ARKEOLOGISEN KOHTEEN
TARKASTUS
Tu nnistetiedot
Kunta:

Kristiinankaupunki/Lapväärtti

lnventointinumero:

Alue:

Dagsmark

Luokka:

2

Byåsen 1-2

Ajoitus:

kivikausi

Nimi:

~~-----------

Kohteen laji:

asuinpaikka

----------

Lukumäärä:

Mirja Miettinen+Pirjo Uino

Tarkastusaika:

Kohteesta muita kortteja
Tarkastaja:

SKL41

kpl (ks. täyttöohjeet)

19.6.1996

Sijaintitiedot
Peruskartta
X=

pk 1232 11 DAGSMARK

lp }j 690598-690600

Pinta-ala

Y= !53452

Z =

------~

60-55
~-------

Suunta ja etäisyys kirkosta tms.

ADBDCDDDEDFDGD

Hoito ja kunto (ks. täyttöohjeet)

Tila ja omistaja (ks. täyttöohjeet)

Dagsmark

Kylä/kaupunginosa:

~--------------------~

Tila/Rno/Nimi

1)10:145, 2)10:112

tai Kortteli/tontti/palsta
Puhelin:

Omistaja:
Osoite:

~----------~

~----------~

Kiinteistötunnus

Postitmp:

D

vuokrattu, ks huomautukset
Lisää kiinteistöjä

kpl

Aiemmat tiedot: tarkastus 1980 (M.Miettinen), 19948P .Kankkunen)

Aiemmat löydöt: KM 21003:1-11, "

Tarkastuslöydöt: KM 29687

keramiikkaa,kvartsia, kivilaji-isk. pal luuta, piitä

TARKASTUSKERTOMUS
Liitteet:
kartat

pk ote

muut liitteet:
negatiivit:
diat:

Tarkastuksen aihe: Lars Ålgarsin löydöt ; paikan nykytila

Kohteen kuvaus: Byåsen on lähes pohjois-etelä-suuntainen ylänköalue
Dagsmarkin kyläkeskuksen pohjoispuolella. Itäpuolella aukeaa KarijoenLapväärtinjoen viljelysaukea, pohjoisessa Byåsen jatkuu ylänkönä ja kallioalueena
Pyhävuorelle/Bötomberget ja Karijoen puolelle; lännessa on Lapväärtinjoen asutusja viljelytasankoa.
Byåsenin ensimmäiset löydöt on tehty 1970-luvun lopulla; löytäjiä ovat Alfons
Granroth ja Lars Ålgars. Paikalle 1980 suunnitellun turkistarhan perustustöissä oli
kohtalaisen iso ala löytökohdan 1) ympäriltä kuorittuja löydöt oli kerätty siitä.
Paikka on hienohiekkainen ylätasanne Byåsenin pohjois-koillispäässä; alapuolisella
rinteellä erottuu useampia selviä rantamuodostumia.

V 1996 käytäessä paikalla 1) oli kuoritulle alueelle noussut melkoinen
mäntytaimikko, koska tarhan rakentamisesta oli aikanaan luovottu. Maan pinnalta
oli Ålgars kerännyt ja voimme itsekin kerätä kvartsi-iskoksia, hiukan keramiikkaa
ym asuinpaikka-aineistoa. Joissain kohdin hiekka oli hiukan punertavaksi
värj äytynyttä.
Löytöalue 2) on edellisestä n 200 m lounaaseen, harjanteen itäreunalla; kysymys
lienee samasta asuinpaikka-alueesta, jossa löytökohtien välialueelta ei havaintoja
kuitenkaan ole voinut tehdä riittävästi. Tällä paikalla oli hiekkakuoppa,pienehkö ja
paikoin varsin jyrkkäreunainen,osaksi metsittynyt. Hienohiekkaiselta länsi ja
eteläreunalta löytyi kulttuurimaan näköisestä maasta keramiikkaa,kvartseja, ym.
Myös täältä oli Ålgars tehnyt hiukan löytöjä, jotka on lueteltu samalle
päänumerolle tarkastuslöytöjen kanssa.
Hiekkakuopasta ei ole otettu hiekkaa enää lähiaikoina,sensijaan polkuja ja mopon
ajouria risteilee ympäristössä ja reunoilla.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistökoodi, rakennukset, tiet, sorakuopat jne)
Lapväärtinjoen pohj. puolella, Lapväärtinjoen ja Karijoen yhtymäkohdan länsip;
hiekkareunainen moreeni-kallioylänkö

Laajuuden arviointiperuste:

Luokitusehdotus perusteluineen: 2 ; maankäytön osaksi rikkoma,ehjääkin
lienee tallella;laajuus tarkemmin määrittämättä

1Ehdotus suoja-al ueeksi:
1Havaintomahdollisuudet: hyvät
1Opas: Lars Ålgars
Rauhoitustoimenpiteet maastossa:

Tiedossa olevat maankäyttösuunnitelmat, kiireellisyys:

Lähilöytöjä:

*************
Selostus jätetty

20.9. 1996

HKI

Aika

Paikka

Allekirjoitus

Jatkotoi men piteitä:

Huomautuksia (esim. perimätieto) ja lisäyksiä:

Täyttöohjeita:
Tunnistetiedot
Mikäli kohteen alueella on useampia muinaisjäännöslajeja (esim. asuinpaikka ja röykkiöitä),
täytä samalla nimellä ja inventointinumerolla useampi kortti
Hoito ja kunto
A. Kunto: 1=koskematon , 2=tutkittu osittain , 3=tutkittu kokonaan , 4=tuhoutunut osoittain,
5=tuhoutunut kokonaan, 6=tutkittu ja tuhoutunut osittain , ?=tutkittu ja tuhoutunut kokonaan
B.Alkuperäisyys: 1=täysin alkuperäinen , 2=entisöity osittain, 3=entisöity kokonaan 4=siirretty
alkuperäiseltä paikaltaan
C.Hoitotarve: 1=vaatii entistämistä, 2=vaatii kunnostamista, 3=vaatii puhdistamista tai esiin
kaivamista, 4=vaatii tuki- tai suojarakenteita, 5=vaatii tutkimuksia tuhoutumisen estämiseksi,
6=vaatii jatkuvaa hoitoa, ?=ei vaadi hoitotoimenpiteitä
D.Hoitotilanne: 1=peruskunnostettu , 2=tuettu rakentein , 3=pidetään puhtaana
E.Rajaustarkkuus: 1=rajattu arvion pohjalta, 2=rajattu osittaisella koekaivauksella, 3=rajattu
kokonaan epävarmasti koekaivauksin, 4=rajattu kokonaan luotettavin koekaivauksi, 5=rajattu
näkyvien rakenteiden perusteella
F.Vahvistustapa: 1=rajattu vain muinaisjäännös, 2=rajattu vain suoja-alue, 3=rajattu sekä
muinaisjäännös että suoja-alue
G.Maastomerkintä: 1=kuparitaulu, 2=kertova taulu , 3=paalurajaus ilman tau lua,
4=paalurajaus ja taulu, 5=aitaus ja taulu , 6=rakennus ympärillä ja taulu
Tila ja omistaja
Mikäli kohde on useamman kylän tai kunnan alueella, TÄYTÄ LISÄKORTTI
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