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1. Johdanto

Civil Tech Oy on suorittanut kesäkuussa 2017 viistokaikuluotauksia Oulunsalon Riutunkarin ja
Hailuodon Huikun välisellä merialueella. Luotaukset liittyvät siltalinjaussuunnitelmaan, joka
yhdistäisi Hailuodon saaren mantereeseen kiinteällä pengertiellä. Nykyisin Hailuotoon on
jatkuva lauttayhteys Finnferriesin operoimilla autolautoilla. Siltayhteys on suunniteltu nykyisen
4,6 m väylän pohjoispuolelle.

Muinaismuistolain 13. §:n mukaan rakennushankkeen toteuttajan on hyvissä ajoin selvitettävä
tuleeko hanke koskemaan kiinteää muinaisjäännöstä. ARK-sukellus perehtyi Civil Tech Oy:n
tuottamaan

viistokaikuluotausaineistoon

potentiaalisten

vedenalaisten

muinaisjäännöskohteiden havaitsemiseksi n. 7,3 km pituiselta siltalinjausalueelta. Merialueen
mataluudesta johtuen noin 3,1 km linjauksesta on pystytty kattamaan viistokaikuluotauksin.
Nyt luodatuilta alueilta ei havaittu aineiston perusteella muinaisjäännöksiksi tulkittavia
kohteita.

Helsingissä 15.7.2017

_______________________________
Rami Kokko
ARK-sukellus
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2. Tutkimusalue ja merellinen kulttuuriperintö

Tutkimusalue sijaitsee Oulun kaupungin edustalla, Hailuodon Huikun ja Oulunsalon
Riutunkarin välisellä merialueella (kuva 1). Hailuodon mantereen välistä autolauttaliikennettä
4,6 m väylällä operoi Finnferries. Nyt suunnitteilla oleva silta sijoittuisi nykyisen väylän
pohjoispuolelle ja yhdistäisi Hailuodon kiinteällä maayhteydellä (nykyinen tie 816)
Oulunsaloon.

Kuva 1. Siltalinjauksen likimääräinen sijainti (musta viiva) Oulunsalon ja Hailuodon välillä sekä
lähimmät vedenalaiset muinaisjäännöskohteet. ©Maanmitttauslaitos, peruskarttarasteri, 7/
2017.
Tutkimusalueelta ei tunneta vedenalaisia muinaisjäännöskohteita. Lähimmät vedenalaiset
kiinteät muinaisjäännöskohteet ovat Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan
Hailuodon Santosen pohjoispuolella oleva kuunari Deux Celinan hylky (MJ-kohde 1862) 1860luvulta sekä Oulun Laitakarin malmihylky (MJ-kohde 1863) 1800-luvun puolivälistä (kuva 1).

Deux Celina on puurunkoisen tasasaumaisen purjealuksen hylky, jonka pituus on 22,5 metriä
ja leveys 6,1 metriä. Hylky makaa 10-14 m syvyydessä. Hylyn runko on säilynyt lähes
kokonaisena. Takila ja suuri osa kansilankutuksesta puuttuu. Hylky ilmoitettiin Museovirastolle
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1971. Paikallisten kalastajien perimätiedon mukaan hylky oli peräisin 1800-luvun puolivälistä.
Kalastajat

ja

luotsit

kutsuivat

hylkyä

fransmanniksi

viitaten

ilmeisesti

aluksen

kansallisuuteen. Hylystä nostettiin 1970-luvulla esineitä, muun muassa saviruukkuja ja
lasipulloja, jotka ovat Pohjois-Pohjanmaan museon hallussa (PPM 7563:1-13). Hylky on
identifioitu ranskalaiseksi kuunari Deux Celinaksi, joka haaksirikkoutui 13.9.1865.

Laitakarin hylky on mukaan mäntyrakenteisen limisaumaisen puualuksen hylky, jonka pituus
on noin 25 metriä ja leveys 7,1 metriä. Hylky makaa 11-14 m syvyydessä. Hylky on hajonnut
mahdollisesti troolikalastuksen seurauksena. Kansirakenteet ja takila ovat hävinneet. Kannesta
on jäljellä joitakin irtolankkuja ja poikkipalkkeja. Peräosa on hajalla ja vajonnut pohjamutaan.
Keulan kylkilaudoitus on rikkoontunut ja keularanka on kaatunut keulan etuoikealle puolelle.
Kylkilaudat ovat leveimmillään 36 cm:n levyisiä. Ankkuripeli on vääntynyt paikaltaan.
Esineistön perusteella aluksen oletetaan olevan peräisin 1800-luvun puolivälin tienoilta.
Aluksen lastina havaittiin olleen rautamalmia, joka on analyysien perusteella peräisin KeskiRuotsista.

Oulujokilaakso muodostui tärkeäksi kauppapaikaksi keskiajalta lähtien. Kalastus, erityisesti
lohenpyynti kalapadoin, muodostui karjanpidon ohella varsin tuottavaksi elinkeinoksi; 1200luvulta lähtien Oulun seudulla vaihdettiin paikallisia kalatuotteita, lohta ja kuivattua haukea,
sekä voita, vuotia ja turkiksia mm. hansakauppiaiden suolaan, viljaan ja kankaisiin. Vanhin
kauppapaikka oli Oulunsalon saaressa, sen mantereen puoleisessa päässä, nykyisen kirkon
luona. Oulun kauppapaikka siirtyi sataman maatumisen vuoksi nähtävästi jo 1400-luvun
alkupuolella Oulujokisuulle. Vanha satama sijaitsi Hahtiperässä, Linnasaaren ja mantereen
välissä. Kustaa Vaasa vahvisti satamalle laillisen kauppapaikan aseman vuonna 1531.1 Kauppaa
käytiin Ouluun purjehtineiden suomalaisten, ruotsalaisten että karjalaisten kauppiaiden
kanssa. Huippua edustaa vuosi 1553, jolloin Oulun satamaan purjehti 124 kauppiasta.2

Oulunsaari linnoitettiin 1500-luvun lopulla pelättyjen vienan-karjalaisten sotajoukkojen
varalta.

Samaan aikaan Oulujokisuuhun rakennettiin kirkko, jotka yhdessä korostivat

Oulujokisuun keskusasemaa. Oulun kaupunki perustettiin vuonna 1605 Kaarle IX:n
määräyksestä vanhalle satama- ja kauppapaikalle mantereen puolelle, Oulun linnaa
1
2

Satokangas: 21
Julku: 67
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vastapäätä. 3 1600-luvun tulipalot, katovuodet ja 1700-luvun alun sodat Venäjää vastaan
taannuttivat kaupungin kasvua. Vasta 1700-luvun loppupuolella kaupankäynti ja merenkulku
vilkastui tervanviennin ja laivanrakennuksen kasvun myötä; Tervahovi valmistui vuonna 1783
Toppilaan ja laivoja rakennettiin useilla varveilla eri puolella kaupunkia. Fregatteja, snouveja,
kuunareita ja briganttiineja myytiin vuosina 1765-1809 kaikkiaan 130 alusta4.

Krimin sodan aikana Oulun kauppamerenkulku lamaantui ja vuonna 1854 Pohjanlahden
satamakaupunkeja terrorisoinut englantilainen laivasto-osasto nousi maihin Oulussa polttaen
tai ryöstäen kaiken sotamateriaaliksi arvioimansa kruunun omaisuuden: kaikki valmiit tai
rakenteilla olleet laivat, neljä Toppilansalmeen upotettua kuunaria ja Tervahovin, jossa oli
16 000 tynnyriä tervaa.5 Sodan jälkeen laivanrakennus nousi nopeasti uuteen huippuunsa ja
Oulun kauppalaivasto kasvoi maan suurimmaksi. 1900-luvulle tultaessa höyryvoima oli
kuitenkin jo syrjäyttämässä perinteistä purjehdusmerenkulkua samalla kun rautatieverkoston
laajeneminen Ouluun vähensi tarvetta perinteisille merikuljetuksille ja satamatoiminnalle.

Hailuodon kirkkoherrakunta perustettiin vuonna 1573 ja puinen kirkko valmistui saarelle 1620.
Ennen rautatien valmistumista Ouluun, oli hailuotolaisten harjoittama rahtiliikenne
kalastuksen ohella merkittävä elinkeino. Jahdeilla kuljetettiin tavaraa ja ”merenviljaa” saaren
ja mantereen välillä sekä mantereen rantakylien kesken. Tervaa poltettiin Hailuodossa
kohtalaisen paljon ja sekin purjehdittiin Ouluun tervaporvareiden ostettavaksi ja edelleen
laivattavaksi. Höyrylaivat syrjäyttivät hiljalleen jahdit ja vuosina 1948-1951 saaren ja
mantereen välillä operoi Hailuoto-alus. Hailuodon perinteisiin elämänmuotoihin kuului
talvinuotan veto, jota harjoitettiin erityisesti Santosen niemen laajoilla nuottavesillä. Saaliit
vedettiin Ouluun myytäväksi. 6 Myös Hailuodossa harjoitettiin Perämeren rannikkoseuduille
tyypillistä hylkeenpyyntiä vuosisatojen ajan aina 1900-luvulle asti.

3

Satokangas: 22-25
Julku: 109
5
Julku: 135
6
Paulaharju: 41, 57, 77
4
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3. Tutkimusaineisto

3.1. Viistokaikuluotausaineisto

Viistokaikuluotaukset on suoritettu Civil Tech Oy:n tutkimusalus Profilerilla 7.6.2017 käyttäen
Sonar Beam P-150 -luotainta 400 kHz taajuudella, 150 m kaistanleveydellä ja 50 m linjavälillä.
Paikannuksessa käytettiin Hemisphere 330 VRS-RTK -laitteistoa ja sijaintitiedot määritettiin
ETRS-25-koordinaatistossa. Luotauslinjoja on tutkimuksissa kertynyt yhteensä 23 kpl.
Tutkimuskohteen teoreettinen pinta-ala oli yhteensä noin 138,1 ha ja viistokaikuluodatun
alueen pinta-ala oli n. 85 ha. Tutkittavasta suunnittelulinjauksesta, jonka kokonaispituus oli 7,3
km, pystyttiin luotaamaan n. 3,1 km. Pääosin alueet jäivät tutkimatta niiden mataluuden
vuoksi, vesisyvyys oli paikoitellen alle 1 m.7 Siltalinjaus ja luodatut alueet on esitetty Civil Tech
Oy:n indeksikartassa CT460 (liite 1).

Luotausaineiston arkeologisen tulkinnan suoritti ARK-sukelluksen FM arkeologi Rami Kokko.
Aineisto sisälsi työselostuksen luotauksista, indeksikartan sekä ajolinjojen georeferoidut
mosaiikit alueittain. Näiden lisäksi läpikäytiin sonogrammit ja viistokaikuluotausaineiston
raakadata

XTF-formaatissa.

potentiaalisten

Luotausaineistoa

muinaisjäännöskohteiden

tulkittiin

arkeologian

havaitsemiseksi

näkökulmasta

siltasuunnittelualueelta.

Luotaustiedostojen (xtf) tulkintaan käytettiin Sonar TRX Pro -ohjelmaa. Jokainen luotausajo
katsottiin läpi kanavakohtaisesti, oikea ja vasen kanava erikseen, mikä mahdollisti aineiston
yksityiskohtaisen havainnoinnin.

3.2. Havainnot ja tulkinta

Luotausmateriaali oli laadukasta, mikä mahdollisti ympäröivästä merenpohjasta poikkeavien
anomalioiden erottamisen selkeästi. Ihmistoiminnasta peräisin olevia kohteita olivat yksittäiset
uppotukit, putkilinja (kuva 2) sekä Riutunkarin lauttalaiturin rantarakenteet (kuva 3).
Luotausaineistossa ei havaittu muinaisjäännöksiin viittaavia kohteita.

Perämeren luonnonolosuhteista johtuen on hyvin epätodennäköistä, että nyt luotaamatta
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Saarikoski
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jääneillä alle 2 m syvyisillä linjaosuuksilla olisi säilynyt kiinteiksi muinaisjäännöksiksi
luokiteltavia kohteita kuten laivanhylkyjä. Luotaamatta jääneet alueet jäätyvät talvisin pohjaan
saakka.8 Mahdolliset hylkyjen osat ovat todennäköisesti levinneet alueella talvisin mylläävien
ahtojäiden mukana hyvinkin kauas alkuperäisestä uppoamispaikasta, eikä tarkemmille
jatkotutkimuksille esim. sukellustutkimuksin näin ollen katsota olevan tarvetta.

Kuva 2. Putkilinja viistokaikukuvassa. ©Civil Tech Oy
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Kuva 3. Sonar TRX-ohjelmalla luoto viistokaikumosaiikki Oulunsalon Riutunkarin lauttalaiturin
alueesta. ©Google Earth

4. Yhteenveto

ARK-sukellus

suoritti

Hailuodon

ja

Oulunsalon

välille

suunnitellun

siltalinjauksen

viistokaikuluotausaineiston arkeologisen tulkinnan potentiaalisten muinaisjäännöskohteiden
havaitsemiseksi hankealueelta. Läpikäyty luotausaineisto oli laadukasta ja mahdollisti
aineiston yksityiskohtaisen tulkinnan. Vesialueen mataluudesta johtuen kuitenkin vain 3,1 km
kokonaispituudeltaan 7,3 km siltalinjauksesta on pystytty kattamaan luotauksin. Nyt
läpikäydystä aineistosta ei havaittu muinaisjäännöksiksi tulkittavia kohteita.

Luotaamatta jääneiden matalikkojen jatkotutkimuksiin esim. sukellustutkimuksin ei
kuitenkaan katsota olevan tarvetta, koska on hyvin epätodennäköistä, että alle 2 m syvyisillä ja
vuosittaisten jäämassojen runtelemilla matalikoilla olisi säilynyt arkeologisia laivanhylkyjä tms.
kiinteitä muinaisjäännöskohteita.
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Tiedot muinaisjäännöskohteista:
Museovirasto – Kulttuuriympäristön palveluikkuna:
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx
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