HONKAJOEN MUINAISTIETEELLINEN INVENTOINTI 1983-1984
Jouko Räty
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HONKAJOEN MUINAISJÄÄNNÖKSET
Jouko Rätyn inventointi 1983 - 1984

ESIPUHE
Topografinen katsaus
Honkajoki kuuluu Satakunnan maakunnan ja Turun ja Porin
läänin pohjoisiin rajapitäjiin. Sen naapureina ovat lännessä Siikainen, etelässä Kankaanpää ja idässä Karvia
sekä pohjoisessa Etelä-Pohjanmaan puolella I sojoki ja
Kauhajoki. Kankaanpäähän on kunnan keskustasta matkaa n .

30 km ja Poriin n . 75 km. Tärkeimmät tiedyhteydet Honka joen keskustasta ovat: maantie Kankaanpäähän ja kantatiel le 65, maantie koilliseen Kårviaan, maantie Lauhalan ky län kautta pohjoiseen Kauhajoelle, yhteys Kodesjärven
kautta luoteeseen Isojoelle sekä Rynkäisten kylän kau t ta
lounaaseen Siikaisiin.
Honkajoki eli entiseltä nimeltään Hangonjoki tuli Ikaalisten saarnahuonekunnaksi 1804, kappeliksi 1864 ja itse näiseksi seurakunnaksi 1891. Kunta kuul uu Kankaanpään ni mismiespiiriin , TVL:n Turun ja Porin piiriin sekä Satakunnan Seutukaavaliittoon . Pitäjän kokonaispinta - ala on
333,41 km 2 , josta vesialueiden osuus on 1 ,6 7 km 2 . Kunnan
itäinen ja eteläinen raja on varsin mutkikas , mikä johtuu
osittain pienistä alueliitoksista, joista viime vuosikymmenien merkittävin tapahtui vuonna 1957 , jolloin Karvias ta liitettiin kuntaan 25 hengen kyläryhmä.
Honkajoen nykyiset ns. talouskylät ovat (peruskylät sul keissa): Kirkonkylä

(Hongonkylä), Antila - Vataja

1. Antinkylä, Vataja), Rynkäinen-Pappila
pilankylä, Paasto), Jylli - Lauhala

(Antila

(Rynkäinen , Pap-

(Katko , Lauhala, Jylli ,

Vahonkylä). Kirkonkylä sijaitsee keskellä pitäjää .

3.
Honkajoki on metsä-

ja suovaltainen pi t äjä. Metsäpinta-

ala käsittää tilaston mukaan yhteensä 1 7 03 5 h e htaaria.
Puusto on suhteellisen nuorta ja mäntyval t ais t a. Vuonna
1959 sattunut Honkajoen - Isojoen suurpalo pol tt i metsää
yhteensä 1500 ha,

josta suurin osa

oli Honkajoen puolel-

la. Tuho oli suurin Rynkäisten kylän alueella. Tuhon jäljet on istutusten ja metsänhoidon myötä hävinneet.
Honkajoen soista on jo suuri osa ojitettu. Pitäjässä on
kuitenkin myös suuria keidassoita, joita on ale t tu viime
vuosina hyödyntää turvetta nostamalla . Luonnonsuojelulliset näkökohdat tulevat todennäköisesti t ulevina vuosina
vaikuttamaan soiden käytön suunnittelussa aikaisempaa
enem:män.
Honkajoen laajoilla keidassoilla on lampia. Varsinaisia
järviä ei pitäjästä löydy, mutta luonnoll e antavat leimansa l ukuisat joet ja purot. Vesiväylistä tärkein on histo riallinen kulkuväylä Karvianjoki, joka virtaa pitäjän
poikki sen pohjoisimmasta kelkasta ete l ään asti ja on kerännyt varrelleen valtaosan pitäjän asutuksesta. Karvianjokeen laskee pitäjän sisällä lukuisia sivujokia ja puroja, tärkeimpinä mainittakoon Aunesluo ma, Pyyl uo ma ja Paheluoma Jyllin-La u halan alueella sekä Kodes jok i Ryn käis t enPappilan alueella. Karvianjoki muodost aa k ulkurei t i l lään
lukuisia koskia j a pieniä putouksia, joi sta monet on pado t tu voimalaitosten käyttöön.
Vaikka Honkajoki on maastoltaan vaihtelevaa , e i vät korkeus erot moreeniharjanteiden ja jokilaaksojen välillä ole · ·
huomattavia.

Maa t ~

peittää suurelta osin h yvälaatuinen,

paksu moreenipatja mäntypuustoineen;

savik errostuma laak -

sojen pohjukoissa ja jokien varsilla on t arjonnu t toisaal ta mahdollisuuden maanviljelykselle . Kallioperusta työntyy
vain harvoin maapeitteen läpi pintaan asti.
Maan kohoaminen Honkajoella on nykyisin n . 1 0 mm vuodessa.
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Honkajokeen kohdistuneet esihistorialliset
tutkimukset
Honkajoelta on vuosikymmenien kuluessa löytynyt lukuisa mää r ä kivikautisia esinelöytöjä, jotka nykyisin ovat Kan salli smus eon, Satakunnan museon tai
Honkajoen mu seon kokoelmissa.
Honkajoen esihistoriasta e i

ole pal j on kir j allisia

lähteitä käy tettävissä . Juhana Leht inen on ensimmäisenä merk i nnyt muistiin t i edot kahdesta kiinteäs tä muinaisjäännöksestä sekä eräistä irtolöydöistä
oltuaan stipendiaattina Ikaalisten kih lakunnassa
vuonna 1880 (Juhana Leht ine n : Muinaisjäännöksiä
Ikaliste n kihlakunnassa. Suomen Muinaismuisto- Yhdis tyksen Aikakauskirja VI , Hels i nki 1 883 , s . 133-142).
Tohtor i Ville Luho teki Kansallismuseoon saapunei den i r tolöytöjen ja tarkastuksensa pe rus teella ensimmäise n arkeologisen kaivaukse n Honkajoen Lauhalas sa vuonna 1949. Tämä Karvian j oe n varrella oleva HalmeHietarannan asuinpaikka kuuluu Su omusjärven kulttuu rin piiriin. Seuraavan lupaavan löytöpaikan Luho pai kansi 1951 tarkastaesaaan mäkiharjann etta Lauhalan
alueel l a . Tä l lä Myllyluoman asuinpaikalla hän suoritti kaivauksen 1952 . Kohde ajoittuu myös Suomusjärven
kulttuurin aikaan (V i lle Luho : Die Suomusjär vi - Kultur , Suomen Muina i smuistoyhdistyks en Aikakauskirja 66 ,
Helsinki 1967 , s. 73 - 78).
Seuraava rekisteröity kivikautinen asuinpaikka on
vuodelta 1968, jolloin fil . ma i st . Anna-Liisa Hirvi luoto t a rkasti ns. Kuivakankaan asuinpaikan Karvian joen itäpuoliselta rantapellolta Antilan kyl ässä.
Vuosina 1981 - 82 tein tarkas tuskäynnit Ho n kajoelle
hämeenkyröläisen, mutta Honkajoelta syntyisin ole van

emän t ä Hanna Lepolan pyynnöstä. Matkoilla tar -

kastin eräitä kohteita, joista osa voitanee n mahdol li sesti lu okite lla esihisto ri all isiksi, osa varmuudella historiallisiksi kiinteiksi muinaisjäännöksik -

5.
si. Tarkastuskohteet sisältyvät tähän vuoden 1983-84
inventointikertomukseen.
Rouva Hanna Lepolan tapaam i nen johti yhteistyöhön,
jonka puitteissa hän on tähän mennessä merkinnyt
muistiin ennenkaikkea Kotiseutunsa Honkajoen Paaston kylän vanhaa perimätietoa noin 50 kirjeessään
ja noin 150 konekirjoitusliuskan verran . Vanhojen
kertomuksia ja syntymäseutunsa hyvin tuntevana rouva Lepola on ollut arvokas tietolähde, jonka luovut taman perimätiedon arvo kasvaa sitä mukaa, kun käy
selväksi, että monet muinaisjäännökset ovat viime
vuosikymmenien kuluessa hävinneet . Häviämisen syynä
on useimmiten ollut tietämättömyys , kuten J u hana
Lehtinenkin ed.m. kirjoituksessaan totesi osuvasti
jo vuonna 1880:
" Muuten yhteisen kansan luonteessa oli - poikkeuksia
lukuunottamatta - yleensä se omituisuus, että vaikka joku olisikin asunut jonkun muinaisjäännöksen vie ressä , kylki kylessä , oli hän siitä kuitenkin vallan
tietämätön .

"

Hanna Lepolan perimätietoaines on sijoite t tu Satakunnan museon arkistoon . Hänen perimätietoaan on l isäksi
talletettuna museoviraston arkistoissa.
Inventointi 1983
Honkajoen kunta myönsi kulttuurilautakuntansa ehdotuksesta museoviraston käytettäväksi muinaisjäännösinventointia ' varten 5000 markan avustuksen vuodelle
1983. Museovirasto tiedusteli a l lekirjoittaneelta
mahdollisuuksia tämän työn suorittamiseen . Satakunnan museon lupauduttua yhteistyöhön museoviraston
kanssa sain tehtävän toimeksiantona .
Koska tarkoitukseen varattu määräraha oli pieni, työ
suoritettiin siten , että avustus ka tt oi matka - ja
päivärahakulut . Satakunnan museo maksoi tehtäväajalta palkka-

ja jälkityökustannukse t , koska työ lii t ty i

6.
museossa virkani toimia laan.
Kenttätyö käsitti yli kaksi viikkoa, jossa ajassa en
kuitenkaan ehtinyt tarkastaa kaikkia tarkoitettuja
kohteita. Aloitin työni tarkastamaila kulttuurilauta kunnan puheenjohtajan, emäntä Raili Heikkilän, hänen
puolisonsa maanv iljelijä Matti Heikkilän sekä emäntä
Hanna Lepolan opastuksella heid än tun tem iaan kohteit a.
Tämä tarkastusvaihe ajoittui 30.6. - 5.7.1983.
Toisessa vaiheessa otin tutkittavikseni Karvianjoen
varren alueet, joilta vuosikymmenien kuluessa oli
saatu irtolöytö jä museokokoelmiin. Ennen maastotarkastusta tapahtunut tapahtunut löytöselvitys oli erit täin
hankalaa puut te ellisten löytötietojen j a muuttuneiden
ni mien v u oksi , mutta onnistui loppujen lopuksi vars in
h yvin Honkajoen museoli hoitajan, rouva Anni Topin
ja hänen puolisonsa, kirkkoherra Jaakko Topin avustuksella. Maastotyön suoritin eläkkeellä olevan ja paika llisen väestön h yvin tuntevan maanviljelijä Toivo YliPeltolan ansio kkaalla avulla. Siirtyminen tarkastuspis teestä toiseen tapahtui henkilöautolla tai kävellen .
Tämä työvaihe ajoittui 24 . 10 . - 5 . 11 . 1983 .
Inventointiin kok onaisuudessaan saatu rahoitus ja sille
varattu aika eivät olleet riittäviä , jotta Karvianjoen
varren löytökohteet olisi voitu tarkistaa vu od en 1983
kuluessa. Tämän vuoksi kunnalta järjestyi jatkorahoi tus yllättäen vuodelle 1984.
I nventointi 1984
Inventoinnin jatkaminen vuonna 198 4 käynnistyi samalla
tavalla kuin vuonna 1983. I nventoinnin kohteek s i tuli
automaattisesti Karvianjoen varren esinelöytöalueet
jatkettuna suoraan siitä , mihin työ edellisenä vuonna
oli jäänyt . Tarkas t uksen kohteiksi tulivat nyt myös
ne alue et , joilta esineitä oli tullut suoraan Honka joen museon kokoelmiin viime vuosien aikana. Nämä
tarkaste t tiin niiltä osin, kuin t iedot olivat tarpeeksi
riittävät paikalli s tamista varten.
Ke n ttä ty össä avu sti o mas t a al o it t eestaa n 30 . 10 . -

7.
2.11.84

työnjohtaja Taave Vainionpää, joka aktiivisti

oli valmis lähtemään autollaan pitkienkin matkojen
päähän. Toinen työvaiheeni ajoittui ajalle 5 - 9 . 11.1984,
jolloin liikuin polkupyörällä tukikohtani sijaitessa
Jyllinkoskella.
Inventointityö toi esiin varsin lukuisan määrän uusia
kiinteitä muinaisjäännöksiä, sekä esihistoriallisia
että historiallisia.

Mikään inventointi ei kuitenkaan

koskaan ole täydellinen: uusia yksittäisiä esinelöytöjä ilmaantuu joka vuosi jossain päin pitäjää ja jokainen tällainen löytö voi pal jastaa myös uuden kiinteän
muinaisjäännöksen.

Toisaalta , joku oheiseen luette-

loon merkityistä kiinteistä muinaisjäännöksistä voi
jatkotarkastuksessa osoittautuå sen laatuiseksi, ettei
alueen suojeleminen jatkossa ole tarpeellista. Merkitty muinaisjäännösluokitus on inventoijan esitys museo virasto l le, jonka tehtävänä on lopulta päättää suoje lualueiden

määräämisestä .

Matkani aikana saamastani avusta esitän kiitokseni
edellä mainituille sekä monille nimeltä mainitsematta
jääneille honkajokisille, niin maanviljelijöille,
muinaislöytöjen ilmoittajille kuin kunnan viranomaisille ja luottamushenkilöille. Ilman viimeksi mainittujen
myötämielisyyttä"rahoituksen kohdalla sekä tietojen
tarkastamisessa Honkajoen inventointia ei olisi saatu
tehtyä. Kiitän tuesta ja kiinnostuksesta kaikkia - etenkin lehdistön edustajia, jotka mielenkiinnolla seurasi vat inventointia ja

~en . tulcksia.

Kartat
Inventoinnissa käytin seuraavia peruskarttoja:
Peruskartta 1:20000

"
"

"
"
"

"

"

"
"

"
"

"

1233 04 SAMMI
1233 05 RYNKÄNEN
1233 06 KODESJOKI
1233 07 ALA - HONKAJOKI
1233 08 HONKAJOKI
1233 09 LAUHALA
1233 1 1 PUUOJANKEIDAS

(1971)

"
"
"
"
"
"

8.
II

II

1233 12 POLVENKEIDAS

II

II

II

1234 10 PUNTTUKEIDAS

II

Inventointikertomus
Inventointikertomus on laadittu vuosien 1983 ja 1984
mukaisessa järjestyksessä kylittäin siten, että aloitan Lauhalan alueen löydöistä ja päätän Rynkäisten
kylän löytöihin. Numerointi on tehty juoksevalla numeroinnilla tekemättä eroa siihen, onko kiinteän muinaisjäännöksen osalta kyse esihistoriallisesta, historiallisesta tai t arkemm in ajoittamatta jääneestä antropogeenisestä löydäksestä. Soveltuvin osin olen liittänyt kertomukseen tietoja emäntä Hanna Lepo lan muistiin merkitsemistä läydöksistä tai tapahtumista (H.L.)
tai tarkemmin ilman merkintää muista saamistani tiedoista.
Kohteesta on ilmoitettu seuraavat tiedot:
- kohteen järjestys luku
- kylä ja kohteen nimi
- peruskarttakoordinaatit
- tila ja rekisterinumero
- omistaja ja osoite
- löydät museonumeroineen
- tarkastushavainnot
- peruskarttaote
- mahdolliset valokuvat kopioineen
- mahdolliset piirrokset
Kohteet on luokiteltu sen mukaan, mikä arvo niillä
katsotaan olevan:
I

luokkaan kuuluvilla muinaisjäännöksillä on muistomerkkiluonne tai nähtävyysarvoa, joten ne on syytä
säilyttää tutkimattomina tai tutkittuina;

II

luokkaan kuuluvilla on läh innä tieteellistä arvoa
ja niiden rauhoitus voidaan yleensä purkaa tutkimuksen jälkeen. Joskus on kuitenkin syytä tutkimustutlosten perusteella korottaa muinaisjäännös
luokkaan I

;

9.
III

luokkaan kuuluvat ovat tuhoutuneet ja hävinneet
maastosta siinä määrin, ettei paikkaa ole aihetta
pitää rauhoituksen alai sena .

Kertomukseen on liitetty suojel ukohdeluette l o, esine hakemista, kohdehakemisto, kohteet peruskarttalehtijaon mukaisesti ja kohdehakemis ta laadun mukaan.
Kertomuksesta on otettu kopio t mus eovirastoa, Satak un nan museota ja Honkajoen kunt aa varten.
Lyhennykset
Esinelöytöluettelon yhteydessä olevat lyhennykse t ta rkoittavat:
KM

= Kansall ismuseon kokoelmat

SM

=

Satakunnan museon kokoelma t.

Porissa,

huhtikuun 15, päivänä 1985

10 .

SUOJELUKOHDELUETTELO
Honkajoen klinteät muinaisjäännökset
Inventointi 1983-84
1 233 09

1.

LAUHALA

Hietikko
Kivikautinen löytö - ja hauta - tai asuinpaikka.

II

kl Lauhala, tl Hietikko 1:12
x= 6887 94- 98, y= 565 81-86, z = 110
Hiekanottoon käytetty kumpare joen lähellä , osittain talon pihapiiriä . Reikäkivi lö ytynyt talon
toiselta puolelta parikymmentä metriä talon nurkas ta.
Löydöt: KM 12042 vasarakirves; KM
Tark. Jouko Räty 1 983: HONKAJOKI 1
1233 09
LAUHALA

2.

Myl lyluoma
Kivikautinen asuinpaikka.

reikäkivi

I

kl Lauhala, tl Hakaniemi 1 :25
x= 6888 15 - 22 , y = 565 75 - 90, z= n. 118-121
Asuinpaikka on osa asuinpaikkojen vyöhykkeestä,
jonka koordinaatit ovat:
x= 6888 96 - 6889 78, y= 565 76 - 566 63, z =1 18-13 0
Metsää kasvavaa harjua, rinnemaata, hie kkapoh ja .
Löydöt: KM 12911 kvartseja , KM 13069 kvartsej a,
talttoja ym. asuinpaikka löydöksiä.
Ville Luhon kaivaus 1952. Tark .

Jouko Räty 1983:

HONKAJOKI 2
1233 09
LAUHALA

3.

Kivimäki
Kivikautinen asuinpaikka.

II

kl Lauhala, tl Kivimäki 3:57
x= 6889 00- 10 , y= 566 03 - 10, z= 119 - 121
Harjupeltoa, hiekkapohjaista maata. Liitt yy läheisesti

'

asuinpaikkavyöhykkee~een,

kohde n:o 2.

Löydöt: SM 9311 tasataltta, KM 22731 reikäkiv i
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 3

11 .

1233 09

4.

Kivimäki
.Hautaraunio ja kivilatomuksia.

LAUHALA

I-II

kl Lauhala, tl Kivimäki 3:57
x= 6888 93, y= 566 05, z= 120
Niittyä ja nuorta

kuusikko~.

Tark . Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 4
1233 09

5.

/ Hietala- Hietaranta
Kivikautisten asuinpaikkojen vyöhyke.

LAUHALA

II

kl Lauhala, tl Länsimäki 9:8 - Jokinen 9:24 ym.
x= 6884 15 - 6885 45 , y= 565 41 - 80, z= 97-110
Laivaa rinnettä, peltoa, hiekkapohja . Useiden tilojen omistuksia.
Löydöt : KM 9528 kourutaltta, KM 9205 : 13 keihään kärjen katkelma, KM 11955 kv. iskoksia, palanut
luunsiru , KM 12256 pallonuijan puolikas, KM 12257:
1-469 kaivauslöytöjä.
Vil l e Luhon kaivaus 1949. Tark. Jouko Räty 1983:
HONKAJOKI 5
1233 09
LAUHALA

6.

Katko
Kivikautinen asuinpaikka .

II

kl Katko, tl Mäkinen 1:50
x= 6884 20-25, y= 566 24- 30, z= 105 - 11 0
Harjun länsirinnettä ja sen alista peltoa.
Löydöt: SM 10417 tasataltta, KM 22732 kvartseja
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 6
1233 09
LAUHALA

7.

Lahdenperä
Kivikautinen asuiupaikka .

II

kl Katko, tl Lahdenperä 2:32
x= 6883 82 - 96, y= 566 30-48, z= 102-106
Harjanteen lakea, talon pihamaa - alue ja lounaista
rinnepeltoa.
Löydöt: KM 22733:1 kourutaltta, :2 kvartseja
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 7

12 .

1 233 09
LAUHALA

8.

Luomaniemi
Kivikautinen asuinpaikka (?) .

II

kl Katko , tl Luoma n iemi 6:94
x= 6882 30- 50 , y= 566 35-45, z= 98 - 100
Honkajoen kirkos t a n . 6 km N, Karvian joesta
n . 200 m ES. Kulttuur i maa tien ja rakennusten vie reisen pellon yläpääs s ä , hiekkamaata .
Löydöt: KM 9205:1 alkeellinen poikkiklrves
Tark. Jouko Räty 1983 : HONKAJOK I 9
1233 09
LAUHALA

9.

Kamppikoski
Kivikautine n löytöpaikka, historiallinen
asuinpaikka . II
kl Katko, tl Kamppikoski 6:11 0
x= 6881 48-65, y= 565 44-50 , z= 100
Honkajoen kirk o s ta n. 4 kmN , Karvian joen'itärannalla. Kulttuurima a puolen metrin syvyydessä
mullan alla , hiekkarinnettä.
Löydöt : SM 7702 kourutal t ta
Tark . J ouk9 ~.Rä ty 1983: HONKAJOKI 1 0

1 0.
1233 08
HONKAJOKI

Patokoski
Kivikautinen asuinpaikka.

II

kl Honko , tl Patokoski 1:114
x= 6878 27 - 67 , y= 565 24- 32, z= 1 00
Honkajoen kirk osta n. 1 , 7 km NW, Karvian joen
itärannalla. Kulttuur imaa 30 - 40 cm : n syvyydessä
mullan alla , hiekkamaata , peltoa.
Löydöt : SM 10418 liuskekei häänkärki , KM 22734 : 1
kvartsej~ ,: 2 hioimen katkel ma
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 11
1 1.
1233 08
HONKAJOKI

Mattila
Kivlkautinen asuinpaikka.

II

kl Honko , tl Mattila 7:20
x = 6877 04 - 6876 94 , y= 563 80-85 , z= 96 - 100
Honkajoen kirkosta n . 1,5 km W , Karvianjoesta
500 m N, jokivarreu pelto je n pohjois_eunalla ,
hiekkainen rinnemaa .

13 .

Löydöt : SM 10345 tasa taltta, KM 22735 kvartseja
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 12

1233 08

12.

Nevavainio
Kivikautinen leiri- tai asuinpaikka

HONKAJOKI

(?) .

II

kl Honko , tl Lankoski 6:67

x= 6878 02 -10, y= 561 20- 28 , z= 92,5
Honkajoen kirkosta n. 5 , 4 km WNW, 300 m Kodesjoes ta NE , peltoalueen keskellä oleva matala kumpare ,
hiekkamaata, ympärillä savimul taa.
Löydöt: KM 22736 : 1- 2 kaksi reikäkiveä ., : 3 kvart seja
Tark . Jouko Räty 1983: ~ONKAJOKI 13

1233 08

13 . / Peräpiitta

HONKAJOKI

Kivikautinen asuinpaikka .

II

kl Paasto , tl Peräpiitta 5 : 64 ja Viitala 5 : 26

x= 6871 98 - 6872 JO , y= 564 65 - 72/564 50- 70,
z= 85 - 92
Honkajoen kirkosta 5 ,2 km SSE , Karvianjoen itärannalla , rantapelto , hiekkamaata .
Löydöt : KM 18125 kvartseja, KM 22737 kvartseja
Tark . A- L . Hirviluoto 1968, Jouko Räty 1983 :
HONKAJOKI 14

1233 07

14.

ALA-HONKAJOKI

Perävainio
Esihistoriallinen löytöpaikka .

II

kl Vataja , tl Vataja 7 : 63

x= 6868 62-66, y= 565 60-68 , z= 80
Honkajoen kirkosta n . 8 , 5 km S, Karvianjoen itärannan törmällä oleva hiekkapelto.
Löydöt : SM 10415 olkakirves , KM 22738 kivikirves
Tark . Jouko Räty 1983 : HONKAJOKI 15

1233 08
HONKAJOKI

15 .

Marjakeidas
Kaksi kivirauniota ja maakuoppaa .

II

kl Paasto , tl Karimaa 4 : 32 ja Reiniluoma 4 : 37

x= 6874 20-25 , y= 563 40-48, z= 91-92 , 5

14 .

Honkajoen kirkosta 4 k m SW, Karvian joesta 30 0 m
NE , Marjakeitaan eteläre u nalla. Alueen kokonais laajuus on n. 60x60 m.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 16
1233 08

16.

Aittamäki
Kaksi hautarauniota .

HONKAJOKI

II

kl Paasto, tl Kodesjoensuu 2:61
x= 6873 80, y = 562 00, z= 97,5
Honkajoen kirkosta 5,4 km SW , Karvianjoesta n . 1
km SW, Hakosaaresta läht evää nykyistä polkua
800 m

W. Muinaisjäännökset polun etel äpuolella

ison maakiven tuntumassa .
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 19
1233 08

17.

Aittamäki
Tervahauta, kak s i lähdett ä.

HONKAJOKI

J

kl Paasto, tl Kodesjoensuu 2:61
x= 6873 80, y= 562 10, z= 95-96
Honkajoen kirkosta 5 , 3 km SW, Karvianjoesta 900
m SW, Hakosaaresta lähtevaa polkua n. 700 m W.
Lähteet tervahaudan alapuolella rinteessä .
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOK I 20
18.
1233 08
HONKAJOKI

Aittomäenkeitaan "iso kivi"
Uhrikivi.

I

kl Paasto , tl Kodesjoensuu 2:61
x= 6873 85, y= 561 75, z= n. 96
Honkajoen kirkosta n. 5,6 km SW, suojelukohteesta
n:o 17 400·m

W, yksinäine n ja korkea maakivi .

Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 21
1233 08
HONKAJOKI

19.

Halkovii"Ga
Kiviraunio ja uhrikivi

(?).

II

kl Paasto, tl Kodesjoens u u 2:61
x= 6873 58 , y= 560 75, z = 100
Honkajoen kirkosta n. 6, 6 km SW, Ka rvianjo e sta
2 km SW, kangasmaata suoalueiden keskellä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 23

1 5.

1233 08

20 .

Katsinkallio
Historiallinen vartiopaikka .

HONKAJOKI

I

kl Paasto, tl Uusi - Paasto 1:52
x= 6875 83 - 88, y= 561 80- 83, z= 95
Honkajoen kirkosta 4,6 km WSW ja Karvianjoesta
n. 400 m W. Maapohja osittaiu hienoa hiekkaa,
havumetsää , räjäytetty kallio .
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 24
1233 05

21.

Kavonpiha
Hi storiallinen taistelupaikka .

RYNKÄNEN

I

kl Paasto , tl Mikkola 2:64 , Myllykoski 2:65, Ojala 2:46
x = 6877 40 - 70 , y= 559 20 - 60 , z= 105 - 108
Honkajoen kirkosta n . 7 km W, Ketistönkeitaan,
Mätäskeitaan ja Pikkukeitaan väl isellä kannaksel la. Alueen rajat määrittämättä . · . Kangasta ja
nuorta mäntymetsää.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOK I 25
(

1 233 o'~

22 .

Kangasahde
Historiallinen kalmisto.

HONKAJOKI

I

kl Paasto, tl Vanha-Paasto 2:63
x= 6876 88 - 94, y= 560 58 - 76, z= 102,5 - 105
Honkajoen kirkosta 5 , 6 km W, Kodesjärven tien
eteläpuolella , laivalla hiekkaharjulla . Alueen
rajat tarkasti määrittämättä, arvioitu laajuus
n. 150 (E - W) x 50 (N-S) metriä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 26
1 233 05
RYNKÄNEN

23.

Kavonmänty
Paikallisperinnettä omaava puu .

I

kl Paasto, tl Myllykoski 2:65
x= 6877 42 , y= 559 42, z= 105- 107
Honkajoen kirkosta n. 7 km W, Pohjanmaall e s uuntautuvien teiden

risteykses~ä.

Ympäröivä puusto

nuorta, kohteella ikää satoja vuosia.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 27

1 6.

24.
12JJ 08
HONKAJOKI -

Tervatie
Osa historiallista kauppatietä.

I

kl Antila, Alahonkajoki; Honko , Paasto

1233 05
RYNKÄNEN

tl RN:ot 2:63, 2 :6 5, 2:58, 11:1, 9:118, 9:119,
9:117, 9:26, 9:78, 9:122, 9:146, 9:72, 9:7 8,
9:124, 1:47, 1:26
x= 6874 98, y= 560 22 tien alkupää
x= 6877 30, y= 559 50 t ien loppupää
x= 6877 70, y= 558 65 tien sivuhaara
Maastollisesti vaihtele va, soiden välissä kiertävä
tie. Maapohja hiekkaa, puusto nuo re hkoa, valtapuuna mänty.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 28

1233 05

25.

Pahkakeidas
Kivilatomus.

RYNKÄNEN

II

kl Honko, tl Kangasniemi 9:78
x= 6875 12, y= 5j8 97, z= 102,5
Honkajoen kirkosta n. 7,6 km WSW , sija itsee ter vatiellä suon länsilai da lla, loivassa rinteessä.
Latomuksen koko n. 3x3 m.
Tark. Jouko Räty 1983 : HONKAJOKI 29
12JJ 05
RYNKÄNEN

26.

Kukkaronlähde
Yleinen juomapaikka.

II

kl Alahonkajoki, tl Pieksu 9 :26
x= 6875 88, y= 558 60, z= 98 - 99
Honkajoen kirkosta n . 7,7 km WSW, Huidankeitaan
itäreunalla. Lähde ollut kivetty . Sijainnut
nykyisen Kukkaronlähteen lähellä, ehkä tuhottu.
HONKAJOKI JO.
12JJ 05
RYNKÄNEN

27.

Håutakorpi
Tervahauta, asumusjäännöksiä.

I

kl Honko ja Alahonkajok i , tl Pieksu 9:26, Keidas
9:118 , Hautamäki 9:119, J okivarsi 12
x= 6876 76-82, y = 558 J0-44, z= 1 0 5-1 06
Tervatien kummallakin puolella; Korteslaksonkei taan ja Mätäskeitaan välisel lä kannaksella,

17 •

rinteellä oleva tervahauta n. 15 m 0.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 31
1233 05
RYNKÄNEN

28.

Rautapruukinmäki
Raudannoston tukikohta. I
kl Paasto, tl Väliviita 2:28 ja Siltalu oma 2:57
x= 6877 45-50, y= 557 50-60, z= 98,5-100
Suoalueella kohoava mäki, n. 9 km Honka joen kirkosta W.
HONKAJOKI 32

1233 05
RYNKÄNEN

29.

Mätäskeidas
Kaksi lapinrauniota. II
kl Paasto, tl Vanha-Paasto 2:63
x= 6877 20-28, y= 559 00-1 0, z= 107 ,5
Ho nkajoen kirkosta 7,6 km W, n. 400 m Isojoen
tiestä 500 m W, tervatien eteläpuolella, hiekkapohjaisella männikkökannaksella.
Toisen raunion 0 n. 3-3,5 m , toinen n. 6 m.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 33

1233 05
RYNKÄNEN

30.

Mätäskeidas
Hautakuoppia. I
kl Paasto , tl Myllykoski 2:65
x= 6877 28-35, y= 559 10-)5, z= 110
Honkajoen kirkosta n. 7 , 5 km W. Kuopat hiekkapohjaisella männikkökankaalla tervatien pohjoispuolella, loivaa rinnettä.
Kuopat tien suuntaisesti, selväpiirteisiä 5 kpl .
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 34

1233 05
RYNKÄNEN

31.

Kankaanranta
Kiviaitoja, pajan jäännökset ym . II
kl Alahonkajoki, tl Kankaanranta 2:14
x= 6874 60-80, y= 559 25-50, z= 98 - 99
Honkajoen kirkosta n. 7 km WSW. Sekametsä ympärillä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 35

18 .

1233 05
RYNKÄNEN

32 .

Kankaanranta
Kiviraunioita.

II

kl Alahonkajoki, tl Kankaanranva 2:14
x= 6874 60- 70, y= 559 40-50, z= 99
Honkajoen kirkosta n. 7 km WSW, tien vierustaa,
kangasta, männikköä.
Tark. Jouk o Räty 1983: HONJAJOKI 36
1233 05
RYNKÄNEN

33.

Kankaanranta
Kiviraunio. II
kl Alahonkajoki, tl Kankaanranta 2:14
x= 6874 55, y= 559 47, z= 98
Honkajoen kirkosta n. 7 km WSW, tien viereinen
rinne, hiekkamaa, havumetsä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 37

123 3 05
RYNKÄNEN

34.

Kuusiranta
Kiviaita.

II

kl Alahonkajoki, tl Kankaanranta 2:14
x= 6874 25-27, y= 559 40, z= 96
Honkajoen kirkosta n. 7 km WSW, n . parikymmentä
metriä tiestä, sekapuustoa.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 38
1233 05
RYNKÄNEN

35 .

Kuusiranta
Kiviaitoja.

I

kl Alahonkajoki, tl Kuusiranta 2:12
x = 6874 10- 20, y= ~59 34-42, z= 95
Honkajoen kirkosta n. 7 km WSW, Siikaisten tien
vierellä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 39
1233 05
RYNKÄNEN

36.

Vähä-Rynkälammi
Asuinkuoppa hist. ajalta .

II

kl Paasto, tl Pitkämäki 1 : 45
x= 6873 27, y= 556 63 , z= n. 85
Honkajoe n kirkosta n. 10,4 km WSW , kuivatun
Vähä-Rynkälammen vanhalla rantapenkalla Siikaisten
tien eteläpuolella, maapohja hiekkaa, männikköä.

1 9.

Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 40
1233 05

37.

Rynkäkirkko
Kansanperinteeseen liittyvä kirkon paikka ja

RYNKÄNEN

k iviaita

rakennusjäänn~ksineen.

kl Rynkäinen, tl Järvenpää

I

11

x= 6873 04-15, y= 556 34- 48, z= 90
Koivikkokangasta ja niit t yä, Siikaisten tien
eteläpuolella, n. 10,6 km Honkajoen kirkosta WSW.
Tar k. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 41
1233 05

38.

RYNKÄNEN

Ipron kellari
Historialli s en ajan asutusmuistoja.

I

k l Rynkäinen, tl Ipro

14 ja Kallio

9

x= 6872 27 - 35 , y= 557

5-37 , z= 90-92,5

Kallioiden s uojaama vanha asuinpaikka lähellä
Pieksuluomaa, kuivatun Iso Rynkälammen rantahie tikolla, n. 10,5 km Honkajoen kirkosta SW.
Sekapuustoa.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 42
1233 05

39 .

Iso Rynkälammi
Kaksi lapinrauniota.

RYNKÄNEN

II

kl Paasto, tl Hakaniemi 1:25
x= 6872 08, y= 558 07, z= 90
Honkajoen kirkoöta n. 10,5 km SW, kuivatun Iso
Rynkälammen rantaniemekkeellä puiden alla, kallioisen mäen

alarintee~sä.

Tark. Jouko Räty 1983: HONKA JOKI 43
1233 05
RYNKÄNEN

40 .

Iso Rynkälammi
Kivia r kku •

II

kl Paasto, tl Uusi - Paasto 1:52
x= 6872 ~2 - 44 , y= 557 94-98, z= 90
Honkajoen kirkosta n. 10,5 km SW,

ryteik~n

keskel-

lä lähellä Pieksuluomaa, kuivatun Iso Rynkälamrnen
entisessä niemessä. Muodost uu päältä avoimesta
ja pääty- sekä sivukivien muodostamasta

11

arku sta 11

,

20.

jonka sisusta kaivettu n. 0,8 m maanpinnan tason
alapuolelle.

11

Arkun 11 pituus on n. 4, 5 m, leveys

n. 1,5 m/3,5 m. Alue on louhikkoista.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 44
1235 05
RYNKÄNEN

41.

Heikkilä
Kaksi hautaröykkiötä.

I

kl Rynkäinen, tl Heikkilä

8

x= 6873 44-46, y= 555 47, z= n. 90
Sijaitsevat peltojen välisel l ä harjulla, koivikos sa, n. 11,2 km Honkajoen kirkosta SW. Toinen röykkiö on n.

3x4x0,5 m ja toinen 4,5x1,5x0,4 m.

Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 45
1233 05

42.

RYNKÄNEN

Jouhinevan pirunkallio
Uhripaikka.

I

kl Paasto, tl Jokimäki

1:11

x = 6873 32-37, y= 554 90-94, z= n. 85
Sijaitsee Honkajoen kirkosta n. 11,5 km SW, pellon keskellä olevalla pajua ja koivuja kasvavalla
kumpareella. aivan vedenjuoksun äärellä. Viisi pirunsorkan jälkeä sekä kolme pientä kolmionmuotoista latomusta kallion päällä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 46
1233 05
RYNKÄNEN

43.

Silmu
Histor~allisen

aj~n

asutusmuistoja,

kl Rynkäinen, tl Silmu

II

16

x= 6872 10-15, y= 554 30-38, z= 87,5-90
Honkajoen kirkosta n. 12,5 km SW. Alueella kiviai ta kätkökellareine0n, röykkiö ja rake nnu sjäännöksiä.
Tark. Jouko Räty 1983: HONKAJOKI 47
1233 09
LAUHALA

44.

u:~.si lialo

Esihistvriallinen löytöpaikka.
kl

ta~hala.

II

tl UusitBlo 8:82

x= 6886 65-75, y~ 565 50 - 60, z= 11j-117,5

21.

Honkajoen kirkosta n. 10 km N , 200-250
li nkosken tienhaarasta

m Jyl-

N. Kultt uurimaata tien

molemmilla puolilla. Lp.

sijaitsee rintee n ala-

terassilla. Tutkimuksia vaativa alue n. 150.m(N-S )x
30 m (W-E).
L~yd~t:

KM 10182:3 reikäkivi

Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 52
123.3 09

45.

Rinne
Kivikautinen asuinpaikka.

LAUHA1A

II

kl Lauhala, tl Rinne 3:26
x= 6888 58-70, y= 565 67--74, z= 108-1 1 0
Honkajoen kjrkosta

11,4 kmN, Paholuomasta n.

50- 70 mE . Asuin~aika n laajuus n. 150 (N- S)x
100 (W-E) m.
LHyd~t:

SM 7699 pohj. tasataltan teräkatkelma,

SM 7710 kaitataltta, KM 22741 kvartseja
Tark. J·ouko Räty 1984: HONKAJOKI 55
1233 09

46.

Kivioja
Ki.vike.utinen asu.inpaikka.

LAUHALA

kl Lauhala, tl Kivioja

II

3 : 33 ,

Lepist~

3:46

x= 6888 10-22, y= 56~ 20-JO, z= "115-117
Honkajoen kirkosta !1 kmN, Pahaluomasta 400-5CO m
E olevalla kivikkoisel1a

mikit~yräällä

vieripellolla oleva asp. Alueen
·j

ja sen

kokona~ala

n.

50x150 m.

L~yd~t:

KM 9205:8

reik~kivi,

KM 22742 kvartseja

Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 57

1233 09
LAUHALA

47.

Kivioja
Historiallisen ajan

rakennusjäänn~s.

II

kl Lauhala, tl Kivioja 3:33
x= 6888 36, y= 566 40, z= 120
Honkajoen kirkosta 11,2 kmN, Jyllinkosken tien
itäpuolella, n. 10 m E. Ra kennuksen maatunut
pohjakiveys, n. 5x4,5 m, osa

jäänn~kse s tä

korkuinen.
Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 58

n. 1 m: n

22.

1233 09
LAUHALA

48.

Jyllinkoski
Kivikautinen leiri- ja asuinpaikkavyöhyke.

I

kl Lauhala
x= 6886 28 - 80, y= 566 00-60, z= 105 -120
Honkajoen kirkosta n . 9 , 5 kmN. Kult tuurimaisema
kaunis kokonaisuus tänään. Kosken rantamilta
useita yksittäislöytöjä ja merkkejä kivikautisesta
asutuksesta.
Löydöt: SM

7704~5

poikkikirves ja kovasin, KM

9205:7 oikokirves, KM 10182:4 reikäkiven katkelma,
KM 12909 pohj. kourutaltta , KM 12910 kourutaltta,
KM 22744 kvartseja
Tark. Jouko Räty 1984 : HONKAJOKI 60
1233 09
LAUHALA

49.

Jyllinkoski
Kivikautinen asuinpaikka (?) ,

II

kl Lauhala, tl Kyllinkoski 7:37
x= 6886 40- 55, y= 566 00-40, z= n . 100 - 115
Honkajoen kirkosta n. 9 , 5 km N, Jyllinkoske n kaak koisrannalla. Kulttuurimaata näkyvissä pellon kos kemattomassa pientareessa, asu inpaikka ilm . suurel ta osin tuhoutunut viljelyksessä. Loivaa r i nnettä.
Löydöt: SM 7706 tas ataltta
Tark . Jouko Räty!1984 : HONKAJOKI 60 :3
1233 09
LAUHALA

50·

Jylli
Kivikautinen asuinpaikka. II
kl Lauhala, tl Jylli 7 : 52, Kallio 7:65
x= 6886 34-52, y= 566 35 - 60, z= 110 - 117
Honkajoen kirkosta n. 9 , 5 km N, Jyllinkosken etelärannalla. Asp ulottunee Pukaran tiestä jokitörmälle ja länsipuolella Katkon tietä yhtyy Jyllinko s ken asuinpaikkaan.
Löydöt: KM 12909 pohj . kourutaltta, KM 12910 kou rutaltta, KM 22744 kvartseja
Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 60:4

2 3.

1233 09
LAUHALA

51.

Rääsykorpi
Kivikautinen löytöpaikka.

II

kl Lauhala, tl Leppäkoski 7:17
x= 6885 00-45, y= 567 95 - 568 15, z= 115-117,5
Honkajoen kirkosta n. 8 km NNE , Karvianjoesta
400-600 m SW. Löytöpaikkoina hiekkapohjainen, soistuva maa ja valkohiekkainen uudispelto 117 m:n
käyrän alapuolella. Tutkimusalue n. 25 0 m x 100 m.
Löydöt: KM 22740:1 liuskekeihäänkärki, : 2 alkeellinen taltta,
Tark. Jouko
1233 09
LAUHALA

52.

:3 kvartseja,

reikäkivi

Räty 1984: HONKAJOKI 61

Koskela
Kivikautinen asuinpaikka .

II

kl Katko, tl Koskela

,

1:11

1:17

x= 6885 35-54, y= 565 50 - 566 24, z= n. 110-117
Honkajoen kirkosta n. 8 , 4 kmN, Kanvianjoen itärannalla. Asuinpaikka maapohjaltaan koskematto massa metsikössä ja sen alapuolella rinn epellolla,
j oen yläterassilla sekä alueen itäpuolisella peltoharjanteella . Maapohja hiekka a.
Löydöt: Honkajoen museo 467 reikäk ivi, KM 920 5:6
reikäkivi, KM 22739 kvarts e ja.
Tark. Jouko Räty 1984 : HONKAJ OKI 67
1233 09
LAUHALA

53.

Santti
Kivikautinen asuinpaikka.

II

kl Katko, Honkaluoma , tl Santti

5:71

x= 6882 35-45, y= 565 20-35, z= 1 0 7 - 11 0
Honkajoen kirkosta 5,4 k m NNW, 600 m Karvianjoest a,
~en

länsipuol~lla. ~

Kauhajoen tie n vierellä. Asp

laivassa rinteessä ja osittain sen yläpuolella ole valla tasanteella. Löydöt pääosiltaan perunamaalta.
Tutkittavan alueen suuruus n. 15 0x80 m (N - S/W-E) .
Löydöt : SM 7703 kourutaltta, KM 22743 kvartseja
Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 71

24.

1233 05
RYNKÄNEN

54.

Ryssäntorninmäki
Raunioalue.

II

kl Antila, tl Pahkasuo

1 :58

x= 6875 00- 50, y= 559 67 - 74, z= 107 - 108
Honkajoen kirkosta n. 7 km WSW. Harjun päällä
neljä luode-kaakko -suun taista kuoppaa sekä näiden ympärillä matala kiveys. Kokonaisalue on
n. 50x25 m.
Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 78
55.
1233 07
ALA-HONKAJOKI

Kissasaari
Röykkiöalue.
I
kl Antila, tl Luoma

6:12

x= 6867 10 - 38, y= 564 15 - 28, z= 95-97,5
Honkajoen kirkosta 10 km SSW, kuivatu n Takasenjärven kallioisella nie mekkee llä. Alueella on
ainakin 22 kiviröykkiötä tai kiviaitaa.
Tark. Jouko Räty 1984: HONKAJOKI 79

25 .

KOHDEHAKEMISTO
Inv. nro

Paikka

Laatu

Suoje lukohde

1.

Hietikko

esihist. löytöpaikka

1

2.

Myllyluoma

kivik. asuinpaikka

2

3.

Kivimäki

kivik. asp.

4.

Kivimäki

rautak. hautaraunio

5.

Hietala-

kivik. asp.vyöhyke

3
4
5

Hietaranta

6.
7.

Katko
Lahdenperä

kivik. asp.
kivik. asp.

8.

Jätinmäki

esihist. lp.

9.

Luomaniemi

kivik. asp.

1 0.

Kamppikoski

kivik.

11 .

Patokoski

kivik. asp.

10

12.

kivik. asp.

11

1 3.

Mattila
Nevavainio

kivik. asp. tai leirip.

12

1 4.

Peräpiitta

kivik. asp.

13

1 5.

esihist. lp.

14

1 6.

Perävainio
Marjakeidas

hist. muin.jäännös

15

1 7.

Saukonahde

esih. tai hist. hauta-

6
7
(?)

8

(?) ja hist. asp. 9

röyickiöitä
1 8.

19.

Hautapättärä
Aittamäki

esihist. (?) ja hist. lp. esihist. tai hist. h auta-16
raunioita
kultt.hist. muin.jäännös 1 7
hist. muin.jäännös
18

20 .
21 .

Aittamäki
Aittomäenkei-

22.

taan °Iso kivi 11
Leppänen
esihist. tai hist.
muinaisjäännös

23.

Halkoviita

hist. muin.jäännös

19

24.

Katsinkallio

hist. vartiopaikka

20

25.

Kavonpiha

hist. taistelupaikka

21

26.

Kangasahde

h i st. kalmisto

22

27.
28.

Kavonmänty

kultt.hist. muin.jäännös 23

Tervatie

kultt.hist.

29.

Pahkakeidas

kultt.hist. muin.jäännös 25

30.

Kukkaronlähde

kultt.hist. muin.jäänuös 26

muin.jä~nnös

24

26.

31 .

Hautakorpi

kultt . hist. muin.jäännös 27

32.

Rautapruukin-

kultt.hist. muin . jäännös 28

mäki

JJ .

34.
35.
36.

Mätäskeidas
Mätäskeidas

lapinraunioita
hist . kalmisto

29
30

Kankaanranta

kultt . hist. muin.jäännös 31

Kankaanranta

esihist. tai hist. kivi- 32
raunioita

37 .
38 .

Kankaanranta

kiviraunio

Kuusiranta

39.

Kuusiranta

kultt . hist . muin . jäännös 34
kultt.hist. muin~jäännös 35

40.

Vähä-Rynkälammi kultt.hist. muin . jäännös 36

41 .

Rynkäkirkko

kultt.hist. muin.jäännös 37

42.
43.

Iprnn kellari

hi~t .

Iso Rynkälammi

lapinraunio

44 ·

Iso Rynkälammi

kultt . hist. muin.jäänuös 40

45 .

Heikkilä

esih . tai hist. hauta-

asp .

33

38

39
41

röykkiöitä

46 .

Jouhinevan pi-

hist . muinaisj äännös

42
43

runkallio
47 .

Silmu

kultt.hist. muin . jäännös

48.
49.
50.

Pa jukoski
Hietakangas

esihist. lp .

Lauhaluoma

esihist. lp .

51 .

Metsäranta

esihiot. lp.

52 .
53.

Uusitalo

esihist. lp .

Korvenkangas

esihist. lp.

Alatalo

esihist. lp .

Rinne

kivik . asp .

Laineskangas

esihist . (?) lp.

Kivioja

kivik . asp .

Kivioja

kultt.hist . muin.jäännöo 47

Paheluoma

54.
55 .
56.
57 .
58 .
59 ·

esihist . lp.

60 .

Jyllinkoskl

esihis"t . lp.
kivik . asp . vyöhyke

60 : 1
60:2

Ala - Paheluoma

esi hi st . lp.
esihist . lp .

60:3

Pahaoja
Jyllinkoski

kivik. asp . (?)

60:4

Jylli

kivik . as.l:' .

60 : 5

Kokko

esihist. lp .

44

45
46

48

49
50

27.

61 .
62.
63 .
64.
65.

Rääsykorpi

kivik. asp .

Leppäkoski

esihist . lp .

Vähäniemi

esihist . lp.

Elomaa

esi h ist . lp.

Väh ä n iemen

esihist . lp .

51

pals t a

66 .
67 .
68 .
69.
79 .
71 .
72 .
73 .
74 .
75.
76 .
77 .
78 .
79.
80 .
81 .
82.
83 .
84 .
85.
86 .
87 .
88 .
89.
90 .
91 .
92 .
93.
94 .
95.
96.

Järvenranta

esihist. lp . ( ? )

Koskela

kivik . asp .

Välimäki

esihist. lp .

Rakennuskoski

esihist . lp.

Laitila

esihist . lp .

Santti

kivik. asp.

Honk aluoma

esihist. lp.

Kalliola
Ri n tamäki

esihist . lp.

Lankoski

esihist . lp .

Uu si-Saukko

esihist . lp .

Niemenmaa

esihist. lp .

Ryssän tornin-

esihist . tai hist . ki-

mäki

viro.unioita

Kissasae1ri

esihist . kiviröykkiöitä

Antintalo

esihist. lp .

Ristakoski

esihist . lp .

Lamminmäki

esihist . lp .

Satamankeidas

muinaissuksen lp .

Pel l i

esihist.

Hangonkylä

esihist . lp.

Katko

esihist . lp .

Katko

esihist . lp .

Rynkäinen

esihi~t .

52

53
(?)

esihist . lp .

(?)

(?) lp .

lp .

Pahaluoman kylä oS..1.hist . lp .
Pahaluoman kylä esihist. lp.
esihist . lp .
Antila
Alaho n kajoki

esihist . lp .

Lauhala

esihist . lp .

Lauhala (?)

esihist . lp .

Lauhala (? )

esihist . lp.

Honkajoki

esihist . lp .

54
55

28 .

97.

Honkajoki (?)

esihist. lp.

(?)

98.

Honkajoki

esihist. lp.

(?)

99.
100.

Honkajoki

esihist. lp. . ~?)

Honkajoki ( ? )

esihist. lp.

(?)

1 01 •

Honkajoki ( ? )

esihist. lp.

(? )

102.

Katko (? )

esihist. lp.

(?)

1 03.

Katko (?)

esihist. lp.

(?)

1 04.

Lauhala

esihist. lp.

(?)

104.
106.

Lauhala

esL.ist. lp.

(?)

Honkajoki (?)

esihist. lp.

(?)

107.

Honkajoki

esihist.

(?)

108.

Vahokoski

esihist. lp.

1 09.

Honkajoki

esihist. lp.

11 0.

Honkajoki

eoihist. lp: ja ( ? )

p.

(?)

29.

KOHTEIDEN JAKAUTUMINEN KARTTALEHDITTÄIN
Peruskartta

Kohteet

1233 04
1233 05

25, 27- 47, 78, 88

1233 06
1233 07

15 , 79 , 92

1233 08

11 - 14, 16- 24, 26, 28, 75 - 77, 80 - 81,
85 ' 91

1233 09

1-10, 48 - 64, 67- 74, 82 , 86 - 87, 89- 90 ,
93 , 94-95 (?) , 102- 103 (?) , 104-1 05

1233 11

83

1233 12

65-66, 108

1 234 1 0

HONKAJOKI

Löytökylä ja - paikka tuntemattomia :

84 , 96, 97 (?), 98 - 99, 100 - 101
1 06- 1 07' 1 09 -11 0

(?) ,

JO.

ESINEHAKEMISTO

KM nro

laatu

nimi

1905:1
1905:5
1905:6
1905:7
1905:8
1905:9
1905:10
1905:11
2024:1
2024:2
221 9 : 1
2219:2
2219:3
2266:23
5690:9
7296
9205:1
9205:2
9205:3
9205:4
9205:5
9205:6
9205:7
9205:8
9205:9
9205:10
9205:11
9205:12
9205:13
9528
10182: 1
10182:2
10182:3

supp. pallonuija

Hon~o

kivikirveen katk.

Katko

tasataltta

Katko

tasataltta

Rynkäinen

kourutaltta

Pahaluoma

tasataltta

Pahaluoma

kourutaltta

Antila

tasataltta

Alahonkajoki

kivikirves

Niemenmaa

reikäkivi

Lauhala

kivinuija

Pahaluoma

supp. pallonuija

Lauhala ( ? )

reikäkivi

Lauhala (?)

vasarakirves

Honkajoki

vasarakirves

Honkajoki ( ? )

reikäkivi

Honkajoki

alk. poikkikirves

Luomaniemi

poikkikirves

Jätinmäki

reikäkivi

Laitila

reikäkivi

Laitila

tasataltta

Laitila

reikäkivi

Koskela

aikakirves

Kokko

reikäkivi

Kivioja

keihäänkärj.katk.

Hietakangas

veitsi

Lauhaluoma

reikäkiven puol.

Lauhaluoma

reikäkivi

Metsäranta

keihäänkärj.katk.

Hietala-Hietaranta

kourutaltta

Hietala-Hietaranta

kivitaltan katk.

Elomaa

reikäkivi

Korvenkangas

reikäkivi

Uusitalo

inv.

85
86
87
88
89
90
91
92
77
93
59
94
95
96
97
98
9
8
70
70
70
67
60:5
57
49
50
50
51
5
5
64
53
52

suo.;.

8

52
46

5
5

44

3:1..

10182:4
10.392
10450:1
10450:1
11178:1
11178:2
11955
12042
12129
12256
12257:1469
12909
12910
1 2911
12990
1.3 069
1.312.3
16855:1
16855:2
18125
227.31
227.32
227.3.3:1
227.3.3:2
227.34:1
227.34:2
227.35
227.36:1
227.36:2
227.36:.3
227.37
227.38
227.39
227 40: 1
22740 : 2
22740
22742

reikäkiven katk.

Ala-Pahaluoma

kivikirves

Pajukoski

poikkikirves

Leppäkoski

poikkikirves

Vähäniemi

kiviriipus

Pelli

liuskekeih .. kärki

Honkajoki

kvartsej a ,- pal. luu Hietala-Hietaranta
vasarakirves

Hietikko

pohj. taltta

Ristakoski

pallonuijan puol.
kaivauslöytöjä x)

Hietala-Hietaranta

pohj . kourutal tta

Jyl li

kourutaltta

Jylli

kvartseja

Myllyluoma

ristinuija
kaivauslöytöjä x)

Rakennuskoski
Myllyluoma

kvartsi

Välimäkl

reikäkivi

Honkajoki ( ? )

reikäkivi

Honkajoki ( ? )

kvartseja

Peräpiitta

reikäkivi

Kivimäki

kvartseja

Kc:ttko

kourutaltta

Lahdenperä

kvartseja

Lahdenperä

kvartseja

Patokoski

hioimen katkelma

Patokoski

kvartseja

Mc:tttila

reikäkivi

Nevavainio

reikäkivi

Nevavainio

kvartseja

Nevavainio

kvartseja

Pe räpiitta

kivikirves

Perävainio

kvartseja

Koskela

liuskekeih.kärki

Rääsykorpi

alkeell. taltta

Rääsykorpi

kvartseja

Rääsykorpi

kvartseja

Kivioja

Hietala-Hietaranta

60: 1
48
62
6.3
84
99
5
1
81

5
1

5
5

5
5

60:4
60:4
2

50
50
2

69
2
68
100
1 01
14
.3
6
7
7
11
11
12
1.3
1.3
1 .3
14
15
67
61
61
61
57

2

1.3
.3
6
7
7
10
10
11
12
12
12
13
14
52
51
51

51
46

'
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22743
22744

kvartseja

Santti

kvartseja

Jylli

?

reikäkivi

Hietikko

?

suksi

Satamankeidas

?

reikäkivi

Rääsykorpi

71
60:4
1
83
61

53
50
1
51

Satakunnan museo

7640
7641
7642
7643
7646
7699

keihäänkärjen katk. Alatalo
ent. taltta

Katko

taltta

Katko

reikäkivi

Alatalo

tasataltta

Alatalo

pohj. tasataltan

Rinne

54
102
103
54
54
55

45

teräkatkelma

7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7746
7747
8097
8204
8431
8432
9310
9311
10345
10415
10416
10417
10418

rombikirveen katk.

Uusi-Saukko

tasataltta

Antintalo

kourutaltta

Kamppikoski

kourutaltta

Santti

poikkikirves

Pahaoja

kovasin

Pahaoja

tasataltta

Jyllinkoski

tuluskivi

Vahokoski

kivitaltta

Laineskangas ( ? )

siera

Laineskangas (?)

kaitataltta

Rinne

reikäkivi

Lö.uhala

reikäkivi

Lö.uhala

oikokirves

Lankoski

tasataltta

Honkaluoma

tasataltta

Järvenranta

tasataltta

Pahaluoma

kivitaltta

Honkajoki ( ? )

tasataltta

Kivimäki

tasataltta

Mat~ila

olkakirves

Pe rävai nio

supp. pallonuija

Lamminmäki

tasataltta

Katko

liuskekeih.kärki

Patokoski

76
80
10
71
60:2
60:2
60:3
108
56
56
55
104
105
75
72
66
59
106
3
12
15
82
6
11

9

53

49

45

3
11

14
6
10

33.

Honkajoen museo
reikäkivi

Koskela

reikäkivi

Vähäniemen palsta

reikäkivi

Vähäniemen palstGl

reikäkivi

Honkajoki

reikäkiven teelmä

Rintamäki

primit. taltta

Kalliola

kourutaltta

Vahokoski

kivitaltta

Honkajoki

?

reikäkivi

Honkajoki

?

reikäkivi

Honkajoki

?

tasata l tan teelmä

Honkajoki

?

kivitaltan teelmä

Honkajoki

?

hioinkivi

Honkajoki

?

hioinAivi

Honkajoki

1

hioinkivi

Honkajoki

467
468
469
470
4 71
472
476
600

74
73
108
109
1 10
11 0
1 10
11 0
11 0
110
110

Kaivauslöydöt
Hietala-Hietaranta eli Halme- Hietaranta
KM 12257:1-469
primit. tasatalttoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kpl
k ouru tal t, tå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 kpl

liuskekeihäänkärjen katkelma

1 kpl

hioinkivlen kappaleita
kvartsiesineitä ja iskoksia
luuesineiden kappaleita
kalan nikamla yms.
palaneita luita
Myllyluoma
KM .13069: 1-118
primitiivisiä tasatalttoja . . . . . . . . . . . . . .

2 kpl

liuskekeihäänkärki .. .. ...... .. . . . . . . . . . .

1 kpl

hiornaki viä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... .

2 kpl

esinekatkelmia
kvartsiesineitä ja -iskoksia
palaneita luita

67
65
65
10 7

52
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119512
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HONKAJOKI 23, lähikuva uhrikives tä

119533
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keitaan laidalla

119535
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119536
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119537
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1 19529
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HONKAJOKI 57 , panoraama Kiviojan kivikautisen
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HONKAJOKI 71 , Santin kivikautiselta asui npaikalta
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HONKAJOKI 1

HO NKAJOKI
Lauhal a
Hietikko

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6887 94-98
y= 565 81-86

z= 11 0
RN:o 1 : 1 2 (PK
tl. Hietikko
om. mv ._ Reino Kärri
os. 38970 Lauhala

Hutikko)

Hietikko, kivikautinen löytö-, hauta - tai asuinpaikka,
II lk
Löydöt : KM 12042 vasarakirves, löytynyt hiekkakuopasta
v. 1948 otetun hiekan joukosta; KM

reikäkivi

(suppiloreikäinen pallonuija), löyt . elokuussa 1982
päärakennuksen ja tien väliltä salaojatyön yhteydessä
30-40 cm:n syvyydestä
Tarkastus 1983
Reikäkiven lp . on savensekaista multaa, syvemmällä
hiekkaa, koekuopat puhtaita. Talon toisella puolella
sijaitsee hiekkakumpare, josta vasarakirves on ~eräisin .
Hiekkakuoppa on suuruudeltaan nykyisin n. 150m . Koe kuoppia hiekkakuopan ympärille tehtäessä tuli likainen ,
noensekainen kulttuurimaa turpeen alta esiin n . 10 -1 2
cm:n syvyydestä mäen länsirinteellä n. 1 , 5 m mäen hui pun alapuolelle asti, kulttuurikerroksen paksuus oli
vain n. 10 cm. Muualta likamaata ei ilmaantunut.
Löydös viittaa asuinpaikkaan tai tilapäiseen lei riytymiseen paikalla, mitään yhteistä sillä tuskin on
reikäkiven kanssa. Mäkikumpare päättyy pohjoispuolella
jyrkkään rinteeseen kohti Paha l uoman jokiuomaa.
Keskeisin osa mahdollisesta asuin - tai hautapaikasta
on hiekanotossa tuhoutunut.
Ks. kartta s. 1'* 't , kuvat s. 11118

38.
HONKAJOKI

HONKAJOKI 2

Lauhala
Myl l yluoma
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6889 1 5-22
y= 565 75-90
z= n. 118 -1 21
tl. Hakaniemi

RN:o 1 : 25

om. mv . Anna - Kaisa ja Pekka Yrjö Ilmari Paasto
os . Paasto, 38950 Honkajoki
Satakunnan Seutukaavaliitto 1982 :
Unto Salo : Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset
mj .alueen rajat:
x = 6888 96 - 6889 78 ; y= 565 76 - 566 63 ; z= 118- 130
Myllyluoma, kivikaut inen asuinpaikka, I lk
Löydöt: KM 12911, KM 13069 kvartseja , taltta , palan .
luita jne . - Ville Luhon kaivaus 1952
Tarkastus 1983
Asuinpai kka sijaitsee hie kkaharjun rintee llä olevalla
tasanteella. Luhon .suorit taman kaivauksen koordinaatit
merkitty ylle ensimmäisenä. Rinne kasvaa nykyisin pää asiallisest i mäntymetsää . Alueella kaivetun kodanpohjan
paaluja merkkaavat kuopat ovat edelleen todettavissa .
Pahaluoman toisella puolella sijainneen Myllyluoman tilan rakennukset ovat nyttemmin hävinneet .
Ks . HONKAJOKI 3.
Ks. kartta s. 1' 't

, kuvat s.

1(:,9

Huomautukset :
Ville Luho 1967 : Die Suomusjärvi - Kultur . Die Mittel und Spätmesolitische Zeit in Finnland . Suomen Mu~nais 
mu istoyhdistyksen Aikakauskirja 66. S . 73-76.

39 .

HONKAJOKI 3

HONKAJOKI
Lauhala
Kivimäki

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6889 00- 10
y= 566 03- 10
z= 119-121
tl. Kivimäki

RN:o 3:57
om. mv. Hugo Peräkorpi

os. 38970

Lauhala

Kivimäki, kivikautinen asuinpaikka,

II lk

Löydöt: SM 9311 tasataltta, löytänyt talollinen W. Ki vimäki omistamansa Kivimäen talon kuoppamaata perkatessaan n. 15 cm:n syvyydestä v. 1904, museoon A. Vinterin kautta ; KM 22731 re ikäkiv1, löytynyt kesällä
1983 ojankaivuun yhteydessä pellolta
Tarkastus 1983
Vedenjuoksun ja me~sänneunan välissä kiilamaisesti
työntyvän pellon eteläpää on paikoitellen palaneen
maan ja tuhkan sekainen . Reikäkivi löytyi tältä
alueelta , pellon keskeltä, Kivimäen talosta pohjois luoteeseen n. 200 m:n päässä.
Pellosta itään vedetyn ojan - joka rajaa peltoa ja
muuta talousmaata - varrella on ojan alusta lähtien
näkyvissä voimakas kulttuurimaakerros noin 0,5 m: n
syvyydessä. Kerros häviää oheten itään päin mentäessä n. 10-12 m:n etäisyydellä. Ke~roksen maksimipaksuus
on n . 30 cm , se on hiekan ja savikerroksen rajalla.
Kulttuurikerros liittynee vedenjuoksun takaiseen pel toalueeseen , joka on hieman o ja-aluetta korkeammalla
tasolla. Maapohja pellolla on hiekkaa.
Tarkempia tuvkimuksia vaativan alueen koko on n.
100x100 m.
Asuinpaikka sijaitsee samalla harju- ja korkeusvyöhykkeellä kuin HONKAJOKI 2 .
Myös on mahdollista, että ed.m. tasataltta tai poikkikirves olisi löydetty kyseiseltä pello~ta. Esine
mainitaan löydetyn W. Kivimäen omistaman talon pellolta Hongon kylässä.
Hongon kylästä ei kuitenkaan löydy nyt , eikä ole ollut
1900 - luv~n alussa Kivimäki-nimistä tilaa. Hongon kyläs sä asuvat kylläkin nykyisin Antti ja LilJa Kivimäki
Jokivainio-nimisellä ti~alla (RN:o 4:118), mutta tila

40 .

on perustettu vasta 1950- luvulla .
Ainoa Honkajoen seurakunnan ja kunnan t ilarekisterin
tietämä Kivimäen talo, joka tulee k y symykseen, on
juuri nyt tarkasteltava Lauhalan· Kivimäen talo, joka
kuitenkin sattuu olemaan myös ed . rn . mv . Antti Kivi mäen syntymäkoti. 1900- luvun alussa tal oa isännö i
Matti Kivimäki ja hänen jälkeensä poikansa Antti , Joki vainion nykyisen tilan isännän isä . W. Kivimäki -ni mis tä isäntää en talolle löytänyt . Kyseessä on luult avasti
W- ja M - kirjainten tulkinnal l inen sekaannus luette lointia tehtäessä. Kylännimien k o h dalla sekaannus on
ilmeinen, sillä keräilijä Vinter . merkitsi Lauhalan
kylän usein Hangon kylä ks i esinetiedo i ssaau.
Ks. kartta s. /b~

, kuvat s . ' ' '

41 .
HONKAJOKI

HONKAJOKI 4

Lauhala
Kivimäki II
Vasikkahaka

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6888 93
y= 566 05
z= 120
RN:o 3:57
tl. Kivimäki
om. mv. Hugo Peräkorpi
os. 38970 Lauhala
Yasikkahaka , hautaraunio,

I

lk, kivilatomuksia, II lk

Löydöt: angotyypin keihäänkärki löytynyt muutama
vuosi sitten Kivimäen navetan perustuksista; esinettä ei löytynyt

tarkastuksen yhteydessä

Tarkastus 1983
Vasikkahaka sijaitsee Kivimäen talon länsipuo l ella.
Se on osaksi kuusikkoa. Kuusten alla sijaitsee kol me-viisi enemmän tai vähemmän selvärakenteista kivi latomusta, jotka voivat olla mahdollisesti muinaisjäännöksiä. Ne koostuvat riveihin asetetuista pyö reistä kivistä ja näiden yhteyteen kootuista kivistä.
Latomusten pituus vaihtelee, keskimäärin ne ovat 2 - 3
metriä pitkiä ja 1-2 metriä leveitä .
Rautakautiseksi haudaksi luonnehdittava kivirau nio
sijaitsee vasikkahaan reunalla, kärrytien itäpuolella ja noin 100 metriä talosta l änteen. Raunion päällä kasvaa kataja, nurmi peittää vahvasti rauniota.
Sen suuruus on n. 6- 7 m ~' ilmeiset reunakivet ovat
ainakin osaksi näkyvissä. Raunion korkeus on nurmen
kumpumaisuudesta päätellen kokonaisuudessaan n. 1 m.
Raunio sijaitsee puuttomalla alueella.
Topografialtaan maa nousee loivasti lännestä itään.
Ks.

kartta s. / (, Y

, kuvat s.

1'1- 0

42 .
HONKAJOKI

HONKAJOKI 5

Lauhala
Hietala-Hietaranta
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6884 15 - 6885 45
y = 565 41 - 80
z= 97-110
tl. Länsimäki 9:.8 - Jokinen 9:24 (Hietaranta), ym.
om.

(9:8) mv. Pentti ja Anni Paloviita

os . 38970 Lauhala
om. (9:24) Toini Mäkelä (010927 - 456K)
os. 03100 Österkulla
Hi etala-Hietaranta , kivikautisten asuinpaikkojen vyöhyke,

II lk

Löydöt: KM 9528 kourutaltta , KM 9205 : 13 keih . kärjen
katk ., KM 11955 kv . iskoksia, palan . luunsiru ; KM 12256
pallonuijan puoli kas, KM 12257:1-469 kaivauslöytöjä Ville Luhon kaivaus 1949
Tarkastus 1983
Rinnettä ja peltomaata. Vyöhyke useiden tilojen omistuksessa. En tutkinut tarkemmin a l ue tt a ajanpuut teen
vuoksi . Mitään hälyttävää ei kuitenkaan ollut näköpiirissä.

Ks . kartta s. /(, 3

, kuvat s . -

Huomautus :
Ville Luho 1967 : Die Suomusjärvi-Kultur . Die Mittel und Spätmesolitische Zeit i n Finnland . Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 66 . S . 76 -78.

43.

HONKAJOKI 6

HONKAJOKI
Katko
Mäkinen
Katko

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6884 20- 25
y= 566 24- 30
z= 105 - 110
tl. Mäkinen

RN : o 1 : 50
om. mv . Juho Mäkinen

os. Katko, 38950 Honkajoki
Katko, kivikautinen asuinpaikka,
Löydöt:

II l k

SM 10417 tasataltta, lö ytänyt talollinen Vilho

Katko tilan kivipeltoa raivattaessa n . 150 syltä talo n
ulkorakennuksista pohjoiseen, vuonna 1916 ; KM 22732
kvartseja
Tarkastus 198 3
Mäkisen tila on e rotettu Katkon kantatilasta . Asuin paikka sijoittuu Mäkisen talon pihapiiristä lähtien
pohjoiseen Honkajoki-Jyllinkoski - tien harjanteelle .
Se käsi~tää ilmeisesti ylätasanteen harjun rinte en ja
peltojen välillä. Asuinpaikan leveys löydöistä pää tellen on n. 20m (W-E) ja pituus enintään 100 m(N-S) .
Merkkejä asuinpaika sta ei pellolla ole enää paljo n.
Isännän veli Matti on v ienyt kvartseja löytö a lueelta
koti talolle en l ukuisat määrät, 11 kour akaupalla ;!~ . Ku l t tuurikerros on ohut ja kulunut sekä peltotyön , että
nähtävästi mäkivaluman vuoks i .
Ks . kartta s . 1/.:.:L

, kuva t s .

1'11

44 .
HONKAJOKI

HONKAJOKI 7

Katko
Lahdenperä
PK 1233 09 LAUHALA

6883 82- 96
y= 566 30- 48
z= 102-106
x=

RN:o 2:32

tl . Lahdenperä

om. mv . Lauri Järvenpää
os. Katko , 38950 Honkajoki
Lahdenperä , kivikautinen asuinpaikka, II lk
Löydöt : KM 22733 : 1 , kourutaltta , löyt . mv . Antti
Lankoski (Honkajoki kk) joku vuosi sitten peltotyös sä läntiseltä rinteeltä puh . muuntajan kohdalta ;
KM 22733:2

kvartseja

Tarkastus 1983
Asp käsittää maantien läns i puolella olevan mäkiharjanteen puhelinmuuntajaan asti ja siitä ylöspäin
tilan rakennu spi iriin sekä harjanteen molemminpuol~sta peltoa. Hiekkaisen harjanteen itäpuo lise lle
pellolle asuinpaikka levi ttäytyy noin 30 metrin levyi senä vyöhykkeenä. Ku lttuurikerros on pahasti sekoittunut peltotyössä. Siellä, missä maaperä on koskematonta nurmeaosoittautuu kulttuurimaa olevan n . 15 cm:n
paksuinen ja · alkavan 15 cm : n syvyyd essä .
Harjanteen lounaaseen viettävällä pel l olla asuinpaikka on vain noin 10 levyisenä vyöhykkeenä , mutta ulot tuu n. 100 m: n pituudelta Katkon (nyk. Kallioniemi)
tal on aittaan asti . Osa asuinpa i kasta jää epäilemättä
rakennusten alle ja pihapiiriin. Maaperä pellolla on
humuksen sekaista hiekkaa , joka päättyy jyrkäs t i not ke l massa savimultamaahan, missä savea pursuaa jatkuvas ti keväisin ylös pell0n pintaan .
Savialue on kuivattua järveä.
Topo graafisest i Katkon-Lahdenperän
asuinpaikat
(HONKAJOKI 6-7 ) ovat samalla asuinpaikkojen vyöhykkeellä . Ne ovat sijoittuneet saman , ·monihaarakkeisen
järven tai meren lahteen muinoin työntyvälle pitkälle ,
kape alle ja osittain jyrkkärinte iselle niemekkeelle .
Asuinpaikat ovat suunnilleen samalla kork euskäyrä l lä
ja samanaikaisia. Nykyisin rinteet muodostavat osan
Karvianjoen hedelmällisestä peltolaakiosta .

Ks . kartta s. / G. 'L

' kuvat s . rr~

Heikkurinen-Montell, Tuula
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaj a:
Kopio :
Aihe:

Miettinen, Mirja
23. tammikuuta 2006 8:59
'Irmeli Järvenpää'
Heikkurinen-Montell, Tuula
RE: 1950/60-luvulla löytynyt kivikirves

Hei,
kysymyksesi tuli o i keaa n p ai kkaan arke ologian o s astolle ja välitän sen samantien
Satakunnan muinaisjäännök sist ä vastaavalle intendent ti Tuula Heikkurinen -Mont el l ill e ,
joka selvitettyään asiaa v armasti kertoo l öytyykö täältä tietoa ja minkälaista .
Ystävällisin terveisin
Mirja Miettinen,
yli-intendentti,FM, Muse ovirasto, Arkeologian osasto
överintendent,FM, Museiverket, Arkeo l ogiska avdelningen
Nervanderinkatu 13, PL 913, 00101 Helsinki
Nervandersgatan 13, PB 913, 00101 Helsingfors
tel (09)40509251, 050-4285552, fax 09-40509262,40509300
e-mai l Mirja.Miettinen@nba.fi

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

- ---- Original Message----From: I rmeli Järvenpää [mailto : irmeli.jarvenpaa@taloverkot.fi]
Sent : Saturday, January 21, 2006 3:42PM
To: R - Hoitoyksikko
Subject: 1950/60 - luvulla löytynyt kivikirves
Hei,
en tiedä, mahtaako viestini lähteä oikeaan oso i tteeseen,
mutta ehkäpä to i mitatte sen sitten eteenpäin sinne minne se kuuluu.

> Asiani kosk ee joko 1950 >
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

tai 60 -luvu l la suvussamme tehtyä
muinaislöytöä. Isoi säni Lauri Järvenpää oli tuolloin l ö ytänyt
peltotöiden yhteydessä Satakunnassa, Honkajoella Katkon
kyläl l ä sijaitsevalta tilaltaan lähel t ä joen rantaa
kivikirveen. Isäni Esko Järvenpää (innokas historian
harrasta j a) kertoi, että kirves oli erittäin hienosti
työstetty ja kauttaaltaan sileäksi hiottu . Kirves lähti
tuolloin eteenpäin jonkinlaista kotimuseota pitäneen Ant ti
Lankosken tai muiden paikkakunnan henkilöiden kautta. Nyt
vain on niin, ettei suvussamme ole tietoa siitä , mihi n kirves
lopul ta sijoitettiin ja tuliko tieto siitä asianmukaisesti
Museovirastolle. Löydön tehnyt isoisäni on jo kuollut, mutta
löytöpaikan tunteva sekä asiasta muutenkin tietävä isäni
kuu l isi miele l lään kirveen kohtalosta, jos olette siitä
tietois i a, ja mikäli ette, niin viimeistään näin hän
informoisi Museovirastoa ko. löydöstä.

>
> Ystävällisin terveisin
> Irme l i Järvenpää
>
> Irmeli.Jarvenpaa@taloverkot.fi
>

p. 040-7601970

>
>

1

45.
HONKAJOKI

HONKAJOKI 8

Katko
Jätinmäki
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6882 80-95
y= 566 37-54
z= 100-101
tl. Jätinmäki

RN:o 3:8

om. mv. Juho Vihtori Jätinmäki
tl . Jätinniemi
om.

o.

RN:o 3: 19
Leivon perikunta (Tuula Leivo)

os . Katko, 38950 Honkajoki
Jätinmäki, kivikautinen löytöpaikka ja hautaröykkiö kalmisto (?),

III lk

Löydö t : KM 9205 : 2 poikkikirves

(v.1929)

Tarkastus 1983
Ed.m . poikkikirveen on löytänyt vanhaa peltoa muokatta ~ssa ta l ollinen Vihtori Jätinmäki, joka ei kuitenkaan
hluistanut löytöä enää . Sen sijaan hän muisti löytäneensä pari pyöreätä reikäkiveä Katkon tien ja itään menevän Kankaanmaan tien risteyksestä pellolta . Kohde on
98 m:n korkeuskäyrällä, eikä asemansa puolesta sovellu
asuinpaikaksi. Mikäli alueella on asuinpaikka, se sijainnee mäellä, jonka y . m. tilojen rakennukset ovat vallanneet lähes kokonaan . Reunuspelloilla löytyi kiviä , mutta
ei varmoj a löydöksiä.
Juhana Lehtinen mainitsee kertornuksessaan v . 1883:
11 Niinikään kerrottiin,
että Honkajoe lla Katkon kylässä
olevalla Jätinmäellä on ollut oikein Jättiläiste n pesä ,
vaan tästä ei tiettä mitään löydetyksi; hajotettuja kiviraunioita siellä on moniaita. 11 (S. 133).
Mahdolliset kivirauniot ovat alueelta tyystin hävinneet .
Ks . kartta s ./(,1... , kuvat s.
Huomautukset:
Juhana Lehtinen: Muinaisjäännöksiä Ikalisten kihlakunnas sa . Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirja
VI. Helsinki 1883 , S. 81-142.

46.
HONKAJOKI 9

HONKAJOKI
Katko
Luomaniemi

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6882 30 - 50
y= 566 35 - 45
z:::::. 98 - 100
tl. Luomaniemi

RN:o 6:94
om. mv. Jorma Lehtimäki

os. Katko, 38950 Honkajo ki
Luomaniemi , esihistoriallinen löytöpaikka, II lk
Löydöt: KM 9205:1 alk. poikkikirves, löyt. talollisen
tytär Meeri Elisabet Luomaniemi vanhaa peltoa muokattaessa v . 1924 .
Tarkastus 1983
Lehtimäen uusi talo sijaitsee vanhojen rakennusten paikalla, tilukset ovat olleet aikaisemminkin rakennusten
vieressä. Voimakkaan likainen kulttuurimaa näkyy pellon :
yläosass a hiekkapohjaisessa maassa maantien vieressä
loivalla länsirinteellä. Asuinpaikka ulottunee Luoma niemen rakennusten pihapii ris tä n. 100 m (N-S) ja
50 m (W-E). Osa asuinpaikasta on ilmeisesti jäänyt ra kennusten ja maantien alle.
Alueelta lö ytyy runsaasti kvartsej a , talteen otetut
kvart sit osoittautuivat kuit enkin luon taisiksi .
Ks. kar tta s. ' ' ~

, kuva t s .

l'i-~

47 .
HONKAJOKI

HONKAJOKI 10

Katko
Kamppikoski
PK 1233 09 LAUHALA
x = 6881

48 - 65

y= 565 44-50

z= 100
tl. Kamppik':'lski

RN:o 6:110

om. mv. Alpo Kalevi Kamppikoski
os. Katko, 38950 Honkajoki
Kamppikoski

, kivikautinen löytö paikka, kiviraunio

ja historiallinen asuinpaikka ,

II lk

Löydöt: SM 7702 kourutaltta, löysi omistajan isä Erkki
Kamppikoski omasta pellostaan v. 1906
Tarkastus 1983
Kourutaltta on löydetty Karvianjoen Kamppikosken itärannan yläpenkalla, n. 100 m:n korkeuskäyrältä. Alueella
sijaitsee 40 - 50 cm:n syvyydellä mullan alaisessa hiekas sa kulttuurimaata, joka aurauksen vuoksi nousee pe l lon
pintaan asti. Tuhkan ja noen sekaista maata on noin
150 metrin pituisella ja 20 metrin levyisellä alueella .
Onko kulttuurimaa kivikautista vai kuuluuko se kosken
rannalla s ijaineeseen historiallisen ajan rakennusjää mistöön, josta myös kertovat mullan joukossa olevat tii len palaset, savipiiput yms. löydökset , on epävarmaa.
Alueelta löydetyt kvartsit osoittautuivat luontaisiksi .
Juhana Lehtinen mainitsee kertomuksessaan Ikaa l isten
kihlakunnan muinaisjää nnöksistä : "Kampinkosken maalla
Katkon kylässä on kiviraunio, josta maisteri Seder h olmin
tiedo n mukaan on löytty veneenmuotoinen kivivasara , sekä muutaman sylen pituinen kuoppa , tunnettu nime llä
Pirun hauta, His:t.. Museon kirjeitä 1878, s. 259-60. 11
Kumpaakaan mainituista jäännöksistä en onnistunut selvittämään. Museoiden esineluetteloissa ei ole tietoa
k.o. esineestä.
Ks. kartta s . /'~

, kuvat s.

Huomautukset:
Juhana Lehtinen: Mui naisjäännöksiä Ikalisten kihlakun nassa. Suomen Muinaismuisto - Yhdistyksen Aikakauskirja
VI. Helsi nki 1883. S. 141 alaviita 1

48.
HONKAJOKI

HONKAJOKI 11

Hangonkylä
Patokoski
PK 1233 08 HONKAJOKI

6878 27-67
y= 565 24-32
z= 100
x=

RN:o 1 : 11 4

tl. Patokoski

om. mv. Pentti Patokoski
6s. 38950 Honkajoki
Patokoski, kivikautinen asuinpaikka, II lk
Löydöt:

SM 10418 liuskekeihäänkärki , löytänyt torp-

pari Wihtori
KM 22734:

T~enhaara

~-2

9

Patokosken

kuokkamaasta 19 15;

kvartsi-iskoksia ? hio imen katkelma

Tarkastus 1983
Asuinpaikka sijaitsee 100 metrin korkeuskäyräl lä Kar vianjoen Patokosken itäpuolise lla rannalla yläteras silla vasikkahaan yläpuolise lla pellolla. Kulttuuri maa
sijaitsee kynnössyvyydessä ja tulee sekoittuneena maan
pintaan noin 40 metrin leveydeltä. Lika ista maata ja
yksittäisiä kvartseja ilmaantuu esille aina ylempään
jokimutkaan asti.
Salaoji ' tustyön yhteydessä tuli kulttuurimaata maan
pintaan myös 100 metrin käyrä ltä tilan etelärajalta
lähtien noin 50 metrin matkalla luoteesee n. Tila rajoittuu Vanha-Patokosken tilaan, jonka omistaja Eero
Patokoski on Patokosken kantatilan alkuperäisen omistajasuvun jälkeläisiä.

Ks. kartta s. J~-g

, kuvat s.

49.
HONKAJOKI

HONKAJOKI 12

Hangonkylä
Mattila
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6877 04 - 6876 94
y= 563 80-85
z= 96-100
RN:o 7 : 20

tl. Mattila

om. metsuri Markku Lindholm
os. Pappila, 38950 Honkajoki
Mattila, kivikautinen asuinpaikka,

II lk

Löydöt: SM 10345 tasataltta, löysi eräs työmies Matti lan talon saunan takaa pellonojaa kaivaessaan v. 1916;
KM 22735

kvartseja

Tarkastus 1983
Vanha Mattilan talo sijaitsee asumattomana Yli-Tuomen
tilalle vievän tien pohjoispuolella. Vanha sauna tien
vierestä on hävitetty, oja on jäljellä . Lp sijaitsee
n . 15 metriä Mattilan vanhasta talosta, sen koordinaatit x) 6877 02, y) 563 80. Lp. sijaitsee 100 metrin
korkeuskäyrällä, tasanteella. Maapohja on likaista ,
ei l öydöksiä.
Asuinpaikkaan viittaavat kvar ts i-i skokset löytyivät
tasanteen aliselta etelärinteeltä, perunamaalta, sen
yläosasta alapäähän n. 2/3 matkalta. Perunapellon pituus on n . 50 m ja leveys n. 20 m. Kulttuurimaahan
viittaa myös humuksen pinnalle ajoittain noussut
likaisen punainen hiekka . Asp on jäänyt osittain uuden päärakennuksen alle, missä varsin laajalti on
maaperää myös nostettu täytemaalla . Asuinpaikan kokonaislaajuus on~ 50 m (N-S) x 70 m (W-E).
Topograafisesti alue on loivaa rinnern aastoa . Harjulla
kasvaa sekarnetsää . Maaperä on hiekkarnoreenia, aliset
pellot kerrostunutta savea.
Ks. kartta s. 15" 8

, kuvat s.

t::J3-"t

50
HONKAJOKI

HONKAJOKI 13

Hangonkylä
Hangonneva
Nevavainio
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6878 02- 6878 10
y= 561 20-28
z= 92,5
tl. LankoS:ki

RN:o 6:67

om. mv. Antti Lankoski
os. 38950 Honkajoki
Nevavainio, kivikautinenasuinpaikka
Löydöt:

(?),

II lk

KM 22736:1 - 2 kaksi reikäkiveä, jotka mv.

Antti Lankoski on löytänyt ladon eteläpuolelt a raivatessaan aluetta puhtaaksi kivistä 1950-luvulla;
KM 22736:3 kvartsi-iskoksia
Tarkastus 1983
Ladon lounaispuoli on nykyisin niittynä. Hiekka tulee
lustosaven alta esiin 40-80 cm:n syvyydessä, pinnal la
on ohut humuskerros. Ladon kaakk oi s - ja luoteispuo l ella
maaperä on paikoitellen saven ja mullan sekoitteista
hiesua, ladon lähellä maaperä on hiekkaa.
Topograafisesti ladon ympärystä o n kivikaudella muodos ta nut eräänlaisen kivisen karikon , joka on ehkä palve llut
tilapäisenä leiri- ja kalastuspai kkana . Tänään lad on
ympäriltä kootut kivet ovat ladon siltapenkkoina. Mu o kattuja aseita en niiden joukosta t ode nnut , vaikka kiviä
onkin paljon.
Inventointilöydöt tulivat ladon kaakon puoleisesta
k ivisillasta kaakkoon noin 20 metriä ja noin 10x3 0 m:n
suuruiselta alueelta . Kulttuur ikerrosta en löytöpaikalta todennut, sitä tuskin on koko alueelle edes muodostunutkaan.
Ks . kartta s . 1' 1

, kuvat s.

11-)'
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Paasto, Kuivakangas
Peräpiitta
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6871 98 -

6872 30

y= 564 65 - 72

1

564 50-70

z= 85-92
RN:o 5:64

tl. Peräpiitta

om. kirvesmies Pentti ja Sisko Haapanen
os. 38920 Vatajankoski
RN:o 5:26

tl. Viitala

om . Juhani Antero ja Raija Kaarina Iltanen
os. 38920 Vatajankoski
Peräpiitta, kivikautinen asuinpaikka,
Löydöt: KM 18125 kvartseja, KM 22737

II lk
kvartseja

Tarkastu s 1983
Asui n pa i kkalöydökset ovat hiekkaiselta pe l lolta Karvian joen itärannalta joen ja maantien välistä. Löydöt ulot tuvat tien reunaan asti. Viitalan tilan puolella kvart sien määrä vähenee ja asuinpaikka on ilmeisesti pintatur peen kuorinnan myötä osittain tuhoutunut . Kuorinta
on tapahtunut puunta i mien istutustyön yhteydessä ja kuo rintajäte on suurina kasaina pellon päässä . Vähäisiä
löytöjä alueelta tuli kuitenkin koko peltolohkon alueelta. Epäselvää on, kuinka etäälle löydöt jatkuvat tien
toisella puolella.
Ks . kartta s .

1~9

, kuvat s .

'1'-

Huomautus:
Anna - Liisa Hirviluodon tarkastus 1968: Kuivakankaan
asuinpaikka.
Unto Salo: Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja K. 1982 : HONKAJOKI 01 .

52 .
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HONKAJOKI
Vatajankylä
Vataja
Perävainio

PK 1233 07 ALA- HONKAJOKI
1) x = 6868 80

2) x= 6868 62- 66

y= 5 6 5 70

y= 565 60- 68

z= 85

z= 90

tl . Vataja

RN : o 7:63

om. mv. Jaakk o Vataja
os. 38920 Vatajankoski
Pe räva i nio, kiviesineiden l öytöpaikka , II lk
Löydöt: SM 1041 5

olkakirves, löys i Juho Wataja kevääl -

lä 19 16 pellosta n. 100 syltä asuinrak e nnuksesta etel ään; KM 22738 kivikirves, löytänyt mv. Jaakko Vataja
jokitörmältä salaojituksen yhteydessä n. 0 , 5 m:n syvyydestä n. 1980 vaiheilla. Löytöpaikan alisesta koskesta
on Kalle Vataja löytänyt n. v. 1955 vasarakirveen, joka
on hävinnyt.
Tarkastus 1983
Löydöt viittaavat vasarakirveskulttuurin aikaan . Olkakirveen lp. on etäisyystiedon perusteella pellon ylälai dassa. Koekuopista ei mainittavaa .
Kivikirveslöytö on peräisin jokitörmältä , jossa oleva
hieno lentohiekka on punamullan sekotteinen . . n. 10x20
m:n suuruisella alalla. Kul ttuurimaahan l iit tyviä löy töjä alueelta ei ilmaantunut , mutta on mahdollista , että
kulttuurikerrostumaa esiintyy kynnössyvyyden alapuol e lla.
Topograafisesti ailiue soveltuu koskiasuinpaika ksi .
Va rausalueeksi ehdotan kartalle merkittyä pellon osaa .
Ks. kartta s. 1)7

, kuvat s. l'ft.
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HONKAJOKI
Paasto
Marjakeidas

PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6874 20-25

y= 563 40-48
z= 91-92,5
tl. Karimaa

RN:o 4:32

ja

Reiniluoma RN:o 4:37
om. mv. Heikki ja Mirja Virolainen
os. Paasto, 38950 Honkajoki
Marjakeidas, kiviraunioita, maakuoppia,

II lk

Löydöt:
Tarkastus 1983
Mäkikumpareella, Västilän tilustien eteläpuolella olevassa pienessä metsikössä on kaksi kivirauniota, joista
toinen on tien lähellä, hajanainen ja luultavasti purettu. Toinen röykkiö on maakiv ien välissä mäen itäreunalla, pellon laidalla. Sen koko on n. 2x3 m, korkeus
n. 0,5 m. Se sijaitsee muutaman metrin päässä edellisestä. Tuskin peltoröykki ö.
Tie n pohjoispuolella on isois t a lohkokivistä koottu,
iso ja muodoiltaan epäsäännöllinen röykkiö, vaikuttaa
rakennuksen perustalta. Alueella kerrotaan olleen ladon. Rinteessä, tiestä n. 30 m pohjoiseen, sijaitsee
kaksi maakuoppaa, a 5-6 m X J m, joita perimätieto väit tää asuntokuopiksi. Kuoppia reunustaa matala maavalli ;
niiden sisusta on nykyisellään turpeen ja sammaleen
peitossa; syvyys on n. 1,5 m. Toiseen on heitetty jätteitä. Kuopat voisivat olla vanhoja hiekanottopaikkoja,
sillä maaperä on hiekkaa ja soraa.
Mäki on kolmelta ilmansuunnalta peltojen ja yhdeltä
suon ympäröimä.
Ks. kartta s./~9, kuvat s.

54.
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Hangonkylä
Uusi - Saukko
Saukonahde
PK 1233 08 HONKAJOKI
x = 6876 60
y = 566 02

z= n . 102
RN:o 5 : 117
tl . Uusi-Saukko
om. mv. Reijo ja Leena Kenola
os. 38950 Honkajoki, Kauppatie
Saukonahde , kiviröykkiöitä (?) , III lk
Pe rimätieto (HL): Kalliomäen päällä ollut vielä 1940luvulla yksi pitkänomainen - ainakin kaksi metriä pitkä ja me t rin kork ea kekoma i n e n kiviröykkiö; toinen ,
pi e n empi , o l lut lähellä - s en sijainnista ei miel i kuvaa . Myös mäen etelärinte ellä jokseenkin tasaisella
paikall a on ollut kivirakennelmia ja siinä paikalla oli
myös lähde.
Löydöt :
Tarkastus 1983
Kalliomäen päällä on kolme isoa maakiveä, j oiden varaan
isompi röykkiö on ehkä voitu rakentaa. Kiv i en välissä
maapohjalla on joitakin yksit t äisiä pie nehköjä kiviä,
mutta mistään röykkiöstä ei voi enää puhua . Kohteen
v i eressä on pieni maakuoppa , josta on ote tt u joskus
h i ekkaa - ehkä kivet on viety samalla käynnillä (?)
Topograaf i sesti kyseessä on kalliopohjainen mäki, jonka
päälle on kasautunut silttimoreenia . Mäki on taajan
a l uskasvi ll isuuden ja puuston peitossa . Mäen laki on
sijaintinsa puolesta ollut sopiva hauiaröykkiön pystytyk seen. Alemmalla tasolla mäki on rint eiltään melko
kivinen , merkkejä kivirakennelmista en to d ennut .
Ks . kartta s . 1')8

, kuvat s .

55 .
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HONKA JOK I
Paasto
Haut apättärä

PK 1 2.3 .3 08 HONKAJOKI
x= 6874 86-90
y= 562 .32 - 40
z= 92 , 5
RN : o 1 : .3 5

tl. Aro - Paasto
om. mv . Leo Mäkelä

os. Paasto , .38950 Honkajoki
Hautapättärä, uhripaikka tai kalmisto (?) , tervanpolt topaikka ,

III lk

Perimätieto : Niilo Kaskenvi ita (s . 1906) on ollut itse
ajamassa renkipoikana kiviä Hautapättärältä sekä joen ja
kummun väliseltä alueelta. Kivet olivat olleet pystyasennossa ja niitä oli paljon . Hautapättä rän sisässä
oli myös pientä kivisälyä. N. K. arveli , että sen nim i
o n tullut siitä , että joku on polttanut tervaa mäellä .
(Haastattelu kesällä 1981 tark . käynnin yhteydessä!)
Hanna Lepola 14 . 10 . 81 : Hautapättärän N- ja S- puolella
olleet pellot olleet vielä 19.30 - luvul la kiv i set 9 vaikka
alue muokattiin pelloksi jo 1900-l : n alussa . Kivet ovat
olleet jotenkin riveittäin . Joen puoleisel l a rinteellä
on ollut n . .30-40 m pitkä ja 5-7 m leveä kivinen pelto,
jossa kivet rivissä ja reunakiveys erikseen . Kivet olleet
re ilusti kohollaan . Mäen päällä , joen puolella rinnettä
oli matala kuoppa , reunoilla kiviä epämääräisesti. Joen
rannalla oli tulisijaksi sanottu iso kivikehä vielä
v . 1945 . Hautapättärän länsirinteellä oli oletettu
vanhan tervakuopan paikka. Kivet raivattiin 19.30-luvull a . Muistitiedot ovat HL : n lapsuus vuosilta n. 19.34-.37 ,
kotitalo oli lähellä .
Löydöt :
Tarkastus 198.3
Hautapättärä on nykyisellään laakea, soikea ja mahdollisesti viljelyksen myöt ä huoma ttavast i levinnyt kumpare
Karvianjoen rannalla . Maastossa kumpu näyttää melko
pyöreältä loivine rinteineen, mutta sil lä on pituutta
ehkä n . 100m (W-E) ja leveyttä n . 50 m (N- S) . Tarkastus aikana mäki oli lähes kokonaan nii ttynä . Ainoastaan joen
puoleisella rinteellä löytyi erään l aista maan tasai sta
reunakiveystä (?) miehennostannaisista, muuten alue oli
raivattu kivettömäksi . Maapohja oli turpeen alla hiesua.
On ed.m . ja joidenkin muiden muistitietojen valossa mah dollista , että kumpareella on ollut jotain erikoista ,
joka nyt on käytännössä täysin t uhottu . Hautapättärä-nimitys tuskin on jäänyt elämään pelkän satunnaisen tervanpolton vuoksi .
Ks . kartta s . u~o

,

kuvat s .

111

56.
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HO NKAJ OKI
Paasto
Aittamäki

PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6873 80
y= 562 00
z= 97,5
tl. Kodesjoensuu

RN:o 2:61

om. Leena j a Hannu Mäki-Kantti (mv . )
os. Paasto, 38950 Honkajoki
Aittomäki,

hautaröykkiöitä kaksi kpl.(?),

II lk

Perimätieto ( HL kesä 1981) : Röykkiö t vuosien myötä
painuneet. Mattilan isäntä varoitti, ettei saa hyppiä
päällä, ne ovat hautoja (1930-40-1.).
Löydöt:
Tarkastus 1981
Hakosaareen menevän kärrypolun eteläpuo l ella , n . 40 m
polulta ja polun vierellä olevien kahden ison maakiven
luota n. 30 m luoteeseen, sijaitsee kaksi peräkkäin ol evaa matalaa kiviröykkiötä. "Aurinkok omp a ss i n" mukaan
ne ovat suurinpiirtein suunnassa E- W. Röykkiöiden nykyi nen korkeus maan pinnasta on n. 30 cm , kiveys jatkuu syvemmälle. Niiden mitat ovat 3x2 ja 2x1,5 m. Koostuvat
pienistä 10-30 cm:n luonnonkivistä. Sammal ja turve
peittävät osittain röykkiö i tä, mu tta k ivi e n välissä
ei ilmeisesti ole maata.
Toista röykkiöistä pengottiin tiedo n mu kaan toise l ta
syrjältään tarkastuksen jälkeen. Po h jalta l öydettiin
tiettävästi lahonnutta tuohta.
Röykkiöistä n. 100 metrin päässä polkua pi t kin si j ait see suuri tervahauta läh teinee n (ks . HONKA JOKI 2 0 ).

Ks. kartta s. /'0

, kuvat s.

57 .
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Paasto
Aittamäki
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6873 80
y= 562 10
z= 95-96

tl. Kodesj oensuu

RN:o 2:61

om . mv . Hannu ja Leena Mäki-Kantti
os. Paasto , 38950 Honkajoki
Aittomäki,
lähdettä,

kultt.hist. kompleksi: tervahauta, kaksi
I lk , hävinneitä kiviröykkiöitä,

III lk

Perimätieto (HL 18.9., 27.9., 5. 1 0.1981, Aarno Ylinen

16.9.1981) :

Tervahaudan ja lähteiden tuntumassa on

ol lut useita, nyt jo hävinneitä kiviröykkiöitä. Niitä
on ollut pohjoisessa lähteiden puolella, kuin myös
etelä puol ella Virpi laa kson alueella. Jotku t ovat arve lleet , e tt ä niiden joukossa on ollut myös h iide nkiukaita,
toiset ovat pitäneet röykkiöitä

11

kyrö läisten tekeminä 11

,

hevossuoj ina tms.
Lö ydö t:
Tar kas tus 1981
Isoko koin en tervahauta sijaitsee k oht eesta HONKAJOK I
n. 100 metriä itään. Haudan reunat ovat n. kahden met rin
korkuiset , sisä0 on n . 12 m ja ulko0 n. 16 m. Juoksutusaukon reunojen päällä on lahoava kuusenkanto, kuusella kin on ollut ikää ainakin n. 100-150 vuotta . Te rvah audan
käytön ajasta ei ole s äi l ynyt perimätietoa .
Haudan juoksutus on tapahtunut pohjoiseen, harj antee n
alari n teeseen päin, jossa on kak si lähdettä . Ylälähde
on kivetty ja pienehkö, 0 n. 1 m, alempi lähd e on hieman
isompi , myös kivetty . Molemmissa on virtaava vesi.
Kiv iröykkiöistä ei alueella näkynyt e nää merkkiäkään
tarkastuskäynnin yhteydessä .
Ks . kartta s . /b

0

, kuva t

s.
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HONKAJOKI
Paasto
Aittamäenkeidas
11

I so kivi 11

PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6873 85
y= 561 75
z= n. 96
tl. Kodesjoensuu

RN:o 2:61

om. Leena ja Hannu Mäki-Kantti (mv .)
ps. Paasto, 38950 Honkajoki
Aittomäenkeitaan

11

iso kivi 11

Perimätieto (HL 5/81)

- uhrikivi, I lk

: Kuppeihin ja onkaloihin uhrattu

vielä 1930-40-luvuilla.(Ks. liite 1
Tarkastus 1983
Isokokoinen siirtokivi sijaitsee muu ten kivettömällä alueella Aittomäenkeitaan pohjoisreunalla . Maasto on kuivatettua
suopohjaa. Etäisyys Aittamäen kärrypolulta etelään n. 50
metriä. Kiven keskimääräinen korkeus on 220 cm. Se on nelisivuinen, kyljet melko suorat, päällystä v ähän vino.
Kylkien leveydet rinnan korkeudelta mitattuna :
A, läntinen sivu - 200 cm; B, eteläinen sivu - 160 cm;
C,itäinen sivu - 180 cm; D, pohjoinen sivu - 180 cm .
Kiven kyljillä ja päällä on erisuuruisia kuoppia , joihin
uhrit on laitettu:
B-sivu:
5-6 hieman epämääräistä k uoppaa , joista yksi on
korkeudeltaan 3,5 cm, leveydeltään 5 cm ja syvyydeltään n. 10 cm, lähes vaakasuoraan kiven sisään
menevä, mahd. hieman muokattu; maan rajassa , sivun
reunassa on syvä ja sileä kuoppa , luontainen; mui den kuoppien reunat ovat pyöristyneitä , 0 n . 3 cm ,
syvyys n. 2 cm, luontaisia;
C-sivu: laivalla tasanteella 3- 4 eri suuruista, muodoltaan
epämääräistä ja luontaista kuoppaa ;
D- sivu: yksi isohko kuoppa n. 80 cm :n korkeudella, pyöreä
ja säännöllisen muotoinen, 0 7 cm, syvyys 4 cm,
muokattu(?).
Kiven päällä alemmalla tasolla on yksi rombimainen kuoppa,
0 5 cm, syvyys 4 cm, josta lähtee ylemmälle tasolle vievä
ura (ehkä luontainen?). Kiven pääl l ä on kaks i kuoppaa, 0
4 ja 6 cm, syvyys 2-3 cm. Pienempi kuopista vaikuttaa hio tulta tasaisen pyöreäksi, toinen on luontainen .
Kiven lähellä on kumpare, johon kertojan isän sanonnan mukaan on haudattu vainajia. Kiviä ei kohte ess a ole (HL 27.9.
81). Kohdetta en tarkistanut.
Ks. kartta s. 1'6

, kuvat s.

59.
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Paasto
Leppänen
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6873 50-60
y= 562 90 - 563 00
z= n. 91-92
RN:o 2:42

tl. Leppänen
om. mv. Toivo Kalliosalo

os. Paasto, 38950 Honkajoki
Leppänen, kiviröykkiöhauta ja

11

parannuskivi 11

,

III lk

Perimätieto (HL 14.10 .81 ja 4.2.82) Leppäsen pellolla ol lutta k iviröykkiötä Leppäsen vaari kertoi hautaröykkiöksi.
Leppäsen Rauha eli nyk. rouva Rauha Jokela kertonut itse,
että häntä joskus lapsena vihdottiin kiviröykkiön luona ,
vihtaa kastettiin isomman kiven päällä oleviin kuoppiin
kertyneeseen sadeveteen. Tällä yrite tt ii n parantaa joku
ihottuma (tai syyliä), HL:n muistikuvan mukaan isot kivet
olivat rykelmän länsipäässä, kohd e suippeni itään päin.
(Ks. liitekuva .2..
Tarkastus 1983
Röykkiö tietojen mukaan hävinnyt. Rouva Rauha Jokela asuu
Porissa. Sanoi kuulleensa asiasta, mutta sanoi, ettei hän
muista sellaista, koska on lähtenyt 14-vuotiaana Paaston
kylästä pois.
Ks. kartta s. /<,0

,

kuvat s., /,':.ft..L
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Paasto
Halkoviita
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6873 58
y= 560 75
z= 100
tl. Kodesjoe n suu

RN:o 2 : 61

om. Leena ja Hannu Mäki - Kantti
os. Paast o , 3 8950 Honkajoki
Halk o viita , kivi r aunio ja uhrikivi (?) , II lk
Perimätie to (HL 9.9. ,ja 20.10.81

, ks. liitepiirros)

Halkoviidan lä h ellä ollut e hkä viisi tai useampi samansuunta i sta ja v ie r ekkäistä kapeaa r öykkiötä se k ä näitä yhdis tämässä yk si p i tkä ja kape a röykkiö . Röykkiöiden vä l issä oli
ainaki n yk s i samanlainen ja useita pieniä kivikasoja näide n samans uuntaisten välis s ä. Maapohja rivien välissä oli
myös kivi s tä , k as o ja peitti sammal . Vanhaisäntä Svantte Mat t i la k ertoi HL :n ollessa alueella paimenessa , että ne olivat
lappalaisasutuksen merkkejä . Lähellä ollut kivi ol i lappa la i sten uhr iki vi. Joku Mattilan perheen jäsenistä oli myös
löytänyt a l u e e l ta kivikirveen. Mv . Niilo Kaskenviidan mukaan kohteest a otettiin ki v iä r akennettaessa Matti l an navetan p eru stusta. Hän oli mukana kiviä viemässä 1950 - 60 - lukujen vaihteessa .
Tarkastus 1983
Kohteessa on jäljellä yksi ki v iraunio n. 40 - 50 m polulta
länteen ja polun kääntyessä länteen päin , myös tästä eteläi sestä linjasta suoraan pohjoiseen n . 40 m. Raunio on suunnassa NNE - SSW , sitä peittää turve ja jäkälä . Pituus on
4 , 5 m, leveys n . 1,2 m ja korkeus n . 20- 30 cm . Kivet ovat
pään kokoisia pyöreitä luonnonkiviä. Ki v eystä oli pengottu
hiljatta i n , mutta pahempaa vahinkoa ei ole te hty. Kivien
välissä oli nokimaata ja r u skeaa hietaa.
Muista ki viraunioista ei ollut enää merkkejä .
Uhrik i veks i mainittu kivi sijaitsee rauniosta n . 3 , 5 m suun taan NNE . Se on halkaisijaltaan n . 80 cm , korkeus maasta on
35/50 cm . Sii n ä on kaksi kuoppaa : a) reunakuoppa , epäsäänn .
pyö r eä , 0 3 , 5 - 4 cm , syv. 1 cm , luontainen; b) kiven keskus tassa päällä , 0 3 cm , syvyys 1 cm , rapautumisen tuloksena
syntynyt (? ).
Raunio v oi olla osa laajempaa kompleksia. Yks i ttäisenä hau tana s i tä ei voi pitää .
Ks . kartta s . / '- 6

, kuvat s . '1 8 - '

1

l.'if c. J
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Paasto
Katsinkallio
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6875 83-88
y= 561 80-83
z= 95
tl. Uusi-Paasto

RN:o 1:52

om. mv. Tapio Uusipaasto
os. Paasto, 38950 Honkajoki
Katsinkallio, historiallinen vartiopaikka, potaskankeittopaikka,

I lk

Perimätieto: Katsinkallio on toiminut tähystyspaikkana
neljän tien risteyksessä, samalla puolustuspaikkana.
Alueella on keitetty potaskaa ruutia varten.
Ks. liite n:o

4.

Tarkastus 1983
Katsinkallion vartiopaikka vilahtelee n11n rouva Hanna
Lepolan kuin joidenkin muidenkin puheissa aika usein.
Hanna Lepola on isovanhempiensa puheista päätellen
tullut tulokseen, että Katsinkallio sijaitsee y.m.
koordinaattien osoittamassa kohdassa. Luultavasti hän
on oikeassa, sillä Viisarilla on tien vieressä kallio,
jolta on aikanaan ollut varsin hyvä näkyväisyys pääteiden molempiin suuntiin. Kalliossa on myös räjäytysjälkiä, jotka eivät kylläkään ole syntyneet tietä tehtäessä. ~alliosta n. 10-20 metriä itään on laaja, ehkä
n. 100 m :n suuruinen ja metrin syvyinen hienohiekkai nen hiekkakuoppa, jonka alueella potaskaa saman perimätiedon mukaan on keitetty ruudin valmistusta varten.
Alueelta on luultavasti myöhemmin haettu hiekkaa.
Katsinkalliolla on paikallista merkitystä ja muistomerkkiarvoa. Aluetta ympäröivät tiet sopivat alueen s u ojavyöhykkeen rajoiksi.
Ks. kartta s. lt>0-/<.1

, kuvat s. /:;,!}

62.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 25

Paasto
Kavonpiha
PK 1233 05 RYNKÄNEN

x= 6877 40-70
y= 559 20- 60

z= 105-108
tl. Mikkola

RN:o 2:64

om. Rauma- Repola Oy
tl. Myllykoski

RN : o 2 : 65

om. autoilija Seppo ja Al li Anna - Liisa Männistö
os. 38950 Honkajoki
RN:o 2:46
tl. Ojala
om . Hilma Niemi ja Sulo Niemen pe rikunta
os. 38920 Vatajankoski
Kavonpiha, historiallinen taistelupaikka,

I lk

Perimätieto: Monen puhuma taistelupaikka, tapahtuman
ajoitukset kuitenkin häilyviä. Perimätiedon mukaan nimi
ollut alkuaan Kalmonpiha , nimi kuitenkin muuttunut Kavon
isännän hirttomännyn mukana (ks. HONKAJOKI 27) .
Ks . liite n:o

5.

Tarkastus 1983
Taistelupaikka sijaitsee vanhan ja uuden Poh janmaan
tien risteysko hdassa hiekkakankaalla Kodesjoen keitaalle
saaRka. Perimätiedon mukaan haudoiksi sanotut kuopa t
sijaitsevat teiden välissä lähellä vedenjuoksualuetta
alueen luoteiskulmassa , jossa maaperä on kosteata ja
soistuvaa, hiekkapohjaista , Täs t ä etelään ja itään sekä
Kodesjoenkeitaan viereisellä kankaalla on näkyv issä
matalia hiekkavallituksia .
Sanotaan, että Kavonpihalla ei alkuaan ole kasvanut mitään . Perimätieto kertoo, että taistelun aikana virtasi
veri niin , että vedenjuoksua kutsuttiin verenjuoksuksi .
Alueelle on tårpeellista luoda laaja suojavyöhyke Lakiakankaan soranoton aiheuttamien maisemahaittojen eliminoimiseksi ja muinaisjäännöksen mui stome rkki luonteen
suojelemiseksi .
Ks. kartta s. IS'~

, kuvat s .

63.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 26

Paasto
Kangasahde
11

Kerjäläisten hautausmaa 11

PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6876 88 -94

y= 560 58-76

z= 102 ,5-105
tl. Vanha-Paasto

RN : o 2 : 63

om. mv. Erkki Vanhapaasto
os. Paasto, 38950 Honkajoki
Kangasahde, kerjäläishautausmaa,

I lk

Perimätieto: Eri henk ilöiden ilmoittamaan hautausmaahan
on perimätiedo n mukaan haudattu suurina nälkävuosina
menehtyneitä. Kalmistoalueelle on vienyt kinttupolku
Vanhalta maantieltä.
Tarkastus 1983
Kalmistoa on mahdol lisesti käytetty suurina kuolanvuosina 1695-97 , jolloin maakunnas sa nälkään menehtyneitä
oli paljon ja joka aika on kansan pe rimätiedossa vielä
säilynyt tälle vuosisadalle.
Pienten kuormanoton suuruisten hiekkakuoppien takana,
näiden yläpuolella rinteessä sijaitseva kalmisto alkaa
n. 50 m N-S -suuntaisesta ns. vedenjuoks usta itään
ja on n . 60 -90 metrin etäisyydellä tiestä etelään .
Arvioni mukaan alueen suuruus on n. 150 m(E-W) x 50 m
( N-8). Alueella esiintyy ainakin n. 10-15 joukkohaudaksi arveltua pyöreätä tai pitkulaista vajoamaa, joiden
syvyys ympäröivästä maanpinuasta vaihtelee 10- 40 cm : iin
sekä samanver ran kumpareita, jotka ehkä myös ovat joukkohautoja , joiden pinta on 5 -1 5 cm maan normaalitasoa
ylempänä . Kumpareiden pohja on hiekkaa , painautumissa
maaperä on kosteampaa ja pohjalle on syntynyt reilu humuskerros. Jois~akin kumpareissa on turpeen alaista
kiveystä. Koko 11 k a lmistoalueen 11 pohjakasvillisuus on
ympäristöön verrattuna erilaista ja monipuolisempaa.
Alue kasvaa mäntymetsää .
Ks. kartta

s . "/

, kuvat s . -

HONKAJOKI 27

HONKAJOKI
Paasto
Lakiakangas
Kavonmänty

PK 1233 05 RYNKÄNEN

6877 42
y= 559 42
z= 105- 107
x=

RN:o 2:65

tl.

Myllykoski

om .

autoil. Seppo Kalevi ja Alli Anna-Liisa

os .

38950 Honkajoki

Kavonmänty ,
rinnettä,

Männist~

puu, johon liittyy mm. rosvope I lk

Perimätieto :

Mänty saanut nimen sä tari nan mukaan sii-

tä , että rosvojoukko hirtti puuhun Kristiinankaupunkiin
matkalla olevan Kavon talon isännän . Aluetta männyn
lähellä ale tt iin kutsua Kavonpihaksi (Ks . HONKAJOKI 25 )
tapahtuman jälkeen, vaikka sen alkuperäinen nimi on ollut taistelupaikkana Kalmonpiha .

Kavon talo löytynee

Vatajankoskelta Honkajoen ja Kankaanpään rajalta .
Tarkastus 1983
Kavon mänty sijaitsee kahden keitaan välisellä kannak sella Lakiakangasta pitkin kulkevan itäisemmän tien
oikealla puolella , aivan tien vieras Si ja noin 50 metrin päässä Poh janmaalle menevien teiden risteyksestä.
Mänty on halkaisijaltaan lähes metrin ja alueen muuta
puustoa huomattavasti isompi j a iäkkäämpi, Puusto
·alueella on yleensä iältään n . 30-50 -vuotta vanhaa ,
Kavonmänny llä on ikää mahdol l isesti -n. 300·· 35.0 .vuotta .
Puun rungossa on ilmeisesti luodinreikiä eri puolilla
1- 2 , 5 metri n korkeudella . Kavonpihan taistelukenttä si jai tsee n. 150-200 m pohjoiseen .
Ks. kartta s.

IS''t

, kuvat s . -

65.
HONKAJOKI

HONKAJOKI "28

Pieksunkangas
Tervatie
Tien alkupää:
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6874 98
y= 560 22
Tien l oppupää:
PK 1233 05 RYNKÄNEN
ja sivuhtiara

x= 6877 30
y= 559 50

x= 6877 70
y= 558 65

Kylät: Antila, Alahonkajoki, Honko, Paasto
t l : t RN : o t 2 : 6 3 , 2 : 6 5 , 2 : 5 8 , 11 : 1 , 9 : 11 8 , 9 : 1 1 9 , 9 : 1 1 7 ,
9:26, 9:78, 9:122, 9 : 146, 9:72, 9:78, 9:124, 1:47, 1:26
Tervatie,

osa

historiallis~a

kauppat ietä ,

I lk

Perimätieto (HL, Raili Heikkilä, ym.) : Paastonkylän Vii sari tunnetaan neljän tien ris teyksenä, josta vielä
·1 600 - luvun lopulla meni pelkkä pi eksupolku pitkin Pieksunkangasta Siikaisiin. Tervatie - on osa vanhaa kauppatietä , joka kulki Hämeen- ja Pohjankankaita myöten Iso joelle ja edelleen Kristiinankaupunkiin . Pieksunkankaal1~ tie teki mutkan , joka oikaistiin vasta 1820-luvulla.
Oikaisu poisti käytöstä muutaman kilometrin vanhaa tervatietä, josta noin kolmen kilometrin pätkä on säilynyt
alkuperäisenä.
Tervatie alkaa Siikaisten tieltä nousten Pieksunkankaan
harjulle ja etenee Pahkakeitaan reunan ohittaen Kukkaronlähteen lehtoon, edelleen Hautakorpeen Mätäskeitaan varrelle ja edelleen Pesämäenkylän tie ll e . Tien historia
ajoittuu lähinnä 16 00-1800 -luvuille .
Tarkastus 1983
Tien loppupäiden kulusta on olemassa erilaisia mielipiteitä. Tiellä on ilmeisesti ollutkin sivuhaaroja , jotka
ovat muodostuneet oikaisemisen tai talotien käytön vuoksi . Tien eteläpää on nykyisin käynnissä olevassa hiekanotossa hävinnyt ja rauhoituksesta huolimatta tien kult . tuuriarvon säilyminen on uhanalainen .
Tien varrella on useita tien käyttöön liittyviä rakennusmuisto~erkkejä, osa ehkä tietä vanhempia (HONKAJOKI 2934) .
Ks. kartta s

·f/f"Y,lf"S ,
' ~6

1

161

kuvat s . -

66.
HONKAJOKI .29

HONKAJOKI
Ho nko
Tervatie 2
Pahkakeid as

PK 1233 05 RYNKÄNEN

x= 6875 12
y = 558 97
RN:o 9:78

tl. Kangasniemi
om.

Simo Antti Kallio

os.

38950 Honkajoki

Pahkakeidas,

ki vila tomus ,

I lk

Löy döt:
Tarkastus 1983
Tilojen RN:o 9 : 78 ja RN:o 9:124 raj al la, harjua kul kevan tervatien ja Pahkakeitaan välissä, ke i t aalle
laskeutuvassa rinteessä, sijaitsee varsin lähekkäin
kaksi kiveystä , joista kuitenkin toine n on varsin ha janainen ja mahdollisesti luontai nen .
Toinen, selvästi ihmiskäden työtä oleva la tomu s sijaitsee parikymmentä metriä tervatiestä pohjoiseen ja
Pahkakeitaan reunalta saman verrau ete lään . Kiveys on
muodo ltaan neliömäinen, korkeudel taan 20 - 30 cm ja
2
kooltaan 3x3 metriä . Sen keske llä on n. 1 m :n suuruinen kuoppa .
Kyseessä luultavasti tervatien varren r akennuksen
pohjäkiveys , vaikka paikka ei rakennukselle kuitenkaan
ole ollut sovelias . Onko kysee ssä h iidenk iukaan tai
lapinraunion pohja ? Tervatien lepopaikka lähellä .
Ks. kartta s. IS"'t

, kuvat

s. 18 0

67.
HONKAJOKI

.30

HONKAJOKI
Alahonkajoki
Ter vatie .3
Kukkaronlähde

PK 12.3.3 05 RYNKÄNEN
x= 6875 88
y= 558 60
z= 98-99
tl. Pieksu
RN:o 9:26
om. Edvard Haakon Pihlajamäki
os. Kivikylä, .38950 Honkajoki
Kukkar onlähde , levähdyspaikka, I~ lk
Perimätieto (HL 28.11.82, 17.10.8.3 ym .) : Tervatietä
matkanneiden lepopaikka ja vesileilin täyt töpaikka.
Nälkään kuolleiden viimeinen virkistymispaikka .
Lähteelle vievät askelkivet, lähde ollut kive t ty. Ympärillä rehevää lehtopuustoa.
Löydöt:
Tarkastus 198.3
Kohdetta en tarkistanut. Peruskarta lle merkitty Kukka ronlähde on myöhemmin nimetty kohde (?), se on kaunis
ja laaja lähdepaikka. Alkup. Kukkaronlähde ehkä tuhot tu .
Ks. kartta s. 1-r-'1

, kuvat s.

68.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 31

Honko ja Alahonkajoki
Te rvatie

4

Hautakorpi
PK 1233 05 RYNKÄNEN

x= 6876 76 - 82
y= 558 30-44

z= 105-106
tl. Pieksu

RN:o 9:26

om. Pihlajamäki, Edvard Haakon
os. Kivikylä, 38950 Honkajoki
tl. Keidas

RN :o 9 : 118

om. Rahkola, Toivo Artturi
os . 38950 Honkajoki
tl. Hautamäk i

RN:o 9:119

om. Viitanen, Aino Esteri per ikunta
os . 38950 Honkajoki (?)
tl . Jokivarsi

RN:o 12

om. Heinola , Pentti Jaakko
os . 38950 Honkajoki
Hautakorpi, tervahauta , asumusjäännöksiä ,

I lk

Perimätieto : Tervahaudan on omistanut erityinen Tervakomppania , eräänlainen osuuskunta. Saatu terva on rahdattu Kristiinankaupunkiin . Alueelta on mv. Matti Heikki l än muka an löytynyt parikymmentä tervahautaa, joista
tien vierellä oleva Tervakomppanian hauta on suurin.
Alueella on otettu myös

laivalauta~uita

. , j otka

sittemmin sahattiin Kinnaskosken sahalla . Rynkäisten
Pihlajamäenmaalla tunnetaan maa-ala nimeltään ttTervaskannonmaa n •
Löydöt :
Tarkastus 1983
Tervatien vierellä, itäpuolella, on isokokoinen terva hauta , halkaisijaltaan n. 15 m, reunojen ko r keus on
2-2,5 m, juoksutu saukko suoraan ~ervatielle päin . Hau dan sisä r eunalla sijaitsee kivipyykki , joka jakaa
muinaisjäännösalueen moneen palstaan .
Tien toisella puolella ,n. parinkymmenen metrin päässä ,
on tervanpolttajien asuinrakennuksen jäännöksiksi sanotut muistot . Talousrakennus , sauna (e li asuinrakennus)
on ollut pituudeltaan ehkä n . 8 m, leveys on n . 6 m.

69 .

Jäljellä ovat seinien pohjakiveykset, leveydeltään n .
1 , 5 m ja korkeudeltaan n . 60 cm . Rakennus on ollut suunnassa suunnilleon N- S . Pohjoispäädyssä on isokokoinen
kiuas , n . 2x~ m. Rakennuksesta 5 m: n päässä suunnassa
SW on nauriskuopaksi arveltava kuopanne , toin en kuoppa
on pohjoispuolella , pituudeltaan n . 2 m, leveydeltään
ja syvy y deltään n. 1 m. Osa kiveyksistä ja mahdolli sista muista jäännöksistä on ilmeisesti turpeen peitos sa. Kokonaisalueen suuruus on n . 50x50 m.
Hautako r ven keitaalla on myös Hautakorven- eli Rehupuonl ähde. Osa Kukk aronlähteeseen lii ttyvä ä perimätietoa voi ehkä liittyä siihen (ks. HONKAJOKI 30) . Hauta k orvenlähde on saamani ~iedon mukaan pilattu kaivin koneel l a . Kohdetta e n tarkistanut.
Ks. kartta s .IS'f, kuvat s.

?0.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 32

Paasto, Honko
Tervatie 5
Rautapruukinmäki
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 68?? 45-50
y= 55? 50-60
z= 98,5-100
tl. Väliviita

RN : o 2:28

om. Väiviita Vihtori perikunta ja Väliviita ,
Aili Esteri
os. Paasto, 38950 Honkajoki
tl. Siltaluoma RN:o 2:5?
om. Kohtamäki, Paavo Matias (Matti)
os. 38950 Honkajoki
Rautapruukinmäki, raudannoston tukikohta,

I lk

Pe rimätie t o (HL 30 .11 .82) : Rautapruukinkeitaalta
Rautapruukinmäen ympäristössä otettu s uomalmia jo
1600-luvu lta läht ien ja viety sitä Parkanon-Kihniön
välimailla olevaan Rautahäkkiin,

josta kehittyi Rauta-

Pruuki, joka oli toiminnassa ennen Fagervikia.
Ta rkas tus 1983
Kohdetta en tarkistanut. Alueelle pääsee tervatieltä
h aarau tuvaa polkua pitkin. Paikka on yleisesti tiedos sa raudannostopaikkana . Terva t ien tun tumassa on pajan
jäännös (HONKAJOKI 35), joka liittynee aluee lt~ nostetun raudan kotitarvekäyttöön tai j a tk ojalos tamiseen .
Ks. kartta s . I~Y

,

kuvat s . -

71 .
HONKAJOKI

HONKAJOKI 33

Paas t o
Tervatie 6
Mätäskeidas
PK 1233 05 RYNKÄNEN

x= 6877 20 - 28
y= 559 00-1 0

z= 107,5
tl. Vanha-Paasto

RN:o 2:63

om. mv. Erkki Vanhapäasto
os. Paasto, 38950 Honkajoki
Mätäskeidas,

kaksi lapinrauniota , II l k

Löydöt:
Tarkas tus 1983
Tervatien Matäskankaan laitaa tarkastaessani kiinni ti n huomioni kahteen matalaan kiviröykkiöön.
En si mmäinen näistä on muodoltaan yhtenäinen , pyöreä .
Se kohoaa kanervikosta ja jäkäliköstä ja on ko r kein
keskeltä. Kumpareen keske llä kasvaa män ty . Kivet ovat
halkaisijaltaan 30-50 cm:n suuruisia . Röykkiön halkai sija on 3 -3,5 m ja kork eus n. 30 ~m . Se sijaitsee soiden v älisellä kannaksella Mätäskeitaan poh j oispuolella,
noin 150 metriä tervatien loppupään kiv isestä tieosuu desta länteen, tien eteläpuo lella ja n. 10 metrin etäi syydellä tiestä.
Toinen lapinraunio sijaitsee edell i sestä l änsilounaa seen n. 20 metriä . Myös tämän raun io n keskellä kasvaa
mänty. Raunio on hajanainen , sen isoimmat k ivet ulot tuvat jäkälikön y lä puolelle 30 cm :n ko rk eute en, pienem mät peittyvät kasvillisuuteen . Raunion halkaisija on
n. 6 m.
Hajotettu tai ~uontainen.
Ks. kartta s . l~'t

, kuvat s.

ISO

72.
HONKAJOKI 34

HONKAJOKI
Paasto
Tervatie 7
Mätäskeidas

PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6877 28-35

y= 559 10-35

z= 110
RN:o 2:65
tl. Myllykosk i
om. autoil. Seppo Männistö ja rva Anna-Liisa Männistö
os. 38950 Ho n kajoki
Mätäskeidas ,

hautakuopanteita,

Perimätieto

Isojokelainen iäkäs mies osoitti kult -

I

lk

tuuriltk:n pj:lle Raili Heikkilälle tuntevansa terva t ien ja lähiseudun perimätiedon mukaiset suojelukohteet .
Tervatien loppupäässä hän osoitti tien vierellä kuopan teita, joihin hänen mummunsa oli ker tonut haudatu n Ka vonpihan taiste lu ssa kaatuneista osan.
Tarkastus 1983
Tien pohjoispuolella, kohdassa missä Pesämäentieltä
tuleva tervatie nousee mäen harj antee lle , on rehevän
sammalpeitteen peittämää kosteata , hiekkaista maapohjaa,
joka viettää harjanteen pohjoispuoliselle pikkusuolle .
Rinteessä on todettavissa viisi itä- läns isuuntaista
ja useita epämääräisempiä matalia , soikeita kuopanteita ,
joit~ kyllä voi pitää hautoina. Yhden kuopanteen · päässä
on valkoinen, isohko kvartsiitti - tai kalkkikivi ,
toisen kuopanteen päässä oli 20 - 30 cm : n kokoinen pyöris tynyt maasälpämukula. Molemmat kivet se llaisia , ettei
niitä yleensä näy maastossa. Mahdolliset hautakuopat
olivat tervatiestä 3 -1 0 metrin etäisyydellä ja niitä
oli n. 20 metrin matkalla - sikäli kuin pystyin totea maan alueella.
Ks. kartta s. IS''f

, kuvat s .

-

73.

HONKAJOKI 35

HONKAJOK I
Alahonkajok i
Kankaanranta 1

PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6874 60-80
y= 559 25-50
z= 98 - 99
tl . Kankaanranta
RN:o 2:14
om.Norolahti , Antti Antero ja Anja Kyllikki
os .Leivonsato B, 38950 Honkajoki
Kankaanranta, kiviaitoja, paja ym.,
Löydöt:

KM

II lk

rautakuonan kpl .

Tarkastus 1983
Alueelta löytyi mielenk i intoisia löydöksiä, joide n
iästä ihmisillä e i tunnu olevan muistikuvia tai perimätietoa . Mv. N. Kaskenviita kuitenkin kertoo Hanna Le polalle kirjoittamissaan perimä t iedoissa, että Ka nk a~ n 
rannan torppa olisi Rynkäisten kylän vanhin asuinraken nus, kun ei oteta huomioon aittoja ja muita tilapäisasumuksia,eikä hävinneitä r akennuksia .
1. Kiviaita kehystää Kankaanrannan torppaa suorassa
kulmassa rakennuksen pohjois- ja itäsivustalla. Pohjoisessa aidassa on myös peruskartassa näkyvä 11 susportti 11 •
Aidat ovat ilmeisesti eri-iKäisiä . Pohjoinen kiviaita
on kuin muuri . Rouva Hanna Lepola kirjoittaa peri nne kirjeissään , että lapsena hänelle kerrottiin sen ole van sotilaiden tekemän. Se onkin todella kaun ii sti
rakennettu, pohja tehty isoista luonnonkivis tä, keski osa pienemmistä ja aidan päällystä ladottu tasaiseksi
liuskekivillä. Aidan korkeus n . 1,5 m, levey s n. 1,5 m
ja pituus n . 170 m.
2 . Susiportista länteen, pohjoisesta aidasta et~l ään
suuntaavan lyhyen poikkiaidan vieressä on selvärakenteinen , lähes ehjä pajaliesi. Se on rakennet tu liuskeesta ja luonnonkivistä . Paljeaukko on luultavasti idän
puoleisella sivull~ ja suuaukko k iviaidan puolella ,
jossa on vähäistä sortumaa . Sammal peittää lieden .
Sen koko on 120x120 cm, korkeus 80 - 90 cm. Suuaukosta
löytyi r autakuonan kappale .
3. Lieden ja aidan välissä on kivikumpare , jonka kor keus on n. 60- 70 cm , leveys n. 150 - 200 cm ja pituus
lieteen päin n. 120 cm. Kiveys koostuu pyöreis tä luonnonkivistä.
4 · Aidan vierellä kohteesta 2 länteen on ta sais in va lein ainakin kolme kivilatomusta . Jokaisen pituus on
noin 2 metriä, leveys n . 0 , 5 metr iä ja korkeus n. 0 ,5

74.
metriä. Latomukset ovat aidassa kiinni ja siihen nähden poikittaissuunnassa. Niiden keskellä on polun le vyinen kivetön kulkuaukko.

5. Kohteen 2 itäpuolella, noin 2 m:n etäisyydellä on
kaivo eli reunoiltaan ja pohjasta kivetty luonnonlähde. Kuivunut. Koko: 0 60-70 cm, syvyys n. 50 cm.
6. Kaivosta pari metriä itään on kivia idan vierellä
n. 2 metrin pituinen ja 0,5 m:n levyinen,· korkeudel~
taan 0,3-0,4 m:n suuruinen kiveys.
Löydöt viittaavat mielestäni siihen, että alueella
on sulatettu ja käsitelty järvimalmia. Eri löydökset
liittyvät malmin käsittelyn eri työvaiheisiin. Ehkä
kiviaita on muodostauut rakennuksen pohjoisseinämän
ja samalla palomuurin. Kankaanrannasta johtaa vanha
kinttupolku suoraan tervatielle. (Ks. HONKAJOKI ~2)
Alue kasvaa nuorehkoa männikköä.
Ks. kartta s. J~~

, kuvat s.

75.
HONKAJOKI

HONKAJOKI 36

Alahonkajoki
Kankaanranta 2
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6874 60 - 70

y= 559 40-50

z= 99
tl . Kankaanranta

RN : o 2:14

om. Norolahti , Antti Antero ja Anja Kyllikki
os. Leivonsato B, 38950 Honkajoki
Kankaanranta,

kolme kivilatomusta ,

II lk

Löydöt:
Tarkastus 1983
Kohteet sijaitsevat Kankaanr annan pihapiiristä itään
l ähtevän yhdystien var rella.
Pi enehkö kiviraun i o sijaitsee n . 20 m kiviaidasta itään ,
2 m tien reunasta , sen ete l äpuolella. Raunio on itälänsisuuntainen, pituus n . 3 m, leveys n . 2,5 m, korkeus 0 , 2-0,3 m. Maatunut ja sammaleen peitossa .
Edellisestä n. 3 m pohjoiseen , etäisyys tiestä myös
n . 3m , sijaitsee pyöreä, halkaisijaltaan n . 1 , 2 m
oleva latomus . Se on myös n . 0,3 m:n korkuinen ja osittain turpeen ja sammaleen peittämä.
Isompi , neliömäinen kiviröykkiö sijaitsee edellisistä
n. 25 m:n päässä tien ja siitä erkanevan metsäautotien
risteyksessä. Pelkästään kivistä ve hdyn röykkiön koko
on n . 3x3 m, korkeus n . 0,5 m. Kivet ovat pyöreitä
luonnonkiviä, mukana 30-50 cm : n halkaisijaltaan olevia ,
mutta suurimman osan kivistä ollessa pieniä, n . 10 cm:n
suuruisia. Sammal on aikaisemmin peittänyt kiveyksen ,
tarkastushetkellä se oli kuitenkin poist~ttuna, koska
saamani tiedon mukaan maanomistajat olivat aikbneet
tutkia raunion kaivurin avulla.

Ks . kartta s. I')S'"

, kuvat s.

19 l
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HONKAJOKI 37

Alahonkajoki
Kankaanranta 3
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x = 6874 55
y= 559 47
z= 98
tl. Kankaanranta

RN: o 2:14

om. Norolahti, Antti Antero ja Anja Kyllikki
os. Leivonsato B, 38950 Honkajoki
Kankaanranta, kivirauni& , II lk
LÖydöt:
Tarkastus 1983
Raunio sijaitsee Kankaanrantaan Kuusirannasta tulevan
yhdystien itäpuolella olevan mäen rinteellä, n. 10 m:n
etäisyydellä tiestä ja n. 6x3 m:n suuruisen perunakuopan itäpuolella.
Raunion koko nykyisel lään on n. 6x3 m, sen korkeus on
n .30-40 cm ja se on suunnassa EEN-WWS. Pohjoispuolella
on jonkin verran hajanaista kiveystä, vieressä maapohja
on täysin kivetöntä. Hajanai.sen kiveyksen reunalla on
maassa matala kuopanne. Raunio on ilmeisesti ollut alkuaan isompi, se on ilmeisesti osittain hajotettu ja
kiviä on otettu perunakuopan reunakiviksi. Rauniota peittää sammal ja ohut turve. Ajoitus epävarma.
Ks. kartta s . IS'S'

, kuvat s.
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HONKAJOKI

HONKAJOKI 38

Alahonkajoki
Kankaanranta

4

Kuusiranta
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6874 25-27

y= 559

40

z= n. 96
tl. Kankaanranta

RN:o 2:14

pm. Norolahti~ Antti Antero ja Anja Kyll ikk i
os. Leivonsato B, 38950 Honkajoki
Kuusiranta, kiviaita,

II lk

LÖydöt :
Tarkastus 1983
Pe ruskarttaan merkitsemätön kiviaita , j oka sijäitsee
Kuusirännan ti l an ' pihapiirin ulkopuolella, Kankaanrantaan vievän tilustien länsipuolell a, n. parikymmentä metriä tiestä. Sen pituus on n. 50- 60 metriä, le veydeltään n. 1,5 m ja korke ude l t aan 1 ,2-1,5 m. Kaunis rakenteinen aita kallistuu lou nai späästään vinoksi ,
mutta ei ole vie lä luhistunut . Aidan takana , länsipuolella on nuorta koivikkoa ja re hevää heinää ~ uultavas 
ti vanhan pellon paikalla .
Kiviaidan tarkoitus on epäselvä, mutta ehkä alueel l a
on oll ut rakennuksia, joihin se on li itty ny t . Pelto tai karjasuojaks i aidasta tuskin on oll ut , ellei s iitä
sitten ole osaa hävitetty.
Ks. HONKAJOKI 39.
Ks. kartta s. ~~~

, kuvat s .
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HON KAJOKI

HONKAJOKI 39

Al a honka j oki
Kuu siranta
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6874 10-20
y= 559 34-42
z= 95
tl. Kuusiranta

RN :o 2:12

om. Heikinniemi, Jorma Olavi
os. Rynkäinen, 38950 Honkajoki
Kuusiranta, kiviaidat,

I lk , paikallis- ja sukuhis -

toriallista merkitystä omaava asuintila

(?)

Löydöt:
Perimäti eto (HL) : Kuus~rannan nykyisen rakennuksen
paikalla oli aikanaan Kurki-s uvun yhden

haaran jäsenen,

"kapt eeni Krookin 11 pirtti. Hän asui alueella perheineen,
väkineen ja sotilaineen. Sotilaat tekivät talon ympärille myös kiviaidat
Tarkastus 1983
Nykyinen asuinrakennus, jota käy t et t äneen lähinnä ke sämökkinä, on ilmeisesti rakenne ttu 180 0 - l uvulla tai
1900-luvun alussa torpaksi . Kiviaida t sen ympärillä,
eri tyisesti läntinen aita, ovat hyvin rakenne ttu ja ja
nähtävästi rakennusta vanhempia.
Ks. kar tta s. IS"J, kuvat s. 191

79.
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HONKAJOki

40

Paasto
Vähä-Rynkälammi
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6873 27
y= 556 63

z= n. 85
tl.Pitkämäki

RN:o 1:45

om.Kuhankeittäjä Oy
os.
Vähä-Rynkälammi, hist. ajan asuinkuoppa (?) ,

II lk

Löydöt:
Tarkastus 1983
Sijaitsee kuivatun Vähä-Rynkäl ammen vanhalla rant apenkalla, n. 10-15 metriä Honkajoen-Siikaisten t ien e t eläpuolella. Samalla kohdalla tien pohjoispuolella sijaitsee
kalliorykelmä noin 80 metrin etäisyydel l a.
Kuoppa on kaivettu hiekkapohjaan n . 1-1,5 m: n syvyy teen, halkaisijaltaan se on n. 2,5-3 metriä (mahd. osittain täytetty). N. 15 cm:n t urvekerroksen ja pin takasvil li suuden alla on kuopan reunalla todettavissa · kiviä.
Maapohja on paikoin nokista. Alueella kas v aa taa jaa
männikköä.
Kuoppaa on epäilty,sen öijainti huomioiden,tilapäisasumuksen pohjaksi.
Ks. kartta s. l~fo

, kuvat s.
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HONKAJOKI
Rynkäinen ·
Järvenpää
Rynkäki rkko

PK 1233 05 RYNKÄNEN

x= 6873 04-15
y=

z=

556 34-48
90

RN:o 11
tl. Järvenpää
om . mv. Ossi Kalervo Heikki~ä
os. Rynkäinen, 38950
Rynkäkirkko ,

HonkaJo~i

kiviaita ,

I lk

Löydöt:
Perimätieto: Kansan puheessa vilahtaa usein maininta
ns. Rynkäkirkosta, jollainen nykypolven

kä~ityksen

mukaan on Rynkästen kylän a l ueella joskus oll ut . Sen
paikaksi osoitettiin arveltuja kohteita useitakin . Mv .
Niilo Kaskenviita osoitti sellaisen kirkon sijainneen
Järvenpään tilan kiviaidan ulkopuolella , nykyisin koivikkoa kasvavalla tasaisella maapalstalla.
Tarkastus 1983
Peruskarttaan merkitty kiviaita on vajavainen , sillä
se kiertää käytännöllisesti katsoen koko niittypalstan,
ollen kuitenkin niityn etelä- ja länsipuolella huonom paa tekoa. Aidassa on useita vinkkeleitä ja siihen liittyy yksi selvä rakennuksen jäännös sisäpuolella olevi ne kivikiukaineen. Aita on leveä ja korkea, itäinen ai ta
on erittäin hyvin tehty. Siinä on maan rajassa näkyvissä
muutamia koloja, joissa on sotien ja vainojen aikaan
perimätiedän mukaan piileskelty. Varmuutta aidan r aken tamiseH ajasta ei ole.
Mitään kiik6llista tietoa Rynkäki r kon konkreettisesta
olemassaolosta ei ole . On mahdollista, että kansan perinne on yhd1stänyt k . o . itäisen kiviaidan mutkineen
ja kauniine muo toineen muihin vastaaviin eri kirkkomai den ympärillä ja näin on syntynyt käsite Rynkäkirkosta.

Ks. karttl:l. s. 15"'1.

, kuvat s .

-
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HONKAJOKI
Rynkäinen
Iso Rynkälammi
Ipron kellari

PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6872 27-35
y= 557 25-37
z= 90-92,5
tl. Ipro

RN:o 14

om. Nurmela, Antto Artturi ja Lempi Maria
os. Rynkäinen, 38950 Honkajoki
tl. Kallio

RN:o 9

om. Vehmasto, Arvo Einari ja Elle Kyllikki
os. Rynkäinen, 38950 Honkajoki
Ipron kellari , asutuömuistoja,

I lk

Löydöt:
Perimätieto: Alue tunnettu, mutta alueen asujasta ei
tiedetä mitään
Tarkastus 1983
Kohde sijaitsee Ipron-Harjunnevan tieltä itään vievän
polun päätepisteessä , kuivatun Iso Rynkälammen rannalla .
Maaperä on osittain muhevaa multaa, osittain hiekkaa.
Kohde on kallioiden suojassa ,alue on metsittymässä .
Alueella on asutusmuistoja n. 40x50 m:n suuruisella
alalla:
- Tervahauta (Ipron kellari) muodostuu pyöreästä, lado tusta kivikehästä, joka on ladontakorkeudeltaan n . 1,11,25 m ja sisähalkaisijaltaan n. 6 m. Suuaukko muodostuu
isoista kivipaasista korkeine kynnysrakennelmineen. Ovi aukon oikealla puolella sisällä on pieni kivinen avoliesi, jossa hiiliä. Kehän katuorakenteena on ollut hirsiä,
jotka maaduttuaan ovat romahtaneet kehän sisälle.
Kivikehän ulkopuoli on maa-, noki - ja hiilitäyttei nen,
paksu sammal peittää kumparötta, jonka ulkohalkaisija
on n. 1 7 m.
11 Kellaria 11
on käytetuy asumiseen tervanpolton jälkeen
ilmeisesti pidempään, sillä kivikehän sisäpuolelta on
noki poistettu. Kiviliedestä on löytynyt myös savias tianpaloja, mutta ne ovat hävinneet.
- Kivetty k~ivo eli lähde, syvyys 1,5 m, ~ 1-1,2 m.
- Riihen jäännökset: kivikiuas ja tasainen maapohja.
Kiuas tehty maakivistä, koko 4x4 m, maks. korkeus 1,5 m.
Kivien välisöä hiiliä . Rakennuksen arvioitu pituus n.
7 -8 m, leveys n. 5 m.
- Hautasaunan jäännökset (?): kiuas, n. 2x3x0,5 m, erikokois ista pyörö- ja lohkokivistä. Sijaitsee riihen kiukaasta pohjoisluoteeseen n. 10 m. Sen itäpuolella tasai nen maa-alue, n. 4x3 m.

82.

- Kaivon, joka on kohteista pohjoisimpana, lähellä on
raivattu tyhjä ala, joka voi olla jonkinlaisen aitan
tai ladon paikka.
~ Kiukaista länteen sijaitsee nyt metsittynyt pieni
kynnöspelto, leveydeltään ehkä 10- 15 m, pituutta
vaikea määritellä. Kynnöksen vaot vielä selvästi todettavissa.
- Saunan kiukaasta n. 10 metriä länteen , kivikehästä
pohjoiseen n. 10 metriä sijaitsee pieni hiekkakuoppa,
josta hiekanoton mukana on Ipron i säntä Anton Nurmela
tiettävästi löytänyt vasarakirveen, joka on myöhemmin
hävinnyt .

Ks . kartta s.

1~-s'

, kuvat s. ISJ.

83.
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HONKAJOKI
Paasto
Iso Rynkäla.mmi

PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6872 08
y= 558 07
z= 90
tl. Hak aniemi

RN:o 1 :25

om . Paasto, Pekka Yrjö Ilmari ja Anna - Kaisa
os. Paasto , 38950 Honkajoki
Iso Ry nk·alammi,

ka.ksi röykkiötä 9

II lk

Löydö t :
Ta r kastu s 1983
Mv. Matti Heikkilän osoittamat röykkiöt sijaitsevat
laivalla etelärinteellä,lehdossa,kuivatetun Iso Rynkälamm i n r antaniemekkeellä. Ylempänä nouoe e luonnon
nii t uy ja vielä sen takana loiva kallio mäen huipulle
asti.
Puuston allä , aivan niity n lähellä, sijaitsee röykkiö , j o ta nimittäisi lapin r aunioksi. Se on koottu
luontaisista,pään kokoisista ja sitä isommista pyö r eistä kivistä. Se on muodoltaan pyöreä ja sen 0 on
2 m, korkeus n . 0 , 5 m. Röykkiö on kaltevalla maapin nalla, mutta päältä tasainen, osittain m~atunut.
Röykkiön vieressä , itäpuolella, sijaitsee pyöreä kuopanne , 0 n. 2 m, maan pinta on metrin normaalia syvem mällä . Kuopanteen toisella puolella on kiviä turpeen
alla , mutta rakenteellista muotoa on vaikea todeta.
Kyseessä voi olla alunperin yhtenäinen , osittain tuhot tu lapinraunio .
Edellisestä etelään n . 7 metriä sijaitsee pieni kiukaan tapainen röykkiö , 0 1 m, joka on ositta.in maatu nut. Se on tehty n. 30 cm:n kokoisista lohkokivistä
ja korkeudeltaan n. 0,4 m. Maapohja on hiekkaa.

Ks. kartta s. J~S"

, kuvat ::;.

193
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HONKAJOKI 44

Paasto
Iso Rynkälammi 3
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6872 42-44
y= 557 94 - 98
z= 90
tl. Uusi-Paasto

RN:o 1 :52

om. mv . Tapio Uusipaasto
os. Paasto,

38950 Honkajoki
11

Iso Rynkälammi ,

paasiä.rkku 11

,

II lk

Löydöt :
Perimätieto (HL 27 . 4.83): "··· tätä kertoi minulle hen kilö , joka

it~e

oli ne nähnyt . Ja oli myös samalla

suunnalla kalliuon louhittu lepopenkki.

11

Tarkastus 1983
Skandinaavisia paasiarkkuhautoja muistuttava kokonai suus . Se ko ostuu neljästä isos tä. kivipaadesta , jotka
yhdessä muodostavat SE-NW - suuntaisen, suorakaiteen
muotoisen tilan, 11 arkun 11 • Av <;:l i.n tila kivien keskellä
on kaivettu n. 0,8 m maanpinnan tason alap~olelle . Ki vien asemasta päätellen ne tuskin ovat paikallaan luon taisesti. Toinen päätykivi on pystyssä , suurikokoinen ,
korkeudeltaan n . 1,7 m, pituudeltaan n . 3,5 m ja pak suudeltaan 0 , 3 - 0,4 m. Vastakkainen päätykivi on pi tuudeltaä.n 1 , 2 m, korkeudeltaan n . 0,9 m ja paksuudeltaan 0,2-0,3 m. Toinen sivukivi on pituudeltaan 4,5 m,
paksuudeltaan 0,7 m ja korkeudeltaan kuopä.n pohjasta
mitattun~ toisesta päästään 0 , 8 m ja toisesta 0,3 m. Ki ven pintaan on tehty koneporallä. vinoja porausjälkiä,
mutta kivipaatta ei kuitenkaan ole ollenkaan loh- ·
kottu (!) . Vastakkainen sivukivi on vinosti kuopan poh jaa vastaan , pituudeltaan ~e on 1 m, leveydeltään (=kor keudeltaan) 0 , 8 . m ja paksuude l taan 0 , 2 m.
Löytö sijaitsee
lähellä Pieksuluomaa ,kuivatun
Iso Rynkälammen entisesöä niemessä ja täysin asumatto mall ä. alueella.
Ks . kartta s . ~~~

, kuvat s. 19'1-S
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Rynkäinen
Heikkilä
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6873 44-46
y= 555 47
z= n. 90
RN:o 8

tl. Heikkilä

om. mv. Matti Heikkilä
os. Rynkänen, 38950 Honkajoki
Heikkilä,

kaksi röykkiötä, · <I lk

Löydöt:
Tarkastus 1983
Kohteet sijaitsevat kapealla ja pitkällä peltojen välisellä harjanteella. Harjanteen itäreunalla on l ähes
suora ja matala kiviaita, joka loppuu pohjoise mman
röykkiön kohdalla1 mutta jatkuu jonkin matkan päässä
uudelleen. Aidan kokonaispituus on useit~ kymmeniä metrejä.
Röykkiöistä pohjoisempi on selvärajainen, suorakaiteenmuotoinen, n. 3x4 m, korkeus n . 0,5 m. Sen keske llä
on muita kiviä korkeampi, pyramid i n muotoinen k ivi.
Raunion päällä kasvaa koivu, ympärillä mäntyjä. Muinaisjäännös sijaitsee harjanteen keskellä , läntisestä
ja itäisestä pellonrajasta n. 10 m: n päässä, kiviaidas ta on·matkaa n. 2m ja eteläisestä pellosta n . 40 m.
Toinen röykkiö sijaitsee edellises tä kohteesta n . 10 m
etelälounaaseen. Röykkiö on pi t käno ma ine n , sen pi tuus
on 4,5 m, leveys (max.) 1,5 m j a korkeus n. 0 , 4 m. Isoista luontai~ista kivistä (~ 30-40 c m) tehty röykkiö on
luoteis-kaakko -suunnassa poiki ttai n ha rjanteesee n
nähden. Sen etäisyys läntisestä ojasta ja pellosta
on n. 4 rn. Raunion keskellä kasvaa mänty.
Röykkiöt voivat olla hautoja.

Ks. kartta s.

1~

, kuve~.t s. 18"
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HONKAJOKI
Paasto
Jo k imäk i
Jouhinevan pi r unkallio

PK
x=
y=
z=

1233 05 RYNKÄNEN
6873 32-37
554 90- 94
n. 85
RN:o 1 : 11

t l . Jokimäki

o m. mv. Lau ri Joki mäki
o s. Rynkänen , 38950 Honkajoki
Jouh i n e van pi runka l l io ,
P e ri mät ieto :

uhr i paikka ,

I lk

Jo ki mäe n va nha emäntä - tietäjä - on

v ie lä t ä mä n v uos isadan pu o l ell a uhranuut ka l liossa nä kyviin pirun jälkiin hyv ä n onnen (s a to - ?) saamiseksi .
Täl l ä paika llisella uhraamisella on takanaan jo pitem pi perinne . Emäntä - nyt jo kuollut - kertonut asian
i t se naapur eilleen Matt i ja Raili Heikkiläll e , jotka
mui stiva t ke säll ä 1983 asian ja

etsivät k e rrotusta

ka l liosta sammale i den alta k . o . pirun j ä lje t esiin .
Tarkas tu s 1983
Vesoittu neen pellon laidal l a , muutaman metrin päässä
ved2nj u oksusta , on m~tala kallio , j onka reunassa noin
1 m : n ala l la on v i isi 11 pirunsorkan 11 · jälkeä eli viisi
hevosenkengän muoto i sta painautumaa - suunnilleen nor maalin hevosenkengän kokoisina kuvioina . Kuvio t on
i kään kuin suoraan y lhäältä päin astuttu kallioon . Ka l li on pinta i t se kohteessa on kupe r a n kaareva .
Jälkien y l äpuolella kallion päällä on pienistä kivis tä
koottu matala, ko~miomainen l atomus , jonka kanta on pituudeltaan 2 m ja kyljet 3 m, kärki on suu nnat tu länt een .
Kannan vie r essä on molemmin puolin n . 0 , 5 ja 0 , 7 m: n
etäisyydell ä kaksi pientä k olmiola t omusta, jo ~ den kylkien pituudet ovät vain n . 0 , 7 m. Kiviä sitoo ohut samm~l - ja tur vekerros.
Alueen omistaa vanhan emännän ve l jenpoika .

Ks . kartta s . lf)<.

, kuvat s . 181- .
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Rynkäinen
Silmu
PK 1233 05 RYNKÄNEN

x= 6872 10-15
y= 554 30-38

z= 87 , 5-90
RN : o 16

tl. Silmu

om. Osara , Ni ls Arthur (prof.) ja· Anna -Kaisa Emilia
os. Osaran kartano, 39230 Osara
Silmu,

kiviaita kätkökellareineen, röykkiö ja

rakennusjäännöksiä ,
Perimä tieto:

11

kä ja Perkele.

11

II lk

Kolme on kovaa Rynkäsissä.: Korpi, Här -

Silmun tilalla oli talo, jonka pohjakiveys on selväs t i
vielä näkyvissä. Siinä asuivat Korven velj ekset Eppu
ja Oski, jotka harrastivat viinankeitt0a navetassaan ja
salahirvestystä. Yhden tarinan mukaan toinen vel j eksistä ajoi kerran hirvilauman ta lliin, jossa l ahtasi saaliinsa.
Mv. Matti Heikkilä, joka hirvipassisaa ollessaan huo masi kiviaidan viereltä paljastuneen kätkökellarin , ar veli sen olleen Korven veljeste n

li hakätköpaikan~

Tarkastus 1983
Silmun pellon laidassa oleva h yv in rakennettu kiviaita
on n. 60 - 70 m:n pituinen ja suunnassa WWN-EES. Aidan
korkeus on n. 1,1 - 1,2 m ja leveys n . 1 m. Pal jastunut
kellari on rakennettu kivia i taan kiinni maan päälle pellon puölelle siten, että sen yhtenä seinämänä on k.o.
kiviai ta ja kolme seinää tehty latomaila isoista ki vistä. Latomuksen sisätilan s uuruu s on n. 2x4 m, katto
on 1,2 m: n korkeudessa ja muod os tettu tukevista par ruista, niiden päälle laitetu is t a tuoh is t a ja turpees ta. Kätköön on menty yläluukun kau tta. Seinämien ulAo puo~el l e on tuotu hiekkaa ja t u rvetta niin, että kätkö
on vain loiva kumpu loivassa rinnemaast ossa. Kiviaidassa on talvikäyttöä silmälläpitäen merkkinä kä tkö n s i jainnis ta kivien vähän poikke ukse llinen asen to .
Ylätietä paljastui kätkökin: i lme isesti hirvi on pol kaissut syksyllä 1982 jalkansa p arru jen läpi . Ke llari
oli tyhjä.
Kätköpaikasva pohjoiseen n. 10 m on kiviröykkiö , jonka halkaisija on n. 4 m j~ korke u s n . 1 ,2 m. Siitä
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lähtee matala kivistä ja maasta tehty seinämä, joka
muodostaa mahdollisen rakennuksen seinien perustan.
Kiukaan (röykkiön) ~dessä on syvä maavajoama, ilmeinen kellari , jonka suuaukko on rakennuksen ulko puolelle länteen päin. Rakennuksen perustusvallien koko on
n. 8x6 m, keskellä on kuopanne, joka on ehkä maavajoama kellariin.
Röykkiön merkitys jää jossain määrin avoimeksi kysy mykseksi. Se kuuluu mahdollisesti rakennuksen yhteyteen, mutta voisi olla primaarinen löytö, mahdollises ti hautaröykkiö, lapinraunio tms.
Mainitusta kohteesta n. 15 m itään on matala, pitkulainen maavajoama, josta koekuoppaa tehtäessä tuli
likaista maata ja mm. posliinikupin kappale. Vajoaman
0 on n. 12 m, siinä on myös palomaata ja vähän pohjakiveystä. On ehkä vanha keittokodan paikka.

Ks. kartta s. IS"f.

, kuvat s.

188
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HONKAJOKI
Lauhala
Pajuk o ski

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6885/6886
y= 567 90

z=

tl.
om.
os.
Pajukoski , esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: KM 10392 r eunaiskentäkirves , työmies Martti
Hanhikankaan 30.6.1936 Pajukoskesta Karvianjokea pe rattaessa löytämä esine.
Tarkastus 1984
Pajukoski on e nnen Ka rv ianjoen perkausta sijainnut
Cks~~ talon kohdalla joen mutkassa . Esine oli löytötiedon mukaan n. 5 m:n etäisyydellä rannasta pohjaker roksen päällä.
Jokiran ta on nykyisellään Pajukosken kohdall a ruoppaus maan peittämä. Oksan (RN:o 7 : 62) ja naapuritila n pel lolla en löytänyt mitään as uinpaikkaan viittaavaa.
Pellot ovat humuskerroksen alla hi enoa hiekkaa.
Ks. kartta s. /43

, kuvat s . -

90.
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HONKAJOKI
La11hala
Hietakangas

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6888 90
y= 565 90- 566 00
z= n. 1 1 0
tl. Hietakangas RN:o 1:30
om. Pajukoski, Aaarre Asser (mv.) ja Anita Onerva
os.

38970 Lauhala

Hie t akangas, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt:

KM 9205:9 Keihäänkärjen kärkika tkelma ; löyt.

talollinen Antto Myllymäki oman talonsa maasta, ojan
syrjästä lohjenneesta maasta v. 1923.
Tarkastus 1984
Monien selvittelyjen jälkeen osoittautui, että esine
on löytynyt Hietakankaan talon maal ta , joka alue on
kuulunut aikanaan Myllymäen taloon. Esine on löytynyt
rinnemaasta, läheltä metsärajaa ja kuuluu siis samaan
löytövyöhykkeeseen kuin nähtävästi Myllyluoman asuinpaikka (HONKAJOKI 2).
Löytöalue oli kesän 1984 nurmena, joten tarkemmat
tutkimukset alueella olivat mahdot tomia .
Myllymäen talon
(omis t . mv . Mat ti Myllymäki,
Lauhala) vintillä on pitkän aikaa säilytetty limsiömöhkälettä, jonka alkuperästä ei talon asukkailla ole
mitään tietoa . Kyseessä on ehkä matkamuisto, sillä
piitä en Honkajoelta inventoinnin yhteydessä löytänyt.
Ks. kartta s. lfo'-1

,

kuvat s. -
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HONKAJOKI 50

Lauhala
Lauhaluoma
PK 1233 09 LAUHALA
x=6888 87-92
y= 565 05 -10
z=115-117,5
tl. Lauhaluoma RN:o 2:34
om. mv. Reino Lauhaluoma
os. 38970 Lauhala
Lauhaluoma, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydät: KM 9205:10-11 Veitsi ja reikäkiven puo l ikas;
esineet löytänyt talollisenpoika Arvid Lauhaluoma
uutta vesijohtoa tehtäessä v . 1927 metrin syvästä.
Tarkastus 1984
Esineet o.n
mv. Reino Lauhaluoman mukaan hänen veljensä
Arvid löytänyt Jyllinkoskelle lähtevän tien v i erestä
loivasta rinteestä jyrkänteen yläpuo l e l ta.
Aluetta peitti tarkastushetkellä lautatarha , l ä h ialueet
puolestaan olivat maantien ja rakennusten täy t tämät .
Mitään merkittävää en havainnut l ähipelloilla.
Ks. kartta s. 11."1

, kuvat s.
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HONKAJOKI
Lauhala
Metsäranta

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6888 00-10
y= 565 40-50
z= 112,5-115
tl. Metsäranta

RN:o 2:23

om. mv. Arvo Sillanpää
os. 38970 Lauhala
Metsäranta, esihistoriallinen löy töpaikka
Löydöt: KM 9205:12

Reikäkivi; löyt. talollinen Juho

Jaakko Metsäranta uutta peltoa kyntäessään v. 1926.
Tarkastus 1984
Kotivävyksi taloon tullut mv. Arvo Sillanpää ei ole
löytänyt mailtaan esihistoriallisia löytöjä , eikä tien nyt y.m. löydöstä mitään.
On kuitenkin mahdollista, että reikäk i vi olisi löytynyt
tilan etelälaidoilta, alueelta, jonne myös Alatalon
tilan löydöt viittaavat (ks. HON KAJOKI 54). En kuitenkaan löytänyt pelloilta mitään asuinpaikkaan viittaavaa.
Ks. kartta s. /ftl '1

, kuva t s ....
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Lauhala
Uusitalo
PK 1233 09 LAUHALA
x = 6886 65 - 75
y = 565 50- 60

z= 115 - 117,5
RN:o 8:82

tl . Uusitalo

om. kauppiaat Pirkko ja Martti Vähäniemi
os . 38970 Lauhala
Uusitalo , esihistoriallinen löytöpaikka , II lk
L~ydöt :

KM 10182 : 3

reikäkivi , l öytynyt Uudentalon

uutispellon raivauksesta , diar . v . 1935
Tarka s t us 1 984
Uudispelto sijaitsee aivan tien ja talon välissä . Pie ni pelto on täynnä pieniä kiviä , mukana punaista hiek kakiveä ja lohkottuja kiviä. Maa vaikuttaa kulttuuri maapitoiselta , luontaista kvartsia löytyy paljon. Tien
toisella puolella oleva pelto on likaista aivan yläosas taannoin 5 metrin leveydeltä (RN:o 8 : 81
).
Alueen eteläpäässä , pellon ja metsän rajaan tekemäni
koekuopat paljastivat noin 10 cm:n hiili - j a tuhkakerroksen turpeen alla n . 15-30 cm : n syvyydessä . Varmojen
löytöjen puutteessa kerrostuma on voinut syntyä muinai sen metsäpalonkin vuoksi.
Ed.m . pellon koko on pituuden osalta n . 60 m ja levey den osalta n. 15 m. Pellon pinta on eräänlainen tasan n e tien takaisen rinnepellon ja talon piharinteen vä l i llä . Suosittelen alueelle koekaivausta .
Talteen poimitut kvartsit osoittautuivat luontaislksi .
Ks . kartta s .

1''1 ,

kuvat s . J8S
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HONKAJOKI 53

Lauh ala
Harju
Korvenkangas
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6887 05
y= 565 50
z= 113
tl. Harju

RN:o 8:92 (ent. 8:39)
om. mv. Eero Vihtori Rajahaka

os.

38970 Lauhala

Korvenkangas, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: KM 10182 : 2 reikäkivi; löytynyt Korvenkankaan
talon pellon ojasta, diar. v. 1935
Tarkastus 1984
Korvenkankaan taloa ei enää ole , mutta sen entinen sijainti näkyy likaisena kulttuurimaana koordinaattipis teiden osoittamassa paikassa pellolla Rajahaan talon
lähellä, aivan Lauhalan tien vierellä.
Tarkkaa tietoa es i neen löytökohdasta ei ole. Talon si jaintialueella tuli hiekka maan pinnan lähelle ainoas~
taan tien vierellä, lähes kaikkialla oli pelloilla mul lan alla paksu savikerros. Maas to on alueella topogra fialtaan melko tasaista. Mi t ään kivikautiseen asutuk seen viittaavaa ei ilmennyt.
Ks . kartta s. l f."t

, kuvat s.
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HONKAJOKI 54

Lauhala
Alatalo
PK 1233 09 LAUHALA
x = 6887 90 -

6888 00

y= 565 50- 70

z= n. 112,5
tl. Alatalo

RN:o 2 : 41

om. mv. Olavi Alatalo
os. 38970 Lauhala
Alatalo , esihis to riallinen löytöpaikka
Löydöt: SM 7640 keih.kärjen katkelma , löyt . v . 1897 ;
SM 7643 reikäkivi ; SM 7646 tasataltta , löyt . v. 1900;
esineet löytänyt talollinen Iiva ri Alatalo peltotöissä
ollessaan.
Tarkastus 1984
Alatalon vanha päätala on hävinnyt. Nykyinen isäntä,
mv. Olavi Alatalo asuu maantien toisella puolella, mutta viljelee samoja maita kuin Iivari Alatalo aikoinaan .
Isännän mukaan esineet ovat löytyneet läheltä Metsärannan viljelyksiä (ks . HONKAJOKI 51) . Tämän vuoksi ja
huomioiden korkeuskäyrän, joka kiertää myös Hietikon
talon reikäkiven löytöpaikall e (ks. HONKAJOKI 1) , on
hyvin mahdollista, että Alatalon ja Metsärannan löydöt kuuluvat yhden ja saman , toistaiseksi tarkemmin
löytymättömän asuinpaikan piiriin .
Topograafisesti Alatalon Pahal u omaan viettävä pelto on
soveliasta maata asuinpaikan suhteen , maapohja on hienoa hiekkaa ja päällä on melko ohut multakerros. I l meisesti asuinpaikka on peittynyt hiekan alle melko
syvälle , niin ettei siitä tule aurauksessa enää löytöjä pinnalle . Koekuopat eivät valaisseet asiaa .
Ks. kartta s. /(, '1

, kuvat s . 18!3
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Lauhala
Rinne
PK 123 3 09 LAUHALA
x= 6888 58-70

y = 565 67-74

z= 1 08-11 0
tl. Rinne
RN:o 3:26
om. mv. Matti Myllyluoma
os. 38970 Lauhala
Rinne, kivikautinen asuinpa ikka,

II

Löydöt: SM 7699 pohj. tasataltan teräkatkelma;
SM 7710 kaitataltta, löyt. v. 1891

; löyt. torppari

Antti Sillanpää Tunturin talon pellosta; KM 22741 kvartseja
Tarkastus 1984
Rinteen talo on erotettu Tunturin kantatilasta ja sijaitsee nykyisin asumattomana olevan Tunturin naapurina.
Tunturin talo on Honkajoen vanhimpia, mv . Matti Myllyluoman oman arvelun mukaan se on alkuaan sijainnut
kohdalla, josta kivikauden asuinpaikkaan viittaavat
löydöt ilmestyivät. Otaksumansa hän pohjaa maan kumi semiseen paikalla kynnettäessä. Otaksuma ei ole mahdo ton, vaikka epätodennäköinen .
Torppar i Antti Sillanpää oli laajoja omistuksia omistaneen Tunturin talon omia poikia (1864 - 1943) . Hänen torp pansa sijaitsi Vahokoskella, jossa nykyisin on Eino Sil lanpään omistama talo (RN:o 6:39). Luettelotiedot anta vat kuitenkin ymmärtää, että Antti Sillanpään löydöt
ovat kuitenkin peräisin itse kantataloon kiinteästi
liittyneestä pellosta.
Kulttuurimaa työntyy paikoittain pellon pintaan jokipenkan päällä matalassa suojaisessa notkelmassa Pahaluoman jokimutkassa. Maapohja on hiekkaa, päällä on ohut
multakerros, vähän kauempana myös savea.
Alue kokonaisuudessaan käsittää N- S - suunnassa n. 150
m ja W- E- suunnassa n. 100 metrin suuruisen alueen.
Alueen eteläpuolella hiekka nousee maan pinnalle, mut ta on puhdasta ja vailla kvartseja.
Ks. kartta s. /f. V

, kuvat s .

JfjO
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Lau hala
Laineskangas
PK 1233 09 LAUHALA
x = 6888 52- 63
y= 568 64-85
z= 135
tl . Lepistö

RN:o 3:46

om . Kivioja, Tapio ja He lle vi
os. 38970 Lauhala
tl. Vähä talo

RN : o 3:8

om . Vähäniemi, Vilho Ola vi ja Anita Anneli
os . 3897 0 Launala
Laineskankaan hiekkakuoppa, kiviesine iden lö ytöpaikka(?)
Löydöt: SM 7708 kivitaltta, SM 7709 siera ; esineet
löytänyt torppari Eenokki Perkiö Tunturin talon santakuoppaa luotaes sa n. v. 1870
Tarkastus 1984
Löytötiedot viittaavat Tunturin maalle Vahokosken kyläkulmal le , jossa Perkiön talon omistaa nykyään mv. Laur i
Perkiö (RN:o 4 : 11) , Eenokin po j anpojanpoika . Eenokki
Perkiö (1834 - 1917) muutti torppansa paikkaa Vahoko sken
alueella Lauri Pe rk iön mukaan muutaman kerran . Nykyise l lä tilalla on pieni , kahden hevoskuorman s uuruinen
hiekkakuoppa jo nurmettuneena näkyvissä , mutta se li ittyy tuskin löytöihin .
Lauri Perkiö arveli löytötietojen vi ittaavan hiekkak uoppaan , jonka koordinaatit ovat yllä . Laineskankaan ku oppa on aika naan kuulunut Tunturin maihin ja se on l u ultavasti aloitettu juuri löytöjen ilmaantumisen aikoihin
1800-luvulla .
Mitään ehdotonta varmuutta löytöpaikasta on mahdotonta
enää saada. Löydöt ovat toisekseen ehkä moderneja väärennöksiä ( ! )
Ks. kartta s . 74f

, kuvat s.
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HONKAJOKI
Lauhala
Kivioja

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6888 10-22
y= 566 20-30
z= 115-117
tl. Kivioja

RN:o 3:33
om.emäntä Kaarina Kivioja
tl. Lepistö

RN:o 3:46

om. mv. Tapio Kivioja ja Bellevi Kivioja
os. 38970 Lauhala
Kivioja, kivikautinen asui npaikka,

II lk

Löydöt: KM 9205:8 reikäkivi, löyt. talollisenpoika
Aarne Kivioja v. 1920 vanhasta pellosta; KM 22742
kvartseja
Tarkastus 1984
Vanha pelto sijaitsee Kiviojan ja Pahaluoman joen välissä. Kiviojan talosta lounaaseen , Lepistön talon puo lella olevan pienen metsäsaarekkeen reunalla olevassa
hiekkamaassa havaitsin tuoreessa kynnöksessä n. 40 cm:n
syvyydessä voimakkaasti hiilipitoisen kulttuurimaakerroksen, jonka paksuus oli n. 10-15 cm. Se näkyi selvänä
auranviilloksessa koskemattoman maan rajassa ja oli
leveydeltään 15-20 metriä. Tästä kynnöksestä saarekkeen itäreunalta sekä sen pohjoisreunalta,Kiviojan
puolelta rajaa, tulivat kvartsi-iskokset. Metsäsaareke
muodostaa kivisemmän hiekkakumpareen; joen puoleista
rinnettä peittää paksu savikerros lähelle saarekkeen
reunaa, ei löytöjä.
Asuinpaikka on ilmeisesti suurimmaksi osaksi vahingoittumattomana säilynyt mainitulla metsäsaarekkeelta,
jonka suuruus on n. 100x100 m. Esitän sille peltoalueineen II lk:n rauhoitusta tutkimuksia varten n. 150x 1 50
m:n suuruiselle alalle, josta a las ta pääosa on Lepistön puolella ja n. 50 m:n levyinen osa Kiviojan puolella.
Ks. kartta s. /t.-'1

, kuvat s.

1 !Jb - 1
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Lauhala
Kivioja
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6888 36
y=

566 40

z= 120
tl . Kivioja ·
om . mv .

RN : o 3 : 33

Kaarina

Kivi6j~

os. 38970 Lauhala

Kivioja ,

histo r iall i sen ajan rakennusjäänn ös ,

II

Löydöt :
Tarkastus 1984
Kiviojan hevoshaan vierellä , lähellä mäen päällä sijåitsevaa kellarialuetta , sijaitsee runsaasti suuria maakivia . - Näitä on lohkottu ja käytetty hyväksi LauhalanJyllinkosken tietä perusparannettaessa. Kivien tuntumassa löysin ilmeisen rakennuspohjan jäännöksen. Pohja muodostuu suorakaiteenmuotoisesta kiveyksestä,
jonka kokonaismitat ovat ovat 5x4 , 5 m. Jäännös on
N- S - suunnassa ja sen läntinen puolisko muodostaa
muuta aluetta kork e amman röykkiön, korkeus n . 1 m,
kumpareen koko on siis n. 5x2x1 m. Reunakiveys muodostuu isommista kivistä, n. 30 - 40 cm, sisäpuolen kivien
koko vaihtelee .
Kiveys on voimakkaasti maatunut , sen ympärillä ja pää llä
kasvaa koivuja . Rouva Kaarina Kivioja sanoi , ettei
koskaan muista nähneensä kohteessa rakennusta . Kohteeseen on Kiviojan talosta koilliseen n. 50 metriä .
Ks . kartta s . /t-'1

, kuvat s.

IS~
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HONKAJOKI
Lauha la
Pahaluoma

PK 1233 09 LAUHALA
x=
y=

6887 14
566 25

tl. Yl i -Pahaluoma

RN:o 6:59

orn. mv. Sulo Ylipahaluoma
os. Jylli, 38970 Lauhala
Paholuoma, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: KM 2219:1 kivinuija, löytynyt turpeita kuokkiessa Pahaluoman talon maalta, museoon v. 1883;
SM 8432 tasataltta, löytänyt mäkitupalainen Wihtori
Pahaluoma n. 300 syltä talosta etelään v. 1870;
ks. myös HONKAJOKI 60:2 ja 89-90 sekä 94-95.
Tarkastus 1984
Pahaluoman talolla tarkoitetaan nykyistä Yli-Pahaluoman
taloa, jonka koordinaatit ovat ylle merkityt. Talo on
aikaisemmin ollut paljon laajempi.
Kivinuijan tarkemmasta löytöpaikasta ei ole tietoa,
varmoja merkkejä kivikautisesta asutuksesta ei l öytynyt Yli-Paholuoman, eikä siitä erotettujen Uu sipahaluoman (RN:O 6:102) ja Tasalan (RN : o 6:48) tilojen
alueella.
Sen sijaan tasataltan löytöpaikka, 300 syltä eli n.
534 metriä etelään talosta, osuu :lähelle Ala - Pahaluo man löytöpaikkaa (HONKAJOKI 60:1). Mahdolli sta on myös,
että torppari Pahaojan löydöt sekä talollinen Antti
Kaupin lahjoittamat löydöt ovat peräisin samalta alueelta. V.m. löytöpaikoista ei kuitenkaan ole ehdotonta
varmuutta. Ala-Pahaluoman löytötasanne jokirinteineen
soveltuu kuitenkin kk. asuinpa ikaks i .
Ks. kartta s. /(,V

, kuvat s. -

1 01 .

HONKAJOKI 60

HONKAJOK I
La uhala
Jyllinkoski

PK 1233 09 LAUHALA
x = 6886 28-80
y= 566 00- 60
z= n.

105-120

tl. 1 ) Ala-Pahaluoma
2) Alapeltola

RN:o 5:94. 5:8 7
RN:o 5: 113

3) Jyllinkoski
4) Jylli ~ . Kallio
5) Kokko

RN:o 7:37
RN:o 7:52, 7:65
RN:o 7 : 59

Jyllinkoski, kivikautinen leiri- ja asuinpaikka vyöhyke,

I

Löydöt: SM 7704-5, KM 9205:7, KM 10182:4, KM 12909,
KM 12910, KM 22744
Tarkastus 1984
Jyllinkosken kulttuurimiljöö on erittäin kaunis k oko naisuus maisemallisesti tänä päivänä . Koski on vuos i tuhansien aikana virrannut maaperään itse l leen syvän
uoman . Löydöistä päätellen vesi on ollut paljon ko rk eam malla ja joki leveämpi kivik audella . Joen eri aikojen
virtaukset ovat voineet pei ttä ä alueella olleet asuinpaikat eräin paikoin melko syvä lle maaperään. Toi saa l ta vanhimmat asuinpaikat sijaitsevat me l ko y l hää llä,
jossa kuitenkin peltojen auraus on sekoittanut maa pe rän .
Tarkastusta hankaloitti myös se, et tä monin paikoin
pellot olivat tarkastusaikan a nurmella .
Seuraavilla sivuilla tarkem ma t

tiedot al ueen löydöistä.

102.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 60:1

Lauhala, Jyllinkoski
Ala-Paheluoma
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6886 71

y=

566 06

z= n. 111-112
tl. Ala-Paheluoma

RN : o

5 : 94 , 5 : 8 7

om. mv. Ari Alapaheluoma
os. 38970 Lauhala
Ala -Paheluoma , esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: KM 10182:4 reikäkiven katkelma ; löytynyt kaivoa kaivettaessa n. 1935
Tarkastus 1 984
Es ine on löydetty vanhanisännän Lauri Alapaheluoman
mukaan vanhan kaivon viereltä , joka nykyisin on jo peitetty maalla. Kaivo sijaitsi n. 10 metriä Ala - Paheluo man t alosta, vierellä menevän maantien toisella puolella , noin 1 m:n päässä ojasta ja n . 30 metriä navetan
kulmalta . Löytöpaikka on tasanteella, joka tarkastus hetkellä oli nurmena. Muutaman metrin päässä alkaa Pahe luomaan ja Karvianjoen Jyllinkoskeen laskeutuva rinne .
Päärakennuksen viereinen loivasti laskeutuva perunapelto on yläpäästään täynnä pi kkukiviä, alueen hiekka on
noki- ja hiilipitoista, alempana melko puhdasta . Noki ja hiilimaa ovat ehkä peräisin myöhemmiltä ajoilta .
Ks. kar tt a s . /1,'1, kuvat s,

l~l.i
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HONKAJOKI
Lauhala , Jyllinkoski
Pahaoja . (?)

PK 1233 09 LAUH ALA

6886 72
y = 566 42
z= n. 112 , 5
x=

tl . Alapeltola

RN : o 5 : 113

om.Alapeltola, Pentti Vihtori
os. 38970 Lauhala
Pahstoja ,
esihistoriallinen löytöpa ikka (?)
Löydöt :
SM 7704 poikkikirves, SM 7705 kovasi n ; löytänyt torppari Juho Pahaoja Lauha lan kylästä Honkajoen
talon maasta v. 1891
Tarkastus 1984
Honkajoen t aloa ei alueella tunnettu, tark oitettaneen
Yli - Pahaluoman tal oa, jonka torppari Juho Pahaoja
on. ollut. Hänen sanotaan as uneen koordinaattien
osoittamalla paikalla, rakennuksia ei enää ole.
Juho Fredrik Pahaoja (s. 1844) lähti Amerikkaan "il man kirjaa ".
Esi ne iden tarkka löytöpa ikka ei ole tiedossa . Kuuluvat
mahdollisesti löytöålueen HONKA JOKI 59 yhteyteen .
Ks. ka r tta s. /f,l..f

, kuvat s . -
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HONKAJOKI
Lauhala, Jyllinkoski
Jyllinkoski

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6886 40 - 55
y= 566 00-40

z= n. 1 00-11 5
RN:o
tl. Jyllinkoski
om. mv. Veikko Jyllikoski

,· r

7:§q

os. 38970 Lauhala
Jyllinkoski, kivikautinenasui np a ikka (?),
II
Löydöt: SM 7706 tasataltta ; löyt. torppari Aleksander
Pajukoski Jyllinkosken talon maalta pellonojaa luodes saan v . 1890
Tarkastus 1984
Jyllinko sken talon pellot ovat nykyisin salaojitetut,
~ik~ ole säilynyt muistitietoa siitä , mistä päin löytö
on tehty.
Pukaran tien risteyksessä olevan vanhaemäntä Martta
Jyllikosken omistaman mökin luota noin 100 metriä länsiluotees een , tilojen - RN : o 7 : 37 ja 7:61 - rajalla
olevassa
· koskemattomassa maassa pellon reunalla on näkyvissä hiekkakerroksessa n . 20-30 cm : n syvyy dessä 10- 20 cm : n paksuinen kultt uurimaakerros , jossa
myös noki - ja hiilimaata. Kerros näkyy pellon yläosasta
alkaen noin 20 metrin matkalla, kunnes häviää alempa na
pellon laskeutuessa . Kerros on Selvärajainen ja epäile~
mättä muualla peltoon sekoittunut.
Topograafisest i ajatellen kerrostuma jatkunee rakennuk siin ja tielle asti ja yhtyy siellä Jyllin asuinpaikkaan.
Varmoja kivikautisia inventointilöytöjä en saanut .
Ks. kartta s .

1 ~ '-f

, kuvat s . -
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HONKAJOKI

HONKAJOKI 60:4

Lauhala, Jyllinkoski
uylli
PK 1233 09 LAUuALA
x= 6886 34-52
y= 566 35-60
z= 11 0-11 7
RN:o 7:52 ; Kal l io
om. mv. Veikko Jyllikoski
tl. Jylli

RN:o 7:65

os. J8970 La uhala
Jylli, kivikautinen asuinpaikka,

II lk

Löydöt: KM 12909 pohj. kourutaltta, löytänyt Nesto r i
Aittakallio syksyllä 1950; KM 12910 kourutaltta, löytänyt Juho Majakangas Jyllin talon kotop~ll6sta~
KM 22744 kvartseja
Tark<:~.stus

1984

Juhv Majak~~kaan kotitalo on Jyllin talon vierellä. Hä nen löytämänsä esineen tarkka löytökohta on pellon
korkeimmalla alueella, n. 130 m Vähäniemen kaupasta
ja 150m Jyllin talostu, pellon keskellä olevasta pikku
metsikösta on matkaa n. 40-50 m ja joesta n. 150 m
(x= 6886 46, y= 566 52, z= 115). Maaperä ohuen multa ~erroksen alla on hiesua ja hiekkaa , koekuopissa pal jastui n. 30 cm:n syvyydessä hie kkak erroksess~ nokiläikkiä. Asuinpaikkalöydöksiä ei muuten ilmaantunut .
Pohjalaisen kourutaltan sijaintikohta jäi selvitwämättä,
se lienee peräisin Jyllin pellon alarinteeltä voima laitoksen padon tuntumasta.
Kvartsit löytyivät J yllin hiekkaisesta sipulipeliosta
läheltä toisiaan Pukaran t i en risteyksessä. Pellolla
on paikoitellen runsaasti pienwä kiveä, myös lohkottuja
kappaleita. Hiekan päällä on ouut humuskerros.
Tutkittavaksi ehdo tetun alueen kokonaislaajuus on
200 m x 200 m.
Ks. kartta s. /l,'f

, kuvat s.

i93

106.

HONKAJOKI

HO NKAJOKI 60 :5

Lauhala , Jyllinkoski
Kokko
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6886 30 - 40
y= 565 90-100
z= 1 0 7 , 5
tl . Kokko

RN :o 7 : 59
om. Hautamäki, Irja sekä

Käkelä , Katri

o s . 38970 Lauhala ; Paasikivenk. 30 A, 38700 Kankaanpää
Kokk o , esihisto ri allinen löytöpaikka
Löyd öt : KM 9205 : 7 oikokirves , löytänyt tal ol l. Va lfrid
Kokko v . 1923 n. 20 m v esira jasta uutta peltoa jok itör mään raivatessaan n . 1 m:n syvyydestä
Tarkastus 1984
Kokon j a viereisen Jyllinkosken rantape ll on maapohja on
hiesua. Mikäli alueella on ollut leiri- tai asuinpaikka ,
on se voinut p eittyä paksun hiesupatjan alle , mihin
lö y döksen mainittu syvyyskin viittaa . Inventoinn i n yhteyde ssä en löytänyt alueelta mitään kivikautista satunnaislöytö ä , en myöskään pellon päästä , joki tör mästä syvemmältä. Sinänsä luettelotie t o on todenmukainen löydön toden näköis een sijaintiin nähden.
Ks . kartta s . /4'1

, kuva t s. -

1 07.

HONKAJOKI 61

HONKAJOKI
Lauhala
Rä äsykorpi

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6885 00-45
y= 561 95 ~ 568 15
z= 115-117,5
tl. Leppäkoski

RN:o 7:17

om. mv. Eino Leppäkoski
os. 38970 Lauhala
Rääsykorpi, kivikautinen
L~yd~t:

l~yt~paikka ,

KM 22740:1 liuskekeihäänkärki,

II lk
:2 alkeellinen

taltta ; l~ytänyt mv. Veikko Kohtamäki (os. 38970 Lauhala) peratessaan ojaa Rääsykorvessa useita vuos i a sitten,

l~yd~t

tulivat esiin lähekkäin ojan reunamas t a;

KM 22740:3 kvartseja ;

neikäkivi ,

l~ytänyt

mv. Eino Leppäkoski (vanhempi) pellon raivausty~ssä
Tarkastus 1984
Mv. Veikko Kohtamäen l~yd~t ovat peralsin 122,5 metrin
korkeuteen nousevan mäen rinteen juurel ta, hiekkapohjaisesta maasta , alueelta, jossa soistuminen on ollut
vasta suhteellisen lyhyen aikaa käynnissä rinte eltä valuvien ja maan pinnassa kulkevien pohjavesien vuoksi.
Rääsykorven alue on ojitettu, puust ona on mäntyä, pintakasvillisuus rehevää puolukkaa, mustikka a ja kanervaa .
Esineet l~ytyivät 1970-80-lukujen taitteessa ojanperkausty~ssä
melkein vierekkäin ojan seinämästä, noin
20 m:n päässä aluetta halkovalta polulta ja pääojan ja
sen haaran risteymäkohdasta noin 5 metrin päässä pe~us
kartan Rääsykorpi-sanan R-kirjaimen kohdalta (x=6885 16,
y= 568 10, z= 117,5). Tarkastuksessa kohdassa osoi ttautui turpeen ja valuneen maan alla n. 20 cm syvällä hiekassa mahdollista kulttuurimaata n. 10 cm:n paksuudel t a
oleva kerros. Kerros hävisi polun toisella puolella
mäen suuntaan siir ryttäessä. Maa on hienoa hiekkaa.
Kvartsit l~ytyivät hiekkapellolta, joka on raiva ttu
vanhan pellon jatkeeksi 1970-luvulla. Samalta a l ueelta
(x= 6885 30-40, y= 568 05-15, z= n . 117) on mv. Eino
Leppäkoski, senior , l~ytänyt kauniin pallonuijan.
Tarkempia tutkimuksia vaativa alue jää 117,5 ja 115 m:n
korkeuskäyrien väliin n. 250 m:n pi tuudelta ja 1 00 m:n
leveydeltä.
Ks. kartta s. /(,3 , kuvat s. 1'3

108.

HONKAJOKI 62

HONKAJOKI
Lauhala
Leppäkoski

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6885 80 -

6886 00

y= 568 00-20

z= n. 110-115
tl. Leppäkoski

RN:o 7:17

om. mv. Eino Leppäkoski
os. 38970

La~·.hala

Leppäkoski ,
Löydöt:

esihistoriallinen l öytöpaikka

KM 10450:1 poikkikirve s , löytänyt

Eeli Valli

v. 1936 Leppäkoskesta Karvianjokea perattaessa
Tarkastus 1984
Leppäkosken perkausjäännökset: kivet ja maa -aines
on kerätty joen varrelle n. 50 m:n leveydeltä , jonka
vuoksi eteläisen ranta-alue en tutkiminen mahdotonta.
Muualla eteläisellä peltoalueella ei ole todettavissa
kivikauteen liittyviä löytöjä. Löytöjä voi olla jokialueen pohjoispuolella, mut t a maan ol lessa osittain
nurmella ja osittain metsikön peitossa , en saanu t esiin
mitään merkittävää.
Leppäkoski ja sen alapuolella oleva Pajukoski (ks. HON KAJOKI 48) ovat ilmeisesti olleet edullisia kalastuspaikkoja jo kivikaudella.
Ks. kartta s. J{,.;,

, kuvat s.

109.

HONKAJOKI 63

HONKAJOK I
Lauhala
Vähänie mi

PK 1233 09 LAUHA LA
x= 6885 60-65
y= 568 50-70
z= 110- 112,5
tl . Vähäniemi

RN:o 5:80
om. mv . Oiva Vähäniemi

os. 38970 Lauhala
Vähäniemi,

esihistoriallinen löytöpaikka

Löydöt: KM 10450:2 poikkikirves , löytänyt Niilo Sirkka
Vähäniemen talon kohdalta joen pohjalta
Tarkastus 1985
Esine on löytynyt Karvianjoen ruoppauksen yhteydessä
v .. 1936. Löydön museolle toimittanut Väinö Herranen
ol i ruoppaustyön työnjohtajana.
Vähäni emen talon ranta on metsän · peittämä . Tarkastukses sa ei ilmaantunut kivikauden asuinpaikkaan viittaavaa
joen reunamalta tai kauempaa p ellolta .
Ks. kartta s. 1' 5'

, kuva t s. -

11 0 .

HONKAJOKI 64

HONKAJOKI
Lauhala
Elomaa

PK 1233 09 LAUHALA
x=

6886 90

y= 567 10

z= n. 116
tl. Elomaa

RN:o 5:85

om. mv. Seppo Alapahaluoma
os. 38970 Lauhala
Elomaa , esihistoriall1nen löyt öpaikka
Löydöt: KM 10182:1 kivitaltan te räkatke lma, löytynyt
Alapahaluoman uudispellon raivauksesta
Tarkastus 1984
Esineen on löytänyt mv. Lauri Alapaholuoma, Alapahaluo man .tilan nykyinen vanhaisäntä. Hänen osoittamansa
löytöpelto 9n pinnan osalta savikkoa tai saven sekaista
multaa, syvemmältä savihiesua tai hiekkaa. Alueen ta rkastuksessa ei ilmaantunut mitään k i vikautiseen asuinpaikkaa viittaavaa.
Ks. kartta s. "3 , kuvat s.

-

111 .

HONKAJOKI 65

HONKAJOKI
Lauhala
Vähäniemen palsta

PK 1233 12 POLiENKEIDAS

6885 90
y= 573 05
z= 120, 5
x=

t~.

Vähäniemi

RN:o 5:76

om. mv. Oiva Vähäniemi
os . 38970 Lauhala
Vähäniemen palsta , esihistoriallinen loytöpaikka
Lbydöt:

Honkajoen museo 468 - 469 : kaksi reikäkiveä,

löytänyt Oiva Vähäniemi 15.6 . 1958 pellolta savikerroksesta, omalta maaltaan
Tarkastus 1984
Honkajoen museon luettelointitiedot puutteelliset , löytönumerot mainitaan löydetyn Hongon kylästä . Museossa
säilytettyjen esineiden tarkastuksen perusteella mainitut numerot täsmäävät kuitenkin museoviraston lappuluettelon tietoihin(n:otta) .
Tarkastuksen yhteydessä löytäjä osoitti tarkan löytöpaikan. Reikäkivet löytyivät samanaikaisesti pellon keskeltä savikerroksesta, noin 40 cm:n syvyydestä kynnön yhteydessä melkein vierekkäin . Savipatjan alla maapohja on
hiekkaa noin 40-60 cm:n syvyydestä lähtien. Hiekkakerros
vaikuttaa koskemattomalta , enkä löytöalueelta löytänyt
mitään erikoista. Löytöpaikka on n. 25 '- :35 metriä
jokirannasta . Topograafisesti tarkasteltuna on ilmeistä,
että kivet ovat vesiuhreja ta i haaksirikossa joutuneet
muinaiseen vesipohjaan .
Ks . kartta s. H.1, kuvat s . J ~"'

11 2 .

HONKAJOKI

66

HONKAJ OK I
Katko, Pukara
Järvenranta

PK 1233 12 POLVENKEIDAS
x= 6882 80
y= 571 06
z= 115
tl. Järvenranta

RN:o 6:53
om. mv., urakoitsija Hannu Mäkelä

os. 38980 Pukarankylä
Järvenranta, esihistoriallinen löytöpaikka (?)
Löydöt

SM 8431 tasataltta, saatu emäntä Sandra Järven-

rannalta, lähemmät tiedot puuttuvat
Tarkastus 1984
Emäntä Sandra Järvenranta on syntynyt 1865 Kankaanpäässä ja kuollut vuonna 1946. Hänen tyttärensä Helmi Mäntylä elää Järvenrannan tilalla, mutta ei ikänsä vuoksi
muista enää mitään. Hänen tyttärensä ja seuraava sukupolvi eivät olleet tieto isia esineestä.
Tarkastin Järvenrannan tilan rinteet ja pellot, mutta
en todennut mitään erikoista.
Koordinaatit viittaavat talon sijaintiin nykyisin .
Ks. kartta s. ' ' 1

, kuvat s. -

11 3.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 67

Katko
Koskela
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6885 35-54
y= 565 50 - 566 24
z= n . 11 0 - 11 7
tl. Koskela

RN:o 1:11,1:17

om. tilallinen Oiva Huhtala
os. Katko, 38950 Honkajoki
Koskela, kivikau t i nen asuinpaikka,

II lk

Löydöt: Honkajoen museo 467 : reikäkivi, löy t änyt Oiva
Huhtala v . 1959 tilan maalta hiesumaasta 30 cm:n syvyydestä ; KM 9205 : 6 r eikäkivi, löytänyt talollinen Simeo ni Mäkinen v. 1918 uutta peltoa tehdessään n. 60 m
itään asuinhuoneesta; KM 22739 kvartseja; ks. myös
HONKAJOKI 68 - 69.
Tarkastus 1984
Honkajoen museon luettelointitiedot puutteelliset .
Löytäjä näytti re i käkiven t arkaksi löytökohdaksi peltoharjanteen talon pohjoispuolella,n . 50 m navetan luo teiskulmasta koilliseen. Alue on kivetentä hiesumaata,
päällä ohut multakerros. Koekuopi ssa tai maan päällä en
todennut merkittävää .
Simeoni Mäkinen on löytänyt reikäkiven poikansa Paulus
Mäkisen mukaan Katkon tien itäpuolelta, Oiva Huhtalan
tilaan kuul uvalta pellolta tilojen RN:o 1:11 ja 1:15 ra jalla olevan pienen metsikön eteläpuolella . Paulus Mäkisen omistaman Välimäen talon sijaintipaikka oli v. 1918
k . o . metsikön vie r ellä ja siirrettiin häne n mukaansa
nykyiselle paikalleen 1930-luvulla .
Inventoinnissa kvar tsit löytyivät Huhtalan talon vie rellä olevan metsikön pohjoispuolelta aivan pellon reunasta sekä tämän metsikön ja joen väliseltä jokitörmään
loivasti laskevalta pellolta. Pellon yläosassa on maassa todettavissa paikoitell en nökilaikkuja hiekkamaassa .
Pello t ovat kaikkialla ohuen multakerroksen peittämiä,
maapohja on kivetentä hiekkaa . Asuinpaikan keskus löytynee maapohjaltaan koskemattomasta metsiköstä , jossa
isot maakivet ovat voinee t tarjota myös suojaa .
Sime oni Mäkisen löytämän kiven löytöalueelta en saanut
varmoja löytöjä. Mäkisen pellolta aikaisemmin löytynyt
kvar t si voi olla k uitenkin merkkinä alueen toisesta
as u inpaikasta - ks. HONKAJOKI 68.
Ks. kartta s. 1' 3

, kuvat s . I!J '1 -5

11 4.

HONKAJOKI 68

HONKAJOKI
Katko
Välimäki

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6885 13 - 34
y= 566 08-35
z= 114-115
tl. Välimäki

RN:o 1 : 28

om. eläkeläinen Paulus Mäkinen
os . Katko, 38950 Honkajoki
Välimäki,
Lgyd~t:

~sih i storiallinen

l~yt~paikka

KM 131 23 iso kvart s i , l~ydetty Mä kisen p ellolta,

diar . 18 .1 2 . 1952 ; ks. HONKAJOKI 67
Ta rkas t us 1984
Kvartsin l~yt~paikka on minulle tarkemmin tuntemato n.
Se v oi liittyä Simeoni Mäkis en l~yt~~n KM 9205 : 6 ja
olla näin läht~isin Välimäen tilan pohjoisreunalta , tai
Koskelan tilan puoleiselta peltolohkolta. Alueell a en
kuitenkaan havainnut mitään me r kittävää , saati sitten
muualla Mäkisen pelloilla.
Ks . kartta s . /~3

, kuvat s . •

11 5 .

HONKAJOKI 69

HONKAJOKI
Lauh ala ja Katko
Rakennuskoski

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6885 50 - 6886 00
y= 565 80 -

566 05

Rakennuskoski , esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt : KM 12990 ristinuija, löytänyt Erkki Koskela ,
diar 27 . 12 . 1951

; ks . myös HONKAJOKI 67 - 68

Tarkastus 1984
Rakennuskoski ulottuu Koskelan asuinpaikan alapuolelle ,
e i kä siten ole mahdotonta, että ristinuija olisi tä l tä
asuinpaikalta peräisin. Minulla ei inventoinnin yhteydessä kuitenkaan ollut tar kempia tietoja esineen tarkas ta löytöpaikasta .
Ks. kartta s. /f.~

, kuvat s.

19~

11 6.

HONKAJ OKI

HONKAJOKI 70

Katko
Laitila
PK 1233 09 LAUHALA
x= 6884 82:....96
y= 566 10-20
z= 115
tl. Laitila

RN:o 1:67

om. mv . Esko Laitila
os . 38970 Lauhala
Laitila, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: KM 9205:3reikäkivi, : 4 r eikäkivi ,

: 5 tasataltta ,

löytänyt talollinen Nesto r Laitila uudesta maasta pel2
toa tehdessä v . 1916. Löytöalue on 400 (m ? ) , asuin huoneista on löytöpa ikalle 90 m (40 m

?).

Tarkastus 1984
Laitilan asuinrakennuksen a lapuolella on n. 20 m leveä
ja 80 m pitkä tasanne , joka sijoittuu osaksi n avetan
ja päärakennuksen väliin. Tälle alueelle tehtiin ilmeisesti löytöaikana perunapelto . Nykyisin alue on nurmikkona, varastoalueena ja navetan piha-alueena . Maa on
t ra ktorin alla tiivistynyt melko kovaksi . Koekuopissa
näkyi pintamaan alla noin 15 cm : n likamaakerros , joka
on luultavasti vanhan pellon muistoja . Löydetyt kvart sit osoittautuivat luontaisiksi, enkä todennut alueella
mitään muuta merkittävää. Alue on topograafisesti so veltunut asuinpaikaksi . Tasanteen alapuolisilla pelloilla en todennut merkittävää, en myöskään tasanteen jatkeella poh joiseen.
Ks. kartta s . /t-3

, kuvat s .

/~'

11 7 .

HONKAJOKI 71

HONKAJOKI
Katko, Honka l uoma
Santti

PK 1233 09 LAUHA LA
x = 6882 35 - 45
y = 565 20 - 35
z= 107 - 110

//1?

tl. Santti
RN:o 5:71
om . Aili Santti
os . Honkaluoma , 38970 Lauhala
Santti , kivikautinen asuinpaikka ,

II lk

Löydöt : SM 7703 kourutaltta, löytänyt talonvanhus
Juho Peltoniemi omalta maaltaan v . 1860 paikkeilla;
KM 22743 k v artseja ; ks . my ös HONKAJOKI 72
Ta r kastus 1 984
Juho Peltoniemi (1839 - 1921) on asunut v . 1864 Katkonky län Kampin Peltoniemi 5 : ssä, n yk . Santti . Santin aluetta tarkastettaessa löytyivät kva r tsit hiekkaiselta pe runapellolta rakennusten läheltä . Pellon koko on n.
100x50 m (N - S) ja sijainti Santin ja Ristamäen talojen
välillä. Löydöt olivat nokisella hiekka - alu ee l la Santin
puoleisessa päässä n . 50x50 m: n alueella . Santin talon
lounaispuolella olevan tien viereisen hiekkakuopan
pohjoispäässä oli todettavissa jäännös selvästä hiilikuopasta .
Kulttuurimaata ilmaantui kuopan pohjoispuo lisella tasanteella , männikkömetsässä tien ja Santin ta l o n v älissä.
Asuinpa i kka käsittää ota ks uttavasti tien itäpuoleisen
tasanteen j a
sen itäpuolella olevan ja osittain ra kennusten alle jäävän laivan rinnemaan yläosan . Tutki muksia varten esit~ttävä alue käsittää n . 150x80 m (N - S/
W- E) . Maaperä on ohuen turpeen peittämää hiekkamaata ,
maa viettää loivasti itäkaakkoon kohti jokea .
Muualta pelloil ta ei ilmaantunut mitään merki t tävää .
Ks . ka rt ta s . /"L , kuvat s .

Jj'

11 8.

HONKAJOKI 72

HO NKAJOKI
Katko, Honkaluoma
Honkaluoma

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6882 48-60
y= 565 20-30
tl.

Honkaluoma

RN:o 5:55, 5 : 57

om. mv. Alpo ja Reijo Honkaluoma
os. Honkaluoma, 38970 Lauhala
Honkaluoma, esihistoriallinen löytöpaikka (?)
Löydöt:

SM 8204 tasataltta, löytänyt talontytär Naimi

Ollila Penttilän kylästä kivilä jän alta v. 1908
Tarkastus 1984
Penttilän kylällä tarkoitetaan nykyistä Honkaluoman
aluetta. Naimi Ollila on kotoisin seuraskunnan tietojen
mukaan Honkaluoman talosta .
Löydöstä tai sen tarkemmista olosuhteista ei enää tie detty mitään . Tarkastuksessa ei a l ueella ilmaantunut
mitään erikoista.
Esinelöytö voi liittyä naapuritalon kivikautiseen
löytöön, ks. HONKAJOKI 71
Ks. kartta s. lf.'lv , kuvat s. -

11 9.

HONKAJOKI 73

HONKAJOKI
Katko, Honkaluom a
Kalliola

PK 1233 09 LAUHA LA
x= 6882 70
y= 566 0 5

z= n. 98
tl. Kalliola

RN:o 4:32

om. mv. Eino Ilmari Kalliomäki
ps. 38970 Lauuala
Kalliola, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: Honkajoen museo 472 : primit. taltta, lahj.
ja löyt. Eino Kalliomäki, diar. 22.6.1961
Tarkastus 1984
Löytöpaikka on savihiesupellolla, jokitörmällä, n.
50-80 metriä Kalliomaan ja Kalliolan (RN: o 4~26 ja
4:32) rajalla olevasta joenrantasaunasta etelälounaaseen.
Pintakerrosten alla on keltainen, hieno hiekkamaa.
Alueella en todennut mi t ä ä n merkittävää.
Ks. kartta s. /(, ~

, kuvat s.

-

7qc, o..

120.

HONKAJOKI 74

HONKAJOKI
Lauhala
Rint amäki

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6888
y= 566

z=

tl. Rintamäki

RN:o 3:63 (ent. 3:28)

om. Toivo ja Hilda Ketolan perikunta
os. 38970 Lauhala
tl. Petäjämäki RN:o 3:64
om. Aino Kyllikki Lapikisto
os. 38970 Lauhala
Rintamäki, esihistoriallinen löy tö paikka
Löydöt: Honkajoen museo 471: reikäkiven teelmä ; löyty nyt Rintamäen tilan mailta jo viime vuosisada lla , k äy tetty myös veräjän tolpan pään alla. Diar 22.6.1961
Tarkastus 1984
Vain pieni osa Rintamäen tilan maista oli mahd ollist a
inventoinnin aikana tarkista a , sillä pellot olivat vil jelyksellä . Topograaf isesti kivikautinen asutus mah dollista, mutta mitään kummempaa ei tie ttävästi ole
löytynyt.
Rintamäen tila sta osa on siirtynyt A. K. Lapikistolle.
Ks. kartta s.

I'Y

,

kuvat s.

1 21 .

HONKAJOKI 75

HONKAJOKI
Hangon kyl ä
Lankoski

PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6777 02
y= 565 90
tl. Lankoski

RN:o 6 : 67

om. mv. Antti Lankoski
os . 38950 Honkajoki
Lankoski, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydät:

SM 8097 oikokirves, löytynyt Lankosken talon

maalta, saatu J. Koskisen kautta, diar . v . 1911.
Tarkastus 1984
Honkajoen kirkonkylän läpi vievä Lankoski on epäilemättä ollut hyvä kalastuspaikka esihistoriallisina aikoina .
Mi tään merkittävää en todennut Lankosken rantapelloilla .
Koordinaatit osoittavat talon sijaintia.
Ks. kartta s. 15'$

, kuvat s .

122.

HON KAJOKI

HONKAJOKI 76

Hangon kylä
Uusi -Sa ukko
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6876 40-74

565 70-95
z= 85-92,5

tl. Uusi-Saukko
om. mv. Reijo Kenola

RN :o 5:103
ja Leena Kenola

os. 38950 Honkajoki, Kauppatie
yusi - Saukko, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt:

SM 7700 reikäaseen kärkikappale, löytänyt talon

vanhus Heikki Saukko talon peltotyössä ol le ssaan v. 1895
Tarkastus 1984
Koordinaatit osoittavat talon peltoalueita. Muistitietoa
siitä, mistä paln esine on löytynyt, ei ole.
Karvian joen rantapelloilla en havainnut merkittävää.
Ks. kartta . s. lfB , kuvat s.

123.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 77

Hangon kylä
Niemenmaa
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6876 10-74
y= 564 56-88
z= 90-97,5
tl. Niemenmaa

RN:o 6:36
om. mv Antti · Niemenmaa

os. 38950 Honkajoki
Niemenmaa, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: KM 2024: 1 kivikuokka tai -kirves,
talollinen Juho Niemenmaa löytänyt peltoa tehdessään
kivisestä mäestä; kärjistä vuoltu palasia l ääkkeeksi;
Juhana Lehtinen sai esineen haltuunsa ollessaan stipendiaattina vuonna 188 0 löytäjältä
Tarkastus 1984
Koo r dinaatit osoittavat ti lan alueita. Rakennukset sijaitsevat laivassa etelärinteessä. Omistajaa en tavannut , mutta en todennut alueella mitään erikoista.
Ks. kartta s. IS"8

, kuvat s.

Huomautus:
Juhana Lehtinen: Muinaisjäännöksiä Ikalisten kihlakunnassa. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja VI.
Helsinki 1883, s. 140

124.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 78

Antila
Pahkasuo
Ryssäntorninmäki
PK 1233 05 RYNKÄNEN
x= 6875 00 - 50
y= 559 67-74
z= 107 - 108
tl. Pahkasuo

RN : o 1 :58 (aik . 1 : 26)
om. mv. Seppo Kalevi Taskinen
os. Paasto , 38950 Honkajoki

Ryssäntorninmäki , ajoitukseltaan epäselvä raunioalue,
II lk
Löydöt :
Tarkastus 1984
Ryssäntornin mäen sivuharjanteella on harjun reunaa
seuraten neljä peräkkäistä ja harjun suuntaista (luo de - kaakko) kuo pannetta noin 50x25 m suuruisella
alalla . Mahdollisesti yksi samanlainen kuopanne on harjanteen juurella, muutaman metrin etäisyydellä suosta .
Kuopat ovat samantapaisia. Harjulla 50 m:n säteellä
ainoana kasvavan suuren koivun vierellä oleva kuoppa
on noin 2 m pitkä, 0 , 5 m leveä ja 0 , 5 m syvä , kivetty.
Kuoppaa ympäröi matala ja ohuen turpeen peittämä kiveys, joka kuitenkin erottuu harjun tavanomaisesta ki veyksestä selvästi . Kiveys ulottuu kuopan kummastakin
kär j estä n. 3 m:n päähän ja sivuista n. 2 m:n etäisyydelle. Kiveyksen kokonaishalkaisija on n. 7-8 m x 4 - 5 m.
Löytöalue on vanhan kolmiomittaustornin jäännöksen
luota noin 150 metriä länsilounaaseen ja suon
reunalta noin 30 metrin etäisyydellä .
Jäännösten luonne ja ajoitus ovat tuntemattomia, eivät
ilmeisesti kuitenkaan ole luontaisia .
Ks . kartta s . 15''-f

, kuvat s.

1 25.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 79

Antila
Luoma
Kissasaari
PK 1233 07 ALA - HONKAJOK I
x = 6867 10 - 38
y = 564 15 - 28
z= 95 - 97,5
tl. Luoma

RN:o 6:12

om. mv. Aimo Luoma
02 . 38920 Vatajankoski
Kissasaari,

esihistoriallinen kiviröykkiöalue ,

I lk

Löydöt:
Ta r kast u s 1984
Kissasaari on kalliopohjainen mäki suoalueiden ja kuiva tun Takasenjärven keskellä , Honkajoen ja Kankaanpään
rajalla. Alueesta ilmoitti Alåhonkajoella asuva TVL:n
piiri- insinööri , joka mets i ssä kulkiessan oli törmän nyt alueeseen.
Metsäautotie johtaa mäen läns iosan kautta peltoalueiden reunaan, muinaisjäännökset ovat tien-itäpuolella,
alkaen noin 50 m: n etäisyyd ellä siitä .
Al u een valtapuulaji on mänty, paikoitellen on koivikkoa
ja pihlajia . Kissasaarella on kolmessa - neljässä ryh mässä erikokoisia kiviröykkiöitä ja kaksi kiviaitaa,
joista toinen päättyy isokokoiseen röykkiöön. Kaikissa
röykkiöissä on isommista kivistä tehty reun akiveys,
pa r issa reunaladonta ulottuu ainakin 60 - 70 cm : n kor keuteen. Röykkiöt ovat hyväkuntoisia, useimmiten niitä
peittää sammal tai jäkälä, osaan on muodostunut a inakin
reunoille turvekerrosta . Muodoiltaan ne ovat pyöreitä ,
soikeita tai sokeritapan muotoisia. Mitat va ihtel eva t
2-3 m - 4 - 5 m: n välillä - suur imman ollessa n. 8x2 m ja korkeuden vaihdellessa 0,6 - 1,5 m: n välillä.
Kivien koko vaihtelee yleisimmillään 30- 60 cm:n väl i llä ,
osassa on isompia, osassa pienempiä kiviä ja osassa
röykkiöistä mo l emp i a .
Osa ryhmistä sijaitsee kallion päällä, alin ryhmä on
harvålukuisin ja sijaitsee mäen itä- ja kaakkoispuolel la, tasaisella maalla , joka voi olla muinaista peltoa.
Nykyisin peltona oleva Takasenjärven vesijättömaa
(pe r uskartta 1971) sij itsee lähimmistä röykkiöis tä n .
50 metrin päässä.
Laskin alueella 22 röykkiötä tai kiviaitaa . Mahdollis es ti en havainnut kaikkia. Alueen laajuus on n. 20 0 x2 00 m.

Ks. kartta s. 11!>1

, kuvat s.

-

, liite 6
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HONKAJOKI 80

An t i l a
An tintal o
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6872 50-70
y= 564 10-34

z= n. 85-90
tl. Alisenpään kansakoulun palstatila
RN:o 2:60
Alisenpään kansakoulupalstatila I
RN:o 2:63
Antila

RN:o 2:64

orn. Honkajoen kunta
os. 38950 Honkajoki
Antintalo, esihistoriallinen löytöpa ikka
Löydöt : pM 7701 tasataltta, löytänyt torppari Iisakk i
Mäkelä Antintalosta peltotyössä olles saan v. 1891
Tarkastus 1984
Antintalo on nykyisin peruskoulu ta lo na. Mahdolli nen
löytöpaikka voi olla Antinta lo n ja jo en välissä ole valla peltoterassilla, 85-90 m:n korkeuskäyrien välissä. Loiva terassi ja sen alapuo li nen maa ovat hiekkapohjaisia ja pinnaltaan likaisia. En kuitenkaan löytänyt alueelta tai saanut koekuopissa merkkejä kivikautisesta asutuksesta. Muualta en l öytänyt merkittä vää.
Ks. kartta s. 15!J

, kuvat s. -

127.

HO NKAJOKI

HONKAJOKI 81

Antila
Koskimaa
Ristakoski
PK 1233 08 HONKAJOKI
x= 6871 40-70
y= 564 65-80
z= 85-90
tl . Koskimaa

RN:o 4: 14

om. mv. Eero Viinamäki
os. 38920 Vatajankoski
Ristakoski, esihistoriallinen löytöpaikka
Lö ydöt: KM 12129 pohjalainen taltta , löytänyt Eino
Haapanen Vatajalta sattumalta kuivalta joen pohjalta
10.6.1948

Koskimaan tilan Ristakoskesta

Tarkastus 1984
Ristakosken virtapaikan kohdalla Koskimaan tilan rantapellolla , talosta n. 100 m e t e l ään ja 20 metriä
maantiestä tulee mullan alta kulttuurimaapitoinen
hiekka esiin. Maan joukossa on runsaasti hiiltä, nokea
ja pikkukiviä. Huolimatta etsinnöistäni, en löytänyt
alueelta varsinaisia asuinpaikkalöydöksiä. Alueen
koko on n. 80x80 m, likamaa-alue on selvästi muusta
pellosta erottuva. Ilmeisesti kyseessä on Koskimaan
talon liesi- ja uunituhkan värjäämä maapohja.
Koskialueen jyrkästä rinteestä en tehnyt löytöjä.
Ks. kartta s. 15'~

, kuvat s.

-

128.

HONKAJOKI 82

HONKAJOKI
Kauko
Lamminmäki (?)

PK 1233 09 LAUHALA
x= 6883 24
y= 566 42-44
tl. Lamminmäki RN:o 2:53, 2:54
om. mv. Toivo J. Ylilammi
os. Viljamaan tl. ' Katko, 38950 Honkajoki
Lamminmäki, esihistoriallinen löytöpa i kka (?)
Löydöt: SM 10416 reikäkivi, kiveä on säilyttänyt kauan
aikaa Wihtori Lamminmäki. Tarkempia tietoja ei ole
Ta.kastus 1984
On hyvin mahdollista, että k.o . reikäkivi on löydetty
Lamminmäen tilan alueelta, jopa todennäköistä . Wihtori
Lamminmäki (1871-1942) ei kuitenkaan ilmoittanut tar kempia tietoja lahjoittamastaan
esineestä. Topograafisesti parhaimmat alueet kivikautista asuinpaikkaa
silmälläpitäen ovat tilan rakennusten hiekkapohjainen
mäki sekä talon lounaispuolella sijaitseva koivuja
kasvava mäki. Koekuopissa en kuitenkaan todennut merkittävää. Tilan alueen pellot olivät tarkastusaikana
vielä kyntämättä , enkä voinut tehdä mitään havaintoja
niissä.
Lamminmäen talo on merkattu koordinaatteina ylle. V.
1971 peruskartassa tila on merkitty virheellisesti Lam minperä -nimellä. Talo on nykyään asumaton. Naapuritalo - Ylilammi - on purettu. Uuden talon nimenä on Kal lionpää, omistajana on mv. Esa Kivioja.
Ks. kartta s.

'":t. ,

kuvat s.

129.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 83

Hanko
Satamankeidas
PK 1233 11 PUUOJANKEIDAS
x= 6879 60-90
y= 571

50-80

z= n. 112,5 - 115
RN: o 1 : 1 07

tl. Senander

om. mv . Mikko Juhani Koivunen
os . Kaunista, 38950 Honkajoki
muinaissuksen löytöpaikka

Satamankeidas,
Löydöt: KM

~~

89'8

suksi

Tarkastus 1984
Mv. Väinö Alahanko löysi Vapo :n polttoturvetyömaalta
keskikesällä v . 1·982 ehjän suksen alueelta , josta
pintasammaleen lisäksi oli suoturvetta kaavittu noin
30 cm . Löytöalue on merkitty koordinaatein ylle .
Löytäjä löysi myöhemmin ehkä noin 100 m:n säteellä
alueelta myös kiven , jota epäili muinaisesineeksi.
Väinö Alahanko lupasi toimittaa kiven , jos hän löytää
sen kotoaan. Löydön laadusta en saanut selvää, sen
pituus on kuitenkin noin 15 cm ja pinnalta se on hiottu .

Ks . kartta s. /4C.

, kuvat s.

1 30.

HONKAJ OKI

HONKAJOKI 84

Pelli

Pellin kuoppa, esihistoriallinen ( ?) löytöpaikka
Löydöt :

KM 11178:1 pyöreä kiviriipus, löydetty ed . rn .

kuopasta , esineen museoon

l~hjoitvanut

leht. Kallio

saanut esineen v . 1910, diar . 4 . 5 . 1940
Ta r kastus 1984
Pe l lin kuopan sijainti j äi tuntemattomaksi.

Ks . kartta s .

, kuvat s .

1 31 .
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HONKAJOKI 85

Hanko
PK 1233 08 HONKAJOKI

Löydöt :

KM 1905:1

suppiloreikäinen pallonuija , löyd .

Hangon kylästä , kuvattu SMYA VI , kuva n : o 35 .
Maist . Er . G. Sederholmin ke r äämät esineet, saatu museoon v . 1878
Ta rkastus 1 984
Tarkempi löy töpaikka tunt ematon
Ks . kartta s .

-

, kuvat s . -

132.

HONKAJOK I

HONKAJOKI 86-87

Katko

PK 1233 09 LAUHALA

Löydöt : KM 1905 : 5

kivikirveen katkelma ; KM 1905 : 6

tasata ltta ; esineet löydetty Katkon kylästä .
Maist. Er. G. Sederholmin keräämät esineet , saatu
museon kukoelmiin v . 1878
Tarkastus 1984
Tarkempi löytöpaikka tuntema t on
Ks. kartta s .

, kuvat s . -

1.3.3 .

HONKAJOKI 88

HONKAJOKI
Rynkäinen

PK 12.3.3 05 RYNKÄNEN

Löydöt: KM 1905:7 tasataltta, löydetty Rynkäisten kylästä.
Maisv. Er.G . Sederholmin keräämät esineet , saatu museon kokoelmiin v. 1878
Ta r kastus 1984
Tarkempi löytöpaikka tuntematon
Ks. kartta s.

, kuvat s .

134.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 89-90

.uauhala
Pahaluoma
PK 1233 09 LAUHALA

Löydöt:

KM 1905:8 kourutaltta, KM 1905 : 9 tasataltta;

esineet löytyneet Pahaluoman kylästä.
Maist . Er. G. Sederholmin keräämät esineet , saatu mu seon kokoelmiin v. 1878
Tarkastus 1984
Tarkempi löytöpaikka tuntematon. Paholuom~n kylällä
tarkoitetaan Lauhalan kylän Pahaluoman varrella olevaa
Pahaluoman talon ympärille keskittynyttä asutusta .
Löydö t ovat ilmeisesti peräisin asuinpaikalta, johon
liittyvät myös tarkastetut löydöt : HONKAJOKI 59-60 .
Ks . kartta s.

, kuva t s. -

135 .

HONKAJOKI

HONKAJOKI 91

Antila

PK 1233 08 HONKAJOKI

Löydöt : KM 19 05 : 10 kourutal tta, löytynyt Antilan:.. kylästä.
Maist . Er . G. Sede r holmin keräämät esineet , saatu museon kokoelmiin v . 1878
Tarkastus 1984
Tarkempi löytöpaikka tuntematon.
Ks . kartta s.

, kuvat s .

13 6 .

HONKAJOKI 92

HONKAJOKI
Al a honka j ok i

PK 1233 07 ALA-HONKAJOKI

Löydöt: KM 1905:11 tasatalt ta , löyt ynyt Ala h onkajoen
kylästä Honkajoen kappelista.
Maist. Er. G. Sederholmin keräämät esineet, öaatu mu seon kokoelmiin v. 1878
Tarkastus 1984
Tarkempi löytöpaikka tuntematon. Alahonkajoen kylä
kuuluu nykyisin Kankaanpään kaupunkiin .

Ks. kartta s.

, kuvat s .

137 .

HO NKAJ OKI
Lauhala

HONKAJOKI 93
PK 1233 09 LAUHALA

Löydöt: KM 2024 : 2 re i käkivi , löytynyt Lauhalan kyl än
maalta.
Kan sak .op. J. Lehtisen stipendiaattina v. 1880 kerää mät esinee t .
Tarkastus 1984
Tarkempi löytöpaikka tuntematon

Ks. kartta s.

- , kuvat s .

138 .

HONKAJOKI

HONKAJOKI 94

Lauhala (?)
PK 1233 09 LAUHALA

Löydöt: KM 2219:2 suppiloreikäinen pallonuija, lahj.
talokas Antti Kauppi.
Pormestari Lundin lähetys v. 1883
Tarkastus 1984
Löytöpaikka on tarkemmin tuntematon. Mahdollisesti
peräisin samoilta alueilta kuin talokas Antti Kaupin
luovuttama suppiloreikäinen pallonuija (kivinui j a)
KM 2219:1, joka on löydetty Paheluoman talon maalta ;
ks. HONKAJOKI 59 . Ks. myös HONKAJOKI 95.
Ks. kar tta s .

, kuvat s .

139.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 95

Lauhala (?)
PK 1233 09 LAUHALA

Löydö t : KM 2219:3 reikäkivi, lahj. talokaö Antti
Kauppi.
Pormestari Lundin

lähety~

v. 1883

Tarkastus 1984
Löytöpaikkti on tarkemmin tuntematon. Mahdollises ti
peräis i n samoilta alueilta kuin talokas Antti Kaupin
luov~ttama suppilo reikäinen pallonuija (kivinuija)
KM 2219:1, joka on löydetty Paheluoman talon maalta,
ks. HONKAJOKI 59 . Ks. myös HONKAJOK I 94.
Ks . kartta s .

, kuvat s .

1 40 .

HONKAJOKI

HONKAJOKI 96

Löydöt : KM 2266:23 vasarakirves , l öydetty Honganjoen
k appelissa, lahj . y liopp . T. Trorteus .
A. H. Snellmanin stipendiaattina Oulun kihlakunnasta
v. 18&4

keräämät esineet

Tark astus 1984
Tarkemp i löytöpaikka tuntematon .

Ks . kartta s . -

, kuva t s.

1 41 .

HONKAJOKI 97

Löydöt: KM 5690:9

HONKAJOKI (?)

vasarakirves, ostettu vaivaishoi-

dossa olevalta Kustaa Gröns tr andin mustalaisparilta,
joka ilmoituksen mukaan on kirveen saanut haltuunsa
jostakin Turun saaristosta.
Julius Ailion virkamatkaltaan v. 1910 tuoma.

Tar kast us 1984
Löytöpaikka tuntematon.

Ks. kartta s. -

, kuvat s.

1 4 2.

HONKAJOKI 98

HONKAJOKI

Löydöt: KM 7296 reikäkivi, tuonut maisteri Aarne Euro paeus virkamatkaltaan Uskelassa elokuussa 1917 .
Maist . V. J . Kallion omistamastaan kokoelmasta lahjoittama löytö , joka peräisin Honkajoelta . Kokoelmissa
lisäksi 5 muuta reikäkiveä tai sen osaa,
sin Kauhajoelta. Ks. HONKAJOKI 100
Tarkastus

1984

Löytöpaik ka tarkemmin tuntematon

Ks . kartta s.

, kuvat s .

joista 2 peräi-

1 43.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 99

Löydöt:
KM 11178:2 liuskekeihäänkärki, löydetty Honkajoelta; lehtori V. J. Kallion lahjoitus, diar. 4. 5.40
Tarkastus 1984
Löytöpaikka on tarkemmin tuntema ton .
Kti. kartta s.

, kuvat s.

144.

HONKAJOKI

HONKAJOKI 100- 101

(?)

(tai Kauhajoki)

Löydöt:

KM 16855:1-2 lattea ja pallomainen reikäkivi,

löydetty Honkajoelta(tai Kauhajoelta); Uskelan museossa
olleet ja tohtori Niilo Kallion hal tuun joutuneet ja
hänen Kansallismuseoon lahjoitta mansa löydökset ,
diar. 22.10.1965. Ks. HONKAJOKI 98.
Tarkastus 1984
Löytöpaikka tarkemmin tuntemato n .
Ks. kartta s.

, kuvat s. -

145 .

HONKAJOKI 10 2- 103

HONKAJOKI
Katko

PK 1233 09 LAUHALA

Löydöt: SM 7641

11

entinen taltta 11

,

SM 7642 taltta tai

kovasin ; löytyneet Katkon kylästä, löytä jä ja löytö aik~

tuntemattomat; kiviä on paljon käyttänyt taikauk-

siin torppari Matti Hongisto, jolta saatu museon kokoelmiin
Tarka stus 1984
Löytöpaikka on tarkemmin tuntematon.
Hongiston torppa, nykyinen talo sijaitsee Lauhalan
Vahukosken kylässä. Nykyisen tilan omistaa mv . Aatos
Hongisto (x= 6887; y= 569 , tl . Hongisto , RN : o 5:35).
Tilan mailta en todennut merkit tävää . Katkon kylään
on alueelta useita kilometrejä, mutta en saanut selvi tettyä , oliko Matti Hongis ton to rppa aikaisemmin Kat kossa .
Ks. kar tta s.

, kuvat s . -

1 46 .

HONKAJOKI

HONKAJO KI 104- 105

Lauhala
PK 1233 09 LAUHALA

Löydöt: SM 7746-7747 reikäki viä (painokiviä); lö ydet ty ja saatu Honkajoen puolelta Isojo en raj aa , diar. 1911
Tarkastu~

1 984
SM 7747 merkitty KM:n lappuluetteloon oikokirveenä,
joka esine ei kuitenka~n ole. Tarkemma t löytötiedot
puuttuva t .
Löytöpaikka tarkemmin tuntema to n .
Ks. kartta s.

, kuvat s.

1 4 7.

HONKAJOKI 106

Löydöt:

HONKAJOKI

(?)

SM 9310 kivitaltta , säilyttänyt luonaan it -

sellisvaimo Maria .Jokisalo Hongon kylässä n . 30 vuotta,
saatu kokoelmiin v . 1914
Tarkastus 1984
Löytöpaikka

o~

tuntematon.

Maria Kustaantytär Jokisalo syntyi Hangonjoe lla v . 1849,
muutti Helsinkiin ~~ 1?20. Hän asui ilmeisesti välil lä Isojoella, jo sta muu tt i uudelleen Honkajoelle - Seurakunnan kirjoissa ei ole merkintää asuinpaikasta Honkajoella.
Ks . kartta s .

.... , kuvat s .

148 .

HONKAJOKI

HONKAJOKI 107

Löydöt: Honkajoen museo 470: reikäkivi , lahj. Mänty ,
diar 22.6.1961
Tarkastus 1984
Museon luettelointitiedot puutteellise t . Löydön alku perä ja löytöpaikka jäivät selvittämätt ä .
Ks. kartta s.

, kuvat s.

14 9.

HONKAJOKI 108

HONKAJOKI
Lauhala
Vahokoski

PK 1233 12 POLVENKEIDAS
x= 6886 55 - 6887 00

y= 570 00-90
z= n. 110-117,5
tl. Vahokoski

RN:o 4:32

om. mv. Jaakko Vahokoski
o~.

38970 Lauhala

Vahokoski, esihistoriallinen löytöpaikka
Löydöt: SM 7707 tuluskivi, löytynyt talon maalta; Honk~::~.joeu

museo 476 kourutaltta, löyde tty v. 1955 Vaho -

kosken rannalta, diar. 22.6.1961
Tarkastus 1984
Kourutaltta voi liittyä kivik a ut iseen asuinpaikkaan .
Vahokosken ranta-alue jäi tarkistamatta, sillä näin
esineen museossa vasta inventoinni n lopulla.
Tuluskiven tarkka löytöpaikka tuntematon .
K . kartta s. /41

, kuvat s.

-

150 .

HONKAJOKI 10 9

Löydöt:

HONKAJOKI

Honkajoen museo 600 : kivitaltta , lahjoitta -

nut Y. Yl i l uoma . Dia r 27 . 9 . 1978
Ta r kastus 1984
Museon lue t telointi t iedot puutteelliset .
Esineen lahjoittanut mahdollisesti mv . Y(rjö) Yliluoma
Honkajoelta tai mv . Y(rjö) Yliluoma Vatajankoskelta .
Löydön alkuperä ja löytöalue jäivät selvittämättä .
Ks . kartta s.

, kuvat s .
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Löydöt: Honkajoen museossa säilytetään seuraavia
muinaislöytöjä, joita ei ole luetteloitu ja joiden
alkuperää en saanut selville:
1•

reikäkivi, kiilleliusketta, pyöreä

2.

reikäkivi, kiilleliusketta, pyöreä

.3 •

tasataltan teelmä, hiekkakiveä

4·

kivitaltan teelmä, mahd. luontainen

5•
6.
7.

4- särmäinen hioinkivi, hiekkakiveä
_ II_

4- särmäinen hioinkivi , saviliusketta

1 52 .
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Suomen tiekartta 4

1 : 200000

Maanmittaushalli~us

1 53.

KARTTAMERKIT
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Kohteen luettelonumero , ks. tekstiä

Kiinteä muinaisJaannös ja sen tunnettu tai arvioltu laajuus suojaalueineen
Merkitty myös tarkempia tutkimuk sia vaativa kiv ikauti nen löytöpaikka

oo

Kivikautinen lö ytöpaikka . Tarkka
löytökohta tuntematon

Kivikautine n lö ytöpaikka . Löytökohta tunne ttu ja merkitty

1 54 .

PK 1233 05 RYNKÄNEN

HONKAJOKI 25 , 27 - 34 , 78

6 875

CO

PK 1233 05 RYNKÄNEN

HONKAJ OK I

_j
0

n

557

05'
4{)1

Nok

= - 16•

r

1 56 .
HONKAJ OKI 40 - 41.45 - 47

PK 1233 05

6871

6870
sss
1

PK 123 3 07

.· · f.

ALA- HONKAJOKI

157 .
HONKAJOKI 15 , 79

PK

1233 08

1 58 .
HONKAJOKI 11 - 12,17 , 75-77

HONKAJOK I
-31m

QQ s

22o 15' Kalko

6880

6879

6878

6876

PK 1233 08

1 59 .
HONKAJOKI 14,16 , 80 , 81

HONKAJOKI

6873

68 72

687 1

6870
15'

Nok

00•

1 ~\

k'nr\r,.,oti,.l melreinö meu!f1D inno~lo N 43 - ithic1telml:ln m~o.-4coo!l

Ko rtoilu\ 1 : 10 000 v . 1967

T. Pe ltola ( A C ) , ) . Rankinen ( 8). V

j

PK 1233 08 HONKAJOKI

HONKAJOKI 18- 24 , 28

6 875

..

.,
/

/

1 61 •

pK 1233 08

HONKAJOKI

HONKAJOKI

13 , 2~ , 26 , 28

6879

6878

6877

6876
.._....

..

·-

..

/"

HONK!tJOKI

PK 1233 09

LAUHALA

1 62 .
HONKAJOKI 6-1 0 , 71 - 73 , 82

688 3

6882

6880

163 .
PK 1233 09

LAUHALA

HONKAJOKI

6887

6886

6885
i

''

1' , \.
.\

1'\\

··'.
1

\

'

1.··

6884

6883

1 64 .

PK 1233 09

LAUHALA

HO NKAJOKI 1- 4 , 49 - 55 , 57-60, 74

~==
-~
---·----·~--------------~r-----~--------~----~----------- 6890

6889

6887

A

·...
/"

·..

.\

1 b5 .

PK 1233 09
- - ·- - ·

·--~·-·· .

1

7

1
1

1

••

LAUHALA

Nak =

68

HONKAJOKI 56 , 63

166.

N:o 123311
: 56

PUUOJANKEIDAS

HONKAJOK I

. <;.7

r~oL

,. 88

'·'

,

· o" •

"1 b'( .

PK 1233 12

POLVENKEIDAS

HONK AJ OKI 65, 66 , 1 08

6886

6885

•\

\ · .... ..
~!

·'

'· '

,", f

\

'

AA

L

+

··.' '

6884
1\

A

'

,.,

,, 1
···'1
1
;L :

t.

6883

t..
1

'

C\1
C'lC\

Kuva 1 .
SM
1/ fJ :)/()
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 1 , Lauhala , Hietikko
Reikäkiv e n löytöpaikka (x) , kuva tt u lounaasta .
SM
/, .:J ~// : 1 -..Z
Foto : Jouko Rä t y 1983
1 , Lauhala , Hietikko
Vasarakirveen löytöpaikka ja mahd . kivikautis ta asuin paikkaa mäkikumpar eella mäntyjen a lla . Kuvan vasemmassa laidassa jyrkänne Paholuomaan . Kuva tt u lännestä .

Kuva 2 .

HON ~AJOKI

1b '3

Foto: Jouko Räty 1983
2, Lauhala , Myllyluoma
Kivikautista asuinpaikkavy~hykettä . Mv. Matti My lly luoma ja mv . Toivo Yli - Peltola Ville Luhon kaivaukses sa 1952 l~ ytyneen kodanpohjan paikalla . Mv. Myllymä k i
osallistui koulupoikana Luhon kaivaukse e n . Paalunreiän
kohdat todettavissa vielä kaivauksen jäljiltä. Kuvattu
l cbunaasta .
Kuva 4 .
SM
p .9.fi 3
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 3 , Lauhala , Kivimäki
Kiv ikautisella asuinpaikalla. Opis k . Johanna Heikki lä , mv . Toivo Yli - Peltola ja isäntä ·:mv . Hugo Pe räkorpi
keskellä kulttuurialuetta . Taustalla tilan suuli . Kuvattu luoteesta . Reikäkivi l~ytynyt kuvan etualalta .

l'tO

Kuva 5 .
SM
//!J-5'/Y
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 4 , Lauhala, Kivimäki , Vasikkahaka
Hautaraunio , tehty isoista kivis tä , maatunut . Kuvattu
etelästä . Aidan vierel lä tie Myllyluoman asuinpaikalle .
Kuva 6.
SM
/l~§/0
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 4 , Lauhala , Kivimäki , Vasikkahaka
Hautaraunio lähikuvas sa, kuvattu itäkaakosta .

Kuva 7 .
SM li.:J5"iti>- /8'
Foto : Jouko Räty 1 98 .3
HONKAJOKI 6 , Katko , Mäkinen , Katko
As u i npa ikka pe llon ylälaidassa (////) . Maantie har j ulla
met s än s uo jassa . Mä kisen talo ulko ra kennu s t e n s uo j assa .
Se - kuten tila RN : o 1:58 - on ero t ett u Katkon kantata l o sta (ä äri mm. oik . ) . Katkon tilan aitan a lapuolella
o s a Lah d enperä n kk . asp : aa . Panoraa ma kuvattu länne s tä pohjo ises ta .

Kuva 8.
SM
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 7, Katko, Lahdenperä
Taustalla Lahdenperän asuinrakennusten alue pohjoiskoillisesta kuvattuna . Löytöjä rakennusten väliseltä
alueelta sekä viereiseltä rinteeltä.
"" !J :5.:!, 0
Kuva 9.
SM
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 7, Katko Lahdenperä
Kk. asuinpaikkaa, kourutaltan lp . muuntoaaeman lähellä ,
kvartsit' pitkin läntistä rinnettä ja ylätasanteella
kuvaajan selän takaa.Kuvattu navetan kulmalta pohjoi sesta.

l1-3

Kuva 10.
SM
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 9, Katko , Luomaniemi
.
Vanhaa peltoa Luomaniemen rakennusten vieressä . Il meinen kk . asp . Tie ja rakennukset sijoittuvat ole tetulle asp : lle. Oik . tie pohjoiseen.
Kuva 11.
SM
u:JS.:<.~
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 12, Hanko , Mattila
Taustalla Mattilan uusi päärakennus ja perunapelto .
KK : n asuinpaikkaa rakennuksen ympärill ä . Kuvattu ete lästä, Siikaisten tieltä.

1 1-Lf

Kuva 12.
SM
//:!}
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 12, Hanko , Mattila
Mattilan päärakennus ja perunapel t o , josta asuinpaikkalöydökset ilmaantuivat.
Tasatal t ta löytyi rakennuk sen takaa kulkevan tie n vierestä v . 1916 . Kuva kaakosta .
Kuva 13 .
SM
ii·g §..<,Y'
Fo t o: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 12 , Hanko, Mattila
Mattilan torppa eli vanha päärakenn u s sijait see uu tt a
rakennusta vastapäätä tien toise l la puole l la .
Kuva t tu
etelästä .

i't5

Ku va 14.
SM
/,r.!).J~~Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 13, Honko , Nevavainio
Kivikautinen leiriytymis - tai asuinpaikka latokumpa reella . Kuvattu koillisesta.
Kuva 1 5 .
SM
.-~-· g 0 .;;( rP
F o t o : Jouko Räty 1 9 8 3
HONKAJOKI 13 , Honko , Nevavainio
Reikäkivet löydetty etualalta , kvartsit löydetty oi keanpuoleisen sillan l äheltä. Kuvatt u lou~aas+a.
·· .. :,,:·

Kuva 16 .
SM
//~o.:<:;·
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 14 , Paasto , Peräpiitta
Kivikautista asuinpaikkaa tien ja joen välissä . Kuvas sa Peräpiitan tilan osuus asuinpaikasta, kuvattu koil lisesta.
Kuva 17.
SM
//.;J(f~g
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 15, Vatajankylä , Pe rävai nio
Olkakirveslöydön löytöa luetta . Ku vaajan taakse Jaa
rantahietikko, jol ta on myös saat u esine l öytö sa l a ojituksessa .

i11

Kuva 18 .
SM
/!.95".:?, !!)
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 18 , Paasto , Hautapättärä
Laaja Hautapättärä nähty nä lounaasta Ar o- Paaston nave tan k ulmalta.
Kuva 19 .
SM
/I:J5~0
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 21 , Paasto , Aittomäenkeitaan 11 iso kivi 11
Uhrikivi · a rouva Hanna Le ola .

178 .

Kuva 20.
SM
/.-.:>:Sdt
Foto : Jouko Räty 1 983
HONKAJOKI 23 , Paasto , Halkoviita
Kapea kivifaunio , taustalla 11 uhrikivi 11 • Kuva t tu ete lästä .

Kuva 2 1 .
SM
//.963:Z
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 23 , Paasto, Halko viita
11 Uhrikivi 11 k uvatt una ko illi s esta.
Reunalla 11 kuppi 11 ,
epärnääräi sernpi keskellä kiveä .
Kuva 22 .
SM
/, .:J5 '3 3
Foto : Jouko Rä ty 1983
HONKAJOKI 24 , Paa sto , Katsinkal lio
Räjäy tettyä kalliota historiallisella vart i opaikalla .

i20

Kuva 23.
SM
/~·.:J53Y
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 29, Honko , Pahkakeidas
Rakennuksen pohjakiveys (?) kuvan henkilöiden välissä
keitaan laidassa. Kuvattu länsilounaasta.
Kuva 24.
SM
/ r:153S
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 33 , Paasto, Mä täs keidas
inraunioista , halk . 3 - 3 , 5 rn .

i<ö \

SM

Foto : Jouko Räty 1983

36 , Alahonkajoki , Kankaanranta
Pitkulainen kiviraunio tien vierellä , pit. n . 3 m,
maks. leveys 2 , 5 m. W-E. -suun tainen . Kuvattu etelästä .
Kuva 26 .
SM
/ rf} 5 :37
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 39 , Alahonkajoki , Kuusiranta
Kuusirannan talon paikalla sijaitsei ennen nkapteeni
Krookin"pirtti. Nykyinen rakennus tehty ehkä 1800 lu vun lopulla .

Kuva 27.
SM
//:JS3i
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 42 , Rynkäinen , Ipron kellari
Emäntä Raili Heikkilä poikånsa kanssa 11 I pron kellarintt kivetyn kaivon äärellä.

1 83 .

Kuva 28 .
SM //!1539
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 43 , Paasto , Iso Rynkälammi
Isompi röykki ö ja mv . Matti Heikkilä
Kuva 29 ,
SM /,.:JSY"t>
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 43, Paasto , Iso Rynkälam mi
Pienempi röykkiö ja mv . Matti Heikkilä "kesäpoika nsa"
kanssa .
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Kuva 30.
SM /1' 9 5Y'I
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 44, Iso Rynkälammi, 11 paasiarkku 11
Arkun t oinen pääty. Kuoppa
tehty n. 0,8 m maan pinnan
tasoa syvemmälle.
Kuva 31. SM //3~~
Fo to: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 44, 11 paasiarkku 11
Sama kohta sivul ta päin
katsottuna. Kuva lounaasta.

J8b

Kuva 32.
SM //!J~t,' 3
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 44, "paasiarkku 11
Arkun toinen pääty. Vas.
porausjälkinen pitkä sivukivi.
Kuva 33.
SM //9~Y
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 44, 11 paasiarkku 11
Porausjälkiä kiven reunassa. Mitään .kiven lohkojätteitä ei alueella ole .

Kuva 34.
SM I/~5V5"
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 45, Rynkäinen ,
Heikkilä
Heikkilän pellon metsäsaarekkeen eteläisempi, n.
4 , 5 m x 1,5 m suuruinen
röykkiö.
Röykkiö jatkuu sen keskellä
kasvavan männyn taakse.
Kuva luoteesta.
Kuva 35.
SM /I:JOV(,
Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 45, Heikkilä
Pohjoisempi röykkiö , n. 3x
4 m. Röykkiön takana mv.
Matti Heikkilä . Röykkiö
sijoittuu suunnilleen puiden väliin . Kuva lounaasta .

Kuvat 36. - 37.
// ~ !J'Y'~- Vtf'
Foto : Jouko Räty
HONKAJOKI 46 , Paasto , Jouhinevan pirunkall io
SM

Pirunj&jet eli uhrikuopat
kallion reunalla, päällä
emäntä Raili Heikkil ä .
Lähikuva kuopista.
Kuva t idästä .

Kuvat
SM

38-39.
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Foto: Jouko Räty 1983
HONKAJ OKI 47, Rynkäinen,
Silmu
Hirven kulkuaukko kätk öke l lariin.
Alakuvassa kätkön se i näladontaa.

Kuva 40.
SM
l/.9 ~~/
Foto: Jouk o Räty 1984
HONKAJOKI 52, Lauhala, Uusitalo
Kivikautinen läytäpaikka. Reikäkivi löytynyt kuvan
keskellä menevän tien toisella puolella olevalla pikku
pellolla (ei näkyvissä). Nokista maata myös etualälla
tiestä kuvaajaan päin. Taustal la Uudentalon päärakennus.
Kuva 41.
SM
~/.:36"6.::(;
Foto : Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 54, Alatalo
Kivikautista läytäaluetta . Keskellä näkyvän pellon
vasemmasta laidasta lienevät peräisin Alatalon esine l?ydät . Taustalla Hietikon talo, jolta myös löytäjä
(':10NKAJOKI 1 ) .

Kuva 42 .
SM
//:J-;}6'8
Foto : Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 55 , Lauhala, Rinne
Kivikautista asuinpaikkaa. Rinteen ta l oryhmä oikealla .
Kuva Kaakosta . Puiden luona mutkittelee Paholuoma .
Kuva 43 .
SM
/" :J?-5/
Foto : Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 57 , Lauhala, Kivioja
Kivikautinen asuinpaikka kuvattuna Tapio Kiviojan Lepis tön tilan rak ennusten välistä . Asuinpaikka metsäsaarek keessa ja viereisellä pellolla . Löydöt (xxx)

Kuva 44.
SM //.!J:}OO; /-.:/.,
Foto: Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 57, Lauhala, Kivioja
Pano raarnakuva. Taustalla rnetsäsaarekkeen luona kk:n
asp. Etualalla vas. Kiviojan päärakennus. Kuvattu
Jyllinkosken tieltä koillisesta.

-
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Kuva 45 .
SM // :;J 6"5 &
Foto : Jouko Räty 1 983
HON KAJ OKI 58 , Lauhala , Kivioja
Ra kennukse n pohjakiveystä kuvan k eskellä . Kiviojan talo
takana vasemmalla . Kuv a koillisesta .
0 ::;.,. 6"5 7
Kuva 46 .
SM
Foto : Jouko Räty 1983
HONKAJOKI 60 : 1 , Lauhala , Ala - Paholuoma
Reikäkiven löytöpaikka mäen laella hieman isäntä Lauri
Pahaluomasta vase mma lle . Taustalla Ala - Pahal uoman talo ja
nokinen rinnepelto , joka v iet tää Paholuomaan .

IS3

Kuva 4 7.
SM
Foto: Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 60:4 , Lauhala, Jylli
Asuinpaikkapeltoa , taustalla Pukaran tienhaara , josta
löytyivät kvartsi - iskokset . Kourutalttojen l p:t hieman
kuvasta oikealle.
Kuva 48.
SM
/ /f)._'/o!J
Foto: Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 61 , Lauhala , Rääsykorpi
Uudispeltoa , josta löytyivät kvartsit ja josta on löyty nyt raivaustyön yhteydessä pallonuija. Kuva lounaasta.

Kuva 49 .
SM
°
Foto : Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 65 , Lauhala , Vähäniemen palsta
Reikäkivien löytöpaikka Karvianjoen ranna lla (X) .
Kuva 50 .
SM
/,:Jt}<S?/
Foto : Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 67 , Katko , Koskela
Reikäkiven löytöpaikka harjulla (x). Kuvatt .u Katkon
tieltä . Taustalla metsikkö , jossa ilmeisesti kivikauti sen asuinpaika~ keskus sijaitsee .

h~A3

Kuva 51.-52. SM I/9Db~:/-~~ Foto: Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 67, Katko, Koskela
Kvartsien löytöaluetta metsik9n ja Karvianjoen
välillä. Kuvattu lännestä jokitörmältä.
Alakuvassa pitkin pellon reunaa otettu kuva
jokitörmältä.

t.-0
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Kuva 53.
SM
//!36"~Y
Foto : Jouko Räty 1984
HONKAJOKI 70, Laitila
Kivikautisten esineiden löytöpaikkaa, Vanha perunapelto
on sijainnut kuvan osoittamalla alueella , talon ja na vetan (jää kuvasta vasemmalle ) välillä . .
Kuva 5 t;.
SM
/~ fj 0 ~ 5'
F o t o : J o u k o Räty 1 9 8 4
HONKAJOKI 71, Santti
. ,~
Kivikautinen. asuinpaikka. Kvartsit edessä olevalla
pellolla , eniten läh e llä puupinoa. Löytöalue jatkuu
vasemman puoleisen liiterin taakse , mäel l e .
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HONKAJOKI
Paasto, Aittamäki
Aittomäenkeitaan uhrikivi

Perinnettä Aittamäen isosta kivestä
Aittamäen etelärinteellä on kivi. Se on melko isokokoinen, si~
jainti Aittomäenkeitaan reunalla. Kivi on yksinäinen muita ki viä ei läheisyydessä ole. Keitaan reunojen ojittamisen myötä on
kasvava metsä nyt vallannut kiven ympäriinsä. Ennen kivi oli
melko 11 vetelällä 11 maaperällä aukealla paikalla. Kun sen päälle
lapsena kiipesin näki sieltä kauas (Ellan) tai nykyisin Aittomäenkeitaan yli ja muuallekin ympäris töön .
Vanhanpaaston (Kodesjoensuun) Hilma-emännän kertomaa minulle
(kun olin siinä 13-14 -vuotias):
Muuan Kodesjoensuun entinen emäntä piti tapanaan käydä uhraamassa ison kiven l uona . Hän kävi siellä kaksi kertaa joka vuosi.
Yhtenä vuonna hän jätti uhraamatta , ja silloinpa tulikin huono
vuosi, katovuosi kaikesta .
Hilma-emäntä kertoi myöskin , että emäntä kävi uhrausmatkallaan
myöskin Virpimäen isolla männyllä, uhrasi myöskin siellä. - Sa mainen entinen emäntä joutui myöskin syytetyksi noituudesta. Hänet vietiin joksikin aikaa kotoa pois kuulusteluja var ten , mutta
hän pääsi kuitenkin takaisin kotiinsa ja hän jatkoi jonkin ajan
kuluttua uhrimatkojaan isolle kivelle ja Virpimäen isolle männylle.
Minun mammani Sofia Hakosaari kävi vielä 1930-40 - luvulla kyse isen kiven luona. Hän teki matkan sinne aina k un lehmä poiki
tai jos muulle karjalle sattui jotakin. Minua ei päästetty mukaan vaikka mukaan halus i n mennä. Myöskin pappa ja mamma kävivät siellä yhdessä kevätkesällä . Tavallisimmin sanoivat minulle
että he menevät katsomaan kukkiiko puolukka, tuleeko mustikoi ta, isolle kivelle päin. Mukaansa he tavallisesti ottivat pie nen liinaise n pussin, jossa oli jotain sisällä. Mammalla oli
myöskin kori mukana, jossa oli pyyheliina peitteenä . Minä jäin
yleensä kotipihaan kivelle istumaan ja kiukuttelemaan kun en
päässyt mukaan . - Usein pappa lähti yksinkin suoraan viljapel lolta, minä kuljin usein papan perässä pellolla, kun hän kylvi
vakasta viljaa. Näin hänen kaappaavan siemeniä vakasta taskuunsa. Kysyinkin joskus että miksi hän n iin teki, vaan vastaus oli:
Älä sinä plikka ole joka paikas nokallas . Kylvön jälkeen hän
tavallisesti lähti 11 marjan kukkia katteleen 11 ison kiven luota .
Muistan myös kun mammalta loiskahti maitoa maahan sitä siivi löidessä, hän sanoi siihen että : oh hoh , nyt Mora otti jo toi sen kerran itte, tottakai niin tekee kun suosista ei anneta.
Lypsytoimituksen päätyttyä hän lähti heti kori kädessä marjankukkia katselemaan ison kiven luota.
Erään kerran, kun olin jo aika iso tyttö, lähdimme mamman
kanssa marjastamaan yhdessä, mentiin taas ison kiven luokse ,
jossa mamma otti kopastaan pienen pussin ja pyysi minua kii peämään kivelle ja ripottamaan siemenet siellä olevaan koloon .
Tein niin ja ihmettelin hänelle kivellä olevaa koloa, kun nyt
vas ta tulin tietoiseksi sen kolon olemisesta kiven päällä .
Olin siellä kyllä kiipe i llyt ahkeraankin paimen- ja marjareis suillani , mutta en ollut kyseistä koloa huomannut. Kyselin mam -

198.

malta, miksi na1n pitää tehdä ja että minkä nämät siemenet
täältä joutuu. Mamma selitti silloin minulle miksi niitä jyviä kivelle laitetaan, siis että niitä annetaan Morolle. Olin
epäuskoinen tämän Moron suhteen ja sanoinkin sen mammalle.
Mamma sanoi vain, että no, kyllä linnut sieltä syö. Ei linnut
kyllä vehnien jyviä syö, väitin minä. No syö mikä syö, kyllä
ne siellä kumminkin katoavat, .Päätteli mamma. Kävin jälkeenpäin katsomassa kivellä ja to~faan jyvät olivat poissa. Taisin
siitä lähtien uskoa minäkin hieman Moroon ! Vanhanpaaston
Hilma-emäntä kävi kiven luona, jo~a ~~~å juko yksin tai mamman
ja Mattilan Maijan kanssa . En usko .·~ttä bä~ ~ uhraili siellä,
muisteli vain talonsa perinteitä:. Niin hä.p. teki ainakin silloin kun minä hieman isompana tyttönä olin hänellä oppaana ison
kiven luo. Hän kertoi uudelleen minulle siitä Kodesjoensuun
emännästä, ja hän se näytti minulle ne kaksi pyöreätä koloa
kiven kyljessä. En ollut niitä ennemmin huomannut . Hän kertoi
myös, että se entinen Kodesjoensuun emäntä heitti jyviä myöskin koloon , joka oli syntynyt kun kiven reunasta oli lohkaistu
isohko pala. Sinne kiven ja lohkareen väliin hän pudotti jyviä.
Nyt ei lohkaretta enää kiven kyljessä ole vaan se on kuljetettu
pois . Papan, Juha Hakosaaren; tytär, Hilda Pirttimäki, kyseli
minulta joskus, että onko pappa ja mamma käynyt jo isolla kivellä ja sanoi jo itse käyneensä.
Kuivankankaan puolelta (joen itäpuolelta) tuli parikin kertaa
meille useita emäntiä, ja kummallakin kertaa mamma lähti oppaaksi isolle kivelle.
He kävivät samalla reissulla Leppäsen pellolla katsomassa siellä olevaa kiviröykkiötä. Näin lapsena ~ isolle kivelle matkaavan
myös muita kylämme vanhoja emäntiä, esim. Marjaana Leppänen,
joka ei juuri kotipiiristä poistunut. Näimme hänen joskus kesäällä matkaavan isolle kivelle. Samoin Mattilan Maija. Hän kävi
siellä yksinään. Maija-mummu muutenkin oli reipasta laatua,
vaikka ikääkin jo oli reilusti. Minulle on pappa joskus selittänyt senkin miksi Aittomäenkeidasta kutsuttiin Eliankeitaaksi
varsinkin itäpuolise~ta päästään, mutta en muista sitä tarinaa,
täytyy yrittää kysellä jos joku kotiseudullani muistaisi .
Joka tapauksessa Aittamäenkeidas on nuorempaa perua kuin nimi
Ella .
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·.i'.'.ll\jn viclJ. er-i lehciille ~al'Ker:1ri Historia.r: j-::t pc::'i. r.iJmui s titieto ,

}(OJ.tsi:lkalliosta . Neljd.ntien ristcy~~sessä. Fiek:s u n k .::.r~ k ..1alla H)n l<:ajoe l lci .

( Han na_Lepo l a , Hämee nkyrö

29.11 . 82)

Historian tiedot.
Kun Sotijakuningas Kaarle XII jostain kumman syystä Hävisi tappe l unsa
pultavalla +muualla sen jälkeen , ja suututti Eng l annin , Hollannin ja
Tanskan , lähti Hän reippaasti pakenemaan Halki Euroopan kohti Ruotsia
ja tukholmaa . Vaunut vain ajoivat liian hitaasti, Ku n i nkaa l la oli
kiire kotiin eihän Hän ollut yhtään päivää todella hallinnuL maataan
kuninkaanlinnasta käsin .
Kun ne vaunut mateli suuttui kuningas, ja otti korkeimman omatoimi sesti ratsun , puki päd.llensä talonpojan vaatteet painoi "kaasua"
Hevosen kylkiin ja päästeli, täysillä kohti ruotsia. Jouti nopeasti
näi11 itJmeren rannikolle hyppäsi paattiin ja seilas i kohti

~uotsia ,

muttei mennykkJä tukholmaan vaan suoraa päätd. Norjaan. Euroopan
mdntereella taivalta taittaessaan Hän oli saanut tiedon Voittoisasta
Kavonpihan taistelusta ja myös Ntipuesta,

sivus ~>a

Sll n ä

mai-

nittu Hälle Katsinkallion vahtipaikasta ja talonpoikien toimista
siinä.
Kuningas Kaarle XII arvosti talonpoikia Suomessa erittäinkin nyt,
kun

Armfelt oli jo armeijan kanssa menossa Pohj o is norjaa!l. talo~ 

Iiän lähetti sanan näille Katsinkalliolle vahtia pi t äville

pojille sieltä Euroopan mantereelta, että eikös ne ta l onpoja t
rupeis k<lns tekeen v.;hä vastarintaa viholliselle, niinku

Pohjan1::aa ; ~

talonpojat olivat tehneet , ei Kuningas oikein muistanu sitä e tt ä
pohjanrnaan talonpoikaisväestölle oli käydä k öpelösti lähes

kaiki~l ~

kur1 rupesivat olan takaa hosuun Pohjalaisittain . Armeijan remmls
Kenraali Abraskin nd.et käski hävittää pohjanmaata noln 10
man

-~eveydeltä

penink~l 

kos t oksi Talonpoikien sissitoiminnasta.

1·J.:J.md. silloiset "Honkajoella" asustelevat kyr.1ld.issy n tyiset

talonpo ~ ,l~

olivdt varovaisempia omaa n ja perheidensd. na h k a an ka t soen. He vas ta si.·J ·.l'. kuilid : .:3. .~Jle ettci He ovat pe!:'lv~incen, k ar joi r.e er. piil -J pi~ tis:; : ;
:-!:• • L.;i:..; :.; ~ .

!l~_:t:j

nyl p <H'i

:~olr:1c

·.;uo~ollaar.

rit."lJ v a rnia

Kat s i n)o l~. L-,~ -

204.

Kuninga3 L.lhetti vasta sancl!: ettJ aseita tulee ja r'u 'J t ia, ja tuli
k~rts.

Kolme tynnyrig ruutia. Talonpojat tulivat po i s piilopirteis -

tcicin sillä he olivat uskollisia ihanalle kuninkaalleen katselivat
ruutitynnyreitä ja raapaisivat Hämäläistä korvallis taan, ja tenäsi vät että pyssyjä kans ja kuulia . Kuningas l upasi, muttei tullut
pyssyjä tykötarpeineen -

Talonpoi~a

raapas toisen kerran korvallistaan

ja tuumas että mitäs tehdään? Joo ei me kuningasta petetä kun luvat tiin sitä vastarintaa - lähettihän kuningas tänne s i tä viljaakin mitä se sille mahto että ne kerjäläiset ei jaksanu varrota sitä
vaan kuolivat pois nälkäänsä ennenko saivat sen viljan Hamoaansa
rakoon! Ja kun ne tiedustelijatkin tuovat sitä tietoa tuolta kodes jcirven suunnasta että itse Herra Galitzin on tulos sa ja on se Herra
saanut tietää että tästä menee suorempi tie pariin kun tuo rannikko
tie ja jos ei suorempi niin taisi se kodessuun toinen Här kä jäädä
sie syömättä . Talonpojat tuumas ja tirkis t eli katsinkalliolta vähä
joka suuntaan että josko Se kuningas viä niitä pyssyjci ja luoteja .
Vaan el niitä näy ei kuulu. Vaan jo kohta kuuluu ja näkyy venäläinen
j aukko, Herra Gal i t zin johdossa.

?~o

mitäs tässä par.naan nuo tynny ri t

tuohon katsinkallion kupeeseen, tällätään tulil anka . Tynnyreihin
reikä vaan Pellavatappura tukkeja tynnyreistä jonoon metsässä hallin matkan päässä olevan Jykevän ladon nurkalle

t appuratu~koihin

tervaa

ja tärpättiä tervasoihtu va lmiiksi käteen, si ihen kaapataan tuli
jonkun matkan päässä olevasta nuotiohiilloksesta. Kytät tienvarteen
sopivan välimatkan päähän toisistaan , ja juoksee sanantuoja, on jo
kevonoihalla vihollinen

katselee paikkaa, et tä on taittu tapella

tässä . Vilkui l ee mettän pusikkoon, toinen sanantuoja jo tulee kohta
kangas Ahtus koirankuonolainen, odotetaan viä hetken jo kuuluu
kavion kopse venäläiset puheet ja kuormaston rattaiden kolina . No
nyt alkaa Hämeenkyrön syntyinen talonpoika sotia . Siitä hiilloksesLu
tuli vain tervasoihtuun tärpätillä

voidelt ue~

edelleen siihen

maassa luikertavaan tulilankaan , - suojaan -! Jo humahtaa , tanner
t ärskcihtää. Katsinkallion palaset lentelevät taivasta kohti j a
taivaasta sataa kiviä isoja ja pieniä, teräviä! puut ryskii maa
tärskähtelee .
V.i.holl ine n huutaa ja mel uaa
lolll~dll,

kdikki

Her'ra Gal i t z in in hevonen tan::; s i i takaj a -

koira~kuonolaiste~

hevoset menee

kyy k kyryssJ~

senkun koi.vista p.Jäsee. Takaisin sinne turvallisemma.lle ra;;:-. i kko -
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tielle painelee Galitzin "io:Jkkonsa kanssa.

}~·.Jct·r::"-ls~o

va1:: vie::d.

rJhj äci kangasaht eess2, hcvos et kieputtaa kuc:··:::a"!."d :: 1:a. i ta ym?y!':"'.:i:i
keskellä tietä. HäTci on suuri, taivaasta sataa kiviä että o0heikkö
paukkuu - pian ta kisi siä. on Armfelt armeijoineen ovat valehdelleet
että se Norjassa muka tuo se o n ja millä s e ampuu? Jo sillan

asee~.

Kiirus t uli Venäjän pojalle mi1:ä nyt muutamia pyssyjään hatäpciissään tyhjensi Pesämäentien varre n pöheikköihin kangasahteella,
siä ne menee , Armfeltin Armeija se u raa mukana kun korpi rytisee
ei kerkee ladata Koirankuonolainen pakoon vaan minkä ponilla päcisee ,
eikö sitä jo nähty tuota tonkittua maata tuos tien haarakkees

-

tape::~J

siinä on . Galitzin painaa joukkonsa kans minkä suinkin pääsee a l ta
pois iso armeija painaa päälle ja kovat on aseet. Vähitellen tienoo
hiljenee . Se su uri Armeija nauraa siä korpi lahden taka na ,

asee~

so -

j ottaa armeijan olkapäi llä on muutama tyh jä luodikkorämä jokunen
v iikate kir v eitä j a puukkoja sekll onhan joku hu i massJ sirpin

seip~~n

päähän että on jotain käTtä pidempää kun tapella aletaan . Kodesjoer: suun iscintä hymyilee hyvillä mielin , tuli vähän maksettua

sit~

Här'd.r: 1 ihaa .

Joukko lähtee tarkastelemaan Kat sinka l lion kuvetta - ohoh ! Jo on
kalliosta melkein puolet poissa vain mutta jo on muutaman metrin
yksi i so paasi . On kiveä maassa pystyssä Tercivaä kuin

pääss~

keihJJ~

kcirkeci, iskeytyneenä syvälle maahan . Siinä meni va l1 tikalliosta

ene~

mcit puolet .

~öyhiinty

vie-

rellä

menipäs samalla va i nolainenkin näiltä seuduin . - eikci

~utt a

viä potaskan keittokuopat ,

katsinkallio~

minun tietääksen i Suomen sota eikä mikään sota enään ole Hälpänr.yt
tämän jälkeen Honkajokea . - Tämä Katsinkalli on jysäys oli
tää.llä isolle vihalle ja kaikelle muullekin sotimiselle

p~ä te pi s~e

t ~Dllä.

" E,~:::- ;c:--, 

hd.nnällä ja pohj olan porstuassa" on ne nämä ta lor-,poj an sot i::1i sen
jäljet yhä nä.htävissä sielä Viisarilla Katsi nkallion k upeessa . On
oiva kolo katsinkalliossa , ja iso paasi on yhä

muuta~an m e~rin

päciss3

ellei nyt sitten ihan viimeviikkoina ole raahattu jonkun navetan
Huutuku~mut

grun:iin. Ja

ja kuopat näkyy kav onpihalle elle i nyt a.:.·;:!:·.

vlim eviikoll3 ole ladattu me ts ätraktorilla sileeks koko kavon piha .
Vui
j-1

mitJ vain Honkaj oel la ,

t~puhtu3
1 ~ ') 0 - :. -..~·.;:1:1

!ni:: :~

<.-.'!~1

: ) ;; ; ,

~ -- :~

.: : · : :.

•

1

'.) :) .

: :: :.1
1

torpf'·'i:-~laU .

Olls
~ ~

:.. r:

~

~uu t:en

. ) ~.

vallitsee Riktaattorival:~
o n f-i y : , Hy :> ! jd isot u~ ;.,;: ,;

siell ~

V 'l~J .~k:J.n s a.

a i. ka saada. Plootu sii hf'.:!n Katsinka. l lio:; :-:.:.: ~;
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No niin, tuli sitten 16 00 -luvun loppuvuodet käsille ja Ruots i in saa tiin uusi kuningas , niin uusi että Hän (itse) 15 v u otiaana po i kasena
painoi itse Kruunun

p~ähänsä,

kun kukaan ei (hoviherroista) Valtaher -

ro:sta ei halunnut eikä uskaltanut Kruunata nuorta poikaa , teki tämä
tomera lapsukainen sen i t se ja n äin sai itsevalti uden Kuuluisa Sotilas
koko elämänsä Kaarle XII. Suomen jota itämaaksi ruotsissa sanottiin
rannikkoa menikarvialta Pohjanmaalle päin koetteli samaan aikaan
näl~nhätä

joka johtui siitä että n äit ä paikkakun tia oli kohdannut

katovuosi . - Tämä nuori kuninga s päätti auttaa näitä seutuja ja lähet ti Tulemaa n muutam ia

tyn~örejä

v iljaa tälle kadon

koettele~alle

seuJulle . - Mutta vilja hieman myöhästyi , sillä Merikarvian suunnalla
ehti kuolla ker jä l äis i ä nälkään tien varsille 600 henkeä , sanoo his toria nään tyi nälkään ja näitä kuolleit a koot ti in sitten Härkävankku reihin ja hevosrattaille ja tuotiin tähän p ieksunkan kaaseen , pienen
Hallinmatkan päähän Katsin kalliolta Pesämäen kodesjärven tien vartee n
katsi~~~lliolta

olevaan

ku~puun

pesämäe nky lään päin mennessä tien vaseDmalle pu olen
kaiv ettuun joukkoha utaan . Samoi n

sa~aan

j ouk~oh autaa n

tuotiin pohjanmaalta päin myös teiden vierille nälkään nääntyneitä .
Siinä se Kerjäläishauta n yt on luultavasti upean sorakasan alla ellei
jo peräTi nJiden onne tt omien sielut kuumene jonkun Eonkajokisen t ai
~

pitäjäl äisen leivinuunin kulmassa ; - Täh än samaan rytäkkJän

si:teJt Sotilaskuningas Kaarle XII halus i sotaan,

~eni

pulta Pultavalla . Ja Tsaari Pietari rupesi ha luamaan
Niir. alkoi ISO VIHA .

ja hävisi lo Suo~enmaata .
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Kenraali Armfeltista tehtiin lopulta

ylip~Ullikkö.

Mutta ei

h~nk~~I1

voinut enää Suomea pelastaa. Hän matkasi Armeijansa kanssa Ikaalisista
luoteeseen . Näin kertoo historia, siis
yli Vatulan harjun,

Kankaanpä~stä

H~n

tuli suunt aa

Kankaanp~ä

edelleen Karvianjoen vartta sen

länsipuolta nimenomaan länsipuolta, ·suuntaa nykyinen Honkajoen Paastonkylä ohi Katsinkallion tietä pesämäelle päin ja siitä kodesjärven
maantietä isolle joelle ja edelleen kauhajoelle - siis ei Pohjankankaan päällystää kuten joskus väitetään, vaan tätä . kärrytietä
Karvianjoen länsirantaa. Armfe l t

itse kirjeessään Raporteissaan on

selittänyt tämän kulkureittinsä ja ihmettelee raporteissaan sitä

ett~

jo on koreaa korpea vaikka kärrytie halkookin sitä kun ei ole töllin
tölli~

ennenkuin Kodesjoen suulla muutama harmaa tönö . Näin kertoo

kirjoitettu historia, vaikka se kyllä kertoo hatarasti jostain muistakin reiteistä mitä Armfelt muka meni, pohjanmaalle. Vaan

n~mä

historian kirjoittajat ovatkin vähän ottaneet ilman reunasta kii ja
panneet sitä paperille. Vaan löytyy semmoinenkin kirjoittaja joka
on ede l läkertomaani reittiä kir j oittanut nimenomaan Armfeltin omista
selostuksista . - Kun si tten se vihollinen joka myös.pyrki pohjanmaalle
rompi pohjankankaan rämeillä ja soilla, kun sielä meni se Pohjankan kaan Talvitie jolle ei Armfelt viitsinyt Armeijansa kanssa kesäkelillä römpimään v aa n tuli tätä karvianjoen länsirantaa polveilevaa
kärrytietä ja kuivina jaloin pääsi pohjanmaalle

kai Kyröläinen

talonpoika neuvo Armfeltille tämän oivan ikivanhan

tiens~.

an kasalassa vähän tapeltiin kun vihollinen senkin kautta

Merikarvipyr~i

pohjanmaalle mutta Kenraali oli silloin jo Armeijansa kanssa Kauha joella , jossa Kanssa pistettiin kasakkain kanssa Vähän ranttaliksi
ja Armfelt haavoittui hieman siinä Kauhajoen tai ste lussa.
Hän ehti parannella itseään jonkin aikaa talvikuukausina ennen Napu en taistelua. Jossa kävikin niin köpelösti, että hävittiin

venä l~i 

sille , osaksi ehkä siitä syystä että eräs Armfeltin Aliupseeri johti
venäläisen ratsujoukon Armfeltin armeijan selustaan? Ja niin Kenraali
Armfelt (Karl) otti Hatkat ja harhaili 3 vuorokautta isonkyrön met sis sä yksinään. - Tämän jälkeen Hän palasi kauhajoe lle näin kertoo
historia , paran teli sielä

Haavoittumistaan, Hän oli ha avoittunut

istumapaikkaan, ja oli kovin masentunut ja allapäin, kun kuningas
Kaarle oli antanut käskyn käydä, että Hänen piti lähteä
tämJ tapahtui Armon vuonna 1714 .

~orjaa

kohti

208 .

Hänen Armeijansa oli Hajalla osa siitä oli Raahessa ja pieni joukko
Hcinen mukanaan Kauhajoella.Sinne Kauhajoelle Hän kuuli että muuan
venäläinen joukko oli tulossa Hänen jälkiään Karvianjoen Länsirantaa
ohi katsinkal lio n Pohjanmaall e päin. Armfelt vir~istyi, Hän kokosi
joukkojaan, ilomielin Pojat lähtivät Marssimaan vihollista vastaan
isonjoen kautta, kodesjäryen tietä kodesjoensuulle päin. Hän asettui
asemi in paikkaan iossa kodesjärventie erkani pesämäenkyläntiestä joka -tuli (Viisar i lta) silloiselta neljäntien r istiitä päi n ja johonka
paikkaan yhtyi Pieksunkankaanpäältä tervatie , elikkä vanhamaantie ,
suunnasta Siikainen Rynkäistenkylä. Tässä Kenraali joukkoineen odotteli vihollista joka oli Poikennut Ruokailemaan Kodesjoensuun t aloon
joka oli H-kyrön Aabraham Pastorin torppa .(Pastori vaikutti Ikaal isissa .) Vihollinen Söi Mässäs Kodessuun navetasta Härän, väki talosta oli pao ssa Sikakalliolla kaukana korvessa . Isäntä vain sattui
Härkien kanssa ole en Paikalla pahaksi onnekseen.
Koirankuonolainen Pisti Härän keskellä vanhanpaaston pihaa .

(sama

kuin Kodesjoensuun) v artaasee n paisteli sen siinä oi v alla tulella
söi mutusti ja Kauppasi vielä isännällekin paistin pa l aa kun i säntä
käväisi toista Härkäänsä tarkastamassa navetassa. Isännälle ei kelvannut oma härkänsä syödä . .
Härkä oli melkein s yöty, kun pihaan tuiskahti lisää koirankuonolaisia.
-Mitä maks. otetaan se toinenkin Härkä . -Mutta voi kehveli !
s i llä toisella Härällä olikin vain y ksi silmä - pois täältä t öllistä
ja äkkiä mikä mahto olla se elukka joka äsken syötiin , tiedä näitä
pohjalaisia noitia - niin sitä mentiin kohti kohtaloaan suuntana
kodesjärvi. - isäntä pyhkes Hellävaroin Härän ottan puhtaaksi nlln
että yksinäinen Härkäparka näki taas molemmilla silmillään .
Armfelt odotti Kodesjärven Tervatien Pesämäentien haarakkeessa.
Tämä tapahtui kevät talvesta 1 714 . Maa oli hiekkakankaalla melkein
lumesta vapaa. Årmfelt oli tuottanut sotamiehillään jos takin läheltä
pieksukankaasta pari kiveä isomman , ja hieman pienemmän vierelle ,
ne oli asetettu sillä paikalla korkeimmalle kumpareelle, vihollinen
yllättyi, kun tapas i tässä paikassa Tai s teluun järj e stynee n rint a ma n ,
j a joh dossa its e Armfelt. Hän se i s oi Kiv e llä ja j oht i

t a i st e lu a ,

Hcin ol i haa voittunut istuma paikkaa n . Ratsu oli hän e n vie ressäci n k iv en lu o na .
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Armfelt voitti tämän taistelun Kaatuneita oli paljon, ne haudattiin
taistelupaikalle etenkin vihollisia oli röykkiössä, osa vihollisia
pakeni metsiin . Heitä ei ajettu takaa kun uskottiin talonpoikien
ja Sissien tekevän Heidät vaarattomiksi. Verta paikalla oli paljon
sattui vielä tien vierellä ol emaan l ähde josta virta si v että , tien
reunaa myöden ja verta sekoittui tähän lähteen veteen, tien varrelle
annettiin nimi verenjuoksu jota nimeä paikka kantaa tänä päivänä,
ja taistelu tantereelle annettiin nimi kalmon piha ja se nimi vääntyi
kansansuussa Kavonpihaksi kun maantierosvot tappoivat Kavon talon
isännän Hirttämällä ja puukottamalla Hänet kavon männyn luona. Kavon
ta lo löytyy Kankaanpään Honkajoen rajalta Vatajankoskelta.
Hautakummut ja kuopat ovat yhä nähtävissä kavonpihalla, mutta kivi
jo ka vielä oli paikoillaan 50-luvun

alu~sa

kavonpihalla, se kivi

jolla Armfelt seisoi taistelua johtaen, on poissa. Sen kiven keikautti
eräs Paastonkylän t alon i~äntä apumiehensä kanssa klossirattaille
19 50-luvun alussa toi sen navettaansa gruntiin täyt t eeksi päätellen
että kyllä se siinä nyt on jo ollutkin aikansa , sietää vaihtaa paikkaa navetan alustaan nimittäin. Eikä muuten oo ainoo historiallinen
pystö joka koristaa navetoiden lantasäiliöit ä Honkajoella niitä on
kymmenittäin käytetty kiinteitä muinaismuistoja hajotettu juuri 4050 luvun vaihteessa enimmäkseen , navetoiden krunteihin . Elintasonavetoiden joista useammat ovat nyt tyhjänpantteja. Vieläkö tämän
Hävityksen annetaan jatkua? Pieksunkangas on kokonainen Historiallinen ja muinainen mi ljöö , luonnonkaunis ja erikoinen.
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Liite 6
HONKAJOKI 79

Kissasaaren röykkiöt ovat seuraavat:
1.

Tiestä itään n. 50 m. Röykkiö 2x3 m, kork. 60- 70 cm, suu n nassa kaakko - luode. Tehty 20x30 - 7 0x80 cm:n kivistä. Kiinteä ja hyväkuntoinen, Päällä jäkälää.

2.

Edellisen itäpuolella n. 20 m:n päässä . Kivivalli. Toisesta
päästään 1,5 m leveä, keskeltä 2m ja toisesta eli itäpäästään 1,5 m leveä, keskeltä 1,2-1,3 m korkea, päistään 0,7 m
korkea. Reunakiveys isommista kivistä, päällä isoja ja pieniä
(20-50 cm

0)

kiviä. Kokonaispituus 9-10 m, Päällä jäkälää ja

sammalta. Hyväkuntoinen, kiinteärakenteinen.
3.~

N. 10-12 m:n päässä on kaksi pientä kiviröykkiötä .

4.

kivivallista itään oleva on kekomainen, tehty pienistä kivistä (10-20

a

30 cm

0).

Toinen

Röykkiön halk. n. 2m, pyöreä , korkeus

1,7 m. Hyvin tehty .
Toien röykkiö on ed. etelään 3 metriä, tehty kahden ison
maakiven varaan isoista ja pienistä kivistä. Voi olla hauta,
kuten

edellinenki~ .

Ladontaa n. 2x1,5 m:n suuruisella alalla,

reunakivet isompia kuin sisäkivet.
5.

Kiviaita, edellisistä n. 10-15 m etelään ja saman verran
tiestä itään. Aita mutkittelee toisesta päästään kallion
päällä ja ilm. sen mukaisesti ja muodostaa toisesta päästään
ison röykkiön. Aidan leveys on 1,5 m, korkeus yl. 60-70 cm,
tehty erikokoisista pyörökivistä. Aidan kokonaispituus on
n. 15-17 m.

6.

Edellisen aidan toisessa päässä oleva röykkiö halkaisijaltaan n. 3 m ja korkeudeltaan 1,5 m, reunakiveys hyvin ladattu .

7.

Tien lähellä , edellisestä etelään (?) on kolme pientä röykkiötä, joiden halkaisijat ovat n. 2-3 m. Tehty pyöreistä,
30-60 cm

0 ,

kivistä, reunakivet isompia ja selvästi näkyvis-

sä. Röykkiöt ovat pyöreitä tai soikeita.

0

8.

Edellisten vieressä on isompi röykkiö, 3 - 4 m
taan 1,2 m, pyöreä.

ja korkeudel-

9.

Kiviaidan toisesta päästä suoraan etelään on ison maakiven
varaan tehty röykkiö, suuruudeltaan 3x5 m, korkeudeltaan 1,5
m, jonka reunat ovat kauniisti ladotut.
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10.

Röykkiöalueen eteläpäässä, n. 50 m tiestä on pyöreä röyk kiö, jonka ~ on 4 - 5 m, korkeus n. 1 m, reuna ladattu , kes kellä on muita isompi kivi (~ n. 1 , 2 m). Röykkiö kokonai suudessaan on tehty isoista lohkareista , Reunaladonnan
korkeus on n. 60-70 cm.

11.

Edellisestä länteen lähemmäksi tietä, n . 5 m:n päässä, on
keskikokoisista kivistä rakennettu matalahko ja halka isij al taan 3 m oleva röykkiö.

12 .

Autotien päästä n. 50 m:n etäisyydellä on eteläisin , keko mainen röykkiö, tehty keskikokoisista kivistä N- S- suuntaan
n. 5 m pitkäksi, leveys W-E-s uunnassa 4 m ja korkeus 1,5 m.

13 .

Edellisen kanssa kuusikossa, kallioalueesta itään n. 50 m
on useita kekomaisia röykkiöitä, tehty n. 20- 30 cm : n kivistä. Yksi näistä on sokeritapan muotoinen, ~ 2 - 3 m, korkeus
n. 1,2 m, päällä paksu sammalpeite . Sen kaakkoispuolella on
pienempi , halkaimjaltaan n. 1 m, sijaiten n . 50 m kuivatun
järven rannasta. Myös n. 50 m: n etäi s yydellä mainitun järven
rannasta on kaakko - luode - suuntainen ja n. 6x4 m suuri kivi röykkiö, jonka korkeus on n. 1 ,2 m, sen reunakivet ovat
sisustan 20- 30 cm : n k iviä isommat.
Edellisen vierellä, luoteispuolella, on ~ 4-5 m oleva , epämääräisemmän muotoinen röykkiö. Vaikuttaa myöhäiseltä (?)

14.

Harjun itäosassa, harjanteen reunalla, on kaksi röykkiötä ,
joista toisessa on pieniä ja melko suuria kiviä sekä toi sessa isoja ja keskiokokoisia kiviä. Röykkiöt ovat 3 - 4 m
~ja n.

15.

1,2 rn korke ita , ehkä myöhäisiä raivausröykkiöitä.

Edellisten lähellä on kolme röykkiötä tehtynä kalliopohjal le . Ne ovat~

2 - 6m , pyöreitä ja korkeudeltaan 0 , 5-1,2 m,

kekomaisia.

Alueen omistajalla ei ole mitään tietoa röykkiöiden iästä .

Hanna Lepolan tarkennukset historiallisen a j an kiint eiden
muinaisjäänn8sten perimitietoon top . arkistossa.

