


 
Moni on varmasti kuullut termin ”arkeologia” ennenkin ja 
suurimmalla osalla on käsitys, mitä se on ja mitä kyseinen 
tieteenala pitää sisällään. Yleensä se liitetään vahvasti 
historiaan ja vanhojen esineiden kaivamiseen ja sitä se onkin – 
mutta vain osittain. Harva nimittäin tietää, kuinka 
monipuolinen ja laaja tiede arkeologia on ja mitä kaikkea se 
pitää sisällään. 
Arkeologia voidaan määritellä monella tapaa, joko sen menetelmien, 
tutkittavan alueen tai tutkittavan ajan jakson mukaan. Karkeasti 
lajiteltuna se sijoittuu luonnontieteiden ja ihmistieteiden väliin ja 
muut tieteet voivat toimia sen aputieteinä tai vaihtoehtoisesti se voi 
toimia niiden aputieteenä. Arkeologia tutkii kaikkia ajanjaksoja 
esihistoriasta nykypäivään. 



 Tavalliset ihmiset mieltävät usein kaivamisen ja 
kaivaukset tärkeäksi ja suurimmaksi osaksi arkeologiaa. 
Kaivaminen on kuitenkin vasta tutkimusaineiston 
keräämistä. Vasta, kun esineet on saatu turvallisesti 
talteen ja konservoitu (=esineen käsitteleminen niin, 
että sen tuhoutuminen hidastuu tai lakkaa) voidaan 
esinettä ryhtyä kunnolla tutkimaan. Yleensä yksittäisiä 
esineitä tärkeämpää on löytökonteksti eli se, mistä 
yhteydestä esine on löytynyt sillä tämä voi antaa meille 
yksittäistä löytöä tärkeämpää tietoa. 



 1. Luodaan maastoon koordinaatisto. Kaikki rakenteiden, maaperän 
ja löytöpaikkojen dokumentointi perustuu tähän.  

 2. Poistetaan pintaturve joko lapiolla tai kaivinkoneen avulla 
(erikoistapauksissa) 

 3. Viilletään tai raaputetaan pelkoilla (=muurinlastoilla) maata 
pois. Löydöt pitäisi pyrkiä havaitsemaan silloin, kun ne ovat vielä 
maaperässä kiinni, jota niiden löytökohta ja asento saadaan 
merkityksi muistiin. 

 4. Löydöt siirretään pusseihin, joihin on merkattu niiden 
löytöpaikka. Irtomaa viedään seulottavaksi pienten löytöjen 
varalta. 



 Kun kaivetaan esiin suurempia löytöjä, esim. rakenteita, 
suuria esineitä tai hautoja, käytetään pienempiä 
kaivausvälineitä, kuten suteja, pensseleitä, lusikoita tai 
palettiveitsiä. Yleensä kaivetaan niin kauan, kunnes 
tavoitetaan koskematon pohjamaa, jossa ei näy jälkiä 
ihmisen toiminnasta. 
 
 
 
 

 



 

Kaivaustilanteita ja tapoja on monenlaisia ja ne riippuvat maastosta ja 
siitä, mitä ollaan kaivamassa esiin. Pelastuskaivauksia suoritetaan, kun 
kohdetta uhkaa tuho rakennushankkeiden takia ja pelastuskaivaukset on 
kirjattu muinaismuistolakiin. Tässä tapauksessa tutkitaan se osa 
muinaisjäännöksestä, joka uhkaa jäädä rakennushankkeen 
vaikutusalueelle. Koekaivauksia tehdään silloin, kun halutaan kohteesta 
lisätietoa, mutta ei vielä ryhdytä varsinaisiin kaivauksiin. Tutkimuksellisia 
kaivauksia ohjaavat ennalta määrätyt tutkimuskysymykset, eli tutkijalla 
on jo etukäteen mielessään tietty päämäärä ja idea siitä, mitä hän haluaa 
kaivauksellaan saavuttaa, löytää tai tutkia. Yleisimmät kaivausmenetelmät 
ovat tasokaivaus, profiilikaivaus ja yksikkökaivaus:  

 
 
 
 



Tasokaivaus: Avataan yhtenäisiä, laajoja kaivausalueita ja niitä 
kaivetaan tasaisen paksuina kerroksina. Käytetään esim. 
esihistoriallisten asuinpaikkojen tutkimiseen. 
 
Profiilikaivaus: Käytetään kulttuurikerrosten pystysuuntaiseen 
dokumentointiin. Kulttuurikerros on maakerros, jossa esiintyy 
ihmistoiminnan jälkiä eri aikakausilta. Yleensä nuorimmat kerrokset 
ovat päällä ja vanhimmat alimpana. Tätä kaivausmenetelmää on 
käytetty lähinnä Lähi-idän kaivauksilla ja kaivettaessa hautakumpuja 
ja röykkiöitä. Tosin tätä menetelmää pidetään nykyään 
vanhentuneena. 
 
Yksikkökaivaus: Käytetään sellaisten muinaisjäännösten 
kaivamiseen, jotka ovat muodostuneet ihmistoiminnan tuloksena 
kasaamisen, kaivamisen tai rakentamisen tuloksena. Useat, eri 
aikoina ja toisistaan erotettavat maakerrokset erotetaan omiksi 
yksiköikseen, jotka kaivetaan erikseen. 





 
 

 Kun löydöt on saatu kaivettua ylös, on tärkeää, että ne 
suojataan, jotta niiden haurastuminen ja tuhoutuminen 
hidastuu. Tätä kutsutaan konservoinniksi. Eri 
materiaalit vaativat erilaisia toimenpiteitä ja erilaisia 
säilytysolosuhteita. 
 



 Leppävirralta on löytynyt paljon 
kiviesineitä kivikaudelta, etenkin 
reikäkiviä, kivikirveitä, 
kourutalttoja ja tasatalttoja. Kivi 
onkin kestävää materiaalia, ja 
kiviesineiden muutokset 
maaperässä ovat lähinnä 
hapettuminen, metallisuolojen 
takia värjäytyminen ja 
hioutuminen vesirajassa. Kun 
kiviesineet on kaivettu maasta, 
niiden pitää antaa kuivua joko 
kentällä tai kuivassa sisätilassa. 
Laboratoriossa kiviesineille 
suoritetaan ainoastaan 
mekaaninen puhdistus. 
 



Reikäkirveitä Kuopion museosta 



 Kiviesineiden lisäksi kunnastamme on löytynyt myös 
kampakeraamisia astioita. Hyvin poltettu savi säilyy 
maaperässä hyvin, mutta vaillinainen poltto takaa 
helposti murentuvan lopputuloksen. Vesiliukoiset suolat 
työntävät kuivuessaan irti lasitetta, savikerroksia ja 
massaa. Keraamisten astioiden täytyy antaa kuivua 
samalla tavalla kuin kiviesineiden. 
 

 



Vasemmalla: Kokonainen 
kampakeraaminen astia, 
Kuopion museo.  

Alhaalla: 
Kampakeraamisen astian 
sirpale Leppävirran 
museosta. 



 Täältä on myös löytynyt nuolenkärkiä rautakaudelta ja 
varhaismetallikaudelta. Rauta ruostuu ajan mittaan. Yleensä ruostuminen 
käynnistyy, kun ympäristön suhteellinen kosteus ylittää 20% ja läsnä on 
klooriyhdisteitä. Rauta – ja pronssiesineet tulee kaivauksen jälkeen 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää nostopaikan maaperän kaltaisessa 
suhteellisessa kosteudessa. Tuorekelmua voidaan käyttää esineiden 
tukemiseen kasaan puristettuna. Laboratoriossa rautaesineiden konservointi 
tapahtuu siten, että siitä poistetaan suolat keittämällä ja sisäosat suojataan 
kosteudella peittämällä pinta sulalla vahalla. 

 
 



Olemme käsitelleet tähän mennessä lähinnä 
Leppävirran esihistoriallisia löytöjä. 
Kunnassamme on monia uudempia, 
historiallisia löytöjä kuten Nikkilänmäellä 
oleva museotie ja Konnuksella sijaitseva 
Konnuksen kanava.  
Esihistorialliseksi kaudeksi käsitetään 
yleensä aika ennen kirjoitettua kieltä. 
Historiallisen kauden katsotaan alkavan 
kirjoituksen syntymisen jälkeen. 
Aikajaksojen raja vaihtelee eri 
kulttuureissa.  



 Konservoinnin jälkeen, voidaan ryhtyä 
ajoittamaan esineitä eli selvittämään, miltä 
aikakaudelta ne ovat peräisin. 
Ajoittamismenetelmiä on kahdenlaisia: 
absoluuttisia ja suhteellisia. Absoluuttiset 
menetelmät kertovat esineiden aikakauden 
tavallisissa vuosissa, eli ne ovat tarkempia kuin 
suhteelliset, jotka kertovat ajan suhteessa muihin 
esineisiin. Vaadittava ajoitustarkkuus riippuu 
tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja aiheen 
rajauksesta. Näiden lisäksi on myös ryhmitteleviä 
menetelmiä: 
 



 
Typologia on yksi esimerkki ryhmittelevistä 
menetelmistä. Typologia tarkoittaa tutkijan luomaa 
käsitteellistä järjestelmää jossa esineet 
luokitellaan siten, että jokainen esine kuuluu vain 
yhteen tyyppiin, joka voi olla tietyltä aikakaudelta. 
On monta tapaa luoda typologioita, mutta muiden 
tutkijoiden on pystyttävä ymmärtämään toistensa 
luomia järjestelmiä ja näkemään, miksi tutkija on 
ryhmitellyt aineiston tietyllä tavalla.  

 
 

 
 



Typologian ollessa 
ajoitusmenetelmänä oletetaan, 
että samankaltaisuus merkitsee 
samanikäisyyttä ja jos esineen 
tyylit pystytään arvioimaan oikein, 
saadaan selville esineiden 
suhteellinen ikäjärjestys. 
Typologian periaattein voidaan 
esimerkiksi ajoittaa 
kampakeraamisia astioita eri 
tyyppeihin niiden kuvioinnin 
perusteella ja näin voidaan yrittää 
selvittää, millä aikakaudella on 
suosittu mitäkin kuviointia.  

 



 Voimme hyödyntää myös ympäristöä ajoituksissamme. 
Maamme runsaiden vesistöjen takia 
rannansiirtymisilmiö on hyvin kätevä tapa tutkia 
esihistoriaa, sillä suuri osa esihistorian asutuksista on 
sijainnut vesistöjen lähistöllä. Veden raja oli joskus 
paljon ylempänä kuin nykyään, mutta maankohoamisen 
– ja muiden muutosten – myötä vedenpinta on 
laskenut. Kuitenkin vanhojen rantojen rajat ovat yhä 
näkyvissä. Tässä ajoitusmenetelmässä oletetaan, että 
rannansiirtymiseen liittyvät muinaisjäännökset ja 
asuinpaikat sijoittuvat keskinäiseen ikäjärjestykseen. 
 
 
 



 Luminenssimenetelmissä ajoitusnäytteinä 
hyödynnetään kiteisiä mineraaleja, ja sitä voidaan 
käyttää esimerkiksi paikkakunnaltamme löytyneisiin 
kvartsi-iskoksiin tai keraamisiin astioihin. Aikanaan 
kuumentuessaan esine tai siitä otettava näyte on 
”nollautunut” ja sen jälkeen se on kerännyt itseensä 
ympäristön säteilystä saamaansa aktiivisuutta. Tämä 
aktiivisuus on mitattavissa ja mittaustuloksista 
johdetaan tulos suoraan kalenterivuosina. 
 



 Radiohiiliajoitus on yleisin arkeologiassa käytettävä 
ajoitus ja se perustuu ilmakehästä kohteeseen siirtyneen 
radiohiilen määrän mittaamiseen. Ajoitettava ajankohta 
on se hetki, jolloin hiili on siirtynyt ilmakehästä 
kohteeseen. Radiohiiliajoituksen tulokset eivät vastaa 
aurinkovuosia, sillä radiohiilen nykyinen aktiivisuus arvo 
on valittu niin, että se vastaa teoreettisesti ilmakehän 
aktiivisuutta vuonna 1950, minkä takia oikean arvon 
saamiseksi tulokset täytyy kalibroida. Tämän menetelmän 
avulla voidaan ajoittaa hiiltä, luuta, hiiltyneitä 
kasvinjäänteitä ja keramiikasta jääneitä karstaa. 



 Dendrokronologia perustuu puista ajoittamiseen, ja 
sillä voidaan esimerkiksi selvittää, millainen ilmasto 
esihistorian ajan ihmisillä oli tietyllä ajanjaksolla. 
 

 Ajoitusmenetelmiä on paljon enemmänkin ja niitä 
sovelletaan eri tilanteissa ja esineissä. 
Ajoitusmenetelmien lisäksi valoa esihistorian 
esineisiin voi antaa kokeellinen arkeologia jossa 
valmistetaan esineitä alkuperäisin keinoin ja näin 
tutkija saa käytännön tietoa esineistä ja niiden 
valmistuksesta. 



 Suomalainen arkeologia on lähinnä hallinnollista 
arkeologiaa, joka tarkoittaa lähinnä museotoimintaa, 
kulttuuriperinnön suojelemista, pelastuskaivauksia ja 
kohteiden inventointia. Inventointi on 
järjestelmällistä muinaisjäännösten maastoselvitystä 
ja tähän sisältyy ennestään tunnettujen kohteiden 
tarkastamista ja uusien kohteiden löytämistä.  
 



 Museovirastolla on Suomessa yksinoikeus 
muinaisjäännösten tutkimuslupien myöntämiseen. 
Muinaisjäännösinventiointia voi tehdä jokainen 
jokamiehenoikeuden nojalla. Jos inventoijalla ei ole 
viranomaisvaltuuksia, koekuoppien tekoon tarvitaan 
maanomistajan lupa. Kuitenkin suosituksena on, että 
ainoastaan arkeologisen koulutuksen saaneet voivat 
tehdä koekuppia, jottei kohde vahingoitu turhaan. 
Suomessa pelastuskaivaukset on kirjattu lakiin ja jos 
on syytä epäillä, että alueella, johon aiotaan rakentaa 
on muinaisjäännöksiä, rakennustyöt pitää keskeyttää 
tai viivyttää, kunnes alue on saatu tarkistettua. 



 1. Merkitse muistiin löytöpaikka tarkasti samoin kuin 
muinaisjäännöksen tuntomerkit 

 
 2. Valokuvaa kohde tai tee siitä piirros 

 
 3. Älä kaiva kohdetta tai kajoa siihen 

 
 4. ilmoita löydöstä Museovirastoon tai Kuopion museoon. 

 



 Suomen esihistoria: Suomen kansallismuseon näyttelyluettelo 

 Johdatus arkeologiaan: toimittaneet Petri Hallinen, Visa Immonen, Mika Lavento, Terhi Mikkola, 
Ari Siiriäinen ja Pirjo Uino 

 Leppävirran historia I: Anja Sarvas ja Olavi Hovi 

 Museoviraston sivut: www.nba.fi 

 Leppävirran kulttuuripalveluiden sivut, Opettajan opas: 
http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kotiseutumuseo 
http://www.leppavirta.fi/365_upload/content_images/files/opettajien%20paketti.pdf  

 Kuvat: Kuopion museo, esihistorian osasto. Leppävirran kotiseutumuseo, esihistorian osasto.  

 Kuvaaja : Hanna Laitinen 

 Tekijät: Museoapulainen Hanna Laitinen ja datanomiharjoittelija Joona Voutilainen.  

http://www.nba.fi/
http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kotiseutumuseo
http://www.leppavirta.fi/365_upload/content_images/files/opettajien%20paketti.pdf

	Arkeologia
	Arkeologia tieteenä
	Kaivaukset:
	Kaivausprosessi
	Dia numero 5
	 Kaivausmenetelmät
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	�Konservointi kentällä ja laboratoriossa
	Arkeologiaa Leppävirralla
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Ajoitusmenetelmät
	Typologia 
	Dia numero 18
	Muut ajoitusmenetelmät
	Dia numero 20
	Dia numero 21
	Dia numero 22
	Inventointi ja hallinnollinen arkeologia
	Dia numero 24
	Mitä tehdä jos löytää muinaisjäännöksen?
	Lähteet ja tekijät:

