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Tutkimuksen perustiedot 

Kohde: Kuopio Piispanpuisto, historiallisen ajan kirkonpaikka ja hautapaikka (Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterin kohde 1000027652) 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen koetutkimus 

Tavoite: selvittää, onko alueella säilynyt muinaisjäännöstä, ja missä laajuudessa 

Kenttätyöaika: 17.–21.5.2021 

Tutkijat: FT Ville Laakso ja HuK Akseli Tolvi, Maanala Oy 

Tilaaja: Kuopion kaupunki 

Aiemmat arkeologiset tutkimukset: tarkastus Jouko Aroalho 1985 ja 1988 

Koordinaatit kohteen keskeltä: N 6973371 E 535011 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt: – 

 

Tutkimuskohteen sijainti merkitty sinisellä ympyrällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 
 
Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. 
 
Kansikuva: Akseli Tolvi valvoo kaivinkoneen työtä Piispanpuistossa.   
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1. Tausta ja tutkimustehtävä 

Kuopion kaupunki suunnitteli vuonna 2021 
täydennysistutuksia kaupungin keskustassa si-
jaitsevaan Piispanpuistoon. Paikalla sijaitsee 
kiinteä muinaisjäännös, uudelle ajalle ajoittuva 
Piispanpuisto-nimellä rekisteröity kirkonpaikka 
ja kirkkomaa (Museoviraston muinaisjäännös-
rekisterin tunnus 1000027652). 

Hankkeesta oli pidetty 19.2.2020 Kuopion kau-
pungin kaupunkisuunnittelupalvelujen, Kuo-
pion kulttuurihistoriallisen museon ja Museo-
viraston edustajien kesken Muinaismuistolain 
13§:n mukainen neuvottelu. Siinä todettiin, 
että suunniteltuihin täydennysistutuksiin liitty-
vien kaivutöiden vuoksi paikalla on järjestet-
tävä arkeologinen koekaivaus, jossa tutkitaan, 
onko puistossa säilynyt kiinteää muinaisjään-
nöstä ja missä laajuudessa. 

Kaupunki solmi sopimuksen koekaivauksen te-
kemisestä Maanala Oy:n kanssa 8.3.2021. Mu-
seovirasto myönsi työlle tutkimusluvan 
26.4.2021 (diar. MV/63/05.04.01.02/2021). 
Hankkeen vastuuhenkilö oli FT Ville Laakso. 
Työn kustansi Kuopion kaupunki. 

Tutkimus kohdistui koko Piispanpuiston aluee-
seen, jonka kokonaislaajuus on noin 1,3 heh-
taaria. 

2. Kirkkorakennukset ja kirkkomaa kirjalli-
sissa lähteissä 

Piispanpuistossa ovat erittäin todennäköisesti 
sijainneet kaikki neljä Kuopion vanhinta kirk-
koa. Niistä ensimmäinen rakennettiin vuonna 
1552 ja viimeisin purettiin 1817. Kirkkojen ym-
pärillä olleeseen kirkkomaahan hautaaminen 
oli lopetettu jo 1770-luvulla (kohteen käyttö-
historiasta ks. Lappalainen 1982: 27–31 ja Räik-
könen-Partanen 2020). 

Historiallisten lähteiden perusteella on pidetty 
todennäköisenä, että myös seurakunnan 1500-
luvun pappila ja sitä edeltänyt Olli Lappalaisen 
talo ovat sijainneet Piispanpuiston tienoilla 

(Soininen 1981: 84, 189; Lappalainen 1982: 
28). 

Kirkko ja kirkkomaa on merkitty useisiin 1700–
1800-lukujen karttoihin, mutta niiden pienen 
mittakaavan vuoksi rakenteiden asemointi ny-
kykartalle jää epätarkaksi. Seuraavalla sivulla 
on kuvattu eri karttojen perusteella tehtyjä 
asemointeja. 

Vanhimman, 1650-luvun ns. Brahen kartan 
(josta ks. esim. Lappalainen 1982: 70 ja Quen-
nerstedtin kopio Kansallisarkistossa sine anno) 
asemointitarkkuus on vastinpisteiden puuttu-
misen vuoksi lähinnä suuntaa antava. Muut 
käytetyt kartat (Kjellman 1776; Special-Carta 
öfver Cuopio stad 1783 teoksessa Harju 2011; 
Hall 1798; Calonius sine anno) ovat 1700-luvun 
lopulta tai 1800-luvun alusta ja kuvaavat sa-
maa eli nuorinta paikalla ollutta kirkkoraken-
nusta. Niiden asemointi perustuu katujen ja 
risteysten sijaintiin, ja asemoinnin tarkkuu-
deksi voidaan arvioida noin kymmenen metriä. 

Lähdekritiikin kannalta on huomioitava, että 
on epävarmaa, mitkä kirkkomaan rajaa kuvaa-
vista kartoista osoittavat todellista tilannetta, 
ja mitkä ovat suunnitelmia tai ehdotuksia. 

 

Myöhemmän Piispanpuiston aluetta kirkkoineen 
Daniel Hallin (1798) kartalla. 
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Historiallisten karttojen mukaisia kirkon sijainteja ja kirkkomaan rajoja asemoituina nykykartalle. Kirkko-
rakennuksen asemoinnit kuvaavat kaikki samaa eli viimeistä paikalla ollutta pyhäkköä. Kjellmanin kar-
talla on kuvattu myös kellotapuli (oranssi neliö alueen eteläosassa). Asemoinnit: Jasse Tiilikkala/Maanala 
Oy; pohjakartta Kuopion kaupungin.  
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3. Kaivausmenetelmät 

Piispanpuiston koetutkimus tehtiin kahden ar-
keologin ja kaivinkoneen työryhmällä viiden 
päivän aikana toukokuussa 2021. 

Alueelle avattiin koneellisesti 35 koealuetta. 
Työssä käytettiin 1,2 m leveää kauhaa, jolloin 
alueiden leveydeksi tuli käytännössä noin 1,3 
m. Niiden pituus vaihteli välillä 1,5–4,4 m. Li-
säksi käytettiin lapiota, lastaa ja maaperä-
kairaa. 

Tutkimusalueet sijoitettiin siten, että puiden 
juuristoille aiheutettaisiin mahdollisimman vä-
hän vaurioita. Lisäksi sijoittumiseen vaikuttivat 
puistossa kulkevat maakaapelit ja vesijohdot. 

Koealoilta kuorittiin koneellisesti maata ohuina 
kerroksina arkeologin havainnoidessa esille tu-
levia maakerroksia ja mahdollisia rakenteita. 
Relevantit rakenteet ja kulttuurikerrokset puh-
distettiin esille lapiolla ja lastalla. Esille tulleita 
kiinteään muinaisjäännökseen liittyviä raken-
teita ei poistettu eikä esinelöytöjä tai näytteitä 
talletettu. 

Hautojen ja kirkkorakennusten jäännösten li-
säksi pyrittiin havainnoimaan mahdollisia 
merkkejä alueen 1500-luvun asutuksesta. 

Havainnot dokumentoitiin sanallisesti, digitaa-
lisin valokuvin sekä mittauksin. Mittauksiin 
käytettiin RTK-korjattua satelliittipaikanninta. 
Hautausten suunnat mitattiin goonijakoisella 
bussolilla. Havainto-olot olivat maastotöiden 
ajan hyvät. 

Työn päättyessä kaivausalueet peitettiin ja 
maisemoitiin. 

4. Kaivaushavainnot 

4.1. Yleiset havainnot 

Puistoalue muodostuu hyvin laakeasta nurmi-
pintaisesta harjanteesta. Korkein kohta on 

puiston luoteisosassa, alavin kaakkoiskul-
massa; korkeusero näiden välillä noin kolme 
metriä. Luontainen maaperä on kivetöntä hiek-
kaa. 

Koko alueella puiston nurmipinnan alla on 15–
50 cm:n paksuinen voimakkaasti humuksense-
kainen ja homogeeninen tumma multakerros. 
Se ei muistuta koostumukseltaan tyypillistä 
peltomultaa, vaan lienee osin muualta paikalle 
tuotua ja puiston perustamiseen liittyvää puu-
tarhamultaa. 

Pintamullasta tuli esille erilaisia moderneja löy-
töjä, jotka ovat peräisin lähinnä 1800–1900-lu-
vuilta. Osa kerroksen löydöistä lienee peräisin 
Piispanpuiston alueelta, osa lienee tullut tuo-
dun maan mukana. Yksittäisten löytöjen yh-
teyttä muinaisjäännökseen ei näin ollen voida 
osoittaa. 

Todettujen irrallisten ihmisluiden fragment-
tien osalta yhteys Piispanpuiston kirkkomaa-
han on kuitenkin käytännössä varma. Luunpa-
loja esiintyy heti nurmipinnan alapuolelta al-
kaen. 

Monin kohdin multakerroksen alla todettiin 
ohut muutaman sentin paksuinen savikerros 
(ks. esim. koealueita 11 ja 13). Sekin voinee liit-
tyä puiston perustamistyöhön. 

4.2. Havainnot koealueilta 

Kaivutyö aloitettiin puiston eteläreunalta, ja 
siinä edettiin pohjoiseen. Niissä osissa puistoa, 
joissa vanhojen karttojen asemointien perus-
teella on sijainnut  kirkkorakennuksia, otettiin 
niiden perustusten havaitsemisen mahdolli-
suus huomioon koealueita sijoitettaessa ja nii-
den laajuutta ja suuntaa määritettäessä. 

Koealueista mitattiin ja ilmoitetaan alla niiden 
nurkkien koordinaatit. Ne on mitattu kuopan 
pohjasta, ellei kuvauksessa muuta mainita. 
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Koealueiden sijainti ja keskeisimmät kaivaushavainnot. Alueiden koko on merkitty niiden suurimman laa-
juuden mukaisesti (useat alueet supistuivat, kun niiden kaivaus eteni syvemmälle). Akseli Tolvi/Maanala 
Oy; pohjakartta Kuopion kaupungin. 

Koealue 1 

Koko 1,3 x 1,5 m 

Alueen 1 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973314,49 535042,09 90,11 

6973315,95 535041,99 90,06 

6973315,69 535040,85 90,05 

6973314,52 535040,92 89,93 

Kerrokset (cm): 0–30 nurmi ja multa, 30–60 
puhdas lajittunut oranssi hiekka. Pohjaan teh-
tiin lapiolla 50 cm:n syvyinen varmistuspisto.  

Pintamullasta todettiin tiilenpala ja resenttiä 
pullolasia. 

Koealue 2 

Koko 1,3 x 1,6 m 

Alueen 2 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973321,95 535041,49 90,21 

6973323,73 535041,19 90,32 

6973323,52 535039,96 90,38 

6973321,72 535040,31 90,21 

Kerrokset (cm): 0–40 nurmi ja multa, 40–65 
puhdas lajittunut oranssi hiekka. Pohjaan teh-
tiin lapiolla 40 cm syvä varmistuspisto. 

Pintamullasta todettiin tiilenpala, resenttiä ta-
solasia ja posliinia. 
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Koealueen 2 leikkaus osoittaa hyvin puiston tyypil-
liset maakerrokset niillä alueilla, joilla hautauksia ei 
ole: heti tumman multakerroksen alta alkaa puh-
das, usein punertava, hiekka. 

Koealue 3 

Koko 1,3 x 1,6 m 

Alueen 3 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973327,72 535040,82 90,06 

6973329,26 535040,58 90,1 

6973329 535039,38 90,05 

6973327,43 535039,61 90,08 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35– se-
koittunut hiekka (osassa aluetta puhdas 
hiekka). 

Pintamullasta tuli esille muutama ihmisen luun 
pala, iso takonaula, tiilenpala, fajanssia sekä 
resenttiä pullo- ja astialasia (1800–1900-lu-
vuilta). 

Sekoittuneesta hiekasta tuli noin 60 cm:n sy-
vyydessä esiin useita irrallisia ihmisen luita, 
mm. kallon paloja. Pian niiden alta alkoivat 
erottua hautakuopan rajat, joiden sisältä tuli-
vat n. 110 cm:n syvyydestä esille arkun reunat 
ja paikallaan olleet reisiluut (kohdasta N 
6973328.60 E 535039.76 Z 89.94). Arkun jään-
nös erottui mustana noin yhden cm:n levyisenä 
lahonneen puun raitana. Arkun esillä olleen 
osuuden pituus oli noin 125 cm, ja se jatkui 
koealueen leikkaukseen lännessä. Vainajan 
pään suunnaksi mitattiin 300 gon. Hautauksen 
eteläpuolella erottui toisen saman  suuntaisen 
arkun reunoja. 

Hautojen ympärillä erottui puhdasta hiekkaa, 
joten paikalla ei ole hautauksia aivan kiinni toi-
sissaan. Toisaalta ilmeisen ehjän hautauksen 
yläpuolelta todetut ihmisen luut viittaavat suh-
teellisen tiheästi sijaitseviin hautoihin. Aluetta 
ei kaivettu syvemmälle. 

 

Koealueen 3 hautauksista peräisin olevia orgaani-
sia jäännöksiä. Idästä.  
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Koealue 4 

Koko 1,3 x 3 m 

Alueen 4 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973312,68 535028,02 90,23 

6973316,57 535027,56 90,1 

6973316,36 535026,44 90,12 

6973312,49 535026,95 90,24 

Kerrokset (cm): 0–30 nurmi ja multa, 30– puh-
das hiekka (suurimmassa osassa aluetta). 

Alueen eteläinen puolikas kaivettiin 55 cm:n 
syvyyteen. Koealueen pohjoisosassa erottui 
sekoittuneen maan läikkä, minkä vuoksi kysei-
nen osa kaivettiin koneellisesti 95 cm:n syvyy-
teen. Sen pohjaan tehtiin vielä 0,5 m syvyinen 
lapionpisto, mutta mitään muinaisjäännök-
seen viittaavaa ei ollut havaittavissa. 

Koealue 5 

Koko 1,3 x 3,7 m 

Alueen 5 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973325,33 535021,76 90,33 

6973326,06 535025,6 90,37 

6973324,93 535025,89 90,31 

6973324,11 535022,12 90,32 

Kerrokset (cm): 0–50 nurmi ja multa, 50–95 
puhdas punertava hiekka. 

Alueen etelälaidassa erottui noin viiden metrin 
matkalla 65 cm:n syvyydessä itä–länsi-suuntai-
nen tummalla mullalla täyttynyt 0,4 m leveä 
suora kaivanto, joka jatkui noin 75 cm:n syvyy-
teen. 

Sekoittuneesta pintamullasta todettiin ihmi-
sen hammas, pala eläimen leukaluusta, Oy Al-
koholiliike Ab:n pullonkorkki ja tiilenpala. 

Koealue 6 

Koko 1,3 x 1,8 cm 

Alueen 6 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973318,14 535053,29 89,97 

6973316,35 535052,94 89,83 

6973316,51 535051,72 89,8 

6973318,15 535052,07 90,01 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35–70 
puhdas punertava hiekka. 

Pohjaan tehtiin 40 cm:n syvyinen lapionpisto. 
Pinnan multakerroksesta löytyi tiilenpala, kuk-
karuukun pohja sekä modernia tasolasia. 

Koealue 7 

Koko 1,3 x 1,8 cm 

Alueen 7 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973327,27 535054,92 89,84 

6973326,91 535053,77 89,84 

6973328,69 535053,19 89,85 

6973329 535054,33 89,82 

Kerrokset (cm): 0–32 nurmi ja multa, 32–90 
puhdas punertava hiekka. Pohjaan tehtiin 60 
cm:n syvyinen lapionpisto. 

Pinnan multakerroksesta todettiin fajanssia, 
myöhäistä punasavikeramiikkaa sekä kolme ih-
misen luun palaa. 

Koealue 8 

Koko 1,3 x 4,1 cm 

Alueen 8 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973337,59 535051,19 90,36 

6973337,06 535050,07 90,33 

6973341,2 535048,12 90,66 

6973341,7 535049,2 90,6 
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Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35– puh-
das punertava hiekka. 

Muuten tyhjän alueen pohjoispäästä tuli esille 
kivirakennetta, jonka vuoksi aluetta laajennet-
tiin koealueeksi 9 (ks. sen kuvausta). Sekoittu-
neesta pintamullasta tuli esille 1900-luvun pos-
liiniastian pala sekä ihmisen luiden paloja. 

Koealue 9 

Koko 1,3 x 2 m 

Kerrokset (cm): 0–30 nurmi ja multa, 30 kivira-
kenne kirjavassa maassa 

Alueen 9 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973341,2 535048,12 90,66 

6973341,7 535049,2 90,6 

6973343,69 535048,04 90,78 

6973342,91 535047,16 90,81 

Avattiin alueen 8 jatkoksi kohti pohjoista. Kes-
keltä aluetta tuli noin 30 cm:n syvyydestä esille 
kirjavassa maassa oleva ihmisen tekemä ki-
veys, jonka laajuus oli 1,3 x 0,7 m ja muoto epä-
määräinen. Se kaivettiin esille lastalla ja lapi-
olla. 

Suurin osa kivistä oli nyrkinkokoisia ja kulmik-
kaita, mutta joukossa oli myös pari isompaa ja 
pyöristynyttä. Kivet eivät vaikuttaneet erityi-
sen palaneilta, mutta kiveykseen liittyi vaati-
maton palokerros. Esinelöytöjä ei esille tullut.  

Rakennetta ei purettu. Se jatkui todennäköi-
sesti alueen ulkopuolelle ainakin idässä ja län-
nessä. Se on todennäköisesti osa laajempaa ra-
kennetta ja arvioitava arkeologisesti merkityk-
selliseksi. Sijainnin perusteella kyseessä saat-
taa olla hirsisen kirkkoaidan perustus. 

Ennen peittämistä rakenteen päälle asetettiin 
suodatinkangas. 

 

 

Koealueen 9 kivirakenteen jäännöstä. Idästä. 
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Koealue 10 

Koko 1,3 x 2 m 

Alueen 10 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973315,65 535011,07 90,53 

6973315,92 535012,27 90,5 

6973317,86 535012,06 90,43 

6973317,63 535010,84 90,51 

Kerrokset (cm): 0–40 nurmi ja multa, 40–75 
puhdas punertava hiekka. Pohjaan tehtiin 30 
cm:n syvyinen lapionpisto. 

Pintamullassa todettiin muutamia luunpaloja 
sekä pullonkaula (1800-luku?). 

Koealue 11 

Koko 1,3 x 1,9 m 

Alueen 11 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973317,98 534997,39 90,69 

6973318,29 534998,58 90,74 

6973320,14 534998,3 90,68 

6973319,87 534997,09 90,72 

Kerrokset (cm): 0–25 nurmi ja multa, 25–30 
harmaa savi, 30–50 puhdas punertava hiekka. 
Pohjaan tehtiin lapiolla varmistuspisto. 

Pintamullasta tuli esille pala posliinia. 

Koealue 12 

Koko 1,3 x 1,5 m 

Alueen 12 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973328,77 534990,74 90,83 

6973328,78 534991,92 90,83 

6973330,56 534991,81 90,79 

6973330,4 534990,58 90,84 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35–75 
puhdas punertava hiekka. Pohjaan tehtiin lapi-
olla varmistuspisto. 

Pintamullasta tuli esille runsaasti löytöjä: luun 
paloja ja resenttiä aineistoa. 

Koealue 13 

Koko 1,3 x 2,5 m 

Alueen 13 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973342,5 535001,46 91,18 

6973341,3 535001,71 91,06 

6973341,56 535002,85 90,89 

6973342,68 535002,65 91,06 

Kerrokset (cm): 0–25 nurmi ja multa, 25–45 ki-
vinen harmaa savi, 45–145 sekoittunut ruskea 
hiekka. 

Alue avattiin 1,3 x 2,5 metrin laajuisena. Poh-
joispäästä tuli noin 40 cm:n syvyydestä esiin 
kaksi halkaisijaltaan 20–35 cm:n kokoista ki-
veä, jotka arvioitiin jonkin rakenteen osaksi, 
eikä niitä poistettu. Alueen muuta osaa (laa-
juus 1,3 x 1,3 m)  kaivettiin syvemmälle, kunnes 
95 cm:n syvyydestä tuli esille arkun reunaa 
muistuttava pohjoinen–etelä-suuntainen puu-
jäännös. Sen itäpuolella maa oli ruskeaa ja täy-
sin sekoittunutta, länsipuolella vaaleampaa. 
Puujäännöksen itäpuolelta tuli esille kolme 
pyöreää kiveä, joiden halkaisija oli 25–40 cm. 
Nekin arvioitiin rakenteen osaksi, eikä niitä 
poistettu. Niiden viereen kaivettiin vielä lapi-
olla 50 cm syvä kuoppa, jossa todettiin edel-
leen täysin sekoittunutta hiekkaa. 

Puujäännös on tulkittava arkun reunaksi. Mi-
käli kyseessä on pohjoinen–etelä-suuntainen 
hautaus, arkun leveys näyttäisi olleen huomat-
tavan suuri, vähintään 70 cm. On kuitenkin 
mahdollista, että paikalla on useita limittäisiä 
hautoja. 

Pintamullasta tuli esille lasitettua punasavike-
ramiikkaa, fajanssia ja joitain luunpaloja. 
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Koealueen 13 leikkausta, arkunjäännös (ruskea raita etualalla) ja kivirakenteen osa. Luoteesta. 

Koealue 14 

Koko 1,3 x 1,7 m 

Alueen 14 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973348,9 534983,91 91,34 

6973349,23 534985,53 91,31 

6973350,39 534985,3 91,27 

6973350,1 534983,64 91,17 

Kerrokset (cm): 0–15 nurmi ja multa, 15–25 
harmaa savi, 25– sekoittunut ruskea hiekka. 

Sekoittuneessa ruskeassa hiekassa esiintyi run-
saasti irrallisia ihmisen luita. Alueen pohjois-
laidalta tuli 97 cm:n syvyydessä täysin sekoit-
tuneesta hiekasta esille hautaus: arkun reunaa, 
arkun nauloja sekä jalkojen luita (reisiluut, oi-
kea sääriluu ja lantion paloja). Hautauksen 
pään suunnaksi mitattiin noin 290 gon. Aluetta 
ei kaivettu syvemmälle. Pintamullasta löytyi la-
sitettua punasavikeramiikkaa, tiiltä, posliinin-
paloja ja iso rautanaula. 

 

Koealueen 14 leikkaus ja hautaus (oikeassa alakul-
massa) noin metrin syvyydessä. Länsilounaasta. 
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Koealue 15 

Koko 1,3 x 3,5 m (pinnasta); 1,3 x 0,6 m (poh-
jaan kaivettu osa) 

Alueen 15 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973355,61 534978,17 92,2 

6973357,07 534977,87 92,24 

6973356,56 534974,25 92,22 

6973354,98 534974,6 92,18 

Kerrokset (cm): ks. kuvausta alla. 

Alue avattiin itä–länsi-suuntaisena ja pitkäh-
könä; sen tavoitteena oli löytää mahdollisia 
säilyneitä merkkejä kirkkomaan aidasta. 

Alueen eteläreunassa tuli heti turpeen alta nä-
kyviin alueen suuntainen harmaan hiekan il-
miö, jonka leveys 0,4 metrin syvyydessä oli 0,5 
m. Se jatkui alueen ulkopuolelle etelässä ja län-
nessä. Sen koillisnurkasta todettiin em. syvyy-
dessä noin 10 cm paksun puupaalun teroitettu 
kärki. Ilmiö on kaivettu tumman puistomullan 
läpi: se ja paalu ovat aivan moderneja. 

Alueen muissa osissa todettiin sekoittunutta 
ruskeaa hiekkaa aina 165 cm:n syvyyteen, jossa 
tuli esille puhdas hiekka. Sekoittuneesta maa-
aineksesta todettiin noin 80 cm:n syvyydestä 
pala 1900-luvun ikkunalasia sekä ilmeistä kat-
tohuopaa. Erilaista modernia roskaa esiintyi 
vielä tätäkin syvemmällä, ja kohta on siis se-
koittunut modernilla ajalla läpikotaisin. Kyse 
saattaa olla toisen maailmansodan aikaisesta 
sirpalesuojasta (ks. Räikkönen-Partanen 2020). 
Alueella ei havaittu yhtään irtoluuta. 

Koealue 16 

Koko 1,3 x 1,8 m 

Alueen 16 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973341,82 534975,45 91,17 

6973343,54 534975 91,28 

6973343,27 534973,82 91,23 

6973341,49 534974,27 91,14 

Kerrokset (cm): 0–40 nurmi ja multa, 40–41 hii-
likerros, 41–75 puhdas punertava hiekka. 

Pintamullan alaisen ohuen hiilikerroksen mer-
kitys  jäi epäselväksi. Pohjaan tehtiin 40 cm 
syvä lapionpisto. Pintamullassa todettiin tiiltä, 
fajanssia, muovia ja modernia tasolasia. 

Koealue 17 

Koko 1,3 x 2 m 

Alueen 17 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973317,15 534979,82 90,53 

6973319,1 534979,53 90,61 

6973319,4 534980,68 90,6 

6973317,44 534981,03 90,56 

Kerrokset (cm): 0–25 nurmi ja multa, 25–30 
epäyhtenäinen harmaa savi, 30–70 puhdas pu-
nertava hiekka. 

Pohjaan tehtiin lapiolla 35 cm syvä varmistus-
pisto. Pintamullasta todettiin fajanssia, resent-
tiä pullolasia ja ihmisen reisiluun pala. 

 

Alueen 17 pohjassa erottuu hyvin puiston alueen 
tyypillinen luontainen pohjamaa: punertavan kir-
java kivetön hiekka. 
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Koealue 18 

Koko 1,3 x 2 m 

Alueen 18 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973306,85 534991,16 90,35 

6973308,53 534990,65 90,29 

6973308,15 534989,54 90,3 

6973306,5 534990,01 90,28 

Kerrokset (cm): 0–43 nurmi ja multa sekä pai-
koitellen ohut kerros harmaata savea, 43–75 
puhdas punertava hiekka. 

Pohjaan tehtiin lapiolla 40 cm syvä varmistus-
pisto. 

Pintamullassa todettiin fajanssia, posliinia, ta-
solasia (kaikki 1800–1900-luvuilta) sekä toden-
näköisesti ihmiselle kuulunut luunpala. 

Koealue 19 

Koko 1,3 x 2 m 

Alueen 19 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973374 534980,39 91,82 

6973375,22 534980,3 91,78 

6973375,17 534978,13 91,85 

6973374,01 534978,15 91,88 

Kerrokset (cm): 0–30 nurmi ja voimakkaasti sa-
vensekainen multa, 30– sekoittunut ruskea 
hiekka. 

Irrallisia ihmisen luita tuli esille hyvin runsaasti 
sekoittuneesta hiekasta 40 cm:n syvyydestä al-
kaen. Noin 73 cm:n syvyydessä näkyviin tuli or-
gaanisia jäännöksiä, joista osa tunnistettiin ar-
kun reunan jäännöksiksi. Samassa tasossa 
erottui myös (ilmeisiä arkun) nauloja. Savense-
kaisessa multakerroksessa todettiin fajanssia 
sekä pullo- ja tasolasia (kaikki oletettavasti 
1800–1900-luvuilta). Sekoittuneessa hiekassa 
ei ollut resenttejä löytöjä. 

 

Koealueen 19 arkunjäännöksiä (tumma mitan suuntainen raita). Kaakosta. 
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Koealue 20 

Koko 1,3 x 4 m (pinnasta); 1,3 x 1,6 m (syvem-
mälle kaivettu itäosa) 

Alueen 20 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973393,41 534966,78 92,2 

6973392,2 534966,76 92,18 

6973392,32 534962,69 92,59 

6973393,71 534962,72 92,58 

Kerrokset itäleikkauksesta (cm): 0–20 nurmi ja 
savensekainen multa, 20–32 sekoittunut 
hiekka, 32–60 savi, jossa modernia tiiltä ja 
jonka yläpinnalla humuskerros, 60–75 puhdas 
vaalea hiekka. 

Pohjoisreunalla tuli noin 35 cm:n syvyydessä 
esiin noin 1 x 0,7 metrin alalta kivikko, joka 
koostui halkaisijaltaan 10–50 cm:n kokoisista 
kivistä. Kivet olivat ilmeisesti puhtaassa 
maassa, eikä puujäännöksiä tms. ollut havait-
tavissa. Kiviä ei kuitenkaan poistettu. Syvem-
mälle kaivettiin alueen itäpäätä, jossa maa oli 
syvemmälle sekoittunutta. Mahdollisesti heti 
alueen itäpuolella on jokin moderni kaivanto 
(sirpalesuoja?). Pintamullassa todettiin fajans-
sia ja modernia lasia.

Koealue 21 

Koko 1,3 x 3,6 m 

Alueen 21 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973398,36 534994,1 92,37 

6973398,68 534990,46 92,45 

6973397,53 534990,38 92,43 

6973397,21 534993,99 92,3 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35– se-
koittunut ruskea hiekka. 

Alueella yritettiin paikallistaa kirkon läntisim-
män seinän perustusta. Pintamaassa todettiin 
tiilenpaloja, jotka vaikuttivat suhteellisen mo-
derneilta, sekä yksittäisiä pieniä kiviä, mutta 
koko alueella ei lopulta todettu mitään kirkko-
rakenteisiin viittaavaa. Kaakkoisnurkasta (N 
6973397.60 E 534993.60 Z 92.30) tuli heti pin-
tamullan alta, n. 40 cm:n syvyydestä, esiin ih-
misen luita 65 x 25 cm:n laajuisella itä–länsi-
suuntaisella alueella. Paikalla oli selkärankaa n. 
15 cm:n matkalla ja sen alla ja päällä arkun 
jäännöksiä. Jäännökset olivat selvästi alkupe-
räisessä asemassaan. Pintakerroksen muok-
kaus on todennäköisesti vaurioittanut haudan 
muita osia. Aluetta ei kaivettu syvemmälle. 

 
Koealueella 21 osittain säilynyttä hautausta. Pohjoisesta.
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Koealue 22 

Koko 1,3 x 2,6 m 

Alueen 22 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973382,88 534989,52 92,1 

6973382,84 534986,98 92,07 

6973384,1 534986,91 92,15 

6973384,09 534989,57 92,15 

Kerrokset (cm): 0–30 nurmi ja savensekainen 
multa, 30– sekoittunut ruskea hiekka. 

Alue avattiin itä–länsi-suuntaisena, jotta mah-
dollisesti paikalla olevasta kirkon perustuk-
sesta olisi saatu todennäköisemmin havain-
toja. Minkäänlaisia kivirakenteita ei alueella 
kuitenkaan tavattu. 

Alueen etelälaidasta (N 6973383.01 E 
534988.99 Z 92.00) tuli 50 cm:n syvyydessä se-
koittuneesta hiekasta esiin noin 1 cm:n levyistä 
puujäännöstä, joka on tulkittava selväksi arkun 
reunaksi. Siihen liittyi (arkun) nauloja. Maa 
kohdalla oli  (82 x 33 cm:n alalla) tummempaa 
kuin ympäristössä, joka sekin oli täysin sekoit-
tunutta. 

Jäännöksen suunnaksi mitattiin 270 gon. Sen 
pohjoispuolella erottui osa mahdollisesta toi-
sesta arkun reunasta. 

Samalta syvyydeltä tuli alueen länsipäästä esiin 
irrallinen pääkallo, joka ei liittyne kumpaan-
kaan em. arkunjäännöksistä. Aluetta ei kai-
vettu syvemmälle. 

Pintamullasta tuli esille tiiltä, lasitettua puna-
savikeramiikkaa ja modernia ikkunalasia. 

 

Koealueen 22 arkunjäännökset erottuvat tummina raitoina sekoittuneessa maassa. Pohjoisesta.  
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Koealue 23 

Koko 1,3 x 2,5 m 

Alueen 23 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973418,18 534982,32 91,75 

6973419,23 534982,08 92,04 

6973418,67 534979,68 92,14 

6973417,57 534979,98 92,07 

Kerrokset (cm): 0–16 nurmi ja multa, 16–35 
harmaa savi , 35–95 puhdas vaalea hiekka. 

Kuopan pohjalla erottui hiilipitoinen pu-
naiseksi värjäytynyt hiekkaläikkä. Se kaivettiin 
lapiolla yksikkönä. Mitään muinaisjäännökseen 
viittaavaa ei tullut esille. 

Pintamullassa havaittiin modernia pullolasia, 
rautanaula ja pala fajanssia. 

Koealue 24 

Koko 1,3 x 2 m 

Alueen 24 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973404,81 534972,1 91,98 

6973404,56 534969,45 92,03 

6973403,39 534969,55 92,04 

6973403,58 534972,15 91,96 

Kerrokset (cm): 0–24 nurmi ja multa, 24– osin 
tumma, osin vaalea sekoittunut hiekka. 

Koealueen kakkoisnurkasta tuli 47 cm:n syvyy-
destä esille irtonainen ihmisen pääkallo, jonka 
alla tummaksi sekoittunut hiekka jatkui noin 20 
cm syvemmälle. 

Koealue kaivettiin koneellisesti 97 cm:n syvyy-
teen, ja puhtaalta hiekalta näyttäneeseen poh-
jaan tehtiin lapiolla n. 30 cm syvä varmistus-
pisto. Siinä todettiin hiekan muuttuvan jälleen 
tummemmaksi ja hyvin löyhäksi, joten koneel-
lista kaivua jatkettiin. Noin 120 cm:n syvyy-
destä tulikin alueen luoteiskulmasta esille pää-
kallo ja yläruumiin luita alkuperäisellä paikal-
laan. Samassa syvyydessä erottui myös alueen 

kaakkoiskulmassa itä–länsi-suuntaisia puu-
jäännöksiä, jotka ovat todennäköisesti arkun 
reunaa. 

Edelleen tuli koillisnurkasta esille toinen kallo, 
joka sekin oli luultavasti alkuperäisellä paikal-
laan. Aluetta ei kaivettu syvemmälle. Todettuja 
hautoja ei voitu valokuvata, koska kuopan sei-
nämistä valui runsaasti hiekkaa pohjalle. 

Pintamullasta havaittiin lasitettua punasavike-
ramiikkaa, pullonkaula, fajanssia ja irrallinen 
luunpala. 

Koealue 25 

Koko 1,3 x 2,5 m 

Alueen 25 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973410,59 534958,51 92,14 

6973409,49 534958,69 92,17 

6973409,8 534961,01 92,04 

6973410,96 534960,86 92,08 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35–85 
puhdas luontaisesti kirjava kellertävä hiekka. 

Alue kaivettiin 85 cm:n syvyyteen; mitään eri-
tyistä ei havaittu. Pohjaan tehtiin lapiolla 35 
cm:n syvyinen lapionpisto. 

Pintamullassa todettiin tiilenpala, fajanssia, 
bolus-koristeisen punasavikeramiikan pala 
sekä irrallinen ihmisen luu. 

Koealue 26 

Koko 1,3 x 2 m 

Alueen 26 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973416,39 535010,52 92,04 

6973414,41 535010,88 91,96 

6973414,09 535009,71 92,03 

6973416,1 535009,4 92,04 

Kerrokset (cm): 0–29 nurmi ja multa, 29–52 
mullansekainen savi, 52–105 puhdas puner-
tava hiekka. 



18 

 

Alue avattiin puiston koillisosaan kohtaan, 
josta toivottiin tavoitettavan kirkkorakennuk-
sen pohjoisseinän perustusta. 

Alueen länsireunalla tuli noin 40 cm:n syvyy-
dessä esiin ohut ja 50–60 cm leveä pohjoinen–
etelä-suuntainen harmaan saven raita, jonka 
merkitys jäi epäselväksi. Heti sen alta tuli esille 
ohut muovinriekale. 

40–50 cm:n syvyydessä todettiin sekoittu-
neessa hiekassa pari irtokiveä (halkaisija n. 25 
cm), mutta perustuksiin viittavia rakenteita ei 
koko koealueella ollut. Alueen pohjaan tehtiin 
lapiolla 0,6 metrin syvyinen varmistuspisto. 

Pintamullassa todettiin tiilenpaloja, lasitettua 
punasavikeramiikkaa ja pullon kaula (1800–
1900-luvuilta). 

 

Koealueen 26 leikkaus, jossa näkyy myös puhtaan 
hiekan yläpinnalla ollut muovinriekale. 

Koealue 27 

Koko 1,3 x 2,1 m 

Alueen 27 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973401,53 535023,26 91,57 

6973401,39 535021,12 91,59 

6973402,68 535021,12 91,59 

6973402,76 535023,04 91,56 

Kerrokset (cm): 0–40 nurmi ja multa, jossa hie-
man savea, 40–107 puhdas punertava hiekka. 

Alue avattiin kohtaan, josta toivottiin tulevan 
esille kirkkorakennuksen idänpuolimmaisen 
seinän perustusta. Merkkejä hautauksista tai 
kirkon rakenteista ei tavattu. Pohjaan tehtiin 
lapiolla 45 cm:n syvyinen varmistuspisto. Pin-
tamullasta tuli esille kolmen eri lasipullon pa-
loja, ikkunalasia ja fajanssia (1800–1900-lu-
vut). 

Koealue 28 

Koko 1,3 x 1,8 m 

Alueen 28 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973391,89 535015,02 91,77 

6973391,17 535014,07 91,68 

6973389,59 535015,14 91,58 

6973390,2 535016,12 91,68 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35–110 
sekoittunut kirjavanruskea hiekka. 

Alue avattiin kohtaan, josta toivottiin saatavan 
havaintoja myös kirkkorakennuksen perustuk-
sista. Alueen länsilaidalta (N 6973390.04 E 
535015.01 Z 91.52) tuli 110 cm:n syvyydessä 
esille ihmisen pääkallo ja 15 cm sen koillispuo-
lelta putkiluu. Kallosta 20 cm pohjoiseen erot-
tui ilmeistä arkun päätyä nauloineen. Paikalla 
on selvästi hauta alkuperäisessä asemassaan. 
Aluetta ei kaivettu syvemmälle. 

Pintamullassa havaittiin kukkaruukun pala, fa-
janssia ja moderni lasipullo (kaikki 1800–1900-
luvuilta). 
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Koealueen 28 hautauksiin liittyviä orgaanisia jäännöksiä. Mitan yläpuolella putkiluu. Pohjoisesta. 

 

Koealueelta 29 esille tulleita orgaanisia jäännöksiä. Arkun reuna erottuu tummana juovana. Etelästä. 
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Koealue 29 

Koko 1,3 x 2,4 m 

Alueen 29 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973389,94 535037,09 91,32 

6973387,66 535037,31 91,4 

6973387,55 535036,17 91,44 

6973389,87 535035,94 91,35 

Kerrokset (cm): 0–35 nurmi ja multa, 35–75 se-
koittunut kirjava hiekka. 

Alueen länsireunasta tuli 70 cm:n syvyydeltä 
esille lytyssä oleva ihmisen kallo (N 6973388.89 
E 535036.02 Z 91.29) ja siitä itään selkeää ar-
kun jäännöstä (noin 1 cm paksuista humus-
maiseksi maatunutta puuta). Samassa syvyy-
dessä erottui myös useita muita luita, orgaani-
sia jäännöksiä ja nauloja. Niistä osa oli alkupe-
räisellä paikallaan, osa ei. Paikallaan olevan 
haudan suunnaksi todettiin itä–länsi, mutta 
tarkemmin sitä ei voitu määrittää. 

Alueen pohjoisnurkassa erottui 0,5 x 0,5 met-
rin laajuinen moderni kaivanto, jota oli täytetty 
pintamullan alla murskeella. 

Koealue 30 

Koko 1,3 x 2,7 m 

Alueen 30 kulmien koordinaatit (sisältävät pe-
ruskiven vuoksi tehdyn laajennuksen): 

N E Z 

6973388,96 535001,4 92,43 

6973388,98 535000,15 92,47 

6973391,68 535000,07 92,51 

6973391,74 535001,22 92,5 

6973390,13 535001,32 92,33 

6973390,08 535001,76 92,36 

6973389,48 535001,85 92,34 

6973389,33 535001,39 92,29 

Kerrokset (cm): 0–25 nurmi ja multa, 25–33 se-
koittunut kirjava hiekka. 

Alue avattiin lähelle puiston keskusta kohtaan, 
josta toivottiin saatavan havaintoja kirkkora-
kennuksen perustuksista. Alueen itälaidassa 
todettiin heti pintamultakerroksen alla tasala-
kinen 65 x 54 cm:n laajuinen kivi ja sen vie-
ressä, hieman kiven yläpinnan tasoa alempana, 
järeä (13 cm:n pituinen) sepän takoma rauta-
naula. Kiven yläpinta oli 25 cm:n syvyydessä (N 
6973389.77 E 535001.50 Z 92.43) ja sen näky-
vissä ollut paksuus oli 11 cm. Se sijaitsi sekoit-
tuneessa hiekassa. Kiven eteläkupeessa oli 
kiinni vähäistä lahoavaa puujäännöstä. 

Sijainnin ja muodon perusteella kiveä on pidet-
tävä todennäköisenä kirkon perustuksen 
osana. Kiven kokonaan esille saamiseksi alueen 
itälaitaan avattiin lapiolla 85 x 50 cm:n kokoi-
nen laajennus. Kivestä noin metrin säteelle 
tehtiin maaperäkairalla pistoja, jotta mahdolli-
set muut lähellä sijaitsevat peruskivet voitaisiin 
paikallistaa. Sellaisia ei kuitenkaan löytynyt. 

Koealueen pintamullasta tuli esille muutama 
irrallinen ihmisen luu. 

 

Koealueelta 30 esille tullut todennäköinen kirkon 
peruskivi esille puhdistettuna. Kivi jätettiin tutki-
muksen päättyessä paikalleen.  
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Koealue 31 

Koko 1,3 x 2,4 m 

Alueen 31 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973419,78 535032,32 91,83 

6973422,14 535031,77 91,83 

6973421,78 535030,58 91,81 

6973419,33 535031,14 91,88 

Kerrokset eteläleikkauksesta (cm): 0–24 nurmi 
ja multa, jonka alaosa savinen, 24–44 tumma 
hiilipitoinen sekoittunut kerros (palokerros?). 

Koealueen eteläpäästä tuli noin 50 cm:n syvyy-
dessä esille itä–länsi-suuntainen betoni-
kourulla suojattu sähkökaapeli, minkä vuoksi 
tätä osaa ei kaivettu syvemmälle. 

Kaapelikaivanto on katkaissut tumman sekoit-
tuneen maakerroksen, jota esiintyi noin 24–44 

cm:n syvyydessä koko koealueen leikkauksissa. 
Aines tummassa kerroksessa oli kirjavaa, hu-
muksen- ja savensekaista. Paikoin siinä oli run-
saasti hiiltä ja paikoin ilmiö vaikutti varsin yh-
tenäiseltä palokerrokselta. 

Alueen pohjoispäädyn leikkauksessa alkoi 42 
cm:n syvyydessä erottua tumman läikän etelä-
osa. Siinä erottui kaksi kulmikasta kiveä (halkai-
sija 15 cm). Ne arvioitiin arkeologisesti relevan-
tin rakenteen osaksi. Kyseessä saattaa olla esi-
merkiksi hautakuopan eteläpää. Maa läikässä 
on samaa kuin koko em. alueen kattavassa 
mahdollisessa palokerroksessa. Läikkä ulottuu 
ainakin 20 cm syvemmälle kuin muu samasta 
maasta muodostunut tumma kerros. Sitä ei 
kaivettu syvemmälle, ja sen tarkempi luonne 
jäi epäselväksi. 

Pintamullasta tuli esille vain vähän löytöjä: hie-
man fajanssia. 

 

Koealueen 31 pohjoispäädyn leikkaus ja sen luona erottunut tumma läikkä. Etelästä.  
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Koealue 32 

Koko 1,3 x 4,4 m 

Alueen 32 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973424,81 535035,01 91,97 

6973426,06 535034,67 91,92 

6973427,27 535039,01 91,86 

6973426,19 535039,5 91,96 

Kerrokset eteläleikkauksesta (cm): ks. kuvausta 
tekstissä alla 

Heti pintanurmen alla todettiin harmaata, sel-
västi paikalle tuotua, hiekkaa. Sen alla erottui 
punertavaa, mahdollisesti jo luontaista, hiek-
kaa.  

Alue osoittautui olevan heti nurmen alta al-
kaen täynnä moderneja sähkö- ym. kaivantoja 
sekä mm. betonilohkareita. Niiden vuoksi alu-
etta ei voitu kaivaa paria kymmentä senttiä sy-
vemmälle. Kohdalla tuskin voi olla säilynyttä 
muinaisjäännöstä. 

Koealue 33 

Koko 1,3 x 3,5 m (pinnasta); 1,3 x 2,5 m (syvem-
mälle kaivettu osa) 

Alueen 33 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973405,44 535046,06 90,74 

6973406,67 535046,07 90,93 

6973406,46 535044,01 90,82 

6973405,26 535044,19 90,8 

6973406,72 535046,97 91,49 

6973405,54 535047,11 91,53 

Kerrokset (cm): 0–28 nurmi ja multa, 28– se-
koittunut ruskea hiekka 

Alueen eteläreunasta (N 6973405.50 E 
535045.40 Z 90.71) tuli 123 cm:n syvyydessä 
esille itä–länsi-suuntainen hauta, jossa näkyi 
vasen reisiluu sekä arkkua nauloineen. 

Vainajan rintakehän ja vatsan kohdalla oli kaksi 
halkaisijaltaan 13-senttistä puupaalua. Niistä 
toinen oli lähes pystysuorassa, toinen noin 45 
asteen kulmassa. 

Hautausta oli säilynyt noin 90 cm:n matkalla; 
arkunjäännösten perusteella hautauksia on 
kohdalla todennäköisesti kaksi. Puupaalut lie-
nevät selvästi hautauksia myöhemmin paikoil-
leen joutuneita. 

Lisäksi alueen luoteisnurkasta tuli esille rinta-
kehän luita, jotka olivat mahdollisesti alkupe-
räisellä paikallaan nekin. 

Pintamullasta tuli esille lasipullon pohja ja tii-
len paloja. 

 

Koealueen 33 hautaus. Puupaalu erottuu vaaleana 
mitan vasemman kärjen yläpuolella. Idästä.  
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Koealue 34 

Koko 1,3 x 2,5 m 

Alueen 34 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973378,8 535046,22 90,81 

6973379,95 535045,97 90,8 

6973380,56 535048,15 90,8 

6973379,4 535048,51 90,74 

Kerrokset (cm): 0–26 nurmi ja multa, jossa hie-
man savea, 26–46 sekoittunut ruskea hiekka, 
46–89 puhdas punertava hiekka 

Alue avattiin kohtaan, josta arvioitiin voivan 
löytyä merkkejä kirkkomaan länsireunan ai-
dasta. 

Noin 40 cm:n syvyydestä tuli alueen lounais-
nurkasta esiin kaksi kiveä, joista toinen oli kool-
taan 40 x 30 x 13 cm ja toinen halkaisijaltaan 
15 cm. Ne eivät muodostaneet selkeää raken-
netta. Alueen leikkauksessa erottui samassa 
nurkassa sekoittuneen ruskean hiekan alara-
jalla 43 cm:n syvyydessä noin 2 cm paksuinen 
hiilikerros ja sen alla valkoiseksi palanutta hiek-
kaa. Ei ole mahdotonta, että kyseessä on kirk-
komaan aidan jäännös. 

Alueen pohjaan tehtiin lapiolla 60 cm:n syvyi-
nen varmistuspisto. 

Koealue 35 

Koko 1,3 x 2,1 m 

Alueen 35 kulmien koordinaatit: 

N E Z 

6973357,7 535055,99 90,39 

6973355,85 535056,21 90,33 

6973357,83 535057,19 90,21 

6973356 535057,41 90,31 

Kerrokset (cm): 0–36 nurmi ja savensekainen 
multa, 36–37 hiiliraita, 37–95 puhdas puner-
tava hiekka 

Alueella erottui samanlainen ohut hiilikerros 
kuin alueella 34, mutta heikompana. Pohjaan 
tehtiin 55 cm syvä lapionpisto. 

Pintamullassa todettiin modernia tasolasia, fa-
janssia, tiilenpaloja, mustepullon pohja ja reisi-
luun proksimaalipää. 

5. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Piispanpuistossa sijaitsevan kirkon- ja hauta-
paikan säilyneisyyttä ja laajuutta selvitettiin 
vuoden 2021 toukokuussa 35 arkeologisen 
koekaivausalueen avulla. 

Koko puiston alalla todettiin heti nurmen alla 
15–50 cm sekoittunutta maata – pääasiassa 
tummaa multaa, jossa on laajalla alueella irral-
lisia ihmisluita ja 1800–1900-luvuille ajoittuvaa 
posliinia, fajanssia, ikkunalasia ym. modernia 
löytöaineistoa. 

Syvemmälle meneviä moderneja häiriöitä tuli 
esille vain vähän: ilmeinen sähkökaapelikai-
vanto alueen koilliskulmasta (koealue 31)  ja 
mahdollinen sodan ajan sirpalesuoja länsireu-
nasta (alueet 15 ja 20). Kaikkiaan puiston 
maankäyttöä hautaamisen päätyttyä voi luon-
nehtia vähäiseksi ja muinaisjäännöskohdetta 
arkeologian näkökulmasta varsin hyvin säily-
neeksi. Kirkkorakennusten perustuksista näyt-
tää kutenkin säilyneen vain rippeitä. 

Alkuperäisellä paikallaan olevia hautoja on 
puiston ulommaisia reunoja lukuun ottamatta 
koko tutkitulla alueella. Osa niistä on myöhem-
pien hautausten vaurioittamia, osa kokonai-
sina säilyneitä. 

Alueelta ei voi osoittaa kohtia, joissa haudat 
olisivat erityisen syvällä, vaan hautaussyvyys 
vaihtelee pienelläkin alueella paljon, kuten täl-
laisilla kohteilla yleensä. Lähimpänä pintaa to-
dettu hauta oli vain noin 40 cm:n syvyydessä. 

Kirkon muistomerkin ja puiston keskikohdan 
välistä tuli esille 65 x 54 cm:n laajuinen tasala-
kinen kivi, jonka yläpinta on 25 cm:n syvyy-
dessä sekoittuneen pintamaan alareunan ta-
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solla. Sen vieressä oli rahtunen pitkälle lahon-
nutta puuta ja sen kupeesta löytyi 13 cm pitkä 
takonaula, joka on liian järeä arkun naulaksi.  

Alue on luontaisesti kivetöntä, ja yksinkertaisin 
selitys havainnolle on, että kyseessä on pai-
kalla olleen kirkkorakennuksen perustuksen 
osa. Välittömässä läheisyydessä ei ollut muita 
kiviä, joten perustuksen suunta ja laajuus eivät 
selvinneet. Muita perustuksen osia ei tutki-
muksessa havaittu. 

Lisäksi tuli parilta koealueelta (9 ja 34) esille ar-
keologisesti relevanttia kulttuurikerrosta/kivi-
rakennetta; kyse saattaa olla kirkkoaidan pe-
rustuksesta. 

Kirkkomaata edeltäneestä 1500-luvun asutuk-
sesta ei tavattu merkkejä. 
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