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nöl~si~i l~osl\evat torlcosttts- jo lcoivo t;s!~erto;r~:sct .jn .itn si.ii.lytet~i~in Turtln yl.i -

opiston or!:e o lo :;io n osaston arldstosso .
toi h i n ma nnHd. t tons!t n ll i t
ten !-:i el ten
!·Ioldon

tti~s

tntt:int:slce sl ~t!l:s

Lis ~t::s "i.

tt:tn;tuttiin oluccn

en kort ta- nrkL s to s f.Hl j n pa i !;:nnnini s tCi ö u

en pni !-::onn i.c:.L o r l:is toss no

J:nd.nn isj~i~innösinventointiin

oli vnrottt ! ::li.itt r iirahojn !·: aildciaon 41 OOO_,u::

Tntlcirntsto ,johti kentiilLi orlceolo.jian y.l.i oppi las
laisena toit:Ji ylioppilos Onti

~Iatt.iln ~-i ol: :i.nlr, :\ ,

oli suoJ:wlaisen jo vertailevan
~;

Ii

,..

~j

.

isojn!:o~ot·
·•.
;co th1 o i s .~

arkeolo ~~ inn

3r!:~;:i

Henvoll jo tntkiJ:JUsd_pt:-

Työn vastuullisena val v oj ana

professori Unto Salo .

.. .

Yhtey shenl~~l ö

lto-

nLi Holtian !.'aupungin jo tutkijoiden viil :ilUi toi::1i :,m, lnm:.;iusi!ttee ri ;.Iarldm
hi!\:l ~ nla,

1:1istii työstä hän nnsoitsce

crit~: is cn

!~ iito~;sen.

Tyiin tor!coih!.l~senn oli etsLi nttsia, vnrsin~'i11 l'antul-:<Jutisin !:tHinai s jiiänniit~). Li,
jotto helpot e t-toisiin Icoivauslwhtcitlen v<~l.i11toa tulev inn kenttätyökausina . \~i
siil;:si i nvcntoinnin aikana pyrittiin s e l v i tti.ini.i~in J:w!I<.loll isir.uaan tarkasti IJ~

,.

!don .jo tunnettu muinaisjiiännösl~anta •. 'l'~iss i i ty iiss~i oli pohjana Aarni Erti -:;~..ko :

i

vuonnn 1018 te!~er.1ä Holdan inventointi selcLi 'l'aup creen sci.ttukaovalii ton j ullciiis 1

~

1

~; .

"Pirl.:arunonn esihistoriollisct lcohteet" 1112 1/ 1 083 .
:~os!.:a

tyiissti l:csld tyttiin erityisesti rnutol~antisiin J:lllinnisjLiännöl~siin , ji,ii

>
'·

!civikoutlcn osuus viiher.u-aälle huomiolle ,ja ,jo ita kin tlmnettuja Idvikoutisia

ns uinpa ild::o .i a jti-tetti in tarlcastm:wttn. J·:e on !.u!i ten!:i n otettu i nvcntoin ti!:er t <
::nd::secn Jau~:aan luettelonomaisesti.
.• '

2. NO :ITAlf ALTJEEN LUONNONOLOT

Seuroovo esitys perustuu Vanhan Pir1dcolan historiassa (v. 1971) ilmestynec~._ee1
I~ o Virkkalan tutldmu.lcscen Vanhan Pirkkolan luonnonsuhteista jo niiden vaihcis-

·ta.

'•
·.··

I{orkenssuhteiltaan Noldan alue on varsin vaihtelevaa.

I~or!ccinunat

huiput saavu

·tavat yli 180 metrin korl{en<.len merenpinnasta. Alavinta on alueen länsiosassa,
EJis si.i I~ulove<.len pinta on noin 57 m J:!Crenpinnon y l äpuo lella. Haisemo llisest~
1:1erlci tti.ivii.i ovat . pnikall is et korlcensvnilltel ut, j otlcn ovat s nnri n eri tyis esJi
Siuron pohjoispuolella ja Nokianvirran tienoilla, miss~i virran Liyr i:iiit koho_? vn
,jopn 70 111 vedenpinnan yläpuolelle . :.:nnston lwrkeussuhtei<.len pe r nsteclln N~·I-~in
:-:
,.

liittyy ldinteListi JUrvi-Suomen nluecsecn .
?Joldan alueen h:nllioperän yleisin
:~rnniitti.

syv~ll~iviloji

.·

on

~ ranodioriitti

eli han!Hta

Se on luont cenomoistn :-:oki<111 l1o!:,jois o s ille jo toisaalta tnos nl:HC r'

..;-;

Hinsi-

.:•1

t6 - n l•~c:n

c;toL~os ill c:'l'ott :ijiirvcllc

l'yh~i..f~rvcn

l~>.nt iscP.

ran -

.iu ;:ok i nn vi rrnn rnntojcn (noin 1, () !:u rnntojcn molcr.u:tin puolin)

lcoJ. l iopcr ~~

ni.na

ns-ti on l;: i:i llcli uslrctt n, .iossa

;.~nlo vetcon

kvnr t si, !'ill lc jn
P~i.~i osr~

;jn S;wnic!:tcllc .

p~Uim.i.ncr n a l cinn

ovat

u nnsiilp~i.

?·:o 1:irm unnpcr~isti.i on morccnin. Si-t~i esiintyy !~nilddalln r:nma lla p ni tsi

:i?y!t~i , jiirven,

j·.:oti an v irrnn j n Ku l o veden rnntn - al uci.ll a,

soven jn l!iesun . l!:i.cld;:m:wntn esiintyy

ninoastnr~n

jotl;:n o vnt

p~i ä asi

oss n

l\ apcnnn vyönd l'!o lcianvir r on

po it.io :i.srnnnnll o ilonvistosta Lnlcki 1 nnsnhtccn.
Lt:ontc eno na.i.stn tutlc:i.ttnvollc alueelle on sen s:i.jninti ti:irl<:ei llcn vesi re ittien
solmdcolulnssn. Alueen smtrin ,ji.irvi, Pyhtijtirvi, on sti'ngcn matala . Sen Nolcion
p~to l

einen oso on

l~csldmiElrin

(s yvi n lcohta '12m),
virran suulle.

jokn allCilO Tampereelta Pyyn itcin Iwh dolta jo ,jatkuu No idan-

1-~olc:i.nnvirtoo

Olevaan i(ulovetecn,

olle 10 mctri.n syvyinen. J[irvcssi.i on syvi.i lwtrta

myöden Pyhiijtirven vedet laskevat noin 7 km pi.ii:i.ssi.i

jon!co veden pinto on noin2 0m oletapana Imin Pyhliji.irvcn.

Noldanvirta on edelleenkin varsin vuolos, vo ildco siihen rokermctut voimaloi-

..

to l:s c t ovntlcin hillinncet v.lrron jnoksno, Virta lcullccc i ldvnnhns sn kollioperttll Emrroslool;:sossn, jonlcn iiyri.iiit ovat jopa 70

lw rli:eot.

111

Si uro ssa Iinl o vetoon 1 oslcoc Jolc:i.sjiirvcn kautta Eyri)s järven vcs is tö , joko s elein
on to .i.mi nut mcrld ttii vi.inli lmlkure i ttini.i,
Nokian sijainti on erittäin edullinen pitkälle po l1joiseen jo t o isaalta ranni lwlle ulottuvicn ji.irvircitticn yhtymälcolldassa. Uninaisille ihmisille ne ovat
oll ect tiirlcei ti.i lmllmreittejii, Vähätellä ei myöslcätin saa Tamper ee n koutto kul Icevan horjujakson J:tcrlcitystii rnuinoisena liikenncreittinä .
ICasvillismulel taan Hoida on tehevää. !,!etsien vuotuinen tuotto on kalcsinlcertoirien lcoko mnnn vastnnvonn

vcr~otttmo,

samoin metsien l;: e slc:i.miii."iri.i i ncn Icuutiomäiirä.

M~tsi.it ovat päiiosinsso kuusivoltoisia (noin GO

%) .

Erittäin merk ittävähon lehto

mo i sen Icosvillisuud.en osuus, Nokio kuuluukin osittain ns. Pirkkalan lehto!ccsk~Jcseen ·. Selvintä lchtovyöhylcettä edustoa Nokianvirran poh jo isranta, varsinldn

Iiaaviston kohdalla, missä kosvoo erittäin cl1analoisio vuorijalav ia . Muita tärh::eitä alucello esiintyviä lchtolojejo ovnt ta nun i, vnahtero j a pähldnäpcnsos.

·.•

3. :-JOIUAN TUTKIHUSIIIS'l'OHIA
Noldon alueen perusinvcntoinnin suoritti tri Aorni Er ä -Esko vuonna 1948, joll~in

löydettiin yhteensä 24 esihistoriallista ko hdctto, Suoniemen invchtoi

r>roDc sso ri Unto Snlo vuonnn 1050, Tällöin löytyi yksi ldvilca ut in cn

asuinpoild~o.

T6t t ijfirvcn inventuir1nisso vuonna 107G löydettiin kolme kiviknu t istu as uinpai kkan.
Invento intikertomul::s issn mn ini ttuj en lcohtcidcn 1 is i.iksi on Nolci ol ta muissa
yht eylcsissi.i 1 öytynyt Icuusi

mninoisjäiinnösa~ ue tta

.

~nncn

vuoden 1085 invcntoin-

tia kohteiden lu.Inuniii.irri oli :13 lcpl, joista 7 oli ki v i lcautis ta osuinpa i ldco a .

3.
J\rkcolo~isin

l:oivauksin nyl;:yisen l·!okinn o.l t'.cd l o o :;" tcl1t:," \Yllu;wncssii

VnrilnisiJlli!Wt knivnul;:set suori t·ti Hjnl unr

.i\ppcl ~:; rcn

!;:ohtc c ~,IHl .

Siuron Linnnvtwrclln ,jo

···.·

1800-.1 uvnn puol cll o. Tämi.in vuo sis ntlan al us s o S'..10r .i t etti in tntldmnl;:s i o lCoho n ,;:'
l\appo.lniscnvir!;:otolon alueella ( IC. J. IUnnc 1 DO·b jo 100G). 1020-luvulla sno~
ri te t ti in l<ol~s i koi v nus ta, toinen JCmmt ilon r o o1:1nl n i s n ilca i s cs s a ko li:1i s to s s o ·:~
(Unelma n 1928) jo toinen Hokonäen rutu:Jis!:: nl uis tosso (.~yriil_)i:i.~i 1922). Se"..1ron- :
vol.l o vno sikyr.u:1cnellä tehtiin kai vn u!~si n T aipol ccn Hnttil nn pol ttol~cnttä !;: olJ:~is
tos sn (Xyräp ii~i 1933) ja Pelttorin vnsnra~~irvcsl~~~lttuurin ailcoisessa hnlmisto;s s n
(Pälsi 1937). Huvilaniemen lctunpua tut!~i Irc lJ:tcr Sal!:JO vuonna 1D·H, nild jäitd_n
luonnollisista

s~ristä l~o.

vuosilcYJ;u:Hmca

ni!!onl ~si

l·; :oivauicscksi .

Bns i1:naiii nen !en i van.s s ill o is en St.lo ni en1cn ~ctmnon a l ttc cll o stto ri tctti i

11

V\lO nnn ·':. .··

1951 , jolloin I:slw Sorasmo tutki Sarkolan 'l'ololan !~JU:lpul:alr.listoalnccl.ln !;:olt:{c
houtnlnu!lpna. Vuonna 1960 suoritettiin vuo s ilcy<:mcncn oino a koi vaus, tällöin

·.·

Sorvas tutki Sotlcnnvirron rannall o s i j ai ts evaa l;:i vilcoutisto asuinpaikkaa. Sa.·,...
moll a nl ueell a (joskin eri lwhtees sn) jatlccttiin tutldmuksia v. 1971 Matti
Dcrc;strömin johdolla. Samono vuonna tutki ~. [narit Suni Pihlnjämi:.icn rautal;:ou- ':-tistn löytöoluctta.
1080-luvun ttihiin mennessä ainoat t!olciolla tehdyt l;:aivanl;:set suoritettiin vuomw
1981 Sarkolan Tnlolon kwnpukolmistoolnecllo Turtm y liopiston orkeologinn osas-

...

to n toimesta. 'l'iill öin töitä johti :Cr!dci Henvoll.

·J .

. ·"·

Hoki on ol ueen esihistorian on kir j allisuuuesso l;:äsi tcl ty suhteellisen vähän~>"
•.

Seuraavassa luetellaan tärkeinunät ldrjollisct lä!1teet, joissa Noldan al ucttri:' ·
~~

on käsitelty:

.

':

W. Corlsson:Ilistoriallinen ja maantieteellinen ke rtomus Pirldcalon

. :!

pitiijästi.i~,~

Piti.ijän~ertomulcsio I, SnoJ:wlaiscn J':i rjollisuu.d.en Seuran toimitu!fsi n
::.

..... ·

47, !Ielsinki
A.O.!Icilcel:

Kertomus .Pirlckalon lcihlalnmnon ~:minoisjiiännöksistä. Diurag til~·:·;
lcänne<lom af Finlands Na tur och Folk.XXXVIII, Helsinki 1882

A.Haclonan:

Die Ältere Eisenzeit Finnlonus I, Helsingfors 1005

J. Rinne:

Routakauden löytöjä Kehon kappolnisvirkatalon maalta
Sl.I -

:·~

··...

..

Pirkkolast~.

XIV, IIel sinlci 1907

;:
...
IC. V .Kaulcovol to: Pirkkalan heimo- jo keskiaika, Pirkkalan historia, Tampere 1 .....
Ö34

II. Solmo:

FJ.,[

Die Waffen der Uerovingerzeit in Finnland, Sl.IYA XLII:1, IIclsin- ·;.<,

lci 1938
II. Solmo:

Satokunnan routalcnusi, Sotolcunnon historia II, Vanuuola 1952

'

..
,

· c: ..

M.t.iicttinen: Vanhan Pirlckal on esihistorio, Vonhon Pirkkol on historia, TampeS·
.·.·
I.'T C 1971
0 .ICesld talo: Suomen nuorenunan roomal oiscn ro utolcouden 1 öydöt, Ilel singin yli~:.
piston ark. laitoksen moniste 20, 1970.

.. .
.,.
,.

' '·
1
1

f!

..•

·.·.

,:

;:.

- :~~ ,

tl ..~ ...:n it :·t: ·n !d1·,jnllisn:Hl c n

Lis~il<s:i.

knmwt t nn mninito jonlul<si 1985

ill:H:S tynyt l\o];:in-:3curnn jn Siuro-Scurnn jull;:a lscJ:Itl kotiseutujulkaisu " Iso

N6ki.o", .i oss n on nrtikkclit: J::rä.-Eslco: Junkl<ar i.n
ovnin, s . 3-5 jo Henvnll: Unsio mninnisjtiänn til<sii.i

J:J~ild-

Nokion mninai suu(lcn

i~o k i nlla,

s . 18-21.

1. ?:Ol\IA~J EIIi.frio~\T J.. IUINAISJ~C\NNÖICSE'l'
I l(IV!KAU'l'ISE'l' ASlfiNP.AII\AT

L

A.lntaljn

peruskorttn 2121 11 SUONIEMI
X

:::

y

=

z

0815 2•1

458 30

= GO - G5

Kylä: Suonjemi, ICirlconlcylä
40
Tila: Alatalja 1
1fahuo 11 inen lci vilcoutinen osninpo iklco ko ill is een kohti Tol j anl oh teo victtä.vlillä.
pellolla • .Alue on KesHniemeen vievän tien lounaispuolella Suoniemi :
Tampere -tien jo Kesäniemen tien risteyksestä. noin 20 - 40 m Kesäniemeen päin.
Ilmoitettu kooruinaattipiste ilmaisee hioimcn löytökohdan, joka on Alatoijan
p~ärakennukscsta 100 m lHnsllounaoscen jo Suoniemen kirkosta 140 m pohjois een .

Löytöinä ti:i.l tä pel tonl ueel to saatiin hioimen katlcelma jo 6 lcpl k vo rtsi-islcoksio.
Neg. TYÅ 11013- 11015, Dia TYÅ 158:4
Lövd öt: TYA 300:1-2
2. IIanhisnori

peruakartta 2121 11 SUO.ilii.EMI
X

y

= 6817 05
= 459 45

z = noin 00
Kylä: Urmin
Tila% Urmian kyliin yhteisomistus
Hacl1isaaressa kivikkoisello harjunlaella oleva kivikautinen asuinpaikka.
Saari sijaitsee ICulo vedessä Sndanl eukal ui tten länsilcär jestä noin 600 metri ä
etel ää n ja Suoniemen kirkosta noin 3 1 1

~n

koilliseen. Lähin etäisyys man-

tereaseen on noin 120 m.
iCesän 1985 invento innissn kyseistä löytöpaikkaa ei tarkastettu.
töydöt:
Inv. U, Salo 1950, N:o 1

3. ;:anppi

..

'·!-

pcrns l:ortt o 21 2 1 11 S UOHL1il
X

= GG11 00

y

=

z

.

... .

= GO - \IG

~Cylii.:

..

·:;
·

'1G8 3 0

SuonicD i ,

·rl·1 0 : r··.OJ:lp p 1·

'l

<)

~~ lrl;:onl~ylä

'.1:1

lCi vikoutincn osuinpa ildca-al ue, jolcn s ijni ts ee S uo uicuen lcirl;:o sta noin 130 n .:·
et elEiän pell oll o. Lähin etäisyys Kulo vcd. e n rnntaan on noin 120 metri ä .
ICohd.e ·torlrastettiin lccsällä 1085, mnttn uit ~i ~in l öy töj ti ei tehty.
Löydö ·t:
TAlli~:

A.-L. Hirviluoto lOGO

.~
4. Pclttori

pcrnsknrttn 2123 01
.·,

x = GSOG ~H

y

= 101

GG

..•:

z = 10G - 110
Kylä: !Jyllyl,;ylä
Tiln : Pclttari 1

•.

175

·.
··~-

·•·

:.;·

Vasaraldrveslml ttuurin ailcainen nsuinpaildca jn kaloisto, joka on lounaaseen.;
,.
viettävällä rinteellä : entisen hieldcakuopah re u nosso. Kuopnsta on hickanotto··;::
lopetettu ja kuopan rinne kasvaa puita ja

pensa~toa

siksi tiheästi, että

kesällä 108G oli lähes mahdoton päästä tarl;:nstelemaan kuopan reunoja.

· .~

Kalmiston ja osuinpaildcaa on todcnni.iköiscsti ed.elleen hiekkakuopan reuna ... ol~eella sekä lcnopan yläosassa pellon olla.
Löydöt:

1.l!Y..!:

1975

TAIUC. : Leppäaho 1037

:·•

IIirvil uoto 1060

·.~

..

ICAIV.: Pälsi 1937
5. Perttula

:·.'·

peruskartta 2123 01
X

y

= 6809 02
= 1G8 GS

...

...

z = n. 80
Kylä: Pnjulaht i
Tila: Pertt ula

-: .

·:=:

o18
X:·

::..
.r

'
;.

C,
Todcnni.ili:öincn kiviknntincn osuinpaik l<n, Joka sijaitsee l!nstinnvuoren ctclä r .intccll ii jyrkällii rnntntörmiillä. Alue on snvipclton. Tätä lcohucttn ei tnr knst c ttu kesällä 1DHG.
Li.iydöt:
Inv. 1 D7f>
pcrusknrtta 2123 02 SIUI!.O

G. Tnlolo

=

X

y

z

=

0811 31 - GO
460 24 - GO
00 - GG

Kylä: Sorlwl a
Tiln: Tnlola 11
A~nalcin

23

koks i erill istii ki v ikoutista asuinpa ilckaa, joilta molemmilta 1 öy~yi

kvartsi-iskoksia, mahdollisin kiviloji-iskoksia jo y lenunältä asuinpaikalta
pii-iskoksio. Alue on snvimnltapeltoa.
Alueista ylempcinä sijoitscvo on Toiolon pä.ärolccnnul<sesto noin 200 metriä .lounonseen jo vanhosto Vonunnlo - Tampere -tics ·tti 00
taan o~ matkaa noin 200 metriä.
Alempi asuinpaikka on Talolnn

päärakennulcses~o

111

1 uoteese e n. !Cu.lov eden ran-

;/,.;.;,,1 /!1'? '/.<Ft<
160 - 180 m itä kaakko on ;jn em.

; .·
/<"
tiestä · noin 20- 10m luoteeseen • ..tuloveuen nykyiseen rantaan on motk ao no in

100 metriä. Asuinpaikkojen välinen etäisyys on lcoillinen- lounos -suunnassa
~oin 260 - 280 m• .,.;Jll ~..., /u/Jr/-r ~rc·tf~ ,,1, '!.-- .
Taiolon alueella on myös kwnpnkalmisto (katso numero II:1), joto tutkittaessa
kesällä 1981 löytyi kaksi pnloa kampnkcramiikkoo (TYA 258:41). Taiolan moolto
on löytyny t myös rcikäkivi, joka on luovutettu Tyrviiän Museoon (mv. Mikko Tololan tiedonanto).
Neg, TYA 10971 - 10972, Dio 'rYA 158:5

Löydöt: TYA 258:11, TYA 301:1-4
•
.. r·/ ( 1 t, ..,
7. Pikkuvainio

peruskartta 2123 02
X

d

snmo

6811 06

y = 4G1 38

z

::5

85 - 90

Kylä: Sarkola
Til o: Sorri

o40

Kivikautinen osuinpaikka-oluc Sorrin talon läns ipu olella pää ralccnnclcsesta noin

200 metriä luoteeseen, Alue on loivasti liintccn loslcevao sovimultopeltoo, jolta löytyi hioimen kotlcclma, pii-iskos ja kvartsi-iskoksia. Koordinaattipiste
-ilmoittaa hioimen löytökohdan, Siitä noin 100 metrin säteell ä on oletettua

ns1.d.npnild;:n-n.l nct !Jn.

·'

Löytöpnikastn l~o i l J. :i.s ccn ~win 3GO u ctrii.i on Snnns j ii rvÖ.~l

rnntn.
·~· ·

.,·

Löydöt: TYA 302:1-3

0. Tolpanvninio

.~

perusl;:nrtta 2123 02
X =

G010 54 - 74

y

4G1 OG

z

snmo

n. 80

=

..'

l\:yLi: S<1rl:ol a
!'!

Tila: 21<..>
l.!nhdollinen ld vibmtinen osuinpni!dco-nl uc li:oi.l.l isoon Iwhti

Hnnl~aojno

victt~i.,~.

välHi pe1lolln. Ainoana löytönä tuli l:vnrtsi-ishl~sin. Asuinpai!dca sijaitse~~
Turku -

~ampere

-tien Tottiji:i.rven

riste~i:sestil

noin 300 - 400

metri~

lo~nn a~

se en.
Löydöt: TYA 303:1
D. Laurilanl<1hti

.~.

peruslcnrttn 2123 02 SI illlO
X

=

6810 58 - GG

y = 46 7 31 -

z

1G

1

= 80 - 82

ICylä: Pnjulahti
59
Tila: 7
Laurilanlahden pohjoisronhalla Latosaarto vostap~i:i.tä oleva pcltoaluc, jolta ~ .
snntiin löytöinä Icvnrt;i-iskoksia. Hahdollinen asuinpaikka sijaitsee ranta- .:.:
terassilla, jolca on korkeuslcäyrä 80 nmpy. Asuinpaikan etäisyys rannasta on
noin 40 metriä.
·•

Löydöt: TYA 304:1
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Tila:

I~o

i vuront<1 128

Tapanilan talosta noiri 60 metriä pohjoise en koht i Kulovettä laskevalla
peltoalueella oleva todennäköinen kivikautincn asuinpaikka,

jolta löytyi

pii- ja kvartsi-iskoksio. ICulovederl rantaan on QDtkaa noin 100 metriä.

·::

.·

.

1'1

().
Srm<~n

tilnn nlucelln viilittii1:1iisti nsu.inpn:ilcnn e ·telii pnolclln o n llautnlnuupujn

O•ohde 11:1 11) jn h.icwlll ylemptinti pellolln os u iupnil;:nsta GO u e t ri ti kaakkoon
on 1:wltdollincn rnutnl:nutinen osuinpni!dcn tni osittn:in tuhoutunut l;:nlmisto
(lcohdc II:1G).
Löydöt: TYA 305: 1-:l
11. Lu.ldcilansnlmi

r-; _[v.flfrft,Jf:-· 1/.,v~it,J~~j~tlf,o..- J.
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Kylä: Lulddla
Tila: Ylinen 1
Mohdoll inen ki viknntinen os ttinpaildco

21

Noki anvirrnn 1 aslmlwhdnll o Lnlckil nn ...

ialmen. etelärannalla olevalla niemekkeellii. Erä-Esko löysi rontal1iekasta vedenrnjas ·t a lcvortsi-iskoksio. Hänen mukaansa osuinpoilclca on nykyisin

vedenpin-

mm alla tai sen tosossn jo vesi huuhtelee esiin löytöjä tni nsuinpaildcn on
o_ll nt veden aikanaan yl empiHi ol os sortamoll a penkereellä. Kesän 1985 invent~innissa olueelto ei kuitenkaan havaittu merkkejä kivikautiscstn asuinpoikast a

Samalta alueelta on oikoisenunin li>ydetty vosoraldrvcs. HU 8050.
A~ ueel~ a

ol evon sorono·ttopo .lkon reunasta 1 öydc·tti in raudanvalmistuskuoppa

(kts. kohde Iii:1)
. ·:

~eg.

TYA 10080 - 10982

Löydöt: KM..-. 8950, IO.I 11975:1-7
Inv. Erä-Esko 1948:G
IC,irjallisuus: Miettinen 197 11 1 s. 89u, 948
!. "' r-t . _r
.
l-.1
, ('

~.._L~,.&.C!

l;

L-tt-rzct:-._

:,.·

peruskartto 2123 02
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Kylä: Kulju
Tila: Kul jun lcartnno 1. 2
llahdollinen kivikautinen asuinpaikka,

147

joko sijaitsee loivasti kohti itHä

~icttävöllä peltoalueella Jokiajärven länsirannalla noin 130 m järven rannasta.

Peruskorttnon alue on merkitty pelloksi, mutta ainakin kesällä 1085 se oli
viljelemötBntä. Välittömästi pletetun asuinpaikka-alueen länsipuolelle on tehty kävelytie,

jota nondnttelevien ojien reunoja tarkasteltaessa ei havaittu

merkkejä kul ttuurikcrroksesta, joka rajoi ttuneekin peruskart ·t .ann pelloksi merkity~le

alueelle.

Löydöt:
Tark. ITirviluoto 1971

13. llel-::ol n

peruskr~rtto
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ICylä: Sorvo

Tila :Hckoln 368

Mnh<loll inmld vikoutinen asuinpaikka lo i vnsti lounoos een kohti Pyhä järven

1\y~·: .

Iänlahtea loskevolla peltoalueella aivan pellon jo metsän rajalla. liatkao

...

Ifylänl ah<l.en rantaan on, noin 160 metriLi. Asuinpn ikl~a-al ue on Rekolan til on
päi.i.rakennulcsesta noin 240 metriä. l uotceseen

jn S orvastn Sorvnnniemeen vie-

vi.in tien koillispuolella noin 120 metriä tiesti.i. J(ivikaud.ello veden pinta on·.;

.

~

to<lcnnä.köisesti nou<latellut 80 metrin korh:euskii y räi:i, jolloin asuinpnilcka on ..,
ollut oivan veden rajassa.
Uetsi:isoarekkeessn asuinpaikasta noin 40 m lwill ise e n on hields:akuoppo, jonlcn re u
1

no jo tnrlmstel taessa ei havaittu mitään ma ini ttavna. Pellolta 1 öytyi kaild<i ri.*n
35 kvartsi-iskosta, joista 8 kpl oli tavall ista kvartsia ja loput

sovukvnrts~a .

Iskokset löyty ivät varsin pieneltä, voi11 noin 10 m säteeltä.än olevoltn alueelta. Iskosten jonlco ss a oli suuriakin paloja, jotka vä.l ttäm~ittä. eivät ld vi!cnutl.s ten iskosten tunnusmerkistöä täytä. Tie<l.ustcltoessa eivät paikalliset ascltkort
osanneet sel i ttä.ä miten muuten islcolcset olisi vot alueel le tulleet ( esim . rä...;:
jä.ytystyö), joten niitä on pidettävä kivikontisen asutulesen jäänteicii. Alue i
sopii myös sijannil taan erittäin hyvin ld vikautiselcsi asuinpaikaksi.
Löydöt: TYA 306:1

14. Naulansuo

peruslcartta 2123 05 NOlCIA
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ICylä : Sorvo
Tila: Naulansuo 2

:•

18

Loi varinteis ellä pel tokumpareell a sijoi ts e vo mahdollinen ki vikautinen asuin-:i
. ·'
poilcka . Kohde on Naulanlahden pohjukasto noin 360 metriä länteen Nokia .. - Sorva
-tien ja siitä erkanevan ICetteenniemeen vievän tien rist eyksestä

10 - 20 m ·:·

Kctteenniemeen päin tien lounaispuolella. Väli ttämästi tien lounaispuolel ta ._;:
risteyksestä noin 30 m ICette e nniemee n päin lö ytyi vuonna 1946 kourutal tta,
löytöpaikasta parilcynunentä metriä lo unaaseen löysi

Erä-Esko vuonna 1948

..

j~nlc a

·.

l{V~_rt -

si-iskoksen. Löytöalue on savista loivasti pohjoiseen Iasieevaa peltoa.
Kohdetto ei tarkastettu vuonna 1985.
Löydöt: IO.I 11970
Inv. Erä-Esko 1048:20 ja 1975
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:1.5. Sotlcnnvirto
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Tila: IIonroincn 1"v
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z = 80
Til o: lCcho 3

c) x = 68 1G 20 - 25
y "" 472 DO - 473 25

=

z

80 - 85

'l'ilo: ICcho 1
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8

Usci ta erill isiti ld vilcnutis 1 o nsuinpoikko Jo, jotka s i j ai tsevot Pyhä järven ron~alla

Luotosaaren kiirjcssi.i ja soideeloisen Liulcnslohden rannoilla. Erä ... Bsko

pystyi vuonna 1048 invcntoinnissaon erottomaan lcol J:Ic erillistä osuinpaiklca-

ai uetta. IIouro istcn Viinikonniemestii 1 öytyi ni emcn lciir j estii pellolta kvartsi l"slcolcsia. Alueello sijoit,see nykyisin Viinileonniemen leirintäalue, jossa U.
Dergström suoritti vuonna 1071 kai voul~sen hovoitscmotto merlckejä ki vilcoutlscst r
lcul ttuurikerrokscs ta.
Toinen asuinpoikko-oluc sijaitsee aivan ITcl1onnokon kärjessä, mistä Silkkccn
huvilon luota lipputongon vierestä löytyi -kvnrtsi-iskoksio. Maaperä kol1dolla
on savista.
Ieolmns Erä-Eskon hovoi tscmista osuinpaildco-ol ueista sijaitsee Luotosaaren pohjoispäässä, mistä hän useilta kohdin löysi kvortsi-iskoksio kaikkiaan 203 kpl.
~rityisen paljon niitR löytyi saaren koillisososta Särki.invirron

(ei Sotkanvir -

ta kuten Erä-Eskon kartassa) rannalta Latosaarto vnstapiiätä toiselta rantopenkerecltä,joka oli osittain sortunut alemmas,
Koko Li ulcusl ahden ol ue on o:d ttäin sopi voa maasto o aj otell en ki vikautis ia asui r
paikkoja. Se on suojoisa ja virtojen

ansio~ta

kalaiso alue, joka on kalastus-

alueena myöhemminkin ollut suosittu. Kesän 1985 inventoinnissa todettiin,etti.i
Liulcuslahden pohjuldca varsinkin koillis- ja itäosiltaan on 6I~u:it~- kivikoudella
suosittua asuinaluetta. Sieltä löytyi useita erillisiä asuinpaikkoja rantaterassilta (katso kohde 1:16)~
Löydöt: a) 1<11 11076:0 1 b) JO.[ 11076:10, c) Illi 11076:1 - 8
Inv. Eri.i-Esko 1948:12
Koivous: Sarvas 1060
Dergström 1974
Kirjallisuus: Miettinen 1974, s. 805, 048
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l(yli.i: 1Inuroincn
rr·l
1 a: 135 , 31
·
Li~cuslahden

.
JO

..,3
~

pohjois- jo koillisrannallo olevilla pelloilla 80 m korkeus-

'•

'·

lcriyri.ii.i notldotell en on useita erillisiä ki vilu:m tisi a asuinpai!cko ja, joista

kcsi.in 1985 inventoinnissa löytyi hioiucn tai tol ton lcatkelmo, kuusi pii-ls- ::
lw sta ja 20 lcvartsi-islm s'ta. Asuinpaikat si j ai tsevn t Pyhi.ij i.i rvcn cns immi.i.iscll.ii

rantaterassilla ja niitä on Sotkanlinnnn eteläp uolisello peltoalueella noin · ·
GO m matkalla jo pelloilla

Sotkanlinnan pol1joispuolella noin 400 metrin

hön siitä. Kivilcauden aikainen veden pinta on todennäköisesti ollut 80

pii~~

me t r~n

lcorkeuskäyrän tasolla, sillä l öydöt seuraavat tarlrosti Ici.i.y:di i.i myös sen tch- :
dessä Liulcuslohden pohjulrasso mutlcnn lwl1ti sisi.imoata

aina noin 300 metrin

~iHi-

hön nykyisestä rannasta.
Asuinpaikkoja saattao olla myös idempi.i.nä kuin ol1eisen liitekarttaa n on merkitty. llavointojen tekeminen Liclcuslaltden luoteisrannalla oli vaikeampaa,

sill~·

alueella ei ole peltoa vaan kuusimctsildcöä . Hnasto siellä tosin nousee niin"
..,
jyrlci.isti, että lci vikoutisten asuinpo ilcko jen esiintyminen siellä ei liene 1 uultavaa.
·:

Ncg • . TYA 10977 - 10079, Dio TYA 158:1 - 3·
Löydöt: TYA 307:1 - 4

..'1.
'~

II MUTAKAUTISET ICAIJ.fiSTOT JA ASUINPAIKAT
1. Talola
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Kylä: Sarkola
Tila: Talol a 11
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,.;. .

Rautakautinen kumpukalmistoalue, joka sijaitsee Sarkolan kylän Taiolon tolori
välittömässä pihapiirissä loivasti kohti itää viettävässä rinteessä. Paikka ~
on noin 4 km Suoniemen

kir~osta

eteläkaakkoon

Kulovedestä etelään pistävän···

kapean Sarkolanlahden pohjukassa Muuringinnokka nimisellä niemcllä. Itse
kalmistoal ue on metsän reunasta etelään peltojen keskelle pistävä vil jel emii~
tön kivinen r.wakoistole.Alaeella sijaitsevat yhdelcsän kumpua ovat varsin

..: ·

•·

matalia · ja pienikokoisia. Noin neljä metriä kalmistoalueen pohjoisreunasta ··
rinne olkaa laskeutua · jyrkästi kohti pohjoista Kuloveteen.
....

/~ ,
:~nl 1.d. ~to

lii y (~ctt i :in

•;u ortlHl 10G:I, jolloin

J!l'/ ,

Hik!;:o 'l'nlola kiven- ,in mnnn-

sc; ; ;l.i.::;2stn l:u::nnusl;n luise!l nnsknlin jn snvinstinnpolojo. ::in mnnn vuonna to !l·tori !fclmcr Snlmo tnrl::nst:i ol uecn ,jo VtlOHIIn 1!J[)tl maisteri Esko Sarnsmo suolwlr.tc hnutnktuapun ;in tehncn nJ.ue,,c csta y leisc!i. teid.y mi.Liiiin nJoitLnvin . liiyt iijii cil•ä rnitä ~in vnrsinnisio

ri t ti sic)Llii l;:nivnuli:scn
knrtnn.

;~unu:JUistn

tutlci~:n

hnntnulcs istn todi s tnvin J (iyf,iij[i. Snrnsmo i.otcnn l: nivnusl::crtomu k s c::Jsaon !;:ui Lenkin:

11

• ••

voi.tnncc olcttnn,

c~tti.i

lcwmnnt icuitcnkin ovnt polttohontojn, moh(Lol -

lisesti lconsoinvncltusn,jnltn, sillii juuri silti.i n j olLo Sntokunnnssn on välti.ilöytöisii.i huutokumporeitn. 11
2
.Kesiilli.i 1084 tutld ttiin lcnk si crill isti.i ol uetto, yhteensi:i 106 m • ICnivausnl ue

I oli lcooltnnn 80 mG lno,juinmmoantosoincn lciveys, josta löytyi p i.iänsiassn
r·autakuonno jo sovinstionpnlosia. Kyseess~i ei ollu·t hnuta. ICoivnusolue cn II
2

muodosti 2G m

loojttincn motnla lcumpu, josta lceraliliikon ja rautn lmonrm lisä.Icsi

1 öytyi hnutouJcs cstn lccrtovo 60 g poltetun 1 uun pesiilce. Ajoi ttnvin es incl iiytö j i.l
ei lnurunaltokaan lcuivousalueelta löytynyt.

Kaivausoluecn I laidasta l<ivetyn

ålueen u1lcopuolclto löytyi suorokoiteinen koöltnan 70 X 270 cm

~ oleva

kult-

tuurimaalmoppo, ;jo tn orvc1 t i in 1 öydöttömiilcsi runmi sh andolcsi. ICnopnsto o t;ettiin
hi il inäytc, joko lcni tcnldn onto i n ,joi tustulol~s en r140-t 100 (IIel - G135) .ICyscinen
l<ul t tuurimo olcnopp o ei siis o joi tu routolco ut is elcs i .
Kesällä Hl85 kol mistoalnc uli muuten kosh:ernoton paitsi että alueen

cteliiptii.ih~in

oli kas nttu pallolta jonkin verran ld vii::i. Kalmisto ol ueen viil i ttömäs sii läheisyydessä peltoalueella sijaitsee myös koksi kivikoutisto asuinpoilcka-a1uetta
(katso kohde I:G).
Neg. TY.L\ 9511- 0676, Dio 'l'Y.L\ 135: 1-42
Löydöt: ICM 13286, fO.f 13712: 1 - 10, TYA 258: 1

~

271

Tork. Snlmo 1053
·Kaiv. ·sarasmo 1951
Renvall

19~

"Kirjallisuus: Kaivoustuloksia käsitelty

torke~nin

nrtikkelissn ''Sarkolan

seudun muinaisasutus vahvistunut" Nokian Uutiset 6 . 9. 1985.
Liitteet: Kartta 1
2. Erkkilä

peruskortta 2123 02 SIURO
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z "" 60 - G5
Kylä: Sarkola

Tila: Erkldlä 113
Sarkolanlaitden itäronnolla lahteen viettävällä ni i tt y olueella rannasta noin
60 raetrin piiässä on kaksi ldven ja maonsekai s ta lcumpua. Kohde sijaitse e oluecl -

12
.
....
ln, jossu on olll1.t ennen Sorlwlon vanha lryL.i n p ailc!;:o,

joitnkln tolonpohjin ·.·

on v:i.elä!dn ntihti.ivissä. l(munut ovot :e.'rkldliin t nlon sikalan

ji.i.telietealtoost~

·.

noin 30 metrii.i länteen • .
I(tum:misto li.intisempi on hollcnisijoltaan noin ·1 ,5 m jn l•orkcuclcltnon O,G

ti.l.

1

Ittiiscn lnum!nm hall;:aisijo on noin 5,G m ja kor k eus n oin 1,0 m, lCumpuihin
tel1clyistä matalista koekuopista

l~ytyi

11 palan pn l onutto savea, Lisi.i.ksi

rno~

Iiliytti noensekaiseltn,
Erkkilän kunmuista noin 300

1:1

lounaaseen Sarlcolnnlahclcn toisello puolen

sijaitsee Tnlolnn lnunpul;:o.lmistoalue (kohcle II:1).
Neg. TYA 10DG2- 10964, IHo 'fYA 158: 51- G3
L~ycl~t:

TYA 308:1

Liittect: Kartta 1

3. Peltoaho
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Peltojen keskellä sijaitseva viljelemät~n alue, jossa on noin hehteeri~ kokQisell a ol ueell a yli 50

r~ykkiötä

tai kumpua.

Il~ ylddöt

ovat pintaosU taan pellds i

kivistä rakennettuja, mutta ainakin koeku6pista päätellen parin kivikerroks.n
jälkeen röykkiöissä on myös inaata. Uuutamien rö y lddöiclen (n:o 4 ja 8) vierc~n
tehdyistä koekuopista ·löytyi palouutta

save 1~

vähän routakuonaa ja hiiltä.

Kooltaan röykkiöt ovat suhteellisen pieniä, ainakin maanpinnalle näkyvil tii
osiltaan. Ke s kimääräinen hal kaisija on noin 2, 5 metriä. Isoinunan röylckiön

.·,

halkaisija on noin 6 metriä.
Osa röykkiHistä sijaitsee niityllä, osa kuusikossn, kosteapohjaisessa
sa toi istutuskoivikossa.

lepik~s-

Ainakin osa kasoista on varmaan maanraivauksen

·.

toi istutuskoi vikkoal ueell a oji tulesen tulosta. Tnntuisi kuitenkin oudolta, jos
kaikki olisivat kaski- tai peltoraunioita, sillli niitä on paikoin niin tihe~st i
että ne eivät olisi voineet olla haittaamatto maanviljelyä. Tätä vastaan ptmuu
myös koekuopista tehdyt löydöt. Varmuutta asiaan ei kui tenknon saada ennen .:·:·.
kuin alueella on tehty koekaivaus. Peruskarttann tämä alue on merkitty

si.

kivi~ok·'"r

Ilöykkiöal uetta rojo i ttaa ko ill is essa metsää lcasvava mäki, etelässä Sanasjär-vestä Kuloveteen laslceva oja sekä muualta pellot. Uatkaa lounaaseen Kuloveclen . ·.
rantaan on noin 400 - 500 m • Idässä 400 - GOO m päässä on Sanasjärven

rant~· .

Alueest~ piirretty oheinen kartta ei ole, eikä se voi olla tarrka, sillä se ~
tehtiin vain mittaa ja kompassia apuna lci:iytti.ien. Kartta·•;antaa kuitenkin lmvrin

··.:

IY
nluectl lwos ·Ln jo ri.iy!c!diiiden sl,ininnistn toisi:imw niihclcn sc!d niiden sijninni s
c~·i

l.Jiotoopd.lln ,jn 1:litLnsuhtci.sto.

!~nrtoltul•scn

niknnn nluceltn ltnvnittiin lcnilcldnnn 51 röylddötLi . Hunsoon nlus -

Jcnsvitlisun<lcn vuoksi on to<lcnniiköistii, että llscitnlc:in picniii riiyldciöitä jo
vorsinldn !Lihcs mnontnsnisio lnunpujo on jäänyt hnomnamnttu. Scllrnnvnssn
rö yl<lc iöt luctcllnnn. i'flU:ICrointi viittoo li:nrton mu:tcrointiin.
1. Uöylck:i.ö, jolcn lco ostmt isoista (hollcoi sijo 100 cm ) lcivist~i, ,joita on niiky~illti

10 lcpl . ICivct muodostnvnt epi:isiii.innölliscn lcchö.n, jonlcn l;:csicellä on pic-

ricmpii:i kiviö.. Sijnitscc isostn ltnlkeilleesta siirtolohkorcesta noin G rn etclö.i:in
llöylddön hnlkaisi,jn on noin 1,5 m. Korlccin röylckiö on rcnnnkivicn lcohdnltn,
joiden !corlceus on noin O,G m. Sijaitsee niittyalncclla ltihclli.i. pellon ja istutuskoivilcon reunaa.

2. Epämääräinen röykldö, josta on nälcyvilli:i viisi isoa (hollc. 100 cm) lcivei:i.
llöykkiön halkoisija
··..

011

noin 3,5 m. Sijaitsee niittyaluecllo istutuskoivikon

reunasssa.
3. Uotaln, lähes maantasoinen lcumpu. Halkoisija 1,5 m jo lcorlccus 0,2 m. Sijaits .ee n iityllö. .
4. Iso, niityllä

si~jnitseva

röykkiö, jonlcn kcskellii kasvaa kuusi. Uöyldciön

halkoisija on noin G - G,G m. Viereen telH~ystii Jcocl;:uopasta löytyi palauutta
s·avea ja routakuonan.
5. Ison silmäkivenympärille rakennettu ri:iylclciö,

jonka hallcoisijo on 4 m ja

Icorkcus 0,5- 0,1 m. Höykkiö rakentuu halkaisijaltaan 0 1 2 m- 1,0 m olevista
kivistä. Uöykkiön pUHllti lcosvna tuomi jo kataja ja se sijaitsee niityllä istutuskoivikon reunassa.
6. Kiintokiven varaan rakennettu röykkiö,

jo~co

halkoisija on noin 2 m ja kor-

keus 0,2 - 0 1 1 m. PUi:illli kasvna pihlaja. Alue on niittyH.
1. Uotol a, tasolcolcoisisto ld vistä rnlcenne ~tu soikea röyldciö,

jonka koko on

2 X 1m jo lcorkeus lccskeltä 0 1 3 m. Sijaintimaasto on niityn ,jo lcosteapohjaiscn
lepikon rajaa.
8 . Pieni, ison Idvcn vicreen koottu ldveys. Hnllcnisija 2

nt 1

lcorkcus 0,2 - 0,'1

111

Maasto kosteapohjoista lepikkoa.
9. Ison Idintokivcn viereen rakennettu rö ylckiö,

jonka lullkoisijo on 4 m ja kor -

keus 0 1 2 - 0,5 m. Hi)yldciön kivet ovat suhteellis en tasolcolcoisio.t.. Höyldciön lccs-

kollii !:aovnn

~)i!! ln,in

j a tnoni ja sen p innn.l.lc on k oottn poltiro::ma . ).1n as t o

!w stc npoh;jn .i s tu lcpik!coa,

on
.·.··

10. Isoista ldvisti:i koostuva soikea riiykl:iö. ;:i.vicn li:olco va i :1 telec 100 cu - -1G U
cm. Uöylc!ciön l~ o l~o on 2 X 5 m ja korkeus

noin O,G - 0 ,7

;:1 .

Sijaits e e ojitctus'sn

istutuskoiviko s sn ja lienee ojituksen aikana pniko lle koottu.
11. Isoim:tan ldven varaan ralcennettu röylddö ,

jonka hal kaisija on 3

h:cus 0,3- O,G m. Kivien lcoot vaihtelevat 0, 1 - 1, 2

1~ 1.

-l

1:1

ja l;:or.f'.

Uöylc!ciön l;: cske llii

~c osv n n

lmusi ja lentoja. l.Iansto istutettua lcoivikkoa.

.·.·
.·.

.

.

12. Pienehkö röyldciö, jonlca halkaisijo on 2 n ja Ico rlcens 0,5 m. P~itilli:i knsvao
kataja. Sijaitsee oditetussa koivikossa.

13 .

~[aalciven

vnraan rakennettu isohkoista kivistfi koo stu va röykkiö. Kivi en

·''

koot vaihtelevat 0,5 - 1,0 m. Röykkiön halka isijn on no in 4 m ja korkeus 0 , 4 0,7 m. Alue on istutuslwiviklwa ja ri5yldciön pi.iiillii Iensvan kaksi koivuo,.pihld.jo
ja kataja, Ttimiin kohteen ympärillä on kuusi pienempää röyklciöti:i , mn:JCrot
11, 12, 11, 15, 1G ja 17.

14. Pieni, halkaisijaltaan vain 1,5 m kolcoinen rö ylcki ö , joka suuri nunal(si osaJc:..
si on turpeen peitossa. llöykkiö on lähes maanta sa inen, sen Jwr!<eus on voin ~;2
Maasto on istutuskoivikkoa.

15. Pieni röyklciö, joka on lähes leokonnan turp een p e ittämä. Halkaisija .1,5

r~.

ja korkeus vain 0,1 m. liaasto istuskoivikkoa.

16. Röyldciö, joka koostuu muutamista isohh:oista lcivistä. Ilalkaisija 2 ~ja korkeus 0 1 3 m. Sijaitsee istutuskoivikon eteliireuna ssa.
'•
·..

17. Lähes kokonaan turpeen peittämä halkaisijaltaan 2m ja korkeudeltaån O,? m
kolw inen röykkiö 1 joka sijaitsee istutuskoi vikon eteläreunassa.

..
•:

18. llöykkiö, joka on rakennettu isohkoista kivistä kiintokiven pohjoispuolel:lc.
Halkaisija 5 m ja korkeus 0,7 m. S i jaitsee pallon ja koivikon rajalla. Todehnfi köisesti peltoraunio.

Hl. Höykldö, jonll:a halkaisija on 4 m. Hakenncttu isoista, hallcaisijaltonn ~li
100 cm olevista ldvistä. Sijainti sama kuin em. Lienee peltorounio.
20. Pieni röyldciö, joka on koottu isomman kiven (halk O, 7

m)

pohjoispuol c ll~.

Röykkiön halkaisija on 1 1 5m. Sijaitsee kosteap ohj oisessa lepikossa.

21,

Isohl ~o

(0,3 - O, 'l

,jo!cn koostuu tnsnknl;:oisistn lcivisti.i. 'l'iimi.i matala

!dvirii~:ld ;: i.ö,

rt)

rci ,yl~l;:jij

011

so .i lcen ,jo lwoltonn 1,13 X G,G

1:1,

l.! ans t o on Inmsikkoa,

22. Vi.ili t tö mi.isti em. !cnnl<ko.lspuolello olcvn pieni, hn llco i sijolt n nn noin 2m
jo

korl~ewlcltnnn

0, 11

111

olevn riiylcki<i. Monsto b ti n cm.

23. Ison monkivcn (hollc, lf.iO cm) vicreen rnlconnc tt n mntnlo r iiyldcii>, jonka hnl Icaisi,jn on 3 m jn

!~orlceus

0,2 m. Uaosto on kosteapohjoista lepilckoa. Alueella

on runsaasti vndclmnpcnsoitn.
24.

Aluc ~ n

isoil:tpin röyld{iöiti.i. IIolkoisjo noin G,t> m jo lcorlccus 0 ,7 m. llöy ldciö

oh koottu ison mankiven viereen. Kivien koko vaihtelee 20 - 100 cm. Röylckiön
vieressä knsvoo iso kuusi.

~!nosto

on kuusikon jn leo s tenpohj o isen lcpikon rojoo.

25. Alueen isoin riiylddö, jonka hnlknisjo on G m jn korkeus 0,5 m. Kivien koot
vaihtelevot 0,2 - 0,5 m. Vieressä Ieosvan iso kuusi, 1nonsto muuten sanajollcoa
jo jo vadelman kosvovoa metsHn jo niityn rojomoaston.

2q.

IWyldciö, jolco on koottu ison ldven eteliipuolelle. Silr.täkivcn holkaisjn on

n.o in 100 cm. Ilöykkiön halkoi.io 2

111

jo korkeus 0,4 m. Sijaitsee Peltoahon ja

Luirin tiloja rajoittavan aidon länsipuolella portin kohdalla.
•/

2.7 . Höyldciö, joka on rakennettu reunassa olevan ison Iciven varaan. Röylddön
hdlkoisija on noin 2 m jo korkeus 0,7 m. Kohde on Luirin tilan alueella jo maas1
ori l cppäi.i kasvavaa 1 aidunal uctto.
28. Kiviröykkiö, jonka keskollii kanto,holknisijo noin 3111 korlceus 0,4 m. Uoost 'o kuin

(!Dl •

2 0. Turpeen lähes lcolconoon pe i ttiimä röylddö, joko on rokenne ·Hu ison ld vcn eteläpuol~lle.

Sijaitsee tiloja rajoittovon aidon itäpuolella. 1Inasto kuin em.

30. Noin metrin korkuinen r<iykkiö, jonko halkoisija on 4 m. Kivien koot vaihtelevot 0,4 - 1,0 m. Sijoitsee lcppäH kosvovolla

loit~tello

Peltoahon jo

Luirin tiloja erottovon aidon olla.
31. Pieni turpeen peittämä lnunpu, jonka halkoisija on 1 1 5 m ja lcorlceus 0,3m.
Maosta kuin em.
32. Noin 1,5 m pitkä ja hieman alle 1m leveä kiveys, jossa kivien koot voihteleuat 0,4- 0,1 m. Haosto lcpildcoo.
33. Hotnla (0,3 m) röylcldö, jonlca hoökoisi,jo 2m. Kivien hallcoisja vaihtelee

l].
0,3 - 0 , 5

1;1,

:.rons t o on

l~osteo poh .jnistn

lep .il:!::on.
'·

3 11. Pieni r i.i:;:kkiö,

jonl~a

halkaisija on 1 ,G

!a

.jn

!~orkcns

0,3 n . Uansto kuin

C!!l ,

35 . rio lko:is.i,joltann 1,2 i:t Jcolcoisen kivcn vi cree n rolccnnctt•.t ltal !;:nisi ,ja lta an ·:·
1,5 ;jn korl;:cudcltnnn O,G m olevo röykli:iö. r.I n nst o lcostc oa lcpildcoa.
3G. Höyldciö, jonlco halkoisija on 1,5 m ,ja !wrlc c u s 0,3 m. J..r aosto Icui n cm.
37 . Iso n lciven

vi~reen

koottu röyldciö, ;jo ssa

!~ :i vien

l;:oot vnilttclcvat 0,5

1, 2 m. Halkaisija 2 , 5 m ja korkeus 0,1 m. l.Inasto kuin em .
38 . I so n ld ven vicreen koott u rö y lclciö. Ilnl Icaisi ja 2m jo korlcc us 0, 4 m.
J.loosto on kosteapohjuistn lepikko a .
30. Pituudeltaan 3,5 m jo leveydcl ti.iiin 1, 5 m oleva r öylckiö , joko

pohjoi~p ä tis.

tfiKn on 0,7 m korkuinen ja ctcläpäästätin lältes maontasoinen Kivie n h alkai s ija
vaihtelee 0,1 m- 1,0 m• Monsto kostcno lcpildcoo.

.. .

40. Noi n metrin korkuinen röylcldö, jonlca halkni ja on 2m . Haasto kuin em.
41. Ko rkea {1,5 m) lciintokiven viereen rakennettu r öyldciö ,

jonka halkaisija

on noin 2 m ja muu Iwrkeus 0,1 m. Maasto kostean 1 epikkoa .
42. Halkaisija ltaan 2 m ja korkeudeltaan 0 , 1 rn ole va rö ykkiö . Maasto kuin

e~~
;

43. Pieni r öylclciö. Halkaisija 1,5 m ja korkeus 0 ,4 m. Uo asto kuin cm.
44. Pi e ni, halkaisijaltaan 2 m ja korkcudeltaan 0 ,3 m olebo röykkiö kostea- .:
po hj aisessa lepikossa .
·:..·

45. llöykkiö, jonka halkaisija on 2,5 m ja korkeus 0,1 metriä. Kivien koo t vaihtelevat 0,4 - 0,8 m. Maasto kuin eru.

•

-

4G. Soikea 1,5 X 4 m kooltaan oleva r öykkiö. liuosto on lepikkoo.
47. Soikea röykkiö, jonka koko on 2 X 3 1 5m ja korkeus 0,5 m. ICivet halkaisl~~
joltaon 0,2 - 0 ,8 m. Maasto on kosteopohjaista lepikkoa.
48. Pieni röylckiö. IIalkaisjo 1, 5 m jo korkeus 0 , 4 m Haasto kui n em.
49. Turpeen lähes leokonnan peittämä röylckiö, jonkn hoikoisija on 2 m jo.. kor.:.:.

lccus 0, 4 m . Uon sto k uin em.

1~
50. P.icni rii:yld<iii,

j onl;:n hnll<nis i,in ou l,G nt ,jn lwrl:ens 0,·1 n. Unasto !;:ostoon

5:t. Pieni ri.iy!cldii,

,jonkn hnllcoijo on l,G

lcvnli 0,1 - 1,0
Ne!~·

1:1

jn lcorlcous 0,1

1:1 .

J~jvien

lcoot vaih t

välilHi. !·.lonsto on lwsteopohjaisto lepildwn.

1!1

Tl'A 10fl01- 100U8, Dio TYA 1G8: 20- 33

Liiy<liit: 'l'YA 309:1 - 2
Liitlieet: !:orttn

~!

pcruslcorttn 2123 02 SIUUO

.4. Pl eunn:mold;:o

X

:· .

::<

G017 20

= 4GO 54
z = 70 - 75

y

JCy J.i.i: Uuo 1 nh t i
'fil 0:
Kyseessii on Icoksi lähes maantasoista lfivcys-tä, joiden molempien pintaosistn
lii}ttyi hiiltä. Iiivcylcset eivät sijai-tse oivan Pleunnnnolcnsso, vaan siitLi
knnldcoon olevalla miiellä Lnukknonnoldcoan viev~in tien länsipuolelln. Wild on
kivinen jn biotoopil toon liihinnä

mi.intykan~ostn.

Kivcylcset sijoi tsevat noin 1m päässä toisistaan. 'foin~npyöreä jo läpimitaltoo
noin 5 m oleva kiv cys sijaitsee mäellä olevasto aitosta noin 6 m länteen. Soiken 3 m X G m lnojuineit kiveys on vlilittömästi niton eteläpuolella. Kiveyksct
.o vat turpeen peitUimii.i jo niiden korkeudet ovat 0,3 jo 0,2 m •
.Kiveysten syntyminen esim. rokcnnustöissä tuntuu epätodennäköiseltä, sillä
aittaa pystetetti.icss ti maata ei ole kaivettu jo mnito ralceimlu;:sin ei lähipiii"iss [i ole.
Ne~,

TYA 10980 - 10900, Dln 'l'YA 158: 24 - 25
peruslcartto 2123 02 SI UilO

5. Uorttil n (Knuutil o)

~;' _. {v~Jjd/J-n~/
f.v'vO cJ. 1 { VICt:/;;KJ/9

'1'1{

1

= G817 71
y = 1G7 18
z = G5
X

Kylä: Penttilä
Tila: Marttila 1

88

Nokinn virran pohjoisronnolla sijainnut ra1mioknlmisto, joko o n oivan Luldcilnnsolmrm l;:olulollo vastnp[iiitä Ylisen löytöpoikkoo (lcohteet !:11 jo III:1).
Röyldciöt ovat sijainneet Knloveden rantatörmäll ä toiseksi olemmnlln tcrnssilln
peltojen soortomissa viljelcmättömissä sonrckkeissn. Alueelt a löytyi vuonna
1028 veitsi, kolme lce:ihii i.inlcärlceä jo cmolilcoristcincn

hcvo scn!~enJ;:~isollci.

Snmnno

vuonna Al.fre<l Ilocltmon tutlci ol ucen jn totesi esine et löyde tyn lmmmns to. Hilrotnn lcumnmn viercss i.i ol c vnn lcwmnun IIoclonon tutki. Se n lcoko oli 8 ,5 m X 10m.

'l'ut!;i tusta
l ~ dr;rn

l ~ unnnsta

löytyi

jn .lm:tn. Pailcalla

0!1

snviastinnp~l o .ia

1

ollut Icalr;i s to 1

'; '~! i

ts i

jol1 011

1

pronssiranncreuk oan Lat-

llnu.tm.ll;:sia on tc;\ty Y.ii-

r:rcistiiiin lcansainvacllusajalln. Alnceltn l öydet y t !.:eihtiiin.:_;[irjet ovnt nimittä:j::n
t~l~lpi l t~iti11 pn ,j 11! ch ti s

iH j n n joi ttt1nc v n t Sa tn !\: tUlll O s s n 1\:nns n inv n cll t!S o ikot1n

··

(Snlr:ro 19G2, s. 205-206). ;..Iyös niiden !canssn löy detty ennlilcoristeinen hcvo&eu-

lccn!c~isolki sallii näin myöhäisen ajoi tu.J-;:scn vni!d~alcin se on jo nuorer:rr.Hlll ro<fl'IOlaisajan muotoja. Sen sijaan Iloekmanin

lc nivaul~s issa

!\:atkclma saattaa ;··.viedä lcahtiston vnnhil:u:wn t. un n ettm

löytynyt ranneren).wnn ·;_
hantaul~scn

jo nnorct:u:ran.

roomalaisojan puolelle.
~-~esiin

1985 inventoinnissa aluetta tar!;:astcttnessa ei havaittu 1:1ittiiin

sclv~isti

kalmistoon vii t-t:,aavaa. Uöykkiöt ovat b !i tcnl;:in olleet pcl to aarcldccissa, joihi J
1:ryöher:unin on l~erätty pnllol ta runsnostildn lci vi ~i,

jotlca ovat snattancc~. pci ~-tii i .

j ril j clHi olleet rauniot. I,isiiksi hnva into j cn tcl-;:o a voikeutti se, ctt ii pcl to .....
snnreklceet olivat erittäin tiheän risukon peitossa ja niihin on

keriitty~ l.:ni~.

l;::enl a i sta romujä tetti:i 1 jo tlm alue c n 1:rui nn i s tiet e elliseen nrvo on nlihdcn tuli s ilc i
välittömästi siiv<itn pois.

lfc,z. TYA 11002 - 11004, Din TYA 158: 20
Löydöt:

I-:11 8807, hlf 8001: 1 - 12, I~! 10000 1 !ll.i 1234: 5 - 8

Inv. Erä-Esko 1948:5

~aus:

Haclonnn 1028 (

(Jp ~-,1/J?.'vt t:it~t~M~)

Kirjallisuus: Salmo 1052, s. 07; Uiettinen 107 11, s. 015 1 !)50
6. Ollila

pcruslwrtta 2123 02 SIURO
X

y
z

=

6818 OG
467 80

= 00

ICylii:

l~orvol

n

Tila: Ollila 3

30

Ollilan tilan maalla on useita peltojen sanrtmaio lcumpuaja, jotka ovat kiven·.

.

ja maansekaisia ja joiden läpimitta vaihtelee 5 m ja 10 m välillä. Kummuista..
ei ole tehty ajoittavia löytöjä, mutta Erä-Eskon tekemistä koekuopista löyty_i
nnn ylcsi lcoristeeton lceramiikan pala. Näiden lnmpujcn osa1to viitataan vain
Erä-Eskon inventointi kertomukseen, jossa on niisilli: ja niiden sijainnis_ta
poikkansnpitävä ja seikka-peräinen selvitys.
Inv. Erä-Esko 1948:7:1-3
ICirjallisuus: Salmo 1052, s. 07; Uiettinen 1974, s. 952.
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:..c,,, b tii o 1

:.:nl.l'ta mu'*t-l~-:i,

perusbrt Ln
X =
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!o
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y = ,108 1G

z

= !JO

1\yli.t: i:orvoi n
Tiln: Ollila 1
i(olJ:wunm i.il~i

103

on Noldanvirran pohjoispnolclln rannasta noin 2GO

lo s ta noin GOO

111

luoteeseen.

J~ysccssii

1:1

jo Lonrilon ta -

on sora- jo l<nlliopohjniucn mi.ild,

jonl~n

lähel ti.i löytyi vuonna 1801 'l'ompcre - Pori -rnutntictö rnh:ennettoessn merovinkinilcois:io aseita. Es:lncet Uiytyivi.it ny ·t jo poistctusta rcnrt<rtieylilcäytiivi.is ·{ji.i
noin 10

1!1

pohjoiseen • .J\lttecl to on löytyny·{j esineistöi.i myös
.. myöhenmlin •

ICohtcen li.ihellä on myös muita lcolmisto,ja. Siiti.i 110m luoteeseen on Ollilan
lctumnut (kohde II:G), 100m lcooldcoon Lnuri.lnn polt ·tolcenttiilcolmisto (kohde II:O)
jo GOO m Icnnlckoon Nilcldli.iu lnunpu (lcohde Il:O).
Kesän 108G inventoinnissa ei nluceltn tnvnttu miti.ii.in knlmistoon viittnovno,
voiH:n sitä yritettiin pnilcnllistoa tnrkostelemnlln alueelle knivettujen tieoj i
lcikknul:sin. !.ryös ,joitoldn lcoekuoppio tehtiin, muttn tuloksctto. Esineiden
löyt,poikastn noin GO - 80 m luoteesee11 olcvn kallioinen mi.iki, joko kantaa
ICalmnnrunäen nimeä ei sovi kalmistolcsi, sillit mi.iel.li.i jo siinä ol evissä poimcmiss n
ei ole monta kuin nimclcsi jn niihinlrin tehdyt lcoelcuopat olivat tuloksettomia.
Myöskään Julius Ail io ei vno nno 1921 poilcoll o lci:iydessään lwlm i ston havainnut
(katso. lco. tarkostnslcertomus).
Va i lclco ruerklceji.i lcnlrnistosta ei nyt löytynytkään ei se sulje pois mahdollisuutta, etti.i sellainen pnikolln olisi.

0~1an

tunnettua, että tömön lcaltnisisso

pol ttolcentt ~il:nlnistoissa löydöt sijni tsevnt usein pesäklceini.i , jolloin niiden
hovai ts eminen voatis i lan j cmpio ko ckai voulcsia. Sen vuoksi lcolmisto tulisikin
siiilyttti L~ rauhoitettuna,

sit.li.i osia lcolmistosta saattaa ollo vieUi säilynyt.

A.l ueelto viime vuosisodalla tehdyt löydöt koostuvat pääasinsssa merovinldailcaisista aseista,

joista kolcsi on mieklcoo, lcnhdelcson lccihäänlci:irkeä,viisi väki-

puukkoa ja kolcksi lcil venlcupuroa.
Neg. TY.A -, Dia TYA 1GB: 18
Löydöt: D.I 28UO: 1 - 13, I\11 303G: 20-25, 1\J.I 3120, Sat. museo 051 jo 3019
Inv. Erä-Esko 1918 7:1
Tark. Ailio 1024
,·

llaclonnn 1028

Kirjnllisuus:Salmo 1052, s. D7 - 09) liiettinen 1971, s. 010-020, 951
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8. Louril n

pcri.1si :nrtt<~
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~~120

02
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Tila: 1ouriln 1 -

ICyseincn l;:oh<lc on Lm:trilon talon pi h a-nlltcttn , .j o s tn

t~i.mi.in

vuosisadon alussa on

tehty mcrovinldaill:nisio lö ytö jä. Zsi nci stöii. lö yJe ttiin 1:na. Lauril<Jn

pi.i.ärnl ~ eimu s

tn ralccnncttncssa, vanhan asuinrakcnnul(sc n perustul;:sista ja vil ,ja-ai tan pcrustul~sista.

Nokian··virran ran t aan on

matl~<Hl

noin 300 me trii:i.. 'l'i.isti.i. knlmistostn·

noin 400 m luoteeseen onEolmaanmäen lcalnis to (l:oh<lc II:7), Nild;:ili.i.n lnunpu
(l;:ohdc II :9) on 200 metrHi. lcanldwon ja Vuor ela n !;:u.mpu (l;:ohde II :10) 100 uetri i.i
i ti.ilco a!cl;:o on.
Kyseessä 1 ienec ollut Kolmaanmiicn tapaan po l tto!·: enttäknlJ:tisto., jo !en

nylcyisil~

on mahdollisesti suurimnalcsi osaksi tu.ho"l1tunut . 1\lneelle teh<lyissä lw e knopis·sa
ei havaittu miti.i.i.in mainittavaa. Siiti.i. huolimatto nlue tulisi kuitenkin si.iilytti.ii.i lwsl;:emottomono, silli.i j i.iä ntcitä l;:al!;tistost n s nnttoo olla j i.i.ljelLi..
Löydöt: EH 1DOG:113, Ia.l 1378:4, IIH 1177:33-31
Inv. Erä-Esko 1018 7:5
Tor k n s t us : A i l i o 19 2 1!
Kirjallisuus:
D. Nilddlä

Solmo 1952 s. 90; Miettinen 1071, s. 918, 050
perusl;:artta 21 23 02 SIUIW
X

G817 18

y

= 1G8

z
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Kylä:

50

l~orvoln

Tila: Ollila 3
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Vahvan turpeen peittämä to<lennäköisest i rautokautinen hautakwnpu, joko sijaitsee lwhti etelää, Noldan virtaa viettävien peltojen Jeeskellä noin 140 metriä "
virran rannasta. Ktunpu on korkea ja muodoltaan lähes

pyör~ä.

Itä-länsi .suun...;;

nossa sen halkaisija on noin20m jo pohjois-etelä suunnassa 16,5 m. Erii-Esl,.o
ilmoittaa inventointikertomul<sessaan kummun hollcaisijaksi 15 m. Kummun kork~~s
on pohjoisreunasta 1,5 m ja eteläreunasta noin 3 , 0 m.
Kunuuussa on runsaasti maata ja voin joitakin kiviä pistää esiin turpeen läp~. ·
Nildciliin lcummun läheisyydessä on myös muita ki i nt e itä muinoisj äiinnölcsii.i, joist ;
Kaimaanmä-en pol ttokenttäkalmisto (kohde II: 7) on 500 m 1 uotceseen, Laur:il on ·;.·
löytöpoikh:a (kohde II:8) 200m luo te e seen jo Vuorelan kumpu (kohde II:10)
310 m itään. ICumpu sijaitsee Nilckilän pää rokennulcsesta 100 m luoteeseen ja
Jaakkolan päärokennclcsesta 260 m kaakkoon.
tiilci:ili kyseessä todcllaldn on hauta, o n se ma ss iivisuut e nsa vuoksi yksi Noldan
ol ucen näyttävinpiti muinoisjäiinnölcsii:i , jolca tulisi vnrustoo raul 1oi tusta osoi tt :-

vnlln

i~i lvcl Li .

l:tUapu nn ti.i.LJ.ii hetk0llii

su! d;c~el. liscn

ltyviissii bulllossa eil·:ii

sii nit ole mitiiiin pcnkomisel\ mcrlcl::ej ii. P e llol tn on b titenki n kasattu lctun;:nm r euna-nluc i ll e l<ivi i.i,

jotka olisikin poistet tava .

ittu:mmsta e i o le tehty a.jo:i t tnvia eilc[i muitnkann liiytö ;jä .
Ne ;.~ .

TYA 1095G, 100!!0,

Din 'l'Yi\ 158: 2 1, 22

In v . Erii-Esko 1 01B 7:0
Kirjnlli suus: Salmo 1052 1 s. 00; Hi ct tin cn 1974 , s. 051
1 0 . Vuorcl a

peruslcartta 2123 02
X =

y

z

=

sruno

0817 15
1G8 82

= noin

85

J(y 1 ä : !Co r vo l n
Tila: Vuor e la 2
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Peltojen ympi.iröimä turpeen peltti.imn lciven- ja muansekainen lnunpu, josta ei
.ole tehty njoittavia eilcli muitalcaan löytöj ä. !Cwmnu n läpim itta on no in 0 m jo Icc
keus noin 1,5 m. Se sijaitsee Nolcinnvirran pohjoi spuo lella rannasta noin180m
oivan P~llövaaraan vievän tien laidassa, kohdassa 1n issä tie tekee 90° k u lma n
käänty e n itää n. K\Unpu sijaitsee Vuor e lan tilan päärakennuk sesta 150m lonnaase E
Einolan pätirakennuksesta 180 m lcankkoon ja NildciHin pii.ärakennuk s csta :JOO
~wakkoon.ICtumnus t o

1:1

itii -

noin 340 m Uinteen si joitsee Nikkilän hautalnunpu. Laurilan

·polttokenttäkalmisto (kohde II:O) on kohteesta noin 400 m l äns ilno teese en .
.Tällä hetkellä kumpu on iso,ien lwivujen peitossa, jotka tulisikin poi staa , silJ
ne saattavat tuhota kunmmn mahdolli sia sisärakcntc it a ja muinaises incitä . Huuten kununnn kunto on hyvä, cilcä siinä ole hav aittavis sa mitään penkomisen merk kejä.
Neg. TYA 1095 7, ,, . .-

...

... ...

: Inv, Erä-Esko 1918 7:7
' Ki rjallisuus:
.·11. Rantavainio

Salmo 1052, s, 9DJ hliettinen 1074, s. 951
peruak a r t ta 2123 02
X

y

=
=

0 8 16 75
4G9 40

z = noin 80
Kylä: Kennolo
Tilo: Milclco l a 2
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. ICyseessä on yhtcensi.i 5 matalaa peltojen ympi.iröimnä kiviröykkiötä, joista nelj ä
· on Nokia -S uoniemi tien pohjoispuolella

~.li kkol an

talon ran tovai n ioll a ja yksi

·. 'Jutil an tolon pcll olla Jcys ei sen tien eteläpuol e ll o .
Ronniot 1 jo 2 ovat Mi kkolan talon riihestä noin 120 m l uoteeseen koiv i kkoa
ja risuhkoa l!:asvnvan kalliopohjoisen mäen ptinllä. Uöylddöt on r akennettu tasalw lcoisistn särmilc!ciiiatii kiv istä . Ronnioissa oleva ti.iy·temno on nocn ja hiilcnsc -

.)3.
Ien istn.
t~e

Uöylddöt si joi ts evo t tcross Ltl n, jo nkn uuotlostno iw rkeuslcäyrä .80 t:n!tpy.

ovat noin 200

1!1

päässä Nokinnvirron rnnrwsto sen eteUipuolello.

!;:ohdl :

T~illti

maa l oslcec jyrl;:ästi kohti virtnn·.
Ilounia 3 sijoitscc edellä J:Hlinitustn rauniosta noin 80
riihestti 160 m pohJoiseen

Jil

lwilliseen ,jo Miklcölnl

sekä Hilckolon pi.ii.iral-<ennuksesta 200 m luoteeseP-n.

Untlcna Nolrionvirran rnntoon on noin 180

m

•

Täm~ikin

ram1io sijaitsee 80

l<Liyriin muodostamaila terassilla. Ununio on osittain turpeen

pcittäm~in

m k~rl< •

motolon

knllion pi.iiilli.iolevn latomus, joka koostuu joistal;:in irtolcivistii . Alueelle teke ·
mästi.i(in ko ekuopasta Eri.i-Esl;:o löysi G ~ pol tettcw 1 uuta (ml 11981)
naunio 4 on Hikkol on riihestä 180

m

poh ,jo isl~o i ll i se en

ja Uilc!w 1 on

p~ii.irakcnhuk

scsta 240 m luoteeseen selci.i Nokianvirran ronnosta 180 m etelään. ::yseessii
so ilcea

01_1

1 eveydel tään noin 2 - 4 m oleva 1:1etri 1! :;:orkuinm lnunpu, jo!;:a on ro!:erine '

ison mnolciven varaan sen itäpuolelle siirmildcäistii kivistä jo mustasta mnost~.
nuunio 5 voiuaan käsitellä tässä yhtcyuessi:i, vnikkn se sijaitseelein Vnstmnäen
kylä Jutilnn talon

pe~tonlueello.

Kyseessä ei ole vorsinainen

~ounio

vaan pel-

tojen l'eslcellii oleva viljelcmäti)n parin narin kokoinen viljclemi.itön alue, j?hon tekemästään koekuoposto Erä-Esko löysi 3 g poltottua luuta jo 4 g

polnn~tt :

snvea (IQI 11982). Tämän vil j cl euunä ttömi.i.n alueen lceslcellä on epämäi.iri.iinen röyld;:
jota Erii-Esleo orvelee vanhoista lcnll!listolcivisti.i kootun kiulcnan rnnniol<si. Hyös
kesä 1985 invento innin yhteyuessä tehtyjen havaintojen mulcaon röyld<iö vaikl~tto •
kiuosraw1iolta. On lmitenldn mahdollista, etti.i juuri tältä alueelta on l iiytynyt se Petersenin II-tyypin miekka, joka vuonna 1071 saatiin Jutilasta
museoon

(mt

304 7).

Kyseinen miekka oli

IIi.imee~

1 öytynyt alunperin jo 1920-1 nvull a

Jutilan mailta ja se tuli uud.ellecn esiin keväällä 1970 emäntä Elli Jutilau:
siivotessa vanhan aitan alustaa. Todennäl<öisesti tällä alueella on ollut nyfyisin jo kokonaan hävitetty kalmisto, jonlw ji.ii:intei tä mainitussa koril<ossa on.•
Tämä kohde s ij ai ts ee Nolcia-Suoniemi -tien eteli.ipuo l ell a ldlometripyl vään 36/G
kohdallatiestä noin 100 m etelään.
Löydöt: Eli 11981, IQ,I 11982, IIM 3047
Inv. Erä-Eslco 1948 0
Kirjallisuus: Solmo 1952, s. 09; Uicttinen 1971, s. 051
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Noldonvirran etelärannalla, noin 40 m rannasta suhteellisen jyrlcästi kohti
pohjoi st a viettiivä ll ä rinteellä, ICallionicmen alarakennuksesta hieman toista-

l~~m:JCntn 1;1c t ri ~i J.iin t cen ,lnich!llaluecl.ln on l iipiuitn .lt aon n o :i. n 2 1:1 jo h:o r !~eu clc l 
~oan

noi.n O, G 1a ol.cvn lnu:tpa. Erii-Esl;: o n tcl•emiin lco c ln10pon nwknnn se ra k e ntuu

pol:weistn

!~ivistii,

puncrtnvosta hicl•asta .in

cltl~ti

hthl•nstn, Elll:u:ntsta ei ol e

teh ty miLidn l iiyt ii .i ii.

Huodol tn :m tiimii lnu:tpn on pyiircii ja l i.i !Ics kartiomnin cn. Sont t n n!• i n olla, c ttii
lcysc c ssii on kiu.lcnnn
l~w:unnn
~ohonso

j~iiinnöksct

c .il;:i:i hantnl;:umpu.

lccskclLi l{osvnn iso ,inurestoon Inho lcoivu, joka san t tna lcaatun lwska
,jn tiiliöin on mahdollisto, ctt~i sen juuret

repivät lnum:tt'J1 h ojntlc, Roi-

vu ol isilcin pikinu:ti tcn li:onucttovo.
Nc g . TYA 10Dti3
Ihv. Uri:i-Esko 1918, 1
I(irjollisuus: Solmo 10G2, s, DG- 97t !Hettincn 1 0 71, s. 9ti 2
13. IIuvilonicmi

peruskarttn 2123 02 SIUilO
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Iiuvil onicmi s ijai ts ec Ku.l o veuen eteluronnoll o vaslinpi.Ltitä Si uron rautati e.:.:,os emao
Niemen kiirki on vil j el cmä tön .io monsto on ki vikko isto. Alueen kal mistol uonne
~aljostui

vuonna 1911, kun alueen omistaja raivosi kivikkoisto mao - aluetta

puutarhalcsi. Tällöin Helmer Solmo tutki ol uecn kmnmuisto yh<len.
Itse IIuvilaniemessi.i on tutkitue kunmmn lisäksi kaikkiaan 3 varmaa jo 1 epävarma
..

h.autakumpu sekä niistä noin 200

10

kaakkoon ns. Kapal<onmiicn päällä on 3 lctunpuo.
j

H~vilaniemen

vanha päärakennus on nykyisin jo purettu jo kesän :t,.e'8 5 inventoin-

nin aikana ol ueell e rakennettiin uutta rol{ennusta vanhan piiärakennulcsen pailral'
t ·a noin 10 m pohjoiseen lähemmäksi ICuloveuen
rantaa. Tämän rakennustyön yhtey-

<lessä oli alueelle kaivettu kanpeliojia, joitien reunojo torlcostcltoessa ei
lwitenkann hovaittu mitäiin mainittnvaa. Alueella olevat houtolnunmut olivat
ainokin tarkastus vaiheessa saaneet olla rauhassa eikä niihin oltu kojottu.
Niemellä ol evot kolme varman röykkiötii sijaitsivat vanhan pä ä rokcnmtksen 1 uotci s
puolella jo uu<lestn

rokenn~caeata

noin 5 - 1 metriä länteen lip putangon luona.

Kununut ovat suhteellisen matalia ja niiuen holkoisijnn kokoa on vaikea mi.ii.iritti.i.i.i. Joitakin kivii.i näytti näiden kwnpujen pinnalta pistävän e siin. Ne sijaitsi vnt ko ikki lähelclci.ii n. Epä vnrma hautakmnpu si jni ta ce Solmon vuonna 1941 ·tutkimasto alueesta10m koolclcoon. ICyseessii on lcooltoon .io muouoltoan epämi.iäri.iinen
ktunpu • .
rf.'i.iuen l:i.siikai ns. ICapnlcanmi.icn pi.iällii on kolme cpi.imi.iiiräistä lcwnpua ,

jotka

lienevät houtakumpu.ia. Ne ovat matalia pol ·lietun mnon- jo ld'Ue ns c l{oisio.
Kopokanmi.ien lcoakko isri nteesyä on 1 öydet ty myös eri.iii.n suuren

'l'äm~in

ki vcn viercs tä

~. · nl c he-/'c• lt:.-·"'•,-, ~~V . rfA...
) 7- · ~ ·c; l k.-jU 1 fr;-t-YfM.. .> 1' ·.1 l
l~eihi.iiin!cärlci

/c011 y.; ~nA- tt-?.c. . t?-J fu-..

t.u~

-

v.fh lq/(p (i::./1.(' fa-tfiA; ~

EJ..l 1197 3 • Wi ih in kohteisii n näh tlcn vii ttnan ldeina_nder_izi

Irertru:mlcseen jo gri.i - Bskon

_

inventointi l ~ertomnl~seen.

tnrl~nst l:S

'l'äraiin lcahtistonlucen iti.ip uolcltn peltoalueelta lö ydet tiin l;:csi.1 ll ii 1085 mc r l;l;:ej ii
r.whdollisestn rnutal(ntrti sest n asuinp aikasta ( 1..-oltdc I I :14).
S nlmon

lceviirilli.i 1911 tutlcima hauta o li tyypill i nen Idvcn- .ja J:J<Hlnscl' ainen

lnunpu , johon on tehty useita eri h autnlcsin, jo t!:n Sa l 1ao arvelee tehdyn yhtäailw i s esti G00-1 nvun alkupuo 1 ell a. Vo i lclca h au tnlwl i.lS to sta c i yksi ttiii s iii ho uta n.!<sia v o idaideaan erottaa, on todenni.iköisti.i, ctti.i b.unpu si s älsi use i ta pe riilddi isiii hautaulcsio. Löytöaineist osta voidaan funldio l taan miiärittiiii
löytö numeroa,. joista suuri1:unat ryhmät muodostavat

Icaikldt~nn

35

vi.i kipuulwt (8 1\pl) , Iceihi.ii.in-

Ici:irjet (7 lcpl ), miekat (3 1\pl), .. veit set (3 kpl), rnnne re nl;: nnt (3 k pl) ja koruneulat (.2 lcp l).
ICestin 1985 inventoinnissa löytyi ICnpankaruniien pi.iii l l ti o levan lauru:mn pi.iälti.i
yks i pQlonen pol~mutta luuto (TYA 310:1).
Neg. TYA 10 954 -10055,

Dio 'l'YA 1 58:10

Löydöt: HU 11282:1-89; IO,I 11973, TYA 310:1
Inv. Erii- Esleo 1918, 3:1-3
1/
F· r3A,'v.,

ICoivaus: Solmo 1941
~.

Heinonder 1948

J
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1t" >•

'/f'/'ft;·~/1-'
<

"l/VI

•

)A;;,f. ?ttd.. 'ffnn..r~

v-rr
"i

- ·-

Ld

1

(~-
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ICirjallisuus:Solmo 1952, s. 06; Hiettinen 1074, s. 010 , 951-05:!
Liitteet: Kartta 3
14. Taponil o

peruakartta 2123 02 SIUIW
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z = noin 70
ICylä: liaopaniemi
Tila: 'rapanil a
Kesän 1985 inventoinnissa havaittiin Huvilanieme ssä ns. Kopokonmi:ien päällä
peltoalueella rautakautista kulttuurikerrosto . Löytöinä saatiin 11 palaa
karkeaa rautakautista keramiikkaa, 14 pol aa pal anutta savea ja 9 routakuonan ·
paloa.
Kohde on Tapanilan talosta noin 60 - 80

metriä.itään ~ pellolla

reella. Tapanilon talon pihassa on kolme matalaa houtakumpua,

olevalla kmnpajotka sijaitseva t

tästä kohteesta noin 60 m koilliseen (katso ko hde II:13). Lisäksi kesän 1nB~
inventoinnissa löytyi ldvikautinen osuinpailcko talo-n poh j oispuolelta ja tästä
kohteesta noin 60 m pohjoiskoilliseen (ko hde 1:10).
I\yseessä li e nee rautakautisen asutuksen paili:Ica. On tietysti myös mahdollista,
että poikoll a on ollut myös samanlais i a motal ia hautokumpuj a lcuin Tapanilnn ·
pihassa, jotka on maatöissä tuhottu. Oletustn siitä että kyseess ä o lisi tode l-

ln

n sui.np n ild~D

·tu!~c c

!;::oh tcen sijain t i. Rnotsnln isc n ni n c is too:1 pc rus t c el l nhnn

on to d et tu, cttii rnntn!:nntjncn nsninpail<kn sij aitsee !;:n.l l:ti s ton Uil1ci s yydcs sLi
itscst ~i i insclv iissii

po i l~ossn

alovon mann ja

t!tets ~ivyö! t ylck c(: n

vLi li ssii olevalla

lwrmtullo, ;jossa on llyviit vaLnistusolosuhtcct (llycnstrancl: Ccnt rnlby.1cl-lton tls, 3f>). Juuri t ~it:ti.iu tunnusmcrldstön h:ysci lte ll ol1'.c t iiyt t ~i~i .

ll y:~ (l1
~Intknn

r:olc.innvirron rnntn o n liiytölcohdo s ta on 110in 1 3 0

J!l,

Löydö t: TYA 311:1-3
Liittcet: Karttn 3

t5.

Tnppurinojn

pcruslcnrtto 212 3 03 Hi\!INALA
X

y

=

0820 :)2

= 165

G2

z = 70
Kylii: Si uro
Til o: ?
Kyseessä on knnsimctsi.iss Li oLcvo hollcniRijnltnan 3 - 4 mc:ti'iin., raunio,

joka

on rakennettu sclcä kivistä ettli maasto. Kohde sijnitsee Pieni-Tnpp uri_järvestä
Jokisjärvecn virtanvon liictannojan (enL •roppurino,jn) ronnalla sen poh ,joispuo-

1 cll o noin 500 m jo en 1 oslcukohdosta yliispiiin 1. Jokisjärven ronnosto i tiitin.
nounio on kohdnsto,
40 m itään.

,josso Siurostn pohjoiseen vicvi.i tie ylittää liietnano,inn no i

Siuron Linnavuori on tästä lcohtccstn noin 500 m lounaoseen.

Kesän 1985 inventoinnissa kohteeseen ei tehty koekuoppaa, sillä Erii-Esleo oli
vuonna 1948 telcemiistiiiin Ieoeienoposta löytii"nyt hiiltti jo palonu·tto savea.
Vaikka Unto Salo moini tscc Himän raunion Satnlnumnn pronssikausi -teoksessaan
olevassa pronssilcoudentyyppiEJten raunioiden luettelossa sivulla 482, ei lcysees sä lmitenlcaan ole lopinrnunio, eikä muutenkaan (csim. sijainnUtaan tai rakenteel toan) niihin 1 i i ttyvä mui naisjäännös. Vaiidea r a unio onkin hieman sivussa
nykyisen asutulesen lceslmksisto,on lcyseessli lmitcnkin puhtaasti rautalcautiscn
tradi tion mukainen hnutalcumpu. Puusto lcohteen ympärillä on nylcyisin niin ti~eä,

että se haittasi, jppa havaintojen telco jo vololcuvoamista.

Löydöt: I<M 11980
Inv. Erä-Esko 1948,1
Itirjallisuus:Solmo 1952 1 s. 90; Miettinen 1971 1 s. 951
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Rc!colon tienhaarasta luoteeseen, vonlton Noida-Totti j ärvi -tien l u oteispuolella
kivi~en

lcolliopohjoiscn mäen laella, oivon sen lwslcilcohdolla on lciven- j<J moon-

sclcninmln.unpu, johon tehdystä koelcnopa s tn

n i.v nn l:tmw:tm pinnasta l öytyi

11 .:..

pnlno polnnn tta s nvea ja hiiltä.
'l' nrpecn

peitt~i1:1i:in

lnumnun hallcaisijo on noin 3, 5 uctr i i:i ja

Kivcys Jnua11mn pintnosisso ei ole k o vin ti i vi st~i..

r. : ~U: i

!wrl~ eus

noin 0,1 n

sij n itsec Pyh tijärvcn

EyLinlohtccu lasl(evan o ;jan lwillispt~ olelln. Py ltö j i.irv e n nyl:yisccn rantaan

t:oll-

tccsta on ua t icaa noin 250 ;aetriä. Hiili:i 1:m o d o st aa vil ,jelcmi.ittömän saarekkeen
peltojen ke s kelle.
1-.Ii:ien lounaisrintcessä on ollut lato, jos t a on v i cLi

p erustul~set

ji.iljcllii. !.:Iic :t

yli menee lwrkenjännite linja , jonka l no ·tcisp n olcllo Inu:1pu on.
Neg. TYA 109 61,
Löydöt: TYA 312:1
17. l.Inttil o

peruskorttn 2123 05 NOiaA
~.~ ;~=

G817 12

y = ·171 38

-

-

15
50

z = noin 00
l(y lä: To i pnle

'">'H
Tila: Unttila <.
ICysccssä on vuonna 1932 1 öydetty ja Aarne Äyräpäiin seuraavana vuonna osittain
tutkima mcrovinlciaikainen pol ttokentti:ilcol misto, jolco sijai tsce Mattil on tolon
pihamaalia varsin korkeoll a Nokianvirran törmi.illä noin 300 metriä virran rannn
lca oldc~o n.
Vuoden 1933 lcaivausalne, joka on päi:iralcennuksen koillisnurkolta noin 25

I!l

1 uo.t .eeseen, pystyttiin koi vauslcortto j en avulla identifioimaan, sillä ralcennnskanta alueella ei ole muuttunut. Tutkimattomaksi jääneestä lcalmistoal uecstri
ei ni:i.JI merkkejä maanpinnalle jako. alue oli koskematon. Sen sijaan talon pihaan Äyräpään kaivausalueelta noin 10-15 metrii.i kaakkoon oli kaivettu viemKrioja. Kaivannon reunoja tarkasteltaessa ei mitä än mainittavaa havaittu, joten
kalmistoal ue ei ulotu näin kauaksi pihamall e.

~.Iyöskään

talon isännän mukaa_n

alueelta ei ole löydetty uusia muinaisesineitä. ICalmi s toaluetta lienee lcuitenkin vielä jäljellä .i\.yräpään kai vausal ueen ymp ä rillä, joten alueen ko skemattomuudestn olisi huolehdittava.
Taipaleen Måttilan

kaivauslöydöt koostuvat pääasiassa koruista. Aseita koh~

teestn löytyi vain muutama. ICalmisto ajoittuu vuoden 600 tienoille. Varhaisimmat hautnulcset lienee tehty jo 500-luvtm puolella.
Taipol een Uattil an tilaan kuul uvasto ICo skcnmäestä 1. Kaimaanmäestä

on 1 öy~yn:.

myös Petersenin F-tyyppiin kuuluva viildn.kioikainen lteihäänlcärki (IO.f 9897) •
1

~Iattilan

polttokcnttälcalmistosta noin 200-300 m pohjoiskoilliseen on

Hintsan jn IIintsan kumpukalmistoal ueet (Icohte e t

Vo~la~-

II: 18 ja 19). Ne sijoi tscv~t

alempana Nolrionvirran rantatöyräi.illä li.ih cmp i.ini.i virran rantaa.
Löydöt l EM 071G: 1-00, H1I 9897
Inv. Erä-Esko 1948, 11
Knivaus: ~~yr i ip i.iE 1033

Kirjnllisnns : Salmo 1952, s. 100
l.fiettincn 1071, s. 918,951
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Vonhan .. Hintsan l«llui.sto si,j o "i ts ce Euirim:1äld iLim:i.s e llt.i vil j el cmii ttömiilli.i.
pihÖnlucelln. Pnilc!i::n on Nol~i.nnvirrnn etcHi.rrmnalln noin 100-1 20 metrin pii.iissii.
ronnosto

.i n no ::.n 200-:300 1:1 poh jo isko i ll isc en J.!nttil nn pol ttolccntt~ilcalmisto sta.

Virran tösmi.i. on tiillii
muod.ostaa 100 111

l~olltnn

hyvin ,iyrhki.i. l{tu:u:mt sijaitsevnt terassilla,

jonkn

l~orl;:cnslcii.yr i i.

Itumpuj a on l;:o ikki ann vii.si lcoppol et ta ja 11e oli va {; l;:o slcemattomi a kesällä 198G
aluettn tarl;:ostcttoessa.

1Ctunpu 1 sijaitsee

ja se on holkois :ijnltnon noin 5 111ctriii

vi.ilittö1:1ästi snunan lii.nsipuolella

,ja korke u<lelt aan noin 0,1m.

lnwunusta noln 15 m lounnnsecn on lnunpu 2,

'l'i.i.sti.i

joka on halkai:iijal taan 5 m ja kor-

keudeltaannoin O,G m. Se rakentuu neljiin suurer.un nn lciven vnraan. K1unpu 3 sijai tsce bumausta 2 noin 20 111 lcoaldcoon ja lnuamustn :t noin 2G m cteliii.in. I\yscinen knmpn on halkaisijaltaan noin 5m ja lco!lccudeltnon 0,5 m. 'l'ilan pi.ii.iraken~uksesta

ti.imii kumpu on noin 15 m luoteeseen. ICmmaussa 3 on ni.ihttivissä lnurunun

reunoilla kaksi smu·ct:tpon kiveä, joiden Icesl<elle .· se on koottu. Dn. lnumnnsta
noin 30 m eteli.iknaklcoon on lnunpu numero 4, joka on edellistä matalampi jo holltaisijaltaan noin 3m. Sekin on rakennettu lcolmen isomman l<iven varoon. Tilan
päärakennuks esto tiimä lnunpu si joi tsec noin 1G m eteliiiin. Kumpu 5
imkscsta 32 m ctcli.Hin jo lcwmnnsta 4 noin 10
,.

111

on pii~iralcen

etel i.ik aaklcoon. Se on hallcnisijal -

taan noin 11m jo lcorlccudcltann O,G m.
Vaikka niiistti lcummui s ta ei ole tehty o j~ i ttavia cikii muitakaan 1 öytöjö, on nii ·t ii
ralcentcensa ja s ijnnt insa puol csto pi uettii v~i rnutakaut isina hnuto ina, vaikka
niiden ymptiristö vaikuttnn muutenkin ldviseltä.
Inv. Erä-Esko 1948, 11 k:wtt //l.h,.,(l!;,. ·
Kirjnllisuus:Sal111o 1952, s. 101; Miettinen 1074, s. 952 .
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Kylä: Taipale
Tila: Ilintsa
kaksi todenni.ilcöistii hautakumpua,
•ella,

J~hdc

jotka sijai ·tsevat viljelemtittömällii piha-al u-

sijaitsee noin 100m eucllisestii kalmistosta liinsilounaaseen.

Itummut sijai tsevnt ternssill a, ;jonlco muodostan korkeuskiiyrii 100 mmpy. 1Iansto al
eella on kivistä.
Kumpu 1 rnl<cntun pienchkiiisti.i kivistä ja mn,sta. Sen holkaisijn on noin 2m ja

Jcorkc\lS O,G

J:t .

I·:1uapu sija it see välitt <'im~isti Ifintsnn van!1an vil jo - aitan l uot cis-

pttol cll a. 'fi.ist~i J;:mamusta Erä-Esko il!:lO i tt a.:1 1 (iy ti.i.nc ens.:i pnl nnuttn savea.
l:1unpn 2 on edellisestä noin 25 m luote es e en. E3rs c cs si.i on hollcni!Sijnltoan noih

3,5 m jo lcorkcu d.eltaan noin 0,5 m oleva :-; :iven- ja I:tn nnseknincn kumpu.
Ei.iiUi l;:mnpujn kute n ed.ellisenldn li:oh.t ten ktunp n j a on ni iden muouon jo sijainnin
perusteelin o ilccntettuo pi tiiä routalcnuti si n o lu:nd;o inn .
Vonhn-IIintsan jo IIintson yhteensä seitscEJi'in

k:.u:tp~to

liittyncviit samaan

osutu1~sc (

j ota ilment~~i ~.Iattilan pol tt okenttti.koll:li sto n~iisti.i lcohtc ist a noin 200 - 300 m.,
lounaaseen.

Vasta tutlcimu s voi selvittiiä n i.ii clcn knlnisto j cn vä lis et ilrii- jo

nnmt suh t eet . Hnttil nn kall:Iiston esineistö vii ttuisi si ihen, e ·ttä se on pol --:
vcll ut ptii.insiassn naisten hnutaus paildcnnn .

Tti st~

heriiäkin l;:ys ymys, ol isilco

ni.iihin lnmtpuihin, jotka ovat Hihempi.inii virran rontao jo siten esim. mnis cm nlliscsti hicnOJ!Ui1ossn paikassa, haudattu !cys ei scn

nsutusyl(sil~ön

Eli cs puo l isct vninu-

jat ?
I nv. Eri-Esko 1 048 , 11
Kirjallisuus: Solmo 1052, s. 101; }.Iiettincn 1071 , s. 052
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Läpimitnltaon 4 m jo korkeudeltoan 0, 8

'•

J!l

olev a röyldciö , jolco sijaitsee Noidan-

virran pohjoisrannalla noin 1 80 m virran ranna sta . Kyseessä on röyklciö,
mu odostuu mnutamasto isohlcosta lciv estä (halkai s ija 0 ,5-1,0m)

joh:a

ja us eista niitä

picnenmdstä ld vistii. Siinä on ol empono myös mo otä ytettä, mutta ki vct o v at niin
domino i va rakcnnusmateriaal i, että kohdetta vo id.aon 1 uonneh ti a röyldd öksi. :·
llöykkiö sijaitsee nyt jo puretun Utolon riihen pc rustultsista noin 50 m i tään
jo tilan piiiirokennuksesta 160 m koilliseen.
Erii-Esleo ei;,dlriloit'ainvento intikertomulcs essaan kohteen sij ain:t !'Vmnas t o sto mitää:
Jo st akin syy stä esim. Tampereen seutukaavaliiton julkaisemassa luettelossa :
touetonn röylckiön si jaitsevan

vil j el emii ttömiillä kall iopohjaisell a mäellä. ··:

·.·

Tämä tieto on sitten siirty nyt k ir j all isuutcen, sillä tämän kohteen maini tsec
esim. Salo Sotakunnan pronssikausi teoksessaan
non pronssikoudcntyyppisistä houtaraunioista

olevassa luettelossa Sotakun(s . 482 ). Maast o on kuitenki~

peltojen kcskell e jäänyttä lcosteohkopohjoista 1 ehto nl uetto eikä missiiän topaul>
s es sn kalliota.

Tämän koht ee n jo Nokianvirran e rottao toisistaan tosin korke-

nhko kalliohnrjonne, mutta röylddö on noin

2 0 - 30 m lcal lio n lcorkeintakoht.ao

ol emp ana. Si jonnil ta on jo muo dol ta on (röyld;:iöl uonteestaan huol imatta ) kolHle·.
vastaa ·ennenmdn tyypill istii rauta k autista h outakumpuo kui n 1 apinra tmio ·tn.
~

Erii-Esleo 1048, 10

l(irjalli suus : Sohw 19132 , s . 100; !.Iiettinen 1074,
s . OG2
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Sotlcnnlinnn niminen knlliopohjninen mtllci sijaitsee IInu.roistcu kyUi.ssii Liul;:us1 ahdcn koill isrnnnn 11 n noin

no

m rannnsto (mi tottu Jatien lccsldlculnlosto). W.ild

on ymptiräivListii r.wastostn mitnttuno noin lG m

lcorl~eo

jo jyrl;:ki.iseiniiincn. Uäcn

lcoko on noin 4.0 X 80 1~1. Wien etclärintoelli:i sijnitsec mann- jn lcivensekniuen
iwntnktu11pn. l{lUnpu on mnodol tnnn lähes py(irci.i. ja Icupcra. Mi ttanksessn snntiin

sen

l~ooksi

G,5 X 7,0 m ja Jcorlceudelcsi O,G

111.

ICtunpu on

rakennettu Icallios y ven-

riylcseen jo sen ctcli.i- seld liinsilaidoilla on yhteensä lcoltae hnllcaHijnl tann
ÖyS-1,2 m kokoista Icivei.i joiden varaan Inunpu on rnlcenncttu. IInutalcumpu on
erinonioisesso lctmnosso jo sen si.iilymistä tusldn uhlcno mikään tulevoisuudcssokoan. Inventoinnin niknnn ei itse lnunpnun tehty lcoclcuoppan. Tutkiessaan lnunpuo vuonna1018 Eri.i-J~slco löysi siitä

n

g polte ·ttn n savea sekä hiiltä.

ICoelmoppio tehtiin sen si,joan sinne ti.ilme ympiiri mi.ikeä sellnisiin paikkoihin
mihin lnunust:wotn o 1 i l;:crtynyt, muttn min.kiiänl oistn kul ttuur ilcerro sta mäclli.i
ei hnvaittu.
Inventoinnissa havoi tti in Li ulcusl ahden Jrannoill apSoHconl innon mol enmlin puolin
pcll o ill a ki vilcautisto asuinpoikko-ol netto (katso kohde I: 16).
Sotknnvirran lrwnpu ei ole yksinäinen todiste rnutakautiscsto asutulrscsta Liukuslnhdcn rannalla, sillH siitä

noin 220

111

cteli.iknakkoon sijaitsee Kehon kal-

mistoalueen lähin lnunpu (kohde !1:22). Sotironlinna voitaneenkin yhdistää ti.ihän
kehon kolmistoon, josta on jäljellä tlillii hetlrelli.i kaksi lnunpuo.IColmannen
lnumnnista tutki ,J. Hinne t~i.mrin vuosisodan nlnsso. 'l'odenni.ilcöisesti alueella on .
. ollut hautoja encmmiinlcin, mutta ne ovat viljelyn myötä hävitetty ja vain vilje1 emä ttömäksi kelpaamnttomnlt o ol ueell a ne ovnt sti:ilyneet.

Ncg.

TYA 10918 - 10050, Dia TYA 158:41-42

Löydöt: EM 11079

Inv. Erä-Esko 1 !J18, 13
Kirjallisuus: Salmo 1052, s. 101; Miettinen 1074, s. 952
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ICyli.i: Keho
Tiln: Pappiln 1
Kehon lcalmistoaluc sijaitsee Pyhäjärven

8

Liukuslnhteen johtavon Pilclmvirron

rannnlln vnstapi\iitii Lntosnnrta. Alueella on säilynyt lcaksi hautnlnuilpua (lcolme

,i o s

l•nncJ:lpnu:-~ sijaitseva Sotlcanl innnn b:~: 1ptt 1 as](eta~:m t~i.hän

".!!.
bllmis toon 'li:uul ti-

vnb:;i). Nii clcn J.is tiksi J . Uinnc t t!"tld .' ihclcn os<~l;:si tt!!totun lnum:nm t~imtin vuo9isnclnn alussa, Twrluisi toclcnniiköisclt tt , ()ttii alncolln olisi
nluuncrin ollut ··.
.
Cll(~J;u:l~i.n!cin l! nu to j n, nntto ne o va·t t tl.Jto littmc et n a a tn v il j olyks c 11 c ro i vo t ta cs s a
~

jn vnin aivnn rautntcrassilla oll eet !:r•J:u:wt ovnt stiilyneet,
IUntoen vuonna 100ft tutldmnn

ln~m:nm j~i.~iunii!•set

Pil:lmvirran rnnnnlla ICchon saunon alle osittain
o 11 vi eHLl;:in
lm.&amtm

n~ih t~i vi s sä

nolj~i.nnel~sestä

lnm sonnn

011

s ijaitsivat aivan rantoterassill
j~~i.incen~i.

T~istLi

sounasta

pe rus tuslci v cys. '.i'o tlo nnL~b.i i s es t i s onnanoll e j tbn e es t ti
on vielä poh,ja

eltj ~inti,

jo t en sctdn voitaisiin tutkia nyt

hLivitctty. 'l'i:imä lnunpu sijni t si ny!::yisestä Pnppilan p tii:i ralcennuL:sc s·

tn noin 120 m lounaaseen, lnuamusta 3 1G O u kanl:!:oon ja l::tu:tr.msta 2 noin 1GO n
Hilles

e tel ä~in.

Tnsti.i lctUill',IUSta löytyi sen

r er.U!wllfl raonnlniso jolla

tehdyst~i

jt~;i. n teit ä

hautnu!;:s estn.

tutlcittDessa

:i~tummrn

j ~iiinteitä

n no-

allcupcriiinen lcoko on

ollut noin 11 m ja se oli ollut ldven- ja 1:wnnsekainen. HitLiiin rakent eita siit·
ei havaittu. Oheiseen liitclcarttaan tiimtin !:tu:unun lcohtn on merldtty muuerolla 1 .

Em. lnuumust a noin160m pohjoiseen on suuri, liipimitoltoon noin 10- 15 J!l olcv ;
kumpu. Rlurumrn alkuperäistä kokon on vaikea sanoa, silli:i sen reunoille on kerii-L ·
ty maata, pelloltn Iciviii ja sinne on tuotu myös mctallijätettii. Lis iiksi
lnlllmmn pinto on pensaston peitossa. I(orl•eutta lnurunulla on noin 0,8 m. Se sijaitsee Pappilan piiiirokennuksesta noin 1GO m luoteeseen. 1Iatkaa l<wnpmrn 3 on
noin 160 m. Tämi:i kiven- ja maansekainen km1tpu sijaitsee oivan korkcuskäyrällli
85 nm1py.
ICumpu 3 (Erä- Eslcolla n:o 4) sijaitsee Pappilan päärakennuksesta 100 m länteen.
Se on rontaterassilla, jonka muodostaa 80 m korkeuskiiyrä.

Kumpu on lähellä. 'pe

l6n laitaa rannalla olevassa metsikössii ja venerantaan vicvästä tiestä vain , no
15 m luoteeseen. ICooltaon kumpu on pieni. IInlkaisija on voin 2m (Erä-Esko il-

m)

moittaa 1,G

m.

jo lcorkeus noin 0,5

ICwnpu Iwostuu pienehlcöistä (hollcaisijal-

taon noin 10 - 20 cm) kivistä jo se on voimakkaasti maonsekainen.
Neg, 'rYA 10945 - 10946, Dia TYA 158:12

Q ui•.f ·

Inv. Erä-Esko 1948, 1~ .
ICoivaus: Rinne

190tl ~a

190y,' Appelgren HJ07

Kirjallisnus:Salmo 1952,s. 101; Miettinen 197tl, s. 916 Löydöt:

m.I

1574:1-12,

Liitteet: Liitekartta
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Nokialta Keho on johtavan tien läns ipuo lell o I~ eto lonmiien-Lcrunvuoren -risteylc-

..,

)
. se st~i noln SGO
l;:ii\·~lytic ,

c•tclii~in

1:1

koli<loll<J

!:iivclyticn eteliiiHtolclltt olevalla uy!cyisin rol.ientoJ!I<tttot!IDlln ton-

t)lln on !~.ivcu - ;jn J:Jnnnse!<nincn ln.n:tpu,

1 n.

ticstii crkoaec l.;:ollti luodctta vievii

~:~is tii

.

~( ~~n::n1n

11:iii.l.l.i!

~\n.'::vnr.t

rdn:en.i.

jonbl !tnllu:l isijo o11 fJ n

,jo !;:orl;:cus

llluc, ,jolla l:tu•tpu sijnitscc on vil ,jcl cuii-

-tiinL l b~ton, .joll.a on rHnsiH1sti. rol>ennu.lcsen ,j(ii"innriksiti. Peruskorttaon alue ou-

ld. n ::terl;.it ty

rn~:cnuctn!;:sj.

So al;tno olln, cttii !.;:tunpu on nyiihiii.scn asutuksen ai -

icnnnsonnno s tn. Se on !:uitcJJ!ci.n
lö :jl:~sn l !~ee! J

r:nttnl : n ~1t i se t

t~iys

i.H s nJ:JnllkD l tn"i.nca rolceut ccJ. t nnn lcuin tnt-

!lnutn!:wm!Jitt, ;joten

lcru;mnm md;:oanottomine:t

Liu~in!>::i.n

tiillii H yhteyteen on pt!o.lt:stf't(;nvisso.
lintl:n!"J Icmtnmsto on Pyhiijiirven rnntonn noia 1'10 1.1etriii .
1

~c ~ .

l0D7G, Din TYII 158:13-11

TYII 10D7G -

2,1. l.'rhnhmsnori
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'l'iln: 1
Urhntnnsnori si;jnitsee Pyhiijiirvossä.

Luotosaaren liinsipno.lella noin 80 metriä

ranntercestn. Saari on Luotosnnren suojaoma idlil stä . ,ja montereen suojaoma liinncs i
ji.i. poltjoisesta . Etelässä sen sijaan

nvout~u

avara ni.i.lcHola Pyhäjärvelle yli

J{aivnnnonseliin aina Sorvnnselä.lle asti. Itse soari on kollioinea ja sen
cteliilci.i.rjcssii on ollut kolme lnpinruun .loto. Yhdestii niistä. löytyi vuonna 10G5
l<i v i ii ralce nt m:tis ta vort en o t et tn e s s a todenn[ilcö i s cs ti nuoremp a on roomaloi s nikann njoittuvo ronnerengos. Pnikan torkosti maisteri Esko Sorasmo, joka totesi, että. lcyseessii oli ollut 1 npinraunio.

Samolla hä.n totesi,

että. ratmion

1 ohcllä oli kaksi r.nmtnkin liihes kokonaan purettua l apinratmiota.
Rauniot sijaitsivat snaren korkeimmalla kohdalla
kcnnc ·ttu pcllcistii ldvistii ,

kolliopohjnlla. Ne oli ro-

joista osa oli lohlwpintaisio osa pyöristynei tLi.

Rauniot oli vot vedenpinnas to noin 5-G m lrorkeudc sso.
llat.mion 1, josta rannerengas oli löydetty, koko oli 5 x 5 m jo korkeus noin

6,5 m. Kivien koko oli 10 - 30 cm, Tarkastaessaon kohdetta Sarnsmo löysi siitti
vielii poltetun lnunsirnn, jolca oli todcnniiköise sti kallosta. Tämä raunio,
lmten kaksi muutakin oli l ähes kokonaan hnjo i tettu.
Rauniosta 1 noin

o

m eteltii:i.n sijaitsi rotmio 2,

jonka olkuperiiiselcsi koolcsi

Sarasmo totesi noin 5 x 5 m.

:Ein. ro tmios ta noin 1m etelään oli sijainnut kolmas hajoitcttu raunio, jonk n
kolw oliollut 7 x 7 ra jo lcorkcus 0,7.
Urllatunsaoresto noin 1.30 m l uo·teeseen on Urhatunniemi,

josta lcesLin 1085 inveuto i

ni ss a 1 ö y detti in l;:oks i s omnntapoisto 1 opinrauniota lmin saarc ss nlcin oli ollut
(lwhde II: 25) .
Nc g . 'l'YA 10058 1 Di a 'l'YA 158:15 j n 50.
Löydii t :111.1 30,1G: 1-2
I~ir.jnll i s tm s:

Tnrltnstus: Sorasmo 1071

!iidtiiJo;J 107,t, s . D1G 1 OGO
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Urhattmniemi sijni tsee Pyhi.ijti.rvenrnnnalla
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Urhat unsaa resta noin 80

seen ja Luotosaaresta länteen. Niemen ktirki on
7 metriä nouseva Inunpare,

#'

l~a llioinen

mänty~i

on 1 apinrmmiotyyppine n röylckiö tn i

jn

.ja sen

l ~nt n;jaa

J..:n!~si

r iiyl~!;:iöti.i .

l uotec-

vedenpinnasta noin

josta on Ur!latunsnaren ohi hyvä ui:il;:ö nla

seliil le. Niemen ki.:irld kasvan

m

kor! ~eir:u:wlla
I~i vcysti.i

l~nivnnnon

lcohdnlln

on knll ioll n

SE-NW -suuntaisesti noin 2G metrin raatll:alln 1. l;:i veys lcattaa l;:olco kallion
huip tm. Osa ldveyksestä on vierinyt myös alas rinnettti. Vaibrttaa sil ti:i, ettti.
kiveylcsen halki lcnlldsi jonlcinlninen polku lco!tti niemenkärlceii. Kyseessä saattaa olla myös kaksi pienempää kiveystä ja niide11 välinen matalampi kiveys .
Alueesta piirrettiin oheinen karttaluonnos mittakaavassa 1:100. Kartassa
havaitaan alueen lcaalcko ispäi:issä se l vi:i kolmen isom&.Lan lci ven rn joi ttama noin .

1 x D m kokoinen lciveys. Vastaava selvästi erillinen röyklciö on alueen kakköi s
pi:ii.issli. Sen kolco on noin 4 x 4,5 m. N~iiden kahden kiveyksen v~ilimatka on no.ln

10 metriä. Röyldciöiden välissä on matalaa kiveystä, joka ei muodosta miti.iän
selvää raunioita. ICiviä on tällä kohdalla vain yksi kerros. Tämän matalan
Idveyksen läpi kulkee niemen
vetö n alue,

11

pituussmmtois~s t .i.

noin uctrin J.c·J:'inan lähes ki-

po lku".

Urhatunniemen lapinrauniot vastaavat kooltaan ,ja muodoltaan niitä kolmea lnpi 11
rauniota, jotko hävitettiin Urhatunsaaresta (kohde II :24).
Neg. TYA 10950-10960, Dia TYA 158:16, 17
Liitteet: Liitekartta

26. IInkamäld

peruskortto 2123 05 NOIGA .
X "'

y

6817 26

= 474

38

z = noin 100
ICylä: Tyrkkölä
Tila: iloleomäki 2

25

Iloknmi:iki on Nokion ti:ihän mennessä ainoa varmasti rumniskalmistoksi määritetty
lcalmisto.

Kalmistomä.ki sijaitsee Pyhäjärven

Eurjenhännänlahden perukaste noi

380 m länsiluoteeseen.
ICalmisto löytyi vuonna 1921 mäellä nykyisinkin olevan taloa rakennettaessa. ·
Al ucella olevnt haudat ehtivät osoksi rildcoontun ennen kuin

Alfred Ilaclauon ·

pi:iäsi pnikkao torkostaruaan. Alueella suoritettiin kaivaus vuonna 1022 Aarne
.i\yräpätin ,johdolla. Hakennusvaiheessn siirrcllysti:i Janosta löytyi sitä seulot-

1tocs sn m; c itn r:minniscs :inc itiL Lisäl:si olllccltn pysty ttiin

r:tit~tr.ltti.imti. iin

l•ol:ac

os"i t -Lni 11 s;( ll ~' n~rt ·ti: hnntnn, .jotl:: o ,jiiivi.i.t rokennulcscn s isii.pt ~ol c .lle (!>otso
li itc kat:tt n ). :rmttlnt olivnt. noin 00 - 100

CJ!l

syvy ydcssU. IIa n t o jcn s nuntn o n

S\'1-?JE ,in vninnjnt ol..i. ltnu<lntbt puunrkuissn. 1\innkin hnu<lan c
is o ,j <l

t ~i:ytcnnass<~

oli

1 . . ..

,\:.LV.l il

I~nt r:d.s to

on e sin ci nt iins i.i perusteelin perintei s esti <1joitcttn ristir e tldniknnn.

On !mitcnki.n tollcnniil;:iiistit, cttU nluecllo on ollut my iis vii!;:inldrlilcoisin llnuto jo , sillii nluedtn on s natu irtoliiytiinii arnhiolnin c n samnnidi, j olca on
lyöty vuonna flOG tni. fHJ7. Halut on ollut r-iipulcscna, nuttn se l :i.cnce lcuitcn!dn
öll ut ·antina ()00-l uvnll. o tehdyss i.i hnndnssn. 3itii kuinka pi tl~iWn lcalmisto on
ol.l ut lci.iy ti)ssti on l

ii~'tii aine ist.on

no ;j nll a vnilcem:tpi m(iiiri tti!.i.i. !.icrlci tti:i. vin l öy-

tö lienee ltevosenkcnlciisollci, ;jossa lcoare.lln
.taisio solJ;:in on
~innnsto.

lö ~r dctty

011

ristikoriste. HciltH. ti:i.rn~i.nlcal

'l'öys iin Nikn-Pcnnolo s tn, Pnrlcanos t o jn Li e don Vonho-

Suomessa nEmi.i soljet on ojoitettu perinteisesti ri st iretldoi1cnon 1

mutta Iti:i.-Dol tiosso, m:iss i.i niii ·t.i.i sollcia on löydetty runsnOimnin, nii ti:i. asiintyy
useissa rahojen peruatcelln 1200-luvulle ajoitctnissn oor·tcisso.

llmun ishnut<i ja on to denni.il•i) i s cs ti mi:ic ll ii j ä l j c .l Hi. ltnkcnnnlcs en nll c nii ti.i 1 i en e
oinoldn ji:iiinyt. Vuoden 1022 lcnivnn.lcsissa lwivcttiin oluc raiccnnuksen lounoisimol cl tn, mutta tul oks ettomo s ti. l.!uilli'n st~nnti iu, varsinkin i ti.ipuol cll e, kalmisto sen sijaan saattao ,jotlcuo.
ICesän 1085 inventoinnissa alue voilcutti lcoskcma t t omalto. Lulmunottamattn Pi.i i .Värintecntien laitaan oivou mäen olle lcoivettuo uu-t.to likoviemi:i.riä.

T~imi.in

koi-

vannon reunoj El tnrkastel ·t.aossa ei hovoi ttu mitään mcrld tti:iväi.i.
Neg . TYA 10951-10052, Din 'l'YA 1u8 :43, 1 •1
Löydöt:

m.r

7912:1-0,

m-r

7955:1-13,

lnv. Erii-Esleo 1018, 11 s.

mr

8037:1-17, JO.! 9190:1-3, 11786

:t.~

ICo i vnus: ;~yr i.ipiiä 1022
Kirjollistms: .FU 1025, s. 18-,10; Solmo 1952, s. 101-102; Uiettinen 1974,
s. 021-022, 051
Liitteet : Liitekartta ·
27. ICirkko saari

peruslcortta 2123 05 NOIUA
X

y
z

::r

=
=

6815 78
474 15
noin 80

ICyli:i.: Keho
Tila: Pappila 2

18

' ICirldco s oari sijaitsee Pyhö. ;jiirvessi:i ronnns ·t.a no i n300m }{aoldcoon. Kohde on
Pulcldsnnre s tn noin 120 m lounaaseen jo ICehonnolcosta noin GOO m Icoilli s ceu.
S nor e s t a on e st.cct ön n i.i.l.: öala eteli:i.i.in ja vars inkin Iconldwon P y h ä järven S a v isc l i:i.lle.
Vuonna 1022 s aatiin l(ans allismuseoon lcalcsi ronnar cnlcaon ko t k c lma o, jotlco oli

olivnt t,yypiltti.i:ln

lähinr1~i

nuorempnnn

Aluctf;n tnrblstcttaessn löydettiin
lcstn sant·f;an ajoi ttu.a jo

vnnhe~m!wn

roo;:~nln is n i.~;: ~n n
lis til ~si

lmnl:1vin j n

p:'.t [~ i ~::i.r7cs,

roonalnisa j [ln

varsinaineE lt<1utarakcnnclmn, vaan 1 ~: ontaisecn

ril~k o t,_tnneit n

jol::.1 ;:n :o t o usn . puo-

rn~Jclle.

::cy scessä ei ole :··

r n nt al~ i vild::oon

tehty yksi ttiii.hc:1

hrnrtaus, jol~a sellaisenaankin vastaa sc:~~i rn l:c"!tc c l ·tn nn cttti sijni n niltnan .·..
l;:o. njnn lapinraunioita ja onldn niillia siten

liit e t t~i viss~i.

Löyd.öt: :2.1 8037:18 ja 10.1 10070
Inv. Erä-:Eslco 10,18, 13
Tarl~.

Ailio 1924 ja

ICiv:U~oski

103G

;(irjnllistno.s: .Salno 19G2, s. 101, Uicttincn

1 0 7 1~ ,

s. D1G, 950

2123 0 5 Nokia

pcrus~arttn

X= G817 2v

Y= 473 G8
Z=

105-110

I\;ll ti : Vi. h o 1 n
Tila: lCcto 1 nnn tild
ICetolnnmti.Id sijaitsee noin 2,6 .kr.t Nolci[ln ldrkosta lo'L1nnasecn. Tämä Snrnsl!lon·
muknan rmunishautauksia sisältävä

löyt:7i vtconno 1950 tietöissii, jollo

l~<~l~:tisto

a 1 ueel ta s n ati in talteen knlcs i vi iki nl~i a ll~n i s ta 1-:c ill i.i~inl(url::eä, h cvo s enl(enki.iso l
ja rannerengas. Löydöt tuli vot tiel nis!;ns f;o jn ne olivat 40-60 Ct!t syvyydessä.
Snl.. astnon

t~lulcnn11

osn h:altnistostu on tic11

nllr~

j a o sa cUelleen tiel}tisknss(l.

·~

!Jivcntoinnissn paikkaa tarkastettiin, muita nitö in kalnistoon vittaovoa ei
havaittu, ttikii 1 uonnollistilcaan ei snlj e pois Janh dollisuutta, että sellainen
olisi esim. tien alla.

:a.r

Lövd.öt:
Tark,

14G41: 1-3,

m,I

14 714

Snrasmo 1059

ICirj'allisuus: }.Iiettinen 1974, s. 920-921, 051
29. Viik

peruskartta 2123 05
X= 6818

NOKIA
.·.

25

Y= 474 88
Z=

85-88

Knupunginosa: Viiki
r:::ortteli t: 2-3
T~i.m~i.n

lcumpulralmistoalucen löysi F 'r Anrni Erä-Esko inventoid.essaon Nokinn

vuonna 1948. Hänen käydessään paikalla oli sielln 5 hautokunpuo, joista kesän
108G inventoinnissa löyd.ettiin vain 4 kpl.
Ktuapu 1 on maan- ja kivensekainen hnutnlmmpu,

jo l~ a

sijaitsee välittötctiisti

tontin ·savis cliinkntu 10 eteläpuolella, piha-nl ueell a.
Huodoltaan lnunpu on soikea pi tuusalcselin kulldessa S-N-suuntaisessti. !Cumnntn '

i{o 1a uo in 7 J~1G u . Itse !:umpH on hyv~isn ~i ;n!llllOssn Ja !~osl;:e;:wt ou . Sen sijnnn

ni:; n;t

S<' : l

olisi.

v c-tl c t t~r .~;:a<~pcli .

:~eJ. !~) : t

2 o:t ::wnn -

. i u: :rcll<~

v~il.!. t t ö::t~~s t i

on

ou

I~t:npu

ctcrl:i'!~ ·ty

mcrl~!;:cj i.i.. i :ii.rtt~tä

sil ti: !·:nin nl u eclle

raulloit us t nululln.

.in :;::ivellsckninen hnntnimnpn, jolcn sijaitsee ni .iln-<:llueelln

8 <nir;c,Ui.n::ntH 1-l it ci.ptlo.l.elln .

py ö r di . ::.,t!:ais.i ,jn
l~l!li!~> d

nc.l.vLi !:nivnni!J e n

O!!

GX7

v il

t ~~y sin c:!j ~ i

1' 1

l. ~uoclolt<lan

ln•J:trm

011

p:itl'uso! ;: sclin Jwlkicssn S'..ltullutssn

ja J.: osl;e;:taton.

S2n

jtmrclln j a osittnin

!:npern jn läh e s

~> -t J .

='~i dliildn

o n viereisen tolon rnl<ennusvniltecn ni!;:nnn siihen l\oottu,in s mu;in irtokivii:i .
ICPJ:lj)H

on !:tcrl;:itty

rnuhoit'..~stnulHlln.

Rt:n:rn~

::J ou

ja

~oin

O, 7

::1

b~pcrn

]J:;örc~i

hnlknisijaltnnn noin ti

1:1

jo

l~or.l,c ud c l

tnnn

olcvn llnutokumpu . JCnamun pinnalle näkyy hnlkoisija.lt n nn noin 20-10 •

.i;o;<oisinz l:ivi~i. ::u~:tpu sijnitsee noin 20 n 'l'oup erc - 'r nrku pi i::ati c stä li:intcen

ja se ou

J~osl::e::Ja ton ,

nnttn pinnnl tnnn tiiysin pensni<len ,ja pu:i.den pei toss . Ucr-

ld tty tnul '..tll n.
,:-·

R1ua:pu 4 on !·: upcro 1-:ivcn- jn litoanseltoi.ncn lu:mtalau!tpu, jo!rn si,joitsee voclclman,
pihlnjia jn lcppiiii l::osvnvnssn

rytcilcöss~i

jois een ,jn pikntiestii noin 20

1.1

l~intccn.

Putnanvirrnn rnnnnstn noin 30

1:1

poh-

Alue oa !civistii rnntnt öyriistä .

l.!uotlol tnan lctunpn on soil<cn ja kool tnnn noin 9X18

r.t

pitunsnl::selin lculldean

smmnos sa lounas-lcoillinon. I\tu:I]Hl on snht 1. hyvässä l::unnossa, tautta si ti:i ou
on voiken huomota pcnsnid.en jo puid.en alta. Kumpu on merkitty rnulloitustnulull 1
Vii!dn lcnrtnnon nluecl ta on oikniscnuain. löyde·tty nmsoosti m.uinnisesineitä
·(ID.I 1D9G:10G-112, Hll 8G8o:26 -37). Niimi:i 18ydöt on Heikelin (1882, s. 48)
iuukann tehty Viil<in hovisuutarin torpan pihalla olleesta pol ttol<cnttiilca l misto s·
tn. Pnild;:na ei ole Llyöhenunin

py~tytty

identifioimnan.

lnv. Eril -~sko 1918, 15
!Cirjnlli suus: IIeilccl 1882 1 s. 18; Solmo 1052, s. 102; Miettinm 1074, s. 920 ja
9G1.
:~·.••
... '
1 '
,..... ...:ee~,

·ao.
·~

.\
..... e1r~('t

.f

Pihlajnmi:ild

peruslcnrtta 2123 06
X=

6820 05

Y= 475 18

z, noin 110
ICauptmgino s o: ICanlcanntaka
Tontti: Vihnuskotu 17
Tul!li:i Sarasmon tarkastuskertomuksessaan rutunisknlr.tistoksi tai rnutnlrautiseksi
. ~suinpailcnksi

cpäilemä

~ohdc

hnvaittiin vuonna 1957, kun katutöissä l öydettiin

kolm <! viikinkioiknistn kcihi:iänkärkci:i, kirves,

rautn~adan

kappaleita ja pari

·savi astian pnl na. Löydöt tulivat muutnmon metrin matka! ta lnuaulcs en jo soran
rajalta ja

syvcu~illtä

sorasta.

Vuonna 1971 Uonri ·t Suni suoritti nlueclla kaivnul{sen, mutt'a miti:iun muinnisji:ii:innöksccn vii ttnnvnn ei hnvni ttu. Ainoaksi löyd.ölcsi jäi tnrkcr.wtin njo i ttamnton

routavcitsi. Löytöpaikka sijaitsee nyl:yise:1 tal oa
U :i.l~i:il i

Vilmusl~atu

17 l:ohdalln .

p<l i!~ nl1 u on o 11 u t l o a j empi r.minn i sj ~~~ilmö s al n e, se -1 i cne c t dl<Dl ut um:.t ta-

kcnnustöissi.i .
Löyuöt:

~Q.l

H109: 1-G

Tark. Sarasno 105 7
ICoi v. Stmi Hl7 1l

Turussa 15. 2 . 108G

Unto Salo , professo r i

Br!c!d llenvall , fil. y o .

invcntoinnin va l voja

i n vcntoija

.:.• ·

:·:,.
:·:

KUVAT 1-2: Liukus l ahden kivikautinen asuinpaikka pohjoisesta ja etelässä. Asujnpaikkaa pellon reunassa.

KUVAT 3-4 : Sotkanlinnan haut akump u (kohde 11:21) lännestä
ja etelästä .

'1

.· .

·....

•.·::
·..,.

KUVA 5: Kehon hautakurnpu n:o 3 (kohde 11:22)

KUVA 6: Erkkilän hauto kumpu (kohde 11:2 )

... .,

Lfl 1

KUVA 7: Urhatunsaari näht ynä mantereelta Urhatunniemestä (ko hde

/

KUVA 8: Urhatunniem e n lapinra un ion jä ännö ks i ä kuvattuna
pohjoisesta (kohd e II:25)

·:'::.·
t:

II: ~

..•·.·

.... .:

.,

•.·

.

.,:

:. :.·

KUVA 9

Peltoahon röykkiö n o 4 (kohde I I 3 )

KUVA 10: Viikin kumpu 4 kaakosta ( kohde II 29 )
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