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Tutkimuksen perustiedot 

Kohde: Joensuun Koveron kylä, erityisesti sen asutuksen ydinalue 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen inventointi 

Tavoite: etsiä alueelta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita 

Kenttätyöaika: 23.–27.10.2017 

Tutkija: FT Ville Laakso, Maanala Oy 

Tilaaja: Pohjois-Karjalan museo 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt: KM 41372, KM 41373 (diar. 11.12.2017) ja KM 41374 
(diar. 12.12.2017) 

Tulos: alueelta todettiin viisi aiemmin tuntematonta muinaisjäännöskohdetta 

 

 

Koveron alueen sijainti merkitty vihreällä ympyrällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2017 aineistoja. Kaikki kart-
takoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. Karttojen asemointi: Jasse Tiilik-
kala/Maanala Oy. 

 

Kansikuva: ote J. Boströmin piirtämästä Ilomantsin pitäjän kartasta vuosilta 1745–1746. 
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1. Tausta ja tavoitteet 

Joensuun Koveron kylän (aiemmin Tuupovaa-
ran pitäjää) vuoden 2017 arkeologisen inven-
toinnin tarkoituksena oli täydentää tietoa alu-
een asutushistoriasta ja kerätä samalla uutta 
tietoa koko maakunnan (esi)historiasta. Inven-
toinnin avulla pyrittiin saamaan pohjatietoa 
myös siitä, mille alueille tulevia arkeologisia 
tutkimuksia kannattaa suunnata.  

Työssä tarkastettiin alueelta aiemmin tunnetut 
kiinteät muinaisjäännökset sekä pyrittiin löytä-
mään ja dokumentoimaan aiemmin tuntemat-
tomia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia 
kulttuuriperintökohteita. 

Hankkeen taustalla oli 2000-luvun alun arkeo-
logisten inventointien osittainen vanhentumi-
nen erityisesti uusien metallinilmaisinhavain-
tojen vuoksi – Koveron kohdalla erityisesti Lin-
nankukkulan muinaislinnan löytyminen ke-
väällä 2016. 

Hankkeen taustaorganisaatio oli Pohjois-Karja-
lan museo ja siellä museonjohtaja Tarja Rani-
nen-Siiskonen. Tutkimuksen mahdollisti Joen-
suun kaupungin tutkimukseen myöntämä 
määräraha. 

2. Menetelmät 

Ennen maastotyötä alueen historiallinen 
maankäyttö pyrittiin selvittämään mahdolli-
simman perusteellisesti vanhan kartta-aineis-
ton perusteella. 

Maastotyö suunnattiin erityisesti Koveron 
maakirjakylän ydinosaan, johon historiallinen 
asutus on keskittynyt. Tarkimmin (so. koe-
kuopittamalla) tutkittiin niitä alueita, jotka 
saattoi silmänvaraisesti todeta nuorimmalta 
maankäytöltä suhteellisen hyvin säästyneiksi. 

Työssä käytettiin tavanomaisia arkeologisen 
inventoinnin menetelmiä: silmämääräistä tar-
kastelua, metallinilmaisinta, kairausta sekä 
koekuopittamista. Alueen pellot olivat kasvi-
peitteisiä, joten pintapoimintaan ei ollut mah-
dollisuuksia. 

Hankkeen maastotyön tein 23.–27.10.2017. 
Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta ha-
vainto-olot olivat hyvät, maa oli lumeton ja 
roudaton. 

Tutkimuksen edellytyksiin vaikuttavana teki-
jänä on mainittava vanhojen karttojen poik-
keuksellisen huono säilyneisyys (ks. tarkemmin 
jäljempänä lukua 3.1.). Rajoittava tekijä oli 
myös se, että Maanmittauslaitoksen tarkkaa 
laserkeilausaineistoa ei vielä syksyllä 2017 seu-
dulta ollut käytettävissä. 

Ennen inventointia alueelta oli rekisteröity viisi 
kiinteää muinaisjäännöstä: kivikautinen asuin-
paikka, kaksi kuppikivikohdetta, ortodoksikal-
misto ja muinaislinna. Ne tarkastettiin myös 
syksyn 2017 inventoinnin yhteydessä (ks. koh-
teet 1–5 alla luvussa 3.2.). 

Museovirasto myönsi 2.10.2017 hankkeelle 
tutkimusluvan (diar. MV/159/05.04.01.02/ 
2017), joka mahdollisti tarvittaessa koekuop-
pien kaivamisen kylän keskusalueelta aiemmin 
tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten Ko-
vero Kirkkopelto (Museoviraston muinaisjään-
nösrekisterin kohde 856010010), Kirkkopelto 2 
(kohde 856010010) ja Kovero Posti 
(856010002) läheisyyteen. 

Eri puolilla kylää on toisen maailmansodan ai-
kaisia puolustusvarustuksia. Niitä en dokumen-
toinut – suuren määränsä vuoksi niiden kar-
toittaminen vaatisi (ja ansaitsisi) oman maas-
totyöhankkeensa. Alla olevassa tekstissä niitä 
on mainittu kahdesta paikasta (ks. kohteen 7 
kuvausta sekä lukua 3.4.). 

Kiitän tutkimusta edistäneistä tiedonannoista 
ja muusta avusta intendentti Päivi Kankkusta, 
sotakamreeri Rauno Suhosta, museonjohtaja 
Tarja Raninen-Siiskosta, FM Anne Meriläistä, 
arkeologi Juha Ruohosta, intendentti Leena 
Ruonavaaraa, Sauvo Henttosta, Evita Majoista 
ja Caroline Kamppilaa. 

Kaikki mainitut ovat edistäneet tutkimusta 
merkittävällä tavalla joko sen järjestelyssä, 
taustatutkimuksissa tai maastotyövaiheessa. 
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Maastossa tarkastetut alueet (vihreä väri). Autolla ajetut suuremmat tiet on jätetty merkitsemättä. Li-
säksi tarkastettiin pistemäisenä kohteena Linnankukkula-niminen kohde, joka jää kartan ulkopuolelle län-
nen suunnassa. 

 

3. Havainnot 

3.1. Historialliset lähteet 

Koveron historiallisia erityispiirteitä on kylän 
huomattavan pitkä ja vahva asutusjatkuvuus. 
Kylä on historiallisten lähteiden perusteella 
syntynyt viimeistään keskiajalla: vuoden 1500 
verokirjaan kirjattiin jo yhdeksän taloa (esim. 
Björn 1991: 129–130). 

Kirjallisia asutushistoriallisia lähteitä hyödyntä-
nyt historioitsija Veijo Saloheimo on arvioinut 
kylän 1600-luvun asutuksen sijainneen kah-
dessa rivissä vaara-alueen lounaisrinteellä, 
käytännössä siis nykyisen asutuksen kohdalla 
tai sen välittömässä läheisyydessä (Saloheimo 
1971a: 61–62; Saloheimo 1971b: 34). 

Vanhoja karttoja Koverosta on säilynyt huo-
mattavan huonosti. Maanmittaushallituksen 
verollepanokarttoja ei ole arkistoissa. Isojako 
on tehty vuonna 1810, mutta sen karttoja tai 
asiakirjoja ei ole säilynyt Maanmittauslaitok-
sen arkistossa (Pirjo Haulos, Maanmittauslai-
tos, sähköposti tämän kirjoittajalle 5.10.2017; 
ks. myös Saloheimo 1971a: 62) eikä Kansallis-
arkistossa säilytettävässä Maanmittaushalli-
tuksen uudistusarkistossa. 

Kantatilaa 13 koskeva ote on kuitenkin säilynyt 
yksityisarkistossa (ks. Suhonen 2012: 36–39). 

Myös muut kylää koskevat jakokartat ovat 
poikkeuksellisen nuoria. Niistä vanhin liittyy 
kantatilaa 13 koskevaan halkomiseen vuodelta 
1899 ja  seuraavat  ovat  1900-luvun  alkuvuosi- 
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kymmeniltä (ks. Uudistushakemisto Bia: 48, 
Kansallisarkisto). 

Vanhin tutkimusmielessä käyttökelpoinen 
kartta on Johan Boströmin 1740-luvulla laa-
tima (tämän raportin kansikuva; Boström 
1745–46). Sen perusteella voi todeta kylän ta-
lojen sijainneen suurin piirtein samoilla pai-
koilla kuin koko ajan myöhemminkin. Ilomant-
sin–Tohmajärven tie kulki jo tuolloin kylän 
halki ja vesistöjen pinnantaso näyttää olleen 
varsin sama kuin edelleen. 

Informatiivisin käytössä olevista vanhimmista 
kartoista on vuoden 1790 ruotsalainen rekog-
nosointikartta (Harju & Lappalainen 2011: 
241). Sen avulla voi tehdä karkeahkoja päätel-
miä tuolloisten talojen sijoittumisesta – arvi-
olta parin sadan metrin tarkkuudella. Karttaan 
on myös merkitty kylän tsasouna (ks. kuvaa jäl-
jempänä kohteen 11 kuvauksen yhteydessä). 

Todennäköisesti aivan samalta ajalta on Kan-
sallisarkistossa säilytettävä päiväämätön yleis-
kartta, joka on asiasisällöltään lähes identtinen 
ja ilmeisesti samalla käsialalla piirretty. Siihen 
tsasouna on merkitty tavallisella taloa merkit-
sevällä pisteellä, eikä sitä mainitsevaa tekstiä 
ole kirjattu (kuva alla). 

 

Kansallisarkistossa säilytettävä päiväämätön 
kartta, joka on peräisin 1700-luvun lopulta (Yleis-
kartta n. 1790). Asutus merkitty punaisin pistein. 

Kylän asutus ja tsasouna on merkitty myös ns. 
Hermelinin kartastoon (kuva alla). Sen mitta-
kaava on kuitenkin niin pieni, ettei merkintöjen 
tarkka paikallistaminen ole mahdollista. 

Muutamiin muihinkin pienempimittakaavaisiin 
1700-luvun karttoihin on merkitty mm. kylän 
tsasouna (esimerkiksi Eric Wetterstedtin maa-
kuntakartasto 1775, kuva alla). 

 

Kovero ns. Hermelinin kartastossa vuodelta 1799 
(Strang & Harju 2012: 114). Yläreunassa kahden K-
kirjaimen välissä oleva merkki kuvaa tsasounaa. 

 

Vuoden 1775 melko suurpiirteiseen maakuntakar-
tastoon on merkitty Koveron tsasouna tekstillä 
”Ryskt Capell” (venäläinen kappeli, Wetterstedt 
1775). 
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Vanhin tarkaksi luonnehdittavissa oleva kartta 
kylästä onkin vasta 1840-luvun pitäjänkartta, 
jota sitäkin on muuteltu myöhemmin lisää-
mällä lyijykynällä talojen paikkoja ja niiden ni-
miä sekä liimaamalla kantatila 13:n kohdalle ti-
lustietoja sisältävät paperisuikaleet (ks. alla). 

Lopputulosta voi luonnehtia epäselväksi ja tut-
kimustyössä hankalasti hyödynnettäväksi. Esi-
merkiksi kartan asemointi nykykoordinaattei-
hin ei ole hyvällä tarkkuudella mahdollista. 

Vuonna 1933 painetusta 1:100 000 -mittakaa-
vaisesta topografikartasta päätelleen kylän 
ydinalue on tuolloin ollut pääosin peltona. 
Vanhimman peruskartan (1974) aikaan pelto-
ala näyttäisi olevan jo supistumaan päin (kuvat 
alla). 

Kaikissa historiallisissa kartoissa asutus keskit-
tyy varsin tarkasti samoille paikoille kuin nykyi-
sinkin, kylää halkovan Koverontien molemmin 
puolin. 

 

 

Alun perin 1840-luvulla laadittua pitäjänkarttaa on myöhemmin, ilmeisesti ainakin 1800–1900-lukujen 
vaihteessa, täydennetty lyijykynämerkinnöin ja päälle liimatuin paperisuikalein (Pitäjänkartta n. 1846). 
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Kylän ydinalue vuonna 1933 painetussa, 1:100 000 -mittakaavaan laaditussa, topografikartassa. 

 

Koveron keskeinen asutusalue alueen vanhimmassa, vuonna 1974 painetussa, peruskartassa. 
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Yleiskartta inventointikohteista. Ennen inventointia tunnetut kohteet on merkitty sinisellä, vuonna 2017 
dokumentoidut uudet kohteet punaisella. Numerointi viittaa tämän raportin tekstin kohdenumerointiin. 

 
3.2. Muinaisjäännöskohteet 

Kohteet 1–5 ovat aiemmin rekisteröityjä, 6–12 
tässä inventoinnissa dokumentoituja. 

1. Joensuu Kovero 

Muinaisjäännöstunnus: 856010001 

Asuinpaikka 

Kivikausi 

N 6939209 E 681787 (muinaisjäännösrekisteri) 

Aiemmat tutkimukset: inv. P. Lahtiperä 1967, 
tark. A. Vikkula 1989, inv. T. Karjalainen 2004 

Kohde sijaitsee Koveron Lastujärven luoteis-
päässä, heti maantiesillan länsipuolella. Vuo-

den 1967 inventoinnissa se kirjattiin irtolöytö-
kohteena; paikalla oli jo tuolloin suuri sora-
kuoppa (Lahtiperä 1967: 2). Myöhemmin 
kohde on arvioitu perusteellisesti tuhoutu-
neeksi. Paikalta on poimittu muutamia kvartsi-
iskoksia. 

Tarkastin kohteen 23.10.2017. Aiemmissa tie-
doissa mainittu sorakuoppa on tien länsipuo-
lella (ks. myös sivun 7 otetta v:n 1974 perus-
kartasta). Se on jäänyt käytöstä ja metsittynyt, 
reunat ovat umpeen kasvaneet. Tien itäpuoli 
on metsäistä ja loivaa itään laskevaa rinnettä. 

Kahlasin Koveron Lastujärven rantaa asuinpai-
kan kohdalta mitään erityistä havaitsematta. 
Ranta on sorainen. Alue on topografisesti kivi-
kautiselle asuinpaikalle hyvin sopiva.
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Kovero-nimistä kivikautista asuinpaikkaa Huosiovaarantien (495) itäpuolella. Oikealla Koveron Lastujär-
ven rantaa. Etelästä. 

 

2. Joensuu Kovero Kirkkopelto 

Muinaisjäännöstunnus: 856500002 

Ruumiskalmisto 

Historiallinen aika 

N 6940160 E 681563 (muistoristi) 

Aiemmat tutkimukset: inv. P. Lahtiperä 1967, 
inv. M. Anttonen 1994, tark. H. Taskinen 1996, 
tark./valvonta T. Karjalainen 1996, inv. T. Kar-
jalainen 2004 

Kohde sijaitsee kylän asutuksen keskellä, lou-
naaseen laskevassa pääosin metsäisessä rin-
teessä. 

Arkeologi Pirjo Lahtiperä (1967: 6) kirjoittaa 
Kirkkopellon kalmiston sijaitsevan n. 200 met-
riä tsasounanpaikasta (ks. tämän raportin koh-
detta 11) luoteeseen, mutta tarkka sijainti ei il-
mene hänen tekstistään eikä karttaliitteistä. 
Hän kertoo paikalla olevan näkyvissä useita 
hautapainanteita. 

Minna Anttonen (1996: 105) arvioi kalmiston 
sijaintipaikaksi noin 130 x 80 metrin laajuisen 
alueen noin 300 m Postin päärakennuksesta 
etelään (keskeltä: N 6940090 E 681724), mutta 
korostaa, että sijainti on epävarma. Toisaalta 
hän arvelee paikaksi valkotiilisen omakotitalon 
tonttia (edellisestä 165 m luoteeseen: Antto-
nen 1995: 33; Anttonen 1996: 106). 

Kalmiston sijainti konkretisoitui vuonna 1996, 
kun em. valkotiilisen omakotitalon tontilta tuli 
vesijohtokaivannosta esille ihmisen luita. Ha-
vainto johti Taisto Karjalaisen johtamaan val-
vontaan, jossa vesijohtokaivannon havainnot 
dokumentoitiin (Karjalainen 1996). 

Tarkastin kohteen 26.10.2017. Rinteessä, koh-
dassa N 6940160 E 681563, on puinen muisto-
risti sekä vuoden 1996 valvonnan yhteydessä 
uudelleen pystytetty historiallinen hautakivi. 
Kyseessä on pitkänomaiseksi muotoiltu luon-
nonkivi, johon on hakattu n. 19 cm korkea kol-
mipoikkipuinen risti. 
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Muistoristi ja sen viereinen uudelleen pystytetty 
hautakivi, johon on hakattu risti. Lännestä. 

Noin seitsemän metriä em. muistorististä ja 
hautakivestä ylärinteeseen, kohdassa N 
6940160 E 681571, on toinen pystytetty kivi. 
Sen korkeus on n. 40 cm; siinä ei ole merkin-
töjä. Pelkän muotonsa perusteella sitä ei mie-
lestäni ole syytä pitää varmana hautakivenä. 

Muita merkkejä kalmiston olemassaolosta ei 
maan pinnalle erotu; alue on piirteetöntä rin-
nettä. Muistoristin kohdan luoteispuoli on 
melko kivistä ja heinikkoista koivumetsää, 
jossa en havainnut hautapainanteita tai muuta 
erityistä. Koillispuolella on talo pihapiireineen, 
eteläpuolella kapea rinteen suuntainen kuusia 
kasvava kaistale, jossa on epämääräistä mata-
laa kivivallia (tilusrajalla). Sen kaakkoispuolella 
on toinen talo pihapiireineen. 

Noin 15 m muistorististä alarinteeseen on rin-
teessä hieman jyrkempi kynnys ja sen alla 
pelto. Topografian ja vuoden 1996 havaintojen 
perusteella kalmiston raja saattaa olla tällä 
kohdalla. 

 

 

 

Suurehkojen kivien reunustama laakea kuoppa kohdassa N 6940158 E 681643.  
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Topografia lähialueella on piirteetöntä, eikä 
kalmiston laajuutta voi sen perusteella muissa 
suunnissa perustellusti arvioida. Mitään kal-
mistoon viittaavaa ei näytä ilmenevän myös-
kään esimerkiksi 1900-luvun alun jakokartoista 
(Karikoski 1925; Pölönen 1931). Etelän suun-
nassa näyttää siltä, että kalmisto ei ulotu tä-
män raportin Anttila-nimisen kohteen alueelle 
– sen pohjoisrajalle (noin 50 m kalmiston nyky-
rajauksesta etelään) kaivetuissa suhteellisen 
lukuisissa koekuopissa ei ollut mitään hautoi-
hin viittaavaa. 

Edellä mainitun kuusia kasvavan, rinteen suun-
taisen metsäkaistaleen laidassa, kohdassa N 
6940158 E 681643, on 2,5 x 1,5 m laaja ja 0,4 
m syvä rinteen suuntainen ihmisen tekemä 
kuoppa, jonka reunoilla on isohkoja kiviä (hal-
kaisija 0,5–1 m). Se ei vaikuta hautapainan-
teelta, mutta saattaa silti olla muinaisjäännök-
seen liittyvä rakenne (kuva sivulla 10). 

Kalmistoon liittyvistä hautapainanteista on kir-
jattu maininta jo 1920-luvulla (ks. Anttonen 
1996: 105–106). Koverosta kotoisin oleva 
Rauno Suhonen kertoi (suullisia tietoja 24.10. 
ja sähköposti tämän kirjoittajalle 17.12.2017), 
että vielä 1960-luvulla muistoristin pohjois–
koillispuolella, noin 50 x 50 metrin alalla, oli nä-
kyvissä hautapainanteita melko suorissa ri-
veissä. Painanteiden suunta oli suurin piirtein 
itä–länsi. 

Tätä kirjoitettaessa kalmiston alue on muinais-
jäännösrekisteriin rajattu vuoden 1996 valvon-
tahavaintojen perusteella n. 95 m pitkäksi ja 20 
m leveäksi, itäkoillinen–länsilounas-suun-
taiseksi, alueeksi. On selvää, että kalmiston 
laajuus on tätä suurempi. Huomattavan van-
kasti ja pitkäaikaisesti asutun kylän ainoana 
vanhana kalmistona se lienee pikemminkin 
keskimääräistä ortodoksikalmistoa laajempi. 

Varmimmin hautapaikka jatkuu muistoristin 
luoteispuoleiseen koivikkoon, jonka on kalmis-
ton sijainniksi määrittänyt jo Lahtiperä, ja jossa 
kaikesta päätelleen sijaitsevat sekä hänen että 
Rauno Suhosen havaitsemat hautapainanteet 
(Lahtiperä 1967, kuva 10; vrt. sitä Karjalainen 
1996, kuva f. 106702). 

 

Kirkkopellon kalmiston rajausehdotus (punaisella) 
syksyn 2017 tietojen perusteella. Muinaisjäännös-
rekisterissä v. 2017 oleva rajaus sinisellä. 

 

3. Joensuu Kovero Posti 

Muinaisjäännöstunnus: 856010002 

Kuppikivi 

Ajoittamaton 

N 6940425 E 681641 (vuoden 2017 mittaus) 

Aiemmat tutkimukset: tark. M. Ranta 1994, 
tark. M. Huurre 1995, tark. P. Kankkunen 2012 

Tarkastin kohteen 25.10.2017 yhdessä Anne 
Meriläisen ja Caroline Kamppilan kanssa. 

Kuppikivi sijaitsee aiempiin maastokarttoihin 
Posti-nimellä merkityn talon pihapiirin luoteis-
puolella hevoshaassa, loivassa luoteisrin-
teessä. Kyseessä on matala pohjakaavaltaan 
sydämenmuotoinen kivi, jonka laajuus on 1,3 x 
1,3 ja korkeus 0,35 m. 

Kuppi on lähellä kiven korkeinta kohtaa. Sen 
halkaisija on 9–10 cm ja syvyys 2,5 cm. Se on 
jäkälän peittämä, symmetrinen ja kaiken kaik-
kiaan selkeä ihmisen tekemä kuppi. 



12 

 

Kovero Posti. Kuppikiven sijainti. Luoteesta. 

 

Kovero Posti. Kiveen hakattu kuppi (kuvan keskellä numeron 1 alapuolella).
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4. Joensuu Kirkkopelto 2 

Muinaisjäännöstunnus: 856010010 

Kuppikivi 

Ajoittamaton 

N 6940223 E 681696 (vuoden 2017 mittaus) 

Aiemmat tutkimukset: tark. H. Taskinen & T. 
Karjalainen 1997, inv. T. karjalainen 2004. 

Tarkastin aluetta 25.10.2017 yhdessä Anne 
Meriläisen ja Caroline Kamppilan kanssa. 
Aiemmissa tiedoissa mainittua matalaa maaki-
veä emme etsiskelyistä huolimatta löytäneet. 
Korkeahko heinikko hankaloitti havainnointia, 
joten aivan kaikkia aiemmissa tiedoissa maini-
tun alueen kiviä emme ehkä havainneet. 

Koivun juurella oleva iso maakivi paikallistet-
tiin. Kiven itäsivulla on 13 x 9 cm laajuinen ja 4 
cm syvä kuppi, jota aiemmat tiedot tarkoitta-
nevat. Sen muoto on epämääräinen, pohja 
epätasainen, ja se vaikuttaa kaikin tavoin luon-
taiselta. 

 

Kirkkopelto 2 -nimisen kohteen kuppimainen syven-
nys koivun juurella olevassa kivessä. 

 

5. Joensuu Linnankukkula 

Muinaisjäännöstunnus: 1000028474 

Muinaislinna 

Historiallinen aika 

N 6940610 E 677200 (muinaisjäännösrekisteri) 

Aiemmat tutkimukset: tark. J.-E. Nyman 2016 

Tarkastin kohdetta 27.10.2017. Selkein ihmi-
sen tekemä rakenne on laen lounaisosassa 
kohdassa N 6940585 E 677182: pyöreälakinen 
röykkiö, jonka halkaisija on 2,5 m ja korkeus 0,5 
m. Kyseessä on sama jäännös, jonka on vuoden 
2016 tarkastuksessa todettu liittyvän raken-
nuksenpohjaan (ks. Nyman 2016: 11). Mieles-
täni jo röykkiön ulkomuodon perusteella ky-
seessä on todennäköisesti uunin jäännös. 

Siitä 10 m ylärinteeseen (N 6940595 E 677185) 
on kivikasa, joka on todennäköisesti ihmisen 
tekemä. Sen halkaisija on 2 m ja korkeus 0,5 m. 
Myös laen koillisosassa, kohdassa N 6940620 E 
677209 on ilmeisesti ihmisen tekemä kivikasa, 
mahdollinen kiukaanjäännös. Kaikkiaan laella 
on selkeän uuninjäännöksen lisäksi 2–3 muuta-
kin epäilyttävän oloista kivistä kumpa-
retta/röykkiötä, joita soisi tarkemmin tutkitta-
van. Jäännöksiä puolustusvarustuksista en ha-
vainnut. 

Suhteutettuna siihen, mitä nykyisin tiedetään 
Itä-Suomen ja luovutetun Karjalan linnavuo-
rista, on Linnankukkulaa mielestäni pidettävä 
aivan selvänä muinaislinnana. 

Mäelle voi kiivetä useammasta suunnasta, 
mutta kyseessä on silti topografiankin puolesta 
kelpo muinaislinna. 

Todettakoon, että Rauno Suhonen kertoi (suul-
lisia tietoja 24.10.2017) jo hänen ollessaan pik-
kupoika kylällä puhutun, kuinka koverolaiset 
pakenivat vainoaikoina Linnankukkulalle ja Pii-
losaareen. Samoin puhuttiin, että Linnankuk-
kulalla ”on ollut linna”. Hän kertoi edelleen 
(suull. 25.10.), että ennen Linnankukkulaa ym-
päröivän suoalueen ojittamista reitti mäelle oli 
vaikea: käytännössä sinne pääsi vain yhdestä 
kohdasta, ja reitti oli tunnettava. 
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Vuoden 2017 inventointikohteet 6 ja 7. Yksittäiset hiilihaudat on merkitty keltaisilla pisteillä – niiden nu-
merointi viittaa kohdekuvausten tekstiin. Kohteisen arvioitu rajaus on merkitty punaisella. 

 
6. Joensuu Kovero Alanen 1 

(Uusi kohde) 

Hiilihautoja 

Historiallinen aika 

N 6939898 E 680747 (kohteen keskeltä) 

Kohde löytyi 24.10.2017. Se sijaitsee Alanen-
nimisen järven pohjoisrannalla, tasalakisen 
kumpareen päällä, mäntymetsässä. Paikalla on 
yhdeksän kuoppaa, jotka kairanäytteiden pe-
rusteella tulkitsin hiilihaudoiksi. Niitä saattaa 
olla alueella nyt löytyneitä lukuisampiakin, 
koska maasto on mättäikköistä ja osa kuopista 
hankalasti erotettavia. Kaivoin mäen lakialu-
eelle myös kaksi koekuoppaa, mutta niissä ei 
näkynyt mitään erikoista. Hiilihaudat ovat: 

1) Kohdassa N 6939879 E 680764 on kuoppa, 
jonka pohjakaava on pyöreä ja halkaisija 2 m. 
Syvyys 0,4 m. Pohja on kivinen. Kairauksessa 
pohjalla todettiin 4 cm turvetta ja sen alla 25 
cm sekoittunutta hiekkaa. Podsolimaannosta 
ei ollut havaittavissa. 

2) Kohdassa N 6939868 E 680765 on kuoppa, 
jonka pohjakaava on pyöreähkö ja halkaisija 2 
m. Syvyys 0,4 m. Pohjaan tehdyssä kairanpis-
tossa todettiin 30 cm sekoittunutta ruskeaa 
hiekkaa, jossa on hieman hiiltä. Podsolimaan-
nosta ei ollut havaittavissa. Pohja oli kivinen. 

3) Kohdassa N 6939881 E 680755 on kuoppa, 
jonka pohjakaava on lähinnä kulmistaan pyö-
ristynyt suorakaide. Halkaisija 2 m, syvyys 0,4 
m. Pohja kivinen. Podsolimaannosta ei ollut ha-
vaittavissa. 
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Hiilihauta 1 (kohdassa N 6939879 E 680764). Lounaasta.

 

Hiilihaudan 2 kairanäyte. Maanpinnan taso vasemmalla. 

 

Hiilihaudan 3 kairanäyte. Maanpinnan taso vasemmalla. 
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4) Kohdassa N 6939898 E 680741, hyvin loi-
vassa lounaisrinteessä korkeuskäyrien vastai-
sesti sijaitseva kuoppa, johon kuuluu 3 x 1 m 
laajuinen ja 0,4 m syvä kuoppa sekä sen vierellä 
oleva kuopasta nostettu maakasa, jonka laa-
juus on 2 x 3 m ja korkeus 0,4 m. Kuopan poh-
jalle tehdyissä kairanpistoissa todettiin 20–35 
cm sekoittunutta hiekkaa, jossa melko run-
saasti hiiltä. Podsolimaannosta ei ollut havait-
tavissa. 

 

Lapio hiilihaudan 4 kuopassa, kaira sen viereisen 
maakasan päällä. Idästä. 

 

5) Kohdassa N 6939902 E 680731on pohjakaa-
valtaan pyöreähkö kuoppa, jonka halkaisija on 
1,2 m ja syvyys 0,3 m. Pohjaan tehdyssä kai-
ranpistossa todettiin 30 cm:n syvyydessä 1,5 
cm paksu hiilikerros; sen päällä oli sekoittu-
nutta hiekkaa. Podsolimaannosta ei ollut ha-
vaittavissa. 

6) Kohdassa N 6939900 E 680737on pohjakaa-
valtaan pyöreähkö kuoppa, jonka halkaisija on 
1,2 m ja syvyys 0,3 m. Pohjaan tehdyssä kai-
ranpistossa todettiin sekoittunutta hiilipitoista 
hiekkaa 35 cm:n syvyyteen. Podsolimaannosta 
ei ollut havaittavissa. 

7) Kohdassa N 6939935 E 680755, loivassa poh-
joisrinteessä, on kokonaisuus, johon kuuluu 3 x 
1 m laajuinen ja 0,4 m syvä kuoppa sekä sen 
vierellä oleva maakasa, jonka laajuus on 2,5 x 1 
m ja korkeus 0,4 m. Kuopan pohjalle tehdyissä 
kairanpistoissa näkyi sekoittunutta maata. 

8) Kohdassa N 6939922 E 680751, loivassa poh-
joiseen laskevassa rinteessä, on korkeuskäy-
rien vastaisesti kokonaisuus, johon kuuluu 2,5 
x 1 m laajuinen ja 0,6 m syvä kuoppa sekä sen 
vierellä oleva maakasa, jonka laajuus on 2 x 3 
m ja korkeus 0,5 m. Kuopan pohjalle tehdyissä 
kairanpistoissa todettiin 35 cm sekoittunutta 
hiekkaa ja muodostumassa oleva heikko 
podsolimaannos (kuva alla). 

 

Kuva hiilihaudan 8 kairanäytteestä. Muodostumassa oleva heikko podsolimaannos vasemmalla. 
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9) Kohdassa N 6939927 E 680754, pohjoiseen 
laskevassa rinteessä, on kuoppa, jonka pohja-
kaava on pyöreä, halkaisija 1,3 m ja syvyys 0,4 
m. Pohjaan tehdyssä kairanpistossa erottui 35 
cm sekoittunutta hiilipitoista hiekkaa. 

Haudan 8 muodostumassa olevan podsoli-
maannoksen perusteella ainakin osalla hiili-
haudoista lienee ikää satoja vuosia. 

 

7. Joensuu Kovero Alanen 2 

(Uusi kohde) 

Hiilihauta 

Historiallinen aika 

N 6939890 E 680912 

Kohde löytyi 24.10.2017. Jänisjoen ja Alasen-
järven välisellä kannaksella, mäntyvaltaista se-
kametsää kasvavalla kumpareella, kohdassa N 
6939890 E 680912, totesin kuopan, jonka laa-
juus on 3 x 2 m ja syvyys 0,6 m (ilman vallia). 
Sen reunoilla on maavalli, jonka leveys on 0,8 
m ja korkeus 0,1 m. Pohjan muoto on kulmis-
taan pyöristynyt suorakaide. 

Pohjalla on runsaasti kiviä. Pohjaan tehdystä 
kairanpistosta totesin seuraavat kerrokset 
(cm): 0–7 turve ja humus, 7–32 lievästi sekoit-
tunut keltainen hiekka, 32–35 tumma humus, 
35–40 sekoittunut ruskea hiekka. Kivien vuoksi 
kairaa ei saanut syvemmälle.  

 

Kairanäyte hiilihaudasta. Kärjessä (oikealla) erot-
tuu tumma humuskerros n. 35 cm:n syvyydessä. 

 

Kohdetta erottaa edellä kuvatusta Alanen 1 -
nimisestä kohteesta alava alue ja notkelma. 

Mainittakoon, että kohteen koillispuolella on 
hyvin säilynyttä toisen maailmansodan aikaista 
juoksuhautaa. 

 

 

Kovero Alanen 2. Hiilihauta idästä.  
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Inventointikohteiden 8–11 laajuusarvio (punainen viivoitus) ja niihin kuuluvien rakenteiden sijainti. Röyk-
kiöt on merkitty oransseilla palloilla, kuopat sinisillä neliöillä, maanpinnalle erottuvat rakennuksenpohjat 
vihreillä vinoneliöillä ja koekuopista todetut asuinpaikat vihreillä kolmioilla. Kohteen 10 pohjoisosassa 
oleva punainen viiva tarkoittaa paikalla olevaa kiviaitaa. Numerointi viittaa kohdekuvauksiin. 

 
8. Joensuu Kovero Anttila 

(Uusi kohde) 

Asuinpaikka 

Historiallinen aika 

N 6940034 E 681665 (kohteen keskeltä) 

Maanomistaja Rauno Suhonen kertoi, että Ant-
tilan talon alapuolisessa rinteessä pellolla on 
useita rakennuksenpohjia ja esitteli aluetta al-
lekirjoittaneelle 24.10.2017. Alue on raivattua 
ja hoidettua kulttuurimaisemaa, jossa ha-
vainto-olot olivat poikkeuksellisen hyvät. 

Aivan Anttilan pihapiirissä, kohdassa N 
6940048 E 681772 on kumpare, joka on Suho-
sen mukaan nuorehko leipomon paikka.  Sitä 

ei voi pitää muinaisjäännöksenä, eikä se sisälly 
yllä olevaan kohdekarttaan. 

Kohdassa N 6940041 E 681711 olevan perus-
tuksen Suhonen kertoi olevan peräisin 1940-lu-
vulla palaneesta riihestä. Paikalla on selkeä ra-
kennuksenpohja uuninjäännöksineen. Tämä-
kään ei ole muinaisjäännös eikä sitä ole em. 
kartalla. 

Em. riihenpaikan lähellä oleva kellari – josta on 
nyt jäljellä laaja kuoppaa – on ollut käytössä 
Suhosen (s. 1955) muistin aikana. Muista alu-
een jäännöksistä Suhosella ei ollut muistitie-
toa, joten ne lienevät vanhempia. 

Totesin alueella seuraavat kiviröykkiöt (nume-
rointi viittaa yllä olevaan karttaan): 
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1) N 6939998 E 681656. Laajuus 3 x 2,5 m, kor-
keus 1 m. 

2) N 6940053 E 681624. Laajuus 3,5 x 2,5 m, 
korkeus 0,6 m. Sijaitsee pellon yläreunassa. 
Röykkiön kivien väliin tehdyssä kairanpistossa 
totesin tummempaa maata kuin ympäristössä. 
Hiiltä ei juurikaan näkynyt. Kolme metriä siitä 
ylärinteeseen tehdyssä koekuopassa (N 
6940053 E 681627) oli 45 cm:n syvyydelle se-
koittunutta homogeenista tummaa hietaa, ja 
sen alla iso kivi. Tumma maa lienee kulttuuri-
kerrosta, joka on viljelyksessä osin sekoittunut. 

Edellisestä 2 m ja röykkiön reunasta 1,5 m kai-
voin toisen koekuopan (N 6940052 E 681627, 
35 x 35 cm). Siinä totesin seuraavat kerrokset: 
0–40 cm tumma homogeeninen humuksense-
kainen hieta, jonka alareunassa kiviä (selvästi 
tavanomaista peltokerrosta tummempi), 40–
65 cm hieman edellistä vaaleampi sekoittunut 
laikukas humuksensekainen hieta, 65 cm (kai-
ranpisto) puhdas hieta.  

 

Kohtaan N 6940052 E 681627 kaivetun koekuopan 
leikkaus. 

 

Kohtaan N 6940052 E 681627 kaivettu koekuoppa lapion kohdalla, röykkiö (mahdollinen uuninjäännös, 
kohdekuvauksen ja kartan röykkiö nro 2, asuinpaikka 1) sen edessä vasemmalla. Lounaasta. 
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Ylimmästä tummasta kerroksesta löytyi pala 
karjalaista keramiikkaa (KM 41372:1). 

Ympäristöään tummempi maa, keramiikka-
löytö ja röykkiö – mahdollinen uuninjäännös – 
viittaavat selvästi asuinpaikkaan. Vaikka röyk-
kiö ei olisikaan tulisija, vaan raivausröykkiö, 
sen alla saattaa olla ehjää kulttuurikerrosta. 
Sellaista voi olla myös peltokerroksen alla (koe-
kuopan sekoittunut laikukas kerros). 

Kohtaa on syytä pitää kiinteänä muinaisjään-
nöksenä (merkitty yllä olevaan karttaan vihre-
ällä kolmiolla numero 1). 

Myös aivan pellon pohjoisreunassa totesin kol-
messa koekuopassa, kaikkiaan noin 15 x 15 
metrin alalla, ympäristöään tummemman koh-
dan, jossa tumma kerros ulottui syvemmälle 
kuin ympäristön koekuopissa: noin 40 cm:n sy-
vyyteen. Yhdestä koekuopasta tästä kerrok-
sesta löytyi pala karjalaista keramiikkaa (KM 
41372:2). 

Ympäristöään tummempaa maata sisältäneet 
koekuopat sijaitsivat kohdissa N 6940087 E 
681612, N 6940082 E 681612 (keramiikka-
löytö) ja N 6940091 E 681623. 

Paikka on rinteessä olevan ympäristöään loi-
vempi kohta. Kohtaa on pidettävä todennäköi-
senä rakennuksenjäännöksenä (merkitty yllä 
olevaan karttaan vihreällä kolmiolla numero 
2). 

Totesin alueella seuraavat maanpinnalle erot-
tuvat (Suhosen tietojen tarkoittamat) raken-
nuksenpohjat (numerointi viittaa yllä olevaan 
karttaan): 

1) N 6940056 E 681658. Laajuus 10 x 10 m. Ei 
näkyvää uuninjäännöstä. 

2) N 6940034 E 681665. Laajuus 8 x 8 m. Kul-
massa uuni. Etelänurkassa uloke (mahdollinen 
erillinen huonetila, laajuus 3 x 3 m). 

3) N 6940016 E 681682. Rauno Suhosen mu-
kaan paikalla on rakennuksenjäännös – inven-
toinnin aikana kohtaa peitti suuri risukasa, jo-
ten tarkempi havainnointi ei ollut mahdollista. 

4) N 6940010 E 681674. Mahdollinen raken-
nuksenpohja, laajuus 5 x 5 m. 

Lisäksi alueella on kolme selvästi ihmisen teke-
mää kuoppaa: 

1) N 6940026 E 681654. Pohjakaavaltaan pyö-
reähkö kuoppa, jonka reunalla on maavalli. Sy-
vyys 1,2 m ja kokonaishalkaisija 8 m. Reunoilla 
kiviä.  

2) N 6940022 E 681695. Laakea, pohjakaaval-
taan pyöreä kuoppa tasanteen yläreunan 
päällä. Halkaisija 5 m, syvyys 0,8 m. 

3) N 6940059 E 681694. Rinteessä oleva 
kuoppa, jonka laajuus 6 x 3 m. Todennäköisesti 
kellarikuoppa. 

Edelleen erotettavissa olevat Suhosen tarkoit-
tamat kivijalat ja kuopat tuskin ovat 1800-lu-
kua vanhempia – osa on epäilemättä 1900-lu-
vun alkupuolelta. 

Peltoalueen koekuopista todetut rakennusten 
paikat (kartan kolmiot 1 ja 2) ovat vanhempia. 
Pohjois-Karjalan keskiajan ja uuden ajan ai-
neellista kulttuuria tunnetaan huonosti, mutta 
ns. karjalaisen keramiikan löytyminen viittaa 
tämänhetkisen tiedon valossa 1600-lukuun tai 
sitä vanhempaan aikaan. 

Rautakautinenkaan ajoitus ei teoriassa ole 
mahdoton, mutta todennäköisempää on koh-
teiden ajoittuminen historialliselle ajalle. 
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Historiallisen ajan asuinpaikkaa peltorinteen yläosassa. Etelälounaasta. 

 

Kuvassa näkyvän rinteen yläosassa on alue, jolla on runsaasti maan pinnalle näkyviä rakennuksenjään-
nöksiä. Etelästä. 
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9. Joensuu Kovero Lankila 

(Uusi kohde) 

Viljelysröykkiöitä ja säilytyskuoppia 

Historiallinen aika 

N 6939890 E 681818 (kohteen keskeltä) 

Kohde sijaitsee kuusimetsää kasvavassa, lou-
naaseen laskevassa rinteessä. Aluskasvillisuus 
on niukkaa. 

Paikalla on neljä kiviröykkiötä: 

1) N 6939845 E 681810; pohjakaava pyö-
reähkö, halkaisija 3,5 m, korkeus 0,6 m. Pelkkiä 
kiviä (halkaisija 20–80 cm). Röykkiö oli havain-
noinnin aikana osin risukon alla.  

2) N 6939835 E 681783. Kiviä kahden suureh-
kon maakiven väliin nostettuina.  

3) N 6939858 E 681814. Laajuus 3 x 2,5 m, kor-
keus 0,5 m. Kivien koko 20–80 cm. Selkeä rai-
vausröykkiö. 

4) N 6939902 E 681800. Laajuus 1,5 x 1,7 m ja 
korkeus 0,5 m. Kivien koko 20–50 cm. 

Lisäksi röykkiöstä 4 noin metrin päässä ylärin-
teen suuntaan on laakea halkaisijaltaan puoli-
toistametrinen kivi, jonka päälle on nostettu 
pari pientä kiveä. 

 

 

Röykkiö 1 luoteesta. 

 

Röykkiö 2 lounaasta. 

 

Röykkiö 3 lounaasta. 

 

Röykkiö 4 lounaasta. Takana vasemmalla on laakea 
kivi, jonka päälle on nostettu pari pienempää. 
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Sijainnista päätellen kyseessä ovat viljelyröyk-
kiöt. Osan kohdalla maasto on epätasaista ja 
melko kivistä ja vaikuttaa siltä, etteivät ao. 
kohdat ole olleet vakituisesti kynnettyä peltoa. 
Röykkiöt lienevät kaskiviljelyn tai niityn raivaa-
misen merkkejä. 

Muutamia kymmeniä metrejä röykkiöstä ylä-
rinteeseen on kaksi kuoppaa, jotka Rauno Su-
honen näytti tämän kirjoittajalle 24.10.2017. 
Niiden iästä tai käyttötarkoituksesta hänellä ei 
ollut tietoa. Ne ovat: 

1) kuusimetsässä, lounaaseen laskevassa rin-
teessä, kohdassa N 6939928 E 681809 oleva 
kuoppa on laajuudeltaan 3 x 1,5 m ja syvyydel-
tään 1 m. Sen ympärillä on maavalli, jonka le-
veys on 0,7–1,2 m ja korkeus 0,1–0,6 m. Vallia 
kiertää oja, jonka leveys on 0,5–1 m ja syvyys 
0,1–0,4 m. Kuopan reunat ovat jyrkät, eikä se 
siksi vaikuta hyvin vanhalta. 

Pohjaan tehdyssä kairanpistossa totesin se-
koittunutta moreenia 68 cm:n syvyyteen asti 
(pohjalla hieman hiiltä) ja sen alla (68–70 cm) 
oli puhdas harmaa moreeni. Kuopan vieressä 
(tilusrajalla) on rinteen suuntainen raivattujen 
kivien muodostama vaatimaton jono. 

2) toinen samantyyppinen kuoppa sijaitsee 
lounaaseen laskevassa rinteessä, sekamet-
sässä kohdassa N 6939885 E 681853. Sen laa-
juus on 3,5 x 2 m ja syvyys 1 m. Kuoppaa ym-
päröi reunavalli, jonka leveys on 1 m ja korkeus 
0,2–0,3 m. Vallin ulkopuolella ei ole yhtä selvää 
ojaa kuin edellisessä kuopassa, mutta ryteikön 
vuoksi sellaisen olemassaolo jää epävarmaksi.  

Tämänkin kuopan reunat ovat melko jyrkät. 
Pitkä luoteissivu on kasattu kivistä – tämä vii-
tannee kuopan käyttötarkoitukseen kellarina 
tms. säilytyskuoppana. Pohjaan tehdyssä kai-
ranpistossa totesin 70 cm sekoittunutta mo-
reenia, jossa oli lahonneen puun paloja ja hie-
man hiiltä; alla oli puhdas harmaa moreeni. 

Kuoppien tarkoitus on epävarma, mutta to-
dennäköisenä tulkintana voinee pitää säilytys-
kuoppia, jotka ovat peräisin 1900-luvun alusta 
tai 1800-luvun jälkipuolelta. 

Röykkiöiden ja kuoppien kuuluminen samaan 
ajalliseen yhteyteen on epävarmaa, mutta hy-
vin mahdollista. 
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Koevero Lankila. Kuoppa 1 pohjoisesta. 

 

Kovero Lankila. Kuoppa 2 lännestä. 
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10. Joensuu Kovero Repola 

(Uusi kohde) 

Asuinpaikka 

Historiallinen aika 

N 6939825 E 681602 (kohteen keskeltä) 

Rauno Suhonen osoitti 25.10.2017 Tuupovaa-
rantien (496) länsipuolella, tasamaalla seka-
metsässä, olevan pohjoinen–etelä-suuntaisen 
kiviaidan, jonka leveys on n. 1,5 m ja korkeus 
0,8 m. Sen pohjoispää on kohdassa N 6939936 
E 681587. Kohdasta N 6939919 E 681579 se jat-
kuu kohtaan N 6939908 E 681581 matalana ja 
vallimaisena. 

Lisäksi hän näytti kohdassa N 6939786 E 
681605 olevan kuopan, jonka laajuus on 2,5 x 
1,5 m ja syvyys 1 m. Sen alarinteen puoleisella 
sivulla on 0,8 m leveä ja 0,2 m korkea maavalli.  

Kyseessä lienee kellari- tms. säilytyskuoppa 
(alueen rakenteista ks. myös Suhonen 2012: 
15). 

 

Kovero Repola. Kiviaitaa (sivun 18 kartan kohteen 
10 pohjoisreunan punainen viiva). Lounaasta. 

 

 

Kuoppa kohdassa N 6939786 E 681605. Luoteesta. 
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Heti Tuupovaarantien länsipuolella, kohdassa 
N 6939836 E 681690, on 8 x 8 metrin laajuinen 
rakennuksenpohja, Suhosen mukaan Repolan 
tilan 1800-luvun jälkipuolen talonpaikka. Se ei 
ole mukana oheisessa muinaisjäännöskohteen 
rajausehdotuksessa. 

Kiviaidan eteläpuolisella alueella totesin useita 
pelkistä kivistä koostuneita röykkiöitä, jotka si-
jainnin ja ulkomuodon perusteella ovat toden-
näköisesti raivausröykkiöitä (alla oleva tau-
lukko 1). 

Röykkiöiden suhteen on huomionarvoista, että 
epätasaisella ja viljelyyn todennäköisesti hei-
kommin soveltuvilla kohdilla röykkiöt olivat 
keskimääräistä pienempiä – tämä kertonee vil-
jelyn olleen ao. kohdilla vähemmän intensii-
vistä. 

Sekametsässä, 10 m mökkitien mutkasta etelä-
lounaaseen ja 5 m tien lähimmästä reunasta 
länteen, kohdassa N 6939790 E 681646, tote-
sin hyvin loivassa lounaaseen laskevassa rin-
teessä kiven- ja maansekaisen kumpareen, 
jonka halkaisija on 4 m ja korkeus 0,4 m (sivun 
18 kartan vihreä kolmio numero 1). 

Sen päälle tehdyssä kairanpistossa totesin se-
koittunutta maata 0,6 metrin paksuudelta. 
Maa oli hyvin tummaa ja siinä oli jonkin verran 
hiiltä. 

Kaivoin kumpareen itäreunaan koekuopan 
(koekuoppa 1), jonka laajuus oli 30 x 30 cm. 
Kuoppa kaivettiin osin lapiolla, osin lastalla. La-
piolla kaivettu osa seulottiin 4 mm:n silmävälin 
seulalla. Totesin kuopassa hyvin tummaa hiili-
pitoista maata (hietaa), särmikkäitä palaneita 
kiviä ja hieman palanutta savea. 

 

 

Taulukko 1: Joensuu Kovero Repola -kohteen röykkiöiden sijainti ja koko. Juokseva numerointi 
viittaa sivun 18 karttaan. 
 

Nro N E Pituus x leveys x korkeus (m) Muut havainnot 
1 6939779 681630 4,5 x 2,5 x 0,7  

2 6939771 681644 2,5 x 1,5 x 1  

3 6939785 681643 1,8 x 1,4 x 0,7  

4 6939859 681623 Halkaisija 3 m, korkeus 0,5  

5 6939923 681602 2 x 1 x 0,3 Laakean maakiven päällä 

6 6939871 681597 Halkaisija 1,5 m, korkeus 0,4  

7 6939861 681615 Halkaisija 1,5 m, korkeus 0,5  

8 6939847 681610 1,6 x 1,2 x 0,5  

9 6939841 681610 2,2 x 1,3 x 0,7  

10 6939825 681603 1,6 x 1,5 x 0,6  

11 6939826 681602 1,5 x 1 x 0,8  

12 6939826 681595 Halkaisija 1,4 m, korkeus 0,4  

13 6939839 681587 Halkaisija 2 m, korkeus 1 Ison kiven kupeessa 

14 6939822 681577 Halkaisija 1 m, korkeus 0,5  

15 6939818 681621 3 x 2 x 0,7  

16 6939783 681595 2,2 x 1,3 x 0,5 5 m päässä kellarikuopasta 

17 6939782 681588 Halkaisija 2 m Ison kiven kuve 

18 6939784 681584 1,2 x 1 x 0,4  

19 6939788 681639 Halkaisija 1 m, korkeus 0,5 3 m päässä numerosta 3 

20 6939796 681630 Halkaisija 1,7 m, korkeus 0,5  

21 6939799 681637 Halkaisija 2,2 m, korkeus 0,6  

22 6939784 681652 Halkaisija 2 m, korkeus 0,8 Ison kiven kupeessa 
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Asuinpaikan uuninjäännös kohdassa N 6939790 E 681646 erottuu matalana maakumpareena (lapion 
kohdalla, sivun 18 kartan vihreä kolmio numero 1). Idästä. 
 
 

Kumpareen eteläreunaan, 4,5 m koekuopasta 
1 lounaaseen, kaivoin koekuopan 2. Sen laa-
juus oli 30 x 30 cm. Kuoppa kaivettiin lastalla, 
maita en seulonut. 

13 cm:n syvyydessä tuli esille koko kuopan laa-
juinen kivi, jota en poistanut. Maa oli kivistä 
mustaa hietaa. 

Löytöinä tuli esille kaksi palaa fajanssia, tasola-
sin pala, palanutta savea, hieman palanutta 
luuta sekä tiilenmuruja (KM 41373). 

Havaintojen perusteella kyseessä on selvä uu-
ninjäännös. Se sijaitsee viljelykseen raivatun ja 
toisaalta kivisemmän alueen (jolla ei ole rai-
vausröykkiöitä) rajalla. Jälkimmäistä on lähinnä 
kohdan kaakkoispuolella. 

Kumpareen reunan päällä on raivausröykkiö 
(taulukon 1 nro 3), joka on siis uuninjäännöstä 
nuorempi. 

Myös kohtaan N 6939792 E 681613 kaivetussa 
koekuopassa maa oli keskimääräistä tummem-
paa, joten rakennuksenjäännös ulottunee ai-
nakin sinne – uuninjäännöksestä länteen. Koe-
kuopasta 2 löytynyt ikkunalasin pala viittaa sii-
hen, että kyseessä on asuinrakennus. 

Käytössä oleviin historiallisiin karttoihin pai-
kalle ei ole merkitty rakennusta. Tämän ja löy-
töaineiston perusteella kohde ajoittunee 1700-
luvulle. 

Veijo Saloheimon (1971a: 61–62) mukaan Re-
polan kantatila on perustettu vuonna 1707, 
mutta on tietenkin epävarmaa, yhdistyvätkö 
nyt todetut jäännökset juuri kyseiseen tilaan. 
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11. Joensuu Kovero Tsasouna 

(Uusi kohde) 

Kirkonpaikka 

Historiallinen aika 

N 6940211 E 681768 (kuvissa näkyvä kolmio-
mainen kivi) 

Aiemmat tutkimukset: inv. P. Lahtiperä 1967, 
inv. T. Karjalainen 2004 

Ortodoksisen kyläkappelin eli tsasounan ole-
massaoloa Koverossa ei tarvitse epäillä, sillä se 
mainitaan useissa 1700- ja 1800-luvun kirjalli-
sissa lähteissä. Ei tiedetä, milloin ensimmäinen 
kappeli on kylään rakennettu – vanhin kirjalli-
nen tieto on 1700-luvun puolivälistä, jolloin 
tsasouna tuhoutui tuhopoltossa. Kyläkappeli 
oli olemassa ainakin vielä vuonna 1858 (Björn 
1991: 383–384 viitteineen; vuosilukujen osalta 
vrt. Lahtiperä 1967: 5). 

Tsasouna on myös merkitty useisiin 1700-lu-
vun karttoihin. Tarkin niistä on vuoden 1790 
rekognosointikartta, mutta senkään perus-
teella tarkka sijainninmääritys ei ole mahdolli-
nen. Kirkkorakennus on merkitty Ilomantsin- ja 
Tohmajärven-teiden risteykseen, sen länsipuo-
lelle (Harju & Lappalainen 2011: 241; kuva 
alla). 

Nuoremmasta aineistosta, esimerkiksi jakokar-
toista, en ole löytynyt viitteitä tsasounan tar-
kasta sijainnista (kartoista ks. esim. Blomqvist 
1930). 

Tsasounanpaikka mainitaan myös aiemmissa 
Koveroa koskevissa arkeologisissa raporteissa, 
mutta muinaisjäännöskohteeksi sitä ei ole re-
kisteröity – mahdollisesti siksi, että sen sijaintia 
ei ole raporteissa aiemmin täsmällisesti ku-
vattu – tai kohdetta on pidetty osana läheistä 
Kalmistopellon hautapaikkaa. 

Vuoden 1967 inventoinnin kartta (Lahtiperä 
1967, kartta 1) on varsin pienimittakaavainen, 
ja tsasounanpaikka merkitty siihen suurehkolla 
ortodoksisella ristillä. Tarkimman käsityksen 
tuolloin määritetystä sijainnista saa inventoin-
tiraportin valokuvista. 

 

Vuoden 1790 ruotsalainen rekognosointikartta, jo-
hon tsasouna on merkitty punaisella ristillä ja seli-
tyksellä ”Ryskt Capel” (Harju & Lappalainen 2011: 
241). 

Tsasounanpaikkaa esittävässä kuvassa (Lahti-
perä 1967, kuva 12) näkyy isohko muodoltaan 
kolmiomainen maakivi. Se esiintyy myös taisto 
Karjalaisen vuoden 1996 tutkimuskertomuk-
sessa (kuva f. 106697, kuvattu eri suunnasta) 
sekä hänen vuoden 2004 inventointikertomuk-
sessaan (s. 53, kuva PKM 21160: 716). 

Tarkastin aluetta 25.10.2017 oppaanani FM 
Anne Meriläinen. Tasaisella hakamaalla, noin 
30 metriä vanhan kylätien (Koverontie) reu-
nasta, kohdassa N 6940211 E 681768, on kol-
miomainen maakivi, joka on täydellä varmuu-
della tunnistettavissa vuoden 1967 em. valoku-
vassa näkyväksi (ks. kuvaa alla). Myös vuoden 
1967 inventointiraportin karttamerkinnän kes-
kikohta osuu tälle paikalle tai hyvin lähelle sitä. 

Karjalaisen vuoden 2004 inventointiraporttiin 
merkitsemä tsasounan sijainti (p: 6943 124 i: 
3682 017 YKJ-järjestelmässä; ETRS-TM35FIN-
koordinaatistoon muunnettuna N 6940224 E 
681775) on vain joitain metrejä em. kol-
miomaisen kiven sijainnista koilliseen. 
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Perimätiedon mukaista tsasounan paikkaa. Vertaa vuoden 1967 inventointikertomuksen kuvaan 12 (Lah-
tiperä 1967, f. 32895), joka on otettu samasta suunnasta, ja jossa näkyy mm. sama rakennuksen pääty 
kolmiomaisen kiven (N 6940211 E 681768) vasemmalla puolella. Luoteesta. 

 

Myös Nimiarkiston tiedoissa tsasouna on mer-
kitty käytännössä samaan paikkaan, noin 30 
metriä em. koordinaateista kaakkoon (ks. Kirk-
kopelto, NA, Tuupovaara, Turpeinen Heikki 
1973). Tsasounan sijaintiin tällä peltoalueella 
viittaa myös sen yleisemminkin tunnettu Kirk-
kopelto-nimi. 

Vuonna 1967 paikalla ovat edelleen olleet nä-
kyvissä (ilmeisesti perimätiedon mukaiset) 
”tsasounan nurkkakivet” (Lahtiperä 1967: 5 ja 
kuva 13). Karjalainen (2004: 16) mainitsee ki-
vet pois raivatuiksi ilmeisesti 1970-luvulla. 

Syksyllä 2017 kasvipeite paikalla oli melko kor-
kea, enkä saanut selville, olisiko paikalla jotain 
vielä havaittavissa. 

Aiempien arkeologisten tietojen sijaintitiedot 
viittaavat johdonmukaisesti samaan yllä kuvat-
tuun maastonkohtaan, mutta on myös ole-
massa pari muuta sijaintiarviota.  

Ensinnäkin Koverosta kotoisin olevan Raimo 
Turpeisen (s. 1939) Rauno Suhoselle kertoman 
mukaan tsasounan paikka olisi noin 60 m Lah-
tiperän sijainnista lounaaseen (N 6940178 E 
681723, ± 50 metriä). Turpeisen mukaan tällä 
alueella olisi ollut noin 5 x 5 metrin laajuinen 
kivijalka, joka on sittemmin hävitetty. 

Toisaalta Suhonen totesi aiemman koverolai-
sen Jorma Ryhäsen kertoneen hänelle, että tä-
män mailla, kohdassa N 6940136 E 681806 
(noin 20 m tarkkuudella) on 1960-luvulle asti 
ollut laattamaisista kivistä muodostunut ra-
kennuksenperustus, jota Ryhänen oli arvellut 
tsasounan perustukseksi. Kivijalka on hävinnyt 
ilmeisesti rakennustöissä 1960-luvulla. Tieto 
kivijalasta oli alun perin tullut Ryhäsen sedältä. 

Paikka on nykyisin länteen laskevaa rinnettä, 
pihapiiriä n. 85 metriä Lahtiperäin arvioimasta 
sijainnista eteläkaakkoon. 
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Ryhäsen kertomaan paikkaan ei liity muuta tsa-
sounaan viittaavaa tietoa, eikä kyseessä ilmei-
sesti ole suora tsasounaa koskeva perimätieto. 
Todennäköisemmin kyse on havaitun raken-
teen yhdistämisestä tarinaan alueella sijain-
neesta tsasounasta. 

Koveron tsasouna ollut olemassa vielä 1800-lu-
vun puolivälissä, joten sen sijaintia koskevan 
aidon perimätiedon säilyminen tuntuu uskot-
tavalta. Sijaintipaikkaa ei voi ilman kaivauksia 
varmistaa, mutta todennäköisimpänä on mie-
lestäni pidettävä 1960-luvulla arkeologisen in-
ventoinnin yhteydessä kirjattua sijaintia, johon 
viittaa myös mm. 1970-luvulla kerätty Nimiar-
kiston tieto. Paikkaa on syytä pitää kiinteänä 
muinaisjäännöksenä. Paikan ilmeisen niukan 
maankäytön (kohtaa ei ehkä ole koneellisesti 
kynnetty) vuoksi kohde saattaa olla kohtuulli-
sen hyvin säilynyt. 

Sivun 18 rajausehdotus on määritetty siten, 
että se kattaa yllä mainitun kolmiomaisen ki-
ven ja Lahtiperän vuoden 1967 raportin mukai-
sen ja hänen kuvassaan näkyvän alueen. 

 

3.3 Muut kohteet 

12. Joensuu Kovero Hiidenniemi 

(Uusi kohde) 

Löytöpaikka 

Historiallinen aika 

N 6939403 E 681324 

Alanen-järven ja Koverojärven välistä met-
säistä Hiidenniemeä prospektoin 27.10.2017 
paikan nimen ja topografian vuoksi laajahkosti, 
mutten kattavasti, metallinilmaisimella. 

Itään laskevassa kuusia ja mäntyjä kasvavassa 
metsärinteessä, kohdassa N 6939403 E 
681324, totesin heti n. 10 cm paksun pintatur-
peen alla, mineraalimaan yläpinnan tasalla, ru-
tussa olevan ohuen kuparikattilan kappaleen. 
Kaivoin kohtaan koekuopan, jonka laajuus oli 
40 x 40 cm. Ylimmät 25 cm kaivoin lastalla, lo-
put lapiolla. Maata en seulonut. 

Maaperä oli hietaa. Kuopassa esiintyi hiiltä ja 
punertavaksi palanutta maata paikoin 40 
cm:iin saakka – osassa kuoppaa maa muuttui 
puhtaaksi jo 20 cm:ssä. Kyseessä saattaa olla 
rakenteeton tulenpitopaikka. 

Esimerkiksi palaneista luista ei näkynyt merk-
kiäkään. Podsolimaannosta ei ollut havaitta-
vissa. Kuopan täyttämisen yhteydessä merkit-
sin löytöpaikan 20 sentin kolikolla. 

Noin yhdeksän metriä edellisestä etelään, koh-
taan N 6939393 E 681328, kaivoin toisen sa-
mankokoisen kuopan. Palamisjälkiä tai muuta 
kiinnostavaa ei ollut havaittavissa, vain tavan-
omainen podsolimaannos. Muut lähialueella 
todetut metallinilmaisinsignaalit olivat: viisi ki-
väärinluotia ja kolme valurautapadan kappa-
letta. Nämä jätin sijoilleen. 

Kattilanpalaa ei voi ajoittaa, mutta podsoli-
maannoksen puuttuminen sen kohdalta viittaa 
korkeintaan muutaman sadan vuoden ikään. 
Havaintojen perusteella paikalla ei ole kulttuu-
rikerrosta eikä muinaisjäännökseen liittyviä 
löytöjä. Kohdetta ei mielestäni ole syytä pitää 
kiinteänä muinaisjäännöksenä. Hiidenniemen 
alueeseen kannattaa kuitenkin kiinnittää huo-
miota tulevissa tutkimuksissa. 

 

Kuparikattilan palan kohdalle avattu koekuoppa 
noin 20 cm:n syvyyteen kaivettuna. Pohjalla erot-
tuu tummia palamisen jälkiä. 
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Kuparikattilan palan löytöpaikka ja sen kohdalle kaivetun koekuopan sijainti (lapion kohdalla). Kaakosta. 

 

 

3.4. Muut havainnot 

”Kulttipaikka” 

Syksyllä 2017 oli ajantasaisille maastokartoille 
kohtaan N 6939873 E 681881 merkitty mui-
naisjäännösmerkillä ”kulttipaikka”. Tarkastin 
paikkaa maastossa 24.10.2017. 

Paikka on tasaista lounaaseen laskevaa rin-
nettä, joka kasvaa koivumetsää – mahdollisesti 
se on ollut aiemmin peltoa. Rinteessä on useita 
maakiviä, mutta mitään erityistä ei ole havait-
tavissa. Tarkastin kiviä pintapuolisesti, enkä 
nähnyt kuppeja – sammaleita en poistanut, 
koska en tavoittanut maanomistajaa. 

Myös Rauno Suhonen kertoi tarkastelleensa 
alueen kiviä kuppien varalta, mitään löytä-
mättä. 

Hän arveli, että kyseessä on väärään paikkaan 
tehty karttamerkintä, joka tarkoittanee jom-
paa kumpaa kylän tunnetuista kuppikivikoh-
teista. 

Väärä merkintä johtuu siitä, että vuosituhan-
nen vaihteessa käytettyihin karttoihin posti on 
merkitty 600 m aiemmasta sijainnista etelä-
kaakkoon – muinaisjäännöksen sijaintimer-
kintä on sitä seuraten määritetty väärään paik-
kaan. 

Kuppikiven sijainti on korjattu oikeaksi vuoden 
2004 inventoinnin yhteydessä (ks. Karjalainen 
2004: 8, 33). 
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”Ristikivet” 

”Vanhan tsasounan paikan lähellä” oleva ”risti-
kivi” ja ”Veikko Suo-ojan saunan takaa, kalmis-
ton ylärinteestä” löytyvä toinen samantyyppi-
nen (ks. Karjalainen 1996: 16) jäivät vuoden 
2017 inventoinnissa tavoittamatta, vaikka yri-
tin asiaa selvittää. 

Rauno Suhonen kertoi (suullisia tietoja 
24.10.2017) hänelle näytetyn yhtä näistä ”risti-
kivistä” – se oli ollut selkeästi luontainen (hie-
man ristiä muistuttava) kohojuova. 

 

Perimätietoja, paikannimiä ym. 

Perimätiedoista mainittakoon, että Rauno Su-
hosen mukaan (suullinen tieto 24.10.2017) Ris-
tisaarella on poltettu vainovalkeita. Samoin 
hän kertoi, että 1960-luvulla puhuttiin, kuinka 
Alanen-järven Piilosaareen johti mantereelta 
Hiidenniemestä kapeimman salmen kohdalta 
siltaa muistuttanut puurakenne, jota enää ei 
ole näkyvissä. 

Nivanlammen koillispäässä, kohdassa N 
6939355 E 681752, Suhonen osoitti pienialai-
sen lampareen, jonka nimi on hänen mukaansa 
Kellolähde, ja johon kerrotaan Koveron tsasou-
nan kello(t) upotetun rakennuksen polttami-
sen yhteydessä. 

Tarkastetuista alueista mainittakoon, että Ni-
vanlammen eteläpuolista Tervasärkkää kuljin 
otosmaisesti etsien alueelta sen nimen perus-
teella tervahautaa, mutta sellaisen kohdalle en 
sattunut. Nivanlammen etelärannalla totesin 
huonokuntoista juoksuhautaa. 

Koverojärven kaakkoisrantaa tutkin pinta-
poiminnalla maastokarttaankin merkityn ui-
marannan kohdalla, mutta mitään erityistä ei 
näkynyt. 

Rauno Suhonen kertoi myös (suull. 
25.10.2017), että inventointialueen ulkopuo-
lella, hänen omistamallaan tilalla rek. nro 
17:15 on joen varrella kirkkopolku, jota myö-
ten on aikanaan kuljettu Tuupovaaran kirk-
koon, ja sen varrella soikeita kuoppia, mahdol-
lisesti naurishautoja. 

Konnunniemen sillan penkassa on Suhosen 
mukaan kaivantoja, jotka liittyvät vuosien 
1808–1809 Suomen sotaan. Sodan aikana silta 
tiettävästi myös poltettiin. 
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4. Lähteet 
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5. Yhteenveto tuloksista 

Koveron syksyn 2017 arkeologisessa inventoin-
nissa löytyi viisi uutta muinaisjäännöskoh-
detta. Niistä kaksi on hiilihautakohteita (nume-
rot 6–7), kaksi historiallisen ajan asuinpaikkoja 
(kohteet 8 ja 10) ja yksi röykkiökohde (9). 

Lisäksi vanhastaan tunnettu mutta rekisteröi-
mätön tsasounanpaikka paikallistettiin ja arvi-
oitiin muinaisjäännöskohteeksi (11). Myös yksi 
uusi löytöpaikka dokumentoitiin (kohde 12). 
Aiemmin alueelta tunnettiin viisi kiinteää mui-
naisjäännöstä (tämän raportin kohteet 1–5), 
joten Koveron alueen muinaisjäännösten luku-
määrä kaksinkertaistui syksyllä 2017. 

Havainnoista päätellen jo kylän vanhin maan-
viljelysasutus on sijoittunut samalle lounaa-
seen laskevalle rinteelle, jolla se on 1700- ja 
1800-lukujen kartoissa – ja nykyisinkin. Tule-
vissa tutkimuksissa asutuksen alkuvaiheita 
kannattaa tavoitella koekuopittamalla juuri 
tätä aluetta. 

Linnankukkula-nimistä kohdetta on syytä pitää 
aitona muinaislinnana. Se on tieteellisen kiin-
nostavuutensa, suuren maakunnallisen merki-
tyksensä sekä kompaktin kokonsa vuoksi erit-
täin otollinen kohde tarkemmille kaivaustutki-
muksille. 

Tämänhetkisen arkeologisen aineiston perus-
teella Koveron alue on erityisen potentiaalinen 
myös paleoekologiselle siitepölytutkimukselle. 
Asutushistorian tutkimuksen näkökulmasta 
Koverojärvi olisi erittäin lupaava näytteenotto-
kohde, koska vanhinkin maanviljelysasutus 
näyttää sijainneen suppealla alueella aivan jär-
ven äärellä. 

 

Turussa 22.12.2017 
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