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Tunnistetiedot
Kunta:

Joensuu

Inventointinumero:

Alue:

Pyhäselkä

Luokka:
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Nimi:

Suhmuran pururata

Ajoitus:

kivikautinen

Kohteen laji:

Lukumäärä:

asuinpaikat

Kohteesta muita kortteja
Tarkastaja:

1000001115
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kpl (ks. täyttöohjeet)
Tarkastusaika:

J. Seppä ja A. Lempiäinen
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Sijaintitiedot
Peruskartta
N=

Pinta-ala

N5432L (ETRS-TM35FIN)
E=

6929785

Suunta ja etäisyys kirkosta tms.

z=

650229

84,00 – 85,00 m mpy

Pyhäselän kirkosta 3,8 km luoteeseen

Hoito ja kunto (ks. täyttöohjeet)
A

B

C
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Tila ja omistaja (ks. täyttöohjeet)
Kylä/kaupunginosa:

Suhmura

Tila/Rno/Nimi
tai Kortteli/tontti/palsta
Omistaja:

Puhelin:

Osoite:

Postitmp:

Kiinteistötunnus

vuokrattu, ks huomautukset
Lisää kiinteistöjä

kpl

Aiemmat tiedot: Mj-rek. 22.9.2011: Asuinpaikka sijaitsee Haapajärven
eteläpuolelta aukeavan laakson (muinaisen järvenpohjan) länsirannalla, Suhmuran
peruskoulusta noin 400 metriä pohjoisluoteeseen. Löydöt ovat
metsänäestyslaikuista.
Aiemmat löydöt:
KM 34195 Asuinpaikkalöytöjä

Tarkastuslöydöt: ei

TARKASTUSKERTOMUS
Liitteet:
kartat

karttaote 1:40 000

muut liitteet:
kuvat:

DG2231:1-2

diat:

Tarkastuksen aihe:
Joensuu Hammaslahti-Niittylahti siirtoviemäri ja runkovesijohto. Dnro
119/304/2011.
Kohteen kuvaus:
Aiemmin metsänäestysvaoista todettu asuinpaikka oli nyt aivan umpeenkasvanutta
pusikkoa. Lähimmillään uusi viemärilinja kulkee noin 30 metrin päässä asuinpaikan
aiemmin todetuista rajoista, sen eteläpuolella, pururadan pohjoisreunassa. Tällä
kohtaa suunniteltu uusi viemäri kulkee samaa linjaa nykyisen vesijohdon kanssa
eikä tällä kohdalla tutkimuksia katsottu tarpeelliseksi. Ainoa poikkeama nykyisestä
linjasta on noin100 – 250 metrin päässä asuinpaikasta kaakkoon, jossa nykyinen
vesijohto kulkee pellon poikki, uusi pururadan reunaa. Tämä alue tarkastettiin
koekuopittamalla. Paikka on selkeästi 85 m mpy korkeuskäyrän alapuolella.
Koekuoppia kaivettiin Suhmuran pururadan eteläpäähän, jossa pururata lähtee
Suhmuran koulun ja Suhmurantien pohjoispuolelta pitkin Törisevänpuron laakson
länsireunaa. Pururata kulkee aivan laakson pohjan reunaa ja muinainen rantatörmä,
rinne nousee sen länsipuolella. Paikoitellen maata on ehkä tasattu pururadan
pohjaksi. Pururadan itäreunassa on syvä oja pururadan ja pellon välissä. Paikka ei
näyttänyt siltä, että siinä voisi olla mitään muinaista jäljellä. Asian varmistukseksi
kaivettiin viisi lapionpistoa 120 metrin matkalle. Koekuopat sijoittuvat aivan
pururadan itäreunaan ojan partaalle. Koekuopissa oli pinnassa 30 – 50 cm kivistä
täytemaata ja sen alla orgaanista multamaata. Yksi kuoppa tehtiin pellon puolelle.
Siinä maaperä oli selvästi vanhaa järvenpohjaa, mustaa hiekansekaista turvemaata.
Rakennuttajalta oli tiedusteltu puhelimitse linjan tarkempaa paikkaa, sillä linjaa ei
ollut merkitty maastoon ja linjan kerrottiin tulevan pururadan reunaan, ei pellon
puolelle ojaa.
Viemärin rakentamisella ei ole vaikutusta muinaisjäännökseen Sumuran pururadan
varressa.
Selostus jätetty
Aika

Paikka

Allekirjoitus

JOENSUU SUHMURAN PURURATA
Johanna Seppä 2011

DG2231:1
Anu Lempiäinen kaivaa koekuoppaa Suhmuran pururadan eteläpäässä.
Oikella pelto, muinainen järvenpohja. Paikka on alava ja muokattu. Etelästä.

DG2231:2
Pohjoisempana pururata nousee ylemmäs muinaiselle rantatörmälle.
Suhmuran pururadan asuinpaikka on kuvan ulkopuolla radan pohjoispuolella.
Uusi linja kulkee pururadan reunaa. Kaakosta.
Kuv. Johanna Seppä 2011

