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Suot ja arkeologia 

Suomi on läntisen Euroopan soisimpia maita. Meillä on pitkät perinteet soiden hyödyntämisessä ja 
turpeella on edelleen tärkeä rooli energiataloudessamme. Käyttöä koskevissa keskusteluissa 
soiden kulttuurisia arvoja on kuitenkin käsitelty vähäisesti vaikka suot sisältävät ainutkertaista 
lähdeaineistoa menneiden väestöjen asutuksesta, elinkeinoista ja materiaalisesta kulttuurista.  

Kosteikkoarkeologialla (engl. wetland archaeology) tarkoitetaan arkeologista tutkimusta, joka 
keskittyy alueisiin tai aineistoihin, jotka ovat joko pysyvästi tai ajoittain veden peitossa (mm. Coles 
& Lawson 1987, Menotti & O’Sullivan 2013). Tällaisia ovat useat vesiperäiset ekosysteemit, kuten 
suot, tulva-alueet, joet, järvet ja rannikot. Orgaaniset materiaalit, kuten puu, tekstiili, nahka, sarvi 
ja luu säilyvät kosteissa, hapettomissa olosuhteissa hyvin satojen, jopa tuhansien vuosien ajan 
(Kuva 1). Kosteikkoarkeologisen tutkimuksen lähtökohtana onkin ymmärtää siihen liittyvät 
erityispiirteet ja potentiaali sekä erilaisten kosteiden ympäristöjen monimuotoisuus. 
Paljastuessaan kosteasta löytöyhteydestään arkeologiset kerrostumat altistuvat välittömästi ilman, 
kosteuden ja valon muutokselle, mikä käynnistää orgaanisten materiaalien nopean 
tuhoutumisprosessin. 

 

Kosteikkojen rikas arkeologinen resurssi 

Orgaanisia materiaaleja, kuten puuta, nahkaa, palamatonta luuta tai kasvikuituja ei löydy 
tavallisilta ”kuivan maan” arkeologisilta kohteilta kuin poikkeustapauksissa niiden huonon 
säilymisen vuoksi. Tunnetuimpia soihin tai vesistöjen pohjaliejuihin hautautuneita löytöjä 
maailmalla ovat suoruumiit, veneet, kulkuväylät ja kokonaiset esihistorialliset asuinpaikat. Tällaiset 
löytöaineistot ovat siten empiirisesti hyvin rikas arkeologinen lähdemateriaali, koska ne 
täydentävät käsityksiämme muinaisten yhteisöjen toiminnasta, ympäristön hyödyntämisestä ja 
materiaalisesta kulttuurista. 

Kosteikkokaivauksissa talteen saadut löydöt ovat usein kookkaita ja jopa hämmästyttävän hyvin 
säilyneitä. Tunnetuimpia kosteikkoarkeologisia löytöjä maailmalla ovat suoruumiit, veneet, 
kulkuväylät ja kokonaiset soistuneet asuinpaikat. Hyvin säilyneiden aineistojen avulla on 
mahdollista saada viitteitä siitä, kuinka monipuolisesti muinaiset väestöt ovat hyödyntäneet 
erilaisia materiaaleja; toisaalta myös, millaisia löytöjä tai rakenteita kuivan maan arkeologisilla 
kohteilla ei enää ole löydettävissä. Hyvän säilymisen lisäksi kosteikkokohteet muodostavat tärkeän 
tutkimusaineiston ympäristön ja luonnonolojen muutoksen tutkimukselle. Muinaisten habitaattien 
rekonstruointi on mahdollista luonnontieteellisten analyysien, kuten siitepöly-, makrofossiili- ja 
hyönteistutkimusten avulla.  Kohteen arkeologinen löytöaineisto laajenee ja monipuolistuu sen 
ympäristön tutkimuksen myötä. 



 

 

 

Kuva 1. Yli 5 000 vuotta vanhan mäntypuisen liistekatiskan seinämää Yli-Iin Purkajasuon kivikautiselta 
kalastuspaikalta Pohjois-Pohjanmaalta. Kuva: Satu Koivisto / Helsingin yliopisto. 

Figure 1. Over 5000-year old fish trap fragment made of pine laths found at a Stone Age fishery site at 
Purkajasuo mire in Yli-Ii, NW Finland. Photo: Satu Koivisto / University of Helsinki. 

 

Kerrostumista tutkijan työpöydälle 

Vanhan orgaanisen materiaalin säilyminen ja saaminen tutkimuksen piiriin on aina 
poikkeuksellinen ja jopa onnekas sattuma. Museoiden kokoelmiin on kertynyt satoja soista ja 
matalista vesistöistä nostettuja puuesineitä, kuten ruuhia, meloja, reenjalaksia ja suksia, joiden ikä 
ja löytökonteksti ovat usein jääneet tarkemmin selvittämättä (Taavitsainen 2001, Koivisto 2011). 
Tämänhetkisen tiedon perusteella meiltä tunnetaan noin 80 kosteikkoarkeologista kohdetta, joista 
vanhimmat ajoittuvat lähes 10 000 vuoden taakse mesoliittiselle kivikaudelle (Koivisto, 
forthcoming) (Kuva 2).  

Erityisesti suo-ojituksen yhteydessä on tullut esiin merkittäviä kosteikkoarkeologisia kohteita ja 
löytöaineistoja. Suomi onkin kosteikkoarkeologisesti hyvin potentiaalinen maa myös 
kansainvälisesti tarkasteltuna. Tyypillisiä kohteita meillä ovat esimerkiksi järvien umpeenkasvun ja 
maankohoamisen seurauksena turpeeseen tai tulvakerroksiin hautautuneet puiset 
kalastusvälineet (Koivisto 2012), asuinpaikkojen osat (mm. Matiskainen & Zhilin 2003) ja 
hautapaikat (Wessman 2009). Kosteikkoarkeologisia kohteita ei voi löytää vain maan pintaa 
tarkastelemalla; säilyneet aineistot ovat usein paksujen turve- tai tulvasedimenttien syvyyksissä. 
Valtaosa kosteikkoarkeologisista kohteista meillä ja maailmalla on löytynyt ”vahingossa” 
turpeenoton, ojituksen ja muun maankäytön yhteydessä. 



 

 

 

Kuva 2. Suurin osa Suomen suoarkeologisista kohteista on puisia kalastusvälineitä. Umpeenkasvaneiden 
järvien rannoilta on löytynyt myös soistuneita asuinpaikkoja. Esihistoriallisia kohteita on yli puolet. Kuva: 
Satu Koivisto / HY. 

Figure 2. The majority of the Finnish wetland archaeological sites comprise stationary wooden fishing 
structures. Paludified settlement sites have been found from the shores of overgrown lakes. Over half of the 
sites are prehistoric. Figure: Satu Koivisto / University of Helsinki. 

 

Aineistoja vasta analysoidaan ja menetelmiä testataan kosteikkojen arkeologisen potentiaalin 
selvittämiseksi ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Uusien kohteiden löytämiseen tähtäävät 
menetelmät ovat keskeisiä ja siksi viime aikoina on keskitytty erityisesti kaukokarkoitus-, 
mallinnus- ja muiden prospektointimenetelmien testaamiseen (Kuva 3).  

 

 Uhkia kohteiden säilymiselle 

Viime aikoina on myös havaittu, että osa tunnetuista kohteista on kiihtyvällä vauhdilla 
tuhoutumassa ojituksen, kasvavan maankäytön ja maaperän happamoitumisen seurauksena. Siksi 
on aika ottaa käyttöön aktiivisempi toimintamalli suoarkeologisen kulttuurivarantomme 
tutkimiseksi ja säilymisen turvaamiseksi. Suomella on myös kansainvälinen vastuu 
kosteikkoarkeologisen kulttuuriperintönsä hallinnoimisesta ja säilyttämisestä. Kosteikkojen 
arkeologisen potentiaalin kokonaisvaltainen tunnistaminen ja niiden arkeologisten resurssien 
säilyttäminen myös tuleville sukupolville edellyttävät tämän haastavan arkeologian osa-alueen 
tunnetuksi tekemistä myös suurelle yleisölle. Vesiperäisten alueiden kulttuuriarvojen 
kokonaisvaltaiseen tunnustamiseen ja tutkimiseen on panostettava, koska niiden ainutlaatuiset 
arkeologiset resurssit ovat kiihtyvällä vauhdilla katoamassa ulottuviltamme. 



 

 

 

Kuva 3. Geofysikaalisia menetelmiä testattiin Haapajärven Lamminojan kivikautisella kalastuspaikalla 
kesällä 2013. Kuva: Satu Koivisto / HY. 

Figure 3. Geophysical methods were tested at a Stone Age fishery site at Lamminoja in Haapajärvi in 2013. 
Photo: Satu Koivisto / University of Helsinki. 

 

 Uusi projekti eteläisellä Saimaalla 

Kosteikkojen arkeologisen kulttuurivarannon tutkimuksen edistämiseksi Helsingin yliopistossa 
käynnistyi helmikuussa 2015 suo- ja vedenalaisarkeologinen hanke ”Lost Inland Landscapes” (LIL), 
jolla tähdätään Saimaan vedenpinnan alle jääneiden kivikautisten asuinpaikkojen löytämiseen 
(Koivisto 2015). Rahoitus hankkeelle on Helsingin yliopiston kolmivuotisista 
tutkimusmäärärahoista, ja sen johtajana on vedenalaisen arkeologian apulaisprofessori (tenure 
track) Marcus Hjulhammar. Saimaan järviallas on tärkeimpiä sisämaan vesistöjämme, mutta sen 
varhaisimman kivikauden asutuksen tutkimuksessa on aukkoja, sillä järven eteläisistä osista 
tunnetaan vain vähäisiä viitteitä ihmisasutuksesta varhaiselta kivikaudelta, ajalta ennen Vuoksen 
puhkeamista noin 6 000 vuotta sitten. Koska kuitenkin tiedämme, että kivikauden metsästäjä-
keräilijäyhteisöt asuivat ja toimivat veden äärellä ja että eteläisen Saimaan vedenpinta oli 
kivikauden alussa huomattavasti nykyistä alempana, asuinpaikkoja voi löytää nykyisen järven 
pohjasta tai hautautuneina rantasoiden kerrostumiin.  

Ensimmäisen vuoden kenttätyö antoi realistisen kuvan kosteikkoarkeologisen inventoinnin 
luonteesta, lähtökohdista sekä erityisesti sen lukuisista haasteista, jotka vaikeuttavat 
kenttätyöskentelyä ja havaintojen tekoa (Kuva 4). Valtaosa tutkimusalueen kosteikoista on 
nykyään ojitettu ja kasvaa sankkaa metsää, joten tarkasteluolosuhteet olivat monin paikoin 



 

 

vaikeat tai jopa mahdottomat ilman tarkempia kaivauksia tai systemaattista kairausta. Kesän 2015 
kenttätöissä tehtiin inventointia myös Vapo:n turvetuotantoalueilla Taipalsaaressa ja 
Savitaipaleella. LIL-hankkeessa aloitettua laajojen turvetuotantoalueiden arkeologista inventointia 
voidaan pitää Suomessa uutena avauksena, mikä mahdollistaa soiden ja muiden kosteikkojen 
kerrostumien tarkastelua arkeologian lähtökohdista. Vaikka uusia merkittäviä löytöjä ei vielä 
tehtykään, inventoinnin tuloksena saatiin paljon uutta tietoa Saimaan järvialtaan sedimentteihin 
hautautuneen arkeologisen resurssin mahdollisesta säilymisestä muuttuvassa maisemassa pitkällä 
aikavälillä sekä työkaluja projektin jatkotöiden suunnitteluun. Inventoinnin tuloksena 
tutkimusalueelta löytyi suoarkeologisesti erittäin potentiaalisia alueita, joilla jatketaan hankkeen 
jatkotutkimuksia kesällä 2017. 

 

Kuva 4. Osia kivikautisesta 
asuinpaikasta Taipalsaaren 
Kattelussaaressa on soistunut matalan 
lahden umpeenkasvun seurauksena. 
Kuva: Satu Koivisto / HY. 

Figure 4. A proportion of a Stone Age 
settlement site at Kattelussaari in 
Taipalsaari, SW Finland, has been 
paludified due to the overgrowing 
process of a nearby bay. Photo: Satu 
Koivisto / University of Helsinki. 
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