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Johdanto
Keväällä 2008 sain Museovirastolta tehtäväkseni Alahärmän kunnan alueen arkeologisen
perusinventoinnin suorittamisen. Työhön oli varattu Museoviraston omaa rahoitusta
8535, 00 euroa. Kenttätyö tehtiin ajalla: 5 - 16.5.2008. Tutkimusalueen laajuus on 351
km2 • Kenttähenkilökuntana toimivat allekirjoittanut ja avustajana fil.yo. Jukka Palm.
Kunnasta tunnettiin entuudestaan 40 kiinteää muinaisjäännöstä, jotka ovat pääasiassa
pronssikautisia hautaröykkiöitä. Kunnan alueen edellinen perusinventointi oli tehty
vuonna 1967. Koska inventointiaika oli kaksi viikkoa työ päätettiin tehdä siten, että ensiksi tarkastettaisiin tunnetut kiinteät muinaisjäännökset. Tarkastuksessa määritettiin
muinaisjäännösten kunto ja laajuus sekä tarkka sijainti gps paikannuksen avulla. Tämä
työvaihe vei koko kenttätyöajan eikä uusia kohteita ehditty etsiä. Uusia kohteita löytyi
kuitenkin 10 kpl, jotka olivat muun työn ohessa löytyneitä tervahautoja sekä paikallisten
asukkaiden vihjeiden perusteella löytynyt kivikautinen asuinpaikka ja pronssi- tai rautakautinen röykkiö.

Helsingissä 15.12.2008

r~f~
FM Taisto Karj alainen
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Tutkimushistoria
Alahä1män ensimmäinen arkeologinen tutkimus oli A.O. Heikelin ja U.T. Sireliuksen
tutkimusmatka kesäkuussa 1900. Tutkimusmatkalla kirjattiin muutamia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja raportin jäljennös: Kiinteitä muinaisjäännöksiä Alahärmässä on Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.
Aarne Europaeus kävi tarkastamassa kahden kiviaseen paikan Tynin talojen mailta Alahärmästä vuonna 1922.
Koko kulman käsittävän arkeologisen inventoinnin teki Ari Siiriäinen vuonna 1967. Inventoinnista on Museoviraston arkeologian osaston arkistossa Esihistoriallisen osaston
kiinteiden muinaisjäännösten inventointiluettelo sekä luetteloon liittyvien karttojen ja niihin liittyvien selostusten kansio.

Esihistoriallisten kohteiden tarkastuksia on tehty seuraavasti:
1961, Anna-Liisa Hirviluoto, kohde: Perkiönmäen Haarakangas
1967, Ari Siiriäinen, kohde: Karhukallio
1964, Anna-Liisa Hirviluoto, kohde: Hirsimäki
1983, Tellervo Marjaniemi, kohteet: Mustaisneva, Haaruskangas, Ekakangas !ja II.
1984, Matti Bergström, kohteet: Ekakangas I ja II, Haaruskangas, Haarus, Korkeamäki,
Mustaisneva, Puisaarenkytö, Ropoisenluoma. Kohteissa tehtiin myös koekaivauksia.
1986, Matti Bergström, kohde: Ylinen
2002, Pentti Risla, kohde: Vuoskoski Katiska 2 ja Mustikkakalliot
2003, Miikka Haimila, kohde: Ekojärvi
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Tutkimusalueen kuvaus
Alahärmän kunnan kokonaispinta-ala on 351,32 km2 , josta vesipinta-alaa on 2,33 km2 ja
metsämaata 19063 ha. Kunnan asukasluku on 4771. Alahärmä liittyy vuoden 2009 alusta
Ylihärmän, Kortesjärven ja Kauhavan kanssa Kauhavan kaupungiksi.
Alahärmän luonnon ympäristöä hallitsee Lapuanjoen laakso, jonka peltoaukeat jatkuvat
yhtenäisenä molemmin puolin jokea etelästä pohjoiseen. Kunnan länsiosassa on pieni
Ekoluoma eli Polijoki, joka laskee Lapuanjokeen. Myös Ekaluoman rannat ovat lähes
kauttaaltaan peltoviljelyksessä. Kunnan rem1aosat ovat metsiä tai metsää kasvavia ojitettuja soita, joiden lomassa on huomattavia avokallioalueita. Kunnan keskiosissa Lapuanjokilaakso on hieman yli 20 metriä meren pinnan yläpuolella ja kunnan reuna-alueet kohoavat yleisesti 50 - 60 metriin meren pinnan yläpuolelle. Jokilaaksossa yleinen maaaines on savi.(Kakkuri et al. 1985:9).
Alahärmän kunnan alueelta ei ole löytöjä varhaisimmasta kivikauden asutuksesta, koska
koko kunta oli tuolloin meren peitossa. Kivikauden loppupuolella 5000 vuotta sitten kunnan itäosat olivat jo kuivaa maata ja tuolta aikakaudelta tunnetaankin kunnasta yhdeksän
kivikautista asuinpaikkaa, joista neljä sijaitsee 50 ja kolme 60 metriä merenpinnan yläpuolella. Kahden asuinpaikan korkeus on näiden korkeuksien välillä.
Alahärmän kunnan muinaisjäännöksistä huomattava osa on pronssi- tai rautakautisia hautaröykkiöitä, jotka on rakennettu kunnan reunamilla sijaitseviin moreeni- tai kalliosaarekkeisiin. Huomattava osa röykkiöistä sijaitsee aivan 50 metrin korkeuskäyrän tuntumassa. Ks. Kartta Alahärmän tienoo 1500 eKr (Kojonen 1993:14). Kartan ovat laatineet
Matti Tyni ja Juhani Hella.
Etelärannikolla pronssikauden hautaröykkiöt sijaitsevat yleensä korkealla kalliolla, mistä
on avautunut laaja merinäköala, mutta Satakunnassa ja Pohjanmaalla ne ovat tavallisesti
moreenipohjalla, useimmiten kukkuloiden rinteillä. (Meinander 1950: 51). Tämä sääntö
pätee myös Alahärmän röykkiöihin.
Oravaisten, Lapuan ja Alahärmän alueelta on tehty vuonna 2008 kallioperän tutkimus,
jonka mukaan Alahärmän seudulla vallitseva kivilaji on syväkivimäinen suuntautumaton
granitoidi. Koko tutkimusalue kuuluu laajaan Pohjanmaan liuskealueeseen. (Sipilä, Kujala, Torssonen 2008, GTK:n tutkimusraportin 170 esittelylehti).
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Tutkimustavan ja kenttätyön kuvaus

Kenttätyössä allekirjoittanut tarkasti avustajana toimineen Jukka Palmin kanssa kaikki
Alahärmän tunnetut muinaisjäännökset. Koska kenttätyöaika oli kaksi viikkoa, päätettiin
aluksi tarkastaa tunnetut muinaisjäännökset ja ajan salliessa etsiä uusia kohteita. Käytännössä koko tutkimusaika meni tunnettujen muinaisjäännösten kunnon määrittämiseen,
paikantamiseen ja kartoitukseen. Edellinen kuntainventointi oli tehty vuonna 1967 ja
useiden muinaisjäännösten sijaintitiedot olivat hatarat. Kunnan alueelta oli useista muinaisjäännöksistä merkintä peruskarttalehdellä, mutta tiedon alkuperä ei paljastunut mistään lähteistä.
Suurin osa maastotyöstä meni röykkiökohteiden dokumentointiin. Käytännössä työ tapahtui siten, että kohteelle saavuttaessa kaikkien röykkiöiden keskeltä otettiin gps paikannus ja röykkiöt valokuvattiin. Sen jälkeen kaikkien röykkiöiden pituus, leveys ja korkeus mitattiin ja jokaisesta röykkiöstä kirjoitettiin lyhyt kuvaus röykkiön muodosta, kivien koosta ja asettelusta sekä ympäröivästä maastosta ja kasvillisuudesta. Myös mahdolliset myöhemmät vauriot pyrittiin kuvailemaan kertomukseen.
Kivikautisista asuinpaikoista pyrittiin tarkastelemaan laajuutta lähinnä irtolöytöjen ja
maaston muotojen perusteella. Mustaisoevan asuinpaikka laajeni huomattavasti alueelta
löytyneiden, ennestään tuntemattomien asuinpainanteiden perusteella. Myös Haaruskangas Aja B -kohteet laajenivat samasta syystä. Haaruskankaalla tiedettiin aikaisempien
tutkimusten perusteella olevan asuinpainanteita, mutta niitä ei koskaan systemaattisesti
kartoitettu.
Alahärmän kunnan alueella on runsaasti tervahautoja ja niitä dokumentoitiin seitsemän
kohdetta inventoinnin aikana. Inventoinnissa kirjattiin uusiksi muinaisjäännöksiksi myös
yksi kiviesineen löytöpaikka, joka paljastui kivikautiseksi asuinpaikaksi ja yksi pronssitai rautakautinen röykkiökohde. Alahärmän keskustasta dokumentoitiin myös piiskauspetäjä, jossa rikolliset suorittivat raipparangaistuksiaan.
Muinaisjäännöksen koordinaatiksi merkittiin ensimmäisen alakohteen koordinaatti, esimerkiksi ensimmäisen röykkiön keskeltä otettu gps mittaus.
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Aiemmin tunnetut kohteet
Alahärmä Haarakangas
4010001

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-lukumäärä 1
Pit. 9,5 m, lev. 8,5 m, kork. 1 m. Röykkiö sijaitsee Alahärmän koillisosassa lähellä Kortesjärven rajaa, Perkiönmäen asutuksen itäpuolella, Haarakankaalla. Maasto on matalaa
laakeaa louhikkoharjannetta männikössä, jossa on metsätien itäpuolella röykkiö. Röykkiö
on isoista lohkareista ladottu. Länsireunassa on iso pitkulainen lohkare nostettu pystyyn
bautakiveksi. Keskustan kuopassa on näkyvissä isoista lohkareista tehtyä nelisivuista latomusta, joka on kooltaan noin 1,5 x 1,5 m.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 9 km koilliseen
Peruskartta: 231208 Voitti
Yhtenäiskoordinaatit: 7030160 1 3297957 z: 60,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1961 tarkastus Anna-Liisa Hirviluoto
kertomus jätetty 23.10.1961
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 2312 08, kohde Voitti 1
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Suorsanmäki
4010002
hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiön halkaisija: 5 m, korkeus: 0,5 m. Röykkiö sijaitsee Lapuanjokilaakson itäpuolella, Voitti - Kortejärvi -tieltä 400 m pohjoiseen, Tervanevan ja Rintakorven välisellä kannaksella, laakean kalliomaaston pohjoisreunalla, laivalla rinteellä harvassa sekametsässä.
Pienellä kumpareella on röykkiön jäännös, jonka läpimitta on 2 m. Röykkiö on matala ja
hajotettu. Sitä ei ole tutkittu. Röykkiöstä 10m kaakkoon on koottu kiviä epämääräiseksi,
hajanaiseksi muodostelmaksi.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 6,3 km pohjoiseen
Peruskartta: 231208 Voitti
Yhtenäiskoordinaatit: 7028485 1 3293313 z: 45,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 231208, kohde Voitti 2
2008 inventointi Taisto Karjalainen

10

Alahärmä Korkeamäki
4010003
hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-1 ukumäärä 4
Röykkiöt sijaitsevat Haarusjärven eteläpuolella, Kortesjärven puolella olevien kalliopaljastumien länsipuolella, louhikkoisella moreenimäellä nimeltä Korkeamäki. Mäen laella
sekametsässä on röykkiöitä ja kehämäisiä latomuksia. Röykkiöitä on 7 kpl. Niiden läpimitta on 5-8 m ja kaikkia on kaiveltu keskeltä. Lisäksi mäellä on kaksi kehämäistä latomusta. Toisen läpimitta on 16 m ja toinen on kooltaan 16 x 10 m.
Mäellä on lohkarekasautumia, joiden joukossa voi olla muinaishautoja. Metsäautotie on
tehty myöhemmin mäen juurelle.
Vuoden 2008 alueelta löydettiin neljä röykkiötä, jotka osittain kyettiin yhdistämään Siiriäisen ja Bergströmin kuvaamiin rakenteisiin.
Röykkiö 1: Siiriäisen inventoinnissa röykkiö c. Pit. 5,5 m. lev. 5 m, kork. 1 m. Sammalen
peittämän röykkiön keskellä on kuoppa, jossa on 70 cm halkaisijaltaan oleva kivi. Röykkiöstä lähtee 5 m pitkä ja 2m leveä valli röykkiöön 3.
Röykkiö 2: Siiriäisen inventoinnissa röykkiö d. Pit. 6 m. lev. 4,3 m. kork. 1 m. Röykkiön
keskellä on 2 x 1 metrin kokoinen kuoppa, jonka seinät vaikuttavat kylmämuuratuilta.
Röykkiön keskellä kasvaa kuusi, joka on nähtävissä myös Bergströmin ottamissa valokuvissa. Röykkiö on sammaloitunutja sen kivet ovat 30- 80 cm halkaisijaltaan.
Röykkiö 3: Siiriäisen inventoinnissa röykkiö b. Pit. 5,3 m, lev. 3 m, kork. 0,5 m. Röykkiön eteläreunan keskellä on pystylohkare, joka on lm x lm. Lohkareesta lähtee röykkiön
keskustaan suorakaiteen muotoinen vallimainen kiveys. Sammaloituneen röykkiön kivet
ovat pääosin n 50 cm halkaisijaltaan. 5 x 2 metrin kokoinen kivivalli yhdistää röykkiön
röykkiöön 1.
Röykkiö 4: Mahdollisesti Siiriäisen inventoinnissa mainittu röykkiö a. Pit. 5 m, lev. 4 m,
kork. 0,5 m. Röykkiön eteläreunassa on kaksi metriä halkaisijaltaan oleva lohkare, josta
lähtee vallimainen, pyöreä reunakiveys. Vallin kivet ovat halkaisijaltaan 50 cm. Sammaloituneen röykkiön eteläreuna on parhaiten näkyvissä. Ilmeisesti Siiriäisen inventoinnissa
on ilmoitettu väärin, vastakkainen ilmansuunta.
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Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 6,5 km itään
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7022704 1 3298716 z: 65,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisj äännösalueella
Röykkiö 1
hautapaikat: ei määritelty pronssikautinen
Siiriäisen inventoinnissa röykkiö c. Pit. 5,5 m. lev. 5 m, kork. 1 m. Sammalen peittämän
röykkiön keskellä on kuoppa, jossa on 70 cm halkaisijaltaan oleva kivi. Röykkiöstä lähtee
5 m pitkä ja 2 m leveä valli röykkiöön 3.
Röykkiö 2
hautapaikat: hautaröykkiöt pronssikautinen
Siiriäisen inventoinnissa röykkiö d. Pit. 6 m. lev. 4,3 m. kork. 1 m. Röykkiön keskellä on
2 x 1m -kokoinen kuoppa, jonka seinät vaikuttavat kylmämuuratuilta. Röykkiön keskellä
kasvaa kuusi, joka on nähtävissä myös Bergströmin ottamissa valokuvissa. Röykkiö on
sammaloitunut ja sen kivet ovat 30 - 80 cm halkaisijaltaan.
Röykkiö 3
hautapaikat hautaröykkiöt pronssikautinen
Siiriäisen inventoinnissa röykkiö b. Pit. 5,3 m, lev. 3 m, kork. 0,5 m. Röykkiön eteläreunan keskellä on pystylohkare, joka on 1m x lm. Lohkareesta lähtee röykkiön keskustaan
suorakaiteen muotoinen vallimainen kiveys. Sammaloituneen röykkiön kivet ovat pääosin n 50 cm halkaisijaltaan. 5 x 2 metrin kokoinen kivivalli yhdistää röykkiön röykkiöön
1.
Röykkiö 4
hautapaikat ei määritelty pronssikautinen
Mahdollisesti Siiriäisen inventoinnissa mainittu röykkiö a. Pit. 5 m, lev. 4 m, kork. 0,5
m. Röykkiön eteläreunassa on kaksi metriä halkaisijaltaan oleva lohkare, josta lähtee vallimainen, pyöreä reunakiveys. Vallin kivet ovat halkaisijaltaan 50 cm. Sammaloituneen
röykkiön eteläreuna on parhaiten näkyvissä. Ilmeisesti Siiriäisen inventoinnissa on ilmoitettu väärin, vastakkainen ilmansuunta.
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Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 231207 D, kohde Alahärmä 9
1984 tarkastus Matti Bergström
kertomus 145/30.11.1984
2008 inventointi Taisto Karjalainen
Inventoinnissa havaittiin neljä röykkiötä. Aikaisempien tutkimusten loput kolme röykkiön paikkaa tarkastettiin, mutta niissä ei havaittu mitään röykkiöön viittaavaa.
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Alahärmä Riitakorpi
4010004
asuinpaikat ei määritelty
kivikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Asuinpaikka sijaitsee Riitakorven peltolaakson länsireunalla. Maasto on loiva itään viettävä hiekkapelto, sen matala abraasiotörmä, jossa on hiekkamaata. Peltotien pohjoispuolelta on aikaisemmin löytynyt tasataltta. Inventoinnissa vuonna 1967 eteläpuolelta tietä
löytyi keramiikkaa ja kvartsia törmän yläpuolelta. Löytöalue on 60 x 140 m. Vuoden
2008 inventoinnissa peltoa tarkastettiin törmän kohdalta. Peltomullassa havaittiin muutama kvartsi, jotka jätettiin paikalleen.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 3,7 km itään
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7022332 1 3295854 z: 50,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 231207, kohde Alahärmä 3
2008 inventointi Taisto Karjalainen
Muut kokoelmat
Pesolan kansakoulu 0 Rekisterilinkit
Muinaiskalupäiväkirja: 7433 KM 17451 Asuinpaikkalöytö
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Alahärmä Roponen
4010005
asuinpaikat ei määritelty
kivikautinen
-rauhoitusluokka 2
-1ukumäärä 1
Asuinpaikka sijaitsee Alahärmän itärajalla, Pääjärvestä noin 2,5 km pohjoiskoilliseen
Ropoisenluoman pohjoisreunalla. Maasto on ollut viljelysmaata, loivaa etelärinnettä. Paikalla on ollut Pääjärven asuintalo, jonka eteläpuolelta piha-, puutarha- ja metsämaalta on
saatu talteen asuinpaikkalöytöjä pitkältä alueelta. Löytöalue sijoittuu 60 m korkeuskäyrälle, hiekkamaalle muinaisen rannan suuntaisesti. Värjääntynyttä kulttuurimaata ei ole ollut
näkyvissä, löydöt ovat olleet puhtaanvärisessä maassa. Pääosa löydöistä on talon ympäristöstä, kaukaisimmat talosta 500 metriä luoteeseen pienen mäen etelärinteeltä. Löytöjä
on kaikkiaan 700 x 150 m suuruiselta alueelta. Tarkempaa laajuutta ei tunneta. Vuoden
2008 inventoinnissa etsittiin pihapiirin ympäristöstä kohtia, jossa maa olisi rikkoontunut.
Asuintalo on hylätty ja pellot sekä ojat ovat siinä määrin umpeen kasvaneita, että mitään
asuinpaikkaan tai löytöihin viittaavaa havaintoa ei kyetty tekemään.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 6,4 km kaakkoon
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7019268 1 3297571 z: 60,00
Koordinaattiselite: alueen kaakkoispää
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967, pk 231207, kohde Alahärmä 2
2008 inventointi Taisto Karjalainen
Rekisterilinkit
Muinaiskalupäiväkirja: 3550 KM 13565 Kampak. asp.
Muinaiskalupäiväkirja: 7438 KM 17456 Asuinpaikkalöytö
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Alahärmä Järvikallio
4010006

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 2
Röykkiöt sijaitsevat kalliojakson pohjoispäässä Pääjärven koillispuolella, noin 1,5 km
järvestä pohjoiskoilliseen. Kallioalueen pohjoisella laakealla Järvikalliolla on kaksi röykkiötä:
a) huipun koillispuolella, läpimitaltaan 8 m, keskeltä pohjaan asti kaiveltu ja kiviä heitelty laajalle alalle.
b) edellisestä noin 150 m länsilounaaseen, samalla tasanteella, läpimitaltaan 6 m ja korkeudeltaan 0,5 m. Röykkiö on hyväkuntoinen, keskellä on hiukan penkomisjälkiä.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 6,4 km kaakkoon
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7018269 13297054 z: 67,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisj äännösalueella
B Pronssikautinen röykkiö
Halk. 6,5 m, kork. 0,5 m. Pyöreä hyvin säilynyt röykkiö, joka sijaitsee kalliopohjalla.
Röykkiön reunan kivet ovat hieman suurempia kuin keskustan kivet ja reunat ovat osittain sammalen ja jäkälän peitossa. Röykkiön kivet ovat 20- 40 cm halkaisijaltaan.
A Pronssikautinen röykkiö
Pyöreä, matala röykkiö, joka on kalliopohjalla. Pit. 8 m, lev. 6 m, kork. 0,5 m, keskellä
ollut sorakerros kalliolla, pohjaan asti kaiveltu ja kiviä on heitetty ympäröivään maastoon. Kivien halk. 20 - 50 cm.
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Lähdesmäki
4010007

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiön mitat: pit. 7 m, lev. 6,5 m, kork. 0,5 m. Röykkiö sijaitsee Pääjärven pohjoispuolella metsäisellä, laakealla kalliolla noin 800 metriä järven rannasta. Kiveyksen keskellä pohjalla on iso, haljennut laakakivi vaakasuorassa. Röykkiö on koottu 30 - 50 cm
halkaisijaltaan olevista kivistä ja kiviä on hieman levitelty jälkikäteen. Röykkiöstä 10 m
etelään on metrin halkaisijaltaan oleva epämääräinen kiveys.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 7 km kaakkoon
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7017609 1 3296890 z: 65,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 2312 07 C, Alahäm1ä 7
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Haasionmäki
4010008

asuinpaikat ei määritelty
kivi- ja/tai pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Asuinpaikka sijaitsee Pääjärven itäpuolella kohoavan moreenimäen länsirinteen päällä,
Rajamäen asuintalon itäpuolella. Paikalla on ollut mansikkamaa, josta on löytynyt reikäkivi ja inventoinnissa kerättyä kvartsia. Asuinpaikan tarkka laajuus ei ole tiedossa. Vuoden 2008 inventoinnissa tarkastettiin vanhan päärakennuksen takana, itäpuolella sijaitseva mansikkamaa sekä taloa ympäröiviä peltoja. Mitään muinaisjäännökseen viittaavaa ei
havaittu.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 7,7 kaakkoon
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7016809 1 3297103 z: 60,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967, pk 231207 C, kohde Alahärmä 1
2008 inventointi Taisto Karjalainen
Muut kokoelmat
Pesolan kansakoulu 0 Rekisterilinkit
Muinaiskalupäiväkirja: 7437 KM 17455 Asuinpaikkalöytö
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Alahärmä Marjasaarenmäki
4010009

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-lukumäärä 2
Röykkiöt sijaitsevat Lapuanjokilaakson itäreunalla, Vuosnevan itäpuolella, OuluSeinäjoki junaradasta 600 m lounaaseen. Maasto on korkea metsäinen louhikkomäki,
Marjasaarenmäki, jonka etelärinteessä on kaksi röykkiötä lähekkäin:
a) mitat: pit. 6 m, lev. 2m, kork. 0,5 m.
b) 10m a:sta, isojen lohkareiden väliin koottu, mitat: pit.7 m, lev. 4m, kork. 1 m.
Molemmat ovat syvälle kaiveltuja. Röykkiöitä ei ole tutkittu.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 5 km eteläkaakkoon
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7017961 132939 12 z: 40,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisj äännösalueella
A

hautapaikat hautaröykkiöt pronssikautinen
Kivikko kahden n. 1,5 m halkaisijaltaan olevan kiven välissä. Kivet ovat suuria ja sammaleisia ja hyvin samanlaisia kuin ympäröivän alueen kivikko, mikä tekee röykkiöstä
epävarman. Pit. 6m, lev. 4m. kork. 1m.
B
hautapaikat hautaröykkiöt pronssikautinen
Paksun sammalen peitossa oleva, epämääräinen röykkiö, jonka keskellä on kuoppa.
Röykkiön kivet ovat noin puoli metriä halkaisijaltaan ja samanlaisia, kuin röykkiötä ympäröivän maaston kivet. Pit. 7 m, lev. 4 m. kork. 1 m.

Tutkimukset:
1900 tarkastus U.T. Sirelius
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 2312 07 A, kohde Alahärmä 6
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Porre/Perämäki
4010010
hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-lukumäärä 3
Röykkiöt sijaitsevat Lapuanjokilaaksossa, joen itäpuolella Vuosnevan ja joen välillä Perämäellä. Korkeahkolla ja louhikkoisella mäellä, sen länsirinteellä on korkeimman kohdan alapuolella tasanteella kolme röykkiötä.
A: halk 6 m, kork. 0,5 m. Matala ja tasainen röykkiö, joka on keskeltä hieman matalampi
kaivelun vuoksi. Eteläreunassa on muutama metrin halkaisijaltaan oleva kivi. Reunakiveys on hyvin säilynyt. Röykkiö sijaitsee aivan matalan kalliotörmän reunalla ja röykkiön
reunalla kasvaa katajia. Itse röykkiö on sammaloitunut.
B: Halkaisija 7 m, kork 0,5 m. Alun perin pyöreä reunakivellinen röykkiö, jossa 1 m halkaisijaltaan oleva kivi on ollut silmäkivenä. Kivet, jotka ovat halkaisijaltaan puoli metriä,
on levitelty ja uudelleen järjestelty. Siiriäisen mainitsema piikkilanka-aita on puuosiltaan
lahonnut, mutta edelleen havaittavissa. Röykkiön kiviä on käytetty aidan tukemiseen.
Röykkiön keskellä kasvaa kuusi.
C: Pit. 10m, lev. 8 m, kork. 1,5m. Pyöreähkön röykkiön pohjoisreunassa on metrin halkaisijaltaan olevia kiviä. Muuten kivet ovat 20 - 50 cm halkaisijaltaan. Röykkiössä on
keskellä kuoppa, jonka pohjalle on vielä kaivettu kuoppa. Röykkiö on osin paksun sammalen ja kuusten peittämä. Röykkiöstä noin 25 m lounaaseen on kalliolla pellon reunassa
9 kivestä laadittu pohjois- etelä -suuntainen kaksinkertainen kivirivi. Kivirivi vaikuttaa
resentiltä ja kivet on mahdollisesti otettu röykkiöstä.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 5,2 km etelään
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 701757013291683 z: 30,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisj äännösalueella
A
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Halk. 6 m, kork. 0,5 m. Matala ja tasainen röykkiö, joka on keskeltä hieman matalampi
kaivelun vuoksi. Eteläreunassa on muutama metrin halkaisijaltaan oleva kivi. Reunakiveys on hyvin säilynyt. Röykkiö sijaitsee aivan matalan kalliotörmän reunalla ja röykkiön
reunalla kasvaa katajia. Itse röykkiö on sammaloitunut.
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B
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Halkaisija 7 m, kork 0,5 m. Alun perin pyöreä reunakivellinen röykkiö, jossa 1 m halkaisijaltaan oleva kivi on ollut silmäkivenä. Kivet, jotka ovat halkaisijaltaan puoli metriä,
on levitelty ja uudelleen järjestelty. Siiriäisen mainitsema piikkilanka-aita on puuosiltaan
lahonnut, mutta edelleen havaittavissa. Röykkiön kiviä on käytetty aidan tukemiseen.
Röykkiön keskellä kasvaa kuusi.

c
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Pit. 10 m, lev. 8 m, kork. 1,5m. Pyöreähkön röykkiön pohjoisreunassa on metrin halkaisijaltaan olevia kiviä. Muuten kivet ovat 20 - 50 cm halkaisijaltaan. Röykkiössä on
keskellä kuoppa, jonka pohjalle on vielä kaivettu kuoppa. Röykkiö on osin paksun sammalen ja kuusten peittämä. Röykkiöstä noin 25 m lounaaseen on kalliolla pellon reunassa
9 kivestä laadittu pohjois- etelä -suuntainen kaksinkertainen kivirivi. Kivirivi vaikuttaa
resentiltä ja kivet on mahdollisesti otettu röykkiöstä.
Tutkimukset:
1900 tarkastus U.T. Sirelius
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 2312 07 A, kohde Alahärmä 5
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Hirsimäki
4010011

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 2
Röykkiöt sijaitsevat Hirsimäellä, joka on pieni matala metsäinen kalliopaljastuma Lapuajokilaakson itäreunalla, Vuosnevan ja joen välillä. Sen laella, jyrkän länsirinteen päällä
on kaksi röykkiötä 8 metrin etäisyydellä toisistaan.
Röykkiö a: Pit. 8,5 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Kalliopohjalla oleva pitkulainen röykkiö,
jonka eteläpäässä ja pohjoispäädyn itäreunassa on noin merin halkaisijaltaan olevat päätykivet Muuten röykkiön kivet ovat n. 20 - 30 cm halkaisijaltaan. Röykkiön eteläpään
päätykiven ympärille on tehty sekundäärinen yksittäisistä kivistä muodostuva puoliympyrän muotoinen kehä.
Röykkiö b: Pit. 8,5 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Kalliopohjalla oleva pitkulainen röykkiö,
jonka eteläpäässä ja pohjoispäädyn itäreunassa on noin merin halkaisijaltaan olevat päätykivet Muuten röykkiön kivet ovat n. 20 - 30 cm halkaisijaltaan. Röykkiön eteläpään
päätykiven ympärille on tehty sekundäärinen yksittäisistä kivistä muodostuva puoliympyrän muotoinen kehä.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 5,9 km etelään
Peruskartta: 231207 Alahärmä
Yhtenäiskoordinaatit: 7016928 1 3291677 z: 32,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisj äännösalueella
Röykkiö A
hautapaikat hautaröykkiöt pronssikautinen
Pit 8,5 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Kalliopohjalla oleva pitkulainen röykkiö, jonka eteläpäässä ja pohjoispäädyn itäreunassa on noin merin halkaisijaltaan olevat päätykivet
Muuten röykkiön kivet ovat n. 20 - 30 cm halkaisijaltaan. Röykkiön eteläpään päätykiven
ympärille on tehty sekundäärinen yksittäisistä kivistä muodostuva puoliympyrän muotoinen kehä.
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Röykkiö B
hautapaikat hautaröykkiöt pronssikautinen
Pit. 4 m, lev. 3 m, kork. 0,5 m. Pyöreähkö kalliopohjalle koottu jäkälöitynyt röykkiö, joka
on koottu 20- 50 cm:n kokoisista kivistä. Reuna on kivetty suuremmilla kivillä kuin keskusta. Siiriäisen mainitsema sekundaarinen kehä röykkiön keskustassa on yhä havaittaVIssa.

Tutkimukset:
1900 tarkastus U.T. Sirelius
1964 tarkastus Anna-Liisa Hirviluoto
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 2312 07 A, kohde Alahärmä 4
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Rintavainio
4010013

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 3
Röykkiöt sijaitsevat Lapuanjoen länsipuolella, kapealla Alahärmään kuuluvalla ulkopalstalla, metsäisellä kalliolla Järvinevan kaakkoispuolella. Kalliolla on kolme röykkiötä:
Röykkiö A: Vuoden 1967 inventoinnissa löydettiin kallioita röykkiön pohjasta kvartsia
KM 17457. Siiriäisen inventoinnissa mainitsema röykkiö a. pit. 24 m, lev. 4 m, kork. 0,5
m. Pitkulainen, matala röykkiö, jonka länsipäässä on kaksi kylmämuurattua kuoppaa.
Röykkiön itäpäädyn pohjoispuolella on 4 m halkaisijaltaan oleva kivikehä, jonka länsireunassa on 0,5 m aukko. Kivikehän kohdalta röykkiö on lähes katkennut ja paljas kallio
on tullut esiin. Röykkiön ympärillä on neljä "kiviruusua". Röykkiön kivet ovat 20- 60 cm
halkaisijaltaan. Röykkiössä kasvaajoitakin männyn ja kuusen taimia.
Röykkiö B: Läpimitta 5 m, matala. Sijaitsee a:sta 60 metriä pohjoiseen. Vuoden 2008 inventoinnissa todettiin täysin tuhoutuneeksi. Alueella on hiljattain kuorittu kaikki maaaines kallion päältä ja kallio aiotaan ilmeisesti murskata. Röykkiö on täysin tuhoutunut.
Röykkiö C: Mitat 10 x 2m, täysin sammaloitunut ja talvitien katkaisema. Sijaitsee b:stä
100 metriä koilliseen. Vuoden 2008 inventoinnissa todettiin täysin tuhoutuneeksi.
Röykkiöt liittyvät laajaan ryhmään, johon kuuluu röykkiöitä edellä mainituista röykkiöistä pohjoiseen Uusikaarlepyyssä, katso 1660 10007 Jepua-Martinmäki.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 13,2 km luoteeseen
Peruskartta: 231205 Pensala
Yhtenäiskoordinaatit: 7033876 13284769 z: 37,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
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Erilliskohteet muinaisjäännösalueella
Röykkiö A
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Siiriäisen inventoinnissa mainitsema röykkiö a. pit. 24 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Pitkulainen, matala röykkiö, jonka länsipäässä on kaksi kylmämuurattua kuoppaa. Röykkiön itäpäädyn pohjoispuolella on 4 m halkaisijaltaan oleva kivikehä, jonka länsireunassa on 0,5
m aukko. Kivikehän kohdalta röykkiö on lähes katkennut ja paljas kallio on tullut esiin.
Röykkiön ympärillä on neljä "kiviruusua". Röykkiön kivet ovat 20 - 60 cm halkaisijaltaan. Röykkiössä kasvaa joitakin männyn- ja kuusentaimia.
Tutkimukset:
1967 inventointi A. Siiriäinen
inv 1067
2008 inventointi Taisto Karjalainen
Kaksi kohteen kolmesta röykkiöstä on tuhottu kallionpäällisten maa-ainesten kuorinnassa. (Havainto 2008 inventoinnissa).
Rekisterilinkit
Muinaiskalupäiväkirja: 7439 KM 17457 Kvartseja hiidenkiukaasta
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Alahärmä Karkaus
4010014

asuinpaikat ei määritelty
pronssi- ja/tai rautakautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Asuinpaikka sijaitsee Alahärmän pohjoisrajalla, Lapuanjoen etelärannalla joen mutkan
kohdalla. Maasto on viljelysmaata, hiekkaista Lapuanjoen nummimaisen tasaista törmää.
Löytöjä on asuinrakennuksen itäpuolelta noin200m matkalta. Peliosta on löydetty jo ennen viime sotia keramiikkaa. Kvartsia on näkyvissä pellolla runsaasti, samoin palauutta
savea. Vuoden 1967 inventoinnissa löytyi koekuopasta asbestinsekaista keramiikkaa, ladosta noin20m itään. Vuoden 2008 inventoinnin yhteydessä maanomistaja näytti vuoden
1967 inventoinnin koekuopan paikan ja sille otettiin gps paikannus: pkoo 7035404, ikoo
3286745. Löytöalue on pellon ja metsän reunassa. Asuinpaikka sijaitsee noin 100 m joen
jyrkästä törmästä, hiekka-alueella, jonka alapuolella on savimaata. Vuoden 2008 inventoinnissa pellossa havaittiin yksi kvartsi-iskos ja pellon ja metsän reunan välisen ojan
penkereellä pune1iavaa likamaata.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 13,7luoteeseen
Peruskartta: 231205 Ekola
Yhtenäiskoordinaatit: 7035422 1 3286689 z: 27,50
Koordinaattiselite: keskikoordinaatti
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 2312 05, kohde Ekola 7
1991 tarkastus Mirja Miettinen
ei kertomusta
2008 inventointi Taisto Karjalainen, inventoinnin yhteydessä talletettiin kvartsi-iskos
KM: 37590
Rekisterilinki t
Muinaiskalupäiväkirja: 7440 KM 17458 Asuinpaikkalöytö
Muinaiskalupäiväkirja: 8890 KM 18908 Asuinpaikkalöytö
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Alahärmä Tieranneva
4010015

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiön pit. 9,5 m, lev. 7,5 m, kork. 0,5 m. Röykkiö sijaitsee Alahärmän pohjoisrajalla,
Tierannevan kaakkoisreunalla, metsäisen moreeniharjanteen laen pohjoisosassa, nuoressa
männikössä. Se on matala ja hiukan kaiveltu. Vuoden 2008 inventoinnin aikaan röykkiö
oli kokonaan ruohomättäiden peitossa, vain pohjoisreunassa oli joitakin kiviä näkyvissä
suuren kivilohkareen vieressä. Kohteen vieressä on turkistarha, jonka ravinteet ovat rehevöittäneet metsän aluskasvillisuuden nurmeksi.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 11,6 km luoteeseen
Peruskartta: 231205 Ekola
Yhtenäiskoordinaatit: 70332141 3287054 z: 30,00
Koordinaattiselite: keskikoordinaatti?
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967, pk 231205, kohde Ekola 3
2008 inventointi Taisto Kaijalainen
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Alahärmä Katiska
4010016

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Ekaluoman länsipuolisella metsäalueelia nimeltä Katiska, sen pohjoisosassa, laakeiden Vilkkilänkallioiden itäpuolella. Matalan, louhikkoisen kalliomäen laella
metsässä on röykkiö. Sen mitat ovat 13 x 3,5 m. Röykkiö on matala ja sen eteläpäässä on
iso siirtolohkare. Röykkiön keskellä on kolme kuoppaa. jotka ovat ilmeisesti myöhemmin
kaivettuja. Kivet ovat pääosin 50 cm halkaisijaltaan. Röykkiön päällä kasvaa kaksi kuusta
ja mänty.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 9,8 luoteeseen
Peruskartta: 231205 Pensala
Yhtenäiskoordinaatit: 7030119/3285720 z: 37,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Norrbacken
4010017

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 2
Röykkiöt sijaitsevat Ekoluoman ja osittain viljelykselle raivatun Kennetinnevan itäpuolella, metsäisellä ja pohjoispäästään asutulla moreenimäellä. Mäen laella, hieman pohjoiseen viettävällä maastokohdalla on kaksi röykkiötä.
A: Pit. 10 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen lähes kokonaan aluskasvillisuuden
peittämä vallimainen röykkiö. Koillispäässä on 2 m halkaisijaltaan oleva kuoppa. Röykkiön kaakkoispää on korkein kohta ja röykkiö kapenee ja madaltuu luoteeseen.
B: Pit. 7,2 m, lev. 2m, kork. 0,5 m. Erottuu paremmin kuin a röykkiö. Röykkiö on sammalen peittämä vallimainen rakennelma. Kaakkoispäässä erottuu selvästi kolme isompaa
kiveä. Röykkiö on tehty puolen metrin halkaisijaltaan olevista kivistä ja rakennelma kapenee luodetta kohti.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahätmän kirkosta 7,5 luoteeseen
Peruskartta: 231205 Ekola
Yhtenäiskoordinaatit 7028803 /3287675 z: 35,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisjäännösalueella
Röykkiö A
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 10m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen lähes kokonaan aluskasvillisuuden peittämä vallimainen röykkiö. Koillispäässä on 2m halkaisijaltaan oleva kuoppa. Röykkiön
kaakkoispää on korkein kohta ja röykkiö kapenee ja madaltuu luoteeseen.
Röykkiö B
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 7,2 m, lev. 2m, kork. 0,5 m. Erottuu paremmin kuin a röykkiö. Röykkiö on sammalen peittämä vallimainen rakennelma. Kaakkoispäässä erottuu selvästi kolme isompaa
kiveä. Röykkiö on tehty puolen metrin halkaisijaltaan olevista kivistä ja rakennelma kapenee luodetta kohti.
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Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967, pk 231205, kohde Ekola 5
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Kifinmäki
4010018

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiöt sijaitsevat Vakkurin kylästä 1,8 km luoteeseen ja Punijärvenojan peltoaukean
länsireunalla Kifinmäellä. Mäki on loiva matala drumliini, jonka laella on tiheässä ryteikössä kaksi pientä röykkiötä.
A: sijaitsee loivalla itärinteellä, halkaisija 5 metriä, matala ja ehjä. Vuoden 2008 inventoinnissa röykkiötä ei löytynyt. 5 m röykkiön b itäpuolella on kotitarvehiekkakuoppa,
jonka kaivuun yhteydessä Siiriäisen mainitsema röykkiö a on ilmeisesti tuhoutunut kokonaan.
B: Halkaisija 4 m kork. 1 m. Sijaitsee drumliinin laella. Röykkiö on kehämäinen ja siinä
on laaja jyrkkäreunainen kuoppa, jonka ulkoseinät ovat suorat. Itäreunassa on 2 m halkaisijaltaan oleva kivilohkare kehän perustana. Röykkiön kivet on kylmämuurattu 20- 50
cm:n kokoisista kivistä.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 11,4 km länsiluoteeseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7026452 1 3281350 z: 45,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Ekosimsiö
4010019

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-lukumäärä 6
Röykkiöt sijaitsevat louhikkoisen Ekosimsiö mm1sen mäen luoteisrinteellä ryhmässä.
Pienen erillisen kohouman pohjoisrinteellä on kaikkiaan kuusi röykkiötä.
A: Pit. 5 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Kahden lohkareen välissä pyöreä, osittain sammaloitunut röykkiö. Kivet 30 - 60 cm. Röykkiön pohjoisreuna on hajonnut. Maasto on epätasainen rinne, jossa on suuria kivenlohkareita.
B: Halk. 5,7 m, kork. 0,5 m. Pyöreä röykkiö, jonka itä- ja länsireunalla on suuret kivilohkareet. Röykkiö on koottu 50 - 80 cm halkaisijaltaan olevista kivistä. Röykkiön pohjoisreunassa kasvaa kuusi.
C: Pit. 6,5 m, lev. 5 m, kork. 0,5 m. Risujen ja sammalen peitossa oleva pyöreä röykkiö,
jonka keskellä on kuoppa. Röykkiö on ladattu kahden lohkareen väliin, joista lounaisen
lohkareen vieressä on resentti kuoppa. Röykkiön kivet ovat 30 - 50 cm halkaisijaltaan.
D: Halk. 4,5 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen röykkiö, jonka itäreunassa on metrin halkaisijaltaan oleva kivi. Röykkiön kivet ovat 50 - 80 cm halkaisijaltaan, keskellä on myös
pienempiä kiviä.
E: Pit. 7 m, lev. 6,8 m, kork. 1,5 m. Kahden lohkareen väliin koottu röykkiö,jossa on vallimaiset reunat ja laakea kuoppa keskellä. Röykkiön kaakkoisreuna on ilmeisesti uudelleen järjestetty. Kuopan itäreunassa on kaksi suurta lohkaretta ja muuten kivet ovat 20 60 cm halkaisijaltaan.
F: Pit. 6,6 m, lev. 5 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen röykkiö, joka on koottu lohkareiden
lomaan, rinnemaastoon. Röykkiön luoteisreunassa on suurempi kivi asetettu pienempien
varaan siten, että sen alle muodostuu ryssänuunimainen kolo. Röykkiön kivet ovat 20 50 cm halkaisijaltaan. Kiviä on levitetty röykkiön ympäristöön.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 9,6 km länsilounaaseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7020441 1 3282832 7020399 1 3282847 7020399 1 3282847 z:
45,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
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Erilliskohteet muinaisjäännösalueella
Röykkiö A
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 5 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Kahden Jahkareen välissä pyöreä, osittain sammaloitunut
röykkiö. Kivet 30 - 60 cm. Röykkiön pohjoisreuna on hajonnut. Maasto on epätasainen
rinne, jossa on suuria kivenlohkareita.
Röykkiö B
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Halk. 5,7 m, kork. 0,5 m. Pyöreä röykkiö, jonka itä- ja länsireunalla on suuret kivilohkareet. Röykkiö on koottu 50 - 80 cm halkaisijaltaan olevista kivistä. Röykkiön pohjoisreunassa kasvaa kuusi.
Röykkiö C
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 6,5 m, lev. 5 m, kork. 0,5 m. Risujen ja sammalen peitossa oleva pyöreä röykkiö,
jonka keskellä on kuoppa. Röykkiö on ladattu kahden lohkareen väliin, joista lounaisen
lohkareen vieressä on resentti kuoppa. Röykkiön kivet ovat 30- 50 cm halkaisijaltaan.
Röykkiö D
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Halk. 4,5 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen röykkiö, jonka itäreunassa on metrin halkaisijaltaan oleva kivi. Röykkiön kivet ovat 50 - 80 cm halkaisijaltaan, keskellä on myös pienempiä kiviä.
Röykkiö E
hautapaikat ei määritelty pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 7 m, lev. 6,8 m, kork. 1,5 m. Kahden lohkareen väliin koottu röykkiö, jossa on vallimaiset reunat ja laakea kuoppa keskellä. Röykkiön kaakkoisreuna on ilmeisesti uudelleen
järjestetty. Kuopan itäreunassa on kaksi suurta lohkarettaja muuten kivet ovat 20- 60 cm
halkaisijaltaan.
Röykkiö F
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 6,6 m, lev. 5 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen röykkiö, joka on koottu Jahkareiden lomaan, rinnemaastoon. Röykkiön luoteisreunassa on suurempi kivi asetettu pienempien
varaan siten, että sen alle muodostuu ryssänuunimainen kolo. Röykkiön kivet ovat 20 50 cm halkaisijaltaan. Kiviä on levitetty röykkiön ympäristöön.
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Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967, pk 231204, kohde Kuoppa 3
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Ekojärvi
4010020

asuinpaikat ei määritelty
kivikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Kohde sijaitsee Alahärmän puolella Ylihärmän pohjoisimman kulman tuntumassa. Paikka on loivasti eteläkaakkoon, kohti kuivunutta Ekojärveä, viettävä pellonreuna ja pihamaa. Pelto on hiekkaista multamaata. Alueen koko on n. 40 x 450 m. Vuoden 1967 inventoinnissa on löydetty kvartsi-iskoksia talon läheltä.
Vuoden 2008 inventoinnissa pellon ja metsän rajalta kohdasta pkoo 7018662, ikoo
3283023 löytyi hioinkiven katkelma, iskuydin ja kvartsi-iskos. Löydöt olivat kiviläjässä,
joka oli kerätty pellolta.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 10 km lounaaseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7018785 13283066 z: 50,00
Koordinaattiselite: keskikoordinaatti
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv 1967
2003 tarkastus Miikka Hairnila
Kohde on tarkastettu Ylihärmän inventoinnin yhteydessä.
2008 inventointi Taisto Karjalainen, inventoinnin yhteydessä talletettiin löydöt
KM 37588: 1 - 3. Löydöt ovat hioin, kvartsi-iskoksiaja kvartsiytimiä.

Rekisterilinkit
Muinaiskalupäiväkirja: 7434 KM 17452 Asuinpaikkalöytö
Muinaiskalupäiväkirja: 17869 KM 27895 Kivies. katkelma

35

Alahärmä Hanhineva
4010021

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Ekakankaan pohjoispuolella olevan suon takana, etelään työntyvän
louhikkoniemekkeen eteläkärjessä. Röykkiön pit. 4,6 m, lev. 3,6 m, kork. 1 m. Röykkiö
on paksun sammalen ja varvikon peitossa ja sen keskellä on pitkulainen kuoppa. Pohjoisreunassa kasvaa muutama puu. Kivet ovat 50 - 80 cm halkaisijaltaan. Veikko Puronvarren kirjassaan Muinaisasutus Alahännässä mainitsemaa kahta muuta röykkiötä ei havaittu
vuoden 2008 inventoinnissa. Kaksi muuta röykkiötä sijaitsevat Puronvarren mukaan tästä
röykkiöstä itään olevalla seuraavalla harjanteella.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 8,4 lounaaseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7018152 1 3285199 z: 50,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967, pk 231204, kohde kuoppa 2
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Karhukallio
4010022

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-1ukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Hanhiluoman itäpuolella, Kurjennevan pohjoispäässä olevalla Karhukalliolla. Kallioalueen eteläpäässä on röykkiö, jonka mitat ovat: pit. 9 m, lev. 4 m, kork.
0,5 m. Röykkiö on suippokärkisen soikion muotoinen, jonka molemmista kärjistä kivet
ovat hieman levinneet röykkiön suuntaisesti maastoon. Röykkiön keskellä on 3 x 1 metrin kokoinen kuoppa, joka on 50 cm syvä. Kuopan länsipäässä on poikittainen kuoppa,
jonka länsipuolella on pieni kuoppa. Röykkiö on kalliopohjalla itä - länsi -suuntaisesti.
Siiriäisen raportissaan mainitsemat kohteet aja b ovat luonnonmuodostelmia, kuten hän
itsekin toteaa.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 4,3 km länsilounaaseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7021622 1 3288075 z: 40,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1966 tarkastus Ari Siiriäinen
Kohteet a-c, tarkastus yleisöilmoituksen perusteella. Mäen pohjoispään kohteet aja b
todettiin luonnonmuodostumiksi, vain eteläreunan c hiidenkiukaaksi.
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Vuoskoski/Katiska 2
4010023

muinaisjäännösryhmät ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-lukumäärä 8
Katiska 2 on vuonna 1968 tarkastettu laaja röykkiöalue, jossa oli silloin rekisteröity 11
röykkiötä suosaarekkeilla. Röykkiöt sijaitsevat erillisillä mäenkumpareilla noin 1,2 x 1
km laajuisena alueella Ekaluoman länsipuolella, Katiska-nimisellä kallioalueella, Santanevan kaakkoispuolella. Peruskartalle on merkitty 11 röykkiötä muinaisjäännösmerkein,
erilliskohteet 1-8. Kohteessa 6 on kolme alakohdetta. Tarkastuksessa 2002 todettiin, että
kohde 1 on asumuksenpohja (kivivalli), 2 ja 3 ovat rakkakuoppia, 4-6 ovat tuhoutuneet
metsäaurauksessa, 7 on luonnonkivikko. Erilliskohde 7 todettiin myös 2008 inventoinnissa luonnon kivikaksi ja se poistettiin. 2002 määritelty rakenne 8 todettiin kahdeksi erilliseksi röykkiöksi, joten erilliskohde rakenne 8 poistettiin ja sen eteläpääty on erilliskohteena röykkiö 1 ja pohjoispääty erilliskohteena röykkiö 2.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 8,4 luoteeseen
Peruskartta: 231205 Pensala
Yhtenäiskoordinaatit: 7028492 1 3285952 z: 37,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisjäännösalueella
kivivalli 1
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Pit. 16 m, lev. 6,5 m, kork. 1 m. Kohde sijaitsee peruskartan osoittamassa paikassa. Kyseessä ei ole röykkiö vaan kivivallin ympäröimä ala. Vallin sisään jää soikea koillislounas -suuntainen 6 x 4 m:n alue. Kyseessä on todennäköisesti asumuksenpohja. Vallin
lounaispäässä on kuoppa ja pieni kuoppa on myös lounaiskärjen vallissa. Koillisosa on
sammalen ja varvikon peitossa eikä se ole yhtä selkeä muodoltaan kuin muu kiveyksen
alue. Kivet ovat pääosin suuria 20 - 80 cm halkaisijaltaan ja jokunen 1 metrinkin kokoinen kivi. Alueella kasvaa muutama puu.
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kivivalli 2
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Pit. 15 m, lev. 3 m, kork. 0,5 m. Kyseessä on luode-kaakko -suuntainen pitkänomainen
kivivalli, jossa on neljä kuoppaa. Valli on luonnonmuodostuma. Kyseessä on todennäköisemmin kivikkoon raivatut säilytyskuopat. Valli kulkee kaakosta luoteeseen.

Rakenne 3
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Pit. 4,6 m, lev. 4,4 m, kork. 1 m. Rakenne on tehty mäen luoteisrinteessä sijaitsevaan rantakivikkoon. Rakenteen keskellä erottuu selvä kuopanne, ja reunat muodostavat pyöreän
vallin. Kyseessä on hajotettu röykkiö tai siihen tehty rakkakuoppa. Kuopan eteläreunassa
on muutama isompi kivi, muuten kivet ovat 20 - 50 cm halkaisijaltaan. Muinaisjäännösmerkki peruskartalla on hieman liikaa kaakkoon.
Rakenne 4
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Vuoden 2002 tarkastuksessa kohdetta ei voitu paikallistaa. Se on mahdollisesti tuhoutunut metsänuudistuksessa, jossa alue on aurattu. Kohdetta ei löytynyt vuoden 2008 inventoinnissa.
Rakenne 5
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Vuoden 2002 tarkastuksessa kohdetta ei voitu paikallistaa. Se on mahdollisesti tuhoutunut metsänuudistuksessa, jossa alue on aurattu. Vuoden 2008 inventoinnissa paikkaa ei
löytynyt koordinaattien osoittamasta paikasta.
Rakenne 6
kivirakenteet ei määritelty ajoittamaton
Kolme kiviröykkiötä, a-c. Yllä b:n sijainti (keskimmäinen). Vuoden 2002 tarkastuksessa
röykkiöitä ei voitu paikallistaa, mutta vain a: kohta (läntisin) oli aurattu. Kohteet b ja c oli
merkitty maastoon puuseipäin, mutta niiden kohdalla ei näkynyt mitään rakenteita. Kaikki kolme kohdetta on merkitty peruskartalle. Vuoden 2008 inventoinnissa kohteita ei löytynyt koordinaattien osoittamista paikoista.
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Röykkiö 1
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 4 m, lev. 3,5 m, kork. 1 m. Röykkiö on Rislan kuvaaman rakenteen 8 eteläpää, joka
todettiin inventoinnissa selväksi röykkiöksi. Röykkiö on muodoltaan pyöreä ja sen keskellä olevassa kuopassa kasvaa kuusi. Osin samrnaloituneen röykkiön reunat ovat vallimaiset. Kivet ovat 20 - 50 cm halkaisijaltaan. Röykkiön pohjoispuolella on siirtolohkare.
Röykkiö 2
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Halk. 4 m, kork. 0,5 m. Epämääräinen matala, sammaloitunut röykkiö, joka on Rislan
kertomuksessa kuvattu rakenteen 8 pohjoispää. Rislan mainitsema siirtolohkareen kyljessä oleva kiveys kuuluu tähän röykkiöön. Röykkiön keskellä on matala kuoppa.

Tutkimukset:
1968 tarkastus Ari Siiriäinen
tarkastettu täydennyskartoituksessa 1968; kertomuksesta ei tietoa
2002 tarkastus Pentti Risla
Raportti PMA 022
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Korvenneva 1
4010024

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 3
Röykkiöt sijaitsevat Alahärmän pohjoisrajalla Korvennevan itäpuolisella mäellä, sen pohjoispäässä. Röykkiö 1 on merkitty peruskartalle, mahdollisesti vuoden 1968 tarkastuksen
jälkeen. Tarkastuksesta ei ole kertomusta. Vuoden 2008 alueelta löydettiin kolme röykkiötä.
Röykkiö 1: Pit. 12m, lev. 6 m, kork. 1 m. Suunta: kaakko- luode. Soikea röykkiö on ladattu kolmen noin 2 m halkaisijaltaan olevan kiven väliin. Röykkiön keskellä on kaksi
erillistä syvää kuoppaa, joita erottaa reunavallit yhdistävä kiveys. Luoteiskuopassa kasvaa pieniä koivuja. Koillisen päädyn kuoppa on suurempi ja sen lounaispäähän on sortunut kaksi noin metrin halkaisijaltaan olevaa kiveä.
Röykkiö 2: Pit. 4,5 m, lev. 3,5 m, kork. 1 m. Röykkiö sijaitsee heti röykkiön 1 kaakkoispuolella. Röykkiö on muodoltaan pyöreä ja sen keskellä on kuoppa. Röykkiö on sammalen ja risujen peitossa.
Röykkiö 3: Pit. 5,3 m, lev. 3,5 m, kork. 0,5 m. Laakean 2 metrin pituisen kiven koillispuolelle koottu röykkiö, jonka kivet ovat 20 - 50 cm halkaisijaltaan. Itäpäädyssä on metrin halkaisijaltaan oleva kivi.

Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 10,8 km pohjoiseen
Peruskartta: 231208 Voitti
Yhtenäiskoordinaatit: 7033529 1 3290619 z: 42,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Erilliskohteet muinaisjäännösalueella
Röykkiö 1
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 12m, lev. 6 m, kork. 1 m. Suunta: kaakko -luode. Soikea röykkiö on ladottu kolmen
noin 2 m halkaisijaltaan olevan kiven väliin. Röykkiön keskellä on kaksi erillistä syvää
kuoppaa, joita erottaa reunavallit yhdistävä kiveys. Luoteiskuopassa kasvaa pieniä koivuja. Koillisen päädyn kuoppa on suurempi ja sen lounaispäähän on sortunut kaksi noin
metrin halkaisijaltaan olevaa kiveä.
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Röykkiö 2
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 4,5 m, lev. 3,5 m, kork. 1 m. Röykkiö sijaitsee heti röykkiön 1 kaakkoispuolella.
Röykkiö on muodoltaan pyöreä ja sen keskellä on kuoppa. Röykkiö on sammalen ja risujen peitossa.
Röykkiö 3
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 5,3 m, lev. 3,5 m, kork. 0,5 m. Laakean 2 metrin pituisen kiven koillispuolelle koottu
röykkiö, jonka kivet ovat 20- 50 cm halkaisijaltaan. Itäpäädyssä on metrin halkaisijaltaan
oleva kivi.
Tutkimukset:
1968 tarkastus Ari Siiriäinen
uusintakartoitus, ei kertomusta, tämä kohde ei kuitenkaan ole mukana vuoden 1967 inventoinnissa.
2008 Inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Korvenneva 2
4010025

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 3
Röykkiöt sijaitsevat Alahärmän pohjoisrajalla Korvennevan itäpuolisella mäellä, sen eteläpäässä. Röykkiö on merkitty peruskartalle, mahdollisesti vuoden 1968 tarkastuksen jälkeen. Vuoden 2008 inventoinnissa paikalta havaittiin kolme suurta röykkiötä. Veikko Puronvarsi on piirtänyt röykkiöistä luonnoksen kirjaan Muinaisasutusta Alahärmässä. Kolmen röykkiön kokonaisuus on osin sammalien ja kuusien peitossa. Röykkiöt sijaitsevat
kallioisen harjanteen laella ja kasvillisuuden takia kokonaisuutta ei voi nähdä mistään
suunnasta yhtenäisenä. Rakennelmista tulee myös mieleen, että kyseessä voi olla myös
jonkinlaisen rakennuksen pohja.
Röykkiö 1: Pit. 13 m, lev. 3 m, kork. 1 m. Vallimainen, leikkaukseltaan kupera röykkiö,
joka on itä- länsi -suuntainen. Röykkiön molemmissa päädyissä on suuret kivet. Itäpään
pohjoispuolella valli on kahden metrin osuudella metrin leveämpi kuin muu osa röykkiötä. Samalla kohtaa röykkiötä on eteläreunalla suurien kivien keskittymä.
Röykkiö 2: Pit. 17 m, lev. 3 m, kork. 1 m. Röykkiö on vallimainen ja leikkaukseltaan kupera. Röykkiö on pohjois- - etelä -suuntainen ja kapenee etelää kohden. Pohjoispäässä on
suorakaiteen muotoinen 1,2 m x 0,8 cm:n kokoinen kuoppa ja sitä pienempi kuopanne.
Kuoppien seinät näyttävät kylmämuuratuilta ja kuuluvat ilmeisesti alkuperäiseen rakennelmaan.
Röykkiö 3: Pit. 5,5 m, lev. 4 m, kork. 1 m. Röykkiö on pohjois-etelä -suuntainen, suorakaiteen muotoinen, jonka keskellä on suorakaiteen muotoinen kylmämuurattu kuoppa.
Koillisnurkassa on metrin mittainen kivi. Kivet röykkiössä ovat 20 - 70 cm halkaisijaltaan.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 10,6 km pohjoiseen
Peruskartta: 231208 Voitti
Yhtenäiskoordinaatit: 7033331 1 3290680 z: 42,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
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Erilliskohteet muinaisj äännösalueella
Röykkiö 1
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 13 m, lev. 3 m, kork. 1 m. Vallimainen, leikkaukseltaan kupera röykkiö, joka on itälänsi -suuntainen. Röykkiön molemmissa päädyissä on suuret kivet. Itäpään pohjoispuolella valli on kahden metrin osuudella metrin leveämpi kuin muu osa röykkiötä. Samalla
kohtaa röykkiötä on eteläreunalla suurien kivien keskittymä.
Röykkiö 2
hautapaikat hautaröykkiöt pronssi- ja/tai rautakautinen
Pit. 17 m, lev. 3 m, kork. 1 m. Röykkiö on vallimainen ja leikkaukseltaan kupera. Röykkiö on pohjois- etelä -suuntainen ja kapenee etelää kohden. Pohjoispäässä on suorakaiteen muotoinen 1,2 m x 0,8 cm:n -kokoinen kuoppa ja sitä pienempi kuopanne. Kuoppien
seinät näyttävät kylmämuuratuilta ja kuuluvat ilmeisesti alkuperäiseen rakennelmaan.
Röykkiö 3
hautapaikat ei määritelty kivi- ja/tai pronssikautinen
Pit. 5,5 m, lev. 4 m, kork. 1 m. Röykkiö on pohjois-etelä -suuntainen, suorakaiteen muotoinen, jonka keskellä on suorakaiteen muotoinen kylmämuurattu kuoppa. Koillisnurkassa on metrin mittainen kivi. Kivet röykkiössä ovat 20 - 70 cm halkaisijaltaan.
Tutkimukset:
1968 tarkastus Ari Siiriäinen
uusintakartoitus, ei kertomusta, tämä kohde ei kuitenkaan ole mukana vuoden 1967 inventoinnissa.
2008 inventointi Taisto Karjalainen
Korvenneva 2 kohteesta on Veikko Puronvarren piirros kirjassa: Muinaisasutusta Alahärmässä.

44

Alahärmä Kalliojärvi
4010026

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Vakkurin kylästä noin kilometrin itään, pienen Kalliojärven länsipuolisella mäellä, mäen koillisreunalla. Röykkiö on merkitty peruskartalle, mahdollisesti vuoden 1968 tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksesta ei ole kertomusta.
Röykkiö pit. 20m, lev. 5 m, kork. 0,5 m. Osin sammaloitunut pitkä röykkiö kallionnyppylän laella. Kivet ovat halkaisijaltaan 30- 60 cm. Röykkiötä on pengottu ja kiviä levitelty rakennelman ympärille. Röykkiön lounaispäässä on kolme metrin kokoista kiveä. Koillispäässä on resentti, kivistä koottu keko ja röykkiössä on kolme epämääräistä kuoppaa.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 8,4 luoteeseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7025615 13284334 z: 37,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1968 tarkastus Ari Siiriäinen
uusintakartoitus, ei kertomusta, tämä kohde ei kuitenkaan ole mukana vuoden 1967 inventoinnissa.
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Vilkkilänkytö
4010027

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 1
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Vakkurin kylästä kilometrin itäkaakkoon Vilkkilänkydön itäpuolella
olevalla kallioalueella. Röykkiö sijaitsee kallion länteen viettävällä reunalla. Röykkiö on
merkitty peruskartalle, mahdollisesti vuoden 1968 tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksesta ei
ole kertomusta. Röykkiön mitat: pit. 7 m, lev. 4 m, kork. 0,5 m. Röykkiö on pohjois-etelä
-suuntainen. Soikean muotoinen matala röykkiö, jonka reunakiveys on keskustaa korkeampi. Laakean kuopan pohjoispäässä kasvaa mänty. Kiviä on levitetty röykkiön ympärille. Röykkiön kivet ovat 20 - 60 cm kokoisia ja sijaitsevat kalliopohjalla.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 8,2 luoteeseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7025043 1 3284270 z: 45,00
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1968 tarkastus Ari Siiriäinen
uusintakartoitus, ei kertomusta, tämä kohde ei kuitenkaan ole mukana vuoden 1967 inventoinnissa.
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Rajakallio
4010028

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Hanhimäen kylästä 2 km länteen pienen pellon eteläreunalla, Rajakallion talosta 180 metriä lounaaseen. Röykkiö on merkitty peruskartalle, mahdollisesti vuoden 1968 tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksesta ei ole kertomusta.
Vuoden 2008 inventoinnin aikaan röykkiöt sijaitsivat hakkuuaukean ja pellon reunan välisessä mäntymetsäkaistaleessa.
Pit. 9,5 m, lev. 7 m, kork. 0,5 m. Röykkiön kivet ovat kooltaan 30 - 60 cm. Pyöreä röykkiö, jonka keskellä on kuoppa. Röykkiön eteläpäässä on noin metrin levyinen ja pituinen
uloke.
Röykkiön pohjoispuolella on itä- länsi -suuntainen 18 metriä pitkä valli, joka on itäpäästään metrin levyinen ja länsipäästään 3 metriä.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 4,3 länsilounaaseen
Peruskartta: 231204 Vakkuri
Yhtenäiskoordinaatit: 7023540 1 3285862 z: 37,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1968 tarkastus Ari Siiriäinen
uusintakartoitus, ei kertomusta, tämä kohde ei kuitenkaan ole mukana vuoden 1967 inventoinnissa.
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Huhdankalliot/Koulunkallio
4010029

hautapaikat hautaröykkiöt
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Alahäm1än eteläosassa, Hakolan koulun eteläpuolella olevan korkean
Koulunkallion eli Huhdanpäänmäen laella, harvassa mäntymetsässä. Mäellä on pahoin
hajotettu röykkiönjäännös, joka vuonna 1967 muodosti ison, noin 18m läpimittaisen kehän, mutta sen jälkeen kiviä on edelleen levitelty kalliolla. Enää ei ole varmasti pääteltävissä millainen röykkiö on ollut vai onko paikalla ollut 2- 3 pienempää röykkiötä lähekkäin.
Vuoden 2008 inventoinnin aikaan röykkiön vieressä oli näköalatorni makkarakatoksineen
ja Museoviraston informaatiotaulu. Näköalatomista katsottuna näyttää röykkiössä olevan
laaja 18 metriä halkaisijaltaan oleva kehävalli, jonka sisällä on kolme tai neljä pienempää
kehää.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 9,6 km etelään
Peruskartta: 231109 Liinamaa
Yhtenäiskoordinaatit: 701320213291506 z: 62,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
Inv 1967, pk 2311 09, kohde Alahärmä 1
2001 tarkastus Pentti Risla
Maastotarkastus toukokuu 2001
Muinaisjäännösten hoitorekisteri: 999000059 Huhdankalliot
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Alahärmä Huhtala
4010030

hautapaikat ei määritelty
pronssikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 1
Röykkiö sijaitsee Alahärmän eteläosassa, pienellä matalalla kalliolla Huhtalan pitkän
metsäsaran pohjoisrajalla. Röykkiön pituus: 2 m, leveys: 1,2 m, korkeus: 0,5 m. Röykkiö
on suorakaiteen muotoinen kylmämuurattu tasalakinen ja suoraseinäinen ladelma. Vieressä on U:n muotoinen matala, selväpiirteinen kiviladelma, jonka seinät on kylmämuurattu. Rakenteen pit. 2m, lev. 1,2 m, kork. 0,5 m. Sisäpuolen tyhjä tila on leveydeltään 70
cm. Rakenneimien kaakkoispuolella on metrin halkaisijaltaan oleva pieni irtokivien ryhmä, jotka saattavat olla peräisin rakenteista.
Sijainti:
Etäisyystieto: Alahärmän kirkosta 9,8 eteläkaakkoon
Peruskartta: 231109 Liinamaa
Yhtenäiskoordinaatit: 701317213293936 z: 57,50
Koordinaattiselite: gps mittaus
Tutkimukset:
1967 inventointi Ari Siiriäinen
inv. 1967
2008 inventointi Taisto Karjalainen
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Alahärmä Haaruskangas B
4010031

asuinpaikat asumuspainanteet
kivikautinen
-rauhoitusluokka 2
-lukumäärä 4
Asuinpaikka sijaitsee hiekkakankaalla Haarusjärven lounaispuolella. Alue on kangasmaastoa, joka laskee idän puolelta melko jyrkästi muuttuen suomaiseksi. Alueen läpi
kulkee metsätie ja muutenkin alue on suurimmalta osalta tuhoutunut hiekanotossa. Alue
on aikanaan ollut noin pari sataa metriä leveä ja kilometrin pituinen niemi, joka työntyy
suoraan etelään. Niemeke on jaettu kahteen muinaisjäännösalueeseen, josta AlahärmäKoski -tien eteläpuolelle jää alue B ja pohjoispuolelle alue A.
Löytöjä on saatu paikalla olleiden hiekkakuoppien reunoista ja alhaalta idästä nevan rannasta. Aluetta on koekuopitettu laajasti vuonna 1984. Löydöt olivat vähäisiä. Mahdollisia
asumuspainanteita havaittiin pumppuaseman ja maantien välillä. Muuten asuinpaikan
alue on arveltu tuhoutuneeksi.
Vuoden 2008 inventoinnissa alueelta dokumentoitiin neljä asuinpainannetta.
Painatme 1: Pit. 12m, lev. 12m, syv. 1m. x: 7023661, y: 3297914 (gps mittaus painanteen keskeltä). Hiekkatie leikkaa pyöreän painanteen länsireunaa. Eteläreunassa tien vieressä vallissa on mahdollisesti oviaukko. Painanteen itäpuolella on siirtolohkare.
Painanne 2: Pit. 10m, lev. 6 m, syv. 0,5 m. x: 7023684, y: 3297892 (gps mittaus painanteen keskeltä). Painanne on koillis-lounas -suuntainen. Soikea painanne sijaitsee risteyksen lounaispuolella. Matalan painanteen koillispäässä on 80 cm halkaisijaltaan oleva kivi.
Painanne 3: Pit. 14m, lev. 14m. syv. 1m. x: 7023689, y: 3297873 (gps mittaus painanteen keskeltä). Pyöreän painanteen keskellä on myöhemmin kaivettu noin metrin halkaisijaltaan oleva kuoppa. Painanteen reunalla erottuu selvimmin lounainen valli.
Painanne 4: Pit. 13m, lev. 13m, syv. 1,5 m. x: 7023623, y: 3297876 (gps mittaus painanteen keskeltä). Pyöreän painanteen eteläreunaa sivuaa traktoritie, jonka eteläpuolella on
pieni hiekkakuoppa.

