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Angolaisten 100 mielenkiintoisinta muinaisjäännöstä ja esinettä: osa 2 

Listasta on jätetty pois luonnonmuodostumat ja muinaisjäännöksiksi liian nuoret 
kohteet.  

Kaksi mainintaa 
 Antrean verkko 

 Hakoisten linnavuori 

 Hattulan pyhän ristin kirkko 

 Hauhon kirkko 

 Huittisten hirvenpää 

 Kannonkosken Piispalan pyyntikuopat 

 Kapatuosian linnavuori, Hollola 

 Kuurmanpohjan mesoliittiset kohteet, Joutseno, Lappeenranta 

 Leväluhdan kalmisto, Isokyrö 

 Piiuurrin/kaavin, kivikausi, Saarenoja 2, Joutseno, Lappeenranta 

 Pronssikauden röykkiöt 

 Pöytikön luostarinpaikka, Juuka, mielenkiintoinen pieni kohde, liittyy vanhauskoisten ortodoksien historiaan 

 Raaseporin linna 

 Rapolanharju, Valkeakoski 

 Saarijärven kivikautinen kylä 

 Susiluola, Kristiinankaupunki 

 Utin linnoitus, Kouvola 

 Vantaan Jokiniemen idolit 2014 

Yksi maininta 
 1. maailmansodan linnoitteet pääkaupunkiseudulla 

 Bosmalmin kivikautinen asuinpaikka, Espoo 

 Brinkhallin kartano, Turku 

 Elimäen kivikautinen asuinpaikka 

 Euran emännän puku 

 Haapio, haavasta tehty yksipuinen vene.  Replika veneestä valmistettiin viime syksynä Halsualla Tanskalainen 
maajussi-ohjelmaa varten. 

 Hakakassari, jolla hakattiin havuja ja olkia 

 Harolan röykkiöalue, Eura 

 Hollolan kirkko 

 Janakkalan miekkamiehen miekat 

 Jatulintarhat 

 Juusjärven kalliomaalaus, Kirkkonummi 

 Jätinkirkot 

 Jäätuura Kirkkonummelta, Kansallismuseo 

 Jönsaksen kivikautinen asuinpaikka, Vantaa 

 Kalliomaalaukset 

 Kampakeraamiset ruukut yleensä 

 Kansallismuseon hienot, ainutlaatuiset kokoelmat 

 Karjaan muinaisjäännökset 

 Karjalan vanhat tsasounat 

 Kasaberget, pronssikautinen röykkiö, Helsinki 

 Kastelholman linna, Sund, Ahvenanmaa; museoesineetkin hyvin esillä 

 Keskiaikaiset kivikirkot 

 Kivikautinen siimapaino, jota käytetty kalastuksessa, sellainen puikulakivi, jonka sivussa vino hahlo, johon 
laitettiin luupiikki koukuksi, siimana oli pajuniintä. 
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 Kotkan merimuseo 

 Kultainen kaularengas, Nousiainen 

 Kuorikosken suunnittelemat puukirkot, useita Pohjanmaalla 

 Kuusamon Värikallion maalaukset 

 Käräjämäki, Eura 

 Kökarin hylkeenpyytäjien leiri, Ahvenanmaa  

 Liedon vanhalinna 

 Mankin keskiaikainen kylä, Espoonkartano, Espoo 

 Maarian kirkko Turussa 

 Naurava lohikäärmeen opastuskeskuksen kokoelmat, Eura 

 Pitäjänmäellä Helsingissä kivikautinen, ehkä saaliin käsittelyyn ja varastointiin käytetty saari, Nuolitien 
leikkipuiston vieressä 

 Pohjanmaan suohaudat 

 Pronssinen kupurasolki - Imatran solki, viikinkiaikainen n. 1000 luvulta. Löydetty Imatran Tainionkoskelta. 
Kalevala-korut on tehty korun tämän mukaan. 

 Rautaiset sokerisakset, sepän tekemät 

 Repolan linnavuori, Nousiainen 

 Rikalan linnavuori, Halikko 

 Saimaan muinaisrannat ja -hylkeet 

 Olavinlinna, Savonlinna 

 Seurasaaren ulkomuseon puurakennukset 

 Sipoon keskiaikainen kivikirkko 

 Sperringsin kivikautinen asuinpaikka, Espoo 

 Sulkavan linnavuori, komea paikka, rakenteitakin on, hieno maisema 

 Suomenlinna, Helsinki 

 Turun tuomiokirkko 

 Viime aikoina löydetyt kalliomaalaukset 

 Vanhanajan tahko, isokivinen, pyöritetään käsin, vesikaukalo alapuolella 

 Vantaan Jokiniemen vuoden 1990 savi-idoli  

 Vapriikki, Tampere; Birckala 1017, Tursiannotkon näyttelyesineet  

 Vrow Maria 

 Vuorikristalliset muinaisesineet 

 Yksipuinen katajainen hanko, käytetty kaskenpoltossa 

 


