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Aiemmat tiedot: Mj-rek. 22.9.2011: Asuinpaikka sijaitsee Haapajärven
eteläpuolella olevan laakson (muinaisen järvenpohjan) itärannalla, Törisevänpuron
itäpuolella. Löydöt on kerätty vanhan hiekkakuopan reunasta Lähdekumpuun
johtavan tien itäpuolelta pusikoituneen kuopan yläreunasta n. 50-60 metrin
matkalta.
Aiemmat löydöt: KM 34196:1-3 Asuinpaikkalöytöjä

Tarkastuslöydöt: ei

TARKASTUSKERTOMUS
Liitteet:
kartat

karttaote 1:40 000

muut liitteet:
kuvat:

DG2232:1-3

diat:

Tarkastuksen aihe:
Joensuu Hammaslahti-Niittylahti siirtoviemäri ja runkovesijohto. Dnro
119/304/2011.
Kohteen kuvaus:
Törisevänpuron kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Suhmurantien pohjoispuolella,
Lähdekummuntien itälaidassa olevan vanhan hiekkakuopan kohdalla, noin 90 – 180
metrin päässä teiden risteyksestä pohjoiseen. Hiekkakuoppa ei selvästikään ole ollut
käytössä enää pitkään aikaan ja se on umpeenkasvanut.
Tarkastettava viemärilinja kulkee lähimmillään noin 110 merin päässä
asuinpaikasta, Suhmurantien eteläpuolella, mutta nykyisen vesijohdon kanssa
samaa linjaa. Näitä kohtia ei tarkastettu. Ainoa poikkeama on noin 200 metriä
asuinpaikasta etelään, kohdassa jossa linja oikaisee pienen mutkan rinteessä
Lahdenperään kulkevien teiden välissä. Paikka on samaa muinaisrantaa kuin
asuinpaikka laakson itäreunalla 85 – 100 m mpy korkeudella.
Oikaisun kohtaa ei ollut merkitty maastoon, mutta nykyinen viemäri oli merkity
sinisin paaluin. Näiden perusteella pystyttiin arvioimaan uuden linjan sijaintia
rinteessä. Maasto ei vaikuttanut erityisen lupaavalta. Rinne on jyrkkä ja kivinen,
tiheää kuusikkoa ja ainoa asuinpaikaksi mahdollinen pieni tasanne on noin 90
metrin korkeudella merenpinnasta. Tälle tasanteelle, nykyisen vesijohdon
eteläpuolelle kaivettiin kolme lapionpistoa. Paikka on aivan tasanteen eteläpäässä,
jossa rinne nousee jälleen ylemmäksi. Tasenteella kasvaa tiheää lehtipuupusikkoa.
Se on ehkä jostain syystä raivattu aiemmin, sillä ympäristö on kuusikkoa.
Koekuopissa oli joko kiviä tai sekoittuneen oloista hiekkaa, ehkä aiemman
vesijohdon kaivuutyön jälkiä. Mitään esihistoriallista ei havaittu. Alempana tien
laidassa oli paljaassa maassa näkyvissä kvartsia, mutta se näyttäisi luontaiselta sillä
monissa maakivissä oli kvartsisuonia.
Suunnitellulla viemärilinjalla ei ole vaikutusta Törisevänpuron muinaisjäännökseen.

Selostus jätetty
Aika

Paikka

Allekirjoitus

JOENSUU TÖRISEVÄNPURO
Johanna Seppä 2011

DG2232:1
Vanhan vesijohdon linjaa itään ylärinteeseen. Kuvattu lännestä
Lahdenperään vievältä tietä.

Kuv. Johanna Seppä 2011

JOENSUU TÖRISEVÄNPURO
Johanna Seppä 2011

DG2232:2
Uusi linjaus oikaisee pienen mutkan jyrkässä rinteessä. Idästä.

DG2232:3
Koekuoppia kaivettiin pienelle tasanteelle rinteen keskellä, rinne nousee
edelleen itään. Eteläkaakosta.

Kuv. Johanna Seppä 2011

