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Tiivistelmä

TIIVISTELMÄ

Haminan Metsäkylässä sijaitsevalla Viidankangas 1 asuinpaikalla suoritettiin kaivauksia 15.–23.8.2016. Kaivaus oli luonteeltaan yhdistetty tutkimus- ja yleisökaivaus,
ja se toteutettiin yhteistyössä Haminan kaupungin museoiden kanssa. Kaivauksen rahoittivat Kymenlaakson rahasto ja Haminan kaupungin museot. Kaivauksenjohtajana
toimi FT Paula Kouki, jonka lisäksi kaivausten arkeologiseen henkilökuntaan kuului
tutkimusavustaja / apulaistutkija sekä kaksi kaivausapulaista, jotka osallistuivat myös
yleisökaivajien neuvontaan ja ohjaukseen.
Kaivauksella tutkittiin kaikkiaan 15 m2 ala: 10 m pitkä, metrin levyinen koeoja sekä
sen laajennus yhteensä 3 m2 sekä kolme koekuoppaa alaltaan 1 m2 sekä 2 x 0,5 m2.
Löytöjä, pääasiassa kvartsia, keramiikkaa ja palanutta luuta, saatiin talteen 638 alanumeroa. Keramiikan perusteella pääosa tutkitusta alueesta ajoittuu tyypillisen kampakeramiikan vaiheeseen, mutta joukossa on myös nuorempaa materiaalia.
Tunnistetusta osteologisesta aineistosta valtaosa oli hylkeiden luita.
Kaivaukset osoittivat asuinpaikan olevan luonteeltaan pesäkkeinen ja ainakin tutkitulla alueella ulottuvan pääasiassa n. 40 cm syvyyteen, mutta paikoin jopa 60–70 cm
syvyyteen. Asuinpaikkakerroksen havaittiin säilyneen oletettua paremmin hiekkakuopan reuna-alueilla, koska monin paikoin turpeen kuorinta on häirinnyt vain
asuinpaikan pintakerrosta. Ajoittamiseen soveltuvia näytteitä kohteesta ei saatu sopivien löytökontekstien puuttumisen vuoksi.
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Arkisto ja rekisteritiedot

ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT
Tutkimuskohde:
MJ-tunnus:
Kohteen ajoitus:
Tutkimuksen laatu:
Kenttätyönjohtaja:
Tutkimuslaitos:
Kenttätyöaika:
Tutkimusalueen kokonaislaajuus:
Tutkimusten tilaaja/rahoittaja:
Tutkimuskustannukset:
Kunta:
Tila:
Peruskarttalehti:
Tutkimusalueen sijaintikoordinaatit:
(koordinaatit viittaavat kohteen
keskipisteeseen)
Tutkimuslupa:
Tutkimuksen löydöt:
Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:
Kuvanumerot (digitaaliset valokuvat):
Kertomuksen säilytyspaikka:
Kopiot:

Hamina Viidankangas 1
1000005820
Kivikausi/pronssikausi
Tutkimus/yleisökaivaus
FT Paula Kouki
Haminan kaupungin museot
15.–23.8.2016
17 m2
Kymenlaakson maakuntarahasto ja Haminan kaupungin
museot
11 000 + 1 150 €
Hamina
75-418-1-12
3042 02
ETRS-TM35FIN P: 6720899 I: 504124
YKJ P: 6723720 I: 3504296
ETRS89/WGS84 Lat: 60,62389772° Lon: 27,07535982°
ETRS89/WGS84 Lat: 60° 37,4339' Lon: 27° 4,5216'
ETRS89/WGS84 Lat: 60° 37' 26,0318" Lon: 27° 4' 31,2954"
MV/117/05.04.01.02/2016
KM 41009: 1-638
Inventointi 2006, Johanna Enqvist
KM 35631:1–17
–
Museoviraston arkisto
Haminan kaupungin museot
Haminan kaupunginkirjasto, kotiseutukokoelma
Kymenlaakson museo, Kotka

Viidankangas 1

5

Sijaintikartta

SIJAINTIKARTTA

Kohteen sijainti kartalla (punainen pallukka) sekä tarkempi sijainti maastokartalla (punainen ympyrä).
(Maanmittauslaitos, Karttapaikka).
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Johdanto

1. JOHDANTO
Tutkimuskohde, Viidankangas 1 (1000005820), on kivi- ja pronssikautiseksi määritelty asuinpaikka, joka
sijaitsee Haminan Metsäkylässä. Tutkimus oli yhdistetty tutkimus- ja yleisökaivaus, jonka tutkimuksellisena tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan tarkentaa asuinpaikan kulttuurivaiheita ja -yhteyksiä,
ajoitusta sekä säilyneisyyttä. Koska kohde on määritelty luokan 1 muinaisjäännökseksi, kaivausalue sijoitettiin asuinpaikan osin tuhoutuneeseen osaan asuinpaikan keskellä sijaitsevan hiekkakuopan länsireunalla, pyrkien näin asuinpaikan paremmin säilyneiden osien säästämiseen.
Kaivaukset perustuivat Johanna Enqvistin vuonna 2016 suorittaman inventoinnin tuloksiin sekä kahdella
kenttävierailulla vuosina 2015 ja 2016 kohteella tehtyihin pintahavaintoihin. Kaivauksia tehtiin viikon
ajan 15.–23.8.2016. Yleisö osallistui kaivauksiin 16.–22.8. Lisäksi jälkitöihin varattiin kenttätyöjohtajalle
1,5 kuukautta sekä kartoituksesta ja löytöjen talteenotosta vastanneelle tutkimusavustajalle kuukausi.
Osteologisen analyysin suoritti FM Katariina Nurminen.
Tutkimushankkeen vastuullinen tutkija ja kaivauksenjohtaja oli FT Paula Kouki. Kartoituksesta sekä
karttojen digitaalisesta puhtaaksi piirtämisestä ja muun kartta-aineiston tuottamisesta vastasi HuK Maija
Holappa, joka vastasi myös löytöjen talteenotosta ja niiden sijainnin dokumentoinnista takymetrilla sekä
löytöjen käsittelystä jälkitöissä. Lisäksi kaivauksella työskentelivät kaivausapulaisina Helsingin yliopiston arkeologian opiskelija, fil.yo Olli Eranti ja FM Maija Lehikoinen, jotka avustivat myös yleisökaivajien
ohjaamisessa sekä löytöjen talteenotossa. Yleisökaivaukselle osallistui kaikkiaan 27 henkeä, joista monet
olivat paikalla useina päivinä. Yleisökaivauksen osanottajat pääsivät kentällä osallistumaan ohjatusti
myös löytöjen puhdistamiseen. Lisäksi kaivaukselle osallistui 15.8. vapaaehtoisina kuusi henkeä Kymenlaakson metallinetsijöistä. Heidän avullaan kartoitettiin asuinpaikan alempaa, pronssi-/varhaismetallikautista osaa.
Kenttätutkimusten aikana tutkimuksista raportoi radiossa ja alueuutisissa Yle Kymenlaakso (17.8.2016).
Lisäksi kaivauksista ilmestyi Kymen Sanomissa lehtiartikkeli (17.8.2016) ja toinen, lyhyempi artikkeli
lehden internet-versiossa. Myös paikallislehdet Reimari ja Ankkuri huomioivat kaivaukset uutisoinnissaan.
Haminassa 17.4.2018

Paula Kouki
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Tutkimushistoria ja käytetty lähdeaineisto

2. TUTKIMUSHISTORIA JA KÄYTETTY LÄHDEAINEISTO
Viidankankaan asuinpaikan on alkujaan löytänyt paikallinen arkeologian harrastaja Seppo Kallio. Kallio
näytti kohteen Johanna Enqvistille tämän ollessa suorittamassa Haminassa kaupungin tilaamaa muinaisjäännösinventointia 2006. Myöhemmin kohteella vierailivat Enqvistin kanssa kartoittamassa Johanna
Seppä ja Teemu Mökkönen, jolloin kohteelta kartoitettiin kuusi asumuspainannetta. Kohteen sijainti
suhteessa merenpintaan ja inventoinnissa talteen saatu löytöaineisto viittasivat pitkäaikaisesti asuttuun
paikkaan, joka on ollut käytössä varhaiskampakeraamiselta kaudelta pronssikaudelle (/varhaismetallikaudelle). Viidankangas 1 on toinen Enqvistin inventoinnissa Haminan alueelta löytyneistä asumuspainannekohteista, joita ei tunnettu aiemmin. (Enqvist 2006 : 54–55, 63.)
Kohteen ainoa aikaisempi tutkimus on Enqvistin inventointi vuodelta 2006. Lähialueelta tunnetaan kuitenkin useita kivikautisia asuinpaikkoja. Kymenlaakson maakuntamuseon tutkija Timo Miettinen on tehnyt vuosina 1994–95 kaivauksia Metsäkylässä Klemolan seisakkeen (MJ-tunnus 917010016) laajalla ja
runsaslöytöisellä kivikautisella asuinpaikalla, jolta on löytynyt todisteita asutuksesta kampakeraamisesta
nuorakeraamiseen kauteen. (Muinaisjäännösrekisteri.)

3. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS

Tutkimusalueen kuvaus

Viidankangas 1 asuinpaikka sijaitsee viime jääkauden aikana syntyneellä pohjois–eteläsuuntaisella Viidankankaan moreenialueella Haminan Reitkallin ja Metsäkylän kylien rajalla. Asuinpaikaksi määritellyn
alueen korkeimmat kohdat sijaitsevat 25 m korkeuskäyrän yläpuolella, alimpien sijaitessa 12,5 m käyrän
päällä. Alue on kivi- ja varhaismetallikaudella muodostanut länsiluoteeseen pistävän niemen, jota jyrkkärantaisten, suppamaisten lahtien rajaama kannas erotti Viidankankaan moreenialueesta. Moreenialuetta ympäröivät alkujaan merenpohjaan kerrostuneet savikot.
Topografialtaan alue on pohjoisen ja etelän suuntaan sekä länteen melko jyrkkää, viettäen loivemmin
ainoastaan luoteeseen. Ympäristössä kohoaa useita korkeita, kallioisia mäkiä: idässä Mäentakustanmäki,
lännessä Uuperinmäki ja pohjoispuolella Ämmänmäki. Alueen kallioperä on rapakivigraniittia.
Asuinpaikan ylemmissä osissa hiekkakuopan eteläpuolella on melko kosteaa, sammaleista metsää, jonka
valtapuuna ovat kuuset. Hiekkakuopan länsipuolella on nuorta, harventamatonta männikköä, joka on
kasvanut paikalle vuoden 2006 inventoinnin jälkeen. Pohjoisella reunalla, jossa maasto on hiekanoton
muokkaamaa, kasvaa lehtipuita. Hiekkakuopan reunoilla kasvaa jonkin verran nuoria koivuja ja mäntyjä.
Hiekkakuopan länsipuolella, muinaisella luoteeseen suuntautuvalla pienellä niemellä on ainakin neljä
asumuspainannetta. Kolme isompaa painannetta sijaitsevat ylemmällä noin 20 m mpy olevalla terassilla,
ison maakiven pohjoispuolella, ja yksi pienempi alemmalla noin 15 m mpy olevalla terassilla. Kaksi pienehköä painannetta sijaitsee lisäksi muista erillään hiekkakuopan eteläpuolella, 25 m käyrän yläpuolella.
Korkeuksien perusteella kaksi ylintä painannetta voivat ajoittua varhaiskampakeraamiseen vaiheeseen,
ja kolme suurempaa painannetta tyypilliseen kampakeraamiseen kauteen, pienimmän ajoittuessa kivikauden loppuvaiheeseen / varhaismetallikauteen. (Enqvist 2006 : 54–55.) Ottaen huomioon hiekanoton
laajuuden, on todennäköistä, että painanteita on ollut enemmän, mutta ne ovat hiekanotossa tuhoutuneet.
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Kuva 1. Maaperäkartta Viidankankaan alueesta. Vanhat vesistöalueet erottuvat savikkoina. Asuinpaikan
sijainti merkitty mustalla ympyrällä. (GTK/Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna.)

Vesistöhistoria

Kaakkois-Suomen rannikkoalue on vapautunut meren alta maankohoamisen myötä pääasiassa Itämeren
Ancylusjärvi- ja Litorinameri-vaiheiden aikana ja niiden jälkeen. Maankohoamisen isobaaseista johtuen
maankohoaminen on vähäisintä Kaakkois-Suomessa, ja kivikauden asuinpaikat sijaitsevat Kymenlaakson
alueella tyypillisesti 30–15 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Nykyinen maankohoamisvauhti Kaakkois-Suomen rannikolla on enää noin 28 mm kymmenessä vuodessa (Miettinen 1998: 13). Virolahdella
tehtyjen rannansiirtymistutkimusten perusteella voidaan tehdä päätelmiä myös Haminan alueen rantaviivan kehityksestä. Ancylusjärvivaiheen loppupuolella vedenkorkeus on laskenut suhteellisen nopeasti
50 metristä n. 20 m mpy tasolle (Miettinen 2004: 97-98).
Susanne Åbergin pro gradu -tutkimuksen perusteella Haminan alueella on useita Litorinameren rantapintoja noin 22,6 m korkeudella. Paikoin alueella on havaittavissa kaksi litorinameren aikaista rantapintaa, n. 21 m ja n. 23 m mpy. (Åberg 2013: 60–61). Litorinatransgression maksimikorkeus Virolahdella on
ollut n. 23 m nykyisen merenpinnan yläpuolella vuosina 7400–7100 cal BP, ja transgressio on päättynyt
n. 6500–6300 cal BP (Miettinen 2004: 97-98). Voidaan olettaa sen vaikuttaneen myös Haminan alueen
rannikolla, mikä vahvistaisi Åbergin korkeamman rantatason transgressiorannaksi. Litorinatransgression
jälkeen rannikolla on vallinnut ajan myötä hidastuva maankohoaminen ja siitä seurannut rantaviivan
vetäytyminen. Pronssikauden kohteiden korkeus merenpinnasta on ollut n. 12 m ja rautakauden kohteiden vain noin 5 m.
Nykyinen Suurijärven pinta on 9,6 m merenpinnan yläpuolella. Viidankankaan asuinpaikan luoteispuolisen peltoaukean nimi Severviikki viittaa siihen, että alue on vielä historiallisella ajalla ollut osa vesistöä.
Suurijärven pinnankorkeutta on todennäköisesti laskenut Summanjoen alajuoksun perkaus 1930-luvulla
(KA: Maataloushallituksen maankuivatushankkeiden lopputiliarkisto, Fa KIRJEISTÖ / 1472). Severviikin
aluetta on pyritty myös kuivattamaan ojittamisella. Suurijärven ja Summanjoen vedet nousevat kuitenkin edelleen alaville pelloille etenkin kevättulvien aikana.
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Kuva 2. Kartta merenpinnan korkeuden vaihtelusta. Kampakeraamisella kaudella merenpinta on sijainnut
20 m korkeuskäyrän tuntumassa. Vuoden 2016 kaivausalueen sijainti merkitty punaisella pisteellä.
(Maanmittauslaitos/Maija Holappa.)
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Asutushistoria ja maankäyttö

Metsäkylän ja Reitkallin alueelta tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja, jotka keskittyvät nykyisen
Summanjoen ja Sippolanjoen ympäristöön (Kuva 3). Kivikaudella alue on muodostanut sokkeloisen sisäsaariston, jonka rannoilla asuinpaikat ovat sijainneet. Lisäksi Reitkallin Luoperinvuoresta tunnetaan
kvartsikideonkalo, josta on esihistoriallisella ajalla louhittu kvartsikiteitä esineiden raaka-aineeksi (MJtunnus 1000007958).
Reitkallin (Bredskallaby) ja Metsäkylän (Skogby) alueella on ollut pysyvää asutusta viimeistään keskiajalla. Reitkalli on Vehkalahden (nyk. Haminaa) vanhimpia kyliä, ja se mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran jo v. 1396 (FMU 1057). Reitkallin vanhin asutus on sijoittunut Summanjoen molemmin
puolin Suurijärven eteläpuolelle. Metsäkylä mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjalähteissä v. 1458
(FMU 3076), ja Reitkalli Tässä vaiheessa asutus on Metsäkylässä kuitenkin keskittynyt Summanjoen varteen ja länsipuolelle, Suurijärven ja nykyisin umpeen soistuneen Mätäjärven pohjoispuolelle. (Korhonen
1981: 324, 337, 542; Museovirasto, Muinaisjäännösrekisteri.) Kylien väliin jäävät kallioiset metsäalueet
ovat olleet asumatonta takamaata (Kuva 3).

Kuva 3. kivikautiset asuinpaikat (punaiset pisteet) sekä keskiajan ja historiallisen ajan kohteet (siniset
pisteet) Metsäkylän ja Reitkallin alueella. (Maanmittauslaitos, paikkatietoikkuna / Paula Kouki.)
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Senaatin kartasta voidaan nähdä, että 1800-luvun lopulla Viidankangasta lähimpänä sijaitsevat talot
ovat olleet Metsäkylän Anttila ja Reitkallin kartano, joka on mahdollisesti sijainnut nykyisellä paikalla
1500-luvulta alkaen (Korhonen 1981: 542–43). Anttilan tila on mainittu veroluetteloissa ensimmäisen
kerran 1621–53 (Korhonen 1981: 348–49). Viljellyt alueet ovat vielä 1800-luvullakin keskittyneet Suurijärven (kartassa Saarijärvi) luoteis- ja pohjoispuolelle sekä Summanjoen varteen. Severviikin alue on
ollut tulvaniittyä, jolta on luultavasti niitetty heinää karjalle, ja yksi tie niityille on kulkenut Viidankankaan asuinpaikan niemekkeen kautta (Kuva 4). Sama tielinja on näkyvissä vielä vuoden 1968 peruskartassa (Kuva 5). Niemen kärjessä peltoalueen reunassa on pari rakennusta, luultavasti latoja. Muuta
maankäyttöä alueella ei näy.

Kuva 4. Senaatinkartasto. Asuinpaikan sijainti merkitty mustalla ympyrällä. KA:[Vehkalahti] (XI 40).

Nykyisellään Viidankankaan moreenialueella on useita hiekkakuoppia, ja hiekanotto on muokannut alueen maisemaa huomattavasti 1900-luvun loppupuolella. 1800-luvun Senaatin karttaan ei ole merkitty
hiekkakuoppia, mutta pienimuotoista kotitarvehiekanottoa on voitu harjoittaa jo silloin (Kuva 4). Maanomistajan mukaan alueelta on otettu hiekkaa ”jo hevospelillä” (Kalevi Paavola, suullinen tiedonanto).
1960-luvulla hiekkakuopat ovat vielä pieniä ja moreenialueen eteläosissa (Kuva 5). Mittava hiekanotto
oli kuitenkin alkanut 1980-luvulle mennessä, jolloin hiekkaa on alettu ottaa myös moreenialueen pohjoisreunasta. Muinaisjäännösalueelle hiekanotto on nähtävästi kuitenkin laajentunut vasta 1987 peruskartan tarkistuksen jälkeen (Kuva 6). Peruskartoista voidaan siis päätellä, että asuinpaikan osittain
tuhonnut hiekkakuoppa on todennäköisesti vasta 1990-luvulta. Hiekanotto alueella päättyi asuinpaikan
löytymisen jälkeen, kun alue rauhoitettiin Muinaismuistolain nojalla. Viidankankaan asuinpaikasta vain
n. 300 m etelään on laaja hiekkakuoppa- ja louhosalue, joka on edelleen käytössä.

Viidankangas 1

Kuva 5. Viidankankaan
alue vuoden 1968 peruskartassa. Hiekkakuopat sijaitsevat asuinpaikkaalueen (musta ympyrä)
eteläpuolella.
(Maanmittauslaitos, Peruskarttalehti 304202, 1968.)

Kuva 6. Viidankankaan alue
vuoden 1987 peruskartassa.
Vielä tässäkään vaiheessa
hiekanotto ei ollut edennyt
asuipaikka-alueelle saakka.
(Maanmittauslaitos,
Peruskarttalehti 304202,
1987.)
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4. KENTTÄTYÖ- JA DOKUMENTOINTIMENETELMÄT SEKÄ KENTTÄTYÖN KULKU

Kenttätyö- ja dokumentointimenetelmät

Kaivaus suoritettiin tasokaivauksena pääsääntöisesti pyrkien kaivamaan 5 cm tasoja. Tasot numeroitiin
0–8 niin, että taso 0 oli maan pinta, ensimmäinen kerros oli 1 jne. Löydöt otettiin talteen 0-tasossa ruuduittain, mutta muutoin ne talletettiin takymetrilla. Mikäli löytöjä oli runsaasti pienellä alalla, samaa
löytötyyppiä olevat löydöt otettiin talteen yhdellä alanumerolla noin 10 x 10 cm alalta. Lisäksi kaikki
kaivettu hiekka seulottiin. Seulasta löydöt otettiin talteen ruudun ja kerroksen tarkkuudella.
Sekä kartoitus ja vaaitus että löytöjen dokumentointi suoritettiin robottitakymetrilla suoraan karttakoordinaatistoon. Mittaukset tarkistettiin päivittäin kenttätyön jälkeen ja karttamittaukset muutettiin AutoCAD-ohjelmistolla vektorigrafiikaksi. Suuremmista löytökeskittymistä mitattiin n. 10 x 10 cm alueelta
keskipisteen koordinaatit. Pintalöydöt kaivausalueen pinnasta sekä seulalöydöt otettiin talteen ruudun
tarkkuudella. Valokuvausdokumentaatio suoritettiin digitaalisella kameralla. Kaivausalueesta otettiin
kustakin tasosta digitaaliset valokuvat molemmista suunnista ja mahdollisuuksien mukaan myös obliikkikuva varteen asennetulla go pro-kameralla. Myös koeojan profiilit dokumentoitiin valokuvaamalla.

Kenttätyön kulku

Kaivausalue määriteltiin pintahavaintojen perusteella hiekkakuopan länsireunalle alueelle, josta oli
hiekkakuopan käyttövaiheessa kuorittu turvekerros pois. Sen sijoittamisessa otettiin huomioon maanpinnassa havaittavissa olleet löydöt ja muut ilmiöt, joiden perusteella voitiin olettaa kaivausalueella ainakin
osittain säilyneen asuinpaikan kulttuurikerrosta. Kaivausalue käytiin myös läpi metallinpaljastimella.
Mahdollisesta myöhemmästä häiriöstä kertovaa metallia ei suunnitellulta alueelta löytynyt. Lisäksi alue
pyrittiin sijoittamaan niin, että se ei haittaisi liikkumista hiekkakuopan reunaa seuraavalla tieuralla, jota
käytetään ratsupolkuna. Kaivausalue oli melko tarkasti pohjois–etelä -suuntainen. (Kuva 7.)
Asuinpaikan alemmassa osassa, johon ei kajottu kaivauksissa, metallinilmaisimen paljastamat kohteet,
milloin kyse ei ollut selvästi pinnallisesta jätemetallista, merkittiin lipuilla maastoon tarkoituksena hakea
alueelle tutkimuslupaa ja tarkistaa ne myöhemmin, mutta saman viikon perjantaina liput oli poistettu
jonkun sivullisen toimesta, joten tarkempaa selkoa metallisignaalien luonteesta ei ollut mahdollista saada. Hajanaisen ja pistemäisen levinnän perusteella ne lienevät kuitenkin olleet alueen myöhempään toimintaan liittyvää jätemateriaalia.
Alueelle avattiin 10 m pitkä ja 1 m leveä koeoja, jonka sijainti mitattiin takymetrilla suoraan karttakoordinaatistoon (Kartta 1). Kaivaus toteutettiin tasokaivauksena 5 cm paksuisina kerroksina käyttäen lastaa.
Kaivauksen edetessä kävi nopeasti ilmi, että ruudut 9–10 olivat käytännöllisesti katsoen löydöttömiä
(Kartta 5, tasot 2–3; Kartta 6, taso 4). Siksi kaivaus päätettiin kerrosten 0–3 tutkimisen jälkeen keskittää
ruutuihin 1–8. Kolmannessa kerroksessa havaittiin myös löytöjen, varsinkin kvartsin, keramiikan ja palaneen luun, voimakas keskittyminen ruutuihin 3–6 (Kartta 5, taso 3), jonka vuoksi aluetta laajennettiin
länteen 2 x 0,5 metriä ja itään 4 x 1 metriä. Näissä ruuduissa kaivettiin kaikkiaan 7 kerrosta. Ruuduissa
23–26 sekä 14–15 kerrokset 5 ja 6 kaivettiin kuitenkin yhtenä 10 cm kerroksena, koska löydöt olivat
tässä syvyydessä selvästi vähäisempiä. Ruudut 14–15 ja 4–5 kaivettiin tasoon 8. Ruuduissa 14–15 sijainnut syvemmälle ulottunut löytökeskittymä kaivettiin lisäksi pohjaan yksikkönä (Kuva 8). Muualla kaivausalueella löydöt loppuivat kerroksen 6 jälkeen.
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Kuva 7. Kaivausalue määriteltynä
maastoon. (Paula Kouki.)

Kuva 8. Ruuduissa 14–15 sijainnut kuopanne kaivausalueen profiilissa. (Paula Kouki.)

Kenttätyö
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Lisäksi välittömästi kaivausalueen länsipuolella havaittuun kuopanteeseen avattiin erillinen 1 x 1 m koeruutu sen luonteen selvittämiseksi, ja tieuralle tehtiin kaksi 0,5 x 0,5 m koepistoa, joilla pyrittiin selvittämään kulttuurikerroksen säilyneisyyttä tieuran alueella (Kartta 1). Myös kaivausalueen eteläpuolelle
ulottuvan hiekkakuopan laajennuksen törmään, sen pohjois- ja länsireunalle, tehtiin kaksi profiilin puhdistusta (A ja B) sen selvittämiseksi, onko hiekkakuopan reunalla maa-aines täysin sekoittunutta vai onko oletettavissa, että asuinpaikka-aluetta on säilynyt vielä kuopan reunalla (Kartta 1).
Kaivauksen jälkeen kaivausalue täytettiin ja maisemoitiin.

5. HAVAINNOT JA TULKINNAT
Kaivauksessa havaittiin nopeasti, että maanpinta oli alkujaan ollut epätasaisempi ja turpeen kuorimisen
yhteydessä asuinpaikkakerros oli osittain tuhoutunut. Ruuduissa 1–2 sekä 4–5 sekoittuneen pintahiekan
alla oli kuitenkin säilynyt huuhtoutumiskerrosta, jonka alla oli säilynyt häiriintymätöntä kulttuurikerrosta. Tutkitulla alueella kulttuurikerroksen paksuus vaihteli huomattavasti. Löydöt keskittyivät koeojan
keskivaiheille ja eteläpäähän, kun taas koeojan pohjoispäässä oli vaaleaa, karkeampaa ja irtonaisempaa
hiekkaa, joka oli löydötöntä. Kulttuurikerros on siis hyvin vaihtelevan paksuinen ja asuinpaikka tutkitulla alueella luonteeltaan pesäkkeinen. Puhdas pohjamaa tavoitettiin pääasiassa n. 40 cm syvyydessä, lukuun ottamatta 60–70 cm syvyyteen ulottunutta kuopannetta, joka tutkittiin ruuduissa 14–15.
Kaivausalueen länsipuolen kuoppa KK1 osoittautui 1900-luvun puolivälin jälkeen kaivetuksi jätekuopaksi, jonka pohjalla oli lisäksi tulenpidon jälkiä (Kuva 8). Kuoppa oli kaivettu asuinpaikkakerroksen läpi ja
jatkuu koeruudun rajojen ulkopuolelle, mikä viittaa siihen, että jätekuopan alueella asuinpaikkakerros
on täysin tuhoutunut. Jätekuoppa ei kuitenkaan ulottunut kaivausalueelle saakka edes ruuduissa 14–15.
Kuopan täyttömaasta löytyi kvartsi-iskoksia (KM 41009: 628).
Tieuraan avatuista koepistoista KK2 kohdalla ei sekoittuneen pintahiekan alapuolella havaittu värjäytynyttä kulttuurikerrosta, ainoastaan luonnollisen podsolimaannoksen ilmiöitä. Löytönä saatiin talteen yksi
kvartsi-iskos. Sen sijaan KK3:ssa sekoittuneen pintahiekan alla tuli voimakkaan punaiseksi värjäytynyt n.
10–15 cm paksu kulttuurikerros, mikä osoittaa, että säilyneitä asuinpaikkakerroksia on vielä paikoitellen
löydettävissä hiekkakuopan reuna-alueella. Tästä koekuopasta saatiin talteen kvartsi-iskosten lisäksi koristelematon saviastian kylkikappale.
Molemmissa hiekkakuopan reunaan puhdistetuissa profiileissa voitiin todeta osittain säilynyttä asuinpaikkakerrosta. Molemmista profiileista saatiin puhdistuksen yhteydessä talteen keramiikkaa ja kvartsiiskoksia. Profiilissa A on havaittavissa selvä hautautunut turvekerros ja sen alla säilynyt podsoliprofiili
(Kuva 9), josta voidaan päätellä asuinpaikkakerrosta voineen säilyä tällä kohdalla hiekkakuopan reunassa. Profiilissa B on n. 0,5 m paksu läjityskerros sekoittunutta maa-ainesta ja kasvinosia (Kuva 10). Läjityskerroksen alla maannosprofiilin yläosa on tuhoutunut, mutta värjäytyneen alueen perusteella
asuinpaikkakerrosta on kuitenkin voinut säilyä 15–20 cm.
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Kuva 8. KK1:ssä tutkittu jätekuoppa, jossa on jälkiä tulenpidosta. (Paula Kouki.)

Kuva 9. Profiili A hiekkakuopan pohjoisreunassa. (Paula Kouki.)
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Kuva 10. Profiili B hiekkakuopan länsireunassa. (Paula Kouki.)

6. LÖYDÖT
Kaivauksen löydöt olivat pääasiassa kvartsi-iskoksia ja keramiikkaa. Palanutta luuta oli löytöaineistossa
suhteellisen vähän kivikauden kohteelle. Lisäksi löytyi muutamia kivilaji-iskoksia. Piikiveä ei löytöaineistossa ollut lainkaan (Kuva 11). Takymetrilla talteen otettujen löytöjen spatiaalinen levintä löytöryhmittäin on esitetty kartoissa 5–6, joissa edeltävän kerroksen löydöt on projisoitu tasoon.

Kuva 11. Löytöaineisto alanumeroittain jaoteltuna.
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Viidankangas 1:n kvartsiaineisto koostuu pääasiassa iskoksista. Esineitä löytyi vähän: yksi keskeneräinen
nuolenkärki sekä muutama kaavin tai sellaisen teelmä. Tyypillinen piirre kvartsiaineistossa ovat kideiskokset (Kuva 12), jotka kertovat, että raaka-aineena on käytetty omamuotoisia kvartsikiteitä, joita kaivauksissa myös löytyi muutamia (Kuva 13). Omamuotoisista kiteistä valmistettujen iskosten joukossa on
myös kaksi savukvartsikidettä. Ottaen huomioon Luoperinvuoren kvartsilouhoksen (1000007958) läheisen sijainnin nykyisen Summanjoen varressa linnuntietä vain n. 4 km kaakkoon, on mahdollista, että kiteet ovat peräisin juuri Luoperinvuoren kideonkalosta. Tämän varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin
tarkempia tutkimuksia. Toisaalta löytyi myös sellaisia iskoksia ja joitakin suurempia raaka-ainekappaleita, joissa oli säilynyt alkuperäisen kiven pintakerrosta, mikä viittaa siihen, että myös rantakivikosta kerättyjä kvartsikappaleita on käytetty raaka-aineena. Laadultaan kvartsi oli hyvin vaihtelevaa, mikä sekin
viittaa useisiin eri raaka-ainelähteisiin.

Kuva 12. Iskos omamuotoisesta kvartsikiteestä (KM
:237).(Paula Kouki.)

Kuva 13. Käsittelemätön kvartsikide (KM :338).
(Paula Kouki.)

Kuva 14. Kivilaji-iskos, maasälpäporfyyria (KM :28). Kuva 15. Kivilaji-iskos, liusketta (KM :150). (Paula
Kouki.)
(Paula Kouki.)
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Kivilaji-iskoksia on kahdesta eri kivilajista. Toinen on punaista maasälpäporfyyria (Kuva 14), joka voi
olla paikallista alkuperää, sillä Metsäkylän Houvanmäessä noin 4 km Viidankankaalta linnuntietä pohjoiseen Sippolanjoen varressa tunnetaan kalliossa porfyyrijuoni, josta on louhittu kiuaskiviä, mutta on
mahdollista, että samaa raaka-ainetta on louhittu jo kivikaudella (Houvanmäki 2, 917010022). Maasälpäporfyyria on käytetty raaka-aineena runsaasti myös varhaismetallikaudella. Toinen kivilaji on todennäköisesti vihreäkivien ryhmään kuuluvaa liusketta, joka on oletettavasti tuontia Viidankankaalla.
Molempia kivilajeja on löytöaineistossa vain niukasti. Kokonaisia kiviesineitä tai niiden katkelmia tai
teelmiä ei löytynyt.

Kuva 16. Kampakeraamisia astiankappaleita (oikealta ylhäältä KM :638, 637, 117, 404,
130). (Paula Kouki.)
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Kaivauksessa löydetty keramiikka oli pääasiassa hajonnut pieniksi kappaleiksi, mikä vaikeuttaa sen tunnistamista. Astiankappaleet edustavat kuitenkin vähintään kahta, todennäköisimmin ainakin kolmea erilaista keramiikkatyyppiä.
Kaivausalueella runsaammin esiintyvä keramiikka sisältää melko runsaasti keskikarkeaa hiekkasekoitetta. Tässä keramiikassa on usein koristeena kampaleimaa. Joissakin reunakappaleissa leimakoristelua on
myös reunan päällä. Lisäksi koristeaiheina esiintyy erilaisia leimapainanteita sekä pieniä ryhmiteltyjä
kuopanteita (Kuva 15). Kuoppia ei koristelussa esiinny lainkaan – tässä suhteessa Viidankankaan kampakeraaminen aineisto eroaa esimerkiksi Kotkan Niskasuon (Kokkonen 1978) aineistosta. Astioiden seinämät ovat melko ohuita, mikä viittaa pienehköihin astioihin. Tämä tyyppi lienee määriteltävissä
tyypilliseksi kampakeramiikaksi (Mökkönen, suullinen tiedonanto).
Vähäisemmässä määrin esiintyy keramiikkaa, joka on väriltään tummanruskeaa ja hyvin hienosekoitteista savea (Kuva 16). Astioiden pintaa on voitu käsitellä naarmuttamalla. Joissakin kappaleissa esiintyy
terävää piirtoviivaa. Teemu Mökkönen informoi vastaavan tyyppistä keramiikkaa löytyneen Virolahden
Meskäärtyn asuinpaikalta, jossa se on ajoitettu myöhäiskampakeraamiseen vaiheeseen. Vastineet tälle
keramiikkatyypille löytyvät Suomenlahden eteläpuolelta. (Mökkönen, suullinen tiedonanto.) Valmistusmateriaalin ja tyylipiirteidensä puolesta tämä keramiikka voisi kuitenkin ajoittua myös varhaismetallikauteen. Pääosin tämä aineisto saatiin talteen hiekkakuopan profiilista B, joka sijaitsee hieman
alemmalla korkeudella kuin varsinainen kaivausalue.
Lisäksi ainakin yhdessä keramiikankappaleessa, joka saatiin talteen pintalöytönä hiekkakuopan reunalta,
oli sekoitteena hienoa asbestisilppua (KM :636).

Kuva 17. Hienosekoitteista, naarmupintaista keramiikkaa (KM :634). (Paula Kouki.)

Jotkin löytyneistä keramiikkakappaleista ovat pyöristyneitä ikään kuin ne olisivat olleet vedessä, mikä
voi liittyä joko astianpalasten joutumiseen alun alkaenkin rantavyöhykkeeseen, jossa vedenkorkeus
vaihtelee, tai siihen, että asuinpaikka on välillä jäänyt Litorina-meren transgressiovaiheen aikana veden
alle. Astiankappaleiden lisäksi löytyi muutamia tunnistamattomia kappaleita palanutta astiasavea. Sekoitteen perusteella kyse ei kuitenkaan todennäköisesti ole idolien kappaleista, koska idolisavessa ei
yleensä ole käytetty sekoitetta.
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Kuva 18. Kampaleimakoristeista keramiikkaa, jossa on ”rasvaiselta” vaikuttava pinta (KM :521). (Paula
Kouki.)

Muutamissa kampaleimakoristeisissa keramiikkapalasissa (KM :521) on havaittavissa kiiltävä, rasvaiselta
vaikuttava pinta (Kuva 17). Tavoitteena on myöhemmin analysoida näistä palasista mahdollisia orgaanisia jäämiä Tarton yliopistossa.
Osteologisen analyysin perusteella löytynyt luuaineisto on pääasiassa nisäkkäiden luita, joista suurin osa
on peräisin hylkeestä. Myös majavan ja jäniksen luita löytyi. Lisäksi aineistosta tunnistettiin kaloista
hauen ja ahvenen luita. Aineiston fragmentaarisuuden vuoksi luuaineistosta oli vaikeaa laskea yksilömääriä, mutta hylkeiden luissa oli sekä aikuisen että keskenkasvuisen yksilön luita. (Nurminen 2017.)
Kaivauksen aikana havaittiin häiriintymättömästä asuinpaikkakerroksesta joitakin vähäisiä hiilijäämiä,
mutta ajoittamiseen sopivia hiilikonteksteja asuinpaikalta ei löytynyt. Kuopanteesta löytyneestä palaneesta luusta voisi olla mahdollista suorittaa C14-ajoitus, mutta luuaineiston fragmentaarisuus ja huono
kunto voivat olla esteenä onnistuneelle ajoitukselle.
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7. YHTEENVETO
Kaivaukset osoittivat asuinpaikan olevan luonteeltaan pesäkkeinen ja ainakin tutkitulla alueella ulottuvan pääasiassa n. 40 cm syvyyteen, mutta paikoin jopa 60–70 cm syvyyteen. Asuinpaikkakerroksen havaittiin myös säilyneen oletettua paremmin niillä hiekkakuopan reuna-alueilla, jossa hiekan ottoon
liittyvä toiminta on rajoittunut turpeen kuorintaan ja häirinnyt lähinnä asuinpaikan pintakerrosta.
Viidankangas 1:n löytöaineisto kuvastaa kohteen pitkää käyttöikää, joka liittyy melko jyrkkään rantaprofiiliin ja Kymenlaakson rannikon suhteellisen hitaaseen maankohoamisnopeuteen. Mielenkiintoista
on hylkeiden luiden suuri määrä, mikä viittaa siihen, että asuinpaikka on ainakin jossakin vaiheessa ollut hylkeenpyytäjien tukikohta. Hylkeenpyynti on historiallisella ajalla ajoittunut kevättalveen, jolloin
hylkeet poikivat. Kivikaudella Itämeressä on elänyt peräti neljä hyljelajia: harmaahylkeen ja norpan lisäksi grönlanninhylje ja kirjohylje (Ylimaunu 2000: 78–79). Viidankankaan luuaineisto ei mahdollistanut hyljelajin tunnistusta, mutta todennäköisintä on, että Viidankankaalla on pyydetty norppaa, joka
hakeutuu poikimaan rannikon salmiin ja lahtiin jäällä oleviin pesiin (Ylimaunu 2000: 82). Mahdollista
onkin, että nyt tutkitun alueen osalta hylkeenpyynnin kuvastama asutus on ajoittunut talvikauteen, jolloin maa on jäässä ja lumen peitossa, mikä voi osaltaan selittää sitä, miksi alueella ei havaittu juurikaan
merkkejä tulenpidosta. Toinen mahdollinen selitys on asuinpaikan joutuminen Litorina-meren transgressiovaiheessa osittain uudestaan veden alle, mihin voisivat viitata vedessä pyöristyneet keramiikankappaleet.
Keramiikan perusteella voidaan alueella erottaa ainakin kaksi eri-ikäistä asutusvaihetta, joista varhaisempi ajoittuu mahdollisesti tyypilliseen kampakeramiikkaan ja myöhäisempi joko myöhäiskampakeraamiseen vaiheeseen tai jopa varhaismetallikauteen. Varhaismetallikaudella asuinpaikkojen
rantasidonnaisuus väheni, minkä vuoksi myöskään tämän aikakauden keramiikan löytyminen 20 m korkeuskäyrän yläpuolelta ei ole pois suljettua. Myöhemmän keramiikan vähäisen määrän ja koristeettomien palojen heikon diagnostisuuden vuoksi sitä ei ole toistaiseksi mahdollista ajoittaa tarkemmin.
Koska kesän 2016 kaivauksissa tavoitettiin lähinnä asuinpaikan keskiseen kampakeraamiseen kauteen
ajoittuvaa osaa, eikä kivikauden loppuvaiheen tai varhaismetallikauden asutuksesta saatu selkeitä todisteita, Viidankankaan asuinpaikalla pyritään jatkamaan kaivaustutkimuksia vuonna 2018.
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