampuoteja. Torppien vuokraajat ilmaantuvat yleisemmin henkikirjoihin vasta 1800-

luvulla ja merkinnät tarkentuvat vuosisadan loppua kohti niin, että henkikirjoissa luetellaan 

kylän lopuksi jopa irtolaiset27.  

Kalholla torppien lukumäärän kehitys noudatteli yleistä linjaa, ja torppien määrä 

moninkertaistui nopeasti 1800-luvun kuluessa ja myös mäkitupalaisten määrä kasvoi etenkin 

1800-luvun lopulla (Rasila 2003: 365). Vuonna 1885 torppia oli jo Kalhon kartanolla 26 ja 

lampuotitilojen määrä oli kutistunut kolmeen (Annala 1968: 276). Mäkitupalaisia tilalla 

tiedetään vuonna 1874 olleen 13 kappaletta, mutta kymmenen vuoden päästä he näyttävät 

hävinneen: seitsemän todetaan ryhtyneen torppariksi (Annala 1968: 279). 

Tutkimusalueelta on pitäjänkartta vuodelta 1848 (KA 2021), mutta se on ilmeisesti tehty 

ensisijaisesti Pohjolan kylästä, sillä pohjois- ja eteläpuolelle (mm. Kalhon kylän alueelle) 

jäävä osa on luonnosmaisempi ja sisältää niukemmin tietoja. Siihen ei ole esimerkiksi 

merkitty vesistöjen nimiä ja se on väritykseltään vaaleampi, mutta siitä on silti runsaasti 

hyötyä tutkimusalueen 1800-luvun puolivälin asutuksen hahmottamisessa.  

 
24 ruotsiksi Gammelgård 
25 SSHY 1791–1796 I, TK899, kuvat 55–62 
26 SSHY 1797–1802 I, TK899, kuva 139 
27 Esim. Mikkelin läänin vuoden 1809 henkikirja, jakso 336 (M:1) ja Mikkelin läänin vuoden 1881 henkikirja, 

jakso 39 (M:87) 
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Suomessa kaikki torpparit ja vähintään viisi vuotta tilaansa hallinneet mäkitupalaiset saivat 

oikeuden lunastaa tilansa itselleen vuokranantajan tahdosta riippumatta vuonna 1918 voimaan 

tulleella ns. torpparilailla eli lailla vuokra-alueiden lunastamisesta (35/1918), ja vuonna 1919 

oikeus laajennettiin myös lampuoteihin (Vihola 2004: 356–367). Pääosa lunastussopimuksista 

solmittiin vuosina 1920–1923 (Vihola 2004: 360). Kalho Gårdilla on ollut torppareita ainakin 

asetuksen voimaantuloon asti, sillä 1910-luvulle päivättyjä torpparisopimuksia (esim. Kivelän 

torppa, liite 3 ja liite 4) tai tiluskarttoja (esim. Seppä, liite 3 ja liite 5) on säilynyt useita 

kartanon silloisten omistajien nykyään elävien sukulaisten hallussa. Torpan ”välikirjoja” eli 

torpparin työvelvoitetta ja muita osatilan käyttöä koskevia ehtoja käsitteleviä sopimuksia 

Kalholta tunnetaan 1910-luvulta kahdeksan kappaletta (liite 3), ja niistä myöhäisin on 

Sarkaisen torpan vuonna 1916 allekirjoitettu sopimus, jonka mukaan sopimusajan oli määrä 

alkaa vuonna 1917. Kuriositeettina mainittakoon, että useissa välikirjoista sopimuskauden 

pituus oli 25 vuotta. Vuonna 1914 tehtyjä torppien tiluskarttoja on säilynyt 26 kappaletta (liite 

3), joten vielä tuolloin kartanolla oli torppia vähintään 26 kappaletta.  

Kartta 4. Kalhon kartanon torppia  Pohjolan kylän tuntumassa. Punainen nuoli osoittaa  mahdollista  

historiallisen Peltolan torpan sijaintia. Kohteen itäpuolella  näkyy Kalho-Pohjola-tielinja. Ote vuoden 

1848 pitäjänkartasta. Hartola – Gustav Adolf Socken. Heinola  Härad. St. Michels Län (KA 2021).  
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7.2.1 Kalho Gårdin torppien sijainti  

Rippikirjat kertovat torppien nimistä ja olemassaolosta tiettyinä vuosina esimerkiksi torpan 

asukkaiden ehtoollisella käymistiedon perusteella, mutta ne eivät välttämättä tarjoa kovin 

paljon apua torppien maantieteellisen sijainnin määrittämisessä: vanhemmissa rippikirjoissa 

talot (ja torpat) voidaan luetella kinkeri28- tai sijaintijärjestyksessä, myöhemmissä 

 
28 Kinkereissä tai lukukinkereissä (myös ”lukuset) kuulusteltiin seurakuntalaisten lukutaitoa ja tietoja 

kristinopista. Talot järjestivät kinkereitä  vuorotellen määrätyssä järjestyksessä, ja  niiltä  pois jäämisestä voitiin 

sakottaa (Juvelius 1925/2006: 606). 

Kartta 5. Vuoden 1969 (MML 1969) kartassa  metsäalueella  erottuu yhä tieura paikassa, jossa noin  

120 vuotta  aiemmin kulki Kalhon ja  Pohjolan välinen maantie. 
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rippikirjoissa aakkosjärjestyksessä (SSHY 2021). Esimerkiksi vuosina 1857–186729 Kalho No 

6 Gammelgårdin torpat luetellaan aakkosjärjestyksessä, mikä ei kerro mitään niiden 

sijainnista suhteessa toisiinsa tai päätilaan. 

Kalhon kylän tapauksessa hieman lisätietoa antaa se, että Kalho Gård on ollut vuosina 1796–

1836 jaettuna kahteen osaan, Frugårdiin ja Vanha-Moisioon eli Gammelgårdiin. Kun lisäksi 

tiedetään, että Frugård30 sijaitsee Gammelgårdin lounaispuolella, vuosien 1812–1817 ja 

1818–1829 rippikirjat voivat tarjota jonkinlaisen näkymän torppien maantieteelliseen 

jakaumaan kylässä (liite 6). Torppien nimet eivät tuossa vaiheessa ole aakkosjärjestyksessä31, 

vaan järjestys perustuu todennäköisesti torppien sijaintiin, sillä tuntuu epätodennäköiseltä, 

että torppa olisi valikoitunut kinkeripaikaksi. Kinkereiden järjestäminen vaati sekä tilaa isolle 

väkijoukolle että varallisuutta ja työvoimaa vieraiden kestitykseen (Juvelius 1925/2006: 606–

607). 

Kalhon (sekä ”Rusthold” että ”Frugård”) torpat32 olivat vuosina 1812–1817 seuraavassa 

järjestyksessä Peltola, Niemelä, Ilomäki, Joutsala, Rajala, Niittylahti, Pinteelä, Mäkelä, 

Vassila, Juva, Urajärvi/Osittu, Lääsä, Aittamäki, Kuoppamäki, Tyrymäki, Kolkkala, Lankila, 

Keihäsniemi, Hietamäki, Rautakallio ja Hieta-aho. Selvemmin torppien jakautuminen kahteen 

ryhmään näkyy vuosien 1818–1829 rippikirjoissa, joissa Kalho Gårdin torpat ovat 

rippikirjassa tuolloin seuraavassa järjestyksessä: Rajala, Ilomäki, Peltola, Pinteelä, Mäkelä, 

Vassila, Saha, Lääsä, Sarkanen33. Frugårdin torpat taas luetellaan seuraavassa järjestyksessä: 

Osittu, Aittamäki, Kuoppamäki, Tyrymäki, Kolkkala, Lankila, Keihäsniemi, Rautakallio ja 

Hieta-aho34, ja moni nimistä viittaa yhä olemassa oleviin tiloihin kylän eteläosassa. Tämän 

tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat nimet ovat siksi todennäköisimmin Kalho Gårdin 

alueelle kylän pohjoisosaan sijoittuvat torpat.  

Torppien sijainnista voidaan saada hyödyllisiä vihjeitä myös nykyisin käytössä olevista 

paikan-nimistä, sillä niihin voi olla tallentunut asutus- tai paikallishistoriallista tietoa (Ainiala 

et al 2008: 64). Vaikka osatilan status on saattanut muuttua tilaksi esimerkiksi 1900-luvun 

alussa, niin nimi on voinut hyvin säilyä. Lisäksi käytöstä jääneet asutusnimet, esimerkiksi 

 
29 SSHY 1857–1867 MKO 1–29 
30 Frugård on vuodesta 1926 tunnettu nimellä Uusikartano (Stjernvall-Järvi 2009: 84–85) 
31 SSHY 1812–1817, TK900 ja 1818–1829 I, TK900 
32 Torppien nimet on kirjoitettu nykykirjoitusasussa. Historiallisissa lähteissä esiintyvät kirjoitusasut ovat 

liitteessä 5. 
33 SSHY 1812–1817, TK900, sivut 241a –250b 
34 SSHY 1812–1817, TK900, sivut 255–264 
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talojen ja kylien nimet, ovat voineet säilyä yhä käytössä olevissa peltojen ja niittyjen nimissä 

tai muissa ns. viljelynimissä (Ainiala et al 2008: 24).  

Paikannimistä on koottu Suomessa tietoa 1800-luvulta asti (Ainiala et al 2008:46). Hartolan 

talojen, peltojen, mäkien ja muiden kohteiden nimistöstäkin tietoja on tallennettu Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkistoon, jonka digitoitu aineisto sisältyy nykyisin ns. 

Nimisampo-portaaliin yhdessä historiallisten karttojen nimistön, Maanmittauslaitoksen 

paikannimirekisterin ja muiden aineistojen kanssa (Nimisampo 2021a; 2021b). Nimisampo 

kertoo tarkimmillaan nimen kerääjän nimelle ilmoittamat koordinaatit, mutta 

epämääräisimmillään nimen sijaintitieto on ”keruupitäjän alueella” tai ”karttaruudun 

alueella”, jolloin nimen sijaintitietoa ei pysty välttämättä rajaamaan edes yhden kylän 

alueelle, jos nimiosumia on useita (Ainiala 2008: 43–46). Näistä nimistölähteistä saa silti apua 

myös Kalhon kartanon pohjoisimpien torppien sijainnin päättelyyn. 

Rippikirjoissa mainitun Joutsalan sijaintia on vaikea määrittää, mutta Nimisampo antaa yhden 

pellon nimeä ”Jousala” koskevan osuman, joka sijoittuu Kilpilammen länsipuolelle. 

Nimisammosta löytyy vuoden 1961 keräystietoon perustuva osuma Rajalasta talon nimenä. 

Se sijoittuu Kilpilammen kaakkoispuolelle. Peltolan torpan taas tiedetään muistitiedon ja 

vanhan paikannimistön ansiosta sijainneen Peltola 1–3:n tienoilla (Roiha 2019). Pinteelän tila 

on asuttu edelleen, ja Vassila ja Lääsä viittaavat Nimisammon ja Karttapaikan mukaan 

nykyisen E75-tien itäpuolelle. Torppien järjestyksen ja tunnettujen kohteiden poissulkemisen 

perusteella Ilomäen torppakin näyttäisi sijoittuvan samaan osaan Kalho Gårdin maita kuin 

Peltolan torppa. 

Sahan torpan sijainti voisi olla mahdollista selvittää muista historiallisista lähteistä, sillä nimi 

saattaa viitata elinkeinoon tai tuotantolaitokseen. Kalholla oli jo 1700-luvulla saha, joka 

tiettävästi sijaitsi Kalhon ja Pohjolan ratsutilojen yhteisellä maalla (Moilanen 1968: 143). 

Lähde ei kerro sitä, onko yhteinen maa sijainnut kylien rajan lähellä eli Kalhon kylän 

pohjoisosassa. Kalhon ja Pohjolan rajalla sijaitsee kuitenkin Sahansuo-niminen suoalue 

Juvanjoen koillispuolella lyhimmillään vain noin 300 metriä joesta. Kalhon kartanolla on ollut 

joka tapauksessa Saha-niminen torppa vielä vuonna 1914 (liite 3) ja Sarkanen-niminen torppa 

vuonna 1916 (liite 3), mutta kartoista tai sopimuksista ei ilmene torppien sijainti vaan lähinnä 

vain peltojen muodot ja pinta-alta (ks. esim. liite 5).  
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Mäkelä-nimi on ongelmallinen Suomen toiseksi yleisimpänä (3629 kpl) paikannimenä 

(Nimisampo 2021b). Karttapaikan nimihaku ei anna ”Mäkelästä” yhtään osumaa Kalhon 

kylän alueelle, mutta Nimisampo kertoo aiemmin käytössä olleesta Mäkelä-nimisestä 

asutusnimestä Kalholla, joskin sijainti ilmoitetaan vain likimääräisesti keruuajankohdan 

karttaruudun tarkkuudella. Tieto Mäkelä-nimestä osuu siten melko lähelle nykyistä 

Mäkelänmäkeä.  

7.2.2 Peltolan torpparit 

Peltolan torpasta ei tiettävästi ole säilynyt torpparisopimusta, joka kertoisi vuokralaisen nimen 

tai vuokra-ajan. Henki- ja rippikirjojen perusteellakaan ei voida sanoa varmuudella, milloin 

Kartta 6. Kalho Gårdin ja Frugårdin 1800-luvun torppien mahdollisia sijainteja nimistöselvityksen ja 

maastossa todettujen torppajäännösten perusteella. Punainen viivoitus havainnollistaa torppien jakautumista 

kahteen ryhmään 1. Mahdollinen Joutsala 2. Mahdollinen Rajala  3.–5. Peltola 1–3 -nimisen kiinteän 

muinaisjäännöksen kolme torppajäännöstä (joista kaksi ovat mahdolliset Peltola  ja Ilomäki, järjestys ei 

tiedossa) 6.–7. Pekkala 1- ja  Pekkala 2 -nimiset kiinteät muinaisjäännökset, torppajäännöksiä (ei 

nimettävissä) 8. Pinteelä (nykyinen Pinteelän kiinteistö) 9. Mahdollinen Mäkelä  10. Mahdollinen Lankila 

11. Kolkkala 12. Keihäsniemi 13. Mahdollinen Tyrymäki 14. Kalho Gård 15. Frugård. Pohjakartta MML.  
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torppa on perustettu tai vuokrasopimus siirtynyt torpparilta toiselle, mutta ne voivat antaa 

vihjeitä torpparisopimusten haltijoista.  

Ensimmäinen varma maininta Peltolan35 torppareista on henkikirjoissa vuodelta 1804. 

Ensimmäisenä mainitaan Georg Adamsson36, joka oli syntynyt vuonna 1755, ja hänen 

vaimonsa Anna Johansdotter (s. 1758), jotka muuttivat ilmeisesti perheineen Peltolaan 

Sysmästä vuonna 180437. Georg kuoli 57-vuotiaana vuonna 1812. Seuraavaksi torppariksi tuli 

Georgin ja Annan poika Simon (s. 1785)38. Simonin äiti Anna asui ehtoolliskäynneistä 

päätellen poikansa taloudessa, kunnes kuoli helmikuussa 1824. Vuonna 1830 Simon oli 

edelleen torpparina Peltolassa, kun hänelle itselleen syntyi poika Michel (ks. liite 2). Simon 

on ilmeisesti jatkanut torpparina suoraan isänsä jälkeen eli 27-vuotiaana. Simon oli naimisissa 

kahdesti: ensimmäinen vaimo oli Eva Johansdotter, joka kuoli 25-vuotiaana synnytykseen 

huhtikuussa vuonna 1818. Toisen avioliiton Simon solmi jo samana vuonna marraskuussa 

Eva Maja Michelssonin (s. 1797) kanssa (HisKi 2021), jonka rippikirjamerkintä viittaisi 

muuttaneen Peltolaan Ilomäen torpasta39.  

Simon Georgsson kuoli vuoden 1833 joulukuussa, ja torppariksi ryhtyi Adam Pettersson (s. 

1801)40. Hän kävi vuoteen 1838 ehtoollisella Peltolan asukkaana. Adam kuoli joulukuussa 

1839, minkä jälkeen torppa siirtyi kahdeksi vuodeksi hänen leskensä Maria Johansdotterin41 

nimiin. 

Viimeistään vuonna 1841 Peltolaa on viljellyt Eric Thomasson (s. 1817) (HisKi 2021). Eric 

avioitui itseään yli 20 vuotta vanhemman Maria Johansdotterin kanssa vuonna 1840 (HisKi 

2021). Sekä Adam Petterssonilla ja Eric Thomassonilla oli saman niminen ja samana vuonna 

syntynyt vaimo, joten kyse on todennäköisesti samasta naisesta, joka leskeytyi kahdesti.  

 

 
35 Rippi- ja  henkikirjoissa torppa esiintyy yleensä muodossa ”Peldola” , mutta tässä käytetään nykyistä 

kirjoitusasua . 
36 Patronyymit on yleensä  rippi- ja  henkikirjoissa  lyhennetty esim. Adamsson > ”Adams” tai ”Adamss” tai 

Johansdotter > ”Johansd”, mutta tässä nimet kirjoitetaan selvyyden vuoksi auki ja  tavatuista vaihtoehtoisista 

kirjoitusmuodoista (esim. Georgsson eli Jöransson tai Helena eli Lena) käytetään vain yhtä. 
37 SSHY 1803–1811, TK900, kuva 153. 
38 SSHY 1818–1829 I, TK900, kuva 338 
39 SSHY 1818–1829 I, TK900, kuva 338 
40 SSHY 1830–1842 I, TK901, kuva 348 
41 Mikkelin läänin henkikirja vuodelta 1841 (M:33) 
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Taulukko 2  Peltolan torpparit henki- ja  rippikirjojen tietojen perusteella. 

Torppari Vuodet 

Georg Adamsson 180442–1812  

Simon Georgsson, edellisen poika 1812–183343 

Adam Pettersson 183444–183945  

Adam Petterssonin leski Maria 

Johansdotter46 

184047–184148  

Eric Thomasson 184249–184350  

Eric Thomassonin leski Maria 

Johansdotter51 

184452–184853 

Henrik Adamsson 184954–186655  

August Henriksson, edellisen poika 186756–189557  

 

Ericin torpparikausi jäi hyvin lyhyeksi, yhteen tai kahteen vuoteen, sillä hän menehtyi jo 

vuoden 1842 kesäkuussa vain 25-vuotiaana. Torppa oli silti hänen nimissään vielä seuraavana 

vuonna, minkä jälkeen vuokrasopimus siirtyi taas hänen leskelleen Maria Johansdotterille 

vuoteen 184858. Vuoden 1849 Hartolan henkikirjassa59 ja vuosien 1857–1867 rippikirjoissa 

Peltolan torppariksi mainitaan Henrik Adamsson (s. 1815), jonka vaimo Helena Jakobsdotter 

 
42 Kymenkartanon läänin vuoden 1804 henkikirja  (KA 9062) 
43 Mikkelin läänin vuoden 1833 henkikirja (M:25) 
44 Mikkelin läänin vuoden 1834 henkikirja (M:26) 
45 Mikkelin läänin vuoden 1839 henkikirja (M:31) 
46 Lesken nimi: Hartolan rippikirja  1830–1842 I TK901 
47 Mikkelin läänin vuoden 1840 henkikirja (M:32) 
48 Mikkelin läänin vuoden 1841 henkikirja (M:33) 
49 Mikkelin läänin vuoden 1842 henkikirja (M:34) 
50 Mikkelin läänin vuoden 1843 henkikirja (M:35) 
51 Lesken nimi: SSHY, Hartolan rippikirja  1843–1856 I TK901–902  
52 Mikkelin läänin vuoden 1844 henkikirja (M:36) 
53 Mikkelin läänin vuoden 1848 henkikirja (M:40) 
54 Mikkelin läänin vuoden 1849 henkikirja (M:41) 
55 Mikkelin läänin vuoden 1866 henkikirja (M:58) 
56 Mikkelin läänin vuoden 1867 henkikirja (M:59) 
57 Mikkelin läänin vuoden 1895 henkikirja (M:128) 
58 Mikkelin läänin vuoden 1848 henkikirja (M:40) 
59 Mikkelin läänin vuoden 1849 henkikirja (M:41) 
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(s. 1810) kuoli vuonna 186460. Pariskunta sai useita lapsia, mm. vuoden 1842 elokuussa 

Henrikin itsensä ollessa vielä Urajärven talossa lampuotina (HisKi 2021) August-nimisen 

pojan. Henrik Adamsson on kaikesta päätellen voinut tulla Peltolaan asumaan jo heti Eric 

Thomassonin kuoltua, sillä hänen kohdallaan on Peltolan torpan sivulla ehtoollismerkintöjä jo 

vuonna 1843. Vuosien 1867–1875 rippikirjassa Peltolan torpan kohdalla ensimmäisenä on 

leski Henrik Adamsson, ja hänen alapuolellaan torpparina mainitaan August Henriksson ja 

seuraavalla rivillä vaimo Eva Maria Nummelin (s. 1840)61. Torpasta on viimeinen merkintä 

rippikirjoissa vuodelta 1880, jolloin August Henriksson ja Eva Maria Nummelin ovat käyneet 

ehtoollisella62. Mikkelin läänin henkikirjoissa August Henrikssonista on viimeinen merkintä 

Peltolan torpassa vuodelta 1895, eikä Peltolaa esiinny enää torpan nimenä vuoden 1896 

henkikirjassa63. Tietojen perusteella voidaan olettaa, että torppa oli olemassa ainakin 91 

vuotta, joista se oli saman suvun hallussa vuodesta 1849 ainakin vuoteen 1895 eli 45 vuotta. 

  

 
60 SSHY 1857–1867, MKO 1–29, kuva 333; SSHY lastenkirja 1843–1857, TK905, kuva 166 
61 1867–1875 MKO 30–57, kuva 381 
62 1876–1880 MKO 58–88, kuva 480 
63 Mikkelin läänin vuoden 1896 henkikirja (M:129) 
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8 Kiinteä muinaisjäännös Hartola Peltola 

Edellisessä luvussa esittelin sitä, mitä Peltolan torpan käyttöajasta, mahdollisesta sijainnista 

sekä torppaan liittyvistä henkilöistä tiedetään karttojen ja arkistolähteiden perusteella. Tässä 

luvussa kerron Hartola Peltola64 -kohteen löytymisestä, luonteesta ja luokittelusta 

arkeologisena kohteena. Kohteen ymmärtämiseksi olen perehtynyt alueelta aiemmin tehtyihin 

tutkimusraportteihin, tarkastellut historiallisia karttoja ja tehnyt paikkatietoanalyysejä. Lisäksi 

olen jalkautunut kohteeseen ja lähiympäristöön täydennysinventoimaan aluetta. Lähtökohtana 

on ollut ajatus siitä, että Hartola Peltola -nimisen kiinteän muinaisjäännöksen 

muinaisjäännösrekisteriin viedyt alakohteet ovat todennäköisesti vain satunnaisia maastoon 

jääneitä merkkejä torpan asukkaiden todellisesta, alun perin melko laajasta elinpiiristä ja 

toiminta-alueesta. Historiallisten lähteiden valossa pohdin mahdollisuutta kytkeä maastossa 

havaitut aineelliset jäännökset historiallisiin henkilöihin eli harjoittaa myös mikroarkeologiaa 

(ks. luku 2.2).  

8.1 Perustiedot 

Kiinteä muinaisjäännös Hartola Peltola, myöhemmin tässä luvussa ”Peltola”, sijaitsee 

Päijänteen itärannalla Hartolan kunnan eteläosassa sijaitsevan Kalhon kylän pohjoisosassa 

lähellä historiallisen Pohjolan kylän rajaa (kartat 1, 6 ja 7).  

Peltola alakohteineen 1–3 rajattiin alun perin toukokuussa 2019 FM Johanna Roihan 

johtamassa, tuolloin suunnitteilla olevaan väitöskirjatyöhön liittyvässä tarkkuus-

inventoinnissa. Se nimettiin muistitiedon perusteella, sillä maanomistajan mukaan alueella  

oli sijainnut ”Peltolan torppa” (Roiha 2019: 46). Inventoinnin pääpaino oli mahdollisen 

muinaisjäännöksen, Kalhon keskiaikaisen kylätontin65, rajaamisessa ja Nuuttilanmäen 

moniperiodisen muinaisjäännöksen66 kartoittamisessa. Samassa yhteydessä tutkittiin myös 

muita taustaselvityksessä arkeologisesti lupaavilta vaikuttaneita lähialueita.  

Peltolan lähiympäristön keskeisiä nykyisiä visuaalisia elementtejä ovat Kalhonjoen länsi 

puolelle sijoittuva ns. Kalhon kartanon tilakeskus ja sitä ympäröivät ja jokea reunustavat 

laajat pelto- ja niittyalueet, jotka kertovat pitkään jatkuneesta maatalouden harjoittamisesta.  

 
64 muinaisjäännöstunnus 1000035333 (MV 2021d) 
65 muinaisjäännöstunnus 81000023914 (MV 2021h) 
66 muinaisjäännöstunnus 81010017 (MV 2021a) 
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Peltolan alueesta pääosa on nykyisellään laidunta, jolla tarkasteluhetkellä kasvoi siellä täällä 

katajia, kuusia ja lehtipuita, kuten koivua, sekä terttuseljaa. Laitumen kasvillisuus oli runsasta, 

esimerkiksi mätästäviä heinäkasveja, kivikoissa viihtyvää pietaryrttiä ja vadelmaa. 

Satunnaiset nokkosesiintymät kertoivat, että kyse ei ainakaan kauttaaltaan ole kovin 

niukkaravinteisesta maaperästä. Runsas ja korkea kasvipeite vaikeutti havaintojen tekemistä 

avoimesta maastosta huolimatta, eikä maastokäyntiä ulotettu vuonna 2019 ajanpuutteen 

vuoksi laidunta laajemmalle. 

Roihan vuoden 2019 tarkkuusinventoinnissa laitumelta löydetystä torppajäännöksestä 

havaittiin ensimmäisenä paksulti kasvillisuuden peitossa ollut uuninraunio, jonka päällä 

kasvoi kataja. Rauniota ympäröi heinän ja humuksen peittäviä suoria rakenteita, jotka ehkä 

kertovat seinälinjojen sijainnista, ja raunio itsessään vaikutti sijaitsevan jonkinlaisella 

tasanteella. Parinkymmenen metrin päässä uuninrauniosta oli kumpareella pyöreä syvä 

kuoppa, ilmeisesti nauriskuoppa tai muu kellarikuoppa. Raunion lähiympäristössä erottui 

Kartta 6. Tapaustutkimuksen sijainti. Lähiympäristön arkeologisten kohteiden aluerajaukset vuoden 2019 

inventoinnin jälkeen ylhäältä alas: kiinteä muinaisjäännös Peltola 1–3 (1000035333), mahdollinen 

muinaisjäännös Kalho (1000023914), kiinteä muinaisjäännös Nuuttilanmäki 1 –6, (81010017).  

Taustakartta MML, muinaisjäännösalueet ja  alakohdepisteet Museovirasto. 
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myös monenlaisia kivirakenteita, kuten viljelyröykkiöltä vaikuttavia kasoja, ja vaikutti siltä, 

että torpan päärakennus oli sijainnut jonkinlaisella terassilla. 

Tätä tutkimusta varten inventoin67 Peltolan ympäristöä lisää vuoden 2020 lopulla. 

Muinaisjäännösalue kasvoi laajuudeltaan, ja sen alueelta löytyi yksi uusi varma ja yksi uusi 

todennäköinen torppajäännös (Ranta 2020: 9–13). Kenttätutkimuksen valmistelussa sain 

viitteitä myös kahdesta muusta historiallisen ajan torppajäännöksestä, Pekkala 168 ja Pekkala 

269, jotka havaitsinkin myös maastosta mutta jotka jätin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, 

koska ne sijaitsivat kauempana Peltolasta. 

 

8.2 Täydennysinventointi 

Ennen maastokäyntiä tarkastelin aluetta kiinnostavien ilmiöiden löytämiseksi historiallisista 

kartoista (kartat 2–5) ja Google Maps- ja Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelujen 

ortokuvista (MML 2021). Lisäksi käytin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen 

 
67 Avustamassa  olivat eri päivinä Johanna Roiha ja Juhani Ranta (Ranta 2020). 
68 muinaisjäännöstunnus 1000040405 (MV 2021b) 
69 muinaisjäännöstunnus 1000040406 (MV 2021c) 

Kartta 7. Peltola 1–3. Rajaus ja alakohdepisteet 2019. Mk 1:4000. Pohjakartta MML,  

muinaisjäännösalueet ja  alakohdepisteet Museovirasto (2021g).  
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tarjoamaa korkeusmallia (2 x 2 m:n resoluutio). Korkeusmallista (DEM, Digital Elevation 

Model) on poistettu esimerkiksi puusto ja rakennukset, ja se osoittaa vain maaston korkeuden 

vaihteluita. Tuotin korkeusmallista gis- eli paikkatietojen käsittelyyn tarkoitetulla ArcGis-

ohjelman hillside-toiminnolla vinovalovarjosteen (liite 7), joka tuo maaston korkeuserot esiin 

simuloimalla valonlähdettä. Valmis vinovalovarjoste on tarjolla visuaalista havainnointia 

varten myös Karttapaikka-palvelussa, mutta ArcGis-ohjelmassa itse tehtyyn varjosteeseen on 

mahdollista lisätä helpommin esimerkiksi vektorigrafiikka- ym. elementtejä, kuten 

tunnettujen muinaisjäännösten aluerajauksia, alakohdepisteitä70 tai tekstejä.  

  

Jatkoin tutkimusalueen topografista tarkastelua Relief Visualization Toolbox (RVT)  

-ohjelman multihillside-, slope- ja simple local relief model (SLRM) -analyysityökaluilla. 

RVT on verkosta ladattava ja itsenäisesti toimiva työkalusovellus, jonka käyttö ei edellytä 

 
70 Muinaisjäännösalueiden rajaukset ja alakohdepisteet ovat tarjolla INSPIRE-aineistona (MV 2021g) 

Kartta 8. Peltola 1–3, multi-hs-varjoste. A: Pitkittäisiä painanteita, esim. ojia. B: Pitkänomaisia  

kohoumia , (mahdollisesti taimikon istutukseen liittyvää mätästystä). C: 6 kpl röykkiöitä kaaressa. D: 

Peltoaukea. E: Luontaisen harjanteen eteläpäässä poikittaissuuntaisia valleja . F: Katkoviivasta oikealla 

mahdollista tienpohjaa. Korkeusmalli MML.  
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kovin paljon taustatietoa paikkatietoanalyyseista ja johon syötetään analysoitavaksi yhden tai 

useamman karttaruudun korkeusmalli kerralla (ZRC-SAZU 2021). Mainituista työkaluista 

kaksi jälkimmäistä eli slope, jonka tarkoituksena on havainnollistaa maastossa esiintyviä 

jyrkkyyseroja, ja SLRM, joka korostaa pieniä paikallisia ilmiötä, eivät tuoneet juurikaan 

mitään kiinnostavaa esiin. Sen sijaan multihillside-työkalu, jossa ilmiöt ikään kuin valaistaan 

useasta suunnasta, korosti paremmin etenkin maastossa olevia pitkittäisiä painanteita (ks. 

kartta 8).  

Multihillside tai multi-hs-varjoste toi esiin Peltolan kiinteän muinaisjäännöksen alakohde-

pisteiden luoteis- ja kaakkoispuolen tasaisilta alueilta useita ryhmiä yhdensuuntaisia 

painanteita, jotka saattavat olla vesivakoja tai peltojen ojia. Kauempana koillisessa 

Kilpilammen rannalla oli myös yhdensuuntaisia matalia kohoumia, mutta ne ulottuivat 

rantaan ja vaikutti siltä, että niitä voisi selittää lähinnä moderni metsänistutus: 

avohakkuualueilla metsänpohja usein mätästetään tai äestetään hyvän kasvualustan 

saamiseksi taimille ja aluskasvillisuuden hillitsemiseksi taimien kasvuvaiheessa (Valkonen 

2008: 158–159). Peltola 3:n uuninraunion länsipuolella vaikutti olevan tasaisin välein 

kasatusta kuudesta röykkiöstä koostuva kaari. Muinaisjäännösalueesta koilliseen sijaitsevien 

kumpareiden toisella puolella silmään pisti hyvin tasainen, noin 0,2 hehtaarin peltoalue, joka 

muistutti muodoltaan vuoden 1848 kartan pellon itäosaa (ks. kartat 9 ja 10).  

Multi-hs-varjosteen ja vuoden 1848 pitäjänkartan vertailussa kävi ilmi, että maastossa oli 

myös piirteitä, joiden perusteella alueella saattoi olla vielä jäljellä osia Kalhon ja Pohjolan 

kyliä yhdistäneestä maantiestä. Roiha (2019: 12) oli arvellut vuoden 1748 pitäjänkartan 

perusteella71 Peltolan kiinteän muinaisjäännöksen eteläpuolella kulkevan nykyisen peltotien 

olevan osa Pohjolan kylään kulkenutta tietä, mutta vuoden 2020 uuden vertailun perusteella 

enintään peltotien eteläosa oli osa vanhaa tietä ja vanha tielinja erkaantui nykyisestä 

peltotiestä viimeistään Peltolan niittyalueella. Vanhasta tielinjasta kertoivat aavistuksen-

omaiset pitkittäiset kohoumat ja kohoumina erottuvat tien penkereet ja tienvierille kasatut 

kiviröykkiöt. Tämä tieto auttoi hahmottamaan myös pitäjänkartalla näkyvien muiden torppien 

mahdollista sijaintia, kun asemoin rasterimuodossa olleen vuoden 1848 pitäjänkartan ArcGis-

ohjelmalla nykykartan päälle. Käytin asemoinnissa vastinpisteinä mm. entisen pitäjän, 

nykyisen kunnanrajan kulmapisteitä, kiinteistöjaossa yhä näkyviä kylien rajakohtia, 

 
71 Roihan raportissa ei mainita  tuoreempaa, vuoden 1848 pitäjänkarttaa. 
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Tokeensalmen siltaa72 sekä sellaisten vanhojen teiden risteyksiä, jotka ovat olleet olemassa jo 

1800-luvun puolessavälissä ja jotka ovat jääneet ennalleen uuden kulkuväylän, esimerkiksi 

E75-tien, rakentamisen vuoksi. 

 

 

8.2.1 Maastokäynti 

Tein vuoden 2020 syksyn ja alkutalven aikana kolmena päivänä Peltolan 

muinaisjäännösalueella ja sen lähiympäristössä maastokäynnin tutkiakseni kartoista ja 

paikkatietoanalyyseista paljastuneita ilmiöitä. Toiveissa oli, että aluskasvillisuuden 

lakastuminen olisi auttanut kartoittamaan tuolloin tarkasti esimerkiksi Peltola 3:n torpan 

päärakennuksen koon mahdollisesti maastossa erottuvien perustusten avulla tai jäännöstä 

ympäröivän niittyaukean röykkiöiden sijainnit. Tätä varten ensimmäisenä päivänä oli mukana 

Helsingin yliopiston tarkkuus-gps-laite, mutta luovuin sen käytöstä pian, koska röykkiöiden 

paikantaminen tai tunnistaminen paksun kasvipeitteen joukosta tarkkaa monipiste-

dokumentointia varten oli liian hidasta käytettävissä olevaan aikaan nähden. Laitteesta ei ollut 

hyötyä niittyä ympäröivällä alueellakaan, sillä puusto esti signaalin saamisen laitteeseen. 

Havaintojen koordinaatteja tallennettiinkin etupäässä älypuhelimen sijaintitoiminnolla tai 

poimittiin älypuhelimella otettujen valokuvien sijaintitiedoista, eivätkä sijaintitiedoista saatu 

kovin tarkkoja. (Ranta 2020.)  

 
72 Sillan paikka ei ole topografisista syistä  varmastikaan juuri muuttunut, sillä  se sijaitsee vesiväylän 

kapeimmalla kohdalla. 

Kartta 9 (vas.). Peltolan koillispuolella oleva peltoalue vuoden 1848 kartassa  (KA 2021). 

Kartta 10 (oik.). Peltolan koillispuolella oleva peltoalue vinovalovarjosteessa, korkeusmalli MML. 
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Vinovalovarjosteissa näkynyt röykkiöiden ja painanteiden jakautuminen antoi jonkin verran 

etukäteistietoa siitä, minne päin kannatti suunnata, mutta osa niissä selkeästi näkyneistä 

ilmiöistä, esim. monet pitkittäisistä ojamaisista painanteista73, mahdollinen tienpohja ja 

kuuden röykkiön muodostama kaari (ks. luku 7.4), eivät erottuneet maastossa kasvillisuuden 

vuoksi (kartta 11). Maastosta etukäteistiedon perusteella paikannetuista röykkiöistä osa 

osoittautui luonnollisiksi kivirykelmiksi, ja osa selvästi ihmisen toiminnan syntyneistä 

tutkimusalueen itäosan röykkiöstä taas oli kivien isosta koosta, teräväsärmäisyydestä sekä 

röykkiöiden muodosta ja sammalpeitteen ja karikkeen vähäisyydestä päätellen hyvin nuoria, 

mahdollisesti räjäytysten ja koneiden voimin syntyneitä (Ranta 2020: 8).  

Vuoden 1848 pitäjänkartta oli antanut viitteitä siitä, mitä alueella saattoi olla odotettavissa. 

Esimerkiksi Peltola 1 -kuppikivestä pohjoiseen ja Peltola 3 -uuninrauniosta koilliseen 

 
73 Joitakin matalia ojia havaittiin vuonna 2019 laitumen tasaisimmissa osissa (Roiha 2019: 46).  

Kuva 6. Peltolan vuoden 

2019 muinaisjäännösalueen 

vierestä vuoden 2020 

täydennysinventoinnissa 

löytynyt uuninraunio,  

jonka takana muutaman 

metrin päässä sijaitsi 

kellarikuoppa.  

Kuva: T. Ranta  
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sijaitsevalla kumpareella niityn reunan havumetsässä erottui maastokäynnillä hyvin säilynyt, 

jopa esteettinen torpan pihapiiri: uuninraunio (kuva 6), kellarikuoppa ja laonnut kiviaidan 

pätkä. Kumpareen pohjoisrinteellä oli useita raivausröykkiöitä ja alempana rinteessä vanhaa 

pellonpohjaa. Tämä ei jäänyt ainoaksi torppahavainnoksi, sillä viereisen peltoaukean (kartat 9 

ja 10) länsi- ja itäpuolella oli jälleen yli 20 metriä pitkä kiviaita, kellarikuoppa, useita 

raivausröykkiöitä, mahdollisia perustuksia sekä uuninraunioksi sopiva säännöllisesti ladottu 

röykkiö (kuva 7) ja mahdollisia uunin puhdistuksessa tai korjauksessa syntyneitä 

sirpalekivikasoja.  

 

Peltola 3:n torppajäännöksen länsipuolen maastosta löytyi kuuden yhdensuuntaisen kivivallin 

rykelmä, josta oli viitteitä jo vinovalovarjosteessa mutta jolle ei löytynyt selitystä. Kivivallien 

pituus oli 11–12 metriä, ja ne sijaitsivat 4–5 metrin välein. Kahden pohjoisimman vallin 

välissä oli vielä pyöreä matalahko kiviröykkiö. Vaikka vallien ja röykkiöiden merkitys ei 

selvinnyt, niitä peittävästä paksusta sammaleesta päätellen ne olivat todennäköisesti torppa-

Kuva 7. Mahdollinen uunin perusta Peltolan vuoden 2019 muinaisjäännösalueen koillispuolella. 
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asutukseen liittyviä, kuten myös muutaman kymmenen metrin päässä niistä itään sijaitseva 

suorakulmion muotoinen kiviperustus (Ranta 2020: 8).  

Maastokäynti jäi monelta osin epätyydyttäväksi ennakko-oletuksiin verrattuna, mutta 

ilmiöiden etsiminen maastossa auttoi tekemään kuitenkin useita kiinnostavia havaintoja, joista 

osa selittyi selvästi historiallisen ajan torppa-asutuksella. Peltolan ympäristö huomiota 

herättävän runsaine röykkiöineen, kumpareineen ja painanteineen kertoi joka tapauksessa 

pitkäaikaisesta ja monimuotoisesta ihmisen toiminnasta huomattavasti ensimmäisessä 

inventoinnissa havaittua aluetta laajemmalla alueella. Ensisijaisen tärkeää kohteen 

löytämiseksi ja laajentamiseksi olivat esityöt eli karttojen tarkastelu ja paikkatietoanalyysit. 

Täydennysinventoinnin aikana ne myös muuttivat näkökulmaa kohteeseen: Peltolan 

muinaisjäännösalue vaikutti aluksi olevan nykyisin tilakeskuksesta ja kylän läpäisevistä teistä 

käsin tarkasteltuna periferiassa ja irrallaan alueen muista muinaisjäännöksistä, mutta 

aikoinaan se sijaitsi tärkeän kyliä yhdistävän kulkuväylän varrella. Vuoden 1848 pitäjänkartta 

antoi sille myös useita potentiaalisia lähinaapureita (vrt. luku 7.2.1), joista kaksi oli sijainnut 

aivan näköetäisyydellä. Kartat ja paikkatietoanalyysit tekivät alueesta koherentin ja sitoivat 

edelleen selittämättömäksi jääneetkin ihmisen toiminnan jäännökset yhteen kontekstiin.  

8.2.2 Havaintojen raportointi, luokittelu ja rekisteröinti 

Alun perin kenttätutkimuksessa oli tarkoitus keskittyä pelkästään Peltolan torppajäännökseen, 

josta maastossa oli havaittu uuninraunio, kellarikuoppa ja mahdollisesti siihen liittyvät 

röykkiöt ympäröivällä niityllä. Tavoitteena oli yrittää muodostaa yksittäisten ja osin 

epämääräisten havaintojen välille yhteys ja hahmottaa esimerkiksi torpan päärakennuksen 

mittasuhteita, muiden rakennusten perustuksia tai muita pihapiirin ilmiöitä. Maastossa selvisi 

pian jo Ruotsin torppatutkimuksissa havaittu seikka, että tavoitteessa onnistuminen olisi 

käytännössä edellyttänyt pintakasvillisuuden poistamista ja laajojen alueiden avaamista 

ilmiöiden tunnistamiseksi (esim. Håkansson 2007; Apel & Welinder 2007; Beronius 

Jörpeland & Ramström 2007). Taustaselvitysten pohjalta mielenkiinto laajenikin nopeasti 

Peltolan lähiympäristöön, sillä siellä sijainneet mahdolliset torpat vaikuttivat selittävän 

esimerkiksi alun perin vain Peltolan torppaan liitettyjen röykkiöiden suurta määrää. 

Pitäjänhistorioiden perusteella tiedettiin, että Kalhon kartanolla oli ollut runsaasti torppia, 

mutta niiden sijainnista ei ollut olemassa karttoja (ks. luku 7.2).  
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Tässä tutkimuksessa Peltola 3:n lähiympäristöstä löytyneistä kahdesta uudesta 

torppajäännöksestä74 toinen sijaitsi aivan Peltolan muinaisjäännösalueen alkuperäisen 

aluerajauksen tuntumassa ja toinenkin hyvin lähellä sitä. Maaseudun historiallisen ajan 

asuinpaikkojen inventointiohjeen (MV 2015) mukaan uudet torppajäännökset eivät olisi olleet 

nuoruutensa vuoksi kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta Peltolan aiemmin luotu 

muinaisjäännösstatus muutti tilannetta: Peltola oli luokiteltu kiinteäksi muinaisjäännökseksi, 

koska alueella sijaitsi rautakautiseen asutukseen liitetty kuppikivi sekä runsaasti röykkiöitä, 

joiden ajoitusta ei voida määrittää ilman tarkempia tutkimuksia, ja torppajäännös oli nuoresta 

iästään huolimatta hyvin säilynyt (Roiha 2019: 46–47). Yksi kohteen muinaisjäännökseksi 

luokitteluun vaikuttaneista seikoista saattoi olla myös laitumen perinnebiotooppistatus (Roiha 

2019: 46).  

Arkeologisten kenttätöiden laatuohjeen mukaan arkeologisen kohteen aluerajaus tehdään 

maastossa havaittujen merkkien perusteella, jos muuten ei pystytä täsmällisesti paikantamaan 

esimerkiksi historiallisiin karttoihin merkittyjä kohteita (MV 2020a: 35–36). Uudet 

torppajäännökset olivat osa samaa röykkiöiden kirjomaa kulttuurimaisemaa ja molemmat 

koostuivat lukuisista rakenteista ja ilmiöistä ja olivat hyvin säilyneitä kokonaisuuksia. Moni 

seikka puhui siksi sen puolesta, että ne kannatti liittää aiempaan aluerajaukseen ja tehdä niistä 

kiinteitä muinaisjäännöksiä sen sijaan, että ne olisi luokiteltu muiksi kulttuuriperintökohteiksi 

ja niistä olisi muodostettu omat arkeologiset kohteensa. Ilman tarkempia tutkimuksia olisi 

ollut myös vaikea selvittää, missä torppien toiminta-alueiden raja oli ollut, ja Peltolan 

muinaisjäännöksen alkuperäisen aluerajauksen sisällä saattoi hyvinkin olla myös muihin 

torppiin kuuluvia rakenteita.  

Myös uusien torppajäännösten nimeäminen olisi ollut ongelmallista, sillä ne kumpikin 

sivusivat laidunaluetta, joka maanomistajan mukaan oli kuulunut muistitiedon 

perusteella ”Peltolan torpalle”. Kun vuoden 2019 inventoinnissa oli löydetty yksi 

torppajäännös, sen yhdistäminen Peltolan torppaan oli ollut hyvin perusteltua nimistön 

perusteella. Kahden muun torpan pihapiirin ilmaantuminen laitumen läheisyydestä vuonna 

2020 heikensi perustetta. Rippikirjojen perusteella Peltolan torpan yksi mahdollinen 

lähinaapuri oli Ilomäki (ks. luku 7.2.1), mutta tätäkään nimeä ei voitu kytkeä pitävästi 

 
74 Raportti sisältää kohdekuvaukset myös Kalhon kylän Pekkala 1- ja  Pekkala 2 -nimisistä torppajäännöksistä, 

mutta ne on jätetty tästä tutkimuksesta pois, koska ne eivät sijaitse Peltolan välittömässä läheisyydessä  (MV 

2021b ja MV 2021c).  
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kumpaankaan uuteen jäännökseen tai vuoden 2019 tiedon varassa Peltolaksi nimettyyn 

kohteeseen, vaikka jokin niistä oli mitä todennäköisimmin juuri Peltolan torpan jäännös.  

Täydennysinventoinnin raportissa ehdotin alueellisen vastuumuseon arkeologin neuvosta 

uusia torppajäännöksiä edellä mainituista syistä Peltolan kiinteän muinaisjäännöksen 

alakohteiksi ja aluerajausta laajennettavaksi niin, että se kattaisi kaikki Peltolan kanssa 

samanikäiseltä vaikuttavat ilmiöt (Ranta 2020). Kun uudet havainnot vietiin alueellisen 

vastuumuseon toimesta muinaisjäännösrekisteriin, Peltolan aluerajausta laajennettiinkin 

jonkin verran niin, että esimerkiksi Peltolan lähin uusi torppajäännös ja muun muassa 

Peltolasta länteen olevat kivivallit tulivat liitetyksi alueeseen. Sen sijaan toisesta, kauempana 

olevasta todennäköisestä torppajäännöksestä rekisteriin vietiin vain ne rakenteet, joille oli 

saatu koordinaatit. Perusteina oli mm. aluerajauksen paisuminen liian suureksi ja ”tyhjä tila” 

alkuperäisen alueen ja uusien havaintojen välillä (Tikkala 2021). Ratkaisu vaikutti 

käytännölliseltä, sillä ”tyhjään tilaan” jäi esimerkiksi jo 1800-luvun puolivälissä käytössä 

Kartta 11. Maastossa tehtyjä havaintoja (tähdet) Peltola 1–3:n lähiympäristössä . Historiallisen ajan 

asutukseen liitetyistä röykkiöalueista tallennettiin vain yhden tai kahden röykkiön sijainti. Peltola 3:n 

pohjoispuolella on torppaan kuulunut kellarikuoppa, jonka koordinaatit  tallennettiin vuonna 2020. 

Uuninrauniot osoittavat vuoden 2020 inventoinnissa varmasti löytynen 1800-luvun torpan sijaintia. 

Korkeusmalli MML. Muinaisjäännöspisteet MV. 
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olleen pellon osa, jonka viljelykäyttö oli ilmeisesti jatkunut aina viime vuosiin. Historiallisen 

ajan kylätonttitutkimuksissa on havaittu, että varmuuden vuoksi tehdyistä liian suurista 

aluerajauksista ei ole hyötyä vaan niillä voi olla haittoja, sillä ne voivat esimerkiksi vääristää 

suojeluperusteita, rasittaa maankäyttöä ja hankaloittaa asutuksen tutkimusta (Heinonen et al 

2016: 19). Toisaalta ratkaisu yksittäisten rakenteiden jättämisestä pääkohteen aluerajauksen 

ulkopuolelle ei ole ongelmaton, sillä pellon ympäristössä maastossa oli havaittavissa paljon 

muitakin vanhaan asutukseen liittyviä rakenteita (kartta 11). Niiden koordinaattien 

tallentaminen ei vain ollut onnistunut, ja ne jäivät siksi nyt pois raportista yksittäisinä 

rakenteina ja siten myös muinaisjäännösrekisteristä (kartta 12) (Ranta 2020).  

 

Huolellisempi, enemmän yksittäisiä rakenteita koordinaatteineen sisältänyt monipiste-

dokumentointi olisi tietysti voinut tuottaa toisenlaisen lopputuloksen. Muinaisjäännös-

rekisteriin viedyt alakohteet ovat lopulta kuitenkin vain satunnaisia merkkejä torppien 

asukkaiden todellisesta, alun perin melko laajasta elinpiiristä ja toiminta-alueesta. 

Kartta 12. Peltola-kohteen uusi, vuoden 2021, aluerajaus muinaisjäännösrekisterissä, 

mukana uudet alakohteet eli rakenteet (tähti), joista osa jää aluerajauksen ulkopuolelle. 

Kartta: MV. 
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Maastokäynnillä havaittujen irralliseksi jääneiden rakenteidenkin konteksti käy tietysti ilmi 

raportista, mutta Kulttuuriympäristön palveluikkunan arkeologisten kohteiden luettelossa ne 

näyttäytyvät nyt yksittäisinä eivätkä Peltolan kiinteän muinaisjäännöksen todennäköisen 

kolmannen torppajäännöksen osina (MV 2021d).  
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9 Arkeologisen kohteen Hartola Peltola arvot ja merkitykset 

Hartola Peltola kaikkine alakohteineen sai muinaisjäännösrekisterissä jo löydyttyään vuoden 

2019 tarkkuusinventoinnissa kiinteän muinaisjäännöksen statuksen, mutta luokittelu ei ollut 

aivan yksinkertaista. Se on nuori kohde eli vuoden 1750 jälkeen syntynyt ja arkeologisoitunut, 

joten sen luokitteleminen kiinteän muinaisjäännöksen sijaan muuksi kulttuuriperintökohteeksi 

olisi ollut jopa todennäköisempää (MV 2015: 6). Peltolan muinaisjäännösstatus perustui 

ohjeessa mainittuihin erityisiin perusteisiin eli hyvään säilyneisyyteen ja edustavuuteen 

nuorena arkeologisena kohteena, ja osansa oli varmasti kuppikiven (Peltola 1 -alakohde) 

löytymisellä, sillä se antoi kohteelle myös toisen, mitä todennäköisimmin varhaisemman 

ajallisen ulottuvuuden. Peltolan alue oli melko laaja (yli 4 ha), se sijaitsi 

perinnebiotooppialueella, ja se oli saanut olla melko rauhassa modernilta maankäytöltä. 

Täydennysinventoinnin ja uusien ilmiöiden löytyminen sen ympäristöstä vuonna 2020 

voidaan katsoa vain vahvistaneen käsitystä sen säilyneisyydestä ja edustavuudesta 

historiallisen ajan kohteena.  

Ensimmäiset havainnot Peltolan muinaisjäännösalueelta olivat kuitenkin historiallisen ajan 

asutusjäänteille tyypillisesti hyvin epämääräisiä ja vaikeasti ajoitettavia kivilatomuksia ja 

kuoppia ilman tarkempia analyyseja, eivätkä koepistot ja metallinilmaisinkartoitus tuoneet 

niihin Peltolassa lisävalaistusta. Jos epämääräisiä kiviröykkiöitä olisi löytynyt tai ehditty 

löytää vain yksi tai kaksi, alue olisi voinut hyvinkin jäädä luokittelematta kiinteäksi 

muinaisjäännökseksi ja siitä olisi ehkä tehty muu kulttuuriperintökohde tai muu kohde (MV 

2020a: 39), sillä ne olivat vain pieni viite laajemmasta kokonaisuudesta, joka selvisi vasta, 

kun maastoa käytiin kyllin pitkään läpi. Sekä vuoden 2019 tarkkuusinventoinnissa että 

vuoden 2020 täydennysinventoinnissa oli kohteen kannalta onneksi kyse opinnäytetyötä 

varten tehtävistä tutkimuksista, joissa oli mahdollista vapaammin valita se, miten ja mihin 

työhön varattu aika käytettiin, eikä esimerkiksi toimeksiantotyöstä, jossa esitöihin ja 

maastokäyntiin olisi ollut budjetoitu tietty tuntimäärä (Heinonen et al 2016: 16–17).  

Seuraavaksi käyn Peltolan kiinteään muinaisjäännökseen liittyviä ominaisuuksia läpi tässä 

työssä aiemmin esitellyn arvottamistyökaluhahmotelman pohjalta, jotta kohteen arvot tulisivat 

varmasti käsitellyksi monipuolisesti. Pohdin myös sitä, millaisia asioita merkitysanalyysi 

voisi tuoda esiin kohteesta ja olisiko sen kaltaisella analyysimenetelmällä jotain annettavaa 

arkeologisen kulttuuriperinnön luokittelulle ja tutkimiselle. 
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9.1 Suojelun ja tutkimuksen arvot Peltolassa 

Jos Peltolan kiinteään muinaisjäännökseen liittyviä arvoja tarkastellaan yksityiskohtaisemmin 

Päivi Maarasen (ks. luku 6.1) hahmotteleman etenkin suojeluviranomaisten käyttöön 

soveltuvan arvottamistyökalun avulla, ensimmäisenä on arvioitava kohteen tilaa. Peltola 

sijaitsee kaukana Hartolan keskustasta ja nykyisen kiinteistön laidalla, eikä siihen kohdistu 

maankäyttöpaineita, joten se on vallitsevasta maankäytöstä eli metsä- ja maataloudesta 

huolimatta todennäköisesti säilynyt melko alkuperäisessä asussaan. Peltolalle on ominaista 

myös ajallinen kerroksellisuus, jota tuo rautakauteen yleensä liitetty kuppikivi, mahdollisesti 

eri-ikäiset röykkiöt ja lähiseudulla todettu kivikaudelta asti juontuva ihmisen toiminta.  

Säilymisaste on torppajäännöksille odotuksenmukainen eli jäljellä on lähinnä kivirakenteita, 

kuoppia sekä raivattuja ja pengerrettyjä alueita. Alue on yhtenäinen ja melko laaja75, ja siitä 

hahmottuvat kolmen torpan pihapiirit, joten se on melko ehyt, mikä ennustaa hyvää sen 

säilymiselle. Kohteiden säilymiseen saattaa nimittäin vaikuttaa tapa, joilla kohteita 

tunnistetaan ja rajataan. Jos torppa-alueet pilkkoutuvat rekisterissä yksittäisiksi rakenteiksi, 

niiden säilyttäminen ei välttämättä tunnu mielekkäältä maankäytöllisissä valintatilanteissa76. 

Peltolan muinaisjäännöksestä suurimmassa vaarassa tuhoutua jatkossa ovat todennäköisesti 

aluerajauksen ulkopuolelle jäävät rakenteet, kuten yksittäiset röykkiöt. Lisäksi ongelmaksi 

jäävät tietysti yksittäisten rakenteiden väliin jäävät toiminta-alueet, joiden liittäminen 

muinaisjäännökseen olisi vaatinut tarkempia tutkimuksia ja joita suojelu ei nyt koske.  

Iältään kohde on hyvin nuori, kuten valtaosa historiallisen ajan maaseudun tilattomien 

elämästä kertovista jäännöksistä, sillä sen arkeologisoituminen on alkanut todennäköisesti 

vasta noin 120 vuotta sitten. Toisaalta historiallisen ajan arkeologian ajallinen tutkimuskenttä 

on koko ajan laajenemassa entistä lähemmäksi nykyaikaa, koska arkeologian metodien on 

havaittu soveltuvan hyvin nuorienkin kohteiden tutkimiseen (Haggrén 2016: 2). Lisäksi 

Peltolan kaltaisia nuoriakin kohteita on syytä suojella ja tutkia, jottei niiden mukana menetetä 

tietoa, joka voi antaa menneisyydestä toisenlaisen kuvan kuin mikä on luettavissa kirjallisista 

lähteistä (Nilsson et al 2020: 153–154).  

Jos Peltolaa verrataan muihin kohteisiin, se ei ole harvinainen, sillä torppia on ollut Suomessa 

kymmeniätuhansia. Nuori ikä ja yleisyys vähentävät varmasti sen tutkimuksellista 

 
75 vuoden 2020 aluelaajennuksen jälkeen noin 5,3 ha  
76 pilkkoutumisen muista  vaikutuksista esim. Lähdesmäki 2018: 206–209  
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kiinnostavuutta nykytutkijoiden silmissä, mutta toisaalta se on usean, lukuisista rakenteista ja 

ilmiöistä koostuvan torppajäännöksen eheänä yhdistelmänä tyyppinsä hyvä edustaja. 

Ainutlaatuisena kohdetta ei voida pitää, sillä torppajäännöksiä on muinaisjäännösrekisterissä 

kiinteinä muinaisjäännöksinä, mahdollisina muinaisjäännöksinä ja muina 

kulttuuriperintökohteina jo yli tuhat (lokakuun 2021 tilanne) ja määrä on vain kasvussa. 

Tässä yhteydessä voidaan toisaalta pohtia myös sitä, tulisiko arkeologisen tutkimuksen 

volyymin olla edes teoriassa jossain suhteessa kohteiden todelliseen määrään: Pitäisikö 

yleisten, lukumääräisesti hyvin suuren väestöryhmän tuottamien jäännösten tutkimukseen 

kohdistaa nykyistä enemmän? Muinaisjäännösrekisterissä tällä hetkellä olevien arkeologisten 

kohteiden määrä ei kuvasta kohteiden todellista määrää, sillä siihen vaikuttavat valinnat, joita 

tutkimuksessa ja suojelussa on vuosikymmenien kuluessa tehty. Torppia tiedetään tietyillä 

alueilla olleen enemmän kuin itsenäisiä talonpoikaistiloja, ja tilattomat muodostivat joinakin 

aikoina jopa puolet väestöstä (ks. luku 3). Arkeologian historia selittää sitä, että historiallisen 

ajan arkeologian tutkimus on tähän asti keskittynyt monumentaalikohteisiin ja ylempien 

yhteiskuntaluokkien materiaalisiin jäännöksiin. Käsitykset kulttuuriperinnön olemuksesta, 

arvoista ja merkityksistä ovat kuitenkin sittemmin muuttuneet niin, että vuorovaikutuksen ja 

yhteisöllisyyden merkitys on korostunut, jonka tulisi vaikuttaa siihen, millaisia kohteita 

jatkossa suojellaan ja tutkitaan (Tuomi-Nikula et al 2013). Ainakin tilattomien materiaalisten 

jäännösten tutkimista on vielä mahdollista laajentaa huomattavasti.  

Kun arvioidaan Peltolan kiinteää muinaisjäännöstä suhteessa yksilöön ja yhteisöön, arvoja 

löytyy useita. Kohde voi olla sukututkimuksesta tai paikallishistoriasta kiinnostuneille 

merkittävä, koska siihen tai sen lähiympäristöön voidaan kytkeä ainakin löyhästi historiallisia 

henkilöitä (ks. luku 7.2.2). Mikroarkeologian soveltaminen kohteeseen on hankalaa, mikä 

onkin hyvin tavallista epämääräisten historiallisen ajan jäännösten kohdalla (Heinonen 2021: 

43). Täsmällistä yhteyttä historiallisen Peltolan torpan ja Peltolaksi nimetyn kiinteän 

muinaisjäännöksen välillä ei voida osoittaa, mutta mikroarkeologinen ote voi auttaa 

suuntaamaan huomion tilattomien talouksien kokoonpanoon, resursseihin, 

naapuruussuhteisiin77 tai vaikkapa asutuksen leviämiseen, häviämiseen tai kylään tai sieltä 

pois suuntautuneeseen muuttoliikkeeseen. Vaikka tapaustutkimuksen muinaisjäännösalueen 

kahta tai kolmea torppajäännöstä ei voida nimetä varmuudella historiallisesti oikein ja 

yhdistää alueella olleisiin torppiin, Peltolan torpan ja muiden alueen torppareiden nykyään 

 
77 Ks.esim. luku 7.2.2 ja  Peltolan Simon Georgssonin avioituminen Ilomäen Eva Maja Michelssonin kanssa  
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eläville sukulaisille Peltolan kiinteä muinaisjäännös voi kokonaisuutena merkitä identiteetin 

kiinnekohtaa ja juuria maaseudun tavallisessa maata viljelevässä väestössä – varsinkin kun 

saman suvun jäsenten tiedetään viljelleen Peltolan torppaa ainakin sen olemassaolon viimeiset 

45 vuotta (ks. luku 7.2.2).  

Maaseudun tilattomien hyvin nuoretkin asumusjäännökset – myös muuksi 

kulttuuriperintökohteiksi luokitellut – voivat ylipäänsä olla merkityksellisiä sekä yksilöllisen 

että kollektiivisen identiteetin luomisessa. Ne voivat olla esimerkiksi yksi 

kotiseutuidentiteetin muodostumisen elementti eli auttaa tutustumaan oman paikkakunnan 

väestöön ja tapahtumiin sekä mahdollisesti jopa omiin juuriin (Sinkkonen-Tolppi 2006: 148, 

151–152; Forselles-Riska 2006: 226). Kotiseudulle kiinnittymisen merkitystä ei ole syytä 

väheksyä, sillä sen on todettu auttavan kiinnittymään myös muihin paikkoihin myöhemmin 

elämässä ja osaltaan ehkäisevän syrjäytymistä (Sinkkonen-Tolppi 2006: 153). 

Kotiseutuidentiteettiä voidaan rakentaa ja tukea arkeologian myötävaikutuksella niin 

maaseudulla kuin kaupungeissakin. Tästä on hyvä esimerkki Vantaa, joka yksi manner-

Suomen suurimmista muuttovoittokunnista (Kuntaliitto 2021). Uusien ja vanhojen asukkaiden 

mielenkiintoa omaan kotipaikkaan edistetään Vantaalla muun muassa arkeologin järjestämillä 

koululaisvierailuilla ja -kaivauksilla, yleisöopastuksilla ja infotauluilla (Vantaan 

kaupunginmuseo 2021). Vantaalla tehdyissä arkeologisissa tutkimuksissa on lisäksi pyritty 

tuomaan esiin myös tilattomien elämää (ks. luku 4.2). 

Kohteen pedagogiset arvot eivät tule nykyisellään välttämättä esiin, sillä alueella ei ole 

sinällään paljon maallikolle nähtävää kuppikiveä lukuun ottamatta ja ehjinä säilyneet 

rakennushistorialliset kohteet voivat olla enemmän avuksi vaikkapa torppareiden elämään tai 

perinteiseen maanviljelyyn tutustuttaessa. Toisaalta arkeologia on hyvä keino hahmottaa 

tutkimustiedon muodostumistapaa ja havainnollista monimutkaisia ilmiöitä konkreettisten 

esimerkkien avulla (Moilanen et al 2019: 12). Keskiaikaa nuorempia muinaisjäännöksiä ja 

muita kulttuuriperintökohteita myös pidetään hyvinä ja helppoina yleisökaivauskohteina,  

sillä ne ovat usein runsaslöytöisiä ja aineellinen kulttuuri on lähempänä nykyaikaa kuin 

vanhemmissa kohteissa. (Moilanen et al 2019: 12). Vaikka tilattomista iso osa kuului 

köyhälistöön, torppienkin löytöaineisto voi olla toisinaan rikasta (ks. luku 4.2) 

Pääosa Peltolan muinaisjäännösalueesta on edelleen avaraa peltojen ympäröimää laidunta, 

joten se tarjoaisi myös ympäristön, jossa kaivauskohteen luonne esimerkkinä perinteisestä 

maataloudesta ja tilattomien arjesta olisi helppo hahmottaa eli se olisi psyykkisesti hyvin 
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saavutettavissa (Moilanen et al 2019: 8). Yleisökaivauksia on käytetty hyväksi 

perusopetuksessa ja lukioissa78 ilmiöoppimisessa, joka on oppilaslähtöinen, useita oppiaineita 

yhdistävä oppimistapa (Väisänen et al 2021: 7–8). Peltolaan perehtyminen joko arkeologisten 

kaivausten kautta tai pelkkänä kouluprojektina soveltuisi historian ja äidinkielen79 

oppiaineiden yhteiseksi hankkeeksi, missä tutustuttaisiin perinteisen maatalouden, 

torpparilaitoksen, tilattomuuden, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tai kierrätyksen kaltaisiin 

teemoihin (ks. esim. Nilsson et al 2020: 153). Yksittäisen hankkeen lisäksi arkeologisista 

kohteista ja niistä tuotetuista raporteista voidaan myös luoda myös tehtäväpaketteja, joita 

voidaan hyödyntää vuosittain esimerkiksi kotiseutuhistorian opetuksessa (Muistojen ja 

tarinoiden Kangasniemi 2019), ja tämä olisi mahdollista tehdä myös Peltolastakin. 

Peltolalla voidaan katsoa olevan myös sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä ja paikallista 

merkittävyyttä ja todistus- ja symboliarvoa Kalhon kylän tai yleisesti Hartolan 

kulttuuriperintöyhteisölle. Hartolan paikallishistoriasta kiinnostuneet ovat esimerkiksi 

tekemässä Kalhon kylästä kyläkirjaa, jota työstetään Itä-Hämeen opiston historiapiirissä. 

Vuonna 2019 edellinen historiapiiri julkaisi jo vastaavan teoksen Kalhon kylän naapurista 

Pohjolan kylästä (Ruokola-Parkkonen 2019). Kyläkirjojen suosiota voi selittää se, että niiden 

katsotaan tarjoavan – toisin kuin historiikkien tai pitäjänhistorioiden – kanavan esitellä 

tavallisten ihmisten arkea ja muistoja tai keinon tutustua omiin juuriin nopeasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa (Makkonen 2006: 272–273). Kollektiivisen kokoamistapansa vuoksi ne 

sisältävät usein valikoituja tulkintoja kylien historiasta ja perinteistä, ja niillä voidaan rakentaa 

hyvin tietoisestikin paikallista identiteettiä (Makkonen 2006: 279–281, 287–288). Peltolan 

olemassaolo ja nostaminen esiin voivat hyvinkin auttaa tasapainottamaan käsitystä Hartolan 

paikallishistoriasta, jossa korostuu entisten rälssitilojen, myöhempien herraskartanoiden, 

omistajien ja asukkaiden eikä varattoman väestön näkökulma (ks. esim. Stjernvall-Järvi 

2009). Torpparinäkökulma selvästi kiinnostaa kotiseutuharrastajia, sillä sitä on tuotu rälssi- ja 

talonpoikaistilojen rinnalle jo Pohjolan kyläkirjassakin (Ruokola-Parkkonen 2019). 

Peltolan dokumentointi ja tutkiminen auttavat ylipäänsä omalta osaltaan kiinnittämään 

huomiota muutenkin maaseutuarkeologiaan ja etenkin maata omistamattoman väestön 

elämään. Peltolalla voisi olla myös muuta tutkimuksellista arvoa, sillä se saattaisi tarjota 

 
78 Suomen Kulttuurirahaston (2021) Mullankaivajat-apurahalla on järjestetty koululaisille kaivauksia ja 

maastotutkimuksia  vuosina 2017–2019. Hanke on kirjoitushetkellä tauolla. 
79 Esim. Porissa toisen maailmansodan kohteen ympärille järjestettyyn ilmiöoppimisprojektiin ovat osallistuneet 

historian ja äidinkielen oppiaineet (Väisänen et al 2021). 
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kaivauksille häiriintymättömän kontekstin. Laaja-alaiset kaivaukset luonnontieteellisine 

analyyseineen voisivat valottaa alueen käyttöhistorian pituutta ja mahdollisesti muuttaa kuvaa 

sen asukkaiden arjesta ja esimerkiksi varallisuudesta ja kulutustottumuksista.  

Mitä tulee suhteessa maisemaan ja ympäristöön arvioitaviin asioihin, Peltolan alue ei ole 

maisemallisena kokonaisuutena yhtä näyttävä kuin lähempänä tilakeskusta olevat 

kulttuurimaiseman osat, mutta avoin laidunmaisema lukuisine röykkiöineen kertoo silti 

pitkään jatkuneesta asumisesta ja maanviljelystä ja parhaimmillaan torpan pihapiirin 

kohtaaminen siellä on esteettinen elämys. Laidunalue on perinnebiotooppia, joten sitä 

hoidetaan säännöllisesti, jotta se ei kasva umpeen. Laidunalueen ympäristössä näkyy tosin 

modernin metsänhoidon vaikutus, mutta toisaalta metsitys on auttanut pitämään osan 

torppajäännöksistä aluskasvillisuudesta vapaana. 

9.2 Merkitysanalyysin mahdollisuudet Peltolassa 

Arvoja käsittelevässä luvussa (luku 6) pohdin myös museaalisiin tarkoituksiin kehitetyn 

arvottamismenetelmän, merkitysanalyysin, eroja edellä mainittuun arvottamistyökaluun. 

Merkitysanalyysissa ja arvottamistyökalussa arvot oli jaoteltu pitkälti samaan tapaan. Yksi 

isoimmista eroista oli merkitysanalyysin ideaalitilan käsite, josta saattaisi olla apua 

moniperiodisten kohteiden hyödyntämisessä vaikkapa paikallismuseoiden toiminnassa. Se 

voisi esimerkiksi auttaa paikallista museota valitsemaan hoitokohteita, paikallishistoriaa 

erityisen hyvin esiin tuovia kohteita tai matkailuelinkeinon kannalta kiinnostavia kohteita.  

Peltolan alueen ideaalitila voisi olla nimenomaan 1800-luku, jolloin alueella on ollut 

todennäköisesti paljon rakennuksia, tie, polkuja, viljelyaukioita ja nykyistä vähemmän 

aluskasvillisuutta ja puustoa. Iso osa jäännöksen aluerajauksesta on nykyisellään laidunta, 

mikä tukee ideaalitilan tavoittamista. Ideaalitila ei sinänsä merkitse sitä, että esimerkiksi 

rautakautisen kuppikiven tuoma ajallinen kerroksellisuus olisi maisemassa ei-toivottua. 

Peltolan tapauksessa vielä lähemmäksi ideaalitilaa voitaisiin tietysti päästä esimerkiksi 

tuomalla jäännökset paremmin esiin vähentämällä aluskasvillisuutta (niityn ennallistaminen) 

ja raivaamalla muinaisjäännöksen länsiosaa, missä pensaiden ja pensastavien puiden suuri 

määrä heikentää näkyvyyttä.  

Kohteen aineellisten puolien arvioinnin lisäksi merkitysanalyysi ohjaa muistiorganisaatiota 

myös tuomaan konkreettisesti esiin eri tahot, joille Peltola voisi olla merkityksellinen, ja 

ottamaan ne mukaan määrittelemään merkitystä viranomaisten ja tutkijoiden rinnalla. 
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Merkitysanalyysin kaltainen menetelmä voisi toimia kulttuuriperintökohteissa arkeologisen 

tutkimuksen hyvänä aisaparina tuomalla kohteista esiin elämyksellisyyttä ja muita 

aineettomia puolia siihen liittyvien kokemusten ja muistojen muodossa.  

Käytännössä analyysin soveltaminen merkitsisi sitä, että esimerkiksi arvottamistyökalussa 

todettujen identiteettiarvojen käsittelyn lisäksi annettaisiin yksilöille ja yhteisöille suunvuoro 

ja liitettäisiin heidän tarinansa kohteesta tehtyyn merkityslausuntoon. Peltolan kyseessä 

ollessa tällaisia merkityksiä antavia tahoja voisivat olla torppareiden jälkeläiset, kiinteistön 

nykyiset omistajat ja heidän sukulaisensa, joilla on siteitä alueelle, Kalhon kylän muut 

vakituiset ja entiset asukkaat, loma-asukkaat ja edellisessä luvussa mainittu Kalhon kyläkirjaa 

kirjoittava Itä-Hämeen opiston historiapiiri. Tällä hetkellä esimerkiksi Kulttuuriympäristön 

rekisteriportaali ja raportit heijastavat lähinnä viranomaisnäkökulmaa eikä oikein ole 

olemassa sopivaa kanavaa kulttuuriperintöyhteisöjen jäsenten äänille. 
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10 Lopuksi 

Epämääräisyys on asia, joka on aina läsnä arkeologisessa tutkimuksessa. Se syntyy jo 

arkeologisen aineiston monitulkintaisuudesta, monimutkaisuudesta, epätäydellisyydestä, 

pirstaleisuudesta sekä siitä, että todellisuuskaan ei ole koskaan suoraviivaista. Historiallisen 

ajan maaseudun tilattomien elämän materiaaliset jäännökset ovat tästä epämääräisyydestä 

malliesimerkki. Tilattomien elämästä maastossa kertovat ilmiöt, kuten kiviröykkiöt ja 

hiililäikät, ovat usein hajanaisia ja viitteenomaisia, mutta ne voivat hyvinkin olla osa jotain 

vielä tunnistamatonta kokonaisuutta. Uuninraunio ja kulmakivi ovat vain jäävuoren huippu, 

joka juoruaa maan alle ja maisemaan kätkeytyvästä historiasta, ihmisten elämistä ja työstä. 

Epämääräisetkin rakenteet ja ilmiöt tuovat maisemaan kerroksellisuutta ja historiallista 

perspektiiviä. Ilman kajoavia tutkimuksia ja luonnontieteellisiä analyyseja niiden 

säilymisasteesta, laajuudesta, ajoituksesta tai funktiosta ei kuitenkaan juuri voida tehdä 

päätelmiä, joten niitä pitäisi haasteista huolimatta tutkia aiempaa enemmän muutenkin kuin 

pintapuolisesti. 

Tilattomien asumusjäänteiden huono säilyneisyys ja viitteenomaisuus tuovat mukaan 

aikakriittisen ulottuvuuden: sitäkään vähää, mitä asumuksista on tällä hetkellä näkyvissä, ei 

välttämättä ole enää tavoitettavissa myöhemmin, jolloin iso osa ison väestönosan 

menneisyydestä on vaarassa kadota materiaalisten jäännösten mukana. Kohteiden säilymiseen 

saattaa myös vaikuttaa tapa, joilla kohteita tunnistetaan ja rajataan. Jos torppa-alueet 

pilkkoutuvat rekisterissä yksittäisiksi rakenteiksi, niiden säilyttäminen ei välttämättä tunnu 

mielekkäältä maankäytöllisissä valintatilanteissa. 

Suuri osa maaseudun väestöstä kuului tilattomiin ainakin jossain vaiheessa elämäänsä, ja 

tilattomat muodostivat enimmillään jopa puolet väestöstä. Historialliselta ajalta peräisin 

olevat kirjalliset lähteet eivät välttämättä kykene valottamaan tilattomien arkea. Lähteet voivat 

myös johtaa harhaan tai olla yksipuolisia, koska esimerkiksi lait ja säädökset eivät välttämättä 

vastanneet asioiden todellista tilaa ja muut lähteet ovat pääasiassa maallisten ja kirkollisten 

viranomaisten tuottamia ja niissä harvoin pääsevät ääneen tilattomat itse. Tilattomien äänen 

tavoittaminen vaatii ainakin historiallisten lähteiden kriittistä analysointia ja lähilukua, ja 

lisäksi tarvitaan perinteisiä arkeologian metodeja. 

Peltolan muinaisjäännösalueen torppajäännösten taustan ja ilmiöiden selvittämisessä hyvin 

tärkeiksi osoittautuivat esityöt. Historialliset kartat auttoivat hahmottamaan alueen 
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mahdollisten torppajäännösten, peltojen ja kulkuväylien olemassaoloa, ja karttojen oikaisu 

nykykartalle antoi vihjeitä siitä, mistä torppajäännöksiä kannatti etsiä. Erilaiset paikka-

tietoanalyysit, kuten multi-hs-varjoste, toivat maastosta esiin ilmiöitä, jotka oli melko helppo 

liittää juuri historiallisen ajan maatalouteen tai liikkumiseen, ja laajensivat käsitystä torppien 

toiminta-alueesta. Paksun aluskasvillisuuden vuoksi ilmiöistä erottuivat maastokäynneillä 

parhaiten röykkiöt, ja ojat tai muut pitkänomaiset mutta melko matalat painaumat jäivät 

yleensä havaitsematta, ja alueen tarkempi kartoittaminen ja esimerkiksi torppa-alueiden 

erottaminen toisistaan olisi silti vaatinut laajojen kaivausalueiden avaamista. Ajoitus tehtiin 

lähinnä historiallisista lähteistä, sillä maastohavainnot olivat yksinään siihen liian niukkoja. 

Nimistöön sisältyvän muistitiedon ja historiallisten lähteiden, kuten rippi- ja henkikirjojen, 

perusteella päästiin myös lähelle Peltolan muinaisjäännösalueella sijainneiden torppien nimiä 

ja Peltolan torpassa eläneitä henkilöitä, vaikka heidän yhteyttään tiettyyn torppajäännökseen 

ei pystyttykään sitovasti osoittamaan. Arkeologinen kohde Peltola oli jo löydyttyään vuonna 

2019 saanut kiinteän muinaisjäännösstatuksen nuoresta iästään huolimatta, ja vuoden 2020 

havainnot ja aluelaajennukset vain vahvistivat alkuperäistä arviota sen edustavuudesta, 

eheydestä ja hyvästä säilyneisyydestä. 

Torppien, mäkitupien ja muiden tilattomien asumusten vuotta 1750 nuoremmat jäännökset 

ovat pääsääntöisesti muita kulttuuriperintökohteita. Tällä hetkellä jako kiinteisiin 

muinaisjäännöksiin ja muihin kulttuuriperintökohteisiin saa jälkimmäiset väistämättä 

vaikuttamaan statukseltaan vähäarvoisemmilta, mikä muodostaa uhan niiden tutkimiselle, 

suojelulle ja muulle käytölle. Muinaismuistolakia uudistettaessa ja arkeologisten kohteiden 

luokitteluja ja suojelua pohdittaessa olisikin otettava huomioon lain ja luokittelujen syntytapa 

eli kenen näkökulmasta on kyse: ne pohjautuvat jopa 1800-luvulta juontuviin käsityksiin 

muinaisjäännöksistä ja ovat muotoutuneet vuosikymmenien varrella korkeaa ikää ja 

monumentaalikohteita painottavasta katsannosta, joka ei heijasta nykyisiä käsityksiä 

kulttuuriperinnön olemuksesta. 

Muuksi kulttuuriperintökohteeksi luokitellulla torppajäännökselläkin voi olla hyvin 

monenlaisia arvoja ja merkityksiä, joista tärkeimmiksi nousevat yksilöiden tai yhteisöjen 

identiteetin rakentumiseen, symboliarvoon ja paikalliseen merkittävyyteen liittyvät arvot. 

Onkin valitettavaa, että nykyisellään kohteet tuntuvat luokittelun jälkeen katoavan 

muinaisjäännösrekistereihin syövereihin, mistä niistä on vaikea kaivaa esiin jatkokäyttöön – 

tutkimukseen tai esimerkiksi museoiden tai matkailun tarkoituksiin. Pelkkä inventointi, 
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luokittelu ja kohteiden vieminen muinaisjäännösrekisteriin eivät ole tarpeeksi, sillä 

ahkerammin harjoitetuilla kajoavilla arkeologisilla menetelmillä tilattomien elämän 

jäännöksistä voitaisiin saada pintapuolisen luokittelun sijaan syvempää tietoa ja käyttää 

hyväksi niiden koko potentiaali. Niistä voitaisiin juontaa esimerkiksi kiinnostavia näkökulmia 

nykyajan marginaaliryhmien elämään tai kiertotalouteen. Lisäksi merkitysanalyysin kaltaisilla 

työkaluilla muille kulttuuriperintökohteille voitaisiin saada laajempia kosketuspintoja 

ympäröivään yhteiskuntaan. Peltolan kaltainen nuori, yleinen, epämääräinen ja vaikeasti 

hahmotettava ja dokumentoitava arkeologinen kohde voisi hyvinkin osoittautua monin tavoin 

ja monelle taholle arvokkaaksi.  
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AP Arkistojen portti 

DF Diplomatarium Fennicum. Suomea koskevien keskiaikaisten asiakirjojen 

tietokanta. 

DOAK De osynligas arkeologi och kulturarv. Tilattomien tutkimukseen keskittynyt 
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MML Maanmittauslaitos 

MV Museovirasto 
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RVT Relief Visualization Toolbox, paikkatietoanalyysisovellus. 

SAY Suomen asutuksen yleisluettelo 

SSHY Suomen sukuhistoriallinen yhdistys ry. 



 

 
 

Sanasto 

herraskartano vanha suurtila tai vain sen näyttävä päärakennus 

huonemies henkilö, joka maksaa asumisestaan tekemällä taloon töitä 

isojako pääosin ajanjaksolla 1750–1850 Suomessa toteutettu tilus-
järjestely, jonka tarkoituksena oli koota talojen pelto- ja niitty-
palstat yhteen isoiksi, mieluimmin talon talouskeskuksen ympärillä 

sijaitseviksi palstoiksi ja purkaa metsien yhteisomistus 

irtolainen henkilö, jolta puuttuu kiinteä asuinpaikka, ruots. monikossa lösa 

itsellinen maaseudulla tilapäisansioilla, ilman vakinaista tointa tai omaa 
maanviljelystä elänyt varaton henkilö, ruots. inhyses, inh. 

kartano  huomattavan iso, tavallisesti komearakennuksinen maatila,  

herraskartano, usein vanha rälssitila 

kruununtila  valtion maalle perustettu tila 

kruununtorppa  itsenäinen pienikokoinen kruununtila, joka ei pienuutensa vuoksi 
muodostanut omaa veroyksikköä eli manttaalia tai savua 

kulttuurimaisema maisema, jossa ilmenee vahvasti ihmisen vaikutus, esimerkiksi 

pitkään jatkuneesta maanviljelystä kertova maisema 

lampuoti koko tilan vuokraviljelijä, < ruots. landbonde 

lampuotitila  asumista ja maanviljelyä varten vuokrattu kokonainen maatila 

loinen tilapäistyövoimana toiminut ihminen, joka ei omistanut asuntoaan  
vaan eli työnantajansa tiloissa, myös koturi tai kesti 

maatorppa  asumista ja maanviljelyä varten vuokrattu osa tilasta, torppa 

muonamies maatyöläinen, jolla oli oma ruokatalous ja joka sai osan palkasta  
luonnontuotteina 

muonatorppari ks. muonamies 

mäkitupa  asumista varten tilalta vuokrattu pieni maa-alue, ruots. backstuga 

mäkitupalainen itsellinen, joka vuokrasi asumista varten maa-aluetta,  
ruots. backstugusittare 

osatila  maatilasta vuokrattavaksi erotettu tilan osa 

perintötalonpoika itsenäinen talonpoika, joka omisti tilansa ja saattoi jättää sen 
perinnöksi 

perintötila  itsenäinen talonpoikaistila 



 

 
 

pitäjänkäsityöläinen lääninhallituksen luvan käsityöammatin harjoittamiseen saanut 
suutari, räätäli, seppä tms., jolle pitäjä tai kylä tarjosi asumuksen ja 
viljelypalstan työvelvoitetta vastaan 

ratsutila rustholli, tila, jonka tuli verohelpotusten vastikkeeksi pitää 
kruunun palveluksessa armeijan ratsumiestä sekä tämän hevosta, 

ruots. rusthåll 

ruotusotilas Ruotsin vallan aikana 2–6 talon kustantama sotilas, joka sai 
palvelusajakseen myös varusteet, asunnon ja viljelypalstan 

ryhmäkylä länsisuomalainen kylätyyppi, jossa talot sijaitsevat keskitetysti  
viljelysten keskellä 

rälssi yhteiskuntaluokka, jolla oli erioikeuksia, kuten verovapaus 

rälssitila maaveron maksusta vapautettu maatila 

sarkajako isoajakoa edeltänyt viljelymaiden jakotapa, jossa talot saivat 

maansa verotuksen mukaan mitattuina sarkoina 

stratigrafia toisiinsa yhteydessä olevien maakerrosten ja rakenteiden 

muodostama sarja 

torppa päätoimista maanviljelyksen harjoittamista varten kartanolta tai 
muulta päätilalta vuokrattu tilan osa ja asuinpaikka, ruots. torp 

torppari osatilan vuokraaja, jonka elinkeino perustui maanviljelyyn 

torpparilaitos torppien perustamis- ja vuokrausjärjestelmä, joka syntyi 1600-

luvulla ja lakkautettiin 1919. 

uudistorppa koskemattomaan metsään raivattu osatila (joskus myös tila),  
josta maanomistajan ei tarvinnut aluksi maksaa veroa 

vainiopakko määräys, jonka mukaan talonpoikien oli kylvettävä sarkajaossa 
olleisiin peltoihin samaa viljaa sekä muokattava ja niitettävä 
sarkansa yhtä aikaa 

vaivainen työkyvytön esim. vammaisuuden vuoksi 

verokylä yhden tai useamman tilan muodostaman hallinnollinen 

kokonaisuus, jonka muodostavat tilat saattoivat kuulua yhteen  
vain verotuksellisesti, eikä niiden välillä aina ollut fyysistä tai  

yksikkökaivaus stratigrafinen arkeologinen kaivausmenetelmä, jossa maa- ja  

kulttuurikerroksen muodostamat yksiköt tai rakenneyksiköt 
poistetaan käänteisessä ikäjärjestyksessä ja dokumentoidaan 

erikseen 
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Liitteet 

Liite 1  Kalhon verovelvollisia vuodelta 1635 Uudenmaan ja Hämeen läänintileissä. Skattemantal och Jorde Book aff Hållola Häredt Iffron 

Johannj 1635 och till Johannj 1636 (KA 7872). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Liite 2  

Taulukko 3  Vuosien 1830–1880 HisKi-tietokannan maininnat haulla ”Peldola”. 

Vuosi Henkilö Tapahtuma 

1830 torppari Simon Jöransson pojan syntymä (poika Michel Daniel,  
äiti Eva Maria Michelsdotter 33 v) 

1831 torppari Adam Pettersson tyttären syntymä (tytär Anna,  

äiti Maria Johansdotter 36 v) 

1832 Anna Adamsdotter 11 kk kuollut, kuolinsyytä ei mainittu 

1833 Adam Adamsson 4 v 14 pv kuollut, kuolinsyytä ei mainittu 

1833 torppari Simon Georgsson  

(= Jöransson) 50v 

kuollut, kuolinsyytä ei mainittu 

1834 Lenan syntymä isä jo menehtynyt torppari Simon Georgsson,  
äiti Eva Maja Michelsdotter 

1836 itsellinen Michel Johansson tyttären syntymä (tytär Anna Sofia,  
äiti Brita Mattsdotter) 

1841 torppari Eric Thomasson kaksosten syntymä (poika Eric, tytär Maja Stina, 
äiti Maria Johansdotter 46 v) 

1842 torppari Eric Thomasson 25 v pistos (stygn) 

1842 Eric Ericsson 1 v 5 kk hinkuyskä 

1847 itsellinen Hedvig Thomasson  
29 v 

pojan syntymä (poika Johan Wilhelm, avioton) 

1848 torppari Henrik Adamsson pojan syntymä (poika Olof,  
äiti Lena Jacobsdotter 38 v) 

1848 piika Maria Henriksdotter 22 

v 

tyttären syntymä (tytär Anna, avioton) 

1849 torpparin (Adam Petterssonin?  
tytär Eva Lena Adamsdotter 

vihitty Kalhon kylän Hoskolan rengin Adam 
Johanssonin kanssa 

  



 

 
 

Liite 3  Kalhon kartanon torppiin liittyvä yksityisarkistosta digitoitu aineisto. Torppien 
nimien ulkoasu on asiakirjasta löytyvässä muodossa. 

Taulukko 4  Kalhon kartanon torppien tiluskartat. 

Torpan nimi Vuosi Tekijä 

Anttila 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Hakamäki 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Hieta-aho 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Juva 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Kaksola 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Kivelä 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Kivi-oja 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Kolu 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Kuttonen 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Latosaari 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Leippari 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Lääsä 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Onkamäki 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Osittu 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Peltonen 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Pentinmäki 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Pinteelä 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Piesala 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Saha 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Sarkanen 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Seppä 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Savioja 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Uurajärvi 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Vassila 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Vieru 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 

Vähä-Vassila 1914 P. H. Laurikainen, maanmittari 



 

 
 

Taulukko 5  Kalhon kartanon torppia koskevat sopimukset 

 

  

Torpan nimi Allekirjoitusvuosi Asiakirjan nimi 

Juva 1915 Torpan välikirja 

Kaksola 1914 Torpan välikirja 

Kivelä 1916 Torpan kontrahti 

Leippari 1898 Torpan kontrahti 

Lääsä 1915 Torpan välikirja 

Peltonen 1915 Torpan välikirja 

Sarkainen 1916 Torpan vuokravälikirja 

Vassila 1915 Torpan välikirja 

Wieru 1915 Torpan välikirja 



 

 
 

Liite 4  Kivelä-nimisen torpan sopimus vuodelta 1916 (Yksityisarkisto).  

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Liite 5  Seppä-nimisen torpan tiluskartta vuodelta 1914 (Yksityisarkisto). 



 

 
 

Liite 6  Kalhon kartanon torpat 1812–1829 rippikirjoissa esiintymisjärjestyksen mukaan.  

Kirjoitusasu 

nykymuodossa 

Vaihtoehtoisia 

kirjoitusasuja rippi- ja 

lastenkirjoissa 

Kalho Gård 

(jakamaton)  

1812–1817  

Kalho Gård (pohjoisosa) 

1818–1829  

Frigård/Frugård 

(eteläosa) 1818–1829  

Peltola Peldola X X  

Niemelä Nemelä X   

Ilomäki  X X  

Joutsala Joutzala X   

Rajala  X X  

Niittylahti Nijttulax X   

Pinteelä Lindiälä, Pindiälä X X  

Mäkelä  X X  

Vassila Wassila X X  

Juva Juwa X   

Urajärvi/Osittu Urajärfwi X  X 

Lääsä  X X  

Aittamäki Aitamäki X  X 

Kuoppamäki  X  X 

Tyrymäki Tyrinmäki X  X 

Kolkkala Kolckala X  X 

Lankila Langila X  X 

Keihäsniemi Keijhäsniemi X  X 

Hietamäki Hetamäki X   

Rautakallio Rantakallio X  X 

Hieta-aho Heta-aho X  X 

Saha   X  

Sarkanen Sarkases (torp)  X  

 



 

 
 

Liite 7  ArcGis-ohjelman hillside-toiminnolla tuotettu vinovalovarjoste kiinteästä 

muinaisjäännöksestä Hartola Peltola 1–3 ja sen ympäristöstä. Alakohteet: kuppikivi (1), 

viljelyröykkiö (2), uuninraunio (3). Korkeusmalli MML. 

 


