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Tiivistelmä: 

Porvoon Skaftkärrin alueella tehtiin arkeologinen inventointi lokakuussa 2012, jotta osa-alueittain laaditta-

vissa asemakaavoissa olisi mahdollista ottaa huomioon arkeologinen kulttuuriperintö. Inventoitava alue 

käsitti Skaftkärrin kaavarunkoalueen pohjoisosan, joka on laajuudeltaan noin 150 hehtaaria rajautuen län-

nessä Kevätkummun asuinalueeseen, pohjoisessa Veckjärventiehen sekä etelässä Tarkkisten pientalo- ja 

Stensbölen metsäalueeseen. Skaftkärrin kaavarunkoalueen pohjoisreunalta tunnetaan Omenatarha-

niminen muinaisjäännöskohde, jossa on ajoittamattomia kivirakenteita. Inventointialueella tai sen välittö-

mässä läheisyydessä on lisäksi Skaftkärr-niminen vasarakirveen löytöpaikka sekä neljä mahdollista muinais-

jäännöskohdetta (Skaftskärr 1-4). Lokakuussa 2012 tehdyssä inventoinnissa koko Skaftkärrin kaavarunko-

alueen pohjoisosa käytiin läpi tarkastamalla ennalta tunnetut kohteet sekä etsimällä uusia muinaisjäännök-

siä havainnoimalla maastoa ja koekairaamalla kohteiden sijoittumisen kannalta otollisia alueita. Inventoin-

nin valmisteluissa tutustuttiin arkistotietoihin, ympäristöselvityksiin, Maanmittauslaitoksen LiDAR-

aineistoon ja historiallisen ajan karttamateriaaliin. Kahden päivän maastotyössä paikalta ei löytynyt uusia 

esihistoriallisia kohteita, mutta historiallisen ajan asutuksesta ja maankäytöstä saatiin merkkejä. Skaftkärrin 

näyttävimpänä historiallisen ajan muinaisjäännöksenä on Porvoon kaupungin, Tarkkisten ja Veckjärven 

kylien rajalle aikoinaan rakennettu kivimuuri, mikä halkoo kaava-alueen eteläosaa lähes kilometrin matkal-

la.  Sama raja on merkitty jo 1600-luvun historialliseen karttaan, missä Skaftkärrin nimikin jo ensi kerran 

mainitaan. 
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1. Johdanto 

Arkeologinen inventointi tehtiin Porvoon kaupungin tilauksesta kaavoituksen tarpeisiin. Inventoinnin tavoit-

teena oli saada päivitettyä tiedot alueen suojelukohteista, koska arkeologista inventointia ei Skaftkärrissä 

ollut aiemmin tehty. Työtä varten oli varattuna 2 440 € ( 2 pvä kenttätyö, 3 pvä esi- ja jälkityöt). 

Inventoitavan alueen laajuus oli noin 150 ha. Maastotyötä tehtiin 30.–31.10.2012 yhteensä kahden työpäi-

vän ajan, jolloin Skaftkärriin matkustettiin päivittäin vuokra-autolla Espoosta. Inventoinnista lähetettiin 

tiedotteet Porvoon kaupungille liitettäväksi suomen- ja ruotsinkielisille verkkosivuille sekä paikallismedialle. 

Maastotyöhön Skaftkärrissä kävi tutustumassa YLE Porvoon toimittaja ja inventoinnista tehtiin radiojutut 

Radio Itä-Uusimaahan ja Svenska YLE:lle 30. ja 31.102012.   

Inventoinnin jälkityöt tehtiin joulukuussa 2012. 

 

 

 

Helsingissä 27.12.2012 

   Satu Koivisto FM 
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Porvoon Skaftkärrin kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi 2012 
Tutkimusalue ja inventoidut kohteet  
Muinaisjäännösrekisterin tiedot ennen inventointia: Omenatarha kiinteä muinaisjäännös (punaisella), 
Skaftkärr kiviesineen löytöpaikka (sinisellä) ja Skaftkärr 1-4 mahdolliset muinaisjäännökset (vihreällä).  
Inventoinnissa 2012 löydetyt uudet kohteet mustalla.  
  



5 
 

Porvoon Skaftkärrin kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi 2012 
Inventoinnin kattavuus. Inventoijan gps-jälki (sininen viiva) ja gps-havainnot (punaiset pallot). Pohjakartta-
na MML:n ilmalaserkeilausaineistosta tuotettu pintamallin vinovalovarjostus.  
Kartta: Satu Koivisto/MV, Arke. 
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2. Tutkimushistoria ja käytetty lähdeaineisto 

Skaftkärrin alueen arkeologinen tutkimushistoria on vähäistä. Ainoat maininnat tutkimuskirjallisuudessa 

liittyvät alueen keskiosasta löytyneeseen vasarakirveen teelmään (KM 27951) (Edgren 1996). Kirveen löytö-

paikkaa ei kuitenkaan ole aiemmin käyty tarkastamassa, joten kyseessä on ns. irtolöytöpaikka, millaisena se 

on merkitty Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin (mj-tunnus 1000003907). Skaftkärrin 

aluetta ei myös ole aiemmin tarkastettu Porvoossa tai Porvoon maalaiskunnassa tehdyissä arkeologisissa 

inventoinneissa. Viimeisimmät ilmoitukset mahdollisista kivirakenteista ovat paikallisilta asukkailta 2000-

luvulta, joista vain Omenatarhan (mj-tunnus  1000015291) ajoittamattomat kivirakenteet on käyty tarkas-

tamassa arkeologin toimesta. 

Porvoon seudun historiallisen ajan asutuksesta ja maankäytöstä on kuitenkin useampia yleisluontoisia esi-

tyksiä. Inventoinnin esityövaiheessa tutustuttiin seudun asutushistoriaan keskiajalta 1800-luvun lopulle 

tutkimuskirjallisuuden ja historiallisen ajan kartta-aineistojen avulla. Näistä käyttökelpoisimpia olivat Por-

voon kaupungin historia I (Gardberg 1996), Porvoon maalaiskunnan kulttuurihistoriallinen ympäristö -teos 

(Korvenmaa 1980) sekä Porvoon kaupunkiarkeologinen inventointiraportti (Hakanpää 2008). Kansallisarkis-

ton digitaaliarkistosta löytyi neljä historiallisen ajan karttaa, joihin Skaftkärr ympäristöineen oli merkitty 

(kts. liite 2 Historialliset kartat). Kartat ovat vuosilta 1695, 1763, 1833 ja 1845.  

Inventoitavan alueen arkeologinen potentiaali oli siis ennen kenttätyötä vailla perusteellisempaa selvitystä, 

joten ympäristön yleispiirteisiin perehdyttiin kartta-analyysin ja Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkei-

lausaineiston (LiDAR) avulla. Menetelmien avulla pyrittiin saamaan käsitys alueen vesistöhistoriasta ja to-

pografiasta ja siten määrittämään inventointia varten arkeologisesti potentiaaliset alueet. Näitä alueita 

käytiin systemaattisesti läpi maastotyössä ja sopiville paikoille tehtiin koekairauksia maaperäkairalla ja koe-

pistoja kenttälapiolla. LiDAR-aineiston avulla pyrittiin etsimään kivikautisia asumuspainanteita ja historialli-

sen ajan työ- ja valmistuspaikkoja, kuten tervahautoja ja hiilimiiluja. Yrityksistä huolimatta havaintoja tällai-

sista jäännöksistä ei Skaftkärristä kuitenkaan saatu. Sen sijaan historiallisen ajan kylien rajalle rakennettu 

järeä kiviaita erottui paikoin hyvin LiDAR-visualisoinnissa. 

3. Tutkimusalueen kuvaus 

 Inventoitava alue käsitti Skaftkärrin kaavarunkoalueen pohjoisosan, joka on laajuudeltaan noin 150 heh-

taaria (kuva 1). Alue rajautuu lännessä Kevätkummun asuinalueeseen, pohjoisessa Veckjärventiehen sekä 

etelässä Tarkkisten pientaloalueeseen ja Stensbölen metsäalueeseen.  Kaavarunkoalue on suurelta osin 

kallioiden täplittämää, melko kivistä metsäaluetta, joka kasvaa lähinnä havupuuvaltaista kasvatusmetsää. 

Alueen länsi- ja lounaisosissa on Skaftkärrin purolaakso kapeine peltoalueineen (yht. n. 21 ha). Tutkimus-

alueen lounais- ja pohjoisnurkissa on Råbergetin ja Sumpenin täytemaa-alueet. Muuten Skaftkärrin alue on 

melko koskematonta ja asumatonta, huolimatta tiivisti rakennetun Kevätkummun läheisyyttä. Kevätkum-

mun ja idässä sijaitsevan Veckjärven asutustihentymien välissä maasto on luonnonkaunista kallio- ja erä-

maa-aluetta, joka on erityisesti ulkoilijoiden suosiossa. Aluetta halkoo tiheä polkujen verkosto. Skaftkärrin 

eteläosassa on valaistu kuntorata. Purolaaksoa ympäröivät alueet ovat pääosin metsäisiä ja topografiltaan 

vaihtelevia. Kallioiden läheisyydessä maaperä on hienoainespitoista, mäenkumpareilla karkeampaa moree-

nia ja korkeilla kallioilla lohkareista ja avointa silokalliota. Noin 30 m mpy korkeustasolta ylöspäin, Skaftkär-

rin itäosassa, maasto muuttuu pääosin kallioiseksi, jossa on paikoin myös hienoja lohkareikkoja ja rakkaki-

vimuodostumia. 
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Kuva 1. DG2819:3. Skaftkärrin purolaakson eteläosa kuvattuna peltoaukean reunasta lounaaseen. Kuva Satu Koivisto 

30.10.2012/MV. 

Maanpinnan korkeussuhteet vaihtelevat Skaftkärrissä purolaakson noin 17 metristä tutkimusalueen koillis-

kulman kallioalueiden noin 47 metriin mpy (kuva 2). Arkeologian kannalta keskeisen ilmiön, rannansiirtymi-

sen perusteella alue on noussut merenpinnan yläpuolelle jo kivikaudella, suurelta osin mesoliittisen ajan 

lopulla, noin 5000 eaa.  Litorinameren korkein rantataso on sijoitettu Porvoon seudulla noin 30 m mpy. 

Ranta muodostui Litorinatransgression aikana, joka ajoitetaan nykytutkimuksen perusteella noin 7500 eaa. 

Skaftkärristä tai sen lähiseudulta ei kuitenkaan tunneta kivikautisia kohteita, lukuun ottamatta noin kym-

mentä kivikautista irtolöytöpaikkaa. Läheisen Kevätkummun Merituulentien itäpäästä, korkeajännitekaape-

lia maahan kaivettaessa, on löytynyt mesoliittisen kivikauden tyyppiesine, hiottu kourutaltta (KM 22097) 

korkeustasolta noin 35 m mpy. Tarkastuksessa 1985 paikalla ei kuitenkaan havaittu mitään kiinteään mui-

naisjäännökseen viittaavaa. Skaftkärrin purolaakson paikalla sijainneen vesistön rannalla on varmasti liikku-

nut metsästäjä-kalastaja-keräilijäväestöä jo kivikaudella, mutta ainakaan vielä tähän mennessä heidän 

asuinpaikkojaan ei ole kyetty löytämään. Kivikautta seuranneen pronssikauden (1500–500 eaa.) tyypin 

röykkiöitä tavataan lähes koko rannikkokaistaleelta, erityisesti Porvoonjokisuun edustalla avautuvilla ranta-

kallioilla ja saarilla. Varhaisella rautakaudella (noin 500 eaa-300 jaa.) asuinpaikkojen määrä kasvoi Länsi-

Uudellamaalla voimakkaasti, mutta Itä-Uudellamaalla asutusta oli vain Porvoon seudulla. Varhaisen rauta-

kauden yhteisöt olivat maanviljelijöitä ja karjanhoitajia. Todennäköisesti kalastuksella, metsästyksellä ja 

keräilemiselle oli kuitenkin vielä paikkansa varhaisen rautakauden elinkeinoissa.   

Historiallisella ajalla Keski- ja Itä-Uudellamaalla tiheimmin asuttuja olivat juuri pohjois-eteläsuuntaiset joki-

laaksot. Myös Porvoonjoki on ollut keskeinen asutukselle ja liikenteelle jo varhaiselta rautakaudelta saakka. 

Pääosan asutuksesta oletetaan saapuneen seudulle 1200–1300-luvuilla Ruotsista pyrkimyksenä sitoa valta-

kunnan uusi osa kiinteämmin emämaahan. Alueen hallinnollisena, kirkollisena ja kaupallisena pääpaikkana 

on aina keskiajalta lähtien ollut Porvoon kaupunki, joka sijaitsee strategisella paikalla tärkeimpien teiden ja 

suurimman vesireitin yhtymäkohdassa. Kylät ovat aiemmin olleet ns. ryhmäkyliä, jotka sijoittuivat tiivisti 

rakennettuina kasaumina viljelyksien välille. Viimeistään 1700-luvun lopulla aloitettu isojako hajotti tätä 

vanhaa asutusmuotoa. Historiallisten karttojen perusteella Skaftkärr on sijainnut kolmen kylän risteyskoh-

dassa ja vetistä purolaaksoa on hyödynnetty pitkään niittynä.  
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Kuva 2. Korkeusmalli Skaftkärristä. Kevätkummun asuinalue vasemmalla ja Skaftkärrin purolaakso keskellä. Korkeuskäyrät 5 m 

välein ja kivikauden lopun vesistövaihe sinisellä. Laserkeilausaineisto MML, visualisointi Satu Koivisto/MV. 

 

Skaftkärrin naapurissa sijaitsevan Toukovuoren suunnittelualueen luoteisosassa oli kiinnitetty huomiota 

vanhaan kivimuuriin, joka halkoo aluetta lounais-koillissuunnassa. Matala, kylmäladottu muuri havaittiin 

paikoin sortuneeksi. Kaavaselostuksessa sen oletettiin liittyvän vanhojen kylätonttien rajaamiseen. Histori-

allisten karttojen perusteella kyseessä on todellakin vanhojen kylien rajojen merkintä. Raja on piirretty jo 

vanhimpaan tässä inventoinnissa löydettyyn historialliseen karttaan, Samuel Broteruksen geometriseen 

karttaan vuodelta 1695 ”Tarkis - Karta öfver egorne med beskrifning”, jonka eteläpuolella leviää ”Skaftkiärr 

äng” -niminen niittyalue (kuva 3). Paikalla kulkevan kiviaidan kohdalla on rajattu etelässä Tarkkisten, poh-

joisessa Porvoon kaupungin ja siellä Ånäsin säterin, ja idässä Veckjärven kylän maa-alueet. Ånäsin kunin-

kaankartano on sijainnut Porvoon kaupungin alueella nykyisten Runebergin-, Tapuli- ja Suistokadun risteyk-

sen tuntumassa. Ensimmäinen maininta kuninkaankartanosta on jo vuodelta 1560 (mj-tunnus 

1000008257). Tarkkisten eteläpuolella, Skaftkärristä noin 2 km etelään, on taas sijainnut Stensbölen karta-

no, jonka nimi esiintyy Porvoon ensimmäisissä historiallisissa lähteissä jo 1300-luvulla. Samainen kylänraja 

on merkitty myös vuosien 1763, 1833 ja 1845 kartoille. Varmuudella raja on siis ollut voimassa jo 1600-

luvulla, mahdollisesti jo aiemminkin. Kartoilla ei kuitenkaan mainita merkiksi rakennettua kiviaitaa tai -

muuria, vain muutamia rajaan liittyviä merkkejä, kuten viisarikiveys ”Wisare” kaava-alueen lounaisnurkalla 

Råbergetin kalliomäellä, suuri kivi ”Stor sten” kaava-alueen eteläreunalla ja rajamänty ”Råtall” Gåsbergetin 

kalliolla, kaava-alueen eteläosassa. Kiviaidan rakentaminen voidaan kuitenkin ajoittaa suhteellisella var-

muudella samaan ajankohtaan, 1600–1700-luvulle. Siten kyseessä on muinaisjäännös. 
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Kuva 3. Skaftkärr ja kiviaidan paikalla kulkeva rajalinja (punaisella) Samuel Broteruksen vuoden 1695 geometrisen kartan suuren-

noksessa. Purolaakso on tuolloin ollut niittynä. Kartta Kansallisarkiston digitaaliarkisto. 

4. Tutkimusmenetelmien ja kenttätyön kuvaus 

Inventointialueen kaikki muinaisjäännösrekisterissä olevat tiedot tarkastettiin ja niille mitattiin gps-

koordinaatit Garmin Montana 650t -laitteella (tarkkuus ±5 m). Uusia kohteita etsittiin esihistoriallisen asu-

tuksen kannalta otollisilta paikoilta maastoa tarkastelemalla ja tekemällä useita kymmeniä koekairauksia 

ohuella maaperäkairalla ja muutamia koepistoja kenttälapiolla. Tutkimusalueella tehdyistä havainnoista 

otettiin digitaalivalokuvia ja tehtiin muistiinpanoja, joiden pohjalta laadittiin raportin kohdekuvaukset. 

Inventoinnin maastotyö tehtiin kahden työpäivän ajan 30.–31.10.2012 kulkemalla jalan tutkimusalueen eri 

osissa (kts. kartta s. 3). Ajankohta maastotyölle oli hyvä, koska aluskasvillisuus oli laonnut, lehdet pudon-

neet puista ja maaperä ei vielä ollut roudassa. Maastotyöpäivien välisenä yönä Porvooseen oli satanut ohut 

lumipeite, mutta se ei haitannut havainnointia, koska routaa ei ollut ehtinyt muodostua ja ohut lumipeite 

suli päivän aikana. Alueen tarkastelu aloitettiin etelästä, Kevätkummun asuinalueen etelä- ja kaakkoisosas-

ta, mistä työ jatkui kohti pohjoista ja Veckjärventietä. Erityisesti Skaftkärrin purolaakson länsi- ja itäpuolei-

sia rinteitä ja hiekkaisia terasseja noin 20 m mpy korkeuskäyrän tuntumassa käytiin systemaattisesti läpi 

kairaamalla ja koepistoja tekemällä, koska ne olisivat soveltuneet erinomaisesti kivikautisten asuinpaikko-

jen sijoittumiseen niin maalajiltaan, sijainniltaan kuin korkeustasoltaan. Skaftkärrin peltoalueen itäpuolei-

sen kallioalueen varhaisemman kivikauden rannankorkeuksia, 30–35 m mpy, käytiin myös systemaatti-

semmin läpi kairan kanssa mahdollisten mesoliittisten asuinpaikkojen löytämiseksi. Maaperä oli kuitenkin 

melko kivistä ja kallioista eikä uusia havaintoja saatu sinnikkäistä yrityksistä huolimatta. Noin 30 m mpy 

korkeustasolla erottui useassa kohtaa muinaisrantaa osoittava järeä kivikko. Tästä ylöspäin maasto oli pää-

osin kallioista. 

Tärkeimpänä havaintona tutkimusalueella oli jo Toukovuoren asemakaava-alueen selvityksessä mainitun 

kivimuurin jatkuminen lounais-koillissuuntaisesti Skaftkärrin peltoalueen molemmin puolin ja sen suunnan-

vaihdos pohjoisluoteeseen kohti Veckjärventietä. Muuri on paikoin erinomaisesti säilynyt ja sen säilyneiden 

osien pituudeksi mitattiin yli 900 m. Kivimuurissa on paikoin aukkoja tai tuhoutuneita osia. Lisäksi inven-

toinnissa paikannettiin gps-laitteella kaikki luonnonympäristöstä poikkeavat, ihmistoiminnasta eri aikoina 
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aiheutuneet jäljet, kuten kiviröykkiöt, -louhokset, rakennusten jäännökset ja kuopat. Raporttiin on listattu 

kaikki suojeluviranomaisen työn ja kaavasuunnittelun kannalta oleelliset huomiot ja kohteet. Ehdotus koh-

teiden suojelustatuksesta on myös kirjattu raporttiin. 

5. Yhteenveto 

Skaftkärrin kaava-alueen arkeologinen inventointi suoritettiin kahden kenttätyöpäivän aikana 30.–

31.10.2012. Tutkimusalueen laajuus oli noin 150 hehtaaria (1,5 km2). Inventoinnissa tarkastettiin muinais-

jäännösrekisteriin merkityt alueen aikaisemmat kohteet: Skaftkärrin vasarakirveen teelmän löytöpaikka, 

Omenatarhan ajoittamaton kivirakenne ja Skaftkärr 1-4 mahdolliset kivirakenteet. Näiden lisäksi etsittiin 

uusia esihistoriallisia ja historiallisia muinaisjäännöksiä kartta- ja ilmalaserkeilausaineiston (LiDAR) analyysin 

avulla sekä maastossa arkeologisesti potentiaalisia maastonkohtia tarkastelemalla ja kairaamalla. Tutkimus 

kattoi sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan muinaisjäännökset.  

Tutkimusalueelta löytyi kuusi uutta kohdetta, jotka kaikki ovat merkkeinä kaavarunkoalueen historiallisen 

ajan hyödyntämisestä. Yhteenveto inventoiduista kohteista on koottu seuraavalla sivulla olevaan tauluk-

koon. X- ja Y-sarakkeeseen on merkitty kohteen keskipisteen koordinaatit ETRS-TM35FIN -

koordinaattijärjestelmässä. Suojeluehdotus-sarakkeessa otetaan kantaa kohteen sisällyttämisestä Museovi-

raston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin. Lopullisen arvion kohteen suojelustatuksesta tekee kuiten-

kin Museoviraston suojeluviranomainen. 
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KOHDE MUINAISJÄÄNNÖS-
REKISTERI 

RAKENTEET JA 
TULKINTA 

X Y Z 
ylin 

Z 
alin 

VANHAT 
KARTAT 

SUOJELU-
EHDOTUS 

Omenatarha 1 kiinteä muinaisjään-
nös 

rajamerkki ja 
kiveyksiä 

428999 6696211 47,0 43,0 - kohde kuuluu 
mahdollisesti 
muinaismuis-
tolain piiriin 

Skaftkärr löytöpaikka löytöpaikka, ei 
kiinteää mui-
naisjäännöstä 

428879 6695609 20,0 17,5 - kohde kuuluu 
suojelurekis-
teriin löytö-
paikkana 

Skaftkärr 1 mahdollinen muinais-
jäännös 

luontainen 
rantakivikko 

429251 6695404 32,0 30,0 - kohde ei 
kuulu mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Skaftkärr 2 mahdollinen muinais-
jäännös 

luontainen 
rantakivikko 

429480 6695646 45,0 42,5 - kohde ei 
kuulu mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Skaftkärr 3 mahdollinen muinais-
jäännös 

luontainen 
rantakivikko 

429719 6695769 47,5 45,0 nykyisellä 
peruskar-
talla 
louhikkoa 

kohde ei 
kuulu mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Skaftkärr 4 mahdollinen muinais-
jäännös 

luontainen 
rantakivikko 

429730 6696028 48,0 45,0 - kohde ei 
kuulu mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Skaftkärr  
kiviaita  

uusi kohde Kiviaita /  
kivimuuri 

428950 6694403 37,0 17,0 1695 ja 
1763 
kartat 

kohde kuuluu 
muinaismuis-
tolain piiriin 

Bruna ängen  uusi kohde kuoppia ja 
kiviaitaa 

428983 6694227 17,0 12,0 1763 
kartta 

kohde kuuluu 
todennäköi-
sesti mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Soldatsäng uusi kohde rakenteen 
pohja, viljely-
röykkkiöitä ja 
ojia 

429169 6694327 17,5 15,0 1763 
kartta 

kohde kuuluu 
todennäköi-
sesti mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Veckjärvi  
kivilouhos 

uusi kohde kivilouhos 429766 6695304 37,5 35,0 - kohde kuuluu 
todennäköi-
sesti mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Omenatarha 2 uusi kohde kivilouhos 428927 6696068 40,0 30,0 ei aina-
kaan 1833 
kartassa 

kohde kuuluu 
todennäköi-
sesti mui-
naismuisto-
lain piiriin 

Skaftkärr  
kivilouhos  

uusi kohde kivilouhos 429020 6695592 25,0 20,0 1833 
kartassa 
kaksi latoa 
lähistöllä 

kohde kuuluu 
todennäköi-
sesti mui-
naismuisto-
lain piiriin 
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6. Kaavarunkoalueen inventoidut kohteet 

6.1. Aiemmin tunnetut kohteet 

Porvoo Omenatarha 1  [1000015291] 

Laji:   kiinteä muinaisjäännös  
Muinaisj.tyyppi:  kivirakenteet   
Tyypin tarkenne:  röykkiöt 
Rauhoitusluokka:  2   
Lukumäärä:   4 
Ajoitus:   ajoittamaton   
Aikaisemmat tutkimukset: Helena Ranta tarkastus (ei raportoitu) 
 
Koordinaatit:   P: 6696211 I: 428999 
Z/m.mpy alin:   43,00 (mj-rekisterissä virheellinen korkeus) 
Z/m.mpy ylin:  47,00 
Koord.selite:   rajamerkki 
Paikannustarkk:  gps-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3 km itään 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tilat:  638-486-41 
  638-10-9903-1 
  638-486-1-8 
Kuvat:  DG2825:1-5 
Kartat:  tutkimusalue s. 4 ja havaintokartta s. 13 
 
Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:   
Röykkiöt sijaitsevat Vanhan Veckjärventien ja Skaftkärrintien risteyksestä runsaat 170 metriä koilliseen. 
Kuusimetsikössä, avokallion korkeimman kohdan luoteispuolella on noin 20 x 15 metrin laajuisella alueella 
neljä halkaisijaltaan kolmimetristä ja korkeudeltaan puolimetristä röykkiötä (ks. erilliskohteet). Itäisimmäs-
sä röykkiössä on tontin kulmaa osoittava rajakivi. Röykkiöt on rakennettu 20–40 senttimetrin kokoisista 
kivistä. Läntisin röykkiö on tehty isommista kivistä. Röykkiöt ovat todennäköisesti historialliselta ajalta. Nii-
den rakentamissyy ei selvinnyt maastotarkastuksessa. 
 

 
 
Kuva 4. DG2825:5 Panoramakuva kohteen Omenatarha 1 rajamerkistä (keskellä männyn edessä) ja kiveyksistä. Kuvattu itäkaak-
koon.  
Kuva Satu Koivisto 31.10.2012/MV. 
 
Inventointi 2012: 
Kohde tarkastettiin 31.10.2012. Paikka on osa laajemman kallioalueen reunaa, maasto laskee loivasti kohti 
Omenatarhan uutta asuinaluetta. Läheisyydessä on runsaasti rakennustöitä käynnissä. Paikalla havaittiin 
useita kiveyksiä, jotka eivät mielestäni muodosta selkeitä röykkiöitä vaan epämääräisiä, toisiinsa liittyviä 
kiveyksiä. Kiveysten reunassa oli rajapyykki, jossa oli hakattuna ja punaisella maalilla merkittynä 24 tai B4. 
Pyykki on kolmen tilan rajan kulmassa. Kivet on todennäköisesti kasattu paikalla raivauksen seurauksena. 
Miksi ja milloin kiveykset on paikalle rakennettu ei kuitenkaan selvinnyt inventoinnissa. Todennäköisesti 
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raja ei ole kovin vanha, koska sitä ei ole merkitty 1800-luvun lopun kartoille. Ilman tarkempia tutkimuksia 
on mahdoton sanoa, kuuluuko kohde ikänsä puolesta muinaismuistolain piiriin. Kohteen nimeksi ehdote-
taan Omenatarha 1:stä, koska läheltä löytyi kivilouhos Omenatarha 2. 
 
 
Omenatarha 1 
Havaintokartta 
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Porvoo Skaftskärr  [1000003907] 

Laji:   irtolöytö   
Muinaisj.tyyppi:  löytöpaikat   
Ajoitus:   kivikautinen   
Ajoitustarkenne:  ei määritelty 
Muinaiskalupäiväkirja: KM 27951 Vasarakirveen teelmä 
Aikaisemmat tutkimukset: - 
 
Koordinaatit:   P: 6695609 I: 428879 
Z/m.mpy alin:   17,50  
Z/m.mpy ylin:   20,00 
Koord.selite:   palstaviljelmä 
Paikannustarkk:  arvioitu löytöpaikka 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta 3,2 km länsiluoteeseen 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tila:  638-486-6-77 
Kuvat:  DG2824:1-2 
Kartta:  tutkimusalue s. 4 
 

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:    
Vasarakirveen teelmä (KM 27951) on löytynyt Kevätkummusta, Skaftkärrin siirtolapuutarhasta puutarha-
töiden yhteydessä. Tarkastamaton löytöpaikka. 
 
Inventointi 2012: 
Esine on saatu Kansallismuseon kokoelmiin vuonna 1983, kun kirves oli löytynyt Skaftkärrin puron länsipuo-
lelta, pellon reunan viljelypalstalta puutarhatöissä. Teelmän on arvioitu edustavan suomalaista myöhäiski-
vikautista muotoilua. Sen varsirei´än aihio on tehty putkikairaamalla ja itse esineen muoto on saatu aikaan 
tikkaamalla. Puolivalmiin esineen viimeistelyhionta on kuitenkin jäänyt jostain syystä kesken. 
 
Löytöpaikka tarkastettiin 31.10.2012. Paikalla on uuden omakotitalon edustalla oleva palstaviljelyalue, joka 
viettää loivasti itään kohti Skaftkärrin puroa. Koekairauksen perusteella maaperä on savensekaista vanhaa 
peltomaata, joka on syvemmältä melko vetistä. Inventoinnin perusteella kivikirves on joutunut kivikauden 
loppujaksoilla matalaan rantaveteen joko tarkoituksella tai sitten se on ajautunut paikalle hieman ylempää, 
hiekkaisemmalta alueelta. Paikalla tai sen ympäristössä ei havaittu mitään kiinteään muinaisjäännökseen 
viittaavaa. Todennäköisesti kyseessä on hukattu tai rantaveteen uhrattu esine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. DG2824:1 Skaftkärrin vasarakir-
veen löytöpaikka kuvan keskellä palsta-
viljelmän kohdalla. Kuvattu pohjoiseen.  
Kuva Satu Koivisto 31.10.2012/MV.  
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Porvoo Skaftkärr 1 [1000018788] 

Laji:   luonnonmuodostumat   
Muinaisj.tyyppi:  -  
Tyypin tarkenne:  ei määritelty 
Rauhoitusluokka:  ei määritelty   
  
Koordinaatit:   P: 6695404 I: 429251 
Z/m.mpy alin:   30,00 
Z/m.mpy ylin:  32,00 
Koord.selite:   kivikko 
Paikannustarkk:  ei määritelty 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,4 km itäkaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Kartta:  tutkimusalue s. 4  
 
Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:   
Mahdollinen, tarkastamaton röykkiökohde. 
 
Inventointi 2012: 
Skaftkärrin itäosan kallioalueita käytiin tarkastamassa 31.10.2012 ja havaittiin, että paikalla on useita geo-
logisia muodostumia, muinaisia rantakivikkoja ja jääkauden paikalle kasaamia reunamuodostumia. Kallio-
alueella on paikoin hyvin selkeä muinainen rantakivikko noin 30-35 m mpy ja paikoin ylempänä kallioalueel-
la noin 40 m mpy. Kivikossa ei havaittu mitään muinaisjäännökseen viittaavaa, lukuun ottamatta joitain 
epämääräisiä kaivelun tai raivauksen merkkejä. Kyseessä on geologinen ilmiö kuten muinaisjäännösrekiste-
rin muut mahdolliset kohteet Skaftkärr 2, 3 ja 4. 
 

 
 
Kuva 6. DG2819:9 Massiivista rantakivikkoa Skaftkärrin itäosan kallioalueella rantatasolla noin 30 m mpy ja siitä ylöspäin. Kivikko 
muodosti paikoin röykkiöiltä vaikuttavia kasaumia, mutta kyseessä on mielestäni luonnonilmiö. Kuvattu luoteeseen. Kuva Satu 
Koivisto 30.10.2012/MV. 

 

Porvoo Skaftkärr 2  [1000018789] 

Laji:   luonnonmuodostuma t  
Muinaisj.tyyppi:  -   
Tyypin tarkenne:  ei määritelty 
Rauhoitusluokka:  ei määritelty   
  
Koordinaatit:   P: 6695646 I: 429480 
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Z/m.mpy alin:   43,00  
Z/m.mpy ylin:  45,00 
 
Koord.selite:   kivikko 
Paikannustarkk:  ei määritelty 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,5 km itäkaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Kartta:   tutkimusalue s. 4   
 
Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:   
Mahdollinen, tarkastamaton röykkiökohde. 
 
Inventointi 2012: 
Kts. kohdekuvaus Skaftkärr 1. Kyseessä on geologinen ilmiö kuten muinaisjäännösrekisterin mahdolliset 
kohteet Skaftkärr 1, 3 ja 4. 
 

Porvoo Skaftkärr 3  [1000018791] 

Laji:   luonnonmuodostumat    
Muinaisj.tyyppi:  -   
Tyypin tarkenne:  ei määritelty 
Rauhoitusluokka:  ei määritelty    
 
Koordinaatit:   P: 6695769 I: 429719 
Z/m.mpy alin:   45,00 
Z/m.mpy ylin:  47,00 
Koord.selite:   kivikko 
Paikannustarkk:  ei määritelty 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,7 km itäkaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Kartta:   tutkimusalue s. 4  
 
Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:   
Mahdollinen, tarkastamaton röykkiökohde. 
 
Inventointi 2012: 
Kts. kohdekuvaus Skaftkärr 1. Kyseessä on geologinen ilmiö kuten muinaisjäännösrekisterin mahdolliset 
kohteet Skaftkärr 1, 2 ja 4. 
 

Porvoo Skaftkärr 4  [1000018792] 

Laji:  luonnonmuodostumat 
Muinaisj.tyyppi:  -  
Tyypin tarkenne:  ei määritelty 
Rauhoitusluokka:  ei määritelty   
  
Koordinaatit:   P: 6696028 I: 429730 
Z/m.mpy alin:   47,00 
Z/m.mpy ylin:  48,00 
Koord.selite:   kivikko 
Paikannustarkk:  ei määritelty 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,7 km itäkaakkoon 
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Peruskartta:   302102 Porvoo 
Kartta:   tutkimusalue s. 4   
 
Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:   
Mahdollinen, tarkastamaton röykkiökohde. 
 
Inventointi 2012: 
Kts. kohdekuvaus Skaftkärr 1. Kyseessä on geologinen ilmiö kuten muinaisjäännösrekisterin mahdolliset 
kohteet Skaftkärr 1, 2 ja 3. 
 
 

6.2. Uudet kohteet 
 

Porvoo Skaftkärr kiviaita   
 
Muinaisj.tyyppi:  kivirakenteet   
Tyypin tarkenne:  kivimuurit  
Rauhoitusluokkaehdotus:  2  
Lukumäärä:   1 
Ajoitus:  historiallinen 
Suojeluehdotus: kohde kuuluu muinaismuistolain piiriin 
  
Koordinaatit:   P: 6694403 I: 428950  
Z/m.mpy alin:   17,0 
Z/m.mpy ylin:   37,0 
Koord.selite:   kivimuurin keskiosan koordinaatit 
Paikannustarkk:  gps-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,5 km kaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tilat:  638-12-9903-1 
  638-471-1-122 
  638-486-1-8 
  638-477-3-29 
  638-486-6-1 
Kuvat:  DG2820:1-10 
Kartat:   tutkimusalue s. 4 ja havaintokartta s. 19 
 
Inventointi 2012:  
Kohde sijaitsee kaavarunkoalueen eteläosassa, Kevätkummun asuinalueen eteläreunassa jatkuen Skaftkär-
rin itäpuolella koilliseen ja pohjoisluoteeseen.  Tutkimusalueen lounaisnurkassa kivirakenne jatkuu lounaa-
seen kohti Råbergetiä, mistä on hiljattain kaadettu puusto, nostettu kannot ja kuorittu maanpinta. Kivimuu-
ri kuitenkin vaikuttaisi olevan suhteellisen ehjä, huolimatta voimallista maanpohjan muokkausta. Kivimuuri 
jatkuu lähes katkeamattomana Skaftkärrin peltoalueen kulmalle yhteensä 480 m matkan. Peltoalueella ja 
sen reunoilla kiviaidasta ei saatu havaintoja, mutta jälleen purolaakson itäpuolella kivimuuri jatkuu lähes 
katkeamattomana noin 310 m koilliseen Gåsbergetin kallion koillisreunalle, kääntyy kohti pohjoisluodetta ja 
jatkuu edelleen noin 107 m. Kivirakenteen säilyneiden osien yhteenlaskettu pituus on siten noin 900 met-
riä. Kivirakennelma on huolellisesti ladottu ja paikoin muistuttaa kylmämuurattua muuria.  Vuoden 1695 ja 
1763 historiallisilla kartoilla kivirakenteen kohdalle on merkitty kolmen kylän raja (kuva 7). En ole aiemmin 
tavannut yhtä pitkää ja hyvin säilynyttä rajarakennelmaa, joten kivimuurin suojelu tulisi turvata muuttuvan 
maankäytön alla.  
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Kuva 7. (Ylh.) DG2820:3 Skaftkärrin kiviaita Kevätkummun eteläreunalla. Kuvattu itään. Kuva Satu Koivisto 30.10.2012/MV. 
 
 
(Alh.) Kansallisarkiston digitaaliarkistossa oleva kartta "Tarkis Karta öfver egorne med delningsbeskrifning" vuodelta 1763. 
Samainen kyläraja kulkee kivimuurin kohdalla ja kääntyy pohjoisluoteeseen Gåsbergetin rajamännyn kohdalla. 
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Havaintokartta Skaftkärrin kiviaita.  
Kivirakenteen yhtenäiset osat on merkitty karttaan punaisella viivalla.  
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Porvoo Bruna ängen   
 
Muinaisj.tyyppi:  muinaisjäännösryhmät    
Tyypin tarkenne:  kellarikuoppia ja kiviaitaa  
Rauhoitusluokkaehdotus:  2  
Lukumäärä:   ei määritetty 
Ajoitus:  historiallinen 
Suojeluehdotus: kohde kuuluu todennäköisesti muinaismuistolain piiriin   
  
Koordinaatit:   P: 6694227I: 428983 
Z/m.mpy alin:   12,0 
Z/m.mpy ylin:   17,0 
Koord.selite:   kellarikuopan koordinaatit 
Paikannustarkk:  gps-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,6 km kaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tila:  638-471-1-122 
Kuvat:  DG2821:1 
Kartat:  tutkimusalue s. 4 ja havaintokartta s. 21 
 
Inventointi 2012:  
Skaftkärrin kiviaidan eteläpuolella, lenkkipolun ja Tarkkisten peltoalueen välisen metsäisen kumpareen 
reunalta löytyi kiviaidan jäännöksiä, raivattujen kivien kasoja ja mahdollinen kellarikuoppa, halkaisijaltaan 
noin 5 m ja syvyydeltään noin 80 cm. Paikalle on vuoden 1763 kartalla merkitty pellon ja kivisen metsäalu-
een välille aitoja ja tie Porvooseen. Mäen eteläpuolella avautuu Bruna ängen -niminen pieni peltoalue. Sa-
moja peltotilkkuja on jo 1695 kartalla. Rakenteet liittynevät 1600-1700-luvun asutukseen ja viljelytoimin-
taan. Inventointihavainnot on merkitty seuraavan sivun havaintokartalle.  
 

 
 
Kuva 8. DG2821:1 Bruna ängenin kellarikuoppa metsäisellä kumpareella pellon ja lenkkipolun  
välillä. Kuvattu kaakkoon. Kuva Satu Koivisto 30.10.2012/MV. 
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Bruna ängen vuoden 1763 historiallisella kartalla ja inventointihavainnot nykyisellä peruskartalla. Lenkkipolku kulkee vanhan  
Porvooseen johtavan tien tuntumassa, kivisen metsäalueen reunaa seuraten. Sen alapuolella Bruna ängen ja siihen liittyviä pelto-  
ja niittyalueiden aidattuja rajoja.   
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Porvoo Soldatsäng  

Muinaisj.tyyppi:  muinaisjäännösryhmät    
Tyypin tarkenne:  rakenteen pohja, kivirakenteita ja ojakaivantoja  
Rauhoitusluokkaehdotus:  2  
Lukumäärä:   ei määritetty 
Ajoitus:  historiallinen 
Suojeluehdotus: kohde kuuluu todennäköisesti muinaismuistolain piiriin  
  
Koordinaatit:   P: 6694327I: 429169 
Z/m.mpy alin:   15,0 
Z/m.mpy ylin:   17,5 
Koord.selite:   kivirakenteen koordinaatit 
Paikannustarkk:  GPS-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,7 km kaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tila:  638-471-1-122 
Kuvat:  DG2822:1 
Kartat:  tutkimusalue s. 4 ja havaintokartta s. 23 
 
Inventointi 2012:  
Skaftkärrin peltoalueen eteläreunalta, metsäiseltä rinteeltä löytyi todennäköisesti rakennuksen pohja, vilje-
lyröykkiöitä ja ojia. Vuoden 1763 kartalla paikalle on merkitty Soldatsäng-niminen niitty. Rakennuksen poh-
ja on noin 4x4 m laajuinen ja sen reunalla on louhitusta kivestä asetettu paasi. Rakenteen läheisyydessä on 
raivattujen kivien kasoja ja vanhoja umpeenkasvaneita pelto-ojia. Inventointihavainnot on merkitty seuraa-
van sivun havaintokartalle.  
 

 
 
Kuva 9. DG2822:1 Soldatsängen. Rakennuksen pohja metsäisellä tasanteella. Kuvattu luoteeseen.  
Kuva Satu Koivisto 30.10.2012/MV. 
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Havaintokartta Soldatsäng.  
Inventointihavainnot on merkitty karttaan punaisella. 
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Porvoo Veckjärvi kivilouhos  
 
Muinaisj.tyyppi:  raaka-aineenhankintapaikat   
Tyypin tarkenne:  louhokset  
Rauhoitusluokkaehdotus:  2  
Lukumäärä:   1 
Ajoitus:  historiallinen 
Suojeluehdotus: kohde kuuluu todennäköisesti muinaismuistolain piiriin  
  
Koordinaatit:   P: 6695304I: 429766 
Z/m.mpy alin:   35,0 
Z/m.mpy ylin:   37,5 
Koord.selite:   louhoksen koordinaatit 
Paikannustarkk:  GPS-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3,9 km itäkaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tilat:  638-477-3-29 
Kuvat:  DG2823:1-2 
Kartta:   tutkimusalue s. 4 
 
Inventointi 2012:  
Tutkimusalueen itäosassa, metsäisen kallioalueen keskeltä löytyi louhittujen kivien vyöhyke, jonka lohka-
reissa erottui selkeitä porauksen jälkiä. Kaavarunkoalueen inventoinnissa saatiin monesta kohtaa havainto-
ja tämänkaltaisesta toiminnasta. Skaftkärrin graniittiperäinen kallioaines on ilmeisesti soveltunut hyvin 
rakennustöihin ja on mahdollista, että kiviainesta on tarvittu Porvoon kaupungin rakennustöihin. En löytä-
nyt historiallisista lähteistä tietoja kiviaineksen hausta Skaftkärristä, mutta todennäköisesti sitä on hyödyn-
netty myös kaupungin eri rakennusvaiheissa. Poranjäljistä voisi olla mahdollista jäljittää tietylle ajanjaksolle 
ominaisia teknisiä piirteitä. Kiviporia on ollut Suomessa käytössä ainakin jo 1700-luvun loppupuolella vuori-
teollisuuden kehittyessä eurooppalaisten esikuvien mukaan. On mahdollista, että kivenlouhintaa on harjoi-
tettu Skaftkärrin kallioalueilla jo 1700-luvulta ainakin 1900-luvulle saakka.     
 
 
Kuva 10. DG2823:2 Veckjärvi kivilouhos.  
Poranjälkiä kivenlohkareissa Skaftkärrin  
kallioalueella. Kuva Satu Koivisto  
30.10.2012/MV. 
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Porvoo Omenatarha 2  
 
Muinaisj.tyyppi:  raaka-aineenhankintapaikat    
Tyypin tarkenne:  louhokset  
Rauhoitusluokkaehdotus:  2  
Lukumäärä:   1 
Ajoitus:  historiallinen 
Suojeluehdotus: kohde kuuluu todennäköisesti muinaismuistolain piiriin 
  
Koordinaatit:   P: 6696068I: 428927 
Z/m.mpy alin:   30,0 
Z/m.mpy ylin:   40,0 
Koord.selite:   louhoksen koordinaatit 
Paikannustarkk:  GPS-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 2,9 km itään 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tilat:  638-486-1-8 
Kuvat:  DG2826:1-2 
Kartta:   tutkimusalue s. 4 
 
Inventointi 2012:  
Vanhan Veckjärventien ja Skaftkärrin tien risteyksen pohjoispuolella kohoaa korkea kalliomäki, jonka lou-
naisreunaa on louhittu voimallisesti. Kivenlohkareita on runsaasti kallion edustalla ja osassa kallionseinä-
mää on erotettavissa poranjälkiä. Kivilouhoksia ei ainakaan ole merkitty tutkimusalueen historiallisen ajan 
karttoihin.    
 
 
Kuva 11. DG2826:2 Omenatarha 2.  
Louhinnan jälkiä kalliossa lähellä  
Vanhan Veckjärventien reunaa.  
Kuvattu koilliseen. 
Kuva Satu Koivisto 31.10.2012/MV. 
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Porvoo Skaftkärr kivilouhos   
 
Muinaisj.tyyppi:  raaka-aineenhankintapaikat    
Tyypin tarkenne:  louhokset  
Rauhoitusluokkaehdotus:  2  
Lukumäärä:   1 
Ajoitus:  historiallinen 
Suojeluehdotus: kohde kuuluu todennäköisesti muinaismuistolain piiriin  
   
  
Koordinaatit:   P: 6695592I: 429020 
Z/m.mpy alin:   20,0 
Z/m.mpy ylin:   25,0 
Koord.selite:   louhoksen koordinaatit 
Paikannustarkk:  GPS-paikannus 
Etäisyystieto:   Porvoon tuomiokirkosta noin 3 km itäkaakkoon 
Peruskartta:   302102 Porvoo 
Tilat:  638-486-6-77 
Kuvat:  DG2827:1-2 
Kartta:   tutkimusalue s. 4 
 
Inventointi 2012:  
Skaftkärrin peltoalueen itäreunalta, lounaaseen laskevan kallioisen rinteen reunalta löytyi myös jälkiä ki-
venlouhinnasta. Vuoden 1833 kartassa paikan lähellä sijaitsee kaksi latoa; kivilouhoksesta ei ole merkintöjä. 
Kohde liittyy todennäköisesti samankaltaiseen toimintaan, kuin muut kaavarunkoalueen louhokset, Veck-
järvi kivilouhos ja Omenatarha 2. Kivenlouhinnan ajankohtaa voidaan karkeasti arvioida 1700-luvun lopulta 
1900-luvulle. 
 
 
 
Kuva 12. DG2827:1 Skaftkärr  
kivilouhos.  
Louhinnan jälkiä kivenlohkareissa.  
Kuvattu pohjoisluoteeseen.  
Kuva Satu Koivisto 31.10.2012/MV.   

 

 



LIITE 1 Digitaalikuvaluettelo 
 

Kokoelma Alakokoelma 
Kuvan 

numero 
Aihe 

Aiheen 
paikat 

Valmistusaika Tekijä Mitat 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:1 

Yleiskuva Skaftkärrin tutkimusalueen 
eteläosasta. Kuvattu lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:2 

Yleiskuva Skaftkärrin tutkimusalueen 
eteläosasta. Kuvattu lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:3 

Yleiskuva Skaftkärrin tutkimusalueen 
eteläosasta. Kuvattu lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

7864 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:4 

Rakennuksen betonijalka vanhan 
Peräpellon tilan läheisyydessä. Kuvattu 
luoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:5 

Peräpellon betonijalan päältä löytyi 
vanha hautakivi. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:6 

Skaftkärrin kallioalueella oli järeä 
muinainen rantakivikko noin 30 m mpy. 
Kuvattu luoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:7 

Skaftkärrin kallioalueella oli järeä 
muinainen rantakivikko noin 30 m mpy. 
Kuvattu luoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:8 

Skaftkärrin kallioalueella oli järeä 
muinainen rantakivikko noin 30 m mpy. 
Kuvattu luoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2819:9 

Skaftkärrin kallioalueella oli järeä 
muinainen rantakivikko noin 30 m mpy. 
Kuvattu luoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

4817 x 
1959 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:1 

Skaftkärrin kiviaita Kevätkummun 
eteläreunalla. Kuvattu länteen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:10 

Skaftkärrin kiviaita jatkuu kaava-alueen 
ulkopuolle lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

5319 x 
1926 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:2 

Skaftkärrin kiviaita Kevätkummun 
eteläreunalla. Kuvattu itään.   2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:3 

Skaftkärrin kiviaita Kevätkummun 
eteläreunalla. Kuvattu itään. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:4 

Skaftkärrin kiviaita jatkuu kaava-alueen 
ulkopuolle lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:5 

Skaftkärrin kiviaita jatkuu kaava-alueen 
ulkopuolle lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:6 

Skaftkärrin kiviaita jatkuu kaava-alueen 
ulkopuolle lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:7 

Skaftkärrin kiviaitaa alueen 
lounaiskulmassa, lähellä lenkkipolkua. 
Kuvattu etelään. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:8 

Skaftkärrin kiviaita jatkuu peltoalueen 
itäpuolella kohti itäkoillista. Kuvattu 
itäkoilliseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2820:9 

Skaftkärrin kiviaita jatkuu peltoalueen 
itäpuolella kohti itäkoillista. Kuvattu 
itään. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2821:1 

Bruna ängenin kellarikuoppa 
metsäisellä kumpareella pellon ja 
lenkkipolun välillä. Kuvattu kaakkoon. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 
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Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2822:1 

Soldatsäng. Louhittua kiveä ja kuoppa 
metsäisellä tasanteella. Kuvattu 
luoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2823:1 

Veckjärvi kivilouhos. Poranjälkiä 
kivenlohkareissa Skaftkärrin 
kallioalueella. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2823:2 

Veckjärvi kivilouhos. Poranjälkiä 
kivenlohkareissa Skaftkärrin 
kallioalueella. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2824:1 

Skaftkärr vasarakirveen löytöpaikka. 
Kuvattu pohjoiseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2824:2 

Skaftkärr vasarakirveen löytöpaikka. 
Kuvattu pohjoiseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2825:1 

Omenatarha 1. Rajapyykki ja kiveyksiä 
kallion reunalla. Kuvattu itäkaakkoon. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2825:2 

Omenatarha 1. Rajapyykki ja kiveyksiä 
kallion reunalla. Kuvattu itäkaakkoon. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2825:3 

Omenatarha 1. Rajapyykki ja kiveyksiä 
kallion reunalla. Kuvattu itäkaakkoon. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2825:4 

Omenatarha 1. Rajapyykki ja kiveyksiä 
kallion reunalla. Kuvattu itäkaakkoon. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2825:5 

Omenatarha 1. Rajapyykki ja kiveyksiä 
kallion reunalla. Kuvattu itäkaakkoon. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

10486 x 
2099 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2826:1 

Omenatarha 2. Louhinnan jälkiä 
kalliossa lähellä Vanhan Veckjärventien 
reunaa. Kuvattu lounaaseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

2304 x 
3456 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2826:2 

Omenatarha 2. Louhinnan jälkiä 
kalliossa lähellä Vanhan Veckjärventien 
reunaa. Kuvattu koilliseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2827:1 

Skaftkärr kivilouhos. Louhinnan jälkiä 
kivenlohkareissa. Kuvattu 
pohjoisluoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 

Arkeologian 
kuvakokoelma Digikuvakokoelma DG2827:2 

Skaftkärr kivilouhos. Louhinnan jälkiä 
kivenlohkareissa. Kuvattu 
pohjoisluoteeseen. Porvoo 2012 

kuvaaja: 
Satu 
Koivisto 

3456 x 
2304 
pixel 
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