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Kannen kuva: Väliaikainen puinen Pitkäsilta ja sen takana uuden kivisillan rakentaminen vuonna 1912. Kuvaussuunta 
on kohti Siltasaarta. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, N252154. Kuvaaja: tuntematon. 
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Helsingin Pitkänsillan edustalla vedenalaisinventoinnissa vuonna 2016 havaittuja hirsiä ja muita 
viistokaikuluotausanomalioita tutkittiin syksyllä 2017 tarkemmissa meriarkeologisissa 
tutkimuksissa. Tutkimukset tehtiin sukeltaen ja kolmesta havaitusta puukeskittymästä otettiin 
näytteet dendrokronologista ajoittamista varten. Alueen puujäänteet liittyvät Pitkänsillan 
varhaisempiin vaiheisiin ajoitusten jakautuessa 1500-luvun lopulta 1700-luvun puolivälin tienoille.  
 
 
 
 

 
Helsingin kaupunki aloitti Hakaniemenrantaa ja Sörnäistenrantaa koskevan asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen laatimisen vuonna 2014. Alueen suunnittelun tueksi ja vesilain mukaisia 
lupia varten Nordic Maritime Group Oy suoritti Hakaniemen asemakaavan hankealueella 
arkeologisen vedenalaisinventoinnin 21.–23.7.2016, jolloin havaittiin Pitkänsillan itäpuolella 
pohjassa puutavaraa ja epäsäännöllisiä anomalioita. Museovirasto tallensi kohteen 
muinaisjäännösrekisteriin nimellä Siltasaari 1 ja numerolla 1000029433, ja edellytti sen tarkempia 
tutkimuksia. 19.–20.9.2017 Siltasaari 1 kohteen tutkimukset jatkuivat alueen 
tarkkuusinventoinnilla ja puunäytteenotoilla rakenteiden ajoittamista varten. Tutkimuksen 
kustannuksista vastaa Helsingin kaupunki muinaismuistolain 15 §:ään perustuen. Työn on tilannut 
Hakaniemen aluehanke. 
 
 
 
Lisätietoja: eveliina.salo@pintafilmi.com tai + 358 44 326 7097.  
 
 
   
Vesilahdella 31.10.2017 _____________________________ 

 Eveliina Salo 
 FM Meriarkeologi 
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Tutkimuksen laatu:  Arkeologinen tarkkuusinventointi ja näytteenotto 
Tutkimuksen syy:  Maa- ja vesialueen käyttö 
Alue:   Helsinki Pitkäsilta 
Peruskartta:   TM35 lehtijako L4133D1 
Tutkittavan alueen laajuus: Noin 20 x 50 metriä 
 
Tutkimuslaitos:  Nordic Maritime Group Oy 
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Tutkimusryhmä: Meriarkeologi Eveliina Salo, merigeologi Maija Huttunen, 
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Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti Helsingissä on merkitty karttaan sinisellä. Karttapohja: MML peruskartta. 
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Pitkäsilta eli Långa Bron ylittää Kaisaniemenlahden yhdistäen Kruununhaan ja Hakaniemen 
kaupunginosat. Sillalta kohti etelää kulkee Unioninkatu ja pohjoiseen Siltasaarenkatu. 
 

 
Kartta 2. Tutkimusalue Pitkänsillan itäpuolella on merkitty karttaan keltaisella. Karttapohja: MML peruskartta. 

 
Veden syvyys tutkimusalueella on noin 0,3-3,0 metriä. Pohja on pääosin pehmeää. Pohjassa on 
runsaasti romua, kuten ostoskärryjä ja polkupyöriä ym., jotka ovat päätyneet sillalta veteen. 
Tutkimusalueen rannat ovat kiviladonnalla pengerrettyä. 
 
 

 
Ensimmäinen Pitkäsilta on rakennettu vuonna 1651. Silta on sijainnut osittain nykyisen sillan 

kohdalla. Alun perin Pitkäsilta johti Isoon Hiirisaareen, josta kuljettiin edelleen ”lyhyttä siltaa” eli 

Pikkusiltaa pitkin eteenpäin. Silta oli tavallaan alkupiste vanhalle Hämeen tielle, joka alkoi Hämeen 

Tullista Pitkänsillan pohjoispäästä.1 Silta oli alun perin kivillä täytettyjen hirsiarkkujen päälle 

rakennettu puinen silta, joka oli kapea ja matala. Se rakennettiin salmen kapeimmalle kohdalle.2 

Suuri Pohjansota päättyi 30.8.1721, mistä alkoi myös Helsingin jälleenrakentaminen. Pitkäsilta 

rakennettiin uudelleen talvella 1723 koska se oli isovihan aikana poltettu. Sillan polttivat 

parikymmentä vuotta myöhemmin perääntyvät Ruotsin armeijan joukot pikkuvihan päättyessä 

vuonna 1742.3 

                                                 
1
 Hornborg et al. 1950, 332; Lindberg et al. 1950, 257. 

2
 Virtanen 1993, 25–26. 

3
 Hornborg 1950, 11 ja 48; Virtanen 1993, 26; Helsingin sanomat 2012. 
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Kartta 3. Ote Helsingin kartasta vuodelta 1696/1709, missä Pitkäsilta johtaa Isoon Hiirisaareen kuvan alaosassa. Kartta 

Lars Forssell. Lähde: Hietala et al. (toim.) 2009, 1. 

Kuva 1. Vanhimpia kuvia Pitkästä sillasta vuodelta 1818. Silta on perustettu noin kymmenen hirsiarkun päälle. A.W. 

Ranckenin kopio C. Kügelgenin tussilaveerauksesta. Virtanen 1993, 25. Helsingin kaupunginmuseo. 
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Vuonna 1805 sillan todettiin olevan jälleen korjauksen tarpeessa. Vuoden 1816 tienoilla Helsingin 

teiden kunnossapito oli retuperällä. Maanteiden kunto oli huono ja Pitkäsilta oli keskikohdaltaan 

pahasti laskeutunut. Silta-arkkujakin oli korjattava. Pitkäsilta ja Pikkusilta todettiin vihdoin 

huhtikuussa 1830 kelvottomiksi ja vaarallisiksi. Vuonna 1817 hallitus sääti, että Pitkänsillan kalliit 

ja jatkuvat ylläpitokustannukset tulevat kuulumaan yksinomaan kaupungille. Vuonna 1830 

Kenraalikuvernööri Zakrevski vaati kaupunkia rakentamaan silta uudelleen kivestä, koska puista 

siltaa jouduttiin jatkuvasti korjaamaan. Porvaristo hangoitteli vastaan korkeiden kustannusten 

vuoksi, mutta silta luvattiin kustantaa valtion varoista ja päätös sillan uusimisesta kiviseksi tehtiin. 

Asiaa harkittiin kuitenkin uudestaan ja päädyttiin kustannusten säästämiseksi rakentamaan silta 

edelleen puusta.  

Uusi Pitkäsilta rakennettiin uuden asemakaavan mukaan juuri valmistuneen Unioninkadun 

suoraksi jatkoksi. Samalla suoristettiin Pikkusilta kulkemaan Rottaholman eli myöhemmin Pienen 

Siltasaaren kautta. Sillan perustukset tehtiin kivestä ja vaikka sillan kansi rakennettiinkin edelleen 

puusta, se merkitsi kuitenkin suurta edistysaskelta (kuvat 2-5). Silta oli entistä leveämpi ja se oli 

rakennettu silmällä pitäen kaupungin kasvavaa liikennettä. Silta otettiin käyttöön vuonna 1832. 

Puinen sillan kansi ei kuitenkaan kestänyt sen yli kulkevaa runsasta liikennettä vaan joutui jälleen 

vuodesta toiseen korjattavaksi.4 

 

 
Kartta 4. Ote Helsingin asemakaavakartasta vuodelta 1820. Pitkäsilta vaikuttaa olevan samalla paikallaan kuin 

nykyisinkin. Pohjoisempana olevalle pikkusillalle kuljettiin vielä mutkan kautta lännempää. Karttalähde: 

http://kartta.hel.fi/ 

                                                 
4
 Lindberg et al. 1950, 44, 77, 260–262, 264; Hornborg 1950, 358. 
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Kartta 5. Ote Helsingin asemakaavakartasta vuodelta 1837. Pitkäsilta uusittiin ja tien linjaus suoristettiin sillan 

pohjoispuolella vuonna 1832. Pikkusilta kulkee Pikkusiltasaaren (aik. Rottaholma) kautta. Kartassa Pitkänsillan 

pohjoispäässä sijaitsee Hämeen tulli (Tavast Tull). Kartta C.W. Gylldén.  

Lähde: http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/@@mapview?handle=hdl_123456789_21532. 

 

 

Kuva 2. Piirustus nykyistä siltaa edeltävästä kiviperusteisesta sillasta, jonka kansi on puuta. Silta on perustettu neljälle 

kivipilarille. Helsingin kaupunginarkisto, HKR katupiirustukset 1001–1100, piirustus numero 1039.  
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Kuva 3. Ote piirustuksesta vuonna 1832 valmistuneesta kiviperusteisesta sillasta, jonka kansi ja kannen tuet ovat 

puuta. Kiviperustusten alla on kallioon tuetut hirsirakenteet. Helsingin kaupunginarkisto, HKR katupiirustukset, 

piirustus numero 862.  

 

Kuva 4. Kiviperustainen puinen Pitkäsilta kuvattuna kohti Siltasaarta 1880-luvulla. Kuva: Charles Riis & Co. Helsingin 

kaupunginmuseo, inventaarionumero N2563. 
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1860-luvulla Pitkäsilta oli päässyt taas huonoon kuntoon ja sitä korjattiin Itäisen Viertotien 

rakentamisen yhteydessä. Pitkänsillan ympäristön rantoja tasoitettiin Siltasaaren asemakaavan 

valmistelun yhteydessä 1890-luvulla. Puinen Pitkäsilta sai edelleen jäädä paikoilleen vaikka toiveita 

sen uusimisesta oli runsaasti.5 

Nykyisen kivisillan suunnitteli arkkitehti Runar Eklund ja se rakennettiin Toisen linjan kallioilta ja 

nykyisen Länsisataman alueella sijainneen Utterin saarelta louhitusta graniitista. Sillan 

rakentaminen aloitettiin vuonna 1910 ja se avattiin liikenteelle loppuvuodesta 1912.6 

Kuva 5. Pitkäsilta kuvattuna maalauksessa vuonna 1895. Sillan tukipilarit on tehty kivestä ja kansi ja muut 
tukirakenteet puusta. Maalaus Fr. Maxmontain. Maalaus Helsingin kaupunginmuseo. 

Nykyisen Pitkänsillan pituus on huomattavasti edeltäjiään lyhyempi. Vanha silta oli 98,5 metrin 
pituinen ja siinä oli neljä pohjaan tukeutuvaa perustusta. Uusi silta suunniteltiin 53 metrin 
pituiseksi ja 22 metriä leveäksi. Sillassa on nykyään kaksi kivistä pilaria. Rantoja täytettiin ja 
pengerrettiin uuden asemakaavan mukaiseksi ja salmi kapeni 60 metrin levyiseksi. Silta 
perustettiin veden pinnan alapuolella hirsiarkuille, joista Siltasaaren puoleisen pilarin arkku on 
korkein, noin 10 metrin korkuinen. Rakennustöiden yhteydessä sillan perustusten alueelta 
ruopattiin pois 18 000 hevoskuormallista pehmeää pohjaa.7  
 
Nykyisen sillan suunnittelu oli pitkä prosessi sen korkeiden kustannusten vuoksi.  
Vuoden 1877 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto totesi, että Pitkäsilta on 
jatkuvien korjausten tarpeessa. Päätettiin lausua rahatoimikamarille, että olisi suotavaa saada silta 
rakennetuksi uudestaan siten, että se olisi vähemmän altis kulumiselle ja mahdollisesti myös 

                                                 
5
 Rosén et al. 1955, 24; Virtanen 1993, 28. 

6
 Virtanen 1993, 29–30; Helsingin kaupunginkirjasto. 

7
 Virtanen 1993, 29. 
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vähemmän tulenvaarallinen. Vuonna 1899 käsiteltiin jälleen Pitkänsillan rakentamista 
kestävämmästä materiaalista, kivestä tai raudasta, puun sijaan.8  
 
Nykyisen sillan rakentamisen suunnittelu alkaa vuonna 1900 ja Rakennuskonttori perustaa 
teknillisen toimikunnan pohtimaan sillan rakentamista. Lisäksi ehdotettiin kilpailua sillan julkisivun 
suunnittelemiseksi. Toimikuntaan kuuluivat ainakin yli-insinööri Th. Tallqvist, insinöörit Herman 
Norrmén ja C.E. Holmberg sekä kaupungininsinööri Idström. Teknillinen toimikunta ei päässyt 
suunnitellussa aikataulussa lopputulokseen pohdinnassaan Pitkänsillan uudelleen rakentamisesta. 
Sillan suunnittelu oli monimutkainen prosessi, jossa jouduttiin pohtimaan lisäksi sillan 
rakentamisen aikaista liikenteen ohjausta väliaikaiselle sillalle. Sillan rakentamisen kustannukset 
kaupungille olivat huomattavat ja rahoituksen järjestymistä eri vuosien budjetista pohdittiin. 
Valtuusto hylkäsi kaksi ehdotusta uudesta sillasta ja päätti että silta rakennettaisiin edelleen 
uudestaan puusta säilyttäen sen entinen leveys. Työ suoritettiin talvella 1902 45 000 markan 
suuruisella määrärahalla.9  
 
Rahatoimikamari esitti Valtuustolle vuonna 1907 jälleen teknillisen toimikunnan asettamista 
antamaan lausunnon ja ehdotuksen Pitkänsillan uudelleen rakentamisesta kokonaan, koska 
vuonna 1902 uusitun sillan arveltiin kestävän nykyisellään korkeintaan vuoteen 1910 saakka. 
Edelleen Valtuusto pyysi Kamaria tutkimaan, eikö siltaa voitaisi vain rakentaa uudestaan ja 
laajentaa leveämmäksi ilman, että sitä rakennettaisiin kokonaan uudelleen. Toimikuntaa 
pyydettiin myös antamaan lausunto siitä, voitaisiinko rantoja täyttämällä ja siltaa lyhentämällä 
välttyä suuremmilta kustannuksilta. Lisäksi pohdittiin, olisiko syytä täyttää Töölönlahti, jotta 
voitaisiin välttyä koko sillan rakentamiselta ja jatkuvalta korjaamiselta kokonaan. 
Selvitystoimikuntaan asetettiin professori C.E. Holmberg, insinööri Karl Lindberg, arkkitehti Lars 
Sonck, professori M. Strukel, vapaaherra R.F. von Willebrand, professori G. Nyström ja 
kaupungininsinööri G. Idström.10  
 
Vuonna 1907 asetettu toimikunta päätyi mietinnöissään seuraavanlaiseen tulokseen: sillan oli 
kestettävä erittäin vilkasta ja jatkuvasti kasvavaa henkilöliikennettä, joten sillan kaiteiden välin 
tulisi olla vähintään 22 metriä, josta 8 metriä tulisi jalkakäytäväksi ja 14 metriä ajotieksi. Sillan 
rakennusaineen tulisi olla graniittia. Sen kestävyys olisi miltei rajaton verrattuna puusta, raudasta 
ja rautabetonista tehtyihin siltoihin. Tällöin sen kunnossapito- ja korjauskustannukset olisivat 
hyvin vähäiset. Toimikunta oli teettänyt kolmet eri piirustukset ja kustannuslaskelmat sillan 
rakentamiseksi. Toimikunta puolsi luonnosta, jossa ehdotettujen kolmen holvin tukiväli olisi 16 
metriä ja pilarien leveys 2-2,5 metriä. Vapaa vedenleveys olisi siten 48 metriä ja 
päätekiinnikkeiden väli 53 metriä. Luonnoksen kustannukset olivat 787,500 markkaa. Kaikkien 
luonnosten perustukset ehdotettiin tuettaviksi suoraan kiinteään kallioon.11  
 
Vihdoin vuonna 1909 kaupunginvaltuusto ratkaisi asian sillan rakentamisen puolesta ja työhön 
osoitettiin toimikunnan määrittelemä summa rahaa.  Työtä valvomaan asetettiin kolmen hengen 
valtuusto: professori C.E. Holmberg, yli-insinööri K. Lindberg ja kaupungininsinööri G. Idström.12  
 

                                                 
8
 Helsinki 1933, 133 ja Helsingfors 1900, 46. 

9
 Helsingfors 1901, 22–23, 29–30; Helsingfors 1902, 31; Helsinki 1910, 71.  

10
 Helsinki 1910, 71. 

11
 Helsinki 1914, 59–60. 

12
 Helsinki 1915, 66. 
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Kuva 6. Ote suunnitelmapiirustuksesta, jossa vihreällä on merkitty edellisen puisen sillan kiviperustukset ja mustalla 
kuvan keskelle nykyisen sillan perustus. Helsingin kaupunginarkisto, HKR katupiirustukset, piirustus numero 1294. 
 
Nykyisen sillan rakentamisen ajaksi sillan itäpuolelle rakennettiin väliaikainen puinen silta. Vuonna 
1832 kivipilareille perustettu puinen silta purettiin ja sen tilalle samalle paikalle rakennettiin uusi 
kokonaan kivinen silta.  
 

 
Kuva 7. Ote suunnitelmapiirustuksesta, johon on merkitty ”Provisorisk bro” eli väliaikainen silta rakennettavan sillan 
itäpuolelle. Helsingin kaupunginarkisto, HKR katupiirustukset, piirustus numero 1253. 
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Kuva 8. Suunnitelmapiirustus väliaikaisesta sillasta nykyisen sillan rakentamisen aikana. Silta on rakennettu kokonaan 
puusta ja perustettu puupaaluille. Helsingin kaupunginarkisto, HKR katupiirustukset, piirustus numero 1253. 

 
 

 
Kuva 9. Ote suunnitelmapiirustuksesta nykyisen Pitkänsillan pilarin perustuksesta. Sillan kivipilarit on perustettu 
hirsiarkuille, joiden puupaalut ulottuvat kallioon saakka. Helsingin kaupunginarkisto, HKR katupiirustukset, piirustus 
numero 623. 
 
Pitkänsillan sijainti on antanut sille mielenkiintoisen symbolisen tarkoituksen rajana porvarien ja 
työläisten välillä. Silta erotti sen eteläpuolisen paremmin toimeentulevan kansanosan sen 
pohjoispuolisista työväenkaupunginosista ja teollisuudesta. Helsingin kaupungin historia – 
teossarjassa käytetään runsaasti termiä ”Pitkänsillan pohjoispuoli”, millä viitataan yhteisesti 
kaikkiin sillan pohjoispuolisiin työläiskaupunginosiin sekä sitä asuttaneisiin kansalaisiin. Suomen 
työväenliikkeen johtavien järjestöjen päämajat sijaitsivat sillan pohjoispuolella, ja porvarillisten 
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puolueiden päämajat sillan eteläpuolella. Suomen poliittiseen kielenkäyttöön on vakiintunut 
ilmaus ”Pitkäsillan ylittäminen”, millä viitataan vasemmiston ja oikeiston rajat ylittäviin 
kädenojennuksiin tai kompromisseihin.13  
  

 

Pohjaan laskettiin 50 metrin mittanauha niin, että nollakohta sijaitsi Siltasaaren päässä 
tutkimusaluetta. Mitta ulottui lähes koko salmen poikki. Linjan tarkoituksena oli ohjata sukeltajaa 
pohjassa ja samalla saatiin pohjassa tehtyjen havaintojen mahdollisimman tarkka sijainti ylös. 
Tutkimuslinjoja tehtiin kolme noin 2-2,5 metrin päähän toisistaan. Sukeltaja tutki linja 
edestakaisella sukelluksella mitan molemmilta puolilta. Sukeltaja ilmoitti linjojen ympäristössä 
havaitsemansa hirret tai hirsialueet pintaan ja ne merkittiin ylös.  
 
Havainnoista kuvattiin videota, joka olosuhteiden vuoksi ei juuri valota tutkimusalueen 
kokonaiskuvaa. Videolla lähikuvissa näkyvien hirsien tarkkaa sijaintia ja suhdetta toisiinsa on 
vaikeaa hahmottaa. Tutkimusta vaikeuttivat lähes olematon näkyvyys vedessä sekä veteen 
päätyneet romut, kuten ostoskärryt, polkupyörät ja muu tavara joihin sukeltaja törmäsi pohjassa. 
Mittaustulokset ovat siitä syystä myös vain suuntaa-antavia, koska mittanauha saattoi tehdä 
suurenkin mutkan ylittäessään esteitä pohjassa. 
 

 
Kuva 10. Sukelluslinjat on merkitty ilmakuvaan keltaisella. 

 
Selkeimmät ja yhtenäisimmät havainnot liittyivät nykyisen sillan hirsiarkkuperustuksiin sillan 
tukipilareiden läheisyydessä. Ulompana sillasta havainnot olivat yksittäisiä tai korkeintaan 
muutaman hirren sekalaisia rykelmiä. Tutkimusalueella havaittiin kolme löytörikkaampaa aluetta 
(kartta 6). Niistä ensimmäinen muutamia metrejä halkaisijaltaan oleva hirsien rykelmä sijaitsee 
noin 15 metrin päässä Siltasaaren rannasta. Seuraava alue sijaitsee noin 16–23 metrin välisellä 
alueella, missä pohjassa on ympäristöään ylempänä oleva kumpu ja hirsiä. Kolmas merkille 
pantava alue sijaitsee noin 30–34 metrin päässä rannasta ja siinä sijaitsee myös hirsiä. 
                                                 
13

 Helsingin kaupunginkirjasto. 
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Kartta 6. Tutkimusalueella havaitut suurimmat hirsien keskittymät on merkitty karttaan punaisella. 
 
Havaitut hirret vaikuttavat olevan usein itä-länsisuuntaisia ja pohjasta pystyssä olevat hirret 
kaatuvat kohti itää. Tämä voi viitata siihen, että paikalla sijainneita rakenteita purettaessa ne on 
kaadettu kohti itää, sillasta poispäin. Varsinaisia hirsiarkkurakenteita pohjasta ei pystytty 
havaitsemaan. Useimmat havaitut hirret jatkuvat sedimentin sisään. Kuitenkin todettiin, että 
pohjassa on melko runsaasti salvoksellisia hirsiä, jotka oletettavasti liittyvät sillan vaiheisiin. Sen 
vuoksi päätettiin ottaa kolmesta hirrestä näytteet ajoittamista varten, koska arkistolähteiden 
perusteella on syytä epäillä, että hirsirakenteet jatkuvat hyvin syvälle sedimentin sisään. 

 

Näytteitä otettiin kahdesta eniten hirsiä sisältävästä kohteesta noin 10 metriä sillan itäpuolelta. 
Näissä sijainneissa oli epäilys hirsiarkuista. Kaksi näytteistä otettiin 15 metrin kohdalta Siltasaaren 
suunnasta laskien ja yksi näyte 30 metrin kohdalta. 30 metrin kohdalta otettu näyte on 
pystytolpasta ja muut näytteet vaakatasossa sijainneista hirsistä. Kaikki näytehirret olivat 
pinnoiltaan kuluneita, joten hirsistä otettiin useampia näytteitä eri kohdista mahdollisimman 
suuren lustomäärän takaamiseksi. 
 
Toinen 15 metrin kohdalta havaituista hirsistä nostettiin pintaan sahattavaksi. Hirsi oli 5,6 metriä 
pitkä ja sen päissä ja keskellä oli salvokset. Hirsi oli paksummasta päästään 19 cm ja ohuemmasta 
päästään 12 cm paksu. Hirren pintakerrokset ovat kuluneet pois ja oksankohdat törröttävät 
ylempänä hirren pinnasta. Hirsi oli niin pitkä, ettei sitä kuljetettu rantaan, vaan näytteet sahattiin 
moottorisahalla veneessä ja loppuosa hirrestä palautettiin pohjaan. 



 
Kuva 11. Näyte hirrestä noin 15 metrin kohdalta 
linjalta. 
 

 
Kuva 13. Näyte 2 pitkästä pintaan nostetusta hirrestä 
noin 15 metrin kohdalta linjalta.  

 
Kuva 12. Näyte 1 pitkästä pintaan nostetusta hirrestä 
noin 15 metrin kohdalta linjalta.  

 

 
Kuva 14. Näytteet hirrestä noin 30 metrin kohdalta 
linjalta.

 
 

Dendrokronologisen ajoittamisen suoritti FT Tuomas Aakala (raportti liitteessä 1).  Näytteiden 
ajoittaminen oli haastavaa melko vähäisen lustomäärän vuoksi ja siksi, että hirsien pintakerrokset 
puuttuivat. Veden alla pitkään olleiden hirsien pinnasta voi kulua lustoja pois olosuhteista riippuen 
jopa useita senttimetrejä. Näin voi olla myös Pitkänsillan tutkimuksen näytteiden kanssa. Sen 
vuoksi puun tarkkaa kaatoajankohtaa ei voida saada selville. Sen sijaan näytteistä saatiin 
luotettavat tulokset puun kasvuajankohdalle ja aikaisimmalle mahdolliselle kaatoajankohdalle.  
 
Ajoitustuloksiksi saatiin, että hirsi 1, joka oli näytepuista pisin, pintaan nostettu viisi metrinen 
lovettu hirsi, on sahattu puusta, joka on kaadettu aikaisintaan vuonna 1583. Hirsi 2 on puusta, joka 
on kaadettu aikaisintaan vuonna 1756, ja hirren 3:n puu on kaadettu aikaisintaan vuonna 1666.14 
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Pitkänsillan vaiheista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa vuonna 1832 valmistuneesta sillasta 
alkaen. Sitä varhaisemmat vaiheet ovat ylimalkaisempia kertomuksia sillan huonosta kunnosta ja 
sen uusimisesta ja siihen käytetyistä varoista. Varhaisin kuva sillasta lienee C.Kügelgenin 
tussilaveeraus vuodelta 1818, missä puinen silta näyttää perustetun kymmenelle hirsiarkulle. 
Silta on sijainnut ainakin vuodesta 1832 samalla paikalla, Unioninkadun jatkeena. Vuoden 1820 
asemakaavakartta antaa ymmärtää, että silta on jo silloin sijainnut nykyisellä paikallaan. Se, miten 
salmi on ylitetty vuoden 1832 sillan rakentamisen aikana, jos silta sijaitsee täysin edeltäjänsä 
paikalla, ei saatu selville. Varhaisimmat siltavaiheet mainitaan sijainneen salmen kapeimmalla 
kohdalla, osittain samalla paikalla kuin nykyään. Sillan sijainti on siis mahdollisesti hieman 
muuttunut, mutta tarkkaa muutosta ei saatu tutkituista lähteistä selville. Kartat ennen 1800-lukua 
ovat suurpiirteisiä, eivätkä ne anna tarkkaa tietoa sillan sijainnista. 
 
Sillan itäpuolen vedenalaistutkimukset sijoittuvat alueelle, missä on voinut sijaita aikaisempien 
siltojen hirsiarkkuperustuksia, sekä nykyisen sillan rakentamisen ajaksi rakennetun väliaikaisen 
sillan jäänteitä. Olosuhteet veden alla olivat vaikeat huonon näkyvyyden vuoksi, joten tarkkaa 
kokonaiskuvaa vedenalaisten hirsien toisiinsa liittymisestä on vaikeaa luoda. Joka tapauksessa 
pohjassa on salvottuja hirsiä, jotka liittyvät puurakentamiseen ja todennäköisesti Pitkänsillan 
varhaisempiin vaiheisiin. On myös mahdollista, että pohjassa havaitut hirret olisivat vain pohjaan 
kiilautuneita irtohirsiä alueen laitureista tai edeltävien siltojen rakenteista. Suurempien 
hirsikeskittymien tietynlainen pistemäisyys tai alueellisuus viittaa kuitenkin siihen, että pohjassa 
olisi ollut jonkinlaisia rakenteita näillä alueilla. Puunäytteitä ajoittamista varten otettiin kahdesta 
tällaisesta keskittymästä, noin 15 ja 30 metrin päästä Siltasaaren rannasta. Kolmesta eri hirrestä 
otetut näytteet antoivat puiden aikaisimmiksi kaatoajankohdiksi vuodet 1583, 1666 ja 1756.  
 
Ajoitustulokset ovat huomattavan vanhoja ja ne liittyvät todennäköisesti aikaisempiin Pitkänsillan 
vaiheisiin. Vanhimman hirren, jonka aikaisin mahdollinen kaatoajankohta ajoittuu vuoteen 1583, 
on kuitenkin mahdollista olla ensimmäisen puisen sillan jäänteitä vuodelta 1651, arvioi Aakala.  
Vaikka viimeinen lusto oli selvästi Pitkäsiltaa vanhempi, olivat kaikki näytteet pinnastaan hyvin 
kuluneita ja siten mahdollista, että ensimmäinen hirsi voi olla peräisin ensimmäisen Pitkänsillan 
rakentamisen aikoina 1600-luvun puolivälissä kaadetusta puusta. 
 
Suurin osa pohjassa havaituista hirsistä jatkuvat sedimentin sisään. Ilman kaivaustutkimuksia on 
lähes mahdotonta selvittää, miten laajoja tai syvälle rakenteet mahdollisesti jatkuvat. Nykyisen 
sillan hirsiarkkuperustukset ovat jopa 10 metrin korkuiset tukeutuen kallioon. Puusiltavaiheiden 
perustukset eivät ole olleet todennäköisesti yhtä massiivisia, mutta niiden ehjiäkin jäänteitä on 
todennäköisesti vielä runsaasti sedimentin sisällä. Todennäköisesti puusiltavaiheen vanhoja 
perustuksia ei ole saatu tai ollut tarvetta nostaa uusien arkkuperustusten tieltä ja niitä on käytetty 
uusien arkkuperustusten jatkona.  
 
Vaikuttaa siltä, että ensimmäiset siltavaiheet ovat sijoittuneet nykyisen sillan itäpuolella. Varmuus 
asiaan voitaisiin saada tarkemmilla sedimenttiin tunkeutuvilla tutkimuksilla, joissa voitaisiin 
varmentaa kiinteiden rakenteiden olemassaolo. 
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1. Toimeksianto
Tilaaja
Nordic Marine Group Oy

Tehtävä
Kolmen Helsingin Pitkänsillan kupeesta löydetyn hirren ajoitus.

Kuvaus
Työn tilaaja haluaa arvion kolmen meren pohjasta löytyneen hirren iästä, eli hirsistä sahattujen
näytekiekkojen viimeisen luston muodostumisvuoden.

2. Toteutus
Tilaaja toimitti kolmesta hirrestä yhteensä kuusi näytekiekkoa. Ensimmäisestä hirrestä (viisi metriä
pitkä lovettu hirsi) toimitettiin kolme näytettä (1a, 1b, 1c), toisesta hirrestä (näytelinjalta 15 m
kohdalta) yksi näyte (2a), ja kolmannesta hirrestä (näytelinjalta 30 m kohdalta) kaksi näytettä (3a,
3b).

Kaikki näytteet käsiteltiin (kuivaus, hionta), ja niiden puulaji määritettiin männyksi puun
poikkileikkauspinnan solurakenteen perusteella. Käsitellyt näytteet skannattiin, ja lustonleveydet
mitattiin Coorecorder-ohjelmalla. Jatkotutkimukseen otettiin ensimmäisestä hirrestä paremmat
näytteet 1a ja 1c, ja kaikki toisen ja kolmannen hirren näytteet.

Näytteet ajoitettiin tilastollisesti COFECHA-ohjelmalla1. Näytteet 1a ja 1c ajoitettiin ensin toisiaan
vastaan, ja näistä muodostettiin keskiarvosarja. Näyte 2a ajoitettiin sellaisenaan. Näytteet 3a ja 3b
ajoitettiin myös ensin toisiaan vastaan, ja muodostettiin keskiarvosarja. Nämä kolme
lustonleveyssarjaa ajoitettiin, käyttäen verrokkimateriaalina Helaman2 Etelä-Suomen järvien
subfossiilipuista koostamaa pitkää lustokronologiaa.

Ennakkotiedon perusteella näytteet ovat todennäköisesti osia jostain vaiheesta Pitkänsillan historiaa,
joka alkaa vuodesta 1651.

3. Ajoitustulokset ja niiden luotettavuus

Kaikille näytteille saatiin ennakkotiedon perusteella uskottava ajoitustulos.

Ensimmäisen hirren näytteistä 1a ja 1c muodostetussa lustonleveyksien keskiarvosarjassa oli 66
lustoa. Tämä kronologia ajoittui parhaiten vuosille 1517-1583 (korrelaatio r verrokkiaineiston
kanssa 0.47 koko 66 vuoden sarjalla). Ensimmäisen hirren osalta seuraavaksi todennäköisimmät
vuodet olivat 1376-1442, ja 1826-1892. Näissä tapauksissa keskiarvosarja korreloi
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verrokkiaineiston kanssa kuitenkin vain, kun tarkasteltiin sarjan alkuosaa tai loppuosaa erikseen.
Ainoastaan todennäköisin ajoitustulos (1517-1583) oli todennäköisin vaihtoehto koko sarjan
pituudelta, joka lisää ajoitustuloksen uskottavuutta.

Toisen hirren lustosarja oli 54 vuoden mittainen, ja ajoittui todennäköisimmin vuosille 1702-1756
(r = 0.5). Puhtaati tilastollisesti tarkasteltuna toisen hirren osalta seuraavaksi uskottavimmat
ajoitukset osuivat vuosille 1985 (r = 0.48) ja 1666 (r = 0.44). Näistä ensimmäinen on liian nuori
ollakseen uskottava, mutta jälkimmäinen on saman ikäinen kuin kolmannen hirren uskottavin
ajoitustulos.

Kolmannen hirren kahdesta näytteestä muodostettu lustonleveyksien keskiarvosarja oli 60 vuoden
mittainen, ja ajoittui parhaiten vuosille 1603-1666. Kolmannen hirren osalta seuraavaksi
todennäköisimmät ajoitukset olivat vuosille 1361-1421 (r = 0.47), ja 1623-1683 (r = 0.46). Näistä
aikaisempi ei vaikuta ennakkotiedon perusteella todennäköiseltä. Jälkimmäisen osalta korrelaatio
verrokkiaineiston kanssa on hyvin samanlainen, mutta toisaalta ajoitetut vuodet ovat lähellä
todennäköisintä ajoitustulosta.

Yhdessäkään näytteessä ei ollut pintaa jäljellä, joten puiden tarkkaa kaatovuotta ei ole mahdollista
arvioida. Saadut ajoitustulokset tulkitaan siis siten, että hirsi 1 on sahattu puusta, joka on kaadettu
aikaisintaan vuonna 1583, hirsi 2 puusta, joka on kaadettu aikaisintaan vuonna 1756, ja hirsi kolme
aikaisintaan vuonna 1666.

Ajoitustuloksen luotettavuutta heikentää kaikkien näytteiden vähäinen lustojen määrä.
Ajoitustuloksen luotettavuuden puolesta kuitenkin puhuu se, että verrokkikronologiana käytettiin
pitkää lustosarjaa (800-1993), ja jokaisen näytteen kohdalla kaikkein todennäköisen ajoitustulos on
linjassa ennakkotietojen kanssa.

4. Yhteenveto

Ensimmäinen hirsi (viisi metriä pitkä, lovettu) oli ajoitustulosten perusteella kahta muuta vanhempi.
Vaikka viimeinen lusto oli selvästi Pitkäsiltaa vanhempi, olivat kaikki näytteet pinnastaan hyvin
kuluneita ja siten mahdollista, että ensimmäinen hirsi voi olla peräisin ensimmäisen Pitkänsillan
rakentamisen aikoina 1600-luvun puolivälissä kaadetusta puusta. Kaksi muuta hirttä olivat
nuorempia. Vaikka näille saatiin useampi uskottava ajoitustulos, ne olivat vanhimmillaan vuodelta
1666.
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