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Kansikuva: Ratsuväkimuseon rakennus lounaasta kuvattuna. Vasemman reunan muistomerkki on pysty-

tetty hävinneen kirkon muistoksi. 

Perustiedot 

Alue: Lappeenrannan linnoitus ja vanha asemakaava-alue (mj. rek. tunnus 

1000007474), Ratsuväkimuseo. 

Tarkoitus: Valvoa Ratsuväkimuseon seinustoilla tapahtuvaa kaivua, jossa vanhaa mukulaki-

veystä otetaan esille, sekä dokumentoida esille tulevia vanhoja kerrostumia. 

Työaika: Maastotyö 21.9.2018. 

Tilaaja: Lappeenrannan toimitilat Oy 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Juuso Koskinen 

Muinaisjäännösalueen aiemmat tutkimukset: Takala ja Tiainen valvonta 2014 ja 2015, Luoto 

kaivaus 2007, 2008 ja 2009, Rosendahl tarkastus ja kaivaus 2005, Annala kaivaus 

2002 ja 2003, Mökkönen inventointi 2003, Tynkkynen kaivaus 1988, Laaksonen & 

Immonen kaivaus 1985 ja 1986 sekä raportoimaton kaivaus 1969 (ks. Mökkönen 

2003: 26–27). 

Tulokset: Mukulakiveys oli säilynyt ehjänä ainoastaan rakennuksen pohjoisseinustalla. Muil-

ta seinustoilta se oli poistettu ilmeisesti puhelinkaapelin asennuksen yhteydessä. 

Kaivetuilla seinustoilla esiintyi laastikerrostumaa, joka lienee peräisin 1700- tai 

1800-luvulta. 

 

 
 
Muita tietoja: Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Maastokartat Maanmittauslaitoksen 

maastotietokannasta 9/2018 ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 9/2018. Va-
lokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valo-
kuvat ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Kuvaaja: J. Koskinen. 
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Yleiskartat 

 
Lappeenrannan linnoituksen ja vanhan asemakaava-alueen (mj. rek. tunnus 1000007474) muinaisjään-

nösalue punaisella vinoviivoituksella. 

 

 

 

 
Ratsuväkimuseon rakennus punaisella ympyrällä. 
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Vanhoja karttoja 

Tässä esitetyt kartat ovat Teemu Mökkösen (2003)  inventointiraportin liitteitä. Kartoissa on 

asemoitu vanhojen karttojen rakennukset nykyisten rakennuksien päälle. Ratsuväkimuseon 

kohdalla ei näy merkintöjä vielä vuoden 1649 kartalla, mutta 1722 vuodesta eteenpäin sen koh-

dalla esiintyy erilaisia rakennuksia. Osa kartoista on suunnitelmakarttoja, ja osa kuvaa toteutu-

nutta rakennuskantaa.  
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Valvonta 

 
Kaivetut alueet. Mittausdata ja kartta: Sami Kiuru, Ramboll. Ennalta kaivetun kaapeliojan viittellinen raja-

us sinisellä: Juuso Koskinen, Mikroliitti Oy.   
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Lappeenrannan linnoituksen muinaisjäännösalueella (mj. rek. tunnus 1000007474) sijaitsevaa 

Ratsuväkimuseota peruskorjataan. Korjauksen yhteydessä rakennuksen pohjois-, länsi- ja ete-

läseinustojen vanha mukulakiveys kaivetaan esiin, jotta se voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön 

sadevesiratkaisuna. Lappeenrannan Toimitilat Oy pyysi 5.6.2018 Museovirastolta lausunnon 

työhön liittyen. Lausunto annettiin 12.7.2018 (MV/632/05.01.00/2018), ja siinä mainitaan, että 

kohde sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamalla alueella, minkä johdosta kaivutyöt on suoritet-

tava arkeologin valvonnassa. Lausunnon mukaan linnoituksen alueella on vuonna 2003 tehdyn 

kaupunkiarkeologisen selvityksen (Mökkönen) perusteella luultavasti säilynyt 1600-luvun ker-

rostumia. Lappeenrannan Toimitilat Oy tilasi arkeologisen valvonnan Mikroliitti Oy:ltä 6.9.2018. 

Kaivutyöt tehtiin 21.9.2010.   

 

Kaivu aloitettiin rakennuksen pohjoisseinustalta, jossa maa oli osaksi auki ennen valvonnan 

aloittamista. Kohta oli entuudestaan tutkittu, ja siihen oli nyt asennettu sähkökaapeleita. Seinus-

tan pintamaata poistettiin ensin varovasti kaivinkoneen kauhalla. Kiveyksen pinnan paljastuessa 

konekaivu keskeytettiin ja siirryttiin kaivamaan lapiolla. Lapioimalla mukulakiveyksen muodot 

saatiin kaivettua esille kiveystä rikkomatta. Lopuksi kiveyksen päältä poistettiin irtomaata vielä 

kaivinkoneeseen liitetyllä harjalla. Kiveyksen päällä oli n. 10-20 cm nurmimultaa, jonka seassa 

oli tiilen ja laastin paloja, sekä runsaasti nykyaikaisia roskia. Siinä oli myös jokseenkin vanhoilta 

vaikuttavia löytöjä, kuten takonauloja sekä paksua ja kirkasta tasolasia. Nurmimullan ja mukula-

kiveyksen alla esiintyi melko yhtenäinen laastikerros, jossa oli runsaasti tiilimuruja. 

 

Kun kaivaminen siirtyi rakennuksen länsiseinustalle, yhtenäisen kiveyksen havaittiin katkeavan.  

Kiveyksen esiintymistä länsi- ja eteläseinustoilla koitettiin selvittää ensin lapionpistoilla. Niiden 

perusteella vaikutti, ettei kiveystä esiintyisi kyseisillä seinustoilla, tai että se olisi paljon syvem-

mällä kuin pohjoisseinustalla esiin kaivettu kiveys. Tämän johdosta länsiseinustan pohjois- ja 

eteläpäätyihin sekä eteläseinustan itäpäätyyn päätettiin kaivaa koneella pienalaiset kuopat, joi-

den perusteella kiveyksen jatkumista voitaisiin selvittää. Konekaivu jouduttiin lopettamaan jo 

muutaman kymmenen sentin syvyydellä kaikissa kolmessa kohtaa. Lopettamisen syy oli nur-

mimullasta paljastuneessa kaapelivaroitusnauhassa. Kohtien kaivamista jatkettiin lapiolla, min-

kä myötä tuli selville, että kiveys on todennäköisesti poistettu länsi- ja eteläseinustoilta puhelin-

kaapelia asentaessa. Puhelinkaapelia suojaava vihreä putki esiintyi jokaisessa kolmessa kuo-

passa, ja eteläseinustan itäpäädyn kuopassa kaapeli meni rakennukseen sisään harmaata hai-

tariputkea pitkin. Kaikissa kolmessa kuopassa esiintyi rakennuksen perustan tuntumassa sa-

manlainen laastikerrostuma, kuin pohjoisseinustan mukulakiveyksen alla. Kuopissa se näkyi 

kapeampana kuin pohjoisseinustalla tai selvästi rikkoutuneempana. Länsiseinustan nurmimul-

lasta, joka esiintyi laastikerroksen päällä, tuli esille ainoastaan nykyaikaiselta vaikuttavia roskia. 

Eteläseinustan nurmimullasta löytyi nykyaikaisen roskan lisäksi yksi fajanssin pala. Kun oli to-

dettu, että kiveystä ei enää esiintynyt länsi- ja etelä seinustoilla kaivaminen lopetettiin koko-

naan.  

 

On huomionarvoista, että pohjoislaidan mukulakiveyksen alinen laastikerrostuma esiintyi melko 

samanlaisessa stratigrafisessa asemassa kaikissa kolmessa kuopassa, jotka länsi- ja ete-

läseinustoille tehtiin (ks. kuvat alla). Laastikerrostuman sijoittautumisesta voidaan päätellä, että 

se on vanhempi kuin pohjoisseinustan mukulakiveys, sekä mahdollisesti myös vanhempi kuin 

nykyään paikalla oleva rakennus. Vanhoissa kartoissa (ks. yllä) näkyy rakennuksen pohjois-, 

länsi- ja eteläseinustoille ulottuvia rakennuksia vuosien 1750-luvun lopun ja vuoden 1775 kartal-

la. Näitä aiemmilla kartoilla Ratsuväkimuseon kohdalla esiintyvät rakennukset sijoittuvat sen 

itäpuolelle. Näitä myöhemmillä kartoilla näyttää esiintyvän nykyinen rakennus. Tämän tutkimuk-

sen perusteella ei silti pystytä varmistamaan laastikerroksen yhteyttä 1700-luvun kartan raken-

nuksiin. 
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Länsi- ja eteläseinustalta poiskaivettu pintamaa, eli nurmimulta, oli koostumukseltaan löytöai-

neistoltaan erittäin samankaltaista kuin pohjoisseinustan mukulakiveyksen päältä kaivettu nur-

mimulta. Sen löydöistä voidaan päätellä, että sitä on todennäköisesti ainakin osaksi tuotu muu-

alta ja levitetty seinustoille, sillä todennäköisesti samasta astiasta peräisin olevaa vihreää lasia 

löytyi nurmimullasta sekä pohjois- että eteläseinustoilla. Myös muutamat vanhoilta vaikuttavat 

löydöt ovat voineet tulla paikalle muualta tuodun nurmimullan seassa. On myös mahdollista, 

että ne ovat olleet paikalla jo valmiiksi, jolloin ne olisivat siirtyneet mukulakiveyksen päälle, kun 

multaa on levitetty seinustoille, esimerkiksi puhelinkaapelin kaivun jälkeisessä viherrakentami-

sessa. Nykyaikaiset roskat ovat saattaneet olla mullan seassa jo sitä paikalle tuodessa, tai ne 

ovat voineet painua sen sisään myös jälkeenpäin. Nurmimullassa esiintyneitä vanhanoloisia 

löytöjä ei otettu talteen sillä niiden löytökonteksti oli sekoittunut. Muissa esiin kaivetuissa kerros-

tumissa ei ollut löytöjä. 

 

 
 

 

Pohjoisseinustan stratigrafia ennalta kaivetun kaapeliojan leikkauksessa: 0-10 cm nurmimulta, johon on 

sekoittunut tiilen ja laastin muruja sekä hajanaisia mukulakiviä, 10-25 cm yhtenäinen laastikerrostuma, 

jossa on tiilimurskaa, n. 25 cm alaspäin puhtaiden, mutta eri väristen sekä raekooltaan vaihtelevien täyt-

töhiekkojen kerrostuma, jonka alimmat osat saattoivat olla luontaisia. Yhtenäinen mukulakiveys ei näy 

kuvien nurmimullan seassa, vaikka se tuli heti esille, kun maata alettiin poistamaan. 

 

 

 

 

  

Vasemmalla: Kiveystä lapioidaan esiin konekaivun jälkeen rakennuksen pohjoisseinustalla. Oikealla: 

Kiveystä harjataan lapioimisen jälkeen 
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Pohjoisseinustan kiveys kokonaan esillä. Kiveys jatkui ehjänä n. 2 m leveänä kaistaleen maakaapeliojalta talon luo-

teisnurkalle asti. Pohjoisreunaltaan kiveys rajautui vaaleaan hiekkaan, joka on todennäköisesti aikaisempien kone-

kaivujen sekoittamaa.  

 

 

Kuvaussuunta pohjoiseen. Länsiseinustan eteläpäähän avattu kuoppa kuvan etualla. Taka-alalla erottuu 

saman seinustan pohjoispäähän tehty kuoppa.   
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Länsiseinustan pohjoispäähän tehdyssä lapiokuopassa erottuu nurmimullan alla samankaltainen laasti-

kerros kuin pohjoisseinustallakin. Tällä kohdalla laastikerros sijaitsi nykyisen rakennuksen peruskivien 

juurien korkeudella. Vihreä putki on puhelinkaapelin suojaputki. Keltapunainen kaapelivaroitusnauhan 

riekale näkyy nurmimullan seassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreä suojaputki jatkuu länsiseinustan eteläpää kaivannossa. Laastikerrostuma oli tässä sekoittunut 

nurmimultaan. Kuopasta ei havaittu nurmimullan alaista hiekkaa, kuten länsiseinustan pohjoispäässä.   
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Eteläseinustan itäpäähän avattu kaivanto keltaisen latan kohdalla. Ehjä ja kasvien peittämä mukulakiveys 

esiintyy rakennuksen itäpuolella n. 50 cm matalammalla kuin kaivannon yläpää.  

 

 
Puhelinkaapeli on ohjattu rakennuksen sisään eteläseinustan itäpäässä. Kaivannon maa on nurmimultaa, jonka se-

assa on tiili- ja laastimuruja. Yhtenäistä laastikerrostumaa ei havaittu tässä kaivannossa, mutta latan oikealla puolella 

näkyvä vaaleanharmaa laastikimpale sijaitsi nykyisen rakennuksen peruskivien ahtaassa raossa, jonne se vaikutti 

jääneen nykyistä rakennusta rakennettaessa. Nurmimullan alaista hiekkakerrostumaa ei havaittu myöskään tässä 

kuopassa. 
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Nurmimullasta esiin tulleita löytöjä. Niistä ainoastaan takonaulat sekä kuvassa ala-oikealla näkyvät pienet pellinkap-

paleet vaikuttivat mahdollisesti 1900-lukua vanhemmilta löydöiltä. Sellainen oli myös kuvan oikeassa ylälaidassa 

esiintyvä fajanssin pala. Kuvan vasemmassa yläreunassa näkyvä väkipyörän kaltainen esine vaikutti myös tehdas-

valmisteiselta. Kaikki löydöt tulivat esille samasta kerrostumasta, eli rakennusta kiertävästä sekoittuneesta nurmmul-

lasta, joka oli samalla myös ainoa kerrostuma, jossa löytöjä ylipäätään esiintyi. Fajanssinpalan vasemmalla puolella 

näkyvää vaaleanvihreää astialasia esiintyi sekä pohjois- että eteläseinustan nurmimullassa. 

 

Tulos 

Mukulakiveys esiintyi ehjänä n. 2 m leveänä kaistaleena ainoastaan rakennuksen pohjois-

seinustalla. Länsi- ja etelä-seinustoilta se oli poistettu viimeistään puhelinkaapelin kaivun yhtey-

dessä. Kaikilla kolmella sivustalla esiintyi rakennuksen juurilla laastikerrostumaa, joka on ker-

rosjärjestyksen perusteella todennäköisesti peräisin mukulakiveystä vanhemmasta rakennuk-

sesta. Vanhojen karttojen perusteella se on todennäköisesti 1700-lukulaisen tai myöhemmän 

rakennusvaiheen jäännettä.   

 

 

 

2.10.2018 

 

Juuso Koskinen, Mikroliitti Oy 
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