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5000 mk:n

~ t 1pend1n

käytettäväksi Kymenlaakson

Osaltunna.n kot1seuduntutlt1musty<5n yhteydessä Kymenlaaksoa er• s uor1...
tettav11n arkeolog1a1 tn tutkimuksiin. Koska opinto Jeni er 1t tä 1!1
kiireellisen vaiheen takia en ole ollut t1la1suu deas•

la&tim ~ ~~

täyde-1! ts·tä selost ua·ta suori tetu1ata tutkimuka 1ata, pyydän ohe13en:
saada

J!ttä~

lyhyen yhteenvedon n11stä toivoen voivani jättää lo-

pull isen tutk1muaael os t uka n e na1 eyksynä, jolloin kulu vana
Irymenl~ akso<::l!!<4

euor1tettr..v1en kaivausten tulokset

rny~akin

kes ~ ne

ovat sel ·
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Yhteenveto KY?enlaakson O!akunnan
! usty~n

ko t i ~ auduntutk l 

yhtey<les sä vuos i na 1948-49 suoritetu 1sta
E ke oloe 1a1S ta tutki muka 1at ~ .

Kymenlaakson Osakunnan kotiseuturetkikuntien

ty~n

yhteydes-

sl, joskin k!ytlnn6111s1stl aylstK n!1atK retkikunnista erilllkn
toimien, on all ek i r j oi ttanut vugsina
~iaia

19~8-49

suori ttanut

~rkeolo

kenttltuttimukaia xym1n, Vebkalahden, Virolahden Ja aippolan

pit!j1s~l.

Ty6hen on aislltynyt kiinteiden muinaisjäänn6aten tar-

k1•tuainventointia, topogratiaia ja muita maastotutk1muka1a, muinaiaeeineiden l6yt6paikkojen tark1atuksia, kaivaukeia ym.
na on

paljaatunu~

~uloks1-

mm. joukko uua1a kivikauden aauinpaikkoja, eräi-

tä uusia hautaraunioita aekä 1aatu talteen runsaasti kivikautiata
aau1npaikka-aineietoa. T.y6 on tapahtunut Valtionarkeologin valtuutuksella, ja

tutkimukae~

on euurlmmakai oaatai rahoittanut Kyaen-

laakaon Maatuntaliitto aekl xtmenlaakaon Oeakunta.

&yyakuue·ea 1948 "-l l ek1r joittanut euor·it t i t ar k1etua1nvent.o1nt1matkan Etelä-Kymenla~tka·oon. Matka euuntiiutui eneinnl Viro-

•

r
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lahdelle, a1111 Klam1lan Llnsikyll••l, maanv. Jaakko Paro•en aaalla
tarkastettiin auuan \odennlk6i1e1t1 tyypillilen taap·a ke:rouiikan aikuinen t1Tikauden &luinpalkka, jolta oli tavattu am. kiertäen hangattuja h1oinkiY11 1ekl lllahdollilel\1 kodanpohja. 8&11&11& kylllll
tutkittiin joukko tiv1:roaunio1ta, jolata ykai ehti 1aattaa olla ajsl.
taan eplallrä1nen hautaraun1o; auut lenlijaan o•oittautuivat joko
1uonnonmuodo1tuaik1i tai viljelylraunioik•i.
Virolahdelta matka jatkui .Sippolaan, 11i1a·1 •n•innl
lan k llaal ai lllilten runaaiden kivikauden

1rtol6y~~jen

la et•ittlin •erkkeJI aluinpa1ko1ata. 11111 ei

Lilkk~

peru1\ec1.

nni1tuttu, autta

tehdyt topogratilet h&Tainnot 1aattavat helpottaa aaulnpaikkojen
kek•·1rai•tl tulevailuudel·sa. Irtol6yt6jen, aaa1te1uh\eiden 1etl 11hel•en Webk&l&hden Ketllkylln laajan t ..pakeraaraisen a1utu1a1ueen
antaraien viit teiden peru1teella en todennlk6il·\l, ettl Llikkalan alueelta en tu1eva11uude11a odotettavilsa kaapakeraaailla aaulnpaikka16yt~jl.

Si

tartaltett11n kahden Saorauljlrven tyy-

pin k1T1kirveen l6yt6palkka pret. Viljo Kujalan kotitalon llhelayydeasl. Palkallllten aaa1te- ja korkeualuhteiden 1ekl klrveiden 16ytljien Yllttlaln mukaan palkalla todetun palo•aan Ja nokilten tlvten peru•teella el ole aahdotonta, ettl talvaut1et palkalla aaatta1livat aloittaa kTiyaykaen oleYan Suerauljlrven kulttuurin aikaisesta
aau1npa1ka•ta. Ruetilasta saatiin

•1~1kin

talteen pieni reillll vs-

rultettu liulkek1T1r11pu•• joka •li 16ydetty erlla talon perunapelloat.a.
Paluumatkalla Sippolasta •uoritettiin koekaivauklia Met•!...t

kylln Kuuliken

Yanha~t.aan

tunnetulla kaapateraaalaella a•ulnpalksll

Vehkalabdella, •1• 11 tri aaaarl Plll;l v. 1938 Ja alleklrl)oittanut v
1945

Yat auorittaneet alultavia tutt1rauka1a. Var11nalnen kalvaue

palkalla el11'1 erittlin tarpeen vaatlaa, to•ta •• jatkuYuta hletan.
ot 1ta Ylhitellen tuhoutuu. T.ehkalahden tunnettu ke•tentekolnen tsr.
hunpl~aae •n l~7detty j •takin asuinpalkan llhe11yyde~tl, ja teakel.

-~

-

1! ••uinpa1kka-aluetta en auuri, nyttemmin Je auuriamakli olakai
aaatunut llhde, Joka kent1e•· aaatta1•i antaa elia. luu- ja puult5Jtt5•
Jl. Paikalta to1ata11ek11 tayattu keraaiikka en tyJpilliltl kaapskeram11kkaa Ja Uakelan

k~aalikkaa.

Vebkalahden Jllkeen

tut~_imuksia

Jatkettiin

n!:

J[

11t1 litlläiaten runaaiden k1T1kauden

==~~~~~~~

••kl aaa1te- Ja kerkeu•auhteiden perulteella oli

1~elt5ytt5Jen

od~tettavi••a

asuin

pa1kkale,.-tt5JI. T.utk1au• johti kahden entuudeltaan tunteaatteaan uu1:
palkan pa1Jaltum1•een. Maanv. Pertti V1lk1n aaalla, Ylänummelta JuurikorTen tehtaille

Jeht. ~r.van

tien varrella ol evuta hiekkaltuopasts

tavattiin k1Y1-1•kek11a, palane1ta kiTll 1ekK albe•tlsekotte1ata
kelan keraaiikkaa. Baaaa keramiikkaa

ta~attiin

U~

in aitu ayBakin kue-

pan la1dei•aa • KUlttuurikerrel nlytti hyYin ebuelta ja heikolta;
aabdelli•ta en, ettl asuinpalkan keaku• en aljalnnut

tuhoutuneell~

hlekaåttealueella. U1elmaat tal teenaaadullta aav1ast 1anpalas1s-ta
nlyttl?,l\ kuuluneea aaaaaa Ulkelakeraamlleen aatlaaa. Tyypilllatl
kaapakeraa11kkaa paikalta e1 taYattu, autta aenlijaan kaksi yhteen••pivaa punertavikal peltettua aabelt1aekctte1ata aav1ast1anp2l&at a,
jotka

o~i ko~11tettu

llännBlli11llä plenllll kuop11la ja eduatavat

aahdolll•eati Ulkelan keramiikkaa nuorempaa tyyllvaihetta. Maanv.
Vilk1n kanssa tehdyn aepimukaen perusteella hiekanotto pa1k3lla en
keskeytetty tulevana ke•IDI paikalla

•u~r1~ettavi1n

alu•taviin ka1-

vauk&i1n saakka. - Wilkin &lulnpaikaata n. pari sataa aetr1K

luo~ee

•een, aaanv. Otte Nikkarin riihen peruetuk:aiata tavattiin niinikiUin
k1T1-ilkoksia aekl llhinnl luultava~t1 Uakelan keraaiikkaa Glev1a s~
vialtianauruja. Aauinpaikan aerkkeJI oli havaittavissa •J~Ikin 1Khe1
aen perunapellon vaelaea. •aanv. Vllkln k•rt .. an aukaan ell savlaa.
tianpaleJa havaitt~ a,6•k1n hlnen rlihensl alla, ja •••llla Yllnuaaen aaukkailla en halluasaan kivikauden 1rtel~~6JI • ••· •aanv. Y!l

•

Jo Pllrnllllll ~menkunta .. lnettl - jo\ n uuaia aeu1npa1kka1By\6j!
en ja~kuTa•t1 edetettav1••a•

- 4 Samalla matkalla tarkastettiin Tiell Kyaln Laajakoekelta Kotkan auseoon l!he*etyt p11rrokaet
tu

J~atakin

I&T1&1t~anpa1G11ta,

jetka oli

~avat

KYmin kunnalliakodin llhei•yydeata Laajakolkelta. Pi1rrok·

1et ••1ttiYit aelYII tyTPilliatl k . .paker .. iikkaa, jeten kyayaykaesel
lienee jllleen uuai a~uinpaikka. Laajakoakelta tunnetaan entuud~tasn
ainoat/
/Kymin pi~ljlatl tltl •nnen tiedelsa elleet aau1npaikat, SUljenneneuo
ja Forklta. ,ITutJt1neet 1929 lyrlpl! Ja 1936 Lepplahe./ Piirr•aten 1!hettljlllle Kana·al.lii'IIUSe ata llhetettyyn kyttelyyn ei liene aaatu

TS!t-

t,au..ta.

V:n 1949 tutk1auaehjelaaan a11·1lty1 pii&S'iallta kaivauka1a.
Kealkuuaaa 1949 tutkittiin Yebkalahdella IUaaan ja Neuvotteaan tylien

~ajalla

.

oleTalla KorTenhar u

laajalti tunnetun perimltleden aukaan en Vehkalahden enl'1a•liaen kirkon raunio. KaiYaukaeasa raun1e kuitenkin oloittautui pahein tlrYellyk11, autta auuten er1ttl1n tyyp1ll11ekli prenaaikauden h11denkiu•
kaakl1 ltel Y1ne kehllateautt•lneen.

Uyt~illl

tayatt 1in auut.•a Jryamen

graaaa poltettuja luunairuja. Witlln k1rkkotariaaa t .ukevaa ei kaiTa. ukseasa Yeitu baYalta. Ke1ka haudan ulkoisen
Jakerr

raken~een

tlrTely - peh-

, varalnalnen hautataae oli alllynyt k08ke11att aana • en 11-

aeia·e ati auoritettu verrattain kauan 1itten - ainakin parln aieltpelven ajan oli raunio J• allut turaellussa asua•aan - en peri•ltiete
kent1e~

saanut alkunla Yehkalahden ena1amli•en klrkon ayn\yl

keekeTs~

Tanhan t .ar1nan a111ltla1en pa1kanallrlysten - 8 "Yir•taa Huinaata a1elivat~a1aeata

yhd1atl•1•eatl tlb&n -.erratta1n llhelll •aantieta

•1Ja1tae-waan "•unkkilailten hautaan". Ka1Yaukaen Jllkeen hauta ent1•~i~i1n,

jello1n liiti auedeatu1 ner.aalikokoinen, vajaan 10 •:n 11-

piaittainen, n. 2 • kerkea py6rel kiYikuapu.
Elokuusaa 1949 IUOritett11n aluetaYia tutk1aukeia KTaift p1tljllal, Juurikorven \1111\ebtaan aa-.enetteatueella paljaatuneella
kaapateraaataella aauinpaikalla. Paikalta eli t&Tattu t111lsavea peit

- 5tl~n

hiekkakerroksen po1ataa1aen Jhteydeeal er1ttl1n runsaasti

tyyp1111atl kaapakeraa11kkaa, auuan reiklk1Yen pueliku, parl hlein·
k1Tel aekl niukasti 1ak•k•1a. Palkalla teia1Yien
aln autaan
teis11n

n.

teraa11kkal~Jd~t teakittyl~t

tT~•leaten

.a1ttK-

erikelaesti useihin ael•

2 • pitkiin, 1.5 • leve1s,11n ja auutuan k,..raenen .. tJ7-

vy1s'11n hautaaa1111n taateu•11n, jelden pehjalta paljas·tu1 runsaset 1 netea; Yaralnkin he terest lvat erlln suuren aaak1Ten T1ere•sl ol·
leen kuepan

runla116yt~1ayyttl.

lUepat eYat nlhtlYlstl aaseja, jei-

ta en tedettu ••· llhe1a1111 Pyh\lln Klnttualen ja Laajakoiken Perkan a.-u1npa1koilla; Allb p1tll ens1n.ainitun kuoppia asuntokuopp1nsl
Lepplaho jllkial1a en kueppia sartaat ioiden

valllli• ~tulteeen

tarvitun

hiekan taivauskuepp1na. J.uurlkorTen kuepp11n nlhden saattaa tuak1n
kuraplkaan ae11tya pltll pa1kkaanaa, Taan kysyaya lienee llh1nnl jon.
k1nlaia llta lte1tteku pi•ta 9 aahdelliseat1 aav1ut1e1den pelttokuop11
ta. Allek1rjeittaneen aaapueaaa paikalle eli 1uurin eaa a•u1npalkka·
aluee•ta je

tuheu~unu\

aaYeneten yhteydea•l, autta e•a awulnpalkan

ylireunaa ja je1tak1n edellä kuvattuja kueppla e11 ku1tenk1n YlelK
alilynyt. Palkalla auer1te.tt11n alu1tav1a aaapreti1li•, aaalajlja karteituattsltl aekl je1t_akin keelta1vauka·1a alueen laajuuden teteaaiaetsl, autta Juurlkerven tehtaiden oalltajan,

1na1n6~r1

Taa-

aiaten kanaaa tebd7ft sept.uksen. aultaan lytltt11n aaulnpa1kan tart: . .p1

tutkialnen tulevaan kealln, a1h1n saakka aaYennoatotytSt p1dl.-

tetään aau1npa1tka-alueen ulkopu•lella.
~a

parieataa aetr11 etellln tedett11n saaalla korkeudella Ja aaaan•

1a111·1aa-a aaast - 1 · •uht 1 •• ku in
sek&! n11d e n UthellJi

KuYa~unlaiala

~ell~

vaata:iVanla1s 1

ku pp1a

levan aaU e1kka.uk! ·en reuno11's-a n kea,

ja kulttuur1aaata , j oten
ta.

~aven•ttealueen aeu1npa1k~·

k,ygy~y•

en 1lae1ae•t1 te1seata

1s-kok&1 ~

aau1npa1k~·

kueppia ea11nty1 ayBa· ens 1mmä1aeetl ..u1npa1kaata

auutaala aat•Ja aetrejl pohjo1aeen,

1ns1n~~r1

1aam1•ten

puutarhas~a.

Vahdell1& ea tl on s111 tysyaya· kelaeata aa·u1npa1kaata, jetka evat s1.
ja1nneet

••an au1na11lahden lln1·1rannall a ,

11aenl wenna pal.Jaatuneet

nanuat~en

j

nka ltlrannal ta edel-

aa·u1npa1kat eva\.
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ayyatuua ea 1949 tutki tt11n Yehkalahden S·alaen Heve•·• aarella
muuan na. 'l!'alvapaanweren

entuudes~aan

kuuluva pltka, aatalahke k1v1:ttaun1 ,

j

tunnettuun h11denk1uaaryhii1Utn
::ra ka1va.uld-ess·a .. ll:.tautul

n. 12 • p1tklk11 ja 4 • levelkel taeaperl1&elta1 la1valateaulte•elta·1.
ttaun1en ruJ!lS·• n •ucdos-tl lreokta1e ta, Jopa aetr1n llp1a1tta11·1•,ta klYenjlrkllela·tl
keettu lalfttehl, jenka ata·lpuell ell tlytettJ 3 - 4
,
terrete·ella alehenr1e1t annatala tlvll. Raualea auua\a ell jek• eenkln
tllallleen B -

a.

keula pehjelaeea. &aunlea pehj&D, erlkei•ea\1 aen

perl.. aa pe1ttl runaaa nekl- Ja h111lterrell>, autta altlln 167\t:Sjl, ei
edea peltettuja luunalruja, ei raun1.-ta

teht~.

~alvapaan.ueren

lal-

valat.e au• lllttyy alueel l 118& \ 1 l&ihe1sest1 &llek1rje1tt-een Y. 1947
~ala

pltljln Iaarn1eaen ja lun11an kylien rajalla tu'llt1a11n aa.

Hl!yt.erbapehj aa wnelat elluka11a, je1 ta •• •Jts•·tla ruentee111a e•t 1,
••· taaat.en perlnll pueleata

aule~uttaa.

H6yter1npehJan lateaukl1ata

•• ku1teDk1a ereaa ennenkaikkea hu .. attava•tl auureaaaa kekenea puele•ta. Valekuvaut•la ja

t~tlatu•alttaut-.la

varten palj ..tettu 1a1va-

kehl jltett11n ave1aek•1 tulevaan keelln aaatka palka11laen aaanea1atajan lupautuea•a val veaaan aen :t•keaatteauutta.

Bdelll eeleatettujen ka1vauaten yhteydeeal euer1tett11n keal111 1949 v1ell jeukke p1eneap11 tutk1auk•1a, Je1eta tebdlln eelkea T&rl1na1aeesa tutk1auakertemukleaaa.
Tu1eY&Da keelnl 1950 en tarkoituksena ena1a1Ja1eeetl •aattaa
plltekaeen edelliaenl YUenna al 1tetut ty6t, ennenta1kkea Juur1kerYen
ja Y11numaen Vl11tt6aln tuhen uhkaaalen aau1npa1kkejen tutkl•us. Tutkiauklet tulee pllallaaaa rane1ttaaaan KTa1n kunta Ja KYaen1aakaen
llaakunt&l11 tte.
Relalngle•l 18.5.1950

•

