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Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Kiihtelysvaaran asemakaava-alue Joensuun kaupungissa
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen inventointi
Tavoite: hankkia ajantasaiset tiedot historiallisen ajan arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kaavaalueella
Kenttätyöaika: 16.8.2019 ja 23.10.2019
Tutkija: FT Ville Laakso, Maanala Oy
Tilaaja: Joensuun kaupunki
Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. R. Tirronen 1885, inv. P. Lahtiperä 1967, inv. O. Forsberg
2003, valvonta ja dokumentointi H. Ynnilä 2018
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: –
Tulos: Kaava-alueelta todettiin yksi aiemmin tuntematon kiinteäksi muinaisjäännökseksi tulkittavissa oleva kohde sekä kaksi muuta kulttuuriperintökohdetta.

Tutkimusalueen sijainti sinisellä ympyröitynä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.
Kansikuva: Kiihtelysvaaran kylää ja sen ympäristöä kuvaava ote 1700-luvun puolivälin kartasta
(Boström 1745–46).
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1. Tutkimustehtävä
Joensuun kaupunki oli vuonna 2019 uudistamassa Kiihtelysvaaran asemakaavaa. Työhön
liittyneessä viranomaisneuvottelussa Museovirasto oli todennut, että hankkeeseen on syytä
liittää historiallisen ajan asuinpaikkojen arkeologinen inventointi.

1971a–b), jonka asutusrekonstruktiot perustuvat pääasiassa isojakokarttoihin.

Alkuperäistä isojakokarttaa ja Saloheimon
karttaa (1971b: 44) verrattaessa ilmeni, että
jälkimmäisen asutuskuva ei otsikkonsa mukaisesti kuvaa asutuksen sijaintia ”isonjaon
alussa”, vaan perustuu 70–100 vuotta isojakoa
nuorempaan aineistoon, 1800-luvun lopun ja
Joensuun kaupunki tilasi inventoinnin Maanala
1900-luvun alun jakokarttoihin (ks. lähdeluetOy:ltä 17.6.2019. Työn vastuuhenkilö oli FT
teloaan: Saloheimo 1971b: 184).
Ville Laakso.
Syy nuorempien karttojen käytölle on epäileMaastotyö tehtiin kahdessa jaksossa:
mättä se, että kylän isojakokarttaa ei ole
16.8.2019 ja 23.10.2019.
Maanmittaushallituksen arkistossa tiettävästi
Alueelta oli inventoinnin maastotöiden aikaan säilynyt; vuoden 2019 inventoinnin yhteydessä
rekisteröity yksi kiinteä muinaisjäännös, Kiihte- lähteenä käytettyä isojakokarttaa säilytetään
lysvaaran kirkko ja kirkkomaa (ks. alla koh- Maanmittauslaitoksen arkistossa. Mainittakoon, että Kiihtelysvaaran kylän tapauksessa
detta 1).
noin neljäsosa talonpaikoista näytti vaihtuVuoden 2019 inventoinnin ensisijaisena tavoit- neen isonjaon ja 1800-luvun lopun välillä.
teena oli hankkia ajantasaiset arkeologiset tiedot kaava-alueen historiallisesta asutuksesta. Saloheimon julkaisun karttojen kohdalla on
myös huomattava, että tarkempien karttojen
puuttuessa hän on joutunut käyttämään taus2. Menetelmät
takarttoinaan 1:100000-mittakaavaisia topoKaavoitettava alue muodostuu entisen Kiihte- grafikarttoja. Tämä on johtanut siihen, että hälysvaaran pitäjän Kiihtelysvaaran kylän ydin- nen kartoissaan on talojen sijainnissa paikoitelalueesta. Inventointi aloitettiin tausta- ja arkis- len huomattavaa epätarkkuutta.
totutkimuksella, jossa käytiin läpi aluetta kos- Esitöissä tutkittiin myös Maanmittauslaitoksen
kevat relevantit historialliset kartat, kirjallisuus avoin laserkeilausaineisto. Siinä ei havaittu mija erilaisia arkistoaineistoja.
tään arkeologisiin kohteisiin viittaavaa.
Keskeisimmäksi menetelmäksi valikoitui vanhimpien karttojen osoittamien talotonttien
tutkiminen maastossa, koska tämän arvioitiin
olevan tehokkain tapa paikallistaa historiallisen ajan asutus.
Käytetyistä historiallisista kartoista keskeisin
oli isojakokartta (Backman 1802–03). Muiden
vanhimpien karttojen epätarkkuus ja muut ongelmat (joista tarkemmin ks. tämän raportin
luku 3.1.) tekivät niistä tutkimuksen kannalta
selvästi vähemmän käyttökelpoisia. Isojakokartan tontit asemoitiin modernille maastokartalle.

Maastotyössä tarkastettiin kaikki kuusi isonjaon aikaista tutkimusalueelle osunutta kantatilan talotonttia. Ne ja muut potentiaalisiksi
katsotut alueet tarkastettiin silmänvaraisesti.
Lisäksi käytettiin runsaasti maaperäkairaa
tonttimailla, niiden liepeillä sekä muilla historiallisen asutuksen kannalta lupaavimmiksi katsotuilla paikoilla. Potentiaalisiksi arvioiduille
paikoille kaivettiin lapiolla koekuoppia.

Asuinpaikoille epätyypillisimmät hyvin jyrkät ja
alavat maastonkohdat jätettiin vähälle huomiolle. Varsinkin jyrkkiä rinteitä oli tutkimusalueella kohtuullisen runsaasti. Maastotöiden
Taustatutkimuksen lähteenä käytettiin myös kohdistumiseen vaikutti huomattavasti myös
prof. Veijo Saloheimon Pohjois-Karjalan histo- se, että suuri osa kaava-alueesta on tiiviisti rariallisen asutuksen tutkimusta (Saloheimo kennettua (ks. karttaa seuraavalla sivulla).
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Inventointialue (rajattu sinisellä viivalla) ja maastossa tarkastetut alueet (vihreällä). Pohjakarttana vuoden 2019 maastokartta.

Inventointikohteet dokumentoitiin sanallisesti,
valokuvaamalla ja mittauksin. Asuinpaikkojen
arkeologisen merkityksen arvioimisessa pyrittiin seuraamaan Museoviraston maaseudun
historiallisten asuinpaikkojen inventointiohjetta (Inventointiohje 2015) – Pohjois-Karjalan
historialliset erityispiirteet huomioiden. Sama
koskee saman instanssin julkaisemaa historiallisia teitä koskevaa ohjetta (Historialliset tiet
2017; ks. tämän raportin kohdetta 3).
Asuinpaikkojen lisäksi pyrittiin saamaan tietoa
myös muista historiallisen ajan arkeologisista
kohteista. Esimerkiksi maakiviä tarkastettiin
satunnaisotoksen omaisesti kuppikivien varalta.

3. Havainnot
3.1. Kirjalliset lähteet
Kiihtelysvaaran kylän historiallinen maanviljelysasutus on peräisin viimeistään aivan 1600luvun alusta. Kylään tuli luterilaisenemmistö jo
ennen vuotta 1641; taloja oli tuolloin kuusi (kylän varhaisesta asutushistoriasta ks. Saloheimo
1971a: 65, 71 ja Juvonen 1990: 69).
Vanhimmat asutusta talotasolla kuvaavat kartat alueelta ovat aivan 1700-luvun lopulta. Ne
ovat kuitenkin pienimittakaavaisia, eikä esimerkiksi Maanmittaushallituksen verollepanokarttoja ole arkistoissa tiettävästi säilynyt.
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Kylän isojakokartta on kuitenkin itäsuomalai- ruotsalainen rekognosointikartta (Harju & Lapsittain varhainen, vuosilta 1802–1803.
palainen 2011: 241). Karttaan on merkitty kahdeksan taloa ja kirkkorakennus.
Vanhin tutkimusmielessä käyttökelpoinen
kartta on Johan Boströmin 1740-luvulla laa- Kirkkorakennus ja kylän asutusta on merkitty
tima (tämän raportin kansikuva; Boström myös ns. Hermelinin eli Hällströmin vuoden
1745–46). Sen perusteella voi arvioida kylän ta- 1799 kartastoon (kuva alla). Senkin mittakaava
lojen sijainneen suurin piirtein samoilla pai- on kuitenkin niin pieni, ettei merkintöjen
koilla kuin koko ajan myöhemminkin: karkeasti tarkka paikallistaminen ole mahdollista. Epäluode–kaakko-suuntaisena jonona, todennä- tarkkuudesta kertonee sekin, että taloja on kyköisesti jo tuolloin vaaran laella.
lään merkitty vain neljä.
Informatiivisin tunnetuista 1700-luvun kartoista on Kansallisarkistossa säilytettävä päiväämätön yleiskartta, joka on peräisin aivan
vuosisadan lopulta. Sen avulla voi tehdä karkeahkoja päätelmiä tuolloisten talojen sijoittumisesta – arviolta parin sadan metrin tarkkuudella. Siihen on merkitty kirkon ympäristöön
yhdeksän taloa (kuva alla).

Kiihtelysvaaraa C. P. Hällströmin piirtämässä 1700luvun lopun kartastossa (Hällström 1799).

Muutamiin muihinkin pienempimittakaavaisiin
1700-luvun karttoihin kylä on merkitty, mutta
hyvin epämääräisesti. Esimerkiksi Eric Wetterstedtin maakuntakartastoon paikalle on piirretty kirkkorakennus ja yksi talo (Wetterstedt
päiväämätön 1775).

Kansallisarkistossa säilytettävä
kartta, joka on peräisin 1700-luvun lopulta (Yleiskartta n. 1790). Asutus merkitty punaisin pistein,
jotka sijoittuvat vaaran laelle kirkon lähelle (Yleiskartta 111, Kansallisarkisto).

Isonjaon aikaan, aivan 1800-luvun alussa, kylän
talot sijaitsivat Kiihtelysvaaran laella 2,1 kilometrin pituisella alueella. Yhtä lukuun ottamatta ne ovat kuitenkin muodostaneet noin
Asiasisällöltään pitkälti identtinen, ilmeisesti 900 m pitkän jonon kappelikirkon vierelle, sen
samalla käsialalla piirretty, on vuoden 1790 länsipuolelle (Backman 1802–03, kuva alla).
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Kiihtelysvaaran kylän isojakokarttaa (Backman 1802–03) inventointialueella (sininen rajaus) ja sen ympäristössä. Pienin suorakaitein merkityt talotontit ovat sijainneet peltojen keskellä. Kantatilojen rajat on
merkitty katkoviivoin.
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Isojakokartan elementtejä nykyiselle maastokartalle asemoituina. Talotontit punaisella viivalla, tiet harmaalla viivalla. Vihreä viiva kuvaa kirkkomaan rajoja.
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Isojakokarttaan on käytännössä merkitty vain
talotontit, isommat tiet sekä erilaatuiset maakappaleet. Yksittäiset rakennuksenpaikat eivät
talotonteillakaan erotu. Muustakaan käytettävissä olleesta kartta- ja asiakirja-aineistosta ei
tavattu tietoja esimerkiksi torpista tai elinkeinohistoriallisista kohteista.
Isojakokartan talotonttien ikää on vaikea määrittää, koska sitä vanhempia tarkkoja karttoja
ei ole käytettävissä. Isojakokartan asutuskuvan
voi kuitenkin olettaa vastaavan varsin hyvin
myös 1700-luvun jälkipuolen asutuskuvaa.
1800-luvun puolivälissä laadittu Kiihtelysvaaran pitäjänkartta (Thilen 1845–46) on hyvin
vaikeaselkoinen, koska sitä on myöhemmin
täydennetty lyijykynämerkinnöin ja päälle liimatuin tiluskohtaisin paperisuikalein (kuva
alla).

Pitäjänkartan muokkaukset tekevät siitä käsillä
olevan tutkimuksen kannalta käytännössä
käyttökelvottoman, mutta siitä voi sentään todeta kylän peltoalojen laajentuneen varsin paljon 50 vuoden takaiseen aikaan verrattuna.
Vuoden 1900 tienoon asutustilannetta kuvaava Senaatin kartta on pienimittakaavainen
(1:84000) ja epätarkka (kuva alla). Sen perusteella voi kuitenkin todeta yleisen asutuskuvan
pysyneen varsin samana kuin sata vuotta aiemmin. Uusia taloja on syntynyt ja kylän keskusalueen asutus muodostaa jo yhtenäisen jonon
isojakokartan aukollisen jonon sijaan.

Ensimmäinen aluetta kuvaava peruskartta on
vuodelta 1974 (kuva seuraavalla sivulla). Siitä
päätelleen huomattavan laajat osat tutkimusalueesta ovat olleet peltona: suurin osa vaaran
lakialueesta on tässä vaiheessa ollut viljelyksessä. Maankäytöllä on epäilemättä ollut huoLisäykset voivat olla huomattavasti nuorempia
mattavaa vaikutusta alueen arkeologisten kohkuin kartan alkuperäinen tekoaika. Ainakin osa
teiden säilyneisyyteen. Myös asutus on selvästi
niistä lienee 1800–1900-lukujen vaihteesta.
tiivistynyt ja laajentunut.

Inventointialue (rajattu sinisellä viivalla) 1840-luvun pitäjänkartassa (Thilen 1845–46).
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Inventointialue (rajattu sinisellä viivalla) 1800–1900-lukujen vaihteessa (Senaatin kartta n. 1900).

Inventointialue (rajattu sinisellä viivalla) vuoden 1974 peruskartalla.
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Inventointikohteiden sijainti kaava-alueella (sininen rajaus). Numerointi viittaa tekstin kohdekuvauksiin,
punaiset pisteet kuvaavat kohteen keskipistettä. Huomattakoon, että kohde 7 koostuu kahdesta talotontista, jotka sijaitsevat kohteen 3 (sininen viiva) molemmin puolin. Isojakokartan asemoidut tontit on rajattu punaisella viivalla. Punainen katkoviiva kuvaa kirkkomaan rajaa isojakokartalla.
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3.2. Maastohavainnot
3.2.1. Yleiset havainnot
Inventoinnissa ilmeni, että yhtä lukuun ottamatta kaikki isonjaon aikaisista talotonteista
olivat vuonna 2019 edelleen asuttuina tai muuten käytössä. Suurin osa asutuista kohteista on
maastohavaintojen perusteella myös sillä tavalla ”omakotitaloistuneita”, ettei niitä liene
syytä katsoa muinaisjäännöksiksi tai muiksi
kulttuuriperintökohteiksi (termistä ja suojelustatuksen arvioimisesta ks. Inventointiohje
2015: 6–7).

Aiemmat tutkimukset: valvonta ja dokumentointi Ynnilä 2018
Kiihtelysvaara kuului 1600-luvulla Tohmajärven pitäjään. Siitä tuli oma kappeliseurakuntansa ilmeisesti 1680-luvulla, ja se sai oman
kappelikirkon todennäköisesti samoihin aikoihin (Juvonen 1990: 454, 470). Tämän vanhimman kirkkorakennuksen tarkasta sijainnista ei
tiettävästi ole kirjallista todistusaineistoa.

Vanhin kirkkorakennus korvattiin uudella ristikirkolla vuonna 1770 (esim. Juvonen 1990:
472). Kirkko paloi vuonna 2018. Kesällä 2019
kohde oli merkitty Museoviraston muinaisIsojakotonttien ulkopuolelle, nykyisten pihapiijäännösrekisteriin rajaamattomana pistekohrien ja teiden väliin, pelloille, joutomaille ja
teena kiinteäksi muinaisjäännökseksi.
metsiin, tehdyissä tarkastuksissa ei (alla kuvattua kohdetta 3 lukuun ottamatta) havaittu ar- Kohde tarkastettiin ensin 16.82019 ja uudelkeologisia kohteita. Kiinnostava havainto on, leen 23.10.2019. Havainto-olot olivat molemettä koko tarkastetulla alueella ei ollut ensim- milla kerroilla tavanomaiset.
mäistäkään kaskiröykkiötä.
Palaneen kirkon kivijalka sijaitsee luode–
Alla kohdekuvauksissa kuvataan inventointi- kaakko-suuntaisella harjanteella, sen laella. Kialueen arkeologiset kohteet ja lisäksi kaikki vijalan lounaisosa näyttäisi olevan ympäristöalueen isojakokartan talotontit. Asuinpaikka- ään ylempänä eli todennäköisesti paikalle tuokohteet ja talotontit on nimetty isojakoasiakir- dun täyttömaan päällä. Muualla kivijalan kohjojen kantatilojen nimien mukaisesti.
dalla ei ollut erotettavissa anomalioita maanpinnan korkeudessa.
Kohteet 1–2 on arvioitu kiinteiksi muinaisjäännöksiksi ja kohteet 3–4 muiksi kulttuuriperintö- Ympärillä on 0,5–1 m korkealla kiviaidalla rakohteiksi. Kohteita 5–8 ei esitetä suojelukoh- jattu kirkkomaa. Kirkkomaan lounaisosa, jossa
teiksi: ne ovat isonjaon talotontteja, jotka ku- on puinen kellotapuli, on huomattavasti kivijavataan dokumentointitarkoituksessa ja tulevaa lan kohtaa alempana.
tutkimusta helpottamaan.
Kiviaidan sisäpuolista aluetta ajatellen palaneen kirkon kivijalan kohta vaikuttaa topografian (ennen muuta korkeuserojen) puolesta
3.2.2. Inventointikohteet
luontaisimmalta kirkonpaikalta. Yleensäkin kir1. Joensuu Kiihtelysvaaran kirkko ja kirkko- kot ovat keskiajalta lähtien sijainneet kirkkomaa
maan pohjoisosassa, jolloin paremmaksi katMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000033103 sottuja kirkon eteläpuoleisia hautapaikkoja jäi
enemmän käyttöön.
(kiinteä muinaisjäännös)
Kirkkomaan itäpuolella on pelto, joka on noin
Tyyppi: Kirkonraunio
10 metrin leveydellä kirkkoaidan vieressä suhteellisen tasainen, mutta laskee sen itäpuolella
Ajoitus: 1700-luku
jyrkästi kohti koillista. Historiallista asutusta tai
N 6933427 E 667523 (muinaisjäännösrekiste- kirkollista käyttöä ajatellen pellon jyrkkä osa
rin koordinaatit)
on katsottava käyttökelvottomaksi.
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Pellon pinta heti kirkkoaidan ulkopuolella on
noin puoli metriä kirkkomaan maanpintaa
alempana. Tämä saattaa viitata kirkkomaalle
tuotuun täyttömaahan.

Kirkkomaan eteläpuoli on täysin muokattua
katualuetta. Muualla kuin em. pellon kohdalla
kirkkomaan pinta on varsin samalla tasolla kuin
sen ulkopuolinen taso.

Ensimmäisellä tarkastuskerralla em. pelto oli
nurmella. Sen tasaisempaa yläreunaa prospektoitiin kairanpistoin. Maa on kivistä hiekkamoreenia, joka on pinnalta kyntökerroksen sekoittamaa ja heti sen alla puhdasta.

Keskeinen kohteeseen liittyvä kysymys on, sijaitsiko jo 1680-luvulla rakennettu kappelikirkko samalla paikalla kuin vuonna 2018 palanut kirkko, ja sijaitsiko myös vanhin kirkkomaa
samalla paikalla. Suoraa todistusaineistoa asiasta ei ole löytynyt, mutta muutama aihetoToisella käyntikerralla pelto oli mulloksella, jodiste viittaa myöntäviin vastauksiin.
ten sitä voitiin tutkia pintapoiminnalla. Sattumalta peltoa oli samaan aikaan tutkimassa Vanhimman kirkon aikaisessa Johan Boströmin
myös paikallinen metallinilmaisinharrastaja. 1740-luvun kartassa (ks. tämän raportin kansiHän kertoi, ettei löytänyt paikalta muuta kuin kuvaa) kylän talot ovat luode–kaakko-suuntairesenttiä roskaa. Kaikesta päättäen nykyisellä sena jonona, ja kappelikirkko on niiden viepeltoalueella ei ole kirkolliseen toimintaan tai ressä, heti talojen koillispuolella (Boström
asumiseen liittyviä jäännöksiä.
1745–46).
Mikäli talot ovat jo tuolloin sijainneet vaaran
laella suurin piirtein samoilla paikoilla kuin
isonjaon aikaan 1800-luvun alussa – mikä on
todennäköistä – merkintä sopii erinomaisesti
ensimmäisen kappelin sijaintiin nykyisellä kirkkomaalla. Kartan epätarkkuuden vuoksi tätä ei
kuitenkaan voi todistaa.
Kiihtelysvaaran uusi kirkko otettiin käyttöön
vuonna 1770, ja jo saman vuosisadan lopulla
valitettiin kirkon ympärillä ollutta hautausmaata ahtaaksi (Juvonen 1990: 479 ja sen lähteet). Tieto viittaa siihen, että kirkkomaa on ollut samalla paikalla pitempään kuin pari, kolme
Kirkkomaan itäpuolista peltoa, jota prospektoitiin
vuosikymmentä – muuten hautausmaa tuskin
kairaamalla ja pintapoimimalla. Oikealla kirkkoolisi tullut vielä täyteen.
maan aitaa. Pohjoisesta.
Kirkkomaan luoteispuolella, samalla harjanteella ja korkeustasolla, on asfaltoitu pysäköintialue ja muokattua maata. Kirkon länsipuolella, loivassa länsirinteessä, oli puutarhaa ja
joutomaata. Tälle alueelle tehtiin kairanpistoja. Niissä todettiin em. peltoa hieman paksumpi sekoittuneen maan kerros (ilmeisesti
kuitenkin vanha pellon muokkauskerros),
jonka alla oli vain puhdasta moreenia. Mitään
rakennuksiin viittaavaa ei täälläkään ollut havaittavissa.

On myös pidettävä käytännössä varmana, että
1700-luvun puolivälistä, uuden kirkon suunnittelun ajoilta, olisi työhön liittyvissä asiakirjoissa
säilynyt runsaasti mainintoja kirkkomaan siirtämisestä, mikäli näin suureen operaatioon
olisi päädytty.
Minkäänlaisia siirtoon viittaavia tietoja ei prosessiin kuitenkaan näytä liittyvän (ks. Juvonen
1990: 470–475, 478–479). Kaikesta päätellen
ainakin kirkkomaa on pysynyt samalla paikalla
1600-luvulta lähtien.
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Vuodelta 1795 on tieto, jonka mukaan kappalainen Johan Petreliukselta otettiin noin kapanala (n. 150 neliömetriä) peltoa kirkkotarhan laajennukseksi (Juvonen 1990: 479). Muutamaa vuotta nuoremman isojakokartan mukaan Petreliuksen maita oli vain kirkkomaan
itä- ja eteläpuolella, ja tilanne lienee ollut sama
jo vuonna 1795. Oletettavasti kirkkomaa on siis
ollut aiemmin itä- tai eteläosastaan hieman nykyistä suppeampi. Muita tietoja sen laajenemisesta ei ole.
Itse kirkonpaikan jatkuvuuteen voivat viitata
vuoden 2018 palon jälkeen talteen otetut
1730-luvun rahat, joiden tarkka löytökonteksti
on kuitenkin epävarma (ks. Ynnilä 2018: 47).
1930-luvun korjaustöissä ”permannon” alta
kerrotaan löytyneen myös 1600-luvun rahoja
(Sanomalehti Savo 15.7.1931).

(Juvonen 1990: 478). Vuoden 2018 palon jälkeisessä tutkimuksessa (Ynnilä 2018) ei uudemman kirkon alta kuitenkaan havaittu yhtään hautaa, mikä puolestaan saattaa viitata
kirkonpaikan vaihtumiseen.
Vuoden 2018 kaivu ulottui raportin mukaan
60–120 cm:n syvyyteen, ja on epäselvää, onko
työ ollut niin laajaa ja syvälle ulottuvaa, että
johtopäätös hautojen täydellisestä puuttumisesta ao. kohdalta on varma.
Myös topografian ja vuoden 2019 maastohavaintojen perusteella voi pitää hyvin todennäköisenä, että 1680-luvun kirkkorakennus on sijainnut samalla paikalla kuin viimeisin – tai ainakin sen välittömässä tuntumassa, nykyisellä
kirkkomaalla, korkeintaan muutamien kymmenien metrien päässä vuonna 2018 palaneen
kirkon kivijalasta.

Seurakunnan haudattujen luettelossa mainiIsonjaon asiakirjoista ei löytynyt tietoja kirtaan useita kymmeniä ennen vuotta 1770 Kiihkosta tai kirkkomaasta. Ne on merkitty Pappitelysvaaran kappelin lattian alle haudattuja
lan (siis seurakunnan) omistuksiin.

Isojakokartan kirkkoaita ja nykyinen kirkkoaita (GPS-paikannuksen perusteella). Kuvaa tulkittaessa on
otettava huomioon, ettei isojakokartta ole aivan mittatarkka, joten tästä aiheutuu epätarkkuutta, joka
voinee suurimmillaan olla 20 metrin luokkaa. Sinisellä merkitty rajaus liittyy raportin kohteeseen 3.
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2. Joensuu Kiihtelysvaara Mattila

Kartassa on myös koko kantatilan 2 kohdalla alkuperäisen kartan päälle myöhemmin liimattu
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiinpaperisuikale, jolla em. lyijykynämerkintäkin
teänä muinaisjäännöksenä)
on. Liimaus on nähtävästi tehty sen jälkeen,
kun kantatila on vuonna 1895 halottu osiin 2:1
Tyyppi: asuinpaikka
ja 2:2.
Ajoitus: Historiallinen aika
Myöhemmissä kartoissa paikalla ei ole rakenN 6933628 E 667353 (kohteen keskeltä)
nuksia. Karttamerkintöjen perusteella on oletettava, että pohjoisempi tontti on jäänyt käyKyseessä on Isojakokartan kantatila nro 2, ja- töstä 1800-luvun jälkipuolella, mahdollisesti aikoasiakirjojen mukaan nimeltään Mattila. Salo- van vuosisadan lopussa.
heimon (1971a: 71) mukaan tila periytyy toNoin 40 m em. koekuoppaa ja isojaon tonttia
dennäköisesti jo 1600-luvulta.
etelämpänä, kohdassa N 6933593 E 667341,
Isojakokartan talotontti sijaitsee nykyisin jou- todettiin 10 x 4 metrin laajuinen suorakaiteen
tomaalla heti Mäkräntien länsipuolella ja Met- muotoinen kumpare, jonka suurin korkeus oli
säpolku-nimisen tilustien eteläpuolella. Pai- 0,6 m. kyseessä lienee rakennuksen perustus.
kalla on ympäristöään ylempi loiva kumpare, Noin 10 m siitä etelään, kohdassa N 6933581 E
joka sopii topografiansa puolesta erinomaisesi 667343, on halkaisijaltaan kolmimetrinen ja
vanhaksi asuinpaikaksi. Alueella kasvoi inven- 0,7 m korkea kivinen kumpare, jossa erottui
tointihetkellä harvaa metsää.
kairanpistossa mustaa maata. Ilmeisesti kyseessä on uunin jäännös.
Metsäpolun eteläpuolella, talotontin pohjoisreunassa, erottui metsään hakattuna aukkona Näiden eteläisempien rakennuksenjäännösten
itä–länsi-suuntainen viemärikaivanto, joka on kohdalla on pitäjänkartassa (Thilen 1845–46)
todennäköisesti hävittänyt osan isojakokartan talotontti. Isojakokartassa asutusta ei vielä
talotontista. Ympäristöstään poikkeavasta esiinny.
maanlaadusta (sora) päätellen paikalla on ollut
modernia maankäyttöä useiden metrien levyi- Jossain edellä kuvattujen tonttien seudulla on
tontti myös tarkemmin päiväämättömässä
sellä kaistalla.
1800–1900-lukujen vaihteen Senaatin kartassa
Isonjaon talotontin kohdalla ei ollut maan pin- (n. 1900), mutta sen tarkkuus ei riitä tarkkaan
nalle havaittavissa rakenteita tai mitään muu- asemointiin.
takaan erityistä. Kohtaan N 6933628 E 667358
tehdystä koekuopasta löytyi pala fajanssia (ei Vuoden 1974 peruskartalla molemmat em.
talletettu). Muut kolme ympäristöön tehtyä tontit ovat peltona, mutta eteläisemmän tonkoekuoppaa olivat löydöttömiä. Niissä ja pai- tin kohdalla on (vielä) pieni lämmittämätön rakalle tehdyissä lukuisissa kairanpistoissa erot- kennus. Heti tonttien länsipuolelle on merkitty
tui kuitenkin selvästi ympäristöään tummem- Apteekki.
paa maata, jota voi luonnehtia kulttuuriker- Inventointihavaintojen perusteella pohjoisemrokseksi. Maaperä alueella on moreenia.
paa, isojakokarttaan merkittyä mutta sittemIsojakoa muutamaa vuosikymmentä nuorem- min täysin autioitunutta, tonttia voi pitää kiinmassa pitäjänkartassa (Thilen 1845–46) on ta- teänä muinaisjäännöksenä. Historiallisten lählotontin kohdalla lyijykynällä tehty pienempi teiden perusteella se edustaa kylän vanhinta
suorakaiteen muotoinen ja siksi tonttiin viitan- tunnettua asutusta, jonka alkuperä on pitkällä
1600-luvulla.
neva lisäys, muutoin kohta on peltoa.
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Rehevää kasvillisuutta löydöllisen koekuopan ympäristössä. Idästä.

Kohteen Joensuu Kiihtelysvaara Mattila rajausehdotus, joka perustuu isojakokartan talotontin sijaintiin
sekä maastohavaintoihin. Pohjoisessa se rajoittuu moderniin viemärikaivantoon. Etelän suunnalla rajausehdotuksen ulkopuolelle on jätetty tekstissä kuvatut 1800–1900-luvuille ajoittuvat rakennuksenjäännökset.
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3. Joensuu Kiihtelysvaara Vanha Tohmajär- Tien tarkan iän määrittäminen ei kuitenkaan
ventie
ole historiallisten lähteiden avulla mahdollista.
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi Tien linjausta on Kiihtelysvaaran kirkon etelämuuna kulttuuriperintökohteena)
puolella muutettu jossain vaiheessa isojakokartan laatimisen jälkeen siten, että uusi linTyyppi: kulkuväylät/tienpohjat
jaus kulkee heti kirkkomaan aidan vierestä, kun
se aiemmin oli noin 50 metriä etelämpänä.
Ajoitus: 1600–1800-luvut
Aiempi reitti erottuu erinomaisesti isojakokarN 6933316 E 667590 (kohteen keskeltä)
tassa.
Kiihtelysvaaran kylän läpi kulkee Tohmajärvi–
Kiihtelysvaara–Eno-tie, jota voi luonnehtia
maakunnalliseksi. Se esiintyy 1700-luvun puolivälin kartassa (esim. Boström 1745–46),
mutta voi olla huomattavasti vanhempikin.

Inventoinnissa todettiin, että vanhasta tielinjauksesta on säilynyt noin 60 metrin pituinen
osuus noin 120 metriä Kiihtelysvaaran kirkonpaikasta kaakkoon (ks. karttaa alla).

Kohta on jäänyt maantie- ja moottoriajoneuvoHistorioitsija Jaana Juvonen mainitsee tien ol- käytöstä, mutta toimii nykyisin kevyen liikenleen olemassa ainakin jo 1600-luvun loppupuo- teen väylänä. Tie on asfalttipintainen ja 4–5 m
leveä.
lella (Juvonen 1990: 371–372).

Kevyenliikenteen käyttöön jäänyttä Vanhaa Tohmajärventietä (poikittainen tie etualalla). Taustalla näkyy
pihapiiriä Lukkarila-nimisen isojakotontin pohjoisemmalla tontilla (josta ks. tämän raportin kohdetta 7).
Etelästä.
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Väylä on ulkoasultaan hyvin vaatimaton ja esimerkiksi varsin tarkasti samalla korkeustasolla
ympäröivän alueen kanssa. Sen voi olettaa olevan varsin hyvin säilyneen ja edustavan 1900luvun alkupuolta vanhempaa tienrakennusperinnettä.
Tien linjausmuutoksen tarkka ajankohta ei ole
tiedossa. Pitäjänkarttaan (Thilen 1845–46) on
merkitty vielä sama vanha linjaus kuin isojakokarttaankin.
Seuraava tarkka kartta, 1800–1900-lukujen
vaihteen Senaatin kartta, on niin epätarkka,
että päätelmää tien kulusta ei voi luotettavasti
tehdä.
Vuoden 1974 peruskartassa vanha tielinja ei Isojakokartan Tohmajärventie (harmaa viiva) nyenää erotu lainkaan. Todennäköisesti linjaus- kyiselle maastokartalle asemoituna. Vertaa alla
olevaan rajausehdotuskarttaan.
muutos on tehty 1900-luvun alkupuolella.

Vanhan Tohmajärventien säilyneen osan rajausehdotus (sinisellä).
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4. Joensuu Kiihtelysvaara Pappila

peltoa, nyt se oli puustoa kasvavaa joutomaata.

(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi
muuna kulttuuriperintökohteena)
Pihapiirin liepeitä tutkittiin maaperäkairalla.
Mitään selkeää kulttuurikerrokseen viittaavaa
Tyyppi: Asuinpaikka
ei tullut esille, mutta päärakennuksen länsipuolella, entisellä pellolla, vanhan muokkausAjoitus: Historiallinen aika
kerroksen todettiin olevan paikoin tavanN 6933073 E 667622 (kohteen keskeltä)
omaista tummempaa ja huomattavan paksua,
45–55 cm.
Kyseessä on isonjaon kantatilatila nro 5, jonka
nimi on Pappila. Saloheimon (1971a: 71) mu- Isonjaon Pappilan tontti on muita suurempi.
kaan Kiihtelysvaaran pappila muodostettiin Sen nykyinen rakennuskanta on vanhaa ja kai1700-luvulla Iivari Parviaisen aiemmin isän- ken kaikkiaan on syytä olettaa, että alueen
nöimästä autiotilasta. Senkin juuret näyttävät mahdollisten rakenteiden tai kulttuurikerrosten tuhoutumisaste on suhteellisen pieni.
menevän 1600-luvulle.
Vuonna 2019 isonjaon talotontin alue oli ta- Pappiloiden arvottamiseen liittyvän ohjeen
saista, hoidettua pihaa ja puutarhaa. Vuoden mukaan niitä on myös pidettävä merkittäväm1974 peruskartan mukaan koko päärakennuk- pinä arkeologisina kohteina kuin tavallista tasen länsipuolinen alue on vielä tuolloin ollut lonpoikaisasutusta (ks. Inventointiohje 2015:
6).

Pappilan talotonttia. Vasemmalla nykyinen päärakennus. Lännestä.
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Joensuu Kiihtelysvaara Pappila -kohteen rajausesitys. Huomattakoon, että rajauksen länsipuolella todettiin nykyisen joutomaan kairauksessa tavanomaista tummempaa ja paksumpaa pellon muokkauskerrosta.

5. Joensuu Kiihtelysvaara Rätylä
(ei arkeologinen kohde)
Tyyppi: Asuinpaikka
Ajoitus: Historiallinen aika

Myös lähiympäristö oli täyteen rakennettua.
On epätodennäköistä, että paikalla olisi relevantteja rakenteita tai kulttuurikerroksia. Kohdetta on pidettävä arkeologian kannalta tuhoutuneena.

N 6933468 E 667333 (kohteen keskeltä)
Kyseessä on isonjaon rekisterinumeron 3 (Rätylä) talotontti. Saloheimon (1971a: 71) mukaan tila periytyy todennäköisesti jo 1600-luvulta.
Isojakotontin pohjoisreuna oli inventoinnin aikaan tilustienä ja sen ojana. Suurin osa muusta
tontista oli omakotitalon pihaa ja sen pengerrettyä puutarhaa.
Edellisten välissä, aivan tien laidassa sen eteläpuolella oli kapea kaista joutomaata. Silläkin
todettiin sähkökaappi sekä viemärikaivo.
Rätylän talotonttia vuonna 2019. Pohjoisesta.
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6. Joensuu Kiihtelysvaara Väänälä
(ei arkeologinen kohde)

olivat vaihtaneet kartalla paikkaa. Käsillä olevassa raportissa noudatetaan 1930-luvulla korjattua numerointia.)

Tyyppi: Asuinpaikka

Isonjakokarttaan tilalle on merkitty kaksi liki
vierekkäistä talotonttia, joiden välistä kulki
Ajoitus: Historiallinen aika
isonjaon aikaan Tohmajärventie (ks. tämän raN 6933376 E 667422 (kohteen keskeltä)
portin kohdetta 3). Talotonteista pohjoisempi
oli vuoden 2019 inventoinnin aikana kokonaan
Kyseessä on isonjaon rekisterinumeron 10 kan- käytössä olevaa omakotitalon pihamaata (ks.
tatilan (Väänälä) talotontti.
kuvaa kohteen 3 kuvauksen yhteydessä).
Inventoinnin aikaan paikka oli pengerrettyä ja Ilmeisen intensiivisen käytön vuoksi on epätoosin asfaltoitua pankin pihamaata ja pysäköin- dennäköistä, että paikalla olisi relevantteja ratialuetta.
kenteita tai kulttuurikerroksia. Kohdetta on piOn erittäin epätodennäköistä, että paikalla dettävä arkeologian kannalta tuhoutuneena.
olisi relevantteja rakenteita tai kulttuurikerrok- Eteläisempi tontti oli tasaista omakotitalon pisia. Kohdetta on pidettävä arkeologian kan- haa ja puutarhaa, jossa ei ollut havaittavissa
nalta tuhoutuneena.
mitään erityistä. Tontin läpi kulkee itä–länsisuuntainen tilustie. Myös tätä tonttia on pidettävä arkeologian kannalta tuhoutuneena.

Väänälän isonjaonaikaista talotonttia kesällä
2019. Kaakosta.
Lukkarilan eteläisempää tonttia. Luoteesta.

7. Joensuu Kiihtelysvaara Lukkarila
(ei arkeologinen kohde)

8. Joensuu Kiihtelysvaara Mikkola

Tyyppi: Asuinpaikka

(ei arkeologinen kohde)

Ajoitus: Historiallinen aika

Tyyppi: Asuinpaikka

N 6933302 E 667587 (kohteen keskeltä)

Ajoitus: Historiallinen aika
N 6931967 E 668256 (kohteen keskeltä)

Lukkarila on isojakokartan kantatila numero 8.
(Huomattakoon, että 1930-luvulla todettiin Kyseessä on isojakokartan Mikkola-niminen
isojakokartalla virhe: rekisterinumerot 7 ja 8 kantatila (rekisterinumero 6). Sen tontti sijaitsi
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muista isonjaon aikaisista talotonteista eril- 10. Merkkikivi Pappilan pellolla
lään, noin 1,3 km lähimmästä talosta (Pappila)
Reijo Tirronen mainitsee kihlakuntakertomuketelään.
sessaan, että Kiihtelysvaaran ”pappilan pelKesällä 2019 tontin alueen todettiin olevan ta- lolla” on merkkikivi, jonka mahdollisista haksattua nurmipintaista omakotitalon pihaa ja kauksista hän esittää piirroksenkin (Maukonen
puutarhaa. On erittäin epätodennäköistä, että 1885: 58).
paikalla olisi relevantteja rakenteita tai kultVuoden 2019 inventoinnissa ei kohteesta saatu
tuurikerroksia. Kohdetta on pidettävä arkeololisätietoja. Maukosen piirroksen perusteella
gian kannalta tuhoutuneena.
kyseessä saattaa olla luonnonmuodostuma.
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