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Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Joensuu Linnankukkula (muinaisjäännösrekisterin kohde 1000028474)
Kohteen typpi: historiallisen ajan muinaislinna
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen kaivaus
Kenttätyöaika: 23.–29.7.2018
Tutkijat: FT Ville Laakso ja FM Jasse Tiilikkala, Maanala Oy
Tilaaja: Koveron nuorisoseura ry
Aiemmat arkeologiset tutkimukset: tark. Jan-Erik Nyman 2016, inv. Ville Laakso 2017
Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6940610 E 677196 (ETRS-TM35FIN)
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt: Kansallismuseon arkeologiset esinekokoelmat KM 41768
(diar. 31.12.2018)

Koveron alueen sijainti merkitty vihreällä ympyrällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen aineistoja. Karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRSTM35FIN-järjestelmässä.
Kansikuva: Muinaislinnaa kopterikameralla lounaasta kuvattuna (Ville Laakso/Maanala Oy).
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1. Tutkimuksen tausta
Koveron nuorisoseura ja Maanala Oy järjestivät heinäkuussa 2018 arkeologisen yleisökaivauksen Joensuun Koverossa (ent. Tuupovaaraa) sijaitsevalla Linnankukkula-nimisellä
muinaislinnalla (Museoviraston ylläpitämän
muinaisjäännösrekisterin kohde 1000028474).
Kohde löytyi keväällä 2016, kun ulkopaikkakuntalainen metallinilmaisinharrastaja keräsi
paikalta runsaasti esineitä, jotka hän toimitti
Museovirastoon (Kansallismuseon arkeologiset esinekokoelmat KM 41097). Aineistoon
kuuluu mm. keskiaikaisia nuolenkärkiä, vyönsolkia, puukkoja sekä palasia tarkemmin tunnistamattomasta lyijy- tai tinaesineestä.

Vuoden 2018 tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena oli saada lisätietoa itäsuomalaisittain
harvinaisen kohteen luonteesta, laajuudesta ja
ajoituksesta sekä tuottaa samalla uutta tietoa
Koveron seudun ja laajemmin koko PohjoisKarjalan esi- ja varhaishistoriallisesta asutuksesta.
Kaivaus toteutui 23.–29.7.2018. Hankkeen rahoitus muodostui apurahasta, jonka Koveron
nuorisoseura on saanut Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastolta.

Kaivauksen työntekijät olivat Koveron ja ItäSuomen historiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Työhön osallistui eripituisia jaksoja yhteensä 20 vapaaehtoista, joita oli päivittäin
töissä 5–11 henkeä. Tieteellisestä dokumenMuseovirasto tutki kohdetta yhden päivän kes- toinnista vastasivat arkeologit Ville Laakso ja
tänein koekaivauksin saman vuoden kesä- Jasse Tiilikkala.
kuussa arkeologi Jan-Erik Nymanin johdolla
(Nyman 2016). Lisäksi paikalta on Ville Laakson Viimeksi mainitut kiittävät lämpimästi yhteisinventointihavaintoja seuraavan vuoden syk- työstä kaikkia kaivaukselle osallistuneita sekä
syltä (Laakso 2017). Tähänastisten tietojen pe- tutkimuksen taustatahoina toimineita ja järjesrusteella kohde on ollut käytössä puolustus- telyissä ratkaisevasti auttaneita Koveron nuorisoseuraa ja Pohjois-Karjalan museota.
paikkana ainakin 1300–1400-luvuilla.

Linnankukkula merkittynä sinisellä ympyrällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.
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Linnankukkulan muinaislinna sijaitsee laajan suon keskellä olevalla jyrkkärinteisellä mäellä, noin 4,5 km
Koveron kylän ydinalueesta länteen (ks. myös kansikuvaa). Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Vuoden 2018 tutkimusalueiden ja yleiskartoitushavaintojen sijainti sekä vuoden 2016 koekuopat.
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Kesällä 2018 tutkittu kiukaanjäännös sijaitsee Linnankukkulan melko pienialaisen laen eteläosassa, kuvassa näkyvien ihmisten kohdalla. Pohjoisesta.

Ennen kaivausta kiuas erottui kiven- ja maansekaisena kumpareena. Pohjoisesta.
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Työkuva kaivauksen alkuvaiheesta (23.7.2018).

Työkuva kaivaustilanteesta 26.7.2018.
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2. Menetelmät

18003: N 6940449,293 E 677213,279 Z 117,32

Ensisijaiseksi tutkimuskohteeksi valittiin Linnankukkulan laen eteläpäässä sijaitseva maansekainen röykkiö, johon oli kesäkuun 2016
maastotutkimuksessa avattu 2 x 0,5 metrin laajuinen koeoja (ks. käsillä olevan raportin karttaa 1). Koeojaa ei tuolloin kaivettu pintaturpeen alapintaa syvemmälle, mutta havaintojen
perusteella röykkiö arvioitiin uuniksi ja sen ympärillä todettiin merkkejä rakennuksenjäännöksestä (ks. Nyman 2016).

Näiden lisäksi käytettiin Linnankukkulan rinteisiin ja laelle luotuja väliaikaisia kiintopisteitä,
joita ei merkitty pysyvästi maastoon.
Havainto-olot olivat maastotöiden aikana hyvät. Yhtä lukuun ottamatta jokaisena kaivauspäivänä oli hellettä. Jatkuva auringonpaiste ja
puuston aiheuttamat voimakkaat varjot hankaloittivat valokuvausdokumentointia jonkin verran.

Vuoden 2018 maastotyössä tutkimuskohde ni3. Havainnot ja päätelmät
mettiin kiuas 1:ksi. Tavoitteena oli tutkia rakenne kokonaan ja saada uutta tietoa Linnan- 3.1. Kiuas 1
kukkulan käyttötarkoituksesta ja -ajasta.
Röykkiön kohdalle avattu kaivausalue oli poh- 3.1.1. Havainnot
jakaavaltaan epämuotoinen, koska koko rakenne haluttiin tutkia, mutta puita ei ollut
mahdollista kaataa. Alueen laajuus oli noin 3 x
4 metriä.

Kaivausalue sijaitsi pienialaisella, mäntyvaltaista havumetsää kasvavalla, tasanteella Linnankukkulan laen eteläosassa (ks. karttoja 1–2
ja kuvia sivulla 6).

Turpeet poistettiin lapiolla ja sitä hienovaraisemmilla välineillä. Tämän jälkeen kaivausta
jatkettiin lastoilla. Maa seulottiin 4 tai 5 mm:n
silmävälin seulalla lukuun ottamatta muutamia
alla tarkemmin kuvattuja poikkeuksia.

Ennen pintaturpeiden poistamista paikalla
erottui kiven- ja maansekainen kumpare, jonka
korkeus oli 40–50 cm. Sen laajuus oli noin 3 x
2,5 metriä siten, että pituusakseli oli lähinnä
suunnassa luode–kaakko. Kaivausalueen eteläTutkimus toteutettiin tasokaivauksena siten, puolella tuntui pintaturpeen alla yksittäisiä
että turpeen poistamisen jälkeen saatiin esille nyrkinkokoisia särmikkäitä kiviä, jotka epäile1. taso. Sen alla oli 1. kerros, jonka alla oli 2. mättä ovat kiukaasta alarinteeseen valuneita.
taso jne. Kerrosten paksuus vaihteli; kaivaus- Pintaturve kaivausalueen kohdalla oli pakmenetelmät kuvataan tarkemmin tekstissä suhko, luokkaa 5 cm. Jo turpeen poiston yhteyalla.
dessä kävi ilmi, että röykkiö on hyvin voimakMittauksissa käytettiin takymetriä ja ETRS- kaasti maansekainen. Samassa yhteydessä tuli
TM35FIN-järjestelmää. Lähtökohtana käytet- esille pienehköjä enimmäkseen särmikkäitä kitiin kolmea kiintopistettä, jotka Joensuun kau- viä, joista osa vaikutti palaneilta. Maa-aines oli
pungin tekninen keskus oli luonut RTK-GNSS- harmaata ja osin keltaista, lähinnä hietaa.
paikantimella Linnankukkulan juurelle sen Ensimmäisessä tasossa (turpeen alapinta, karetelä- ja kaakkoispuolelle.
tat 3, 13 ja 23) kiviä erottui runsaimmin röykKiintopisteet oli merkitty maahan hakatuilla kiön etelälaidalla, pohjoislaidalla näkyi pääasimetrin pituisilla rautatangoilla. Kiintopisteiden assa maata. Maa-aines oli kauttaaltaan harnumerot ja sijainnit olivat (korkeudet N2000- maan ja kellertävän kirjavaa hietaa, eikä siinä
erottunut mitään erityistä. Alueen pohjoisnurjärjestelmässä):
kassa näkyi aivan vähän hiiltä.
18001: N 6940523,990 E 677252,458 Z 120,62
Rakenteen korkein kohta oli kiukaan luoteis18002: N 6940479,409 E 677289,339 Z 117,34 osassa ylärinteen puolella. Oletettavasti kivi- ja
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maa-aineista on valunut siitä suunnasta lou- oida. Vuoden 2016 raporttiin kirjattujen koornaaseen ja kaakkoon.
dinaattien mukainen koeojan sijainti on merkitty käsillä olevan raportin karttaan 3.
Alueen länsinurkassa erottui kaivausalueen ulkopuolelle luoteessa jatkunut luode–kaakko- Vuoden 2016 raportin kuvassa 18 etualalla
suuntainen matala harjanne, joka tulkittiin to- ojan reunassa näkyvä kolmikulmainen kivi
dennäköiseksi multapenkin jäännökseksi tms. erottuu heti tämän raportin karttaan 3 merkiseinään liittyväksi rakenteeksi (erottuu punai- tyn koeojan pohjoispuolella. Ero eri vuosien
sena kartassa 13). Huomiota herätti se, että koordinaatistoissa on luokkaa 10 cm siten, että
vastaavaa harjannetta ei ollut näkyvissä olete- vuoden 2018 koordinaatisto on etelämpänä
tun kaakkoisseinän loogisella paikalla kaivaus- kuin vuoden 2016 koordinaatisto.
alueen itäosassa.
Ensimmäinen kaivauskerros kaivettiin ainoasAlueen pohjoisnurkassa erottui jo tässä vai- taan röykkiön laelta, noin 1,5 x 1,5 metrin
heessa ympäristöään selvästi alavampi kohta, alalta. Kerros pyrittiin kaivamaan n. 10 cm:n
joka kaivauksen edetessä tulkittiin rakennuk- paksuiseksi.
sen sisäpuoleksi.
Kiukaan päällä ja reunoilla oli paljon pieniä
Koska vuoden 2016 koeoja oli kaivettu tähän (nyrkinkokoisia ja sitä pienempiäkin) teräsyvyyteen, pyrittiin sen tarkasta sijainnista saa- väsärmäisiä kiviä. Kiviaines oli perusteellisesti
maan havaintoja, jotta esimerkiksi eri vuosien palanutta. Syvemmältä tuli esille yhä enemmittausten yhteensopivuutta voitaisiin arvi- män myös isoja (halkaisija 20–45 cm) kiviä.
Isoista kivistä suurin osa oli pyöristyneitä.

Kiuas 1 pintaturpeen poistamisen jälkeen eli 1. kaivaustasossa. Pohjoisesta.
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Kiuas 1 toisessa kaivaustasossa. Pohjoisesta.

Toisessa tasossa (kartat 4, 14 ja 24) maa kaikkialla röykkiön ympärillä oli kirjavaa hietaa. Alueen luoteislaidalla, heti röykkiön kivien ulkopuolella, erottui pari pienialaista hiilipitoisen
maan läikkää. Samalla kohdalla oli myös punaista, palaneelta vaikuttanutta, hietaa.
Röykkiön pohjoisnurkasta esille tulleiden isojen kivien sijainnissa saattoi hahmottaa suorakulmaista muotoa, joka ei kaivauksen edetessä
kuitenkaan muuttunut selkeäksi.

Kolmannessa tasossa (kartat 5, 15 ja 25) erottui
edelleen pieniä kulmikkaita kiviä etenkin röykkiön keskellä ja itäreunalla. Maa-aines oli samanlaista kuin aiemminkin, joskin punaista (ilmeisen palanutta) hietaa oli useammassa kohdassa kuin edellisessä tasossa.

Edellisessä tasossa alueen pohjoisnurkassa näkynyt tummanharmaa maa erottui edelleen,
nyt hieman laajempana. Sen lounaispuolella,
lähellä alueen luoteisreunaa, erottui kolme
pienialaista hiilensekaisen hiedan kohtaa, jotka
Kaivausalueen pohjoiskulmassa erottui koillisaattavat kuvastaa multapenkin koillisrajaa.
nen–lounas-suuntaisena, n. 1,2 x 0,5 m laajuisena, alueena tummanharmaata maata koh- Kiukaan luoteisreunan isojen kivien arvioitiin
dassa, jossa on edellä mainittu rakennuksen si- olevan lähellä alkuperäistä sijaintiaan; ne eivät
säpuoleksi tulkittu matala kohta (erottuu par- vaikuttaneet esimerkiksi romahtaneen alarinhaiten kartassa 4).
teen suuntaan, kuten osa ylempänä rakenteessa olleista kivistä.
Toinen kerros kaivettiin lähinnä röykkiön keskeltä, noin 2 x 1,5 metrin alalta, ja enimmillään Myös kolmas kerros kaivettiin paksumpana
n. 10 cm:n paksuisena. Röykkiötä ympäröivää röykkiön keskeltä, enimmillään noin 10 cm:n
maata kaivettiin hyvin vähän, lähinnä irtomaa vahvuisena. Kaivausalueen reunoilta oli kerdokumentointia varten pois puhdistaen.
roksen alareunaan tultaessa kaivettu yhteensä
vasta muutamia senttejä.
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Kiuas 1 kolmannessa kaivaustasossa. Pohjoisesta.

Kiuas 1 neljännessä tasossa. Etelästä.
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Neljännessä tasossa (kartat 6, 16 ja 26) pieniä
kulmikkaita kiviä (koko keskimäärin 4–7 cm)
näkyi enää aivan röykkiön keskellä, n. 1,0 x 0,8
metrin alalla. Ne olivat kohdalla, joka myöhemmin tulkittiin kiukaan tulipesäksi, joten ne saattoivat olla pesään sen sortuessa romahtaneita.
Muuten röykkiön kivet olivat tässä syvyydessä
suuria, halkaisijaltaan 25–70 cm. Suurin osa oli
pitkänomaisia ja kulmikkaita, selvästi tarkoituksellisesti valittuja.

Ensin mainittu tuli esille aivan kiukaan eteläreunalta, mutta sen liittyminen kiukaaseen tulkittiin todennäköiseksi. Kvartsi löytyi tulipesän
koillisreunalta (löydöistä ks. karttaa 36).

Röykkiön pohjan ala oli tässä syvyydessä n. 2,5
x 1,8 m. Rakenteen pituusakseli oli suunnassa
luode–kaakko. Lisäksi sen eteläpuolella erottui
irrallisilta vaikuttaneita ja todennäköisesti alarinteeseen, erityisesti kaakkoon, valuneita kiviä. Kaakkoissivun kivet ja kiukaan päällä olleet
pikkukivet näyttivät päätyneen kauimmaksi
Neljännestä kaivauskerroksesta esille tullut sian
kiukaan oletetusta alkuperäisestä sijainnista.
leukaluun kappale.

Maa röykkiön ympärillä oli edelleen kirjavaa ja
kivien lomassa osin palanutta – punaista hietaa
erottui jälleen laajemmilla alueilla kuin aiemmissa tasoissa. Oletetun multapenkin linja
erottui ympäristöään vaaleampana, ja sen koillispuoleinen rakennuksen ilmeinen sisäosa ympäristöään tummempana, suorakaiteen muotoisena, alueena kaivausalueen pohjoisnurkassa (ks. erityisesti karttaa 26).
Tässä vaiheessa kaivaus oli edennyt siten, että
röykkiön pohjoisosan kivet olivat jo röykkiötä
ympäröineen maanpinnan tasossa – eteläosan
kivet olivat sitä vielä 20–30 cm ylempänä.
Neljäs kerros kaivettiin alueen reunoilta aiemTulipesän koillisreunalta 4. kerroksesta löytynyt
pia kerroksia paksumpana.
mahdollinen tuluskvartsi.

Kiukaan keskellä sijainnut tulipesäksi tulkittu
rakenne alkoi erottua suurempien kivien muodostamana kehänä. Kiukaan luoteisosasta tuli
esille pesäosaa (siitä noin 40 cm:n päässä) ympäröivä ulompi, pienehköistä kivistä koostunut, pyöreähkö kehä. Sen ja tulipesän välisestä
kohdasta otettiin maanäytteet 2–3/2018 (ks.
liite 2 ja kartta 36).

Viidennessä tasossa (kartat 7, 17 ja 27) kiukaan
rakenteista oli jäljellä lähinnä suurimpia kiviä.
Keskellä, oletetun tulipesän kohdalla, erottui
tummaa hietaa ja vielä jonkin verran pieniä
kulmikkaita kiviä.

Tulipesäksi tulkitun isojen kivien välisen alueen
tumma maa otettiin suurimmaksi osaksi
Kerroksesta löytyi osteologisessa analyysissä maanäytteenä (ks. liite 2, näytteet 1 ja 4–6
(ks. liite 4) sian leukaluun palaksi osoittautunut sekä kartta 36) talteen. Maasta otettiin talteen
palamaton luu sekä mahdollinen tuluskvartsi. myös hiilinäyte 1/2018 (ks. liite 1 ja kartta 36).
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Kiuas 1 viidennessä kaivaustasossa. Mittakaavan kohdalla erottuu tekstissä mainittua ulompaa kivikehää. Pohjoisesta.

Kiukaan tulipesäksi tulkittu rakenne 5. kerroksessa.
Huomaa punertavaksi palanut hieta pesän sisällä
lastan ympärillä. Koillisesta.

Tulipesän lounaispäässä ollut laattamainen kivi
(näkyy myös viereisen kuvan yläosassa).

Syvemmälle kaivettaessa tulipesän kohdan
maa muuttui punertavaksi ja vaaleammaksi.
Esille ei missään vaiheessa tullut arinaksi sopivaa kiveä, vaan pesä on ollut maapohjainen.
Maan joukossa oli joitain pieniä teräväsärmäisiä kiviä.

Lounaispäädyssä oli laattamainen muutaman
sentin paksuinen kolmeen osaan lohjennut
kivi, joka on selvästi valittu tarkoitukseensa (ks.
kuvaa yllä). Pesän sisäpuolen pituus oli noin 1
m ja leveys noin 0,75 m.
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Neljännessä kerroksessa esille tullut, pesäosaa
ympäröinyt, pienempien kivien muodostama
kehä erottui edelleen pesäosan luoteispuolella
(ks. myös kuvaa edellisellä sivulla). Samankaltainen ilmiö oli hahmotettavissa myös pesäosan lounaispuolella, muttei koillis- tai kaakkoissivuilla.
Kehän ja pesäosan välissä oli n. 30 cm:n levyinen lähes kivetön alue, joka vaikutti myös keskimäärin puhtaammalta kuin kehän ulkopuolinen maa. Maa kehän luoteispuolella oli erityisen kirjavaa.
Kyseessä on todennäköisemmin jonkin rakenteen raja kuin vaikkapa kaivaustekniikasta johtunut sattuma. Kyse voi olla esimerkiksi kiukaan alle kasatun vaalean täytehiedan tukirakenteesta. Ei kuitenkaan ole mahdotonta, että
kehän kivet olivat kiukaan yläosasta sen reunoille satunnaisesti valuneita.

Tulipesän luoteispuolelta viidennestä kerroksesta
löytynyt mahdollinen tuluskvartsi.

Lähempänä kiuasta (N 6940586,00 E
677183,70) sijainneen puujäännöksen laajuus
oli 6 x 20 cm ja paksuus 1–4 mm. Sen puunsyyt
erottuivat huonosti, mutta todennäköisesti niiKaivausalueen luoteisosassa, edellä mainitun den suunta oli 260 gon eli kiukaan reunan
kivikehän ulkoreunan kohdalla, erottuneen suuntainen. Jäännöksen poikkileikkauksessa ei
laajan punertavan hiekan alueesta suuntautui erottunut mitään merkille pantavaa.
koilliseen nokisen maan raja, joka voinee olla
kohteen käyttöaikana kaivetun maan ja sa- Kauempana (N 6940586,11 E 677183,35) sijainneen puujäännöksen laajuus oli 21 x 31 cm,
malla jonkin rakenteen raja.
suurin paksuus 2 cm ja syiden suunta 231 gon.
Punertavan hiekan länsipuolella, oletetun mul- Se oli ensin mainittua paremmin säilynyt. Alatapenkin kohdalla, esiintynyt valkoinen hieta osa oli hiiltymätön.
saattaa olla luontaista huuhtoumaa ja sen läheinen punertavan oranssi maa luontaista ri- Jäännöksen vuosilustot olivat hyvin loivasti
kaareutuvia ja erittäin ohuita, joten kyseessä
kastumaa.
on ollut iso puu. Se voi liittyä esimerkiksi kiuKaivausalueen etelänurkassa erottui hieman kaan alla ollutta vaaleaa täytehietaa (josta ks.
hiilipitoista maata ja punaiseksi palanutta hie- alla 7. tason kuvausta) rajanneeseen puurataa, joka näytti jatkuvan kiuaskivien alle. Ilmiö kenteeseen.
saattaisi johtua esimerkiksi palaneista seinähirMolemmat jäännökset olivat kirjavassa
sistä.
hiedassa ja varsin tarkasti vaakatasossa. Koska
Kaikkiaan hiiltynyttä puuta todettiin kaivauk- jäännösten luonne jäi epävarmaksi, niistä ei
sessa kuitenkin niin vähän, ettei rakennuksen otettu ajoitusnäytteitä.
tuhoutuminen tulipalossa ole todennäköistä.
Oletetun multapenkin ja rakennuksen sisäpuoViidennestä kerroksesta, heti tulipesän luoteis- len syvemmän alueen raja erottui tasossa varpuolelta, löytyi mahdollinen tuluskvartsin kap- sin selvästi: ensin mainitun kohdalla punertapale (ks. kuvaa tällä sivulla).
vaa hietaa ja jälkimmäisen hiilensekaisena hieKuudennessa tasossa (kartat 8, 18 ja 28) erot- tana. Syvemmän alueen raja näytti kulkevan
tui kiukaan luoteispuolella kaksi hiiltynyttä mainituista hiiltyneistä puujäännöksistä kohti
koillista.
puujäännöstä.
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Kiuas 1 kuudennessa tasossa. Luoteesta.

Kuudennessa tasossa kohdasta N 6940586,00 E 677183,70 esille tullut hiiltynyt puujäännös. Kuvattu lähellä 7. tasoa. Etelästä.
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Kohdasta N 6940586,11 E 677183,35 kuudennessa tasossa esille tullut hiiltynyt puujäännös. Kaakosta.

Kiuas 1 seitsemännessä tasossa. Kiukaan kivien alta esille tullut vaalea hietakerros erottuu kuvan keskellä.
Etelälounaasta.
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Kuudennen tason dokumentoimisen jälkeen
kaivausta jatkettiin poistamalla tulipesän reunalla olleet isommat kivet ja kaivamalla niiden
alla olleet maapaakut samaan tasoon muun
alueen kanssa. Näin saavutettu kaivausalueen
keskikohdan uusi taso dokumentoitiin tasona 6
½ (kartat 9, 19 ja 29).
Seitsemännessä tasossa (kartat 10, 20 ja 30)
kiukaasta oli näkyvissä enää muutamia suurimmista kivistä sekä hieman punertavaa hietaa
tulipesän kohdalla. Alueen pohjoisnurkassa oli
tullut esille jo (ilmeinen) peruskallio.
Kiukaan kohdalla, sen kivien alla, erottui vaalea
ja puhtaalta vaikuttava hietakerros, joka oli alkanut erottua jo tasossa 6 ½ (ks. karttoja 9 ja
10). Se on epäilemättä paikalle tuotu osaksi
kiukaan perustusta tai tasaamaan maanpintaa.
Sen alta ja ympäriltä tuli esiin kirjavaa maata,
joka vaikutti ensin palaneelta, mutta tulkittiin
sitten luontaiseksi podsolimaannokseksi.
Kaivausalueen luoteisreunan pohjoisosassa
erottui edelleen syvemmälle kaivettu alue, oletettu rakennuksen sisäpuoli, kaaren muotoisena tummana alueena, jonka pituus oli noin

Kiuas 1 kahdeksannessa tasossa. Pohjoisesta.

metrin ja suurin leveys noin 0,3 m. Kaivanto
jatkui kaivausalueen ulkopuolelle luoteeseen;
näytti siltä, että sen pohja oli pyritty saamaan
vaakatasoon.
Seitsemännen tason alapuolelta dokumentoitiin erillinen välitaso (taso 7 ½; kartat 11 ja 21).
Siinä olivat em. hietakerroksen reunat jo hieman kutistuneet, ja kutistuivat edelleen alaspäin kaivettaessa. Kaivausalueen itäisimmässä
osassa tuli kivien ja humuspitoisen maan alta
esiin nokea.
Kahdeksanteen tasoon (kartat 12, 22 ja 31)
päästyä oli koko alue kaivettu 15–25 cm:n syvyyteen turpeen alapinnasta mitattuna. Maa
oli kaivausalueen luoteisreunassa jo puhtaan
vaaleaa, mutta etenkin keskellä vielä kirjavaa.
Kirjavaan maahan liittyi myös hiililäikkiä. Alueen keskellä erottui vielä paikoin vaaleaa täytehietakerrosta.
On mahdollista, että osa alueen länsiosan punertavasta maasta oli vielä peräisin jostain tarkemmin tunnistamattomasta ihmistoiminnasta.

18

Tästä alaspäin kaivettiin enää luode–kaakkosuuntainen noin 1,5 m pitkä leikkaus alueen
keskelle, kiukaan tulipesän kohdalle (ks. karttaa 32 ja valokuvaa alla). Kaivettua maata ei
enää seulottu.
Leikkauksen pinnassa erottui vielä hieman
(korkeintaan noin 5 cm:n paksuudelta) edellä
mainittua tuotua keltaista hietaa. Sen alla näkyi alkuperäinen turvekerros ja sen alla hyvin
ohut huuhtoutumiskerros ja rikastumiskerros.

Leikkauksen kaakkoisosassa erottui muutaman
sentin paksuinen läikkä liki valkoista (huuhtoutunutta tai palanutta) hietaa ja sen yläpuolella
ohut tumma humuksensekainen kerros.
On mahdollista, että paikalla on kaksinkertainen podsolimaannos. Tämä saattaa merkitä
sitä, että kiukaan perustusta olisi jossain vaiheessa uudistettu, mutta koska kohta on aivan
kiukaan reunalla, lienee todennäköisempää,
että ylemmän humuksensekaisen kerroksen
yläpuolinen vaalea maa on valunut paikalleen
kiukaan rakenteista ylärinteen suunnasta.

Alkuperäinen maanpinta tällä kohdalla näyttää
olleen melko epätasainen (joko luonnon tai ihmisen vaikutuksesta), joten paikalle tuotua kel- Leikkauksen kohdalta, alkuperäisestä turvekertaista hietaa on ilmeisesti tarvittu myös maan- roksesta, otettiin hiilinäyte 2/2018.
pinnan tasoittamiseksi.

Ortokuva tulipesän kohdalle tehdystä luode–kaakko-suuntaisesta leikkauksesta. Lounaasta.

Lastan kärki osoittaa hiilinäytteen 2/2018 ottokohtaa (vrt. edelliseen kuvaan). Lounaasta.
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Hiilinäytteen 3/2018 talteenottokohta (lastan kärjen kohdalla) kaivausalueen luoteisleikkauksessa. Vasemmalla erottuu tekstissä mainittu multapenkin reunan jyrkkä tumma raita. Idästä.

Myös kaivausalueen luoteissivun leikkausta sy- erottuneesta harmaasta huuhtoutumiskerrokvennettiin sen dokumentointia varten (kartta sesta. Raita jatkui yhtenäisenä tai melkein yh34). Kaivettua maata ei seulottu.
tenäisenä koilliseen hyvin lähelle kaivausalueen pohjoisnurkkaa.
Leikkauksen lounaisosassa erottui maan pinnalle ympäristöään korkeampi kohta, joka tul- Tummasta raidasta, rakennuksen sisäpuolelta,
kittiin paikalla olleen rakennuksen lounaissei- talletettiin hiilinäyte 3/2018 (hiilenpala). Siitä
nään kuuluvaksi, edellä mainituksi, todennä- saatiin keväällä 2019 ajoitustulos 370±40 BP
köiseksi multapenkiksi tms. perustukseksi (kar- (ks. liite 5). Ajoituksen perusteella hiiliraita on
tan 34 metriväli 1,0–1,5).
muodostunut 1400-luvun puolivälistä 1600-luvun alkupuolelle ulottuvalla ajanjaksolla.
Sen yläpinta (tasolla 144,4 m) oli noin 10 cm
multapenkin lounaispuolta ja noin 20 cm sen Multapenkin oletettu koillisreuna oli leikkaukkoillispuolta korkeammalla. Oletettu multa- sen kohdalla tumman raidan perusteella huopenkki oli luode–kaakko-suuntainen, joten kai- mattavan jyrkästi pystysuora. Jyrkkyys voi perivausalueen luoteisleikkaus oli siis käytännössä aatteessa viitata siihen, että raja on muodostusiitä poikkileikkaus.
nut kaivamisen seurauksena: multapenkkiin
tuotu irtomaavalli ei todennäköisesti olisi säilyMultapenkki jatkui ympäristöään korkeamnyt kovin pitkään niin jyrkkäreunaisena, vaan
pana harjanteena kaivausalueen luoteisreuolisi valunut reunoiltaan loivempaan lepokulnalta edelleen ainakin 1,5 metriä luoteeseen
maan.
(ks. tulkintaa kartassa 37).
Toisaalta multapenkin korkein kohta ei voine
Multapenkkirakenteen oletettu alkuperäinen
olla alkuperäinen maanpinta, koska multapenmuoto erottui leikkauksessa erityisesti sen
kin lounaisreunan alla erottui n. 25 cm:n syvyykoillissivulla – siis rakennuksen sisäpuolella –
dessä katkonainen tumma vaakaraita, joka on
jossa yhtenäinen tumma orgaanisen aineksen
todennäköisesti alkuperäisen (mahdollisesti
raita erotti sitä rakennuksen sisäpuolelle myöluontaisen) turvekerroksen jäännös. Multahemmin syntyneestä sekoittuneen maan kerpenkin rakenne saattaa olla paikalle tuodun
roksesta. Tumma raita koostui hyvin ohuesta
maan ja sen koillissivun myöhemmän kaivamiturvekerroksesta ja hyvin heikkona paikoin
sen yhteistulos.
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Hiilinäytteen 4/2018 talteenottokohta kaivausalueen koillisleikkauksessa noin 10 cm:n syvyydessä (lastan
kärjen kohdalla). Lännestä.

Multapenkin koillissivun jyrkän tumman raidan
koillispuolella – siis rakennuksen sisäpuolella –
oli raidan päällä n. 15 cm paksulti sekoittunutta
paikalle valunutta tai tuotua sekoittunutta kirjavaa hietaa, jossa erottui vähäisiä tummia
vaakaraitoja.

huuhtoutumiskerros ja selvästi luontainen punertava hieta; luoteispäässä tumman raidan
alapuolinen maa oli hieman kirjavampaa,
mutta todennäköisesti puhdasta.

pohjoisnurkassa, näytti siltä, että luoteisleikkauksessa näkynyt alin tumma orgaanisen aineksen raita jatkuu koillisleikkaukseen, mutta
ei aivan yhtenäisenä. Koillisleikkauksessa se
jatkui lähelle alueen itänurkkaa, mutta osin
epäyhtenäisenä. Koillisleikkauksen tummasta
raidasta talletettiin hiilinäyte 4/2018 (ks. kuvaa
yllä).

Kaivauksessa todetut rakenteet liittyvät rakennuksenjäännökseen, johon kuuluu kiuastyyppinen tulisija. Kiukaan pohjakaava on ollut neliömäinen ja sen alkuperäinen laajuus suuruusluokkaa 1,5 x 1,5 m.

Leikkauksen kaakkoispää vaikutti loogiselta rakennuksen kaakkoisseinän kohdalta, sillä heti
Edellä mainitun jyrkän tumman raidan alla oli sen kaakkoispuolella maanpinta laskee jyrkästi
vaaleankeltaista puhdasta hietaa tai moreenia (ks. korkeuseroja kartoissa 13 ja 37).
ja sen alla kallio. Huomionarvoista on, että kiuKaivauksen päätteeksi kaivausalue täytettiin ja
kaan alla erottunut (tuotu) vaalea hietakerros
pintaturpeet asetettiin takaisin paikoilleen.
ei ulottunut kaivausalueen luoteisleikkaukseen
saakka.
Alueen koillisleikkauksessa (kartta 35), sen 3.1.2. Päätelmät

Raidan päällä ollut sekoittuneen hiedan kerros
jatkui selkeästi luoteisleikkauksesta. Sen maa
ei ollut koillisleikkauksessa aivan yhtä tummaa
ja kirjavaa kuin luoteisleikkauksessa.

Kiuaskiviä on peittänyt huomattava määrä hietaa. Se on voinut olla osa kiukaan rakennetta
tarkoituksenaan esimerkiksi kipinöinnin vähentäminen, mutta jotain muutakaan rakennuksen rakenteisiin liittyvää tulkintaa ei voi sulkea pois. Maa saattaa olla tullut paikalleen
myös samassa prosessissa, jossa paikalla olleen
rakennuksen sisäpuolelle on muodostunut
edellä mainittu sekoittuneen hiedan kerros.

Koillisleikkauksen perusteella mainittu sekoittunut hieta ei voi olla valunut paikalleen mistään, vaan se on tuotu kohtaan tarkoitukselli- Ennen kiukaan rakentamista on sen alapuolista
sesti. Leikkauksen kaakkoisosassa sen alla oli maanpintaa tasattu tuomalla paikalle vaaleaa
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hietaa. Hieta saattaa liittyä myös esimerkiksi (uusi) kiuas. Toinen mahdollisuus on, että kirhirsikehikolla varustettuun kiukaan alaiseen java maakerros on ollut osa paikalla olleen raperustukseen.
kennuksen (katto)rakenteita.
Vaalean hiedan alla todettu kirjava maa on
erittäin todennäköisesti alueen alkuperäistä
podsolimaannosta. Kiukaan kohtaa on ilmeisesti kaivettu/tasattu hieman ennen em. vaalean hiedan paikalle tuontia.

Rakennuksen seiniä koskevat tulkinnat on
koottu karttaan 37. Kaivausalueen ulkopuolella
päätelmät perustuvat ennen muuta maan pinnalla todettuihin korkeuseroihin, joihin liittyvät tulkinnat mitattiin takymetrillä (mainitun
kartan eriväriset pisteet). Rakennuksen koko
Kiukaan suuaukko on arvatenkin ollut rakenon tulkinnan perusteella ollut noin 5 x 4,1 m.
nuksen sisäpuolta kohti, lähinnä luoteeseen tai
(ehkä todennäköisemmin) koilliseen, vaikkei Rakennuksen sijaintia ja kokoa koskevat vuosuunnasta saatukaan selkeitä kaivaushavain- den 2018 tulkinnat sopivat hyvin yhteen vuotoja.
den 2016 koekaivauksen tulkintojen kanssa
(niistä ks. Nyman 2016: 11 ja yleiskartta).
Perusteellisesti palaneen kiviaineksen perusteella kiuasta on lämmitetty useasti. Huomattava osa rakenteen kivistä näytti romahtaneen 3.2. Muuri laen koillisosassa (kartat 39–41)
tai valuneen alarinteen suuntaan, siis lounaaRakenne sijaitsee Linnankukkulan laen koillisseen ja kaakkoon.
reunalla, tasaisen laen ja pohjoiseen laskevan
Kaivausalueen luoteisleikkauksen (ks. karttaa rinteen taitekohdassa, sekametsässä (kartan 1
34) perusteella rakennuksen lounaisseinän il- Muuri). Paikalla on ympäristöään noin metrin
meinen multapenkki näyttäisi muodostuneen alempi ja 6–8 metriä leveä notkelma.
samantyyppisestä vaaleasta hiedasta kuin kiuPintapuolisen tarkastelun perusteella kohdalla
kaan alla ollut maakerros.
arvioitiin olevan jonkin kivirakenteen. Matala
Multapenkin maassa on ainakin harvakseltaan notkelma ei vaikuttanut loogiselta rakennusmyös kiviä, sillä kaivausalueen länsinurkassa paikalta, mutta se arvioitiin sopivaksi puolussen kohdalla erottui kaksi kiveä ja kaivausalu- tusmuurin paikaksi. Kohdasta päätettiin poiseen ulkopuolella, rakennuksen todennäköisen taa pintaturve ja dokumentoida rakenteen yläperustuksen luoteissivulla, näkyi maan pinnalle pinta sitä purkamatta.
osa kiveä. Todennäköisesti tämä ei ole sattumaa, vaan multapenkissä on käytetty maan li- Turve poistettiin rakenteen rajoja seuraten
noin 3,5 x 4 metrin alalta käsin, lastoin ja lapisäksi tarkoituksellisesti myös kiviä.
olla. Esille tulleiden kivien yläpinnat harjattiin
Multapenkin koillispuolelle, siis rakennuksen puhtaiksi dokumentointia varten. Kiviä ei poissisälle, joutunut kirjava maakerros on tullut tettu eikä liikuteltu.
paikalleen vasta sen jälkeen, kun sitä multapenkistä erottanut ohut turve- ja huuhtoutu- Heti turpeen alta tuli näkyviin kiistatta ihmisen
miskerros olivat ehtineet jo muodostua. Tästä tekemää kivirakennetta. Kivien väleissä oli paipäätellen kirjava kerros saattaa olla (ensim- koin havaittavissa maata, mutta huomattavasti
mäistä) paikalla ollutta rakennusta huomatta- vähemmän kuin kiuas 1:n rakenteissa. Maata
näytti olevan eniten rakenteen eteläpuolisvastikin myöhäisempi.
kossa – mahdollisesti kivirakennetta on pohKirjava kerros on saattanut syntyä siinä vai- justettu maalla tai maa on jollain muulla tavalla
heessa, kun jo aiemmin käytettyä – ja jonkin ai- muodostanut osan rakenteesta.
kaa hylättynä ollutta – rakennuspaikkaa on parannettu (maanpintaa tasoitettu) ja tehty Rakenteen pohjakaavan halkaisija oli noin 3
metriä ja rakenteen suurin korkeus n. 0,5 m. Se
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koostui sekalaisesta kiviaineksesta: osa oli te- on Linnankukkulan rinteessä keskimääräistä
räväsärmäisiä, osa pyöristyneitä.
loivempi alue (ks. karttoja 1 ja 2), ja on todennäköistä, että muuri on rakennettu ao. suunSärmikkäät kivet vaikuttivat samalta kivilajilta,
nalta tulevan kulkureitin hallitsemiseksi.
jota on Linnankukkulan kalliossa, joten niitä on
saatettu lohkoa paikan päältä.
Rakenteen länsireuna oli kiinni ympäristöään
korkeammassa kalliossa. Itäreunassa kiinni oli
Kiviaineksen koko oli hyvin vaihteleva: 5–100
noin kaksi metriä leveä matalampi ja vähäkivicm. Enin osa oli kokoluokkaa 10–30 cm. Pohsempi kohta, joka saattaa olla muurin portjoislaidalla oli muuta osaa enemmän pieniä kitiaukko. Välittömästi sen itäpuolella todettiin
viä. Palamisen merkkejä kivissä ei havaittu,
turpeen peittämää kivirakennetta alueella,
eikä huomionarvoisia määriä hiiltä niiden väjonka halkaisija oli noin kolme metriä. Rakenlissä.
teen korkeus oli 0,3–1 m. Se vaikutti ihmisen
Rakenteen tulkittiin olleen alun perin korke- tekemältä ja muistutti lähinnä kiuasta. Raampi, mutta se vaikutti romahtaneen alarin- kenne voi olla myös muurin jatkoa porttiaukon
toisella puolella. Sen päältä ei turpeita vuonna
teeseen, siis pohjoiseen.
2018 poistettu.
Rakenne on sijaintinsa ja luonteensa vuoksi
syytä tulkita puolustusrakenteeksi (muuriksi), Muuriksi tulkitun rakenteen dokumentoinnin
joka on osin romahtanut. Paikalta luoteeseen päätyttyä se peitettiin uudelleen turpeilla.

Muurirakenne erottui ennen turpeiden poistoa matalana kumpareena. Mittakaavan pituus yksi metri.
Lännestä.
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Muurirakenteen sijaintia pohjoisrinteen yläreunassa, rakenteen esille puhdistamisen jälkeen. Mittakaavan pituus yksi metri. Idästä.

Esille puhdistettu muurirakenne. Mittakaavan pituus yksi metri. Pohjoisesta.
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Muurin sijainti tasaisen laen (vasemmalla) ja mäen pohjoisrinteen (oikealla) taitteessa.

Työkuva: turpeita poistetaan muurirakenteen päältä 26.7.2018.

3.3. Muut havainnot

jotta voitiin päätellä, onko paikalla kivirakennetta. Useassa varmaksi tulkitussa kiukaassa
Kaivauksen aikana todettiin pintapuolisessa todettiin ohuen turpeen alla pieniä rapaututarkastelussa Linnankukkulan laella turveker- neita, käytännössä palaneita, kiviä.
roksen alla muutamia muitakin turpeen peittämiä kivirakenteita. Ne lienevät kokonsa, muo- Ainakin yhden tutkimattoman kiukaan yhteytonsa ja sijaintinsa perusteella enimmäkseen dessä näytti erottuvan seinän perustaa tai rakiukaita; niitä kartoitettiin takymetrillä viisi kennusta varten tehtyä pengerrystä.
varmana pidettyä ja kaksi mahdollista (ks. alla
Havaitut kiukaat sijaitsevat laella varsin tiiviinä
olevaa taulukkoa 1 sekä karttaa 2; näistä rarykelmänä (mikäli ovat olleet samaan aikaan
kenteista ks. myös Laakso 2017: 13).
olemassa). Kaivauksin tutkittu kiukaankohta
Useassa rakenteeksi epäillyssä maastonkoh- liittyy Linnankukkulan eteläisimpään rakendassa poistettiin pintaturvetta pieneltä alalta, nuksenjäännökseen.
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Taulukko 1: Havainnot Linnakukkulan laen kiu- niukat: kaksi mahdollista tuluskvartsia ja sian
kaiksi tulkituista kivirakenteista
leukaluun pala (josta ks. liite 4). Luu liittynee
Linnankukkulalla tapahtuneeseen ruoanvalHuom. rakenteiden numerointi alkaa 2:sta, mistukseen.
koska kiuas 1 viittaa vuonna 2018 kaivauksin
tutkittuun rakenteeseen. Kiukaat 7 ja 8 tulkit- Kiukaan maakerroksista otetusta makrofossiilinäytteistä ei löytynyt viljely- tai muiden hyötytiin epävarmoiksi rakenteiksi.
kasvien jyviä tai siemeniä (Lempiäinen-Avci
2019).
Nro
N
E
Z
2
3
4
5
6
7(?)
8(?)

6940592,4
6940597,4
6940603,9
6940609,3
6940611,6
6940604,6
6940600,8

677185,6
677183,4
677186,9
677186, 5
677191,6
677194,3
677197,7

145,4
145,4
147,2
146,1
146,5
147,2
146,4

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voi pitää ennen havaitsemattomien kivirakenteiden
löytymistä Linnankukkulan laelta. Alueella todettiin ja alustavasti dokumentoitiin useita
pohjakaavaltaan pyöreähköjä röykkiöitä, jotka
ovat todennäköisesti kiukaita ja siten osoitus
laella sijainneista lämmitettävistä rakennuksista. Paikalla oleskelun lyhytaikaisuuteen viiLaella oli paikoin havaittavissa muitakin maas- tannee esimerkiksi keramiikan täydellinen
tonmuotoja, jotka eivät vaikuttaneet luontai- puuttuminen löytöaineistosta.
silta, esimerkiksi ihmisen tekemiltä näyttäneitä
matalahkoja kuoppia. Vaihtelevien pinnan- Yksi dokumentoitu kivirakenne tulkittiin sijainmuotojen ja paksun sammalpeitteen vuoksi tinsa ja luonteensa perusteella puolustusvamäellä saattaa olla erilaisia kivirakenteita huo- rustuksen perustaksi.
mattavasti enemmän kuin vuoden 2018 kai- Vuoden 2018 tutkimuksen perusteella voidaan
vausten yhteydessä havaittiin.
pitää varmana, että Linnankukkula on muinaisVuoden 2016 tutkimusten koekuoppa 2, jossa linna, jota on käytetty viimeistään keskiajalta
todettiin 10 cm:n paksuinen likamaakerros ja alkaen. Havainnot sopivat tulkintaan, jonka
josta saatiin lähinnä 1300-luvulle osuva radio- mukaan mäkeä on käytetty tarvittaessa pakohiiliajoitus (ks. Nyman 2016: 14, 18), sijaitsee ja suojapaikkana – oletettavasti pitkän ajan kutasaisella kohdalla laen länsiosassa. Vuonna luessa.
2018 kyseistä kohtaa tarkasteltiin vain pintapuoleisesti, mutta alueella oli turpeen alla havaittavissa pitkänomaisia maanpinnan muotoja, jotka saattaisivat liittyä puolustusvarustuksiin – myös kohdan topografia sopisi tähän.
Metallinilmaisinkartoituksessa havaittiin vajaat 20 signaalia, mutta osa niistä jäi epävarmoiksi – metalleja ei kaivettu ylös eikä tarkastettu. Niihin viittaavien havaintojen levintä
näytti painottuvan Linnankukkulan itä- ja länsirinteille, mutta on otettava huomioon, ettei
koko aluetta tutkittu samalla intensiteetillä.

Kohteen rakenteet ovat hyvin säilyneitä ja ne
osoittavat, että Linnankukkulalla on aiemmin
oletettuakin huomattavampi historiallinen
arvo – ja samalla erittäin suuri tutkimuspotentiaali.
5. Lähteet
Laakso, Ville 2017: Joensuun Koveron alueen
(ent. Tuupovaaraa) arkeologinen inventointi
2017. Arkeologinen tutkimusraportti, Museoviraston arkisto, Helsinki.

Lempiäinen-Avci, Mia 2019. Joensuu, Kovero,
Linnankukkula. Muinaislinnan makrofossii4. Yhteenveto kaivauksen tuloksista
lianalyysi. Tutkimusraportti Turun yliopiston
Linnankukkulalta vuonna 2018 kaivauksin tut- Biodiversiteettiyksikön Kasvimuseon arkeobokitun historiallisen ajan kiukaan löydöt olivat taanisen laboratorion arkistossa.
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tutkimusraportti, Museoviraston arkisto, Helsinki.
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Liite 1: Luettelo kaivauksessa talletetuista hiilinäytteistä
Näytteet otettiin AMS-ajoitusta varten. Näytteenottotapa: teräslastalla muovipussiin.
Nro

N

E

Z

1

6940585,23 677183,90 144,09

2

6940584,61 677183,99 143,83

3

6940587,17 677183,47 144,06

4

6940586,79 677184,91 144,22

Kuvaus
Kiuas 1, pesä, krs 6. Hiedan seassa ollutta puuhiiltä, jossa
loivasti kaareutuvia vuosilustoja.
Kiuas 1, pesän leikkauksesta. Harmahtavan maakerroksen (huuhtoutunut) päältä, vaalean täyttömaan alta. Ei
selvää puuhiiltä, mahdollisesti palanutta juurta tai kaarnaa.
Kaivausalue 1, luoteisleikkaus. Ilmeisesti hyvin palanutta
puuhiiltä, jonkin verran vuosilustoja nähtävissä, mutta ei
voi sanoa, mistä puun osasta. Huom. ajoitustulos tämän
raportin liitteenä 5.
Kaivausalue 1, koillisleikkaus. Pientä ohutta hiilenpalaa,
maa harmaanruskeaa.

Liite 2: Luettelo kaivauksessa talletetuista maanäytteistä
Näytteet otettiin makrofossiilianalyysiä varten. Näytteenottokohdista ks. myös tämän raportin
kartta 36. Kaikista näytteistä tehtiin makrofossiilianalyysi keväällä 2019 (ks. Lempiäinen-Avci
2019).
Nro
1
2
3
4
5
6

N
E
Z
Kuvaus
6940585,16 677184,04 144,15 Kiuas 1, 4. krs, pesä, humuksensekainen likamaa.
Kiuas 1, 4. krs, kiukaan ulkopuolinen hieta, pesäosan luo6940585,94 677183,69 144,27
teispuolelta.
Kiuas 1, 5. krs, kiukaan pohjoispuolinen/koillispuolinen li6940586,01 677184,63 144,19
kamaa.
6940585,17 677184,01 144,14 Kiuas 1, 5. krs, kiukaan pesästä.
6940585,20 677184,05 144,10 Kiuas 1, 6. krs, kiukaan pesästä.
6940585,36 677184,24 144,09 Kiuas 1, 7. krs, pesän pohjasta.

Osteologinen analyysi 2019
FM Anne-Mari Liira
Joensuu Kovero Linnankukkula 2018

Johdanto
Tähän raporttiin analysoitu luu on peräisin Joensuun Koveron Linnankukkulan keskiaikaiselta
linnamäeltä. Paikalla kaivettiin 23.–29.7.2018 rakennuksen jäännökseen liittynyttä kiukaanpohjaa.
Kaivauksista vastasivat Maanala Oy:n arkeologit Ville Laakso ja Jasse Tiilikkala.
Tutkimus- ja yleisökaivauksen paikalla mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan
rahaston myöntämä apuraha Koveron Nuorisoseura ry:lle.
Luuanalyysin tulokset
Luu on palamaton sian (Sus scrofa [domesticus]) alaleuan (mandibula) luun pala. Se painaa 3,7 g.
Tutkittu luu on arkeologi Jasse Tiilikkalan mukaan löytynyt rakennuksen ulkopuolelle valuneiden
kiuaskivien seasta.

Kuva 1. Sian alaleuan (mandibula) pala.

Luussa näkyy poskihampaiden osittaisia hammaskuoppia (alveoli), joita reunustaa toiselta puolelta
huokoinen luu. Se viittaa mahdollisesti parondiittiin. Parondiitti on hampaan kiinnityskudossairaus.
Se voi syntyä siitä, kun plakkia kerääntyy hampaan pinnalle kovettuen hiljalleen hammaskiveksi.

Sen seurauksena yksilölle voi tulla ientulehdus, joka voi hiljalleen kehittyä parondiitiksi. Siinä
hampaan kiinnittyminen löystyy ja hammas voi lopulta irrota kokonaan.
Parondiitissa hampaan tulehduksen oireena voi olla ienverenvuotoa, pahanhajuista hengitystä tai
pahaa makua suussa, mutta koska se ei aiheuta varsinaista kipua, niin se voi jäädä melko pitkään
huomaamatta. (esim. Hillson 2003). Parondiitti voi myös johtaa tulehduksiin eri puolilla kehoa ja se
voidaan yhdistää ihmisillä sydän- ja verisuonisairauksiin.
Arkeologisessa materiaalissa parondiittia tunnetaan erityisesti pienten märehtijöiden hampaista,
mutta sitä esiintyy kaikilla kotieläimillä. Nykyisin se on kissojen ja koirien yleisin tauti
(https://www.evidensia.fi/hoitovinkit/hampaiden-hoito/gingiviitti-ja-parodontiitti/).
Kyseessä on täysikasvuisen, mahdollisesti jo iäkkään yksilön luu. Luusta ei ole mahdollista päätellä
onko luu kesy- vai villisian.

Lähteet:
Sähköiset lähteet:
https://www.evidensia.fi/hoitovinkit/hampaiden-hoito/gingiviitti-ja-parodontiitti/

Painetut lähteet:
Hillson, S (2003). Dental Anthropology. Cambridge.
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